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 فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 پیشگفتار
دیموفقگردش،یوتالشفراوانکارمندانخویمرستاستکهوزارتاقتصادباسعیجا

منودهوبهلیکشورتکمتیوال34یرابرایاجتامعیانکشافاقتصادیتیواللیتاپروفا
،سکتوریدولتری،موسساتغی،اداراتمرکزیتیوالنیمسولز،یدسرتسهموطنانعز

هایخصوص سازمان ی، متومتحدملل جوامع فعاللیو ویاقتصادیهاتیکننده
قراردهد.یانکشاف

چگونگیروشرتیبلیپروفانیا و عامه اجتامعیداقتصاتیوضعیرفاه قدامتیو ،
یاقتصادیمترکزمنودهودرکلدورمناتیبودجههروالومصارفصیهاوتخصربنای،زیانکشافیسکتورها،یخیتار

ازقبتیوالیواجتامع را راهرشدوانکشاف،یواجتامعیاقتصادیهاتیظرفلیمتذکره ومعضالتفرا چالشها
تحتمطالعهویاقتصادیوسعادمتندشیدرجهتآسایاقتصادتیبودوضعموجودجهتبهیفرصتها،یاقتصاد

قراردادهاست.یابیارز
،یجمعآوریمدرنبرایهاوهیراموظفمنودتاازشیمسلکمیتکیل،یپروفانیابیوترتهیاقتصاد،جهتتهوزارت
رامطابقبهلیشده،استفادهمنودهوپروفانییتعیارهایمعلوماتدرموردساحاتمشخصمطابقمعیابیوارزلیتحل
روند،یبودجویشوندهگانبخصوصنهادهادیتامستفدینامیمککملیپروفانی.اندیمنابیترتنیمعینزماادیمع

منودهومساعدتمیتنظاتیوالیواجتامعیاقتصادیهاتیهاواولویازمندیرابراساسنشیخویانکشافیپالنگذار
عامهرادرفاهبهبودرنهیتازمدیهامهنگمنایتیوالیهاتیهاواولویازمندیرامطابقبهنیجامعهجهانیمالیها

یرشکاات،یاقتصادوالیهااستیرغیدریبیهایقسمتجاداردتاازهمکارنی.دراندیمساعدمنااتیسطحوال
اقتصادیهااستیرلیپروفانیابیوترتهیکهدرتهیجوبودیوواحدهایاداراتسکتورریوسایاملللنیبیانکشاف

.میمنایقدردانامنهیصمند،ووزارتاقتصادراکمکمنودهااتیوال
متذکرهممدواقعگردد.تیدروالیاقتصادتیوبهبودوضعیریگمیدرجهتتصملیپروفانیانکه،یادیامبه


 مستور یمصطف دوکتور
 اقتصاد ریوز
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 فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 سپاسگزاری
درشیخویهمکارانمسلکریناپذیخستگیباهمکارگریشاهددستاورددمرستدارمکهامروز

ویانکشافاقتصادیدرراستایسندجامعمعلوماتکیکهیتیواللیپروفاباشم،یوزارتاقتصادم
ات،یاقتصادوالیهااستیاعمدرمرکزوریومسلکیکیتخنمیتیبدونهمکارباشد،یمیاجتامع
نبود.ریامکانپذاتیدرسطحوالیدومیواحدهاریوسا

دیطرحوتوحیعموماستیرتیریازهمکارانمتحتمدکیازهرخواهمیبااستفادهازفرصتممن
تشکر یرشکایکیتخنمیت،یاقتصادیسیپالیعموماستیهمچنانازرم،یمنایوزارتاقتصاد

کهارقامویدولتریموسساتغری)اسال(وسایراتمحلدااتیمانپروژهابتکارتقویانکشافیکار
کهمیمرکزامتنانمنای.همچننيميخواهمازروئساسکتورمیمنایهمکارانمانقراردادهاندابرازقدرداناریرادراختعلوماتم

اند.بهصورتدهیرسانیاریمارایکیمذکورهمکارانتخنلیفامسودهپرویبهمنظورغنامندیجلساتمشورهدهریدرپروسهتدو
آمرنیمحرتمعبدالرحمنکمد،یطرحوتوحیعمومسیرجیبهسیرویناپذيرمحرتممیخستهگیشهاهاوتالیويژهازهمکار
محرتمپروژهنیومشاورابیفارتیاقتصادوالاستی"رسپرستریمی"رحریمحرتمعبدالقدتیوالیاقتصادیهاتیانسجامفعال

.میمنایکهزحمتکشيدهاند،سپاسگزاریاداراتمحلتیکارتقوابت

اتیدرکشوربخصوصوالیواجتامعیاقتصادتیوبهبودوضعتیتقویموجود،فراراهیکشوروچالشهایفعلتیبهوضعباتوجه
.مییکارمنایواقتصادیانکشافیابرنامههتیجهتتقوکجایاستتاباهمازیومتعهدانهومشرتکامننشرتیبی،هنوزهمتالشها

ساختار،یشتیمعتیوضع،یاقتصادیهاتی،ظرفتیوالیمعرفرامونیکهشاملمعلوماتپدهیگردبیسنددرهشتفصلترتنیا
موجودیهاتی)هشتگانه(،ظرفیسکتوریهاتهیطبقساختارکمت،یوالیانکشافتی،وضعتیوالیوفرهنگیاجتامعیها

،بیگذارهیرسماتیوضعت،یوالدرسطح یسالگذشته،معلوماتدرموردچگونگنیچندیومرصفآنطیانکشافودجهها
عمدهیشاخصهات،یاولویدارایملی،خالصهبرنامههاتیوالیاقتصادلی،منابعوپوتانشیردولتیموسساتغیهاتیفعال

افغانستانموردبحثقرارداریپاکشافومعلوماتواهدافانهیاحصائیملآمارادارهنیبراساسآخرتیوالیواجتامعیاقتصاد
گرفتهاست.

دهیگردبیترتیویواحصایباربشکلمجموعهازارقامومعلوماتمهماقتصادنینخستیبرایتیواللیبهتذکراستپروفاقابل
ویاقتصادتیشانرابادرنظرداشتموثریانکشافیامههاسازراکمکخواههدمنودتابرنیسیپالنگذاروپالیاستکهنهادها

سندنی.عالوتا اندیمنایوبررسلیوطهتحلمربتیوالیایجغرافتیبادرنظرداشتوضعیشافانکیسکتورهاکیبهتفکیاجتامع
یاریکمکوزینریپذبیآسشرتیمناطقبیبهرتمنابعوامکاناتجهتانکشافمتوازنبراصیوتخصیبندتیبادرنظرداشتاولو

.دیمنایم

لیفوق)پروفایسندمعلوماتتیورزمتابادرنظرداشتاهمیمدیوتاکم،یمنایمیسپاسگزارکیاززحامتهرگریدکباریریاخدر
دویههاوردیسندمذکوربادرنظرداشتاوضاعمرتبطبرایومجددسازی،درغنامنددیمنایزی(امورمحولهرابرنامهریتیوال

رادرنظرداشتهباشند.یالزمورضوریمسولهامهنگینهادهاریمشارکتباسایدرراستاقیتشویوبرادیسالهتالشورز

 

 یمیرح لیاسامع محمد
 وزارت اقتصاد یمسلک  نیمع
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 فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 پیام والی 
،ودرضمنیکیازباوجوداینکهفاریابیکیازدورافتادهترینوالیتازمرکزیعنیکابلمیباشد

یندورافتادهگیهموارهباعثگردیدهوالیتهایدرجهدومدرشاملافغانستانقرارگرفتهاستکها
کبهکابلکمباشداستکهامکاناتانکشافیدرمتامسطوحبهتناسبدیگروالیاتدرجهاولونزدی

اشتهباشد.هرچندوالیتفاریابدروتاجاییهمرسمایهگذاری،تجارتواقتصادرشدآنچنانیند
باالوچشمگیرداشتهاست،اماازاینکهمیزانرسمایهامرعرضهخدماتملکیوعامهدستآوردهای

شمگیرینداشتهاستوگذاریبهخصوصدرسکتورخصوصی،رشدتجارتواقتصادپیرشفتچ
شناختکاملوکافیازمنابعشنتندا،تجارتواقتصادنکردندلیلرسمایهگذارینکردن،رشد

برایشناختکاملکمیوکیفیوالیت.موجودتجارتیواقتصادیازوالیتفاریاببودهاستتابرایرسمایهگذارانکمککند
رفتهوایوالیتیوالیتفاریاباحساسمیشدتامتامداشتههایاینوالرابهمعرفیگفاریاب،نیازبهداشنتپروفایلویاهممن

وزارتاقتصادمبنظورتعینیکمبنایواقعی نهمنابعموجودراباتشخیصعرصههایرسمایهگذاریمشخصمنایدکهخوشبختا
د،ازاینجهتازابتکاربجایوزارتمحرتماقتصادابرازتدوینپروفایلوالیتیرادراولویتکاریخویشقراردادرسطحوالیات

(USADI ISLAدفرتمحرتمیواسایداسال)بخاطربایدداشتکهتدویناینپروفایلبدونهمکاریاییم.سپاسوقدردانیمیمن
نبود.بههمینترتیبجایداردوسایراداراتدولتیمقیمدروفاریابوهمچناننهادهایجامعهمدنیوصاحبنظرانممکن

تدویناینپروفایلرابهمنایندهگیازوزارتاقتصادعهدهداربودندودرتاازریسوکارمندانریاستاقتصادکهمدیریتروند
نستانتجارانخوشبختانهدردودههاخیرحکومتافغااستاازهیچنوعتالشدریغنورزیدندابرازسپاسوتشکریویژهمنایم.اینر

یدکهموجودیتپروفایلویاهممنایوالیتیغرضرابرایرسمایهگذاریدرداخلکشوربیشرتتشویقمنودهوحامیتمینام
جودبرایهروالیتکشورضورویبودهووالیتفاریابنیزبرایاولینبارپروفایلویامنایشناساییمنابعوپوتنشیلهایمو

اتاحدتواندرعرصههایرابهمعرفیگرفتهورسمایهگذارانریتوینمنودهاستتامتامکیفوکاناینوالوالیتیخودراتد
اقتصادرشدمنایدوهمزمینههایکاریابیبرایمختلفتجارت باشدکههمتجارتو اقتصادیتشویقوحامیتمنایدتا یو

کهبهتازهگیتوسطوزارتمحرتماقتصاد]رهنمودترتیبپروفایلوالیتی[یتیطبقپروفایلویاهممنایوالمتقاضیانمهیاگردد.
 افغانستان انکشاف و صلح ملی چارچوب طرحگردیدهاستوهمچنانبهاساسههمکاریتخنیکیبرنامهیواسایداسالب

ANPDFبرنامههایملیدارایاولویت،NPPsواهدافانکشافپایدارافغانستانA-SDGs،تحلیلوضعیتفعلیسکتور
وانکشافزیربناءهایاقتصادیوهانیازمندیدرسطحوالیتبرایرفعها،واقعیتهایموجودوشناساییمنابعدستداشته

دربخشهایرسمایهگذاری،تجارت،برمبنایانکشافمتوازنوبامشورتهایالزمبارشکایکاریووالیتفاریابتجارتی
برایکهمیتواندازجملهاقداماتموثرتاسگردیدهوتدوینتنظیم،طرح،ترتیبپروفایلویامنایوالیتیایناقتصادوانکشاف

ابواقعگردد.دروالیتفاریمردمرفاهبیشرتپبرشفت،اشتغالزاییوتشویقتجارانغرضرسمایهگذاری،رشدتجارت،رشداقتصاد،
تحکومتیرادراادارمقاموالیتفاریابازهرگونهرسمایهگذاری،رشدتجارتواقتصاددراینوالقاطعانهوجدیحامیتکردهو

سطحوالیتمکلفبهپذیرشوحامیتهایقاطعانهازهرنوعرسمایهگذاریمیداند.ضمناظهارامتنانازمتاماداراتیکهدر
وتدوینپروفایلویامنایوالیتیسهمبارزداشتندبهخصوصاداراتودوایردولتیوهمچنانبرنامهیواسایدقسمتترتیب

(کهدرقسمتهمکاریهاوحامیتهایتخنیکیوالیتفاریابرایاریرسانیدهاند،موفقیتهایهرچهUSAID ISLAاسال)
تدعامیکنم،موفقوکامگارباشید.بیشرتوبهرتهمهراازبارگاهایزدمناناس



 داکرت نقیب الله "فایق"
 والی والیت فاریاب
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 خالصه
ومدیریتیيهاروشباهرالقوابایدمنابعبازيآننیساهمگااريوپایدايبرستکهایجیرسهتدوپرانکشافاساسأ

اکرللفعلمبداجتماعیباياهنیتهازيذبسیجسا راسهمدیریتوندموثریتپراساسیترینعنصریکهمیتود.
اناتاستکهزمینهتفادهازمنابعوامکطرحوترتیبطرزالعملوسیستامتیکسازیروشهایاسیشبخشدهماناافزا

.سازدمیققاهدافانکشافیوپایداریآنرامیرستح
برنامهریزیدرمتامسطوحباالییوپائینیاستواربرارقامومعلوماتدقیقوهمهجانبهمیباشدتابتواندازضیاع

روشنوعلوماتکافیوارقامزیرابدونموجودیتموقتومنابعجلوگیریمنودهوتاثیراتمثبتازخودبجابگذارد.
ثابتتحلیلواضحومبتنیبرحقایقوواقعیتازوضعیتانکشافاقتصادیواجتامعیجامعهموردنظرممکننبوده

وبرنامههایمطروحهفاقدموثریتالزم،تطبیقگردیدهوسببضیاعواتالفمنابعمیگردد.
بههدبدینلحاظوزارتاقتصاد یومنبعمعلوماتیدرسطحکشوروایجادفتعینیکمبنایواقعاینپروفایلرا

سهولتوزمینهبهرتیدسرتسیبهمعلوماتدقیقراجعبهوضعیتموجودوالیاتبرایپالسیسازان،پالنگذاران،
یگانتوسطکمیتهتخنیکپژوهشگران،اداراتدولتی،موسساتغیردولتی،بنیادهایخیریه،دانشجویانونویسنده

مسلکیمرکزیووالیتیخویشدرتبانیبااداراتدولتی،موسساتغیردولتی،جوانان،اساتیدمشتملبرکارمندان
دانشگاهها،نخبهگان،اهلخردودانش،جامعهمدنیوسایرنهادهایذیربطمرکزیووالیتیتدوینودراختیار

مردمافغانستانقرارمیدهد.
کمکمیکندتابرنامههایانکشافیشانراطرحوترتیبوموثریتراسازیپالنگذاروپالیسیروفایلمزبورنهادهاپ

فعالیتهایانکشافاقتصادیواجتامعیخویشرابهتفکیکسکتورهایانکشافیبادرنظرداشتوضعیتجغرافیای
ابعوامکاناتبندیوتخصیصبهرتمنبادرنظرداشتاولویتاینسندوالیتمربوطهتحلیلوبررسیمنایند.عالوتا 

کمکویاریمیمناید.نیزجهتانکشافمتوازنبرایمناطقبیشرتآسیبپذیر
ظرفیتهایاقتصادی،وسپسبهمعرفیاینوالیتابتداءاینسنددرهشتفصلترتیبگردیدهکهدرفصلاولآن

فیاشارهشدهاست.درفصلدوموضعیتانکشاروفرهنگیوالیتمذکوهایاجتامعیمعیشتی،ساختاروضعیت
ی)سکتورهایزراعتوانکشافدهات،زیربناومنابعطبیعی،صحتوتغذی،ساختارکمیتههایسکتورطبقوالیت،

والیت،درسطحظرفیتهایموجودمعارفوفرهنگومصئونیتاجتامعی(،ادارهاقتصادوانکشافسکتورخصوصی،
ردیدهاست.درفصلسومبودجهانکشافیومرصفآنطیچندینسالگذشتهگذاریها...تحلیلگوضعیترسمایه

بهبحثگرفتهشدهاست.بههمینمنوالچگونگیفعالیتهایموسساتغیردولتیدرفصلچهارمجایدادهشده
هشتملششم،هفتموفصدروتخصیصدادهشدهاست.فصلپنجمبرایتشخیصمنابعوپوتانشیلاقتصادیوالیت

براساسآخرینمدهاقتصادیواجتامعیوالیتشاخصهایع،،ترشیحخالصهبرنامههایملیدارایاولویتباالرتتیب
آمارادارهملیاحصائیهومعلوماتواهدافانکشافپایدارافغانستانموردبحثقرارگرفتهاست.
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 شیوه تدوین
بادرنظراتجهتجمعآوریمعلوماتدربارهوضعیتموجودوالیوشنظاممندوتحقیقیوالیتیبراساسیکرپروفایل

برنامههایصلحوانکشافافغانستان،ملیچارچوب،داشتاهدافوشاخصهایاسرتاتیژیانکشافملیافغانستان
.گردیدهاستتهیهواهدافانکشافپایدارافغانستانملیدارایاولویت
نخسترهنمودچگونگیجمعآوریارقاموتدوینپروفایلهاازجانبتیمتخنیکیریاستپروفایلهابرایتدوین

وعمومیطرحوتوحیدوزارتاقتصادترتیبودراختیارتیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتقرارگرفت،تامتامآمار
وریودرروشنایآنپروفایلهایوالیاتتدوینارقامموجودباتوجهبهشاخصهایتعینشدهازسطحوالیتجمعآ

ریریاستهایاقتصادوالیاتدرتبانیبااداراتسکتوریمقیموالیاتمعلوماتودادههایموردیابد.سپستیمکا
تحقیقیومعتربدرسطحوالیتچونریاستاحصائیهومعلوماتونیازراطیپرسشنامههاازمراجعومنابعمختلف

جی،نهادهایجامعهمدنیوسایرمراجعیرنهادهایدولتی،سکتورخصوصی،موسساتغیردولتیداخلیوخارسا
معتربجمعاوریمنودهیکسندواحدبنامپروفایل)منای(والیتراتدوینمنودند.

هلخربهنیزاستفادهبهعملارقامودادههاازروشکارگروپیومصاحبهباجوانبذیدخلواعالوتادرجمعآوری
ینسندازمنابعومآخذمعتربملیوبیناملللینظیررسویوضعیتزندگیآمدهاست.بههمینمنوالدرتدوینا

تمالیهدررابطهبهمسایلمالیوبودجهوالیات،مردمافغانستان،خالصهبرنامهدارایاولویتملی،پروفایلوالیتیوزار
فغانستان،برگزیدهشاخصیوظرفیتهایباالقوهموجودوالیات،چارچوبملیصلحوانکشافاطرحهایاقتصاد

استفادهبهینهصورتگرفتهاست. هایاقتصادیواجتامعیواهدافانکشافپایدارافغانستان
هبعدازمقایسهتخنیکیریاستعمومیطرحوتوحیدبصورتدقیقمرورومطالعهگردیددرنهایتاینسندتوسطتیم

یارهایازقبلتعیینشده،زیورچاپیافتهاست.اینسندبهمثابهفصولوآماروارقاممندرجسندهذاباشاخصومع
روندپالنگذاریانکشافیوالیترایکمبناواساسواقعبینانه،تحلیلوضعیتموجودرابصورتدرستمهیاساخته

موثررادریباینسندرسمایهگذارانوهمکارانانکشافیراتشویقمنودهنقشنیزتسهیلمیبخشد.بههمینترت
 راستایبهبودرسمایهگذاریوتوسعهایپایدارایفاخواهدکرد.
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 سند این معرفی
پروفایلویامنایوالیتیکهاساسبرایتدوینپالنهایاسرتاتیژیکوالیتیاست،طبقواقعیتها،ارزشهایموجود

قالبسکتورهایهشتگانهد رسطحوالیت،تحلیلوتجزیهپوتنشیلهایقابلانکشاف،تحلیلوضعیتفعلیدر
ا،تواناییهاوتقاضاءهایپنهانجامعهراموردمطالعهقرارایهارقامواعدادقابلسنجشباذکرظرفیتهانکشافیوار

هزارهانکشافاهدافاینپروفایلدرآوردهشدهاست.اینپروفایلگرفتهومتاممعلوماتمفیدهوباارزشرادرقالب
MDGsافغانستان انکشاف و صلح ملی ،چارچوب ANPDF،ملیافغانستانانکشافاسرتاتیژیANDSبرنامههای،

اهدافوشاخصهایاسرتاتیژیانکشافملی،A-SDGsواهدافانکشافپایدارافغانستانNPPsملیدارایاولویت
راآدرسقراردادهومتاممندرجاترابهاساسآدرسهایفوقالذکرطورکمیوکیفیترتیبواینپروفایلافغانستان

.تدوینگردیدهاست
اینپروفایلبااستفادهازمعلومات،اعدادوارقاماولیهموجوددراداراتدولتیترتیبوتدوینگردیدهاستوعمدتآ

تدودههاخیربهدستآمدهاسترامورداستفادهقراردادهاست،امااینمعلومات،اعدادوارقاممعلوماتیکهازاجراآ
ینهمهمعلومات،اعدادوارقامبعدازختمهرسالبایدبااستفادهازاعدادودرسالهایبعدیقابلتغیراستوا

نپروفایلتازهسازیشود،اماازاینکهایناولینبارارقامیکهطییکسالگذشتهبهدستآمدهاستتغیرخوردهوای
ازمواردکمیهاوکاستیهاوجوداستکهوالیتفاریابترتیبپروفایلوالیتیراتجربهمیکند،بنآممکندربعضی

گردد.داشتهباشد،اماباآنهمدقتبیشرتبکاررفتهاستتااینپروفایلبدوننقصتهیه،ترتیب،تظیموتدوین
برایترتیب،تنظیموتدویناینپروفایلمتاماداراتدولتیموجوددرسطحوالیتسهمبارزخودراداشتندطوریکه

(نفریازاداراتمختلفدولتیکهرهربیاینکمیتهراریاستاقتصادبهعدهداشت13یسیزده)یککمیتهترکیب
رقامآنجمعآوریمنودهواینپروفایلراتکمیلمنودهاند،وامادرقسمتتشکیلگردیدهومعاوماتاولیهرابااعدادوا

برنامهابتکارتقویتاداراتمحلیکمکهایروفایلراهمکاریهایتخنیکیبرایتجزیهوپروسسمعلوماتدرقالبپ
عهدهداردبودهاست.USAID ISLA انکشافبیناملللیایاالتمتحدهامریکا

نگرنقاطقوتومثبترسمایهگذاریبرایمتشبثینخصوصیودولتیمیباشدکهحتاتقاضاءپروفایلبیادرمجموعاین
یدیکسندواحدومعترببهدسرتسرسمایهگذارانومتشبثینودرمجموعبرایهایپنهانراشناساییکردهودرق

مختلفوپوتنشیلهایپنهانقابلانکشافرانیزعالقهمندانقرارمیدهد،درضمناینسندبیانگرمجودیتمنابع
تشخیصمنودهوبرایارگانهایزیعالقهمعرفیکردهاست.

یرمثبتبهپالنجامعونقشهکاراوموثرنیازاست،اینپروفایلمیتواندکهبهعنوانچونکهبرایایجادانکشافوتغ
یجهکاراینارگانهایرابرایتشخیصنقاطقابلانکشافسادهنقشهراهبرایارگانهایزیعالقهواقعگرددکهدرنت

ساختهومتاممعلوماتموردنیازشانراازاینپروفایلبهدستآورند.
صورتیکهتوسطارگانهایزیصالحوزیعالقهحتامتشبثینتوجهجدیدرقمستایجادتغیروانشکشافصورتبگیرد،در

بتواقعخواهدشدتازمینههایرسمایهگذاریرشدکردهوانکشافچشمگیروقابلاینپروفایلکارساز،مفیدومث
دنقشهموثرراهبرایایجاداشتغالبرایمتقاضیانکارنیزمالحظهبهدستبیاید،درضمناینپروفایلنیزمیتوان

ادتغیرصورتبگیرد،کارخودبهباشد،همینکهمیزانرشدرسمایهگذاریبلندبرودوتشبثبیشرترویانکشافوایج
خودایجادگردیدهوممکندرسطحوالیتفاریابمیزانبیکاریبهصفرتقربکند.
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 فصل اول
 نگاه در یک فاریاب

وشهرمیمنهمرکزاداریفاریابازجملهشهرهایمشهورو فاریابیکیازوالیاتباستانیشاملافغانستاناست
عالقههایباستانیجوزجانانوخراسانیابنامتاریخیاستکهدرجملهفار"رمیرود.اینرسزمینبهشامتاریخی

وسایرمحققیناملرشقالیاملغربمنحدودالعامل،موردبحثتاریخنویسانبزرگمانندابنحوقلومؤلفگمنام
ویرانهبودهوبهقسمتیاطالقمی آبادوشیرینتگابقابلایدولتهایاینشهردربینمحدودههشدکهفعال 

هاییچونابویوسففاریابیوظهیرالدینفاریابیازاینرسزمینبرخاستهاند.فاریابیا شخصیتشناساییاستو
هاینوشتاریمتفاوتاستکهتاریخنگاراندرموردآننوشتهاند.فیریابیاپاریابصورت

تاریخیاستکهمرتادفبا،چیچکتو،جرزیوانیاگرزیوان،نیزنامهاییخوهمچنانشهرهایمیمنهیاالهودیه،اند
کهاصطالحاتیمانندحکومتاعلیووالیتدراینکشوررایجشد،نامفاریابدرآثارجغرافیانویسانآمدهاست.زمانی

هرتیافتتااینکهاداراتمیمنه،گرزیوان،قیصار،اندخوی،درزاب،کوهستانجمعا بهنامحکومتاعلیمیمنهش
بنیزبریافتوحکومتاعلیمیمنهنیزبهوالیتارتقامنودکههمزمانباآننامتاریخیفاریامحلیدرکشورانکشاف
ناماینوالیتآذینبست.

،اینبُلدانُمعَجمالخواندند.بهگفتهیاقوتحمویمؤلفکتابدراوایلقرونوسطیمیمنهراالهودانیاالهودیهمی
اندکهمیمنهبهادگردیدهولیمسلامنانآنرابهفالنیکگرفتهمیمنهنامنهادههاآباولازطرفارسائیلیبارشهر

ابنحوقلآنراالفاریابنوشتهاستکهدرقرنچهارمهجرینسبتدهد.خجستهیاسمتراستمعنیمیمعنیشهر
هاست.هاینفیسوآبوهوایخوشگواربودودارایباغاماحاصلخیزتر؛بهتالقانکوچکرت

هجریقمریتوسطامپراتوریمغلفتحشد.مؤلفحدودالعامل617طبقروایاتتاریخاینشهرکوچکوزیبادرسال
 است.دامنکوهنهادهشدهکندکهشهریستآبادانوبانعمتوبرشهرمیمنهرابهصورتیهودانقیدکردهوعالوهمی

زجانیمحمدامیرجو الدولهمحمدفرزندسلطاندردیوانفرخیناممیمنهآمدهوضمنقصیدهایکهدرمدحجالل
تاریخسیستاندررسودهاست،ازمیمنهیادکردهاست.درشعرفردوسیهماینشهربهنامفاریابیادشدهاست.

آید،نچهکهازتاریخبرمیکندوباالخرهآیابوبعدا بلخراذکرمیکهشهرهایفراوانراناممیربد،فارجایی27صفحه
ندرگذشتهجزءازتوابعخراسانیاگوزگانانبودهاندکهاکنونآثارباستانیهایآایناستکهبعضیازولسوالی
(1)فراوانیدرآنجاهاوجوددارد."

 درآینه تاریخ  فاریاب
نرابهاشکال)فیریاب،پاریاب،باریاب(نیزضبطکردهانددرششقرناولآعربوخراسانفاریابکهجغرافیهنویسان

برایفهمیدنوضعیتجغرافیاییاینشهرباستانیت،خیزخراسانبهشامرمیرفمعروفوفضلاسالمیازشهرهای
:برخینظریاتمولفینومحققینرامخترصآازنظرمیگذرانیم

بی(جغرافیهنگارانقرنسوم،چنینمستفادمیشودکهدرآنوقتفاریابجزءدیه،اصطخریویعقوازنوشته)ابنخردا
قرارنوشته)حدودالعاملمن .هایخراسانمحسوبمیشدهاستبهشامرمنیرفتهومستقیام ازشهروالیتجوزجان

شدهوشهریازتوابعجوزجانشمردهمیدرقرنچهارمشهرفاریابقمری،372املرشقالیاملغرب(تألیفبهسال
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هجری437نویسندهقرنپنجمهجریدرسالحکیمنارصخرسوبلخیشاعرو بررسشاهراهکاروان.بودهبانعمتو
رفتهشب )شبورغان( جوزجانبه رفتهقمریاز مروالرود به )طالقانجوزجان( راه از آنجا از و فاریاببوده دیهء به

 قمریمینویسد:"فاریابشهرینامداراستدرخراسانازاعاملجوزجان".626هسالیمتوفیبیاقوتحمو است.
هجریقمریدربارهفاریابمینویسد:"فاریابازاقلیمچهارماستوتوابعجوزجان،شهری740یحمداللهمستوف

کوچکاستکمرتازطالقان،ووالیتیبامیوهءفراوان"
سیکهدرجغرافیتولدرشقشناسروبار تعیینکردهمینویسد: شهر»ایتاریخیصاحبنظراستموقعیتفاریابرا

«یصاروشیرینتگاب،فاریاببود.عمدهءمنطقهمعمورق
)لوسرتانج(یکیدیگرازخاورشناسانکهازاکرثمنابعجغرافیاییاستفادهکردهمینویسد:"ازجملهشهرهایمهم

ازاوصافآنکهدرکُتبمسالکذکرفاریاببود.امروزاسمیازآندرنقشهوجودنداردوجوزجاندرقرونوسطی،
)خیرآباد(میگویندوقلعهءکهنهییدرآنجادیدهیآیدکهخرابههایآندرمحلیاستکهامروزآنراشده،چنینبرم

میشودکهتپههایآجریاطرافآنرافراگرفتهاست."
)برهانقاطع(.تورکستانفاریابوالیتییاشهریباشداز»غتنامه(دهخدامینویسد:مؤلففرهنگ)لعلیاکربدهخدا

فاریابشهریاستمشهوربهخراساناز»ۀبرهانفاریابرابا)فاراب(خلطکردهاست.یاقوتحموینویسد:نویسند
ه)فیریاب(نوشتهاند.ازاینشهرتاطالقانسهمنزلوتوابعگوزگاناننزدیکبلخبرکرانۀغربیجیحونکهآنرابهامال

روهیازبزرگانبدانمنسوباند.)ازمعجمالبلدان(.وآنبینتاشبورقانسهمنزلوتابلخششمنزلاست،وگ
(1433فحهمروالرودوبلخبودهوخرابههایآنبهنام)خیرآباد(هنوزباقیاست.)حاشیۀبرهانقاطع،چاپمعین،ص

گفتنیاستکهواژه"فاریاب"بهمعنی"زمینزراعتیاستکهآبیاریشود".)فرهنگمعین(
درزبانفارسی"بهزمینیمیگویندکهباآبقناتورودآبیاریمیشود".)دانشنامهویکیپدیا(فاریاب

فاریابدراشعاربرخیازشاعرانبزرگپیشیننیزذکرشدهاست:
تافاریابانشهر،دگرطالق

همیدونبهبخشاندرون،اندراب
]شاهنامۀفردوسی[

قضارامنوپیریازفاریاب
بآرسیدیمدرخاکمغرببه

]بوستانسعدی[
حدود»معتربتاریخیوجغرافیاییچونهایکتاباینموضوعدرنامتاریخیاینمحیطمیمنهبودهاستنهفاریاب،

تاسالهایوذکررفتهاست«اناجغرافیهشهرهایآری»،«معجمالبلدان»،«تورکستاننامه»،«غربالعاملمنالرشقالیامل
بهحکومتاعالیمیمنهارتقاءکردودردههسی1330-1320اینمنطقهنایبالحکومگیبود،در1320-1310دهه

نایبالحکومگیمیمنه»لتینگاهکنیدبهوچهلبهوالیتارتقأکردکهدردودورهمتذکرههمبهاسنادوحجتهایدو
 .یادشدهنهفاریاب«یاحکومتاعالیمیمنه
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اواسطقرنچهارمبالواسطهبهخراسانمنسوببودهوهروایاتخالصهطوریک فاریابتا )طربی(نیزتاییدمیکند،
بمیشدهتااینکهدراواخرقرنازشهرهایجوزجانمحسو6-5امیرانیغیرازامرایجوزجانداشتهاستودرقرون

امروزبهجایشهریتبلخقرارگرفتهاست.،جزءوالهشتمجوزجانوشهرهایآنکهفاریابنیزدرآنشاملبوده
باستانیفاریاب،شیرینتگابودولتآبادواقعگردیدهکهدرتقسیامتواحدهایاداریازتوابعمیمنهمحسوبشده

(2میباشد.")ومناطقیسبزوخرم

  فاریابوجه تسمیه 
منابعتاریخیوجغرافیاییدررشقرودقیصارقرارداشتهوبهقولیجزءناحیۀفاریابازآنجاییکهطبقگزارش

جوزجانبودهوموقعیتآنرویدویشاخۀآبقیصارتعیینگردیدهاست.بادرنظرگیرینکاتفوقوازآنجاییکه
استاز)باالیآب(وفتهشدهاستمیتواننتیجهگرفتکهمفهومحقیقیفاریابیاپاریابعبارتفاریابیاپاریابگ

)آنطرفآب(،هامنگونهکهپاردریابهمعناینواحیدریاوآنطرفدریامیباشدوبرناحیۀمعیناطالقمیگردد.
بالواسطهبهخراسانمنسوببودهوامیرانیغیرطوریکهروایاتطربینیزتأییدمیکند،فاریابتااواسطقرنچهارم

دراوایلقرنهفتمهجری،یاقوتشازشهرهایجوزجانمحسوبمیشد.قرنپنجالیشودرامرایجوزجانداشته
حمویفاریابراجزءجوزجانومستقیام داخلخراسانشاملکردهاند.بارتولدرشقشناسروسبرآناستکهفاریاب

نوبرتدرمحلخیرآبادموقعیتهمنطقهمعمورقیصاروشیرینتگاببودهدرمحلکنونیدولتآبادقدریجشهرعمد
وشاخۀآبقیصارداشتهاست.لسرتنجهمآنرادرهمینمحلتعیینکردهاستومینورسکیهمچنانفاریابراروید

ستهجریبهد617اپاریابگویند.شهرفاریابدردرتقویمالبلدانمذکوراستکهعجم،فاریابرقراردادهاست.
لینبافیگردید.سپسبهجایشهرزیباومعمورفاریابدولتآبادبنانهادهشدهکهصنعتقامغولهاافتادهوخراب

لخدراواخرقرنهشتمجوزجانوشهرهایآنکهفاریابنیزدرآنشاملبودهجزءوالیتبآنشهرتبهسزاییدارد.
انیدررشقدریایقیصاریامیاندوشاخۀآنقرارگرفتهاست.دیدهمیشودکهفاریابیاپاریابشهرمعموروآباد

(3موقعیتداشتهازشهرهایمهمخراساندورۀمیانهبودهاست.")

 وجه تسمیۀ میمنه: 
)ميمنه(شد.درقرنسومهجرىشهريهودانالنساءومحرقه(نيزيادمي-نسائيه-درگذشتهبهنامهاى)يهوديهمیمنه

ميمنهباراولازطرفارسائيىلهايى»مولفشهرهاىآريانامینويسد:.فارياببودهاستامروز،مركزادارۀامارتنشني
‹هخجست›كهمعنىشهركه)بختالنرص(فرستادهبود،آبادگرديد.وىلبعدا مسلامنانبهفالنيکگرفته،ميمنهگفتند

«رامريساند

 ها: ولسواىل
املار،قيصار،خواجهسبزپوش،شريينتگاب،دولتآباد،بلچراغ،گرزیوانپشتونكوت،شاملوداردولسواىل14 فارياب

اندخوىنيزيکساحۀوسيعرااحتواميکندکهشاملولسواىل.اندخوى،قرمُقل،قُرغان،خانچارباغوكوهستاناست
مربوطوالیتبادغیسبود،براساسهادرگذشتهولسوالیغورماچکه.ل،قُرغانوخانچارباغميشودهاىاندخوى،قرمقُ

بهاساسحکممقامعالیریاستجمهوریغرضاکامالتلوجستیکیوتآمینبدينسو1387تشکيالتجديدازسال
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منظورناشدهنیزداردكههمسهولسواىلاينواليت.امنیتبهوالیتفاریابطورموقتمتعلقبهوالیتفاريابگردید
.هاىمتامعياربودهوشاملچهلگزى،بندروخواجهموسیميشوداكنوندرحدولسواىل

باشندگانفاريابرااقواماوزبیک،تاجیک،پشتون،ایامق،ترکمن،عرب،هزارهومغلتشکیلمیدهد؛اقوامدیگری
ونتدارند.زبانهایهایدولتآباد،شیرینتگاب،املار،قیصاروپشتونکوتسکچونناقلین)کوچیها(درولسوالی

مسؤولینهایگفتهبنابرو قریهدارد1509فاریاببیشاز.ميکنداحتواپشتووترکمنیدری،فارسیازبیکی، رایجآنرا
یدهاىسایرولسوالیهاایجادگردشورایهمبستگیملیدرقریهه1140،کوهستانولسوالیجزبهدهاتانکشاف
مردمفاریابازلحاظاخالقاجتامعیمردمانیحلیم،بردبار،مهامننواز،شجاعوباهمتمیباشند..است

شمسیبهپنجحکومتمحلیوهفتعالقداریمنقسمگردیدهبود1320میمنهقبال طیتقسیامتاداریسالهای
 پشتونکه اندخوی، حکومت از بلچعبارت و قیصار تگاب، شیرین دارایکوت، محالتفوق از هرکدام و بوده راغ

خصوصیاتوتشکیالتخاصخودبود.عالقداریهایمربوطآنعبارتبودازکوهستان،املار،خانچارباغ،قرمقول،
قورغان،درزابوخواجهسبزپوش.

ست.تااواخرسالاریبهولسوالیارتقایافتهالسوالیشاملبودهوهفتعالقددرتشکیالتکنونیفاریابسیزدهو
یعنیزمانحکومتداکرتنجیبالله،ولسوالیاندخوینسبتدوریفاصلهازمرکزشهرمیمنهموقتا بهواحد1369

تنهاتفاوتیکهبینواداریجوزجانمنضمشدهبودولیپسازسقوطحکومتطالباندوبارهمربوطفاریابگردید
ریابوجوددارد،الحاقولسوالیدرزابازتشکیلواحداداریفاریاببهیموجدیدواحدهایاداریفاتشکیلقد

 جوزجاناست.
داردوبهشمولولسوالیغورماچکهطورموقتغرضخدماتلوجستیکیولسوالی13والیتفاریابواحد های اداری:

 قرارذیلاند:کهولسوالیمیباشد14گرفتهاستبهوالیتفاریابتعلق
،ولسوالیکوهستان(5)،ولسوالیقیصار(4)،ولسوالیاملار(3)،ولسوالیخواجهسبزپوش(2)،ولسوالیپشتونکوت

(6 7)،ولسوالیگرزیوان( 8)،ولسوالیبلچراغ( 9)،ولسوالیشیرینتگاب( 10)،ولسوالیدولتآباد( ولسوالی(
ولسوالیغورماچ(14)وولسوالیخانچارباغ(13)،ولسوالیقرغان(12)،ولسوالیاندخوی(11)،قرمقول

 شهر ميمنه:
درقلبشهرمیمنهتپۀ.فارياباستواليتهمرکزشهرميمن

 ارتفاع به اسکندر25خاکی زمان در که دارد وجود مرت
درآنمقربۀسیفمقدونیباالیآنقلعهيیساختهشدهو

يانگرتاریخگذشتهمیمنهاست،امللوکنیزموجودبودکهب
د.هجرىشمىستخریبگردي1313الهایدرسامااینقلعه
هجریشمسیدرزمانغالمحیدرعدالت1335درسالهای

سیف سینامی بنام تعمیری مذکور رستپۀ بر اعلی حاکم
سال اینسینامدر که گرديد توسط1379امللوکاعامر

تپۀیاحصارقدیم.نهدمشدطالبانباتانکهایغولپیکرم
مساحت جریبزمین55میمنهدروسطپارکشارواىلکه



 وزارتاقتصاد

 

11 

 فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

.استشدهواقعدارد 1.2هزینهبا پارکاینساختکار
است.وتکمیلدالرمیلیون گرفته قرار برداری بهره  به

شهرمیمنههوایصافوگواراومعتدلدارد.کشتوزراعتو
درجنوبولسوالیپشتونکوتآبیاریاشجارآنازبندرسحوض
هزارتنازاقواممتشکلاوزبک،200میشود.اینشهرحدود

ا زیستتاجیک، ترکمن و هزاره پشتون، سادات، یامق،
.مینامیند برق وجود24درشهر ترکمنستان وارداتی ساعته
کیلومرتازجادههایداخلشهرقريوکانکریتشده23دارد.

بسرت50فاخانهافغانتُرکـمیمنه،شفاخانهاست،درکنارش
بیشازهزینهبه بسرتزایشگاه50دارد.کاراعامرشفاخانهبسرتمعتاداننيزفعالیت20نسايیمریمبیات،شفاخانه

صدهامحصلبهشمولدخرتان.داردجریان یکمیلیونوشفاخانهیکصدبسرتبههزینهنزدیکبهدونیممیلیوندالر
وتعلیم،هارسانه اریابمرصوفتحصیلوتعلیماندونهادهایعلمی،فرهنگیمدنی،درپوهنتونوداراملعلمینف

.استرشدحالدر صحتورزش،،تربیه

 :ولسوالی پشتونکوت-2
رگوپُرنفوسدفرتاينولسوالىدريککيلومرتىمقروالیتدرجنوبشهرمیمنهقرارداردوازجملۀولسواىلهاىبز

80منطقه"اودک"درمحسوبمیشود.اینولسوالیدرجنوبازمنطقهسبزدرفاصلهچهارکیلومرتیشهرمیمنهتا
یهنهمشهریازمنطقهکاریزقلعهوخواجهموسیتارسحدکیلومرتیباولسوالیکوهستان،درشاملازختمناح

قسایومیاندرهولسوالیاملارودررشقازمنطقهبندخشتپُل،بازارمشرتکباترکمنستان،درغرببامنطقهعربآ
.ولسوالیبلچراغرسحدداردکتهقلعهوتاکوتلنیرشبا

بابمکتبفعالمیباشد،درقریههاىنزدیکبهمرکزولسوالیبرق93 بوده، وضعیتصحی،تعلیموتربیهنسبتا خوب
دل،اماقسمتغربیوشاملیآنتارسحدسمتجنوبیورشقیپشتونکوتمعتساعتهوجوددارد.آبوهواىق24

انترکمنستانگرماست.یگانهبندآب"رسحوض"درفاریاب،دریایخشتپلکهازولسوالیهایبلچراغوگرزیو
.رسچشمهمیگیردوچشمهزارهایکاریزقلعهدراینولسوالیوجوددارد

انگور،قبیلازمیمنهشهرمردمنیازمورد دۀمیوههاىریومالداریبودهوبخشعممردمآنمشغولزراعت،باغدا
وبیا،بامیه،بادنجان،کدو،تربوز،بادرنگوسبزیجاتمانندرومی،پیاز،کچالو،لخربوزه،زردآلو،انجیر،بهی،سیب،

نشدهوکاینولسوالیقريککیلومرترساماتاکنونی.زردک،کاهو،گندنهوغیره،ازهمینولسوالیتامینمیشود
بارهامردمازتلفشدنزنانحاملهومجروحانواقعاتبهدلیلخرابیراههاوخونریزیدرهنگام

 .داشتهاندانتقالبهشفاخانهشهرمیمنه،شکایت

 :ولسوالی خواجه سبزپوش-3
جوزجانموقعيتدارد.مرکزآنجمعهبازاربودهوازکيلومرتىشاملرشقشهرمیمنهودرامتدادشاهراهمیمنهـ25در
هزارتنازقوامازبک،عرب،پشتون،ترکمنوُمغلزندگیمینامیند۸۰یتخوببرخوارداراست.دراینولسوالیامن
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فعالمکاتبومدارسدينىبررویدخرتانوپرسانبازوکلينیکهایصحی.مشغولزراعت،مالداریوباغداریاندو
.لسوالیچندانخوبنیستساعتهوجوددارد؛اماوضعیتفرهنگیدراینو24است.برق

 :ولسوالی شیرین تگاب-4
شاهراهمیمنهـجوزجانواقعاستومرکزآنفیضکيلومرتىشاملرشقمرکزدرمسیر50درولسوالیشیرینتگاب
مکتب،يکدارالحفاظويک41ارداست،امنیتخوببرخوشیرینتگاباز.قریهدارد143آباداست.اینولسوالی

ساعته24بسرتوکلینیکصحیفعالمیباشد،برق20دارالعلومبررویدانشآموزاندخرتوپرسبازاست.شفاخانه
گییکرادیوافام،دونرشیهبهشکلگاهنامهوماهنامهوانجمنفرهنووضعیتفرهنگینسبتا خوببوده.دوجوددار

.جوانانفعالیتدارند
برزگرتینوباکیفیتترینمعدنگچدرشاملکشورومعدنگوگرد،درمنطقهآستانهباباىشريينتگابموجوداست.

گچازلحاظکیفيتکرده،پیداخوبیبازار اينگچعالوبرآنکهدروالیاتشاملداشگچپزیمرصوفتولیدبودهو10
مرته6قالینشیرینتگابشهرتملیوبیناملللیداردویکتختهقالین.استدادهشکستنيزرا ایرانوواليتبلخ

مردمشیرینوعایداتیگندم،جو،کنجد،زغروخربوزهازمحصوالتمهمدالربهفروشمیرسد.کشمشرسخ،1500تا
.استتگاب

 :ولسوالی دولت آباد-5
امتدادشاهراهمیمنهموقعيتداردکهدرجنوبباخواجهلرشقمیمنهدرکيلومرتىشام62درولسوالیدولتآباد

باجنوبغربدرو یتجوزجان،درغربباترکمنستانسبزپوش،درشاملباولسوالیقرمق ل،دررشقبادشتلیلیووال
.رسحداستواقوامازبک،پشتونوترکمندرآنزیستدارندهمپشتونکوتولسوالی

ینبافیپیشهمردمآناست.بزرگرتینمعدنمنکافغانستاندرولسوالیدولتآباداستکهازراعتوقالمالداری،ز
خوبنسبتا صحیخدماتوتربیهوتعلیموضعیت افغانیبهاجارهدادهشدهاست.120دهسالبهاینسويکتنآن

ناطقگرمسیرفاریابمحسوبمیشود،آبزیرمازولسوالیدولتآباد.استضعیففرهنگیهایفعالیتامابوده،
درفصلبهارازسیالبهابرخیزمینهایآنزمینیآنبهدلیلنزدیکیمعدنمنک،شوراستوآبزراعتینیزندارد،

.آبیاریمیشود

 :ولسوالی قرمُقل-6 
جنوببادولتآباد،درشاملباکیلومرتیدرامتدادشاهراهمیمنهـجوزجانواقعاستودر100درولسوالیقرمُقل

دارد.اقوامودرغربباترکمنستانرسحدمشرتکمنکغان،دررشقبادشتلیلیومعدنولسوالیهایاندخویوقُر
اکرثمناطقاينولسواىل،تپههاوزمینهایریگزاراست.اقتصادمردم.ترکمن،ازبکوپشتوندرآنزندگیمینامیند

درصدمردماعماززنومردباصنعتقالینرسوکاردارند.هر60ازبیش.استاستوارمالدارىو لینآنبرصنعتقا
ساعتهوجود24چندکهوضعیتامنیتیاینولسوالیمایهتشویشاست،باآنهممکاتبومراکزصحیفعالاست.برق

. دارد؛اماسطحعلموفرهنگبسیارپائیناست
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  :رغانولسوالی قُ -7 
کیلومرتیجنوبغربولسوالیاندخویموقعیت7در کیلومرتیشهرمیمنهو115درولسواىلهاىدوردستوجملۀاز

تامین قرغاندرجنوبباولسوالیقرمُقل،درغربباترکمنستان،درشاملبابندرآقینههمرسحداست.امنیتدارد.
24دمآنازبرقرواجتامعیدرسطحپائینقراردارد.ماماتعلیموتربیه،عرضهخدماتصحیاست،

.دارنداشتغالمالداری ساعتۀوارداتیترکمنستاناستفادهمینامیند.مردمبعدازصنعتقالینبافی،به

  :ولسوالی اندخوی-8
شهرمیمنهکیلومرتیشاملرشق126يکساحۀوسيعرادررسحدباترکمنستاناحتواميکنددرولسوالیاندخوی

یابوبررسراهابریشمواقعشدهاست.درجنوببادشتلیلی،درجنوبغربباولسواىلهایقرمق لوقُرغان،مرکزفار
.دررشقباولسوالیخانچارباغودرشاملباترکمنستانرسحدمشرتکدارد

ماملکبرخیوعربیمتحدهاماراتاروپا،آسیا،بهآنجاازوکمنستانتر بندرترانزیتیوتجارتیآقینهکهافغانستانرابا
ازراتجارتیاموالوسایطعرادهصدهاروزانهو کیلومرتیاینولسوالیقرارگرفته36دراستمنودهوصلجهاندیگر
.ميلیاردافغانیعایدداشت2.2بیشاز1391بهافغانستانانتقالمیدهند.گمرکآقینهدرسالهاکشورديگر
میلیوندالربهامتامرسیدوکارمقدماتیخطآهنکه24گذشتهبهمرصفهایراحداثرسکآقینهـاندخویسالاک

آغازگردیدهوماسرتپالنمنظورشدۀشهرکترکمنستانراازطریقافغانستانبهازبکستانوتاجکستانوصلمیکند
تاقتجارتمستقلدارد،تجارترونقیافتهوضعیتاقتصادیآقینهبزودیتطبیقخواهدشد.ولسوالیاندخویریاستا

است.شدهبهرتفاریابمناطقسایرمردمبهنسبت ساکنیناندخوی
اینحرفهمشغولاندوکارابتدايیساختپارکصنعتیباآنمردمدرصد 65قالیناندخویکهشهرتجهانیدارد 

هشدهاستواخیرا سهذخیرهبزرگگازدرولسوالیهایاندخویومیلیوندالررویدستگرفت6قالینبههزینه
.یتگردیدهاستخانچارباغتوسطوزارتمعدنتثب

انکشافيافتهوبسياردارد.تعلیموتربيهدرآنوضعيتفرهنگى،تعلیموتربیه،ورزشدراينولسواىلرشدچشمگري 
جواناناعمازدخرتوپرسباعالقهزیادآموزشگاهعلمیوجوددارد.انجمنو22داراىيکداراملعلمنينيزميباشد.

.بعدازمکتبکورسهایآموزشیراتعقیبمیکنند
بسرتدرمرکز20کلينيکهایمتعددويکشفاخانۀباشندگاناندخویازخدماتصحىمناسبنيزبهرهمندبوده،

ارازآبزراعتیوآبآشامیدنیمردمآنوولسوالیهایهمجوساعتهموجوداستاما24برقاينولسواىلفعالاست.
کرمحروماندوآبزیرزمینیبهدلیلنزدیکیبهمعادنمنکوگازشورویاتلخاست.مردمآبموردنیازشانراازتان

تا10لیرترا20هایىکهازوالیتجوزجانویاازچاههایدوردستاندخویکهنسبتا شیریناستمیآورندوهر
.افغانیمیخرند20

میليوندالرسهسالقبلتکمیلوتوسطریئس11.5آشامیدنیازدریایآموبامرصفآّبباوجودیکهشبکهانتقال
ینشبکهدچارمشکالتتخنیکیگردیدهنتوانستهبهمردمآببرساند.هوایاندخویدرجمهورکرزیافتتاحشد؛اماا

.باطوفانودرزمستانرسدوباتندبادهاهمراهاستتابستانگرمهمراه
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 :ولسوالی خانچارباغ-9
ترکمنستان، کيلومرتىشهرميمنهموقعيتدارد.دررشقوشاملبا140افتادهبودهودرحدوددوراينولسواىلنيز

همرسحداندخویولسوالیباغربجنوبدرجوزجان،والیتکوهدوخواجهوُخآمبهایولسوالیباجنوبرشقوجنوبدر
.ستندهمشغولزارعتومالداریباکهمیدهندتشیکلازبکوترکمناقوامراولسوالیاینباشندگان.است

وضعیتفرهنگی،تعلیموتربیه،خدماتصحینسبتبهسایرولسوالیهادرسطحپائیناست،هنوزدفرتولسوالیدر
نددکانمحدود،بازاروجودندارد.بندرآقینهکهمربوطبهاینولسوالیاست؛متامکاریکدکانقراردارد،بهجزازچ

.میشود یاندخویاجراگردیدهعوایدمربوطاندخویرسمیواداریآنازطریقولسوال

 :ولسوالی بلچراغ10.
وتپههاتشکيلشدهدر نهواقعاست.دررشقباکيلومرتىجنوبرشقشهرمیم55اينولسواىلبيشرتازکوهها

زیوان،درغربدرزآبوالیتجوزجان،درجنوبباولسوالیگرولسوالیسوالیصیادوالیترسپلودرشاملرشقباول
باولسوالیپشتونکوتودرشاملباولسوالیخواجهسبزپوشهمرسحداست.باشندگاناینولسوالیمشغولزراعت

.ومالداریهستند
داردامازمنيزراعتیآبیکمرتدارد.کشتوزراعتدرزمینهایللمیوتپههاصورتاليموآبوافربلچراغطبيعتم

معدنآهنوزغالهایاینولسوالیدرختانپسته،باداموارچهبهشکلطبیعیروئیدهاست.میگیرد.درکوهپایه
تنسبتا خوببرخورداراست،امادرقسمتبازسازیسنگدرمناطققورچىوکوليانوجوددارد.باآنکهبلچراغازامنی

نبرفباریهاودربهارجاریشدنسیالب،مواصالتیآنکوهوکوتلبودهدرزمستاتوجهچندانیصورتنگرفته،راه
سالقبلاندکیبهرتشده؛6ـ5هفتههاراهرابررویترافیکقطعمیسازد.وضعیتتعلیمیومراکزصحینسبتبه

.الترکوداستحبه گروضعیتفرهنگیم

 :ولسوالی گرزیوان-11
شهرمیمنهجنوبکيلومرتىدر80تگابگرزیوانیادمیکنندکهمنطقهکوهستانیبودهدرفاصله7اینولسوالیرا

انموقعیتداردومرکزآنرسچکاناست.دررشقباولسوالیکوهستاناتوالیترسپل،درجنوبباولسوالیکوهست
دبودهازبزرگرتینوپُرنفوسترینولسوالیفاریاب،درشاملباولسوالیبلچراغودرغربباولسوالیپشتونکوتهمرسح

.هاوازمناطقرسدسیرفاریاببهشامرمیرود
آبوخواجهغارمعدناورانیمموجوداست.گرزیوانهوایمعتدلوآبفراواندارد.کوهها،درهها،رشرشمنطقهدر

.بمیباشدتپههایحاصلخیزآنبهزیبايیطبیعتافزودهومحلتفریحمردمفاریا
بهوفوريافتميشود.مردمآنبازراعتومالداریمشغولاندآننقاطاکرثدرچهارمغزبخصوصگوناگونهاى ميوه

وتربیهوتعلیمامنیتی،وضعیت .ددمیگرتامینولسوالیهمینازجوزجانوالیتحتیوفاریاب کچالویموردنیاز
صحی،آشامیدنیآبرسک،نگرفته،صورتتوجهاجتامعیخدماتوسازیبازقسمتدرامااست،بهرتنسبتا صحت

.برقوجودنداردوضعیتفرهنگی،ورزشیوفعالیتمدنیبهرکوداست
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 :ولسوالی کوهستان-12
کیلومرتیجنوبشهرمیمنهموقعيتداردومرکزآنلوالشاست.در125ولسوالیدورترينولسواىلبودهودراین

اولسوالیچهارسدهوالیتغور،دررشقباولسوالیکوهستاناتوالیترسپل،درشاملباولسوالیگرزیوانوجنوبب
.پشتونکوتودرغربباولسوالیجوندوالیتبادغیسرسحدمشرتکدارد

ماهسالراهمواصالتیآنبامرکزو6هایخبندیوبرفبارینسبتوبهیرفاریاباستینولسوالیازمناطقرسدسا
هزارنفوسداردوهمهقومایامقاندومشغولزراعتومالداری150ولسوالیهایهمجوارقطعمیشود.بیشاز

.میباشند
هونخود،غلههاىدیگرکمرتحاصلکوهستانگداممیمنهخواندهمیشودامابهدلیلرسدیهواجزازگندم،زیر

هجرىشمىسودردورانحاکمیت1360لسوالیدرزمانتجاوزقواىاتحادشوروىسابقدردهۀمیدهد.اینو
. بودمقاومتومجاهدینطالبان،پایگاهمستحکم

یکجوانبخاطرازدواجوضعیتفرهنگیدرسطحپائینقراردارد.درکوهستانُعرفوعنعناتناپسندیوجودداردکه
ادوميليونافغانیویکمیلکالشنکوفآمادهسازدتاصاحبزنشودوکسیکهتوانمکلفاستبایديکونيمت

بعدا زنرابهخانهاشسالخدمتخانوادهُخرسراانجامداده،10)طويانه(ومهریهرانداشتهباشدبایدپرداختقلین
سایرخدماتاجتامعیبسیارضعیفاست.نیتوجوددارد،اماوضعیتتعلیموتربیه،صحتوبربد.دراینولسوالیام

.رسک،برق،آبآشامیدنیصحیوشفاخانهوجودندارد

 :ولسوالی املار-13

ـمیمنهموقعيتدارد.اينولسواىل،درجنوبباولسواىلکوهستان،26در کيلومرتىغربشهردرامتدادشاهراههرات
قیصار،درشاملباترکمنستانودرشاملرشقبامنطقهخواجهجنوبرشقولسوالیپشتونکوت،درغربباولسواىلدر

هزارنفوسدارد،اراضیاینولسوالیراکوهها،120اینولسوالیحدود.موسیولسوالیپشتونکوتهمرسحداست
رانوکوچیهااست.درمرکزاملاردههاهزارزمینهایخشکوتپههایخاکیتشکیلمیدهدکهچراگاهمالدا

.کتارزمینهمواروحاصلخیزوجوددارد،اماباقلتآبرزاعتیمواجهاسته
موسساتدیگرچاهبرخیآبآشامیدنیصحینیزبهقدرکافیوجودندارد.درسالهایاخیرازطریقانکشافدهاتو

9آببهدستآمدهاست.کارساختبندآبگرداناملاردریرزمینمرتیز120تا80هایعمیقحفرگردیدهاست
ميليوندالرازبودجهوزارتانرژیوبرقآغازگردیدهوباتکمیلآن54کیلومرتیجنوبمرکزولسوالیبامرصفحدود

.هزارهکتارزمینآبیاریخواهدشد30
اىرنگهکهدرمنایساختامنهاازآنکارگرفتهوسنگهف،رخامدراینولسوالیمعادنسنگمرمربارنگهایمختل

میشودموجوداستامابهشکلغیرفنیاستخراجمیشود.تابستاناینولسوالیگرموزمستانآنمعتدلاست.انگور،
اامناینولسوالیازمناطقن.کشمشسیاهوخربوزهاملاردرشاملکشوردرشیرینیوطعمخوششهرتخاصدارد

حسوبمیشود.فعاليتطالبانودرگريىهاىمسلحانهآنهابانريوهاىدولتىامنيتآنرازيرسوالبردهورونداریابمف
وتربیهوتعلیموضعیتامااستفعالولسوالیایندرمکاتبمتامیآنکهبا بازسازىراباکندىمواجهساختهاست.
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ازبافیگلیموقالینمالداریوزراعتبرعالوه.نداردوجودیامعاجتماتخدسایروبرقاست،پائینسطحدرصحت
استاملارمردممعروفپیشه

 :ولسوالی قیصار-14
ـمیمنهواقعبودهوازولسوالیهایبزرگوپُرنفوس62درقیصارولسوالی کیلومرتیغربمرکزدرامتدادشاهراههرات

.فاریابمحسوبميشود
رجنوبباولسوالیکوهستان،درجنوبغربباولسوالیجوندوالیتبادغیس،باولسوالیاملار،داینولسوالیدررشق

سالبهاینسوشاملتشکیلفاریابگردیدهودرشاملباترکمنستان5هازدرغربباولسوالیغورماچوالیتبادغیسک
.رسحدطوالنیدارد

كيلومرتىمركزولسواىلقيصار40رسحدتركمنستانودرمرتىكيلو20معدنبزرگنفتوگاز)خواجهاسپالن(در
اىندردونقطهرشوعگرديدوباافغتوسطمتخصصنيروىسو1356قرارداردکهكاررسوىاينمعدنبزرگدرسال

تتفحصايونتمكملقواىكاروكاراينمعدنمتوقفگرديدهومتامدستگاهها،وسايط،عرادهجاتو1357كودتاى
منودهاستفادهسوختبراىراناشدهتصفيهتيل نزديکسالجنگغارتگرديد.مردممناطقدورو25اماندهطیبرج
است.ممنوعآنازاستفادهفعال  مريسانيدندامادربازارهابفروشو

کشمشقیصاردرسطحکشورطبيعتماليموزیبادارد.انگورووکوههاوتپههامساحتاينولسواىلراتشکيلداده
بازا شهرتو خوبیدارد. دستمالداری،وزراعتباغداری،برافزونقیصارمردم ر صنعتقالیننیز باالییدر

امریکاییدالر800مرتهتا6 قالینهرمیشودیاد(خواجهعلی)بنامآنقالینمشهورترین دارند.
.یتهایکشوربهفروشمیرسددرمارک
درکناردههامکتب،یکداراملعلمینموجودتعلیموتربیهنسبتبهسالهایپیشروبهبهوداست.رهنگی،وضعیتف

بسرتوچندینکلینیک20است،یکانجمنعلمیوفرهنگیقیصارودوماهنامهفعالیتوجوددارد.یکشفاخانه
دولتبيشرتساحاتآنبهکنرتولمخالفانهمرسحدبودنباولسوالیغورماچکهصحیجامعفعالاست.بهنسبت

.استوضعیتامنیتیقیصارنگرانکنندهودرچندینجبههباطالبانجنگودرگیریصورتادامهدارد

 مساحت فاریاب:
(کیلومرتمربعوتعدادنفوسدرهرکیلومرت20797.6انتشاراتجغرافیایسیاسیافغانستان)طبقمساحتفاریاب

هزارتنتخمني700ودشدهاست.طبقاینارقاممجموعنفوسفارياببهبيشازيکميليونووامننفر(61مربع)
.ونقلمدادمیگرددزدهشدهاست.امادرمحافلومجالسرسمی،نفوساینوالیتاضافهازدوميلی

  فاریابئی موقعیت جغرافیا
بباوالیاتغوروبادغیس،ازرشقباوالیاتجوزجانووالیتفاریابازجانبشاملبهکشورترکمنستانازطرفجنو

پلوازسویغربوشاملغرببارسحدپنجدهووالیتبادغیسمحدوداست.رس
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(کیلومرتمربعمساحترااحتوامیکندکهازسطح20797.6کزیافغانستان)والیتفاریابطبقراپوراحصائیهمر
درجۀطول66-64درجۀعرضالبلدشامىلودر37-35حيثموقعيتجغرافيايىدرزامرتارتفاعداشتهو844بحر

 .البلدرشقىقراردارد
کیلومرتیشاملکابلواقعاست.درقسمترشقوشاملرشقباوالیتجوزجانحدودجغرافیایی815فاریابدرحدود

شتکعب(تشکیلمیدهد.سلسلهجبالتیربندداردوطوالنیترینفاصلهبینجوزجانوفاریابرادشتلیلی)د
فته،بهاندازهدوتاسههزارمرتازسطحبحرارتفاعترکستانکهدرقسمتجنوبیفاریابازرشقبهغربامتدادیا

داشتهتامنطقهدریایمرغابوالیتبادغیسوتاهراتامتداددارد.

 اقلیم فاریاب 
دارایبارندگیهایزیادیمیباشدوبرایاینکهحاصالتآنبهویژهدربهار،بارانیواقلیمفاریابمتوسطوآبوهوای

درجه36تامعموآلرادرقبالداشتدرگذشتهفاریابراگدامافغانستانمیگفتند.گرمیدرتابستانفراوانزراعتی
.سطحمتوسطسانتیگرادنیزمیرسددرجه45امادرخشکسالیهایگرمایتابستانبهسانتیگرادباالمیرود

مرتارتفاعدارد.میمنهنظربهاقلیممساعد844ملیمرتتخمینشدهوزمینآن،ازسطحبحر700بارندگیساالنهتا
واراضیحاصلخیزومراتعوسیعشازقرونمتامدیمعموروآبادبودهودراینمنطقهنفوسزیادیزندهگیمنودهو

میمنایند.


 بهاستثنایدشتریگیخاکاینمنطقه داردگرچه قابلیتزراعترا و بیشرتینقسمتاراضیمیبوده راها، منه
«دیمه»دهدکهاینپشتههادرحقیقتمهمرتیناراضیللمیهایخاکیتشکیلمیویاهمتپهارتفاعاتوپشته
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هایموسمیبهموقعصورتبگیرد،حاصالتاینباراندهقانانللمیکارراتشکیلمیدهددرسالهایکهبرفو
ادمردمآنجاتأثیراتمیزانعوایدمحصوالتزراعتیوالیتفاریابواقتصیفراوانیبارآوردهودرباالرفنتزمینهاغله
زراعتیرانههایبرخیازاینپشتههایخاکیکهازمراکزجمعیتونفوسدورواقعشدند،اهالیزمین.مثبتیدارد

گیرندکهاینمسألهارمیهاوگوسفندانخودبهکهایدامبهمنظورکشتوزراعت؛بلکهبهحیثمراتعوچراگاه
بیشرتدرمناطقی؛چونخواجهگوهردردشتهایاملارودشتکفرتخاندرقیصارقرارداردودرآنجاناقلینپشتون

هایحاصلخیریرادراختیاردارندکهدرکاردهقانیوجوددارداینناقلینکهزمیناسکاندادهشدندبهعلتزحامتی
یییاعظمیمنایند،بنا بهپیشههایحاصلخیزاستفادهدهقانیرافراگرفتهنتوانستندتااززمینیتابهحالپیشه

کارکمزحمتاست،می ینمناطقدرزمستانوتابستانچراگاهوپردازند.مراتعوعلفچرهایامالداریکهنسبتا 
قلینغیربومیدارد.اقلیممیمنه،بریبودهفصلتابستانگیایننایمواشیراتهیهمنودهوارزشحیاتیدرزندهعلوفه

آننهمثلمناطقگرمسیرکشور،طاقتفرساونهدرفصلزمستاناینمنطقهمانندمناطقرسدسیر،شدیدومتامدی
باشد.ممیت؛بلکهاقلیممتوسطوآبوهواییآنبهویژهدربهاربارانیوخوشگوار،زمستانرسدوتابستانآنگراس

والیت.هزارنفربرآوردشدهاست۲۰۰حدود ناحیهبودهونفوسآن۹شاملميمنهواستميمنهشهر مرکزفارياب
ینابری،نیمهابریویاهمشتهوبقیهساعاتسالآبوهوابساعتآفتابدا3000الی2600بینفاریابساالنه

بارندهگیمیباشد.

 وضعیت توپوگرافی والیت
فاریابیکوالیتکوهستانیبودهکهمساحتاینوالیتراکوهها،تپهها،زمینهاقسآمتاهمواروبقیهمساحترا

وناهموارطورتنگرفتهمارگیریدقیقاززمینهایهموارهد.ازاینکهتاهنوزرسویرویآزمینهموارتشکیلمید
هرگاهموقعیتجغرافیاییذکرکنم.امااست،بنآارقامدقیقبهدسرتسقرارنداردتااندازهزمینهایهمواروناهمواررا

دکهسلسلهجبالدهیم،دیدهمیشووردمطالعهقرارممستقیآممشاهدهکردهورافاریابطبیعیوساختامناراضی
مرت3500الی3200ارتفاعآنبینوازرشقبهغربامتدادیافتهفاریابتیربندترکستانکهدرقسمتجنوبیوالیت

ازدریایمرغابدروالیاتبادغیسوهراتامتداددارد.اینسلسلهجبالکهدراکرثموسمسالتامنطقهکهمیرسد
هاازنشیبهایایناییکهازاثرذوبشدنبرفهکوهستانیمیمنهراتشکیلوآبیباشد،عالقهبرفپوشیدهمی

هایمیمنه،قیصار،املار،گرزیوانوشیرینتگابرامیمنهراتشکیلدادهووادییشود،دریاسطحمرتفعرسازیرمی
.آبیاریمینامید

معروفاینمناطقمانندکوهستاناتلوالشدربرخیازنقاط
ومالداریاست،یاصلیشانزراعتنفوسبیشرتیکهپیشه

آنانرااحتیاجاتسکونتمنودهومحصوالتزراعتیتاحدی
درمناطقمذکور را برآوردهمنودهوبهرتینمراتعوچراگاهها

می بهتشکیل هرچه جبال سلسله و مرتفع اینسطوح دهد،
ازهاراضی،کمشاملوشاملرشقمنتهیشودبههامناندجانب

می هموار و حصهگردیدارتفاع مرکزیدر نواحی و قیصار ی
گیردوازآنمیمنهازیکالیدوهزارمرتارتفاعرابهخودمی
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دمرتمربعهرچندبهطرفاندخویبرویم،اراضیبازهمهموارترگردیدهوارتفاعآنازسطحبحرتارسحدپنجص
میرسد.

طرافشهرمیمنه،ولسوالیهایقیصار،املار،پشتونکوت،خواجهسبزپوش،تیربندترکستان،ابرعالوهسلسلهجبال
گرزیوان،بلچراغ،قسمتهایزیادیازشیرینتگابوقمستهایکمیازدولتآبادراتپههایمرتفیعونیمهمرتفیع

تدرعینحالاینتپههابهزیباییطبیعلیتکشتوزراعتراطورللمینیزدادوتشکیلدادهکهاینتپههاقاب
فاریابافزودهاست.

 ساحاتباستانیوآبداتتاریخی
درفاریابدههازیارتگاهوجودداردکهمیتواناز
قدمگاهحرضت شاهمردان) زیارتامامصاحب،
عزيزان خواجه آلتى تاريخى آرامگاه رض( علی

اصحابکهف(درداخلمغارۀششجسدىکه)
دچ ميگردد. محسوس است پوشيده آنرا رادرها

يکخشکيدۀ طرفرشقىايناجساد،جسدهاى
راندرآندهنکهشکارىسگيکآهو،يک،باز
کهداستانیمانند.ميشودمشاهدهچسپيده،آهو
آرامگاه.داردجوداالنبیاءقصصدر همچنان

لقامنحكيم)لقامنباعورا(كهقصۀآندرقرآن
آمدهاست،آرامگاه،دانيالپيامرب)ع(،زيارتمجيد

واجهاملار،آرامگاهخواجهاسحاقخواجهگلگونوىلخواجههشتمنيقلخواجهاحمدبتوجانخواجهسبزپوش،خ
مرفوعاطفالقبضيتكهمياملندخوداطفالشكمبه گِلمنودهيسوى،آرامگاهغايباوليا:مردمخاکاينزيارترا

.استشدهواقعمیمنهشهردرباباجامتربتآرامگاهوبلچراغخواجهگاهامآرگردد،
)گرگآب(درولسوالیبلچراغواقعشدهکهمردمدرآبآنحيواناتگرگچشمۀگرگاو :چشمه زار های شفا بخش

سانیکهبهبدنآثارگرگزدگىازبینمیرود.چشمهگرمدرمنطقهچهلگزیولسوالیقیصاراستکزدهرامیشویند.
.خودبخاروتبداشتهباشندبهآنغسلمیکنندشفایابمیشوند

تپۀميرسه،حوضسلطانسنجرماىض)جاللالديناكربپرسسلطانمحمد:مخروبه ها و آثار تاريخى در ميمنه
جنگهاىبراثركههبوداكربالدينجالل قیصار،بندسلطانسنجرکهمحلتابستاىنياقرصييالقىخوارزمشاه(در

ازسهدههبدينسوآثارگرانبهايىشاملزيورات،ظروف،كمربندهاى .استشدهمدفونخاکزيروآبزيرخونني
زريندانهنشان،دانههاىقيمتیوغريهآالتمرصعكارىشدهوصندوقچههاىظريفاززيرخاکبريونميشودخارج

غريقانوىنشمريسد.اينمنطقهسهدههمتامموردكاوشوكندنكارىافرادازرسحداتكشوربهقيمتهنگفتبهفرو
.هاسترسيدفروشبهوگرديدهقاچاقوآمدهدستبهآنجااز قرارگرفته،آثارگرانبهاىزيادى
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مقربۀسيفامللوکدرقلبشهرمیمنهواقعشدهکهآثارکمیازاینمقربهباقیماندهاست.سيفامللوکدرعرص
يقوهمسالووفاداراوکهدرجملۀقصۀكتاب)الفليلة(سليامننبى)عليهالسالم(،پرسپادشاهمينويامرصورف

.يا)هزارويكشب(كهقديمترينكتاباساطريىرشقاستنيزشاملاينمقابرمىشود
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 (5").وکدرقريۀخواجهغارولسواىلگرزیوانوجودداردكوهسيفامللوکكوهستان،تختسيفامللوکدرقريۀرسحوض،وحوضسيفاملل

 معلومات دیموگرافی )نفوس( شهری و دهاتی و کوچی
شامره
 

اسم واحد اداری
 دهاتی شهری مجموع شهری و دهاتی 

زنمردهردوجنسزنمردهردوجنسزنمردهردوجنس

860514401742034680514401742034000شهرمیمنه 1

الیسوول 2
1958861007489513800019588610074895138پشتونکوت

3 
ولسوالی
خواجهسبز

پوش
526922707825614000526922707825614

729393695735982000729393695735982ولسوالیاملار 4

ولسوالی 5
541552780926346000541552780926346بلچراغ

یولسوال 6
845264317841348000845264317841348نتگابشیری

14782975622722070001478297562272207ولسوالیقیصار 7

ولسوالی 8
786723988538787000786723988538787گرزیوان
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ولسوالیدولت 9
505392569624843528726402644452522305622199آباد

یوالولس 10
565942878527809000565942878527809کوهستان

ولسوالیقرم 11
203701024610124000203701024610124قول

489112476124150000489112476124150ولسوالیقرغان 12

ولسوالی 13
421432119920944339711705216919817241474025اندخوی

لیولسوا 14
240281219711831000240281219711831نچارباغخا

ولسوالی 15
54000000000054000غورماچ

10693355181784971571073096370961597890026454469489560 مجموعه
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ست،بناهیچآماردقیقازازاینکهتاهنوزهمآمارگیریدقیقدروالیتفاریابرویدیموگرافینفوسصورتنگرفتها
ندارد.متاممردموالیتفاریابمدعیبرایناندکهبهاساسرشدتقسیمبندینفوسنهدروالیتونهدرمرکزوجود

میلیونرسیدهاستکهدرمجالسرسمیحکومتینیزاین2دههاخیرنفوسفاریاببالغبر2نفوسبهخصوصدر
انتعدادافغانست هاساسارقامتخمینیکهدرانتشاراتجغرافیایسیاسیومحاسبهنفوسرقممداراعتباراست.اماب

(ارقامگردیدهاست،وامابهاساسمعلومات1700000نفوسدروالیتفاریاببالغبریکمیلیونوهفتصدهزار)
نوشصتونههزاروسهصدوسیوموجودهدرادارهاحصایهوالیتیدروالیتفاریابتعدادنفوسبالغبریکمیلیو

 (نفرارقامگردیدهاست1069335پنچ)
رشحاینارقامقرارذیلاست:ه

تناسبنفوسبهتفکیکمردوزن

 میزان نفوس در سن کار
(سالگیبودهومیزاننفوسدر45(الیسن)18سنکارهایفزیکیازسن)دردروالیتفاریابمیزاننفوس

یازاماازاینکهتاهنوزاحصایهگیر(سالگیمیباشد.65(الیسن)18کارهایاداریورسمیازسن)حوزه
 ورتنگرفتهاست،بنآارقامدقیقازموجودیتنیرویکاردراینوالیتموجودنیست.نیرویکاردروالیتص
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 میزان مشارکت نیروی کار به تفکیک جنسیت 
70بخشمردان)ر%(ود30دربخشزنان)جنسیتربهتفکیکمیزانمشارکتنیرویکادرمحدودهوالیتفاریاب

%(میباشد.

 نیروی کار باسواد
ریاستکاروامواجتامعیوالیتتخمینیبرمبنایمعلوماتگرچهآماردقیقازنیرویکارباسوادبهدسرتسنیستاما

متامنفوس%(40صدیآمارنیرویکارباسواددرحالحارضبه)فاریابدرساحاتتحتپوششادارهاینوالیت،فی
کهایننیرویکارباسوادنهتنهافارغینپوهنتونفاریاباستبلکهازپوهنتونهایتخمینگردیدهاستوالیتفاریاب

.یباشددیگروالیاتمانندبلخ،کابل،ننگرهار،قندهار،هراتوحتاازپوهنتونهایخارجکشورنیزم

 فیصدی نفوس به تفکیک گروپ های سنی 
ازاینکهآمارگیریدقیقازگروپهایسنیتاالحالهمتوسطحکومتصورتنگرفتهاست،امابادرنظرداشترشایط
اخیروجنگهایخامنانسوزکهطورروزافزونجانفرزندانرشیداینوالیترامیگیرد،درضمنچنانیکهدرظواهر

نفوسنوجوانانواطفالهستند،فیصد30سنیازقرارمیشودفیصدیتخمینینفوسبهتفکیکگروپهایمعلوم
 فیصددیگرنفوسهمکهنساالنهستند.30فیصدنفوسجوانانهستندوبقیه40

 :فارياباقتصاد والیت 
تومالدارىمتکىاست،اگرچهوضعيتفاريابباترکمنستانرسحدداردواقتصادبيشرتمردمآنبهقالنيباىفوزراع

رسحدواندخوىولسواىلدر بندرآقينۀ .ىمردمنسبتبهگذشتهخوبشدهامابامشکالىتهمروبروهستنداقتصاد
ایرانعربی،اماراتاروپا،میانه،آسیایکشورهایازخوراکهونفتیموادبخصوصتجارتیاموالوبودهواقعترکمنستان

وارداتراموتروپرزهجاتآن،آهنآالتوسيخميگرددکهصادرزراعتیهایفرآوردهودستىصنایعوشدهردواچینو
 .گولوصادراتراميوۀخشکمانندپستهوباداموصنايعوطنىازقبيلقالني،گليموپوستحيواىنتشکيلميدهد

 :معادن
منکاست،امااینوالیتتامعادنطبيعىغنىبهشمولنفتوگازوفاریابازجملۀوالياتشاملکشوربودهوداراى
 که قراردارد والیاىت ردیف در استاندکار هنوز گرفته صورت آن معدنی ذخایر بر  .کى

تحقيقاتومطالعاتجیولوژیکیدرسالهایگذشتهنشانمیدهدکهذخایرفراوانمعـدنیدرينواليتوجودداردواگر
درصدآنقابل70عنرصفلزیوسنگی212اشدازجملۀود،امکاناتووسایلتخنیکیموجودبرشایطمساعدش

 .استحصالاست،امااینوالیتدرادوارمختلفبهبادفراموشیدولتهاقرارگرفتهاست
اینوالیتمعادنمنک،گچ،سنگرُخام،مرمر،زغالسنگوذخایربزرگنفتوگازازجملهمعادنشناختهشدهدر

متخصصین.رنشانمیدهدکهفاریابدارایبزرگرتینذخایرنفتوگازدرمنطقهاستمطالعاتماههایاخی،است
تُرکیوامریکاییدرایناواخرذخایربزرگنفتوگازرادرفاریابکشفمنودندکهدرششدهۀاخريبهچنینذخایر

.فتوگازدرمنطقهاعالمخواهدشددستنیافتهبودندکهبزودیفاریابمرکزن



 وزارتاقتصاد

 

26 

 فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 
متخصصنيبهاينباوراندکهاگرذخایرمعدنیفاریاباسرتاجشود،نهتنهااقتصاداينواليترشدميکندبلکهاقتصاد

.کشورتقويتیافتهوزمینهکاربرایهزارانتنمهیامیگردد
همرسحدبالرشقشهرمیمنهمرکزفاریابرتیشامکیلوم130ذخایرگازدرولسوالیهایخانچارباغواندخویدر

30کیلومرتیشاملغربشهرمیمنهودر80ترکمنستانوذخایرنفتدرمنطقهخواجهاسپالنولسوالیقیصاردر
.کیلومرتیرسحدترکمنستانموقعیتدارد

معدناندخوی،و نتگابازجملۀمشهورترينمعادنمیتوانازمعدنمنکولسواىلاندخوی،معدنگچولسوالیشیری
قراردادمعدنمنکدولتآباد،معدنگچآستانهباباومعدن.یادکرداملارولسوالیدرسنگزغالومرمررخام،سنگ

 .گچاندخویبهرشکتهایخصوصیسپردهشدهاست

 :دن منکمع -1
کیلومرتوعرضآنبهچهار10طولکاسهآنبهکهاندخویبزرگرتینمعـدنمنکدرافغانستانبودهمنکمعدن

مجددا کشفگردیدکهاکنونبهمعادنسه1319اینمعدنقرنهاپیشوجودداشتهامادرسال.کیلومرتمريسد
 میشود.یاددرزآبواندخوی–گانه،میمنه

هزارتنسالقراردادشدهاستکهساالنهبهحجمیکصد10اينمعدن،هشتسالقبلبایکرشکتخصوصیبرای
براب در و میشود استخراج آن از منک منک تن هر پردازد122ر می دولت به  .افغانی

سانتی40تا20 ندهروزجمعآوریمیشودکهبهشکلک15ُمنکمعدندولتآبادهمهسالهدراخیرماهمیزانبرای
 .دهزارتندراستخراجمنککارميکننمرتضخامتدارد.دراينمدتحدوددو

 :گچ معـدن -2
 .دهاستگردیدهوششسالقبلکشفشگچولسواىلشیرینتگابدرهشتنقطهدرساحهآستانهباباواقعمعدن

تا400ازوساالنه زیدارندقراردادگرديدهرشکتخصوصیمحلیواشخاصیکهماشینوداشگچپ9اينمعدنبا
افغانیقراردادشدهوعوایدآن450يکتُنگچ.دتنکارميکننينمعدندههااناستخراجمیگرددودرتُيکهزار

ساختهمتخصصنيميگويندکهاگرامنیتدرساحهمعدنتامینورسکارتباطیآن.ساالنهبهدومیلیونافغانیمیرسد
.شددخواه گچموردرضورتافغانستانازشیرینتگابتامینشودوکمپنیهایبزرگرسمایهگذاریمنایند،

درحالحارض،گچشیرینتگابدرسطحشاملکشورشهرتخاصپیداکردهوحتیبازارگچهایوارداتیایرانرا
نيزبهرکودمواجهساختهاست یریگیدرجنوبرشقمرکزولسوالیاندخوىنيزمعدنديگرگچدربینتپهها.

تُنتاپنجسالبهیکیازرشکتهایيکهزارحجمهب اينمعدن.سالاخیرکشفشدهاست23موقعیتداردکهطی
.محلیسپردهشدهاست
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 :معدن نفت-3
ميلياردتُننفتتخمنيومحاسبه(2.3)چاهبهعمقيکهزارمرتدرمنطقۀعىلگلاينولسواىل،دواعشاريهسه

اماحاالدربازارهابفروشمريسانيدندومنودهاستفادهسوختبراىراخام تيل نزديکمردممناطقدورو.گرديدهبود
رارداداستخراجمعادننفتقیصاروذخایرگازولسوالیهایاندخویوق.دولتاستفادهازآنراممنوعقراردادهاست

توسطمتخصصینشوروىسابقکشف1354معدننفتدرمنطقهخواجهاسپالنولسوالیقیصارواقعبودهودرسال
متامکاردرآنجامتوقفشدهو1357ثورسال7کودتاىازپساماگرديدحفرنفت حلقهچاههسدرآنوقت.گردید

د.جنگهاىگذشتهغارتگرديدريونتمكملقواىكاروتفحصاتبرجاماندهدستگاهها،وسايط،عرادهجاتو
بر.یآغازخواهدشدارآنبهزودشدهاستکهکفراردادخانچارباغبارشکتهایتُرکیوامریکاییعقدتنهادريک

 توسطرشکتهای اخیرىکه مطالعه و موجودیتنفتتُرکیصورتگرفته،اساسرسوی درعالیم گاز و )تيل(
.شیرینتگاب،نیزدیدهشدهاستوقرمُقل،املارهایولسوالی

استکهتنهادريکچاهتوسطتصدىنفتوگازشاملتفحصشده1355هفتچاهنفتدرولسواىلقيصاردرسال
اين.عشاريهسهميلياردتُننفتتخمنيومحاسبهگرديدهبودارمرتدرمنطقۀعىلگلاينولسواىل،دوابهعمقيکهز

درحاىلاستکهوزارتمعادنميگويدکهتحقيقاتنشانميدهدکهبزرگرتينمنبعگازطبيعىدرسطحوالياتشامل
.تثبيتشدهاستدرولسواىلاندخوىفارياب

دنمواصلتکردهکهبراساسآناندخوىدرسطحاينتحقيقاتبههندودوىبارسالشدهونتيجۀآنبهوزارتمعا
حوزهاندخوىشاملچهارولسواىل)اندخوی،قرمقُل،خانچارباغو.والياتشاملازگازطبيعىغنىبرخورداراست

میرسد.تنهزار 450ودحدبهآنتخمينىنفوسوبوده قُرغان(
ماهرادربرخواهدگرفت،بعدازآنهر9گذاشتهشدهکهنتيجۀتحقيقاتاخیربهداوطلبىکمپنىهاىمشهورجهان

بدستمىآورد جوازاستخراجرا کمپنىکهبرندهشد، معدنگچ. گفتنىاستکهمعدنمنکولسوالیاندخوی،
مردراملاروچاههاینفتدرولسوالیقیصارزیرتهدیدامنیتیقرارداردوولسوالیشیرینتگاب،سنگرخامومر

دمازدولتميخواهندکهامنيتاينملکيتهاىعامهراتامنيکردهواستخراجمعادنراآغازمنايدتاهمبهدولتمر
.عايدشودوهماقتصادمردمبااشتغالزايىرشدکند

 :ساير معادن
کیلومرتیشهرميمنهواقعاستاماتااکنوندرموردآنمطالعهدقیقصورت60دررولسوالیاملارمعدنزغالسنگد

معادنسنگرخامومرمرپنجسالقبلبایکرشکتخصوصیقراردادشدهامااينرشکتاخريا بهدالیل.نگرفتهاست
معدنآهندروالیگرزیوان،معدنيورانیمدرولس.ناامنیدرساحهونبودبازار،خواهانفسخقراردادگرديدهاست

ولسوالیشريينتگابنيزازجملۀگنجهایپنهانیزیرزمینیاستکهاکرثاينولسوالیبلچراغومعدنگوگرددر
.گرفتهاستنصورتاستفادهآنازهمیاونشدهکشفتاحال معادن،دستناخوردهبوده

 :زراعت و مالداری
درصدمردماينواليتزراعتپيشه،باغدارومالداربودهودراينبخشهابه85ميگويندکهاعتفاريابمسووالنزر

هزارهکتارزمنيآىب180دوصدهزارهکتارزمنيللمىو.مقايسۀسالهاىگذشتهپيرشفتهايىصورتگرفتهاست
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مرتيکتنتخم378ىتوزيعميشودوساالنهوجودداردوهمهسالهبراىدهاقنيتخمبذرىگندموکودکيمياو
دارد.مهمنقشحاصالتافزايشدرکهمیگرددتوزیعدادهدهاقنيبه گندم

عمدهترينآنوسههزارجريبباغايجادگرديدهکهقبال باغدارىستندرنبوداماحاالتخنيکىوستندردشدهاست
همچنانلوازمباغدارى،پمپهاىدوا.ونازواليتنيزصادرميشودشاملناک،سيب،شفتالووانگوربودهکهبهبري

تاالحالسههزارجريبباغايجاد.پاىشونهالبهباغدارانتوزيعگرديدهوآنهاتحتآموزشهاىفنىقرارگرفتهاند
اين.يزصادرميگردددستآمدهبخصوصانگور،سيب،ناکوشفتالوبهسايروالياتنشدهکههمهسالهمحصوالتبه

درحاىلاستکهميوۀتازهبخصوصشفتالووسيبفارياب،بازارميوههاىواردشدهازچنيوازبکستانرارسدساخته
.است

تىوگذشتچهارسال،اکنونحاصلخوبعدازايجادفارمهاىزراعب باغدارانميگويندکهسيبوشفتالودرولسواىل
باآنکهسيبدرسايرولسواىلهانيزحاصلميدهد،اماسيبو.شانابرازرضايتميکننددادهوآنانازحاصالت

شفتالوىولسواىلقيصاربهعلتآبوهواىمناسبوپرورشورشدفارمهاىزراعتىشخىص،حاصلبيشرتداده
.است

 :انرژی و آب
آشامیدنیوزراعتیباشندگانولسوالیپشتونکوتدرفاریابیکرسبندآبوجودداردکهبنامرسحوضیادمیشودوآب

ميلیوندالرازبودجهوزارتانرژیوآباز53کارساختبندآبولسوالیاملاربههزینه.تامنيميکندوشهرمیمنهرا
.آبگرداندیگرتکمیلگردیدهاستیکسالبدینسوآغازشدهوکاررسویچهاربند

،شیرینتگابودولتآبادازآبچشمهسبزپوشخواجهبلچراغ،گرزیون،قیصار،یهاولسوالی دهاقینوباغداران
زارها،برفوبارانهایموسمیکهازکوهپایههایفاریابرسازیرمیشود،کشتوزراعتشانراآبیاریمیکنند،امادر

.قلتآبمواجهاندفصلتابستانبه

 چشمه زار های شفا بخش:
بلچراغواقعشدهکهمردمدرآبآنحيواناتگرگزدهرامیشویند.آثارگرگدرولسوالی)گرگآب(چشمۀگرگاو

زدگىازبینمیرود.چشمهگرمدرمنطقهچهلگزیولسوالیقیصاراستکسانیکهبهبدنخودبخاروتبداشتهباشند
.میکنندشفایابمیشوندبهآنغسل

 :مخروبه ها وآثار تاريخى در ميمنه
حوضسلطانسنجرماىض)جاللالديناكربپرسسلطانمحمدخوارزمشاه(درقیصار،بندسلطانسنجررسه،تپۀمي

 تکهمحلتابستاىنياقرصييالقىجاللالديناكرببودهكهبراثرجنگهاىخوننيزيرآبوزيرخاکمدفونشدهاس
دانههاىقيمتيوغريهآالتازسهدههبدينسوآثارگرانبهايىشاملزيورات،ظروف،كمربندهاى زريندانهنشان،

رسحداتكشوربهقيمتهنگفتخارجازوبهزيرخاکبريونميشودصندوقچههاىظريفازمرصعكارىشدهو
ازآنجا قانوىنقرارگرفته،آثارگرانبهاىزيادىافرادغريكندنكارىبفروشمريسد.اينمنطقهسهدههمتامموردكاوشو

.بهفروشرسيدهاستبهطورغیرقانونیوگرديدهقاچاقوآمدهبدست
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مقربۀسيفامللوکدرقلبشهرمیمنهواقعشدهکهآثارکمیازاینمقربهباقیماندهاست.سيفامللوکدرعرص
يلة(يافل)الوفاداراوکهدرجملۀقصۀكتاباهمينويامرصورفيقوهمسالوسليامننبى)عليهالسالم(پرسپادش

كوهسيفامللوکكوهستان،.يكشب(كهقديمترينكتاباساطريىرشقاستنيزشاملاينمقابرمىشود)هزارو
.وجودداردتختسيفامللوکدرقريۀرسحوض،وحوضسيفامللوکدرقريۀخواجهغارولسواىلگرزوان

 :وضعیت عمومی صنعت
بتولیدمیشودکهحتاشهرتجهانیومشهورترینقالینافغانستاندرفاریافاریابدرتولیدقالینشهرتبهسزایداد

درصدمردمولسوالیهایچهارگانه)اندخوی،قرمُقل،قُرغانوخانچارباغ(ازطریقصنعتقالینامرار65دارد،بیشاز
وقیصارنیزقالینبافیمیکنندیند.مردمولسوالیهایدولتآباد،شیرینتگاب،خواجهسبزپوش،بلچراغمعیشتمینام

.درصنعتقالني،بيشرتزناناشتغالدارند.َموریوتگابشیرینیادمیشودکهمعروفرتینقالینهابنامعلیخواجه،
خصوىصشکلبهزناناماندارند،پيشهتجارتزنانرسمىکميتۀ رشيفهعظيمىرييسامورزنانفاريابميگويدکه

بهگفتۀوى،درميمنهمرکزفاريابوهشتولسواىلدکانهاىصنايعدستىميکنند.وعرضهدليتورادستىصنايع
.زنانفعاليتداردکهانجمنهاىاجتامعىرياستزنانآنراجمعمنودهوبهفروشمىرسانند

بهىشقرارميگريند.هزارزنتحتپوششپروژههاىآموز20دکهبراىرشداقتصادزنانساالنهخانمعظيمىمىافزاي
.آنهاقرضههاىکوچکدادهميشودکهصنايعدستىراتوليدوعرضهکنند

گرزيوانوبلچراغبهقالنيهرييس اندخوىقيصار، امورزنانميگويدکهزنانبخصوصدرميمنه، گليمباىف،بافی،
اشتغالدارندووضعيتزنانتجارتارىمالدوبافیچپن(تکهخاصخياطى،شالباىف،الچه)،گلدوزى،مورهدوزى

تهيهميگرددويکچپنابريشمىتادوهزارافغاىنقيمتابريشموپنبه الچهاز.پيشهنسبتبهگذشتهبهرتشدهاست
.دارد
مريسدوششهزارزنصنايعدستىراتوليد200امورزنانعالوهميکندکهتعدادانجمنهاىزنانبهبيشازهرييس

اند.مواجه امازنانباعدمبازارياىبعرضهميکنند.و
تجارقالنيوىگفت:"قالنيفاريابهشتدههقبلصادر اما ميشدوقالنيشاخواندخويىشهرتجهاىندارد.

ىخانمعظيمدستباففاريابرابهپاکستانصادرميکندوآنکشورآنرابنامخودمارکزدهوبهخارجصادرمىمنايد".
شويىويکندکهدولتبايدکمککندکهمحصوالتزنانبهشکلستندردتوليدشود،دستگاههاىقالنيعالوهم

بافندگىپشمايجادگرددوصنعتوطنىمستقيمازکشورصادرشودوزحمتوعرقريزىافغانهابهنامکشورديگر
ريدآنجلوگريىشدهوتُرکىماشينىتوريدميشود،بايدازتوامورزنانگفتکهموکيتوقالنيايراىنهرييس.متامنشود

.ادهشودوبجاىآنصنايعوطنىحاميتورشدد

 :وضعیت عمومی رسمایه گذاری
بهجزازرسمايهگذارىهاىکوچک،رسمايهگذارىبزرگدراینوالیتتاالحالصورتنگرفتهووضعاقتصادمردمهم

آنقدرروبهبهبودنیست اینکهزمینههایاستغالزاییبرایجوانانمهیانیست،جوانانبراىکاربهکشورهاىزا.
قالنيصنعتمهمفاريابراتشکيل.صايرانمريوند،الزماستکهدولتزمينۀکارياىبرافراهمکنهمسايهبخصو

دلیلبرود.بلندمردماقتصادتاردگیصورتگذارىرسمايهزراعتو ميدهدامابازارندارد،بايددربخشصنايعدستى
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امنيتاست،درگذشتهتاجرانرسمايهگذارىکردند،اساسیهمبرایعدمرسمايهگذارىدراینوالیتپایدارنبودن
.اماحاالدلخوشمنىکنند

آورند،مىخارجازآنراموادازينکهاماگرديدايجادفاريابدر رشکتهاىتوليديخوفانتا1388و1387درسالهاى
فاريابواليتدورافتادهازمرکزاستواست.افتيدهکارازوشدورشکستهافابريکهاينوگرديدهمواجهمشکلبا

درفاريابتاجرانبيشرتروهمنيازنیست،وجود مدۀفروىشآنمينۀعزتاجرانامواىلراکهواردميکنند
تاجراناموالراکهازطريقبندرآقينۀوالیتمنايند.مىارىذگرسمايهبلخواليتمرکزرشيفمزار

حريتانواليتبلخواردميکننداماباآنهمتاحدىبندرآقينهدررشداقتصادتاجرانموثرفاريابو
.بودهاست

بیشازیکهزارتنازتنمیرسیداماحاالبه400تعدادتاجرانیکهاموالشانراازطریقبندرآقینهواردمینمودندبه
.رظرفچندساعتمراحلقانونیراطیمینامیدینمسیراستفادهمیکنندکهاموالشانبدونمعطلیدا 36قبال 

کيلومرترسکازمرکزولسواىلاندخوىتابندرآقينهخامهبودوتاجرانبراىانتقالاموالشانبامشکلمواجهبودند
ميليوندالربوده22پولاينپروژهبالغبر.سهولتالزمبراىتاجرانفراهمگرديدهاستاماحاالاينرسکقريشدهو

گمرکآقینه،درساحۀت.کهازسوىبانکانکشافاسالمىپرداختهشدهوتوسطوزارتفوايدعامهعمىلگرديدهاس
ذشته،گمرکآقینهمدیریتعمومیبودگدر.کیلومرتازمیمنهمرکزفاریابفاصلهدارد160ریگزارواقعبودهوحدود

ايندرحاىلاستکهوزارتتجارت.تنکارمیکنند55ایافتهاستودرتشکيالتآنامادرایناواخربهریاستارتق
.اختصاصششميليوندالررابراىايجادپارکصنعتىبندرآقينهاعالمکردهاست

ازتاسيساتتجارىتولسواىلاندخوىوبندر1392هدرزمستانسالانوارالحقاحدىوزيرسابقتجارتوصنايعک
دررسحدترکمنستانديدنکرد،گفتهبودکهدراينپارکصنعتىکارگاههاىصنعتى،خانههاىرهايىش،آقينه

.دد،رسک،پايههاىبرقوسيستمآبرساىنبراىصنعتکارانبهشمولقالنيبافان،ايجادمىگروسایطپارکينگ
گفتۀبه.باديوارجاىلاحاطهگرديدهاستسالقبلاطرافآن3کندکهیجريبزمنيرااحتوام100پارکصنعتى

به و براىمتامنيازمندىهاىپارککاىفنبوده نيزرضورتاست8وىاينششميليوندالر ديگر  .ميليوندالر
يقتکاراناندخوىقرارميدهدتاصنعتکارانوتاجرانتشووزارتتجارت،زمنيرايگاننيزبهدسرتستاجرانوصنع

 .تداخىلبهخصوصقالنيرشدبيشرتمنايدشوندوتوليدا

 :فرهنگ و تورزیم
 نقاىش:  رسامی و هرن

آفرینانافغانستانبههرننقاشیورسامی افتخار درآسیاییرشقیویکیاز غالممحمدمیمنگیاولینپروفیسور
"رووفی"عبدالعزیز.ازفاریابدرکابلوفاتکردتبعیددر تکهدردهۀدومقرنحارضهجرىشمىسدرسطحجهاناس

نجفی،داوودمحمدامینی،کاظممحمدنوشته،راالرحیمالرحمناللهبسم رسامونقاشماهرىکهدریکدانۀبرنج
شاعرهاست.درگذشتۀتاریخافغانستاندههافاریابازفرهنگوعرفانغنیبرخورداربودحجار،صدیقمحمداستا

شعراونویسندگاننامدارمتقدمومتأخرفاریابظهیرالدینظهیرفاریابی،.نامدارونویسندهازاینوالیترسبرداشتهاند
پروفیسورغالممحمدمیمنگینقاشورسام،محمدیحيینادمقیصاری،جنیداللهحاذق،محویقیصاری،منشیعلی
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الغنیعلمی،ابوالخیرخیری،نظرمحمدنوا،محمدرحیمشیدا،سیداحمدرضا،سیدزکریامخلصمیمنگی،مولویعبد
.بینا،میرمحمدامینقربت،محمدرفیقفطرتایرگشاوچقون،کریمنزیهیجلوه،حامدفاریابیو...میباشند

عاملرزم،داکرتفاریابی،اسداللهحبیب،جرنالمحمدیاپونویسندگانورجالبرجستهمعارصفاريابعبدالغفورشعرا،
دلیل،ُحسنبانوغضنفر،هدایتاللههدایت،داکرتنجیباللهلفرایی،استادمتین داکرتثریا محمداعظمدادفر،
ذکرالله محمدشاکرکارگر،محمدرحیمابراهیم، محمدرحمناوغلی، استادمحمدکاظمامینی،رسدار اندخویی،

شاهرضا"لبیب"لتی،محمدعاملکوهکن،عزیزاللهآرال،استادمحمدعاملایشانچ،رضوانقُلمتنا،سیداحمدشاهدو
سیدتاجالدینتاشقینبهايی،نفیرفاریابی،نجیباللهحرست،،منشیزاده،بهروزخالقی،سیدحفیظاللهفطرت

حمیداللهبوتون"برعا"بورنریامن،عبداللهفوژان،خداینظررحمتاللهرها،کرباکیوان،آیسلطانخیری،داکرتص
.حیدری،عبدالجلیلآزرمحنیفیمحسوبمیشوند

فرهنگینيزعرضوجودکردهاندکهمیتوانازانجمنادبیقلم،سلسلهوطیدهسالاخیریکتعدادانجمنهایعلمی
دنیفاریاب،نگوجامعهمدنی،ظهیرفاریابی،بنادممویدوست،خانهفرهنگیگوهرشادبیگم،بنیادروشنگرانفره

.ایشانچ،دوستان،جوانانمیهن،انجمنفرهنگیمحصلینقیصار،یاردم،اتحادیهژورنالیستانوغیرهنامبُرد
رسامانومیناتورانمشهورایناستادغالممحمدحجار،محمدکاظمعرب،محمدهاشمآرام،سلیامنامینی،ازنقاشان،

.هاراقسام بهرکودمواجهساختهاستتکنالوژیحارضاینهرنااثرهایکمپیوتریوامیتاندوال

 : هرنمندان
حیدر، رشف، لنگ، میرزای ایشان، رمضان اندخويی، خدایُقل زیادیچون محلی مشهور خوانان آواز گذشته در

همراهمستانه،درزمانکنونی.کهوفاتمنودندشیرچوچه،عبداالحدسحر،سبزهگل،رشیدهژالهو...وجودداشتند
هارونسیدعبدالبصیرامینی، .محمدامیناندخوی،قطبالدینوعبداالحدشامازآوازخوانانمحلیبهشامرمیروند

فاریابدر ازآوازخوانانآماتورفعلیابوبکراحمدیومحمدکاظمیلغوزاندیشور،گلاحمد،کنیشکاترکستانی،
هستند.

مکاتبنیزدردههاکتابخانهاطالعاتوفرهنگ،فاریابیدرجنبریاستظهیرخانهکتاببرعالوهفاریاب در
پسازسقوطحکومتطالبانوبهمیانآمدننظام.شدهاستکهعالقمندانمیتوانندازآنهااستفادهمنایندایجاد

اعمازدخرتوپرسباعالقمندیایجادگردیدهکهصدهاجوانجدیددرکشور،تعدادزيادىکورسهایآموزشینيز
.زیادمرصوفآموزشاند

درفاریابدههازیارتگاهوجودداردکهمیتواناززیارتامامصاحب،شاهمردان)قدمگاهحرضتعلیرض(آرامگاه
وشيدهاستمحسوسميگردد.)اصحابکهف(درداخلمغارۀششجسدىکهچادرهاآنراپتاريخىآلتىخواجهعزيزان

چسپيدهآهوراندرآندهنکهشکارىسگيکآهو،يکباز،يکخشکيدۀ طرفرشقىايناجساد،جسدهاىدر
كهقصۀهمچنانآرامگاهلقامنحكيم)لقامنباعورا(دارد.جوداالنبیاءقصصدرکهداستانیمانند.ميشودمشاهده

خواجهاملار،آرامگاهخواجهبتوجانخواجهسبزپوش،زيارتهدانيالپيامرب)ع(،آندرقرآنمجيدآمدهاست،آرامگا
مردمخاکاينزيارتراگِل،اسحاقخواجهگلگونوىلخواجههشتمنيقلخواجهاحمديسوى،آرامگاهغايباوليا

درباباجامتربتآرامگاهوبلچراغخواجهآرامگاهگردد،مرفوعاطفالقبضيتكهمياملندخوداطفالشكمبه منوده
 .واقعشدهاستمیمنهشهر
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 :ترکیب اقوام 
اقوامدیگریچونزیستدارند،اوزبک،تاجک،پشتون،ترکمنوایامقدراینوالیتاقواممختلفوباهمبرادرچون

 شیرینتگاب، ولسوالیهایدولتآباد، در ناقلین)کوچیها( مُغل، میمنه( شهر )در هزاره وعرب، قیصار املار،
ازبکی،دری،سکونتدارندامااکرثیتمطلقولسوالیهایاینوالیتازبکنشیناست.زبانهایرایجآنراپشتونکوت

آنبقیهوپشتون٪17%تاجیک،27ازبک،آن٪53ازجملهمتامنفوسوالیتفاریاب.ترکمنیوپشتواحتواميکند
ممیکنند.متاماعرابوایامقاینوالیتنیزبهتکل ازبکی و زبانفارسی بهاکرثافاریابوالیتباشندگان.هستندعرب

زبانفارسیصحبتمیکنند.

 :رسم و رواج های معمول
فاریابوالیتیاستکهاقواممختلفدرآنزیستدارند،بههمینترتیبهرقومرسومورواجهایخاصقومیخودرا

اسالمیست.عمدهترینرواجهایمشرتکومعمولالمورشعیتدارندامامبنایمتامرسومورواجها،دینمقدساس
سالگیازدواجمیکنندودخرتاننیز30الی17بینمتاماقوامازدواجدخرتانوپرساناست،پرساناکرثآدرسنین

ندوسالگیبهشوهردادهمیشوند.دراکرثمناطقفاریابدخرتانحقانتخابهمرسراندار25الی14بینسنین
ازدواجآنهابهدستوالدینوبرادرانبزرگشانمیباشد.باشندهگاندوردستاینوالپابندعنعناتورواجصالحیت

هایسنتیشاناند،طویانهودیگرمصارفعروسیپرهزینهوطاقتفرساست،جواناناینوالیتازنبودکاروبه
تابهایرانوسایرکشورهابروند.دربعضیولسوالیجبورمیشوندمنظورپیداکردنمصارفگزافعروسیوطویانهم

هامانندکوهستان،دخرتانحقندارنددورهلیسهرابهامتامبرسانند.

 :روحیه عمومی مردم
فاریابوالیتیاستکهاقواممختلفبادیدگاههاوطرزوفکرهایمختلفدرآنزیستدارندوروحیهعمومیمردم

قبولاست.اقواموزبانهایمتعدددراینوالیتبهشکلمساملتآمیزباهمدیگریکجاومشرتکبخشوقابلقناعت
حیاتبهرسمیربند.دربیناقوامساکندراینوالیتوخانوادههاپیوندهایفامیلیوخویشاوندیبرقراروبسته

هایخوبوبدهمدیگررشیکاند.اختالفهایچناندرروزشدهاستودرمتاممواردبهیکدیگرحرمتقایلاند.هم
قومیوزبانیتقریبآوجودنداردومردمبینهممحبتودوستیقابلملسدارند،روحیههمدیگرپذیری،وحدت،
همبستگی،وفاقودوستیدربینمردمحکمفرماست،باوجودیکهناامنیهاوجنگهایویرانگربهروحیهعمومی

 دکردهاستاماباآنهممردمهمچنانوحدتوهمبستگیخودراحفظکردهاند.دمصدمهوارمر

 :طرز زندگی و مناسبت های اجتامعی
دراینوالیتاکرثیتمردممشغولزراعتومالداریاند،جنگهایچنددههاخیرمردمراوادارساختهاستتااز

.درولسوالیهازندهگیاکرثیتمردمفقیرانهاست.درشهرمیمنهمرکزمناطقدوردستبهمرکزوالیتمهاجرتکنند
ودشغلبرایجوانانتحصیلکردهازجملهچالشهایاساسیدروالیتفاریابمردمنسبتآزندهگیمتوسطدارند،نب

کهمردمانشانشهراینوالیتمحسوبمیشود.شهرمیمنه،ولسوالیاندخویومراکزسایرولسوالیهاازمناطقیاند
ایامنشینوباطرزوفکرهایمتوسطشهریزندهگیدارند.مناسبتهایاجتامعیتحسینبرانگیزاست.مردمدر

عیدفطروعیدسعیداضحیوسایرمناسبتهابهخانههاییکدیگرمیروندواحوالگیریمیکنند.درمراسمهای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%DB%8C
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وسیها،ومصیبتهاونظیرچنیندیدووادیدهااشرتاکگسرتدهدارند.عنعنویماننددعوتها،مهامنیها،عر
ممناسبتهایقومیدرغموخوشییکدیگراشرتاکمینامیندمناسبتهایقومیدراینوالیتحسنهاستودرمتا

وهمچناناختالفاتنژادی،قومی،زبانیومذهبیدراینوالیتوجودندارد.

 :و صلحنقش مردم در امنیت 
ردروالیتفاریابمردمدرتآمینامنیتنقشبرآزندهوخوبیراایفامیکنند،صلحوامنیتازنیازهایاساسیمردمد
اینوالیتاست.ازاینکهزیربناءانکشافوحکومتداریصلحاست،بنآمردمنیزتشنهصلحوامنیتبودهوبههیچوجه

واساسیکهدرپهلویمخالفینمسلحدولتمردمرامیآزارد،موجودیتگروپجنگرامنیخواهند،چالشهایعمده
یهااست.مردمازظلموجنایاتافرادمسلحغیرمسئولکهدرهایمسلحغیرمسئولدرشهرمیمنهوسایرولسوال

غیرمسئولچوکاتخیزشهایمردمیفعالیتدارندسختناراضاند،دربعضیمواردموجودیتگروپهایمسلح
نقشمردمرادرآوردنامنیتوصلحبهچالشکشیدهاستومردمفرصتابرازنظرراندارند.درصورتخلعسالحاین
گروپها،نقشمردمبرآزندهشدهوباهمکاریوکمکمردمامنیتتآمینوصلحنسبیدراینوالیتبرقرارخواهدشد.

موجود انکشافی جهت رشد و انکشاف تحلیل و تشخیص پوتنشیل های ) منابع( 
 ادی در سطح والیت:اقتص

کابلاستکهاینفاصههاودورافتادهگیخودباعثباوجودیکهفاریابیکیازدورافتادهترینوالیتازمرکزیعنی
انزدهسالگردیدهاستتاتغیراتچشمگیرانکشافیبهتناسبدیگروالیاتنزدیکبهکابلدرفاریاببهخصوصدرش

سعیواخیررومنانگردد،اماباآنهمدرسطحوالیتپوتنشیلهاومنابعانکشافیتااندازهییوجودداشتهودراثر
تالشهایمقاماتبلندرتبهوالیتیتاحدیرشدوانکشافکردهاستکهاینخودباعثتغیراتمثبتهمدرروند

تامینمعیشت،رسمایهگذاری،کشتوزراعتومالداریوهمچنانصنعتحکومتداری،عرضهخدمات،اشتغالزایی،
 اینکه از است. والیتگردیده سطح فاریابدر اقليم

سطوآبوهواىآنبهويژهدربهارباراىنودارایمتو
بارند ه میباشد زیادی های وگی خوب موسم یعنی

باغداران و دهاقین برای کار و غرضکشت مناسب
%مردماین85یباشد.رویاینملحوظتقریبآمسایدم

داریمیباشندوازلحاظوالیتمرصوفدهقانیوباغ
پوتنشیلهای و بخشزراعت،تواناییها در موجود

ترینوالیات توانا باغداریفاریابیکیاز مالداریو
برایکشتوزراعت،مالداریوباغداریبهشامرمیرود.

انجمنزعفران2انجمنمالداریو6کوپراتیفثانوی4زراعتیکهبابکوپراتیف128راعتوالیتفاریابدربخشز
دارند.موجودیتاینکوپراتیفهامنجربهپیرشفتهایموثرومثبتگردیدهوساعتهفعالیت24وجودداشتهوطور

هاقینسعیمیورزندتاازکشتزمینهایللمیوآبیراهموارهتحتپوششفعالیتهایخویشقرارمیدهندود
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کشتکوکنار، بدیل در و منوده جلوگیری کوکنار
همهسالهد کنجدوزغررا گندم، رکشتزعفران،
پیشمیگیرند.دردوسالاخیروالیتفاریابفعالیت
و باغداریداشته زراعتو عرصه هایبیشرتیدر
برایقرشاناثهمفرصتمهیامیگرددتادرکشتو

کردهکار ادا را خویش سهم باغداری و زراعتی
فعالیتوهمکاریمنایند.

پروژههایکههمهسالهدربخشزراعتطرح،ترتیب
یقمیشودکمکبزرگیبرایپیرشفتازلحاظکشتوزراعت،مالداریوباغداریدرسطحوالیتمیگردداماازوتطب

غرضنگهداشتمحصوالتزراعتیدرسطحوالیتتاسیسنگردیدهاینکهتاهنوزهمرسدخانههاوگدامهایمناسب
عتیشانتشویشدارند،یعنیدرکلگفتهمیتوانیماست،باغدارانهنوزهمبرایگندیدنوازبینرفنتمحصوالتزرا

هرسمایهکهتواناییهاوپوتنشیلهابرایکشتوزراعت،مالداریوباغداریطورچشمگیروجوددارداماازاینک
بستهبندیوعرضهبهبازاردرفصولمختلفسالباالی پروسس، گذاریهایکوچکومتوسطبراینهگداشت،

عتیصورتنگرفتهاستکهممکنبهمرورزمانباعثدلرسدیدهاقینوباغدارانگردیدهواینتواناییمحصوالتزرا
نخودباعثسارهدهاقینوحتاباغدارانبهکشتکوکنارروبیاورندهاوپوتنشیلهاراطورروزافزونازبینبربدودوب

تزئیدعوایددولتنیزمیگردد.
درولسوالیاندخویوالیتذخایرگازومنکبیشرت

فاریابموجودبودهبرعالوهذخایردیگرچونذخایر
های ولسوالی در سنگمرمر سنگو ،ذغال گچ

 میباشد موجود فاریاب والیت متاسفانهدیگر اما
تحتترصفمخالفین که ولسوالی مناطق بعضی
دولتقرارداردباعثمیگرددتاباالیاینذخایرکار

مانندمعدنگچکهدرقریهآستانهباباصورتنگیرد.
گچ زمانیکه میباشد. تگاب شیرین ولسوالی

هایهمسایهمنیگردد.همچنانمعدننفتکهاستخراجوباالیآنرسمایهگذاریگرددنیازبهواردمنودنگچازکشور
انحکومتشورویتوسطشورویبزرگرتینرسمایهدرافغانستانمیباشدکهمعدنآندرولسوالیقیصاربودهودرزم

هاکشفوسهحلقهچاهنفتتوسطآنهاحفرگردیدبعدازجنگهایپیدرپیفعالیتآنمتوقفگردیدوتاهنوز
باالیآنصورتنگرفتهاست.هیچنوعفعالیتی

ستاندرفاریابومشهورترینقالینافغانوالیتفاریابازلحاظصنعتبهخصوصتولیدقالینشهرتبهسزادارد
گانه)اندخوی،قرمقول،قرغانو4درصدازمردمازولسوالی65بیشاز،تولیدمیشودکهحتاشهرتجهانیدارد

مردمولسوالیهایدولتآباد،.امرارمعیشتمینامیندینبافیمرصوفاندوازهمینطریقخانچهارباغ(بهصنعتقال
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راغوقیصارنیزشیرینتگاب،خواجهسبزپوش،بلچ
بنام ها قالین معروفرتین که میکنند بافی قالین

در.علیخواجه،َموریوتگابشیرینیادمیشود
.صنعتقالني،بيشرتزناناشتغالدارند

توليد را دستى خصوىصصنايع شکل به زنان
فاريابوالیتميمنهمرکزشهردرکهوعرضهميکنند

هشتولسواىل و دستىدیگر هاىصنايع دکان
ثبتشدهانجمنهاىاجتامعىوزنانفعاليتدارد

هایدیگرولسوالی.درمناطقفروشمىرسانندبازارهایمحلیبهدرمنودهوآوریزنانآنراجمعاموررياستدر
هاییکهازجانبدفاترخصوصیبخاطربافنتگلیموالیتفاریابمردمبهبافنتگلیمنیزمرصوفاندوهمچنانپروژه

پیشنهادمیگردد،بیشرتبانوانقریجاتدرآنسهیممیگردندکهاینیکدستآوردوپیرشفتبزرگصنعتدرسطح
والیتاست.

ایجادزمینکافیدرشهرمیمنه،اینپارکدرولسوالیاندخوینعتیداردبهنسبتنبودوالیتفاریابیکپارکص
گردیدهاست.اینپارکصنعتیسالهاپیشایجادگردیدهاستامابهنسبتکمعالقهگیمتشبثین،هیچفابریکه

دتازمینههایبیشرتوسهولتتولیدیتاهنوزدراینپارکتاسیسنگردیدهاست.اماحکومتمحلیهموارهتالشدار
تشویقایشانگردیدهوکارخانههایتولیدیرادراینپارکتاسیسهایبیشرترابرایمتشبثینایجادمنایدتاباعث

منایند.

والیت مرکز در وجودیکه میمنه–با شهر
اعامر تجارتی متوسط و کوچک مراکز

حاال که است گردیده تعداد مرکز11به
هستندتجارتی فعال میمنه شهر ازدر اما ،

و متشبثین برای سازی زمینه تشویق اینکه
صورترسم مرکزی دولت طرف از گذاران ایه

 نگرفتهاست
درمرکزشهروالیتفاریابرشکتهایخصوصیتجارتیبخاطرتطبیقبرنامههایانکشافیفعالیتمیکنندکهاین

قپالنانکشافیوالیتگردیدهوکمکمیکنندتاپروژههاراطبقنقشههارشکتهاباعثرسعتوپیرشفتدرامورتطبی
نظرانجنیرانمجربتطبیقوبهبهرهبرداریقراردهند.وتحت

هنوزهموالیتازاینکهزیربناءانکشافدرمتامعرصههاموجودیتبرقمیباشد،والیتفاریاببرقوارداتیداشته
فتکاروانرشدانکشافکهبایدصورتمیگرگذشتهبهتناسبوالیاتمرکزیوساحویازسال16فاریاببهخصوصدر

بازماندهاست.
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انکشاف، ایجاد و ها ساختامن اعامر برای
والیتفاریابمیتواندانواعجغل،ریگ،گچو
دیگر مواد اما دهد قرار اختیار در را چونه
ساختامنیمانندسمنتوسیخگولازخارج

کاریگروال و ها کار استاد یتتامینمیگردد.
آ غیرماهرطورفنیوکار درهایماهرو زما

سطحوالیتوجودداشتهوبرایتطبیقبرنامه
هایانکشافیمیتوانندموثرواقعشوند.اکرثآ

وامادرظرافتواستادکارهاوکاریگرهایماهرمهارتاستادکاریرادراثرمهاجرتهابهکشورایرانآموختهاند
استحکامساختامنسازیسبکخاصیدارند.

یگرازپوتنشیلهایباارزشاستکهباعثعبورشاهراهحلقویازاینوالیتگریدهاستکهموقعیتفاریابیکید
است.اینشاهراهغربافغانستانراباشاملافغانستانوصلساختهونقطهاتصالمیاندوزونبااهمیتافغانستان

تامابهنسبتناامنبودناینشاهراه،شاهراهحلقویواقعشدهدراینمسیرطوراساسیوپختهقیرریزیگریدهاس
مخالفانمسلحدولتهموارهرسکقیرریزیشدهراماینگذاریمنودهوقسآمتخریبکردهاندکهنیازجدیبهترمیم

 دوبارهدارد.
ا دایم صورتجدیو به منیتاینشاهراهاگر

شو داخلگرفته به ترکمستان از آهن خط د،
نتاکشورهایهمسایهافغانستانآمدهوممک

فاریاب موقعیت کند. پیدا امتداد افغانستان
میتواندترانزیتخوب،سادهوارزانمیانکشور
هایآسیایمیانهباایرانوهندوحتااروپاگردد.

ک با را خود نیاز مورد برق ترکمنستانو شور
استوبههمینترتیبشهرمیمنهقراردادکرده

هوبرعالوهشهرمیمنههشتولسوالیدیگرکهدرمسیرانتقالبرقازکشورترکمنستانالیشهرساعتهداشت24برق
،شیرینتگاب،ساعتهدارندماننداندخوی،قرغان،قرمقول،خانچارباغ،دولتآباد24میمنهواقعگردیدهاستنیزبرق
خواجهسبزپوشوپشتونکوت.

برعالوهانکشاف،برقیکیازمهمرتیننیازبرایمردمشمردهشدهونیازهایمعیشتیمردمرامرفوعودرامورات
یومیهمردمایجادسهولتمیکند.خوشبختانهمسوولینرشکتبرشنابهحدکافیفعالبودهودرهرموقعکهلینهای



 وزارتاقتصاد

 

37 

 فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

نقطهازرسحدکشورترکمنستانالیشهررهربرقد
میمنهدچارصدمهشود،توسطتیمکاریوفعالرشکت
برشناآنآترمیموجریانبرقدوبارهاتصالپیدامیکند.
والیتفاریابمنابعآبیخوبیداردکهاینمنابعآبی
باعثتاسیسرسبندهاگردیدهکهبرایرشدزراعتو

هایزراع نیاز آنرفع یکیاز میشود. متام تیمفید
درسحوضیادمیشودکهآبآشامیدنیورسبندهابن

تامین را میمنه شهر و پشتونکوت ولسوالی زراعتی
ولسوالیاملاربههزینهگردانکارساختبندآبمیکند

وگردیدهاستآغازآنقراردادوکاراعامرسالهایپیشبهاینسوميلیوندالرازبودجهوزارتانرژیوآباز53
واقعدرولسوالیپشتونکوتنیزقراردادگردیدهاستکهحاالتحتچهارتوت-آبگرداندهندرههمچنانکاراعامربند

رسویچهاربندآبگردانکاراست.بهاضافهاینبندها،کار
کهدرتکمیلگردیدهاستدرسطحوالیتفایابنیزدیگر

مانبندهایآبگردانآغازگردد.اصورتامکانکاراعامرای
از قیصار،بعضی گرزیوان، ولسوالی مانند ها ولسوالی

بلچراغ،شیرینتگابودولتآبادازنبودآبکافیشکایت
 دارند.

پارکشهرداری نام پارکتفریخیبه میمنه شهر مرکز در
توسطریاستشهرداریمیمنهایجادواعامرگردیدهاست

تتفریحیرانیزدارد،قراراستشهرداریمیمنهیکبابرداخلخودپارککوچکزنانهبامتامتجهیزاکهاینپارکد
تعمیرمجهزرابرایایجادسهولتهایعامهازقبیلکتابخانهعامه،قهوهخانه،انرتنیتکلپعامه،فضایامنبرای

قرارناننیزبرباالیتپهکهدرمرکزاینپارکمطالعهومکانخاصبرایجمناستیکفکریوتحرکمغزیبرایجوا
دارداعامرمناید.همچنانپارکتفریحیدیگرنیزازجانبریاستشهرداریمیمنهدرنظرگرفتهشدهاستکهدریکی

ازمناطقمناسب
د.شهرمیمنهایجادوتاسیسگرددکهاینخودبهاهمیتشهریافزودهوبرایمردمایجادسهولتمیکن

بندرتجارتیکآلباکشورترکمنستانرسحدمشرتکومحاطبهخشکهدارد،ازاینکهوالیتفاریابازطرفشاملخود
موقعیتداردیکیازبنادرکیلومرتیشهراندخوی35کهدررسحدباکشورهمسایهترکمنستاندرفاصلهیااگینآقینه

 .میرودبشامرداتیرهایآسیاییواروپاییویکیازمنابععایمهمدرعرصهتنظیمروابطتجارتیکشورباکشو
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1887اصلرسحدمیانایندوکشورکهدرسالوخط
میالدیتوسطمنایندهگاندولتهایاتحادشوروی

بریتانیاکبیروافغانستانتعینگردیدهاستبا،سابق
عالیمفارقهسیمخاردارودربعضینقاطبانصبپایه

مشخصهایک کشور بیرقهایدو انکریتیمزینبا
است چگونگی.گردیده و تاریخی پسمنظر در اگر

مردمان میان تجارتی روابط در مسیر این از تجارت
زماننظریبیافگنیمبهکشورهایآسیاییواروپاییآن

میشودکهمحمولههاوکارواندرمییابیمکهمسیرآقینهامروزیبهجادهتجارتیموسومبهراهابریشممنتهیتحاوض
ایحوزهمذکورتوسطحیواناتازهمینمسیرعبوروتبادلهگردیدهواموراتگمرکیآنبا هایتجارتیمیانکشوره
ارا کمیساریرسحدیواعامردروازهعبورینزدیکبهشهراندخویامروزیکهبنامدروازهبخایجادادارهدولتیبنام
 ت.میپذیرفیادمیگردیدصورت

رغمروابطعنعنویوعلیالبندرآقینهبهگواهیمحققین
پسازپیروزیانقالباکتوبر،سوابقتجارتیکهداشت

 طرفمرز مردماندو و رویتجار بر روسیه مسدوددر
سالهایقبلبهقوتخودباقی تا اینامر گردیدکه

وزیخوشبختانهباگذشتحدودیکقرنازپیر،ماندهبود
 سال در کشور در بندر1371انقالباسالمی مجددا 

آقینهباتفاهمحکومتترکمنستانبازگشاییگردیدهو
فعالیتهایتجارتیازاینمسیرباایجادگمرکوآمریت

.دیومنایندهگیوزارتخارجهآغازگردیدرسح
منایندهگیهایرشکتهایاسرتاسیگریچوناداراتد،درحالحارضدراینبندرعالوهبهمدیریتگمرکرسحدی 

وافسوتر،موادنفتی،ترانسپورتدولتیوخصوصیوامنیتملیفعالبودهوهریکمرصوفانجاماموراتمحولهشان
خصوصیبهشمولپیشهورانوکوچکبودهوتعدادکارمنداندولتیبندریتجارتیآقینهدارایشهرکمیباشندبندر
                                     بهصورتچشمگیرفعالیتتجاریکردهوزیستمینامیند.ندراینمحلودوکاندارا

اموالارتزاقی،استهالکی،تخنیکی،موادنفتی،ادویهطبی،اموالتجارتیکهازطریقاینبندرواردکشورمیشودبیشرت
کوریا،یه،امارتمتحدهعرب،آملان،روسیه،اندونیزیا،مالیزیا،مفروشات،عرادهجاتازکشورهایایران،چین،ترک

ههایصناعتیجاپانوترکمنستانواردمیگرددوبههمینگونهمحصوالتزراعتیوحیوانیوقسام محصوالتوفرآورد
،کشمش،چهارمغز،کشورازقبیلقالین،پوستقرهقل،رودهگوسفند،زغیر،کنجد،اسفنددانه،شیرینبویه،اوستوق
دکهعوایدنصادرمیشوباداموغیرهاجناستوسطتجارانکشوربهکشورهایایران،ترکیه،فنلند،روسیهوعربستان

 .الروبهافزایشمیباشدگمرکیچنینفعالیتهاباگذشتهرس
یولسوالیاملارداردکهاگراینبرعالوهبندرآقینه،والیتفاریابظرفیتاحداثیکبندردیگررانیزدرخواجهقچ

یننقطهورودبهافغانستانتاآخریننطقهخروجازافغانستانکوتاه،بندرهماحداثگردد،حدواصلوترانزیتازآغاز
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خواهندشدکهاینامرباعثکاهشدرآسانوارزان
قیمتپرداختترانزیتومحصوالتمالالتجارهترانزیتی

افغان خاک از تشویقکه باعث و شده میگذرد ستان
 متشبثینوتجارانخواهندشد.

 
 سال 1396در خورشیدی، جمهوریهجری رؤسای

افغانستانوترکمنستانخطآهنآقینهراافتتاحکردند
بیشرتورسیعرترابرایینخطآهنزمینهتجارتایکه

د.بااحداثوبهرهبرداریاینخطکاهبهپاکستانمیتجارتیافغانستانهایندوازوابستگیکافغانستانفراهممی
ارتباطهووردهشدآفافغانستانبرایتبدیلشدناینکشوربهچهارراهتجارتوترانزیتدرآسیابراهدابخشیازآهن

آقینهباشبکهریلبیناملللیآسیایکقدممهمازطریق
 اتارتباطتامیندر افغانستانبا وتحترکمنستانو آسیا ا
راهایجاداقتصادیکگاماروپا براعظمبزرگدربزرگدر

 آسیا نیزمتام اروپا حتا موقعیتاستو اینفرصترا که
دکردهاست.جغرافیاییفاریاببرایافغانستانایجا

یکیازپیامدهایمثبتساختخطآهنبینافغانستانو
حکومت است. گاز و نفت قیمت کاهش ترکمنستان،

.برعالوهبهموادنفتیپیداکنندرتراامیدواراستکهباافتتاحاینخطآهن،افغانهادسرتسیآسانرتوارزاننستانغااف
ودراستدولتجمهوریافغانستانگذرد،هدفبعدیازافغانستانمیوصلکردنچینباایرانازطریقخطآهنیکه

مزاررشیفتامینخطآهنمیانباالیندراستوبعدازآنمطالعاتراانبشیرخاینخطآهنبامزاررشیفومآیندهاقدا
بنادرافغانستانوالیتخواهدکردکهزمینهمتامتاسیساتخطواصلآهنیرابامتامهراتبهصورتجدیایجادالی

 فاریابازطریقبندرآقینهدراختیارقرارمیدهد.
خشکهافغانستانیککشورمحاطبهازاینکه

دو تا کشور این است. 1395)سال پیش(
طریقپاکستان از تجارتیرا اموال بیشرتین

می حالیوارد در انواعکهکرد، پاکستان
نافغانهاوخاکپولیراازتاجرامحدودیت
جزدیگریکرداماتاجرانافغانراهیاخذمی

مقام.نظربهمطالعاتوتحلیلتحملنداشتند
افغان های سیاسیزهر، روابط که مانی

افغانستانباپاکستانمتشنجشده،آنکشور
ترتیبتجارتبهابزاربرایتاجرانافغانمشکلایجادکردهوحتیراهتجارترابرافغانستانمسدودکردهاست.بهاین

بود حکومتافغانستانتبدیلشده سیاسیبر مهمفشار افغانس. است. حاالوضعیتفرقکرده تانتجارتشبااما
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بهخصوصترکمنستانازوبخشیازاموالتجارتیخودراازطریقکشورهایآسیایمیانهپاکستانرامحدودکرده
 کند.واردمیبندرآقینه

شدهکهافغانستانازانحصارخواهدروازهتجارتافغانستانباآسیایمیانهوچین،اینزمینهمساعدبابازشدند
پیشازایندرصدیزیادیازتجارتیپاکست اموالتجارتیافغانستانازبندرکراچیپاکستانواردانبیرونشود.

توانستراههایدولتافغانستانستانبود،ولیتجارتباپاکستانبهمعنایبحراناقتصادیدرافغانآشدوقطعمی
رتبازکندکهنتیجهآندسرتسیآسانرتوارزانجدیدیرابرایتجارتوترانسپورتباکشورهایآسیایمیانهوچین

ووالیتفاریاباینامکاناترادردسرتسافغانستانازطریقموقعیتجغرافیاییایاستافغانستانبهبازارهایمنطقه
وبندرآقینهقراردادهاست.

کهتواناییتولیداتداخلیاشراهایترانزیتیدرمنطقهبهخوبیاستفادهکندتواندازسهولتافغانستانزمانیمی
طترانزیتیمیانچینوایرانبهآسیایمیانه،افغانستانرابیشرتووالیتفاریابمیتوانددرتامینخطودافزایشده

وایندکنقاطعانهحامیتخودزمانیبهحداعظمخودمیرسدکهازتولیداتداخلیافغانستانمنفعتیاریکندواما
سهمخوددراینامرویاهمتولیداتناخالصداخلیراباالبربدکهفاریابنیزبهGDPدتااافزایشدهتولیداتر

افغانستانراکمکخاصیدرقسمتصنعت،زراعتوخدماتخواهندکرد.
ودروالیتفاریابدربخشصحیداراییکبابشفاخانهمرکزیبهنامافغانترکمیمنهکهدرمرکزشهرمیباشد

بسرتمعتادین50داردوشفاخانهبسرتبرایمریضانبخشنسائیوالدیوجود50کنارآنشفاخانهافغانترکمیمنه
بسرتزایشگاهرویدستگرفتهشدهاستکه50برایتداویمعتاداننیزموجودوفعالهستندوکاراعامرشفاخانه

آشیانه30مراکزصحیدرسطحوالیت،63د.والیتفاریابمجموعآ(بهپایهاکاملخواهندرسی1398تاسالآینده)
دواخانهدرسطحوالیتوجوددارد.همچناندرولسوالیهایوالیتفاریاب353وبهتعدادولسوالی14صحیدر

نندبهخاطررفعمشکالتمردمایجادگردیدهکهاینکلینیکهادارایهمهتجهیزاتماCHCوBHCکلینیکهای
 تخت،آمبوالنس،وسایلرضوریطبیبخاطرمعایناتمریضمیباشد.

ادازکلینیکهایخصوصیباوجودیکهتعد
وشفاخانههایخصوصبرایعرضهخدمات
وجود مرکزی خانه شفاء پهلوی در صحی
تجهیزات نبود دلیل به هم هنوز اما دارد،
پیرشفتهطبیوالبراتوارهایمجهزخدمات

طبیآنچنانکیفیتخاصینداردعرضهشده
به تا اند مجبور مریضان اکرثموارد در که

گرمانندجوزجان،مزاروحتاکابلوالیاتدی
غرضتداویبهرتمراجعهمنایند.اگردراین
بخشمتشبثینبیشرترسمایهگذاریمنایند

دمنایند،کیفیتتداویبهبودیافتهودیگروتجهیزاتپیرشفتهطبیوالبراتوارهایکامآلمجهزراطورخصوصیایجا
ضتداویبهرتنخواهندبودکهاینامرباعثواریزشدنپولبهکیسهمتشبثینمریضانمجبوربهسفربهدیگروالیاتغر
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محلگردیدهوتشویقمیشوندتادرامرخدمترسانیصحیبیشرتوبیشرتبکوشندتاجامعهساملومحیطساملرا
منایند.تضمین

رفتهاست،امادربخشتحصیالتعالیگرچهوالیتفاریابیکیازدورافتادهترینوالیتدرجهدومازمرکزقرارگ
یځپوهن6(ریاستپوهنتونفاریابدارای1397توانستهاستکهپیرشفتهایخوبداشتهباشد.درحالحارض)

مرصوفدیپارمتنت33محصلدر6093تربیه(بودهودرحدود)انجنیری،حقوق،اقتصاد،زراعت،ادبیاتوتعلیمو
استادمرصوفتدریسهستند149یهایودیپارمتنتهابهتعدادځاشند،دراینپوهنتحصیلبهسویهلسانسمیب

دارند.تنازاستادانسویهلسانس120تنازاستادانسویهماسرتو28تنازاستادانسویهدکتورا،1کهازاینمیان
یهایفوقالذکررادرچارچوبتشکیالتیریاستپوهنتونفاریابدارد.اماازځباوجودیکهپوهنتونفاریابپوهن

اینکهتقاضاءمیانفارغیندوازدهپاسبیشرتاستوبرعکسظرفیتجذبتازهفارغیندوازدهپاسبهتحصیالتعالی
پوهنتونفاریابدرحالحارضدر باوجودیکهدرکماست،تنها فاریابیکپوهنتونمقابلتقاضاءبسندهنیست.

 خصوصیبهنامپوهنتون
 عرصههابهطورچشمگیریدرجوامعرومنامیگردد.

باوجودیکهوالیتفاریابیکیازدورافتادهترینوالیاتازمرکز)کابل(درشاملافغانستانواقعگردیدهاستوهمین
بهخصوصتسلحاتنظامیبعضیاوقاتمشکالتیراازتجهیزولوجستیکمواداولیهزندهگیوفاصلهبرایتامینات،

طریقمسیرشاهراهحلقویپیشمیآوردوازطرفدیگرفشارهایروزافزونگرههایمخالفدولت،تامینامنیترادر
زهموارهتالشمیورزدتابههرقیمتیاولویتهایبسیارمهمحکومتمحلیقراردادهاستوحکومتمحلیفاریابنی

 .منیترابرایشهروندانفاریابتامینکندا
بادرنظرداشتموقعیتاسرتاتیژیکفاریاب،حکومتمحلیدرامرحاکمیت،تامینعدالتاجتامعیوتحقققوانین

نکشافمتوازنراکهازنافذهکشوردستآوردهایچشمگیریداشتهوهمچنانهموارهتالشبهخرچمیدهندتاا
دودههاخیرشاخصهایاساسی در بسازد، رومنا انکشافملیافغانستاناستدرمتامنقاطوالیتوولسوالیها

تاحدامکانکاهش حکومتمحلیدرفاریابهموارهتالشکردهاستتاکشتموادمخدرکهعاملاصلیناامنیاست
 جدهد.هبسیارمفیداسترادراینوالیتترویدهدوبدیلآنکشتزعفرانکهیکگیا

 پروژه1200درحالحارضدرسطحوالیتفاریابحدوتبیشرتاز
کیلومرترسک41هایمختلفانکشافیدرحالتطبیقاست،اعامربندآبگرداناملار،بندآبگرداندهندره،قیرریزی

راتمکاتب،صحی،اعامرکلینیکهایصحی،اعامرتعمیهایداخلشهر،اعامرمارکیتغله،شبکههایآبرسانی
گسرتشپوهنحیهایبیشرتدرپوهنتونفاریابوتطبیقبرنامهمیثاقشهروندیازجملهمنونههایمختلفپروژه

 هایانکشافیدرسطحوالیتبهشامرمیآید.
یتدرعرصههایمختلفانکشافمتوازندرپهلویحکومتمحلیفاریاب،دفاتروموسساتدیگرهمکارنیزدراینوال

انکشافدهاتود ررستارساینوالیتعمآلفعالیتدارند،عمدتآموسساتدربخشهایصحت،معارف،زراعت،
(کهیکیازبرنامهUSAID ISLAآبرسانیفعالیتبیشرتدارندودربخشحکومتداریوانکشافیدفرتیواسایداسال)

بامتویلمالیبرنامههایدماتتخنیکیومشورتیرااستوهموارهخواداراتمحلیاریمحلیهایحامیویحکومتد
 نیزدراینوالیتفعالیتدارد.،درامربهبودعرضهخدماتعامهوانکشافیبرایحکومتمحلیعرضهمیکنداثرگذار
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وجودامنیت،تامینحاکمیتمحلیوتحقق
اجتامع و عدالت این ساکنین رای الیت

شهرهمدرمنودهتادررشدوتوسعهتشویق
مرکزوالیتوهمدرولسوالیهامردمرابرای
آوردنبهشهرزیستی،متدنوهمدیگر رو
پذیریتشویقمنودهاستکهاینروندخود
انکشافمتوازن، امر در حاکمیتمحلیرا
حل اجتامعی عدالت تامین همزیستی،

روپهایمسلحمنازعاتومختلساخنتگ
اآتحکومتیرابهخصوصدرامرعرضهخدماتعامهسهلمیسازد.غیرمسئولکمککردهواجر

رشادفعالیتدارد،اماباآنهمایجابمیکندتادرعرصهخصوصیسازیتحصیالتعالیرسمایهگذاریهایبیشرت
همنیازهایجامعهمرفوع صورتبگیردتا

نورانسلباسوادگرددوازطرفدیگرنسل
تقدیمجامعهشودوکاملودلسوزبهوطن

اصلی رسمایه که جوان طبقه آن غیر در
برشیافغانستانبهشامرمیروندروزبهروز
افرسده حتا شده فرسوده ظرفیتی نظر از
در مثبت پیام یک خود این که میشوند
پیرشفتورشدرستارسیدرکشورنخواهد

 بود.
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 فصل دوم
 وضعیت عمومی والیت به تفکیک سکتورهایل تحل

 :سه رکن امنیت، حکومتداری و انکشاف
ازآغاِزورودانسانهابهزندهگیاجتامعیودستهجمعیوهمچنانروآوردنروزافزونآنهابهزندگیمتمدن،رشدو

دهاست.دراثرگذشتزمان،انکشافدرسطوحمختلفاجتامعاتاولیۀانسانییکیازدغدغههایعمدۀتودههابو
هاوشکلگیریدولتها،اینبحثهاشکلپیچیدهتریبهخودگرفتوتخصیصاتالزمۀفکریومتدنمدرنشدن

بخشآنهااعطامادیبرایطرحپالیسیهایبهرترشدوانکشافاقتصادیدرقیدحکومتداریوتطبیقموثرونتیجه
 شد.

دولتهاست،بنآازاهمیتباالیینیزبرخورداراست،درجوامعوحکومتداریخوبوانکشافازآنجایکهامنیتزیربنآء
درضمنیکی،تحققاینهدفمستلزِمرشایطخاصدیگریستتابسرتخوبیبرایحکومتداریوانکشافآمادهبسازد

یاسیاست.وجودامنیتنهتنهاازالزمههایاساسیجوامعمدرنوجودامنیترسارسیدرمتاموسعتجغرافیاییس
هاحساسمصئونیتجسمیشهروندانمیشود،بلکهشهروندانراازمصئونیتوسالمتروحیوروانیشاننیزمنجرب

اطمیناندادهومتضمندورمنایروشنزندهگیوآیندهدرخشانملتهاست،تامینعدالتاجتامعیوتطبیققوانین
دکهامنیتتامینبودهومتامافرادجامعههایاساسیحکومتاستزمانیتحققمیابنافذهدولتکهازمکلفیت

حراستازقانونداشتهباشندوبههمینترتیبدرموجودیتامنیتوتحققاصلحکومتداریرشدوانکشافدرمتام
ارایهمیدارد:درنفسحکومتداریخوب(پیشبینیهایذیلراANDSاسرتاتیژیانکشافملیافغانستان)

 رکن اول: امنيت
ندمدت:دستيابیبهثبات،تطبيققانون،وبهبودامنيتفردیافغانهادررسارسکشوردفبله

امنيترستارسیرشطحياتیحکومتداریمؤثر،انکشافسکتورخصوصی،توسعۀاقتصادی،کاهشفقر،وحراستاز
لت،افرادودارايیهاازچوباينرکنعبارتازتأمنيامنيتدوآزادیهایفردی،ميباشد.هدفاسرتاتيژيکدرچار

طريقتطبيقسياستهایمنسجموقابلدوامدرزمينههایدفاعی،امنيتیونظموقانوناست.حکومتپاليسی
نامنيتملیراتدوينکردهاستکهازطريقبرنامۀاصالحاتسکتورامنيتتطبيقميشود.اينامرهآمهنگیميا

.يسافوائتالفرابهبودبخشيدهوتقويتخواهدکردنريوهایامنيتیملیافغانوناتو/آ
اهداف

ازاردوی ملی افغانستان: .1 حفظ، بتواندثباتداخلیرا مدتافغانستانساخنتاردويیاستکه هدفدراز
قمنهايیتعدادنريوهاييکهحاکميتملیدفاع،ودرعنيزمانسهمخويشرادرحفظامنيتمنطقهايفاکند.ر

6600با80000بهاينخواستهپاسخبگويدهنورتوسطحکومتوجامعهبنياملللیتعينينشدهاست.امارقم
درمجلسبوردمشرتکنظارتوانسجامتصويب(2008فربوری)1386نفرتحتآموزشرقمیاستکهدردلو

اردوی(2010اخري (1389جدیتا.کندمیتعينينزديکۀ شدوايننقطۀعطفیاستکههدفیرابرایآيند
افتاد.اينمؤفقيتمتضمنپيشرُبدمستقالنۀملیافغانستانبهاينهدفخواهدرسيدوحتیازآنپيشخواهد

درصدکندکهاولوأها)بابهرهگريیازپشتوانههایبريونیوحاميتهوايی(خواهد75عملياتهاازسوی
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یقابلاحرتام،اردویملیافغانستانتوازنمنطقهيیوقومیراحفظمنودهوبراعتبارخود،منحيثيکاردوبود.
 .افزودخواهدکشورامنيتیهاینيازبهگويیپاسخۀ کیوآمادحسابده،مسل

پوليسملیافغانستانعبارتاستازايجاديپوليس ملی افغانستان: .2 کنريویهدفدرازمدتدرپيوندبا
تحتمنايد،برشعملحقوقرعايتباوبودهاملللبنيحقوقۀ مسلکیپوليسکهمطابقبامعيارهایپذيرفتهشد

،دارایتوانايیهایپالنگذاری،مديريتی،شدهکافیمعاشازمندبهرهديده،آموزشکامال مسلکیکارمندانۀ ادار
هایشايستهگی معيار پوليسملیبر استخدام مقابلتهديداتو در را بايدبتوانندمردم ايننريوها باشد.

قانونرادررستارسکشوربهطوريکسانتطبيقدهوسلحانۀضددولتیمحافظتمنوتروريستیوتهديداتاعاملم
ایکنند.ايننريوهابايدتوانايیآنراداشتهباشندکهدرصورتتغيريرشايطواوضاعوظايفشانرابهشيوهه

نفرپوليسمسلکی82180ە وزارتامورداخلهبهرقمتعينيشد(2013اخري)1392ُسنتیانجامدهند.تاجدی
اهديافت)بهشمولپوليسرسحدی(.ايننريوتوانايیحفظنظمداخلیوتطبيققانونراخواهدداشتدستخو

زارتامورداخلهخدمتخواهدوکنرتولوتحتدستورهایباشندگانمحلیبودهوودرضمنجوابگوینياز
 .کرد

20)1391ايدتاختمسالمتامگروپهایمسلحغريقانونیبخلع سالح گروپ های مسلح غري قانونی: .3
 .درمتاموالياتمنحلشوند) 2011مارچ

رپانزدهميالدی(درراستایاهدافانکشافیافغانستاند2010)1389تاجدیانهدام مهامت منفجر ناشده: .4
(وتعهداتافغانستانبهميثاقآتاوا،اراضیآلودهبهماينهاوموادمنفجر[MDG]ام.دی.جی)سالآينده
2007)1386سالتاپرسونلضدۀ درصدکاهشخواهديافت.محلمتامماينهایذخريهشد70ناشدهتا

ضافیتامصئون،غريقابلترميموامهامتغريهمچنانمتام.ميالدی(تثبيتوماينهایآنمنهدمخواهدشد
 .ميالدی(تخريبخواهندگرديد2010)1389پايانسال

وکناردرمقايسهباککشتتحتهایزمنيە ميالدی(گسرت2012/13)1391تاسالمبارزه با مواد مخدر: .5
 .ميالدی(بهنصفکاهشدادهخواهدشد 80/2007)1386سال
  :اولويت ها

چنديننهادمسئولدفاعازکشور،حفظامنيتوتطبيققانونميباشد.نخستنينيتافغانستانمتشکلازرامسکتو
.اولويترکنامنيتعبارتازبلندبُردنظرفيتهاینهادهایامنيتیمیباشد

يکپارچهمیواولويتدومعبارتازحصولاطمينانازاينکهمتاممساعیدرسکتورامنيتجامع،ُمکمليکديگر
تطبيقمؤفقانۀپاليسیواسرتاتيژیملیيکپارچهوجامع؛پروگرامساملاصالحاتسکتورامنيتی،رامرحکومتد.باشند

هایامنيتیدرفعاليتهایمبارزهباموادتقويتمساعیمشرتکميانعملياتملکیونظامی؛افزايشنقشنريو
.شدایامنيتیکامآلمتعهدمیبامخدر،تقويتواصالحاجزایملکیواحده

اولويتسوماينسکتورعبارتازانتقالتدريجیمسئوليتامنيتازهمکارانبنياملللیبهنريوهاونهادهایامنيتی
اردویگذارند،میعقببهپاعملياتدرمستقيمدرگريیازناتو/آيسافنريوهایکهە افغانمیباشد.بههامنانداز

افغانستانامنيتینيازهایبهباالخرهوگريند،میعهدهبهراعملياتیرهربافغانستانملیپوليسونافغانستاملی
نظارتیرابهعهدهخواهندگرفت.درعنيهانقشحاميتکنندهونريوايناملللیبنيهمکارانوگفتخواهندپاسخ

مونريوهایاضافیبهآيسافاتکأخواهدکرد.افزايشزمان،اردویملیافغانستانبرایدستيابیبهحاميتهایالز
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هایبنياملللیدرافغانستانگرديدهودرنتيجهدريجیتعدادنريوتوانايیهایاردویملیافغانستانباعثکاهشت
امنيتییهااينکهباچهرسعتیميتواننريو.هاتاحدقابلمالحظۀکاهشيابدشودکهتعدادتلفاتايننريوباعثمي

افغانستانرامتکیبهخودساخت،رابطۀمستقيمبارسعتعملوحجمکمکهایبنياملللیدرامرفايقآمدنبه
.تاقدمهاینخستنيرادراينراستابرداردولیافغانستانآمادهاست-هایکنونیظرفيتیداردءخال

 رکن دوم: حکومتداری، حاکميت قانون و حقوق برش
تقويتروندهایدموکراتيک،حقوقبرش،حاکميتقانون،عرضۀخدماتعامه،وحسابدهیدولتدمدت:هدفبلن

راستایدستيابیبهاهدافحکومتداریدموکراتيک،حاکميتقانون،عدالتوحقوقبرشاهميتحياتیخودرادر
يکسطحقابلمالحظهحفظخوا يعنیکاهشفقروحفظرشداقتصادیدر هدفاسرتاتيژيک.هندکردملیما

اسرتاتيژیانکشافملیافغانستاندراينسکتورعبارتازتأمنيدميوکراسیاسالمیمبتنیبرقانوناساسیبودهکه
گريفعاليتکنند،حسابدهباشند،وازحاکميتقانونوحقوقبرشحاميتکنند.نسهرکندولتبطورمؤثروفرایدرا

اریساملراتأمنيکندوبهبودقابلسنجشرادرعرضۀخدماتبهوجودبياورد.حکومتقصدداردحکومتد
برایدستيابیبهايناهداف،حکومتبايد:

برشفافيت،شايستهگی،مديريتمبتنیبرحصولنهادهایحکومتیدرسطحمرکزووالياتراباتأکيد .1
 نتائجمعيني،تأسيس،اصالحوتقويتکند

منصفانهرااصالحکند.دولتنهبهعنوانرقيببهشمولبرگزاریانتخاباتآزادوونگذاریهایقانروند .2
 .بلکهبهعنوانسياستگذار،تنظيمکنندهوحاميتکنندهعملخواهدکرد،سکتورخصوصی

 اولويت ها 
:دولتاقداماتذيلرابرایجرباناينضعفهااتخاذمنودهاست

ملیباالبردهخواهدشدتااجرایوظايفنظارتتقنينی،شفافيت،وحسابدهیشورایظرفيتتقويت شورای ملی:
.بهبوديابد

هایدولتیرادرجهتاجرایمؤثروظايفنهادکهاستاينعامهە هدفبرنامۀاصالحاتادار:عامه ٔەادارصالحات ا
ملکیتقويتخواهدشد،بهطورمثالازطريقشانباتأکيدبردستيابیبهنتايجمعينيتشويقمنايد.ظرفيتخدمات

اسشايستهساالریدراداراتدولتی،يقينیکردنتجديدساختارمعاشاتورُتب،تضمنيوگسرتشاستخدامبراس
هایدولتیبرایتشخيصدرستوتوسعۀتقرریهابرمبنایشايستهساالری،منطقیسازیوساختارمجددنهاد

.ایظرفيتهاازايننهادهاافزايشبرنامههایآموزشیوارتقوظايفاصلیهرکدام
افزايشازطريققضائيهۀ برایمبارزهبافساداداریدرمتامسطوححکومتوقودولتاقدامات مبارزه با فساد اداری:

تقويتواداری،فسادە ازفساداداری،معرفیبرنامههایبيشرتبرایمحدودکردنهرچهبيشرتخطراتباالقونظارت
.کردمترکزخواهدعامهشکاياتسمعهایميکانيزم

حکومتحجممعلوماتقابلدسرتسمردمراافزايشخواهدداد.مردم(:افزايش دسرتسی به معلومات )اطالعات
.دسرتسیوحقوقبيشرتینسبتبهمعلوماتمتعلقبهخودشانراخواهندداشت
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سئوليتشرادررابطهباتطبيقپالنعململیزنانافغانستانانجاممتمحکو:افزايش مشارکت زنان در حکومت
.خواهدداد

حکومتبهافزايشظرفيتتطبيقپالنملیمبارزهبا:سيستم مؤثر آمادگی و واکنش در مقابل حوادث غري مرتقبه
.حوادثغريمرتقبهمتعهدميباشد
داميیثبترأیخاباانتظرفيتکميسيونمستقل:کميسيون مستقل انتخابات سيستم تا شد تتقويتخواهد

ايطرأیدهیايجادگرديدهوانتخاباتمطابققانوناساسیدررشواجدافرادفهرستوانتخاباتیە دهندگان،حوز
.سطوحملیوواليتیمؤفقانهاجرأشود

شفافيتعامههیوتاحسابدخواهدکردحکومتهدفتهيۀسندواحدهويتملیرادنبالسند هويت ملی )تذکره(:
.باالبرودوفساداداریکاهشيابد

هارابازنگریخواهدکردوفعاليتملیمرزهایقريههاوگذرحکومتحدودو:کارتوگرافيک معلومات جيوديزيک و
.نقشهبرداریراتکميلخواهدکرد

ميالدی(بهعهدهخواهد2008)1387حکومتاولنيرسشامریرادرسالرسشامری و احصائيه های اساسی:
گرفتوسيستمآماروارقاماساسیمربوطبهاقتصادوفقررادرسطحملیوواليتیتأسيسخواهدکردونتايجوتحليل

.آنراطبعونرشخواهدمنود
تأسيسروندمنصفانۀحلوفصلمنازعاتراحکومتيکسيستمعرصیثبتومديريتزمنيويک:زمني ٔەادارس

.خواهدکرد
مشارکتمردمدرساختارهایحکومتداریمحلیراوحکومتقانوناداراتمحلیراتهيهخواهدکرد:ادارات محلی

قانونیراوضعخواهدکردکهنقششوراهایولسوالی، تقويتخواهدکرد؛ افزايشخواهدداد؛شوراهایواليتیرا
والی،شهرهاوقريهجاتبهشموليفکند؛انتخاباتمنظمشوراهایولسایشهری،وشوراهایروستايیراتعرشوراه

انتخاباتشاروالیهاراترويجخواهدداد؛ساختارهایاداراتواليتیرااصالحخواهدکرد؛ظرفيتخدماتملکیواليتی
یوبودجهسازیشارواليهاهخواهدکرد؛وظرفيتهایپالنگذاررابلندخواهدبرد؛پالنگذاریوبودجهسازیرانهادين

.مستقلارگانهایمحلیتسهيلخواهدشدۀ خواهدبرد.فعاليتهایواليتیتوسطادارراباال
حکومتتبادلمعلوماتمربوطبهپاليسی،اسرتاتيژی،وروند:های دولتی ارتباطات با دولت و ار تباطات بني نهاد

.ايشخواهددادهایدولتیافزبودجۀملیراميانمتامنهاد
حکومتبهنقشمهمديناسالمدرشکلدهیجامعهوايجادسيستمهایارزشیاجتامعیواقف:امورات دينی

.است
زحقوقبرشیمتامافغانها،ازطريقتهيه،تصويبوتطبيقحکومتظرفيتخودرابهمنظورحاميتا:حقوق برش

ستان،مانند:کنوانسيونمنعشکنجه،محومتاماشکالتبعيضعليهقواننيمطابقبهمکلفيتهایبنياملللیافغان
دکرد.حکومتبهپالنکاریصلح،عدالت،وآشتیملیومشخصساخنتزنان،وکنوانسيونحقوقطفلتقويتخواه

 .مسئوليتهاینهادیواحدهایحکومتیمسئولبهبودحقوقبرش،متعهدميامند
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:ازاندعبارتقضايیوعدلیسکتورە اولويتهایعمد
حکومتنهادهایقضايیرااصالحوتجديدساختارظرفيت نهادی بهرت برای عرضۀ پايدار خدمات عدلی و قضايی:

دمنود؛سيستمثبتقضايیرارشدخواهدداد؛ظرفيتاداریراباالخواهدخواهدکرد؛تعليامتحقوقیراتقويتخواه
اصولضوابطرفتاریرااعالموترويجخواهدداد؛سيستمسمعشکاياتعامهرابهميانبرد؛فسادراکاهشخواهدداد؛

 .الزمتوسعهخواهددادقضايیراازطريقانکشافزيربناهاوتدارکترانسپورتوتجهيزاتخواهدآورد؛خدمات
متيکجاباسايرکوحهای دولتی: فزايش هآمهنگی و انسجام در داخل سيستم عدلی و قضايی و ساير نهادا

نهادهایحکومتیوجامعۀمدنیانسجاموهآمهنگیراافزايشخواهدداد،وضعقواننيراازطريقباالبردنظرفيت
هایتقنينیوشورایملیبهبودخواهدبخشيد؛مرکزملیآموزشهایحقوقیراتأسيسخواهدکرد؛فرصتهارا

برایسهيمشدندرتدوينپاليسیحقوقی،تحليلوتسويدقواننيافزايشیدنبرایدستاندرکارانبريونیوجامعۀم
خواهدداد؛عرضۀخدماتعدلیوقضايیدروالياتراازطريقتقويتميکانيزمانسجامعدالتدروالياتبهبودخواهد

ورسيستامتيکازطبهميکانيزمانسجامعدالتدروالياتبهحکومتکمکخواهدکردتاحاکميتقانونرا.بخشيد
طريقبرنامههایمنسجموهدفمندمراجعمتويلکنندهدرزمينۀمساعدتهایفنی،آموزشها،ظرفيتسازی،زير

.کابلتوسعهبخشدبناهاوتأمنيترانسپورتوتجهيزاتفراتراز
المیمیباشدکهدراسۀهدفاسرتاتيژيکسکتورعدلیوقضايیعبارتازايجاديکجامعبهبود کيفيت عدالت:

راشهروندانشاسالمیهایارزشوبرشیحقوقمال،مذهب،سالمت،وامنيتوابسته،وغريطرفبیقضائيۀە آنقو
متفعاليتهایذيلراانجامحکو.کندحاميتعدالتبههمگاندسرتسیوقانونبرابردرتساویآزادی،رعايتبا

خواهدداد:
درپروسههایعدالتجزايیکهقسام بهسببفقداناصلهمنظورکاهشتأخريايجادسيستمتحقيقب (1)

 .وکالتومديريتضعيفقضاياصورتمیگريد
 .تهيهپاليسیهایمربوطمجازات (2)
 .تطبيقپاليسیعدالتاطفال (3)
اصیبهمنظوررسيدهگیبهمسائلمشرتکوموضوعاتنوظهورتأسيسواحدهایپاليسیهایاختص (4)

 .تجزايیعدال
 قضايی.دعاویە عمدهایکتگوریدرمدنیمحاکمقضايایقضايیە ارتقأوبهبودساختارهایاداریوحوز (5)
 .بهبودروابطمياننهادهایرسمیوغريرسمیعدلی (6)
 .تأمنينظارتبرسکتورغريرسمیعدالت (7)

 حقوق برشتداری، حاکمیت قانون و سکتور حکوم
روندانوالیتفاریابرویهمرفتهخوبوتاحدییتحقوقبرشیوحقوقمدنیشهازلحاظاجتامعیوسیاسیوضع

شهروندانوالیتفاریاباعماززنانومرداندرزندگیفردیواجتامعیشانازحقاعرتاضمدنی قناعتبخشاست.
لیتهایسیاسیواجتامعییکهخودشانخواستهباشندبهصورتآزادانهمیتوانندکهدرفعامهنگابرخورداربودهو

بعدازاجالسبنوتشکیلادارهموقتاشرتاکونظریاتودیدگاههایخویشرا بدونکداممانعیابرازمنایند.
نیزماننددیگروالیاتکشوریکسلسلهنهادافغانستانوبهمیانآمدننظامجدیدسیاسیدرکشور،دروالیتفاریاب
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وبهصورتهادهایمدنیایجادومنایندگیهایاحزابسیاسیمختلفبهمیانآمدههایفرهنگیواجتامعی،ن
ونشستهایاجتامعیوسیاسیدروالیتفاریابتوسط آزادانهفعالیتدارند.چنانچهاکنوناکرثگردهامییها

سیاسیواعضایجامعهمدنیرهربیوادارهمیشوند.منایندگاناحزاب
فعحقوقبرشبهویژهنهادهایمدافعحقوقزنان،اطفالوافراداوحامیتیمدینهادهاینظارتیایجادمنایندگیها

دارایمعلولیت،مدافعحقوقمهاجرینوبیجاشدهگانداخلیوبهمیانآمدنراهکارهایمبارزهباخشونتعلیه
واطفالازجملهشاخصههاییاستکهمیتواندانسانبهویژهخشونتعلیهاقشاروگروههایآسیبپذیربهویژهزنان

حقوقبرشیوحقوقمدنیگروههاوالیههایمختلفاجتامعیرادرساحاتتحتپوششچگونگیپیرشفتوسیامی
یتفاریاببهویژهاحزابسیاسیونهادهایمدنیدرپروسهمشارکتشهروندانوال والیتفاریاببهمنایشبگذارد.

جتامعی،سیاسیومدنیقابلخاباتواشرتاکفعاالنهوحضورگسرتدهزناندرفعالیتهایفرهنگی،اسیاسیانت
حضورگسرتدهزنانومرداندرعرصههایمعارفوتحصیالتعالیوالیتفاریابیکیاز مالحظهوچشمگیراست.

درمیانشهروندانفاریابیباشد.واردیاستکهمیتواندبیانگرگسرتشونهادینهشدنحقآموزشوپرورشم
انجامفعالیتدرعرصههایاقتصادیوتجارتینیزدرسطحوالیتفاریابقابلتوجهبودهوتاحدیزمینهسازبهرت

هرچندکهموجودیتجنگوناامنیدوامداردر باشد.شدنوضعیتزندگیمردمازطریقمبارزهبافقروناداریمی
خکردهاستواماباآنهمتالشدرساحاتتحتپوششوالیتفاریاب،کاممردماینرسزمینراتلکشوروازجمله

تصورتمیگیردکهمردمرشیفوالیتفاریابازلحاظاجتامعیوفرهنگیازکاروانپیرشفتوترقیبازمناند.کرث
اجتامعیوبلندرفنتسطحارتباطاتوفراهموتعددرسانههایدیداری،شنیداری،چاپیوبرقیوگسرتششبکههای

استفادهوتخطیهایحقوقبرشیودرعینحالپیگیریقضایایمختلفازطریقنهادشدنزمینههایالزمبرای
پروسهسیاسیانتخاباتازطریقرأیدهیمتاممراحلرهایعدلیوقضاییوجودداردوامابرخیمشارکتمردمد

والیوشورایمردمیقریهیاازطریقستجمهوریوپارملانی،شورایوالیتیوشورایمردمیولسبهکاندیدانریا
کاندیدشدنافرادبهعنوانوکیلپارملاندرزمانمعینآن،موجودیتازحقآزادیبیانوهمچناندسرتسیمردمبه

وحساسیتاجتامعیرادرقبالقضایایاطالعاتبهخوبیتوانستهاستکهباعثبیداریوهوشیاریمردمگردیده
،نقضهاوتخطیهایحقوقبرشیدرمیانبیشرتشهروندانوالیتفاریاببهحادسیاسیواجتامعی،خشونتها

 دنبالداشتهباشد.
 شنتسیستممبارزهباحقوقبرشینقضتقویهبنیهدموکراسیوحقوقبرشودا

نهادمنتخبمردمی،فراهمبودنزمینههایالزمبرایفعالیتاحزابیکانوفعالیتشورایوالیتیفاریاببهعنو
مردممحالتازطریقکهشوراهایانکشافیقریههاوولسوالیهاوموجودیتسیاسی،انجمنها،اتحادیههایصنفی

ریدرموردمیمگیبرنامههایهمبستگیملییامیثاقشهروندیبامتثیلوبیانارادهآزادخودشاندرقسمتتص
تشخیصاولویتهاونیازمندیهایشانودرراستایانکشافوبازسازیمحالتشانازطریقانتخابپروژههای
انکشافینقشدارندوحضورفعالونقشزناندراداراتدولتی،نهادهایغیردولتی،انجمنهاوشوراهایاجتامعی

 راسیدروالیتفاریابمیباشد.هدموکازمنونههایروشنوبارزتقویتبنی
 :حقوقبرشومبارزهجدیوسیستامتیکباانواعنقضحقوقبرشیبایدخاطرنشانساختکهتأمیندرمورد
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موجودیتدفرتوالیتیکمیسیونمستقلحقوقبرشفاریابکهدرآنبخشهایمختلفپروگرامیدرراستایآموزش
ان،حامیتوانکشافحقوقاطفالوافراددارایمعلولیت،نظارتبرعملکردقوقزنحقوقبرش،حامیتوانکشافح

نهادهایامنیتیونظارتوبررسیازتخطیهاکهفعالیتمیمنایندیکفرصتوپیرشفتخوبدرعرصهحقوقبرش
وجودداردعبارتقبرشبودهوهمچنانموجودیتسیستممبارزهبانقضهاچالشهاییکهفرارویدموکراسیوحقو

استازکمبودحاکمیتقانون،عدمحاکمیتدولتدربرخیازمحالتوموجودیتسالحدرافرادغیرمسؤولاست
کهباعثگردیدهتازمینههایپیرشفتوتقویتبنیهدموکراسیرادروالیتفاریاببهخطرمواجهسازدوانچهدر

هکذاعدهایافرادمسلحوزورمندنیزمانعتطبیققانونگردیدهکهروندشودوشکلیاتوجوددارددرعملپیادهن
مبارزهبانقضهایحقوقبرشیرابهکندیمواجهمیسازند.

تقویهبنیهدمکراسیوحقوقبرشازطرفاداراتوالیتفاریاببهمفهومروش)حکومتبرایمردم(حفظگردیدهوقوانین
.زمانیکهقانونتطبیقشودنیزحقوقبرشتآمینگردیدهبناسیستممبارزهبانقضمیگرددنافذهکشورعمالتطبیق

حقوقبرشیدرسطحوالیتفاریابازطرفادارتحکومتمحلیرعایتگردیدهبخاطرتحکیمقانونیتوعرضهخدمات
دریک ما که قابلیادآوریمیدانم میباشد دروالیتفاریابدرحالاجرآ ناشدهرشایطبهرتبرایمردم جنگاعالم

قرارداریمبنآدرچنینمنیتوانکامآلازرعایتحقوقبرشیصحبتمنودچونکهعمآلدیدهمیشودنقضحقوقبرشی
ازطرفدشمنانمردم)طالبانوسایرگروههایتروریستی(وافرادمسلحغیرقانونیبهمشاهدهمیرسدکهباعثخرابی

یهایقابلمالحظهرادرزندگیمردمبوجودمیآوردبهوصفاینکهحکومتونگرانوضعیتعمومیمردمگردیدهتشویق
محلیوالیتفاریاببامتامامکاناتدستداشتهخویشبرعلیهمتامنابهسامانیهامبارزهوتالشمنودهتااینکهیک

 زندگیآرامورشایطمناسبوبهرتیرابرایمردمایجادمنائید.
مردم حسابدهیدولتبرایامهومیکانیزمعرضهخدماتع

دروالیتفاریابعرضهخدماتعامهدرعرصههایمختلفمعارف،صحت،زراعت،مخابرات،انکشافدهات،ازطریق
نوسازیوبازسازیمکاتب،کلینیکها،حفرچاهها،ساختپلوپلچک،نصبآننتشبکههایمخابراتی،اعامربند

یره...وجودداردواماحسابدهیدولتبهمردمدرسطحشهرمیمنهبهخوبیهاوغهایآبگردان،جغلاندازیرسک
وجودداشتهولیکنفرهنگحسابدهیوپاسخدهیدولتدرسطحولسوالیکمرتبودهوتاهنوزنهادینهنشدهو

دارد. مشکالتیدراینزمینهوجود
اداراتمحلیوالیتفاریابارطریقتلویزیونمحلیتکاریعرضهخدماتعامهبرایمردمباارائیهگزارشاتواجراآ

فاریابجلساتومحافلگزارشحسابدهیبرایمردموسایرنشستهایمردمیتوسطرهربیمقاموالیتفاریابوسایر
ارتباطعامهازطرفمسوؤلینواداراتجهتمسبوقیتمردمازکاردکردهایحکومتمحلیارائیهگردیدهاست.

حکومتداریخوببهسطحمحلیودستگاهسیستمردمازرضایتم
مردموالیتفاریابازسیستمحکومتداریموجودهتاحدیراضیبودهوامااینحالتکافیوقناعتبخشنیستو

،حاکمیتدولتیدرسطحمحالتدروالیتفاریابفراهمسازیبیشرتزمینههایحکومتداریخوببرایبنابراینباید
اجراآتحیندرعالوهازآنتأمینگرددودرجامعهامنیت،قانونیتوعدالتوبهدنیالآنسرتشیافتهردستگدو

دهوهمچنانپروژههایانکشافینیزبهشکلعادالنهتوزیعوشروزمرهازسوینهادهایحکومتیفقطقانونتطبیق
یابد.افزایشدهومیزانمشورتونظرخواهیازشهروندانگردیتطبیق
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قسمیکهبهنظرمیرسدازسیستمحکومتداریمناسبباتوجهبهوضعیتکنونیورشایطجنگیتحمیلشدهباالی
حکومتمردمفاریابراضیبودهوبهنسبتناامنبودنمناطقولسوالیورشایطدشوارپیشآمدهامنیتیواقتصادیبه

بودهبااعاملزشتجنگیخودفضایآرامحکومتداریمردممشاهدهمیرسدمعلوماستکهمصبباصلیآندشمنان
راخرابساختهاستحکومتجهتبهبودرشایطعمومیمردمودرمتامساحاتزندگیبشولامنیتازهرگونهسعی

تالشدریغنکردهامیدواریمباتآمینامنیتوصلحکهجزالینفکحکومتداریخوباسترشایطبهرتگردد.
درسطحشهرمیمنهومراکزولسوالیهادرقسمتحاکمیتو حاکمیت،انفاذوتطبیققانونیدمباالباورمندیمر

حاکمیتقانونضعیفبودهوحتیدروالیتفاریاب،انفاذقانونمشکالتزیادیوجودنداردوامادرمناطقدوردست
بایدگفتکهدرسطحمحالتوولسوالیبرخیمناطقمربوطولسوالیهابهطورکلیحاکمیتدولتیوجودندارد.

هایوالیتفاریابحاکمیتدولتیضعیفبودهوبرخیمحالتازدایرهحاکمیتدولتیخارجاستاماانفاذقوانینتا
حدیبهرتاستالبتهدرمحالتکهدولتحاکمیتداردامامردمبیباورشدهاندامابهقانوناحرتامدارند.

قانوندروالیتفاریابازطرفاداراتمحلیرعایتگردیدهاستچونکهنارضایتیمردمازاجراآتقحاکمیتانفاذوتطبی
وبهخصوصدراین1396اداراتدولتیبشکلاعرتاضآمیزبهمشاهدهنرسیدهوقسمیکهعمآلدیدهمیشودازسال

یبهمشکالتآنهارسیدگیمنودهتاواخرمقدارمراجعینروبهافزایشبودهمردماعتامددارندکهادارتذیربطدول
باورمندگردیدهاند.

امورروزمرهمراجعینبرایعنداملوقعییپاسخگو
مردمپاسخگوهستندرفعمشکالتبرایتوان(تاحددومیاداراتدولتی)واحدهایاداریمقاموالیتفاریابودیگر

یهابرایرفعمشکالتونیازمندیهایمردملواحدهایسومیولسوابایدسطحپاسخگوییگفتنیاستکهواما
محالتوقریههاافزایشیابد.درمورداداراتدیگرقضاوتکردهمنیتوانمامامدیریتهایحقوقولسوالیهاهمیشه
فعالبودهدرموردقضایایواصلهمراجعینراطبقاحکامقانوناجراآتمینامیدوکدامشکایترسمیتااکنونازمراجعین

یمانرسیدهاست.ابر
اسرتاتیژیوزارتمحرتمعدلیهباپیرویازاسرتاتیژیملیکشور)قانونوعدالت(بودهچونکهحاکمیتقانونودسرتسی
بهعدالتیکیازعنارصمهمتوسعهمتوازنوهرجانبهاقتصادیواجتامعیفرهنگیمحسوبگردیدهوسرتبرقراریامنیت

سرتسیبهعدالتیکیازعنارصکلیدیحاکمیتقانوندرجوامعبودهکهباتامیند،صلحوثباتپایداردرکشورمیباشد
وتطبیقحاکمیتقانونعدالتواقعیبوجودمیآیدبهارتباطتساویجنسیتیدراسرتاتیژیوزارتعدلیهمراعتگردیده

وقورشعیاتدرکابلوسهقوهمچنانوزارتعدلیهمکانیزمبرایبرنامهکارآموزیفارغانطبقهاناثازپوهنحیهایح
والیتشاملکشوروجذبزنانواجدرشایطدراینبرنامهتدوینگردیدهاست.

اسرتاتیژیهایملیبهشمولاسرتاتیژیتساویجنسیتی/مربوطههایۀمورداسرتاتیژیوزارتخاندرآگاهی
حقوقبرشیبودهواسرتاتیژیکهایهدارایبرنامازپانزدهسالبهاینسوکمیسیونمستقلحقوقبرشافغانستان

:میباشدشاملچهارهدفاسرتاتیژیکذیلآنکنونیپنجسالهگفتنیاستکهبرنامهاسرتاتیژیک
(ایفاینقشرهربیدرعرصهحقوقبرشدرافغانستانرهربی) -1
 توسعۀحقوقبرش -2
 توامنندسازی -3
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حامیتونظارتحقوقبرش -4
اولویتهایکاریوشاملاهدافاسرتاتیژیککمیسیونمستقلحقوقبرشافغانستانبودهوتساویجنسیتییکیاز

میباشد.
استقامتکاریریاستعدلیهوالیتفاریاب:

دفاعازاموراتمنقولوغیرمنقولدولت -1
تعمیلدفاعازحقوقملکیت،کار،خانواده،وسایرحقوقمدنیاتباعباساسشکایتآنهاواتخاذتدابیرجهت -2

 یصادرهمحاکمراجعبهمنازعاتحقوقیومدنی.یصلههاف
 نگهداری،آموزشوپرورشاطفالتحتحجز -3
 فراهممنودنزمینهدسرتسیمظنونینومتهمینبیبضاعتبهمساعدتهایحقوقیرایگان -4
واجتامعی،توزیعوتجدیدجوازهایفعالیتاحذابسیاسینهادهایخصوصی،انجمنهایفرهنگی -5

ت.یسانورهنامیمعامالعریضهنو
حکومتداریمؤثرۀهایبرنام

نحوهحکومتداریادارهمحلیکهتوسطمقاموالیتودیگرواحدهایدومیتحترهربیوالیتفاریابانجاممیشود
امنیودستانداز یومزاحمتدرخیلیمواردتاحدزیادیمؤثروقناعتبخشاستواماموجودیتجنگونا

وقریهجاتبرخیازولسوالیهاسببشدهاستکهدولتنتوانداهدافوبرنامههایمسلحدولتدرمحالتمخالفین
خویشرادرولسوالیهاازطریقواحدهایسومی،بهصورتمؤثرپیادهکند.یکیازمکلفیتهایریاستعدلیهدر

،تطبیققانونومقرراتنیزبخاطررضایتمراجعینقیبرایاتباعکشورولیتفاریابارائیهخدماتبهرتعدلیوحقو
میباشد.

دفاترهمکاردرسکتورحکومتداری
 یگانهدفاتریکهبهارتباطبهمنعخشونتوتوامنندسازیخانمهاوحلمنازعاتکارمیکنندعبارتاز:

(AWSDCدفرترشداستعدادهایزنانافغان)
ن،دفرتکمیسیونمستقلحقوقبرش،ریاستامورزناندفرتزنانبرایزنادادهایزنانافغان،دفرتمرکزرشداستع

والیتیراپور جلساتسکتور قریجاتدر و ولسوالیها در جلسات،میزگرد داردورکشاپها فعالیتهایجداگانه
یازکاروفعالیترسالهرادارهدولتمیدهند.ازطریقرسانههاخصوصآازطریقرادیوتلویزیونملیفاریابدراخیره

ایخودبهمردمگزارشهمهجانبهارائیهمیدارندوهمچنانقابلذکراستکهدرجلساتسکتوریازکاروفعالیته
خویشگزارشمیدهند.

رتازحکومتداریوفعالیتهایدولتمردمنسبتآراضیاندبخاطرحامیتبرشمردمازدولتخویشخواهانبیش
برایجوانانمیباشد.اداراتتطبیقکنندهقانونعدلیوقضایینیروهایکشفیعدمنودنزمینهکارتامینامنیت،مسا

وامنیتیبخاطرتطبیققانونهمیشهسعیوتالشمیکنندامابعضآزورمندانمانعتطبیققانونمیگردند.درولسوالی
منیزنسبتآراضیهستند.الیتمینامیندومرداحهتحتپوششخودفعهانظربهتواناییخویشدرمشکالتشاندرس
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ازنظرسکتوریدفرتمرکزرشداستعدادهایزنانافغانبهوزارتامورزنانارتباطداردچونوزارتفوقالذکرپالیسی
لشانراقرشاناثتشکیسازمیباشدونهادهایکهدرراستایزنانوحقوقزنانفعالیتدارندفلهذازیادترکارمندان

موثرتامینزمینهکاربرایجوانانبرچیدنفساداداری،توجهبهتعلیموتحصیل،توجهدربخشمیدهد.حکومتداری
صحت،مبارزهعلیهموادمخدر،مراعاتجندردرساختارهایرسمیوسپردنکاربهاهلکاروعملیمنودنشعار

دولتدرعملمیباشد.

 تامعیانکشاف اقتصادی و اجرکن سوم: 
پايدارازطريقاقتصادبازارتحترهربیسکتورخصوصی،بهبودشاخصهدفبلند:کاهشفقر،تأمنيانکشافمداومو

هایانکشافبرشی،وپيرشفتقابلمالحظهدرجهتنيلبهاهدافانکشافیافغانستاندرپانزدهسال)ام.دی.جی
[MDG])  بازارتحترهربیسکتورخصوصیکهايجادسيستماقتصادیکهدرنهايتباعثحکومتبهسياستهاي

تأمنيکندمتعهدمیباشد.درچارچوباسرتاتيژیانکشافملی ميتواندتوسعۀاقتصادیقابلمالحظهوپايداررا
فزايشاشتغالافغانستان،ابتکارکليدیکاهشفقرحکومت،حاميتازسکتورخصوصیبهعنوانيکوسيلۀمثمرا

دولتدانستهاستکهمنابعبايدفقريترينوآسيبپذيرترينگروههایجامعهراهدفخواهدبود.همچنانوعوايد
1381قراردهندواينکارازطريقپاليسیهایشفافوپايدارازنظرمالیدرزمينۀانتقالعايدممکنميگردد.ازسال

معارفبهمتامافغانها،اولويتایعرضۀخدماتصحیوهمچنانبهتالششبرميالدی(بهاينسو،حکومت2002)
قائلشدهاست.تقويتاينپاليسیهابهمنظوربهبودقابلمالحظۀشاخصهایانکشافبرشیدررستارسافغانستان

.ادامهخواهديافت
 اولويت ها

کتورخصوصیپاليسیهایمربوطبهايجادزمينههایمناسببرایرشداقتصادبازارتحترهربیس
:ازاندعبارتدولتۀ سهاولويتعمد

توشيحقواننيعمد (1) تجارتمربوطە ايجادچارچوبهایحقوقیبرایسکتورخصوصیشاملتصويبو
قراردادها،منايندهگیها،استندردها،حقميانجيگریتجارتی،وتجارتیحکميترشاکت،ها،رشکت)

 .متيازانحصاریطبعونرش،عالماتتجارتیوثبتا
 .ايجادچارچوبمقرارتیبرایحاميتازتطبيققواننيمتذکره (2)
مهمرادرنظرخواهدداشتواطميناناصلدولتهمچناناين.تعميلچارچوبهایحقوقیومقرراتی (3)

نقواننيومقرراتبارشايطاجتامعیافغانستانمطابقتداشتهوبهطورعادالنهدکردکهايهحاصلخوا
 .هتصميمبگريندتطبيقميشوندتارسمايهگذارانبتوانندبهراحتیدرموردرسمايهگذاریدرآيند

دولتحاکميتاقتصادیرادرچارچوبپاليسیهایخودبرایرشدوانکشافسکتورخصوصیتقويت
نزمينهشاملمواردذيلميباشند:درايخواهدبخشيد.اقدامات

 .آوردناصالحاتدردادوستدنيزمهاینهادیدرزمينۀوضاحتمسئوليتهاوميکا (1)
تنظيمجهتحقوقیسيستموافغانستاندرگذاریرسمايهازحاميتە تقويتوزارتتجارتوصنايع،ادار (2)

 .دعاویفصلوحلوتجارتیهایفعاليتبهرت
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هيلطرزالعملهایمربوطبهبوددسرتسیبهزمني،بهشمولاقداماتدرزمينۀتوضيحبهرتحقملکيت،تس (3)
هزمنيازطريقاجاره.تسهيلطرزالعملهایعمدهبهانتقالملکيتوتضمنيامکاندسرتسیدرازمدتب

مراحلگمرکیوپرداختها(ادامهبرایفعاليتهایتجارت)ثبت،جواز،فعاليتهایبنياملرزی،طی
 .هشيابندخواهديافتتاهزينههایمربوطبهانجاممعامالتکا

 
دولتخصوصیسازیوسهامیساخنتتصدیهایدولتیرادراولويتهایمهمکاریخودقراردادهاست.اينامر

وزارتماليهفهرستمتامتصدیهایشاملسهامیسازیوافزايشمؤثريتدافغانستانبرشناموسسۀخواهدبود.
گردند،ترتيبمنودهاست.دسرتسیعادالنۀمتامرقابتدولتیراکهدرظرفسهسالآيندهخصوصیوسهامیمي

.بنهادهایمربوطۀدولتیحاميتخواهدشدکنندهگاندرسکتورخصوصیازجان
توليداتداخلیتوسطسکتورخصوصیمتعهدبهسياستهایدولتبادرنظرداشتعوايدداخلیونيازبهحاميت

باال الزماستتاصنايعرقابتیحامیتجارتکهوضعمالياتتجارتیرا یصادارتووارداتکاهشدهد،ميباشد.
دارایمنفعترقابتیميباشد،تقويتگردند.وزارتماليهمسئوليتتنظيمساختاررژيممشخصايکهافغانستاندرآن

باکشورهایرفههاراازطريقمشورهباجوانبذيدخلبهعهدهخواهدداشت.بهبودتجارتوارتباطاتتجاریتع
يسیهاوطرزالعملهایتسهيلمنطقه،بااستفادهازمزايایموقعيتاسرتاتيژيکافغانستاندرمنطقهواتخاذپال

ميباشد.درکوتاهمدت،تطبيقدرستومؤثرمقرراتدولتهایاولويتازيکیترانزيت،وتجارتە کنندهوتقويتکنند
زمبرایصادراتوواردات،تارسيدنآنبهمعيارهایمنطقهيی،محراقتالشگمرکیوکاهشدوامداراوسطزمانال

.راتشکيلخواهدداد.دولتمتعهدبهحصولعضويتسازمانجهانیتجارتميباشدهایدولت
شمولبانکداریوقرضههایکوچک،بهطوررسيعدرحالرشدبوده؛هرچنديکههنوزسطحخدماتسيستممالی،به

مالیايکهپاينياست.فقطيکتعدادکمیازمردمدسرتسیبهخدماترسمیمالیدارند.ايجاديکسکتورقویمالی
رفيتتوليدوافزايشعوايدداخلیتوسطپاسخگوینيازهایکشورباشدميتوانديکیازموانععمدهدرزمينۀافزايشظ

.سکتورخصوصیراازميانبردارد
ازتقويتچارچوبقانونیازطريقتصويبوتطبيقچهارقانونسکتوررایسکتورمالیعبارتنخستنياولويتدولتب

ميلمقرراتدقيقومعامالتمصئون،رهن،اجارهوتعهداتپولی(کهدرحالتعليققراردارند؛وتقويتتع)مالی
افزايشعرضۀخدماتمامناسبدرسکتوربانکداریخواهدبود. لیبهمناطقروستايیوتشبثاتاولويتبعدیرا

یکوچکومتوسطتشکيلميدهد.حکومتاسرتاتيژيهایاصالحساختارهاودرنهايتخصوصیسازیبانکاقتصاد
اعتباراتبهمربوطمعلوماتۀ نمدت،حکومتتالشخواهدکردتاادارملیوپشتنیبانکراتطبيقخواهدکرد.درميا

سکتورکليدیاجزایاينتشويقمنظوربهرابيمهمناسبقانونومنودهايجادرامالیعاتمنازوفصلحلديوانمالی،
.منايدتطبيقمالی

(ANDSمنبع:اسرتاتیژیانکشافملیافغانستان)
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 عرضه خدمات سکتوری در سطح والیت چگونگیتحلیل 
ارهامورممکلتاستوبرایمردمخدماتمختلفازآنجاییکهحکومتداریدرنوعخودزمامداریوبهعهدهگرفنتاد

صاد،اشتغال،عواید،معیشت(باشدچهملکیوچهآموزشیباشدوچهصحیویاهمچهعدلیعامهچهرفاهی)اقت
یوحتااجتامعیوفرهنگیراعرضهمیدارد.واماحکومتمتامخدماترادرسهبخشویاهمرکنباشدوچهقضای
منیت،حکومتداریوانکشافبهمردمعرضهمیداردکهعمدتآافغانستانمتامخدماترادرقیدهشتعمدهیعنیا
 Afghanistanملیافغانستانویاهمرنظرداشتارکانعمدهحکومتداریوبهاساساسرتاتیژیانکشافسکتورباد

National Development Strategy (ANDS)مرکزیوهممحلیدرقیدهمینتعیینکردهوهمدرسطححکومت
هشتسکتورعرضهمیداردکههرکداماینسکتورهاقرارذیلاند:

 سکتورادارهاقتصادورشدسکتورخصوصی -1
 سکتورزراعتوانکشافدهات -2
 رمعارفوفرهنگسکتو -3
 سکتورصحتوتغذی -4
 سکتورزیربناءومنابعطبیعی -5
 وقبرشسکتورحکومتداریخوب،حاکمیتقانونوحق -6
 سکتورمصئونیتاجتامعی -7
سکتورامنیت -8

مسئولیتها،مکلفیتهاوساحهپوششعرضهخدماتیمتامادارتیکهشاملقوهاجرائیهدولتویاهمحکومتمیشوندواز
مشخصوحداداریخویشخدماتراچهدرسطحمرکزوچهدرمحلبرایمردمعرضهمیکننددرقیدوچوکاتهمینآدرس
رهایهشتگانهمعینومشخصگردیدهاست.طوریکهیکیازواحدهایاداریکهدرزندهگیمردمودرقیدسکتورسکتو

تورقرارگرفتهوبقیهواحدهایاداریبهعنواناعضایسکتوردرعینهخوداهمیتوتاثیرگذاریبیشرترادارددررآسسکم
یفهمینامیند.امااینبدینمعنینیستکهارزشاداراتیکهعضوهستندتشکیالتسکتوریسکتورهایهشتگانهایفایوظ

بهرتامورسکتوریطبقرهاقراردارندکمرتاست.بلکهبهمنظورسوقوادارهبهتناسبواحدهایاداریکهدررآسسکتو
(تعیینوANDSستان)تشکیالتوساحهپوششعرضهخدماتیچنینتشکیالتسکتوریدراسرتاتیژیانکشافملیافغان

مشخضگردیدهاستکهاینبهعنوانیکاصلمیانمتاماداراتحکومتیموجوددرافغانستانقبولشدهوتعهدشده
است.

استکهتاهنوزبرایبعضیازاداراتمعلومومشخصنیستکهعضویتکدامسکتورراداردازاینکهبعضآمالحظهگردیده
طورمشرتکشاملکدامسکتورهامیشوندوحتااینکهکدامادارهازنظرانکشافیبودجویاستویاویاهمکدامادارات

درقیدهشتسکتورانکشافیترسیممناییمتادری،بنآالزمدانستهمیشودکهیکبارتشکیالتسکتوریراهمغیربودجو
رندکمکیشدهباشدودرضمنتذکریدادهشودکهاسرتاتیژیصورتلزومواستفادهخوانندههایکهدراینموردمعلوماتندا
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دام(کدامسکتورهاراتحتکدامعنوانمشخصوکدامواحدهارادرقیدتشکیالتکANDSانکشافملیافغانستان)
 سکتورهاتعیینوپیشبینشدهاستتااشتباهاتاینواحدهایعرضهخدماتیمرفوعگردد.

هریگذاشتهوبعدآبهمعرفشیوبهمنامیراغرضافهامبهرتترسیتیوالیانکشافیهاتهیکمیالتیتشکساختارلیدرذ
ههشتگانیسکتورهاالتی.ساختاروتشکمیپردازیسکتورطورجداگانهم



 وزارتاقتصاد

 

56 

 فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا



ریاست مبارزه 
علیه مواد 
مخدر عضوء 
 کمیته

 عضوء

آمریت 
ات اصالح

اداری عضوء 
 کمیته

نهاد های 
مربوط به 

سکتورخصوص
ی عضوء 
 کمیته

ریاست کار و 
امور اجتامعی 
 عضوء کمیته

ریاست 
آبرسانی عضوء 

 کمیته 

 (ANDSافغانستان ) یانکشاف مل یژ یبه اساس اسرتات یهشتگانه انکشاف یسکتور ها التیساختار و تشک

 داریحکومت امنیت انکشاف )اقتصادی و اجتامعی(

 سکتور های هشتگانه انکشافی

زراعت و انکشاف  مصئونیت اجتامعی
 دهات

زیربناء و منابع 
 طبیعی

ریاست فواید 
عامه رئیس 
 کمیته

ریاست برشنا 
 معاون کمیته

ریاست 
شهرسازی 
 عضوء کمیته

ریاست 
ترانسپورت 
 عضو کمیته

ریاست 
انکشاف دهات 
 عضوء کمیته

ریاست 
شهرداری 
 عضوء کمیته

ریاست 
مخابرات 
 عضوء کمیته

ریاست معادن 
و صنایع عضوء 

 کمیته

ریاست زراعت 
و مالداری 
 عضوء کمیته

ریاست حفظ 
محیط 

زیست عضوء 
 کمیته 

شورای والیتی 
 نظارت کننده

ریاست زراعت 
و مالداری 
 رئیس کمیته

ریاست احیاء و 
انکشاف معاون 

 کمیته

ریاست حوزه 
فرعی دریایی 
 عضوء کمیته

یاست مبارزه ر
علیه مواد مخدر 
 عضوء کمیته

ریاست 
حفاظت از 
محیط زیست 
 عضوء کمیته

والیتی شورای 
 نظارت کننده

ریاست کار و 
امور اجتامعی 
 رئیس کمیته

ریاست امور 
زنان معاون 
 کمیته

ریاست رسه 
میاشت عضو 

 کمیته

ریاست احیاء و 
انکشاف دهات 
 عضوء کمیته

ریاست امور 
مهاجرین 

 کمیته عضوء

شورای والیتی 
 نظارت کننده

 امنیت

قوماندانی 
رئیس  امنیه

 کمیته

ریاست 
امنیت ملی 
 معاون کمیته

 اردوی ملی
 عضوء کمیته

ریاست امور 
رسحدات 

 ء کمیتهعضو 

 شورای والیتی
 نظارتکننده

حکومتداری خوب، 
حاکمیت قانون و 
 حقوق برش

 ریاست عدلیه 
 رئیس کمیته

ریاست مالی 
اری مقام و اد

والیت معاون 
 کمیته

ریاست 
سارنوالی 
 عضوء کمیته

ریاست امور 
زنان عضوء 
 کمیته

کمیسیون 
حقوق برش 
 عضوء کمیته

شورای 
والیتی نظارت 

 کننده

اداره اقتصاد و رشد 
 سکتور خصوصی

ریاست اقتصاد 
 رئیس کمیته

مستوفیت 
 معاون کمیته

بانکها عضوء 
 کمیته

ریاست 
اطالعات و 

عضوء  فرهنگ
 کمیته

آمریت 
احصائیه عضوء 

 کمیته

شورای والیتی 
 نظارت کننده

 

 معارف و فرهنگ

ریاست معارف 
 رئیس کمیته

ریاست 
اطالعات و 

فرهنگ معاون 
 کمیته

ریاست 
پوهنتون 
 عضوء کمیته

ریاست امور 
زنان عضوء 
 کمیته

ریاست 
رسحدات، 
اقوام و قبایل 
 عضوء کمیته

آمریت تعلیم 
وء و تربیه عض
 کمیته

شورای والیتی 
 نظارت کننده

 صحت و تغذی

ریاست صحت 
عامه رئیس 
 کمیته

آمریت 
شفاخانه 
 معاون کمیته

ریاست 
شهرداری 
 عضوء کمیته

ریاست رسه 
میاشت عضوء 

 کمیته

ریاست 
حفاظت 

محیط زیست 
 عضوء کمیته

شورای 
والیتی 

 نظارت کننده

 متارکان ثالثه قوه اجرائیه دولت و یا هم حکو 

 مسایل مشرتک ویا هم موضوعات میان بُر در متام سکتور ها

 همکاری منطقه یی مبارزه با مواد مخدر مبارزه با فساد اداری

 محیط زیست جندر ارتقای ظرفیت
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 و انکشاف دهات سکتور زراعت
ذبرسمايهگذاریسکتورخصوصیهدفاسرتاتيژیانکشافملیافغانستانبرایزراعتوانکشافدهاتعبارتازج

جارتیبهعنوانمنبعباارزشمعيشتميباشد.دولتيکبرنامۀمنسجمبرایتغيريازسيستمکنونیزراعتبهزارعتت
فراهمآوریمعيشتبديل،تطبيق(2)کاهشفقر،و(1)زراعتوانکشافدهاتراباتعقيبدوهدفوسيعيعنی:

ستبرایتالشهایآينده،معسکتورزراعتوانکشافدهاتبيانگريکراهربدمشخصیاخواهدمنود.اسرتاتيژیجا
آسيبوترينفقريازحاميترویکُلیمترکز.ميدهدتشکيلاقتصاداحيایطريقازفقرکاهشآنراە کههدفعمد

تکوکنارواهميتاينتالشينطبقاتروستايیخواهدبود.باافزايشتالشهادرزمينۀريشهکنسازیکشترپذير
یازکشانيدهشدندهاقنيکمزمنيبهپاينيخطفقر،بيشرتازهرها،توسعۀرسيعفعاليتهایزراعتیبرایجلوگري

همآوریمنابعبديلمعيشتیيکیازراهحلهایکليدیدراينزمانیديگر،الزمیاست.رسمايهگذاریدرزمينۀفرا
 .زمينهخواهدبود

هاقنيازطريقزراعت،تنهاحداقلهزينۀالزمزندگیشانيااندکیبيشرتازآنرابهدستآوردهمیتوانند.ازداکرث
هبودهوحتیدربعضیمواقعبرایيرنوبيشرتفاميلهایکهوابستهبهزراعتهستند،باعدممصئونيتمعيشتیمواجا

رنتيجۀاينعوامل،ميزانآسيبپذيریکشوردرمقابلحوادثتأمنيمعيشتزندگیبهگرفنتقرضرویميآورند.د
ايی،افزايشيافتهاست.اسرتاتيژیزراعتوانکشافدهات،برنامههایرادرنظرداردکهبرایطبيعیوکمبودموادغذ

یفراهمگردند؛طراحیگرديدهتاازاينطريقمصئونيتغذايیآنهاتأمنيوخدماتاساسدگیدهاتيانبهبودکيفيتزن
يافته،وباالخرهدريکمحيطساملوامينزندگیکنند.عوايدشانازطريقايجادفرصتهایشغلیمرشوعافزايش

ابتکارزون(2)دهات،ە زراعتوانکشافگسرتد(1)فعاليتهابهشکلمؤثربهدوجزءعمدهدستهبندیگرديدهاند:
 .تجارتوانکشافدهات

:ازاندعبارتبود،خواهنددهاتە لۀبرایرسيدنبهاهدافاسرتاتيژیزراعتوانکشافگسرتدامۀکهوسيپانزدهبرن
برنامۀهمبستگیملی •
برنامۀملیمصئونيتغذائی •
برنامۀملیانکشافساحوی •
مالداریزراعتوانکشافوسيعدهاتبرنامۀ •
برنامۀملیدسرتسیبهروستاها •
الصحۀروستائیبرنامۀآبرسانیوحفظ •
برنامۀآبياریزراعتوانکشافوسيعدهات •
برنامۀمنابعملیزراعتوانکشافوسيعدهات •
سيستممراقبت •
برنامۀبرقرسانیروستائی •
برنامۀتشبثاتروستائی •
عهسيستمتحقيقوتوس •
دهاتە سيستمواکنشرسيعزراعتوانکشافگسرتد •
 دهاتە کشافگسرتدبرنامۀارتقایظرفيتهایزراعتوان •

(ANDS)منبع:اسرتاتیژیانکشافملیافغانستان
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انکشاف مختلفهتکاملو زندگیانسانهادرادوار میباشدکهدر کشور زراعتیکسکتورعمدهواساسیاقتصادملیهر
یجغرافیایمعتدلفاريابوالیتیاستکهدارا،مالدارینگاهزراعتواز.یبودهاستیسزاهجامعهبرشیداراینقشب

(هکتار357400مجموعا ساحهزمینزراعتیاینوالیتموازی)کهانکشافزراعتمساعدبودهبرایکشتورشایطو
قسمتهای.میباشد(هکتارزمینللمی192800موازی)زمینآبیو(هکتار164600ازجملهموازی)میباشدو

ایبذرللمیوللمیزارمیباشدکهدراینمنطقهتپههایخاکیبررشقیوشاملوالیتفاریابمناطقخشک،کمآب
میوهجاتمهماینوالیت.مساعداستوقسمتهایجنوبوغرباینوالیتمناطقرسسبزوقسام آبکافیدارد

،بهیوشفتالو،قبيلانگور،سیب،زردآلو،بادام،انجرياز،میباشدرشدبهروچندسالاخیردرزانتولیدآنهامیكه
قسمتکهتوجهالزمصورتگرفتهاستحبوباتوسبزیجاتنیز،غلهجاتگندمافزایشتولیددرمیباشدوچهارمغز

بهحفر،هایللمیزاربهخدماتزراعتیاشدرضورتداردمانند چاههایعمیقواحداثسیستمغرسنهالها
بهطوراوسطگفتهمیتوانیمکههشتادمناطقرارسسبزمیسازدونباتاتخشکوتوافقیکهبذر،سیستمتراسینگ

نآبیمیباشد.ساحهزمینهایزراعتیاینوالللمیوبيستفیصدآفیصد
افزایشیافتهکهاکرثسکتورایناواخرمعضالتاجتامعیذاتالبینیدراستکهمشکالتامنیتیوذکر ادامهقابلدر

هایتولیدیزراعتیو دولتیهمهدرتیچهخصوصیبودهوصنعیا وودحالترکویا کمتحرکدرآمده رشدیا
گردیدهاست.خدشهداراقتصادیکهمتکیبدانبود

تهیهموادخامهایاقتصادیتولیداتموادغذاییونگاهدرآمداززارعینکهکتلهبزرگاجتامعیماراتشکیلدادهو
مشکالتامنیتیخیلیامامتاسفانهرشایطکنونیبهمعضالتومهمداشتهاندهوزندارنقشغیرهبرایصنایعدستیو

مهیاساخنترشایطمینمعیشتکردهمنیتوانندبلکهدرآطوریکهالزماستتودراحیاتخکهنتنهااندهزیادمواج
کاریراکردهمنیتوانندرشداقتصادیروزدرراهپیشهورانبهموادخامنیزطبقایجاباتمساعدبهدیگرنیازمندانو

تقیموغیرمستقیممتکیبهتولیداتدرآمدهایاقتصادیبطورمسفیصد80والیتزراعتیکهتقریبا بیشاززیرادر
درآمدهایدادهوصدرخدماتاجتامعیقرارزارعینرادرنقش،متباقیبهفرآوردههایآنارتباطمیگیردزراعتیو
.میکندوامنودکشوررملاصلیرشداقتصاددآنهاراعا

مالداریرامولدینفرآوردههایزراعتیوزارعینوکشوربذلمساعیبهارتباطرشداقتصاددررشایطکنونیبابنا در
تیودرراهرشدتولیداتزراعکیتکنالوژیمادیو،تاآنهابااستفادهازمساعدتهایتخنیکیبایدهموارهتقویتکرد

ههایاستحکامکمیتتشکیلو،پروسس،رعهئیزکارکردهایممالدارینتهابهرهمندساختبلکهدررشدمهارتهاو
ترانزیتساختذخایراسرتاتژیکوبستهبندیمناسبتولیدات(و،کاریفراهمآوریسهولتهایحفاظتی)رسدخانه

راولسوالیسطحوالیتوارزندهدرانکشافاقتصاددرنقشتادایمیمنودتجارتمازادزراعتیهمکاریپیوستهو
داشتهباشند.

فیصدازساکنیناینوال90کهتقریبا میرودشامرهتهایمهمزراعتیافغانستانبازاینکهوالیتفاریابیکیازوالی
تکنالوژیجدیدبامتخصصینمسلکیزراعتاینوالیتاشدا رضورتبهمیکانیزهمدرنو،مالداریدارندپیشهدهقانیو
–وسایلدیگریمانندکمپایندرو،ایدهداردکهبتواندیکاندازهمشکلدهاقینوباغدارانراحلمندرعرصهمیکانیز

برایحلمشکلموضوعاتمیکانیزهویمیبایدتوجهونداردوجودبسازدمیکانیزهرازراعتکهوسایلیوراکولوگریدر
 رتگیرد.الزمصو
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آبیاریومالداریفاریابتاریخچهریاستزراعت،
بایکنفرتشکیلبهحیثمامورمجادلهملختحتاثرمستوفیت1339سالمالداریفاریابدرآبیاریو،ادارهزراعت

سپسبهحیثیکادارهمستقلبهمدیریتعمومیزراعتودرسالیانمتامدیتشکیلآنوقتتاسیسگردیدهو
تبس4نفرتشکیلکهازآنجمله167تخنیکیباتاالحالباعرضهخدماتفنیوریاستارتقاعمنودهوومریتآ

بستکارکنان58(مامورینپائینرتبهو6بست)54،(مدیریتعادی5بست)26،بستمدیریتعمومی24،آمریت
فیصد11یباشدکهازتعدادتشکیلذکرشدهبیشازمحافظیندرپانزدهواحداداریدرخدمتمردمفعالمخدماتیو

آنکارمندانطبقهاناثمیباشند.
تنظیمتغیرمدیریتوکهبرایمردمعرضهمیگرددتحتچهاربرنامهملی)تولیدحاصلخیزی،احیاءاقتصادی،یخدمات

احداث،متامولسوالیهاغداریدرتوسعهبا،ارتقاعظرفیتکارمندانلاصالحادارهوقبیمنابعطبیعی(فعالیتهایاز
،سبزیجاتحبوباتو،توسعهکشتغلهجات،فارمهایمالداری،پیلهوری،مرغداریبههمکاریسکتورهایخصوصی

احداث،متامولسوالیهاگسرتشکشتزعفراندرتوسعهو،سبزیجات)رسدخانه(احداثذخیرهخانههایمیوهجاتو
،اصالحنسلگاوهایشیری،کاریابیبرایخامنهاونیتغذاییوئمصجهتبهبودباغچههایخانگیسبزیجات
بخشسکتورهایخصوصیمساعدساخنتزمینههایهمکاریدر،گوسفندقبیلبزوساختقوطنبرایحیواناتاز

تن کشتتوسعهمنابعطبیعی)جنگالتوعلفچرها(توسعهظیمو)رشکتهایتصدیتخمهایاصالحشدهبذری(
مزرعهمیباشد.تنظیمآبدرشبکههایآبیاریواحداثبندهایکوچکو،شیرینبویه(نباتاتطبی)هنگو

 فاریابومالداریآبیاریزراعت،ریاستتشکیالتچارت

 بست ها تشکیل کارمندان شامره
کارمندان 
 موجود

اصل1
اناثذکور12345678کمبودموجودبست

2167160701424265421371537
تخمینمجموعهموازیکانالبودهکهبطورکوچکو(رسبند164)والیتفاریابداراییکرسبندبزرگذخیرهآبو

خیرهگاهآبزراعتیبشامربندرسحوضیگانهذ.مقطعیتحتآبقراردادهاستمتداوموهکتارزمینراطور164000
(سالقبلبهکمکمالیمستفدین105مرتفاصلهداردو)(کیلو53متجنوب)بهسمیمنهمرکزشهرکهازمیرود

همکاریدولتآنوقتدرمنطقهرسحوضمربوطولسوالیپشتونکوتاحداثگردیدهویگانهمنبعآبشهرمیمنهو
زشهرمیمنهورکم،تاستفادهکنندهگانآبویکحصهولسوالیپشتونکوتتامینآبمتداومبرایزراعتومعیش

سانتیطولکاسهبند(30).بندمذکوردارایسهوالکنرتولیآبویکوالخیتکشبهقطرمیباشدحومهآن
دیدهکهکاسهبندذخیرهآبرسحوضازرسوباتدریاییپرگر(مرتمیباشد.1200(مرتوعرضکاسهبند)2460)

 است.داده(ملیونمرتمکعبآبکاهش9ببه)بآمکعلیونمرتی(م25از)حجمذخیرهگاهبندرا
  



 وزارتاقتصاد

 

60 

 فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

ظرفیتآبیاریقرارذیلوجوددارد:(بندآبگردانبا5دروالیتفاریاببهتعداد)

 (هکتارزمین.2000)آبیاریظرفیتبهبندآبگردانجانقرهولسوالیشیرینتگاب -1
 (هکتارزمین.5000)آبیاریظرفیتبهآبگردانکیسمهاسلیمولسوالیخواجهسبزپوشبند -2
 (هکتارزمین.1000)آبیاریظرفیتبهبندآبگردانکتهقشالقولسوالیخواجهسبزپوش -3
 (هکتارزمین.1500)بیاریظرفیتآبهبندآبگردانغزاریولسوالیخواجهسبزپوش -4
 .(هکتارزمین290)بیاریظرفیتآبهآبگردانجرقلعهولسوالیدولتآبادبند -5

:مالداریاعتیوزرتارزشمحصوال
 عتیومالداریدروالیتفاریابقرارذیلاست.ارطورمیانگینوتخمینارزشمحصوالتز

غیره،کیفیت،پاکیواندازهبراءافغانیبن160الی140ویایکسیربینگندمهفتکیلوگرامقیمت •
میباشد.افغانی240الی230بینهفتکیلوگرامگندماصالحشدهبذریامافیومیباشد

.میباشدافغانی160الی150جوبینهفتکیلوگرامقیمت •
.میباشدافغانی330الی300بینگوشتگوسفندوبزفیکیلوگرامقیمت •
.میباشدافغانی260گوشتگاوفیکیلوگرامقیمت •
.میباشدافغانی130الی120بینکچالوهفتکیلوگرامقیمت •
.میباشدافغانی80ودنخفیکیلوقیمت •
.میباشدافغانی110الی90بینماستفیکیلوگرامقمیت •
.میباشدافغانی25الی20بینشیرفیلیرتقمیت •
ییروستامحصوالتعمدهزراعتیومیزان
.قرارذیلاستتولیداتمحصوالتعمدهزراعتیدروالیتفاریابمیزانتخمینمیانگینطور

.میرسدنت146000ُمقداربهللمیآبیوازساالنهاعمتولیدگندممیزان •
.میرسدنت16250ُمقداربهللمیآبیوتولیدجوساالنهاعمازمیزان •
.میرسدنت865ُمقداربهساالنهولیدکنجدتمیزان •
میرسد.نت1596ُبهمقدراساالنهتولیدزغرمیزان •
میرسد.نت41250ُمقداربهتولیدکچالوساالنهمیزان •
میرسد.نت63000ُمقداربهتولیدانگورساالنهمیزان •
میرسد.نت91500ُمقداربهتولیدفالیزساالنهمیزان •
میرسد.نت1500ُمقداربهتولیدزردکساالنهمیزان •
 میرسد.نت4000ُبهمقدارتولیدبادنجانرومیساالنهمیزان •
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فرقازهمساالنهمحصوالتزراعتیتولیدات،میزانافیبرایآبیاریبرخشکسالیونبودآبکءبنا:یاد داشت
 .دمیکن


محصوالتعمدهصادراتیزراعتیاقالم

صنایعدستینگ،کشمش،پوست،روده،پوستقرهقل،وهِکنجد،زغر،آعمدتزراعتیفاریابمحصوالتصادراتی
قالینوگلیممیباشد.مانند

زراعتیاقالممحصوالتعمدهوارداتی
صورتنگرفتهاستوایناقالمهنوزهموارداتیزراعتیولدقیقباالیاقالممخصوالتعمدهازاینکهتاهنوزکنرت

میگرددوالیتفاریابکهواردیامامحصوالت،دقیقمعلومنیستکهچهمقدارمحصوالتعمدهزراعتیداخلبازارمیشود
.اندقرارذیل
 میباشد.سبزیجاتهمچناننخود،وقبیللوبیا،ماشوانواعحبوباتازانواعمیوهجات،و،پیاز،برنج،کچالآرد،گندم،

فیصدیاشتغالدرسکتورزراعتبهتفکیکجنسیت
گرجهتاهنوزآماروارقامدقیقازمیزاناشتعالمردانوزناندروالیتفاریاببهدسرتسنیست،اماطورمیانگینو

کنیم.تغالمردانوزناناینوالرامیشودطورتخمینبهفیصدیهایذیلبیانتخمینفیصدیاش
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ونیتغذاییئمص

خشکسالی،حاصالتنامناسبزراعتیوحوادثمکررجنگ،ارزیابیهایانجامشدهنشانمیدهدکهناامنیها،
جملهعلتهایاساسیمکاناتنوینزراعیازطبیعی،بیکاری،شیوعآفاتنباتیوعدمدسرتسیتولیدکنندگانبها

ونیتغذاییئدرعدممصدرصدمردموالیتفاریاب40کهعدممصئونیتغذایی،گرسنگیوفقردراینوالیتمیباشد
بهرسمیربند.
 انههاتعدادرسدخ

رمالداریدآبیاریوت،وزارتمحرتمزراع۱۳۹۷درسالجاریامادراینوالیتوجودنداردمعیاریهیچرسدخانه
مرکزوالیتاعامرمناید.سبزیجاترادرمرتیکتنیمیوهجاتو500بهظرفیتیکبابرسدخانهنظرداردتا

 راعتیزتعدادفارمهایحیوانیو
:تخمیوجودداشتهقرارذیلاستفارممرغداریگوشتیو63درسطحوالیتفاریاببهتعداد

 قطعهمرغتخمی.16600ظرفیتداریتخمیبهفارممرغ22تعداد •
 مرغگوشتیقطعه40340گوشتیبهظرفیتمرغداریفارم41تعداد •
.درسهمرغمیعقط56940تخمیوگوشتیمرغداریظرفیتمجموع •

کهظرفیتهرکدامآنقرارذیلاست:فارمماهیپروریوجوددارد2بهتعداددرفاریاب

•  تعداد ماهیپ1به مساحفارم ظرفیت7وجریبزمین6تروریبه حوضبه ماهی200000حلقه
 میباشد.درولسوالیگرزیوانقریهخواجهغار

دوزمینومربعمرت1000ولسوالیپشتونکوتقریهکتهقلعهبهمساحتدرفارمماهیپروری1بهتعداد •
ماهیمیباشد.20000حلقهحوضبهظرفیت

 گذشتهسال5درعوایدسکتورزراعت
درختیفروشرس،شیرینبویه(نباتاتطبی)هنگومدرکاجارهدهیاراضیدولتی،ازآمدهبدستمجموععواید

افغانیمیباشدکهبه14095593اجناسداغمهلیالمشدهمجموعاَمبلغ)میوهجات(فعالیتتراکتورهایدولتیو
ردیدهاست.حسابوارداتدولتتحویلگ

 زراعتصیدرسکتورهگزاریخصومیزانرسمای

شامره
اشتغال برای مردان در  

 اشتغال برای زنان در زراعت زراعت
مجموع اشتغال برای 
زنان ومردان درشغل 

 زراعت

فیصدمرداندرشغلزراعت147
مشغولهستند

فیصدزناندرشغلزراعتبخوص25
زعفرانمشغولبزیجاتودرکشتس

هستند

مجموعآاشتغالمردانوزنان
فیصدزراعتتشکیلمیدهد72
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مالداریجوازفعالیتآبیاریوشدهوزارتمحرتمزراعت،پنجرشکتتصدیتولیدتخمهایاصالحشدهبذریراجسرت
ولسوالیبرادرانمحسنیدررسمیاخذمنودهاندکهفعالَازآنجملهرشکتتصدیابوبکرصدیقولسوالیپشتونکوتو

سیمیلیونافغانیمیباشد.واریآنهاطورتخمینبیشازیکصدذمیزانرسمایهگکهارنداندخویعمالَفعالیتد
جنگالت

میباشد،ارزشبهسزایحیاتروزمرهانسانهادارایاهمیتوکشوربودهکهدرجنگالتازجملهمنابعطبیعیهر
طبقاحصائیهبهفاریابجنگالتوالیتساحاتعمومیتوسعهآنتوجهزیادمبذولگردد.نگهداریو،بایددرحفظ

سهدههناامنیهادرازهکتاروامنودشدهکهاینرقمطیبیشرت177300بالغبرهـش1359دستآمدهدرسال
بهاآبیاریمیگرددوجنگالتتقلیلقابلمالحظهمنودهاست.جنگالتفاریابساالنهازطریقبارانهاوسیالکشور

 فعال همقسام بهحالتنورمالباقیماندهاست.کهرومیباشدیرمنظموخودبهحالتطبیعیغ
مالداری

یکخودیکمادهحیاتیوکمآببودهکهآبقراریکهدرفوقتذکریافتهاستکهوالیتفاریابیکوالیتخشکو
ناحیهکمبودآبیتازیساکناینوالمالدارانکوچبنا .نباتاتمیباشدحیواناتو،فکتورمهمزندهگیبرایانسانها

معالجهبرخوردارباشندوهمچنانبرعالوهوقایهوقابلمالحظهییپرورشمالداریوفصلتابستانمنیتوانندازتربیهدر
مشارکتداکرتانمتخصصحیوانیو  PBWحیواناتبا ،امراضحیوانیانرتوتوکسیامخساراتهنگفتیناشیاز

یگردند.م(وچیچکمتحملمانرتکس)سیاهزخ
دنیاشکلصنعترابخودگرفتهاستکهعمدهمالداریراتشکیلدادهکهامروزدرهایرکنیکدیگرازیمرغدار

والیتفاریابوندرباکیفیتمیباشدکهاکنوقوی،کمارزشبهموادغذاییخوبهدفاصلیآنتبدیلموادارزانو
همه،فارمکوچکگروپکمکخودیزنانوجوددارد11فارماتحادیهییزنانو2،خصويصفارممرغداری9بهتعداد

باآنهمفارمدارانناشی،وترنرصورتمیگیردانامراضطیوربهکمکداکرتسالهبرعالوهوقایهواکسناسیونهایضد
اوکنههامتاسفانهرنجانند:شپشکهپرازیتهام،پندیدهگیجاغور،هایدرو،امربوگ،ازتهدیداتامراضنیوکاستل

میربند.
کوپراتیفهایزراعتی

شعمدهرادارد.درافغانستاننقکوپراتیفهایزراعتیدرانکشافسکتورزراعتوبهبودوضعزندگیدهقاناندر
امانسبتاینکه.گردیدهاستدهقانثبت36000بابکوپراتیفزراعتیبهعضویت128فعال بهتعدادوالیتفاریاب

هابسیارناچیزاستکوپراتیفگذاریهایزراعتیتواناقتصادیضعیفدارند،سهمشاندررسمایهاعضایکوپراتیف
دوبهشکلیکنهاداقتصادیمعامالتدادونازوردهسآکهبههیچصورتمنیتواننداهدافتعینشدهکوپراتیفرابر

ازمیباشدوسطحولسوالیهاموجودکوپراتیفثانویدر4بابکوپراتیفابتداییو128ازجملهکهستدراانجامدهند
متباقیآنهادرحالطیمراحلقانونیبودهو)پالنتجارتی(حدودآنبهسیستمجدیدبزنسپالنآنجملهیکتعدادم

فاقداعتباراست.عدمعالقمندیثبتبهسیستمجدیدبهنسبت
میکانیزهزراعت

فیصدازساکنیناینوال90کهتقریبا میرودالیتفاریابیکیازوالیتهایمهمزراعتیافغانستانبشامرنکهوازای
تکنالوژیجدیدبامتخصصینمجهزبامالداریدارند.زراعتاینوالیتاشدا رضورتبهمیکانیزهمدرنوپیشهدهقانیو
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وسایلدیگریمانندکمپاین،ازهمشکلدهاقینوباغدارانراحلمنایدمسلکیدرعرصهمیکانیزهداردکهبتواندیکاند
برایحلمشکلموضوعاتمیکانیزهمیبایدازدوجودنداردوبسمیکانیزهرازراعتکهوسایلیوراکولوگریدر–درو

توجهالزمصورتگیرد.
رشکتهایتصدیتولیدتخمبذری

برادران،اولغبیک،یابوبکرصدیقدیتخماصالحشدهگندمبذریبنامهادرواليتفاريابتعدادپنجرشکتتولی
پشتونکوتوجودداردکهعمال تحتمدیریتمتخصصینهایاندخویوولسوالیدربرگسبزتیمورسهرابو،محسنی

 .تولیدگندمبذریفعالیتدارندمالداریفاریابدرآبیاریو،بخشترویجریاستزراعت
 اتحفاظهنبات

رهنامییهایمدیریتحفاظهنباتاتهمهسالهدهاقینمحرتموالیتفاریاببرعالوهکمکو،طوریکهمعلوماست
 اراتخس

مزارعسایرامراضویروسینباتاتدرکفشکو،ملخ،مورپتدار،هنگفتاقتصادیراناشیازاثرحملهمگسخربوزه
خساراتهمکاریجهتجلوگیریازهیچگونهکمکوتتاحالازاتانبتکهدستاندرکارانحفاظیشوندشانمتقبلم

 .ندنورزیدهادهاقیندریغواردهبرایباغدارانو
 مالداریزراعتونقطهنظرازمعرفیولسوالیها
پوش،سبزخواجهقيصار،املار،پشتونكوت،شاملکهداردولسواىل14 واليتفارياباست.فاريابشهرميمنهمرکز

.میباشد(قرمُقل،قُرغانوخانچارباغ،)اندخوىکوهستان،غورماچواندخوىگرزیوان،بلچراغ،آباد،دولتتگاب،ينشري
گواراومعتدلدارد.کشتوزراعتواشجارآنازبندرسحوضدرجنوبولسوالیپشتونکوت،شهرمیمنههوایصاف

آبیاریمیشود.

 لیهای والیت فاریابمعرفی یکتعداد ساحات زمینداری ولسوا
ولسوالیپشتونکوت:

 مجموع ساحه به هکتار کتارزمین للمی به ه زمین آبی به هکتار

15400 1760033000
بههکتارعلفچرمجموعساحهجنگالتوساحهعلفچربههکتار ساحه جنگالت به هکتار

37000 6100098000
نفوسگوپُرشهرمیمنهقرارداردوازجملۀولسواىلهاىبزراينولسوالیدريککيلومرتىمقروالیتدرجنوب

رشقیپشتونکوتمعتدل،محسوب هواىقسمتجنوبیو آبو رسحدمیشود. شاملیآنتا قسمتغربیو اما
مردمآنمشغولزراعت،باغداری.دراینولسوالیوجودداردبندیستکهیگانهرسحوضبندآبترکمنستانگرماست.

انگور،سیب،بهی،انجیر،زردآلو،خربوزه،قبیلازمیمنهشهرمردمنیازمورد داریبودهوبخشعمدۀمیوههاىومال
،کدو،زردک،کاهو،گندنهوسیاهرومی،پیاز،کچالو،لوبیا،بامیه،بادنجانبادنجانتربوز،بادرنگوسبزیجاتمانند

 مینمیشود.آازهمینولسوالیت...غیره
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:صارلیقیولسوا
 هکتارمجموع ساحه به  زمین للمی به هکتار زمین آبی به هکتار

23612 5679480406
بههکتارعلفچرمجموعساحهجنگالتوساحهعلفچربههکتار ساحه جنگالت به هکتار

30000 4500075000
والیهایمیمنهواقعبودهوازولسدرامتدادشاهراههراتـشهرمیمنهکیلومرتیغربمرکز62ولسوالیقیصاردر

اینولسوالیدررشقباولسوالیاملار،درجنوبباولسوالیکوهستان،در.محسوبميشودبزرگوپُرنفوسفاریاب
سالبهاینسوشامل5غربباولسوالیجوندوالیتبادغیس،درغربباولسوالیغورماچوالیتبادغیسکهازجنوب

کوههاوتپههااینولسوالیرامساحت.ترکمنستانرسحدطوالنیداردکشوردهودرشاملباتشکیلفاریابگردی
آبیوهکتار23612طبيعتماليموزیبادارد.ساحهزمینهایزراعتیآنموازیولسوالیقیصار،میدهدتشکيل
شهرتوبازارخوبیدارد.مردمهکتارللمیتخمینگردیدهاستانگوروکشمشقیصاردرسطحکشور56794موازی

ومالداریدرصنعتقالیننیزدستباالییدارند.مشهورترینقالینآنبنام)علیقیصارافزونبرباغداری،زراعت
تهایکشوربهفروشمیرسد.درمارکیامریکاییدالر800مرتهتا6 خواجه(یادمیشودهرقالین

:ولسوالیشیرینتگاب

 مجموع ساحه به هکتار زمین للمی به هکتار کتارزمین آبی به ه

13000 3117344173
بههکتارعلفچرمجموعساحهجنگالتوساحهعلفچربههکتار ساحه جنگالت به هکتار

0 3600036000
ندرمسیرشاهراهمیمنهـجوزجانواقعاستومرکزآشهرمیمنهرشقمرکزمرتىشاملکيلو50در اینولسوالی
ساحهزمینوهکتار13000ساحهزمینهایزراعتیآبیآنموازی.قریهدارد143.اینولسوالینامداردفیضآباد

گندم،جو،کنجد،،قبیلانگورعمدتاَمحصوالتزراعتیآناز.هکتاروامنودگردیدهاست31173هایللمیموازی
سطحشیرینتگاباستکهکشمشرسخآنازشهرتخاصدردممربرایمهممنبععوایدزغروخربوزهازمحصوالتو

 رداراست.ومنطقهبرخ

ولسوالیبلچراغ:

 مجموع ساحه به هکتار زمین للمی به هکتار زمین آبی به هکتار

10600 4857459174
بههکتارعلفچرمجموعساحهجنگالتوساحهعلفچربههکتار ساحه جنگالت به هکتار

0 4300043000
رشقشهرمیمنهواقعاست.دررشقباکيلومرتىجنوب55درواينولسواىلبيشرتازکوههاوتپههاتشکيلشده

سوالیگرزیوان،درغربرشقباولسوالیدرزآبوالیتجوزجان،درجنوبباولولسوالیصیادوالیترسپلودرشامل
گاناینولسوالیمشغولزراعتهزپوشهمرسحداست.باشندباولسوالیپشتونکوتودرشاملباولسوالیخواجهسب

زمینهایللمیوهکتار10600موازیآبیامازمنيزراعتی،بلچراغطبيعتماليموآبوافردارد.ومالداریهستند
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ههکتارتخمینگردیدهاست.کشتوزراعتدرزمینهایللمیوتپههاصورتمیگیرد.درکوهپای48574موازی
کوهوصعبالعبوربودهکهازراهمواصالتیآنمیروید.هایاینولسوالیدرختانپسته،باداموارچهبهشکلطبیعی

رابررویاینولسوالی،هفتههاراهاریشدنسیالریهاودربهارجبادرزمستانبرفهایبلندمرتفعمیگذرد.کوتل
 میسازد.ترافیکمسدود

:ولسوالیدولتآباد

 مجموع ساحه به هکتار زمین للمی به هکتار زمین آبی به هکتار

6368 8509591463

وساحهعلفچربههکتار ساحه جنگالت به هکتار جنگالت ساحه بهعلفچرمجموع
هکتار

0 6000060000

جنوبازداردکهموقعيتجوزجان–میمنهدرامتدادشاهراهمیمنهشهررشقمرتىشاملکيلو62دراینولسوالی
کشورخواجهسبزپوش،درشاملباولسوالیقرمق ل،دررشقبادشتلیلیووالیتجوزجان،درغربباولسوالیبا

مناطقگرمسیرفاریابجملهازولسوالیدولتآبادرسحداست.پشتونکوتهمغربباولسوالیجنوبدرو ترکمنستان
برخیزمینشوراستوآبزراعتینیزندارد،اندخویلنزدیکیمعدنمنکمحسوبمیشود،آبزیرزمینیآنبهدلی

ساحهزمینوتارهک6368آنموازیآبیساحهزمینهایزراعتی.هایآندرفصلبهارازسیالبهاآبیاریمیشود
سوبمیشودجملهتولیداتعمدهزراعتیآنمحغلهجاتاز.هکتارتثبیتگردیدهاست85095هایللمیآنموازی

 .برخورداراستشهرتخاصزردآلوازومیوجاتآنمانندانگورو

 ولسوالیخواجهسبزپوش:

 هکتارمجموع ساحه به  زمین للمی به هکتار زمین آبی به هکتار

9600 1771027310
بههکتارعلفچرمجموعساحهجنگالتوساحهعلفچربههکتار ساحه جنگالت به هکتار

25000 3100056000
میمنهودرامتدادشاهراهمیمنهـجوزجانموقعيتدارد.رشقشهرمرتىشاملکيلو25درولسوالیخواجهسبزپوش

آنقابلکشتآبیدراینولسوالیمردمبهشغلزراعت،مالداریوباغداریمرصوفیتدارند.ساحهزمینهایزراعتی
عمدتاَکهاستگردیدهتثبیتهکتار17710آنموازیبلکشتللمیقازمینهایساحهوهکتار9600موازی

ومانندانگورمیوهجاتآنوجواریمحسوبمیگرددوجوقبیلغلهجاتمانندگندم،محصوالتعمدهزراعتیاز
.برخورداراستیشهرتخاصمیوهجاتازسایرخربوزهو

  



 وزارتاقتصاد

 

67 

 فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 ولسوالیگرزیوان:

 مجموع ساحه به هکتار کتارزمین للمی به ه زمین آبی به هکتار

21600 5574777347
بههکتارمجموعساحهجنگالتوعلفچرساحهعلفچربههکتار ساحه جنگالت به هکتار

8700 4800056700
کيلو80درفاصلهمیباشد.اینولسوالیکوهستانیکامآلمنطقهویکتگابگرزیوانیادمیکنند7اینولسوالیرا
رشقباولسوالیکوهستاناتاینولسوالیاز.نامداردرسچکانبازارعیتداردومرکزآنشهرمیمنهموقمرتىدرجنوب

والیترسپل،درجنوبباولسوالیکوهستانفاریاب،درشاملباولسوالیبلچراغودرغربباولسوالیپشتونکوتهم
سیرفاریاببهشامرمیرود.گرزیوانهوایازمناطقرسدولسوالیهاوازبزرگرتینوپُرنفوسترینویکیرسحدبوده

است.افزودهاینولسوالیمعتدلوآبفراواندارد.کوهها،درهها،رشرشآبوتپههایحاصلخیزآنبهزیبايیطبیعت
تخمینگردیدههکتار55747موازیآنزمینهایللمیوهکتار21600آنموازیآبیساحهزمینهایزراعتی

داریمشغولدريافتميشود.مردمآنبازراعتومالوافرطورمیوهجاتآنبخصوصچهارمغزدراکرثنقاطآنبه.است
 .مینمیگرددآتولسوالیهمینازجوزجانوالیتحتیوفاریاب اندکچالویموردنیاز

ولسوالیاملار:

 مجموع ساحه به هکتار زمین للمی به هکتار زمین آبی به هکتار
8200 2153829735

بههکتارعلفچرمجموعساحهجنگالتوساحهعلفچربههکتار ساحه جنگالت به هکتار
9000 3500044000

جنوببایازمرتىغربشهردرامتدادشاهراههراتـمیمنهموقعيتدارد.اينولسوالکيلو23درولسوالیاملار
جنوبفاریابولسواىلکوهستان در بارشق، درشاملبا ولسواىلقیصار، غرببا در کشورولسوالیپشتونکوت،

اراضیاینولسوالیراکوه.رسحداسترشقبامنطقهخواجهموسیولسوالیپشتونکوتهمترکمنستانودرشامل
گاهمالدارانوکوچیهااست.ها،زمینهایخشکوتپههایخاکیتشکیلمیدهدکهچرا

آبآشامیدنی.همواروحاصلخیزوجوددارد،اماباقلتآبرزاعتیمواجهاستاهزارهکتارزمیندرمرکزاملاردهه
تا80بینحفرگردیدهاستغیردولتیتوسطبرخیموسساتکهچاههایعمیقصحینیزبهقدرکافیوجودندارد.

کیلومرتیجنوبمرکزولسوالیآغاز9مرتیزیرزمینآببهدستآمدهاست.کارساختبندآبگرداناملاردر120
زمستانآنمعتدلتابستاناینولسوالیگرمو.هزارهکتارزمینزراعتیآبیاریخواهدشد30گردیدهوباتکمیلآن

هکتارتخمین21538موازیساحهزمینهایللمیآنوهکتار8200آنموازیآبیاست.ساحهزمینهایزراعتی
.داردبهسزاییشهرتخودکشمشسیاهوخربوزهاملاردرشاملکشوردرشیرینیوطعمخوش،انگور.گردیدهاست

عالوهزراعتوبربازسازىزیربناهایزراعتیراباکندىمواجهساختهاست.وفعاليتمخالفیندولتروندنوسازی
.مردماملاراستبرایزاعوایدویکیدیگرازمنبعهایمعروفهایقالینوگلیمبافیازپیشه،اریمالد
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 ولسوالیکوهستان:

 مجموع ساحه به هکتار زمین للمی به هکتار زمین آبی به هکتار

9400 3149940899
بههکتارعلفچرمجموعساحهجنگالتوساحهعلفچربههکتار ساحه جنگالت به هکتار

40000 100000140000
مرکز.مرتیجنوبشهرمیمنهموقعيتداردکیلو125بودهودروالیتفاریابترينولسواىلافتادهاینولسوالیدور

.درجنوبباولسوالیچهارسدهوالیتغور،دررشقباولسوالیکوهستاناتوالیترسپل،درشاملنامداردآنلوالش
الیازمناطقاینولسو.داردالیگرزیوانوپشتونکوتودرغربباولسوالیجوندوالیتبادغیسرسحدمشرتکباولسو

ماهسالراهمواصالتیآنبامرکزوولسوالیهایهمجوار6بندیها،باریویخبهنسبتبرفو رسدسیرفاریاباست
کوهستانگداممیمنهخواندهمیشود،امابهدلیل.ولسوالیقطعمیشود.مردمآنمشغولزراعتومالداریمیباشند

،رسک،جایمشخصدفرتیونتترویجیم،زیرهونخود،غلههاىدیگرکمرتحاصلمیدهد.نبودرسدیهواجزازگند
آنآبیساحهزمینهایزراعتیاینولسوالیمحسوبمیشود.مشکالتحادبرق،آبآشامیدنیصحیوشفاخانهاز

 .هکتارتخمینگردیدهاست31499موازیساحهزمینهایللمیآنوهکتار9400موازی

 ولسوالیقرمقول:

 مجموع ساحه به هکتار زمین للمی به هکتار زمین آبی به هکتار

8335 166610001
بههکتارعلفچرمجموعساحهجنگالتوساحهعلفچربههکتار ساحه جنگالت به هکتار

2000 4600048000
دولتآباد،ولسوالیدرجنوبباکهاستمرتیدرامتدادشاهراهمیمنهـجوزجانواقعکیلو100درولسوالیقرمقول

ترکمنستانکشورودرغرببااندخویدرشاملباولسوالیهایاندخویوقُرغان،دررشقبادشتلیلیومعدنمنک
تپههاوزمینرااکرثمناطقاينولسواىل.رسحدمشرتکدارد.اقوامترکمن،ازبکوپشتوندرآنزندگیمینامیند

درصدمردماعماززنو60ازبیش.استاستوارمالدارىو آنبرصنعتقالین.اقتصادمردماحتوامیکندرهایریگزا
وساحهزمینهایللمیوهکتار8335آنموازیآبیساحهزمینهایزراعتیمردباصنعتقالینرسوکاردارند.

 هکتارتخمینگردیدهاست.1666موازیسیالبیآن

 نچهارباغ:ولسوالیخا

 مجموع ساحه به هکتار زمین للمی به هکتار هکتارزمین آبی به 

21695 021695
بههکتارعلفچرمجموعساحهجنگالتوساحهعلفچربههکتار ساحه جنگالت به هکتار

0 5000050000
دارد.فاصلهشهرميمنهازمرتلوکي140بودهودرحدودترینولسوالیفاریابدورافتادهیکیدیگرازاينولسواىلنيز

رشقباولسوالیهایُخآمبوخواجهدوکوهوالیتجوزجان،جنوبوجنوبدرترکمنستان، کشوردررشقوشاملبا
رسحداست.باشندگاناینولسوالیرااقوامترکمنوازبکتشیکلمیدهندکهدرجنوبغربباولسوالیاندخویهم
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دارد،بهجزازچنددکانمحدود،قراردادیقرارآمریتترویجولسوالیدریکدکانشغولهستندبامالداریوزارعتم
بازاروجودندارد.بندرآقینهکهمربوطبهاینولسوالیاستمتامکاررسمیواداریآنازطریقولسوالیاندخویدیگر

هکتارآبیوامنود21695هایزراعتیآنموازیزمینساحه.میشود اندخویبهولسوالیمربوطآنعوایدواجراگردیده
گردیدهاست.

 ولسوالیاندخوی:

 مجموع ساحه به هکتار زمین للمی به هکتار زمین آبی به هکتار

12000 375715757
بههکتارعلفچرمجموعساحهجنگالتوساحهعلفچربههکتار ساحه جنگالت به هکتار

2500 5000052500
رشقشهرکیلومرتیشامل126درکهترکمنستاناحتواميکندکشوريکساحۀوسيعرادررسحدبااندخویولسوالی

غربباولسواىلدرجنوببادشتلیلی،درجنوباینولسوالیمیمنهمرکزفاریابوبررسراهابریشمواقعشدهاست.
لوقُرغان،دررشقباولسوالیخانچارباغ قالیناندخوی.ترکمنستانرسحدمشرتکداردکشورلباودرشامهایقرمق 

متباقیبهشغلزراعتمرصوفیتدارند.هوایاینحرفهمشغولاندوهبآنمردمدرصد 65کهشهرتجهانیدارد
نآآبیساحهزمینهایزراعتی.اندخویدرتابستانگرمهمراهباطوفانودرزمستانرسدوباتندبادهاهمراهاست

 هکتارتخمینگردیدهاست.3757موازیوساحهزمینهایللمیوسیالبیآنهکتار5648موازی

 :ولسوالیقرغان
 مجموع ساحه به هکتار زمین للمی به هکتار زمین آبی به هکتار

9875 09875
جنگالتوعلفچربههکتارمجموعساحهساحهعلفچربههکتار ساحه جنگالت به هکتار

0 6000060000
غربولسوالیمرتیجنوبکیلو7در مرتیشهرمیمنهوکیلو115ازجملۀولسواىلهاىدوردستودراینولسوالی

ترکمنستان،درشاملبابندرآقینههمکشورقرغاندرجنوبباولسوالیقرمُقل،درغرببااندخویموقعیتدارد.
ساحهزمینهایزراعتی.مالداریاشتغالدارندوزراعت ینبافیبهبعدازصنعتقالاینولسوالیرسحداست.مردم

 آبیتخمینگردیدهاست.هکتار9875آنموازی

 و فرهنگ سکتور معارف
ميالدی(بهاينسو،دولت2002)1381ردارباشند.ازسالدولتميخواهدتااتباعکشورازآموزشوپرورشبهرتبرخو

يهگذاریگسرتدهمنودهوبخاطرنيلبهاهدافنهائیدراينعرصهبهشمولفراهممارسوفرهنگدرسكتورمعارف
اریکاهشبیسوادیوايجادنريويکشورتاازتعليموتربيهساملبرخوردارگردند،کسازیزمينههابرایاطفال

انکشافیافغانستانمتعهدبوده،توامنند،بهمؤفقيتهایمزيددستيافتهاست.دولتهمچنانبهدستيابیبهاهداف
نۀمعارفاينستکهبهدولتدرجهترسيدنبهايناهدافوهدفاساسیاسرتاتيژیانکشافملیافغانستاندرزمي

.کمککند
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يفيتمعارف،توسعۀظرفيتسيستممعارفبخاطرکدرميزانسواد،بهبوددولتميخواهدتايکافزايشقابلمالحظه
يفيتتعليامتعالیوگسرتشظرفيتکشاگردان،دسرتسیهمگانیبهمعارف،بهبودفرصتهاوجذبشامربيشرت

.يفيتتحصيالتعالیوارتقايمهارتها،رومناگرددکوبهبود
ۀ بیسوادیدرکشور،منحيثيکاولويتاساسیدولتافغانستاندردورفراهمآوریتعليامتاساسیوکاهشسطح

تصويبواولويتدارایهایبرنامهتااستمتعهددولت.ماندخواهدباقیافغانستانملیانکشافاسرتاتيژیزمانی
:ميباشندذيلمواردشاملهابرنامهاين.منايدتطبيقرامعارفاسرتاتيژيکملیپالندرشده

 درمکاتب(درصدميزانشمولپرسان75درصدميزانشموليتدخرتانو60تعليامتعمومی)بههدف (1)
 بهبودتربيۀمعلمورشايطکاریمعلمني (2)
 بازسازیوانکشافزيربنایمعارف (3)
 بهبودنصابتعليمیومواددرسی (4)
 سوادآموزیوتعليامتغريرسمی (5)
 تعليامتاسالمی (6)
 ارفمعە اصالحوتوسعۀادار (7)

بهمقاماتمحيلبرایعرضۀيفيتومديريتمعارفازطريقانتقالمسووليتکولويتبعدیعبارتاستازبهبودا
عنيزمانتقويتنظارتوظرفيتپالنگذاریاسرتاتيژيكیوزارتهایمعارف،تحصيالتعالیوخدماتتعليمیودر

دربخشتعليامتحرفهيیعبارتازفراهمساخنتتعليامتحرفهارواموراجتامعی،شهدأومعلولني.اولويتاسايسک
وردارتهابادرنظرداشتنيازهایبازارکارازطريقبهبودهآمهنگیوتطبيقظرفيتدربيیوبرنامههایتوسعۀمه

.ملیآموزشیوتعليامتحرفهيیمیباشد
فرهنگورسانهها
رتاستاز:عبادربُعدفرهنگديدگاهاينسکتور

 مرداندررسارسکشورحاميتازگسرتشمداومرسانههایآزاد،مستقلوقابلدسرتساعمبهزنانو (1)
 حفظونگهداشتمرياثهایفرهنگیافغانستان (2)
 حاميتازخالقيتهایفرهنگی (3)

وتثبيتساحاتدارایارزشباستانشناسیويادگارهایتاريخیثبت: اهدافعمدهعبارتانداز ناشده،احيأ
شور،ادامۀکسعۀرسانههایآزاددررسارسحفاظتازمناطقآسيبپذير،طرحقانونجديدرسانههابرایحاميتازتو

.تالشبخاطرحصولوبازيابیآثارهرنیمرسوقهازطريقروابطمتقابلبنياملللی
(ANDSمنبع:اسرتاتیژیانکشافملیافغانستان)

هشده(بناءنهادANDSملیافغانستان)انکشافمعارفوفرهنگازمدتدهسالبدینسوبهاساساسرتاتیژیسکتور
هریاستاینسکتورراریاستمعارفبهعهدهدارد.دلیلایجادسکتورمعارفوفرهنگمنسجمسازیوبهبوداستک

یواجتامعیوهمچنانآموزشوپرورشاوالدبخشیخدماتتعلیمیوتحصیلی،تقویتفرهنگ،بلندبردنخردجمع
بدینسوطور1386شوندمیباشد.جلساتاینسکتورازسالوطنکههامنارسمایههایملیوآیندهکشورشمردهمی

ددکهدرطیچنینجلساتیکسلسلهمشکالتورضورتهایاعضایسکتورمنظمودوامدارهرماهیکباردایرمیگر
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اینجلساتازدفاترهمکارانجوهایداخلیوخارجینیزغرضجلبکمکجلساتحلگردیدهکهدرازطریقهمین
لسهمصوباتآنراغرضمسبوقیتبهاریهایهمهجانبهازآنهادعوتبهعملمیآیدکهبعدازهردورتدویرجوهمک

مکارارسالمیگردد.ریاستخدماتتخنیکیوسکتوریمقاموالیت،ریاستاقتصادوسایردفاتره
ورشفافبرایمتاماقشارهدفاساسیومحراقتوجهسکتورمعارفوفرهنگعرضهخدماتتعلیمیوفرهنگیط

سازیزیربن پایدار و تعلیمی،اءجامعه فرهنگی، علمی، تاسیسمراکز و طریقایجاد فرهنگیاز اموراتتعلیمیو
سوادوتواناییهایمردانوزنانبرایشکلدهییکجامعهسامل،تحصیلیوتحقیقیغرضبلندبردنسطحومیزان

ناامنیوخشونت،فقروبیچارهگیمیباشد.روشنوعاریازجهلونادانی،
والیتفاریابتاریخچهمعارفدر
اهایجادمکاتبنگالخصوالیتفاریابازاافغانستانبقرونماضیهبهزیورعلمدانشآراستهبودکشورزمانیکهجهاندر

آموزشمسایلدینیمبادرتبامدرسینآنوقتونزدبهتحصیلعلومدینیازشدهبودمردماینوالقبنگهداشتهع
میمنهقادربهفیوضاتسواد،مردمشهرآگاهیحاصلمنودنمردمانوقتازرونقگرفنتعلممعرفتوبامیورزیدند

طرفحکومتقلیخانراجیازشخصیبناماحمدنامهمتایجادوهـشب1299سالایجادیکبابمکتبدر
میمنهافتتاحشهرکنارگوشهوهـشچندینمکاتبدر1306یبالیسالبههمینترت،گردیدآنمقرروقتدر
دادنعلمغرضترویجخانراطاهرمحمدخانوفارغینداراملعلمینراچونعبدالواحدوزارتمعارفوقتاز،گردید

ـشارتقایاولینمکتببن1309باآلخرهبهتاریخقوس،عرفانبهوالیتفاریابتوظیفمنودو میمنهاممتوسطهمرکزه
آنتاریخبهبعدنهضتمعارفازخانتفویضوتدریسیآنبهعبدالواحداداریورشتهاموروخانهافتتاحبازاررگذدر
ولیتئمسشیرینتگابتاسیسوقریهفیضآبادهـشمکتبدیگریدر1311سالدروبهفعالیتمنودمیمنهآغازدر

اندخویاندخویمکتبمرکزشهرحصارباالهامنسالدرثور22بتاریخعلمگذاشتهشدوآنبدوشعبدالوهابخانم
قیصارمرکزدرهـش1313سالدرخانگذاشتهشدوطاهربناممحمدیولیتآنبهعهدهشخصئمسوتاسیس

.گامشتهشدشاهزادهخانبکارسآنسیدآرمکتبدیگریافتتاحشدکهدر
آنعلوماسالمیوعلومعربیهتدریسمیشدایجادشاهیکهدرهـشمدرسهدینیبنامظاهر1315جوزای12بتاریخ

قریهخانقاههـشدر1315هسنبلهمادر،شدریاستتنظیمیهبلخمقررمدرسآنبناممفتینظامالدینخانازرسو
هـش1316سالخانمقررشد،درحیدرمعلماولآنمحمدوولسوالیپشتونکوتمکتبدیگریتاسیسگردید

قریهآلتیهـشمکتبیدر1316سالدرگردید،سآنقرهخانمقررآردرقلعهدولتآبادتاسیسوبازارمکتبیدر
همچنیندرهامنسالدروسآنگامشتهشدآرآصفدرشخصیبناممحمدوتاسیسبولکعالقهداریقرمقولوقت
1317درسالمنود،نعیمخانرشوعبکارمحمدسیدسوبفعلیلیسهدونگقلعهتاسیقریهدونگقلعهگرزیوانمکت
هامنهمچنیندرومنودمعلمرشوعبکارسلطانشاهبحیثرسویکبابمکتبتاسیسهـشدرعالقهداریاملار

درسالمکتبذکور قلعه دار1319سالدروگردیدایجادولسوالیقیصارهزاره شمدرسه وهـ الحفاظمیمنه
صفتقاریباشیهقاریعبداللهبمردانقلبحیثقاریباشیدارالحفاظمیمنهوقاریشاهودارالحفاظاندخویایجاد
رسمیمنهافتتاحوشهر)لیسهستارهفعلی(درهـشیکبابمکتبنسوان1322سالدرواندخویتوظیفگردیدند

.تعینگردیدخانمیمنهگیغالممحمدسورمعلمهآنمریممیمنهگیهمشیرهپروفی
بلوچخانهنقلمکانمنودهبآلخرهگذرسالدرخانهافتتاحگردیدهبودچندبازارگذردرمکتبمتوسطهمیمنهکه

ـشپساز1321درسال اینمکتبکهنخستینوشدکنونیبودهجابجاجایکهلیسهابوعبیدهرهایشیبتعمیراعامره
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عبدالواحدرسشناسبنامدانشمندآمیشداخیرمیمنهیادمدتهابناممتوسطهمرکزپسبنامرشدیهوهمتسبنامبار
مسامگردید.بودابنسینابلخیشیخالرئیسشاگردانممتازبنمحمدجوزجانیکهاز

ضعیتضبهبودوهاغرلیسهارتقایمکاتببهمتوسطهوحومهآنومیمنهومناطقمختلفشهرمکاتبدرازدیادبا
نظرگذارمستلزمیکرهربیتاثیر ازدیادمدیریتمعارفشهرمیمنهدرسالبهلزومدیدحکومتمرکزیبابودهبناء 

منودءریاستمعارفارتفاههـشب1358سالبالخرهمدیریتمعارفمیمنهدروراآغاز یشهـشفعالیتخو1324
تن322900ازاضافهترتنکارمندانو9320تعدادبابموسساتتعلیمیو551چوکاتآنتعدادکهاکنوندر

تدریسمیباشند.شاگردانمرصوفتعلیمو
 والیتفاریاب هـشدر1380سال مکاتبموجودهقبلاز

هایتدریسیکهنو دلسوزی،طرزالعمل،تطبیقدیسیپلین،بانیمهعرصیامامکاتبدرسالهایقبلبهشیوه
راداشتهتوسطاستادانمجربپیشبردهمیشدکهذیالارقامآنهاتحریرمسولیتپذیریکهموثریتخویشنداری،امای

.هاستگردید
 ابتدائیهباب77تعداد -1
 بابمتوسطه16تعداد -2
 بابلیسه8تعداد -3
ند.حتتعلیمقرارمعلمت1307توسطتعدادشاگردو103565کمیتتعدادبابمکاتببا101تعدادبهجمعا 

1396الیاخیرسال1381دستآوردهایعمدهریاستمعارفازسال
باوجودیکهسکتورمعارفطیسالهایگذشتهدستآوردهایقابلمالحظهداشتهاست،امااینکدرذیلدستآورد

عمدهراباارقامآنتحریرمیدارد.های
ابتدائیهمکتبباب213تعداد -1
 متوسطهمکتبباب149تعداد -2
 لیسهمکتبباب137تعداد -3
 بابمکاتبخصوصی9تعداد -4
 کورسهایخصوصیباب25تعداد -5
 تربیهمعلمانستیتوتباب7تعداد -6
 تخنیکیمسلکیلیسهباب7تعداد -7
 حامیویبابمراکز31تعداد -8

یاسالمیافغانستانکهحکومتموقتدولتجمهورایجادازهایعمدهریاستمعارفوالیتفاریاببعددستآورد
مخترصفرشدهووالیتفاریابانجامیافتهذیالطوربیسوادیدرمحوظرفیتسازیوراستایارتقایسطحسوادودر

.ارقاممیگرددغرضمعلوماتهموطنانعزیز
خشهایمسولیتعمومباموراتریاستبودهوهستهتشکیالتیریاستمعارفیکتنبحیثرئیسکهصالحیتداردر

لبخشهایمربوطخویشمیباشدکهگزارشاتیکمتکفمعاونینکههروبدوشموصوفمیباشدتدریسینیزواداری
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راعنداملوقعبهشخصرئیسمعارفارائهمیداردکهدرصورتکهرئیسمعارفبهوظایفرسمیرسامتوظیفکاریخود
بدومعاونتدریسیرس.میگردد پرستیریاستمعارفرا که عبارتاندازمعاون2شداشته تنازمعاونیندیگرکه

هایکارکرداداریمنحیثمعاونایفایوظیفهمنودهازاموراتتدریسیواداریدرمعاونمالیوتعلیامتاسالمیو
خویشبهشخصرئیسمعارفگزارشارائهمیدارند.

یتنظارتتعلیمیوالیتیکهرعیبهشمولآمرمدیریتهایف25مدیریتهایعمومیو18درهستهریاستمعارف
 تنمیباشند.160جمعاپرسونلهستهمرکزی

 (تنمیباشند.9320)جمعاتشکیلریاستمعارفبهشمولآمریتهایمعارفولسوالیهاتعداد
 سطحوالیتفاریابهایموسساتتعلیمیدردستآورد

 

نشدهمستفیدبرقنوریمعارفبدونآنعدهولسوالیهایکهازتعلیمموسساتاداراتسایراداراتهستهمرکزیوعموم
بهقسمتکنالوژیبهپیشربدهمیشود.اموراتیومیهآنهاشدهوسیستمکمپیوتریمستفیداستاز

و(تنذکور4785)جملهتعداد(تنمعلمیناز7758)سطحوالیتتعدادهایتعلیمیدرنهاددرعمومموسساتو
تحصیلیمعلمینمذک(2973)تعداد اناثمیباشدکهسویه تنماسرت،13)تعدادورتنآنها تن(1836)تعداد(

میباشند.12ازکمرتپاسو12و14متباقیلیسانسو

ارقام قبل ازسال  مکاتب
1380 

 آوردت دس 1396ارقام سال 

77213136 ابتدائیه
16149133 متوسطه
8137129 لیسه
101499398 مجموعا  

 دست آورد 1396ارقام سال  1380ارقام قبل ازسال  سایرموسسات

باب6باب7باب1 تربیه معلم 
باب28باب31باب3 مدارس ودارالحفاظ ها
باب6باب7باب1 تخنیکی ومسلکی

مدیریت14مدیریت014 ادآموزیو س
باب680باب0680 کورس های سوادآموزی
باب9باب09 مکاتب خصوصی
باب202باب234باب32 مکاتب دهاتی

باب28باب028 کورس های خصوصی
باب263باب298باب35 مکاتب تعمیردار
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باببودهکهفعالهمتعداد298به1396تااواخر1381سالازبابو35بهمکاتبتعمیردار1381سالقبلاز
بابمکتببدونزمینمیباشد،95تعدادیربابمکاتببدونتعم253جملهمیباشدکهازاقدتعمیربابمکتبف253

ولسواالنغرضفراهممنودنزمینبرایمحاسنسفیدانوعلام،طریقشوراها،ازتاریاستمعارففاریابتالشدارد
جلبمنایند.توجهمردمرااعامر

باشدکهعبارتانداز:(برنامهمی6ریاستمعارفدارای)
برنامه(5،)برنامهتربیهمعلم(4،)حیاتیبرنامهسواد(3،)برنامهتعلیامتاسالمی(2،)تعلیامتعمومیبرنامه(1)

 .تربیهبرنامهادارهتعلیمو(6،)تعلیامتتخنیکیمسلکی
 1396سالبابتازوارولسوالیاساسبهمعارفریاستعمومیتعلیامتبرنامهمکاتب

شامره
ولسوالی 
مجموعه لیسه متوسطه ابتدائیه 
 

ذکور
اناث 
مجموع 
ذکور ه

اناث 
مجموع 
ذکور ه

اناث 
مجموع 
 ه

314184227121945مرکزشهرمیمنه 1
50454269357613102پشتونکوت 2
13417741134735املار 3
227298513931254قیصار 4
16420831120233نستاکوه 5
4158513761331گرزیوان 6
639551042625بلچراغ 7
5خواجهسبزپوش 8

3
8426571226

176237411571246تگابشیرین 9
32562843720دولتآباد 10
516112651119اندخوی 11
415303461018قرغان 12
60610132512قرمقول 13
30310133610خانچهارباغ 14
1901920220223غورماچ 15
مکاتبخصوصی 16

مرکزشهر
3032022138

مکاتبخصوصی 17
اندخوی

1000000001

 مجموعه
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1396درسالحیاتیسوادوتخنیکیمعلمتربیهمدارستفکیکباوالیتسطحمکاتبتوحیدیجدول
شامره
واحد اداری 

ب مکاتب لیسه مکاتب متوسطه مکاتب ابتدایه 
مجموع مکات

 

تربیه معلم
مسلکی و  تعلیامت اسالمی 

 تخنیکی

ب سواد حیاتی
مکات

 
موسسات 

خصوصی
 
س خصوصی

کور
ب 
مجموع کل مکات

مکاتب مسدود  
 شده

ب مسدود شده از 
مکات
رس 

جمع داخل جدول
 

ذکور
اناث 
مجموعه 

 

ذکور
اناث 
مجموعه 

 

ذکور
اناث 
مجموعه 

دارالعلوم 
دارالحفاظ 
 

مدرسه
مجموعه 
انیستیتوت 
 

لیسه
مجموعه 
 

ذکور
اناث 
مجموعه 

 

1

مرکز شهر
 

3 1 4 18
 4 22
 7 12
 19
 45
 1 1 2  3 2  2  5  56
   0  

2

پشتونکوت
 

50
 4 54
 26
 9 35
 7 6 13
 102
   2 2 4   0    106
   0  

املار3
 13
 4 17
 7 4 11
 3 4 7 35
   1 1 2  1 1    38
   0  

قیصار4
 22
 7 29
 8 5 13
 9 3 12
 54
 1  1 1 2  1 1    58
   0 

نسوان شاخ 
در تشکیل 
ت نبوده

ثب
 

5

کوهستان
 

16
 4 20
 8 3 11
 2 0 2 33
    1 1   0    34
 1  1 

ذکورملغا
 

6

گرزیوان
 

4 1 5 8 5 13
 7 6 13
 31
 1   3 3   0    35
   0  

بلچراغ7
 

6 3 9 5 5 10
 4 2 6 25
   2 1 3   0    28
 1  1  
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8

ش
خواجه سبز پو

 

5 3 8 4 2 6 5 7 12
 26
 1   1 1   0    28
   0  

9

شیرین تگاب
 

17
 6 23
 7 4 11
 5 7 12
 46
 1  1 1 2   0    49
 2  2  

10
ت آباد

دول
 

3 2 5 6 2 8 4 3 7 20
 1  1 1 2  1 1    24
   0  

11
اندخوی

 

5 1 6 1 1 2 5 6 11
 19
 1  1  1 1  1 1 1  23
   0  

12
قرغان
 

4 1 5 3 0 3 4 6 10
 18
   1 1 2  1 1    21
   0  

13
قرمقول
 

6 0 6 1  1 3 2 5 12
   1  1   0    13
   0  

14
خانچارباغ

 

3 0 3 1  1 3 3 6 10
   2 1 3   0    13
   0  

15
غورماچ
 

19
  19
 2  2 2  2 23
   0 0 0   0    23
   0  

مجموعه
 

176
 37
 213
 105
 44
 149
 70
 67
 137
 499
 

7 1 15
 14
 30
 3 4 7 1 6  549
 

4 0 4  
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کارمندانرسمیریاستمعارفوالیتفاریاب1396-1395شدهسالتشکیلمنظور

 مجموعه 8 7 6 5 4 3 2 بست

02937143321467172189248375 تعلیامت عمومی
01506691271258404 تعلیامت اسالمی 
012156123165 سوادحیاتی
133195315615142 تربیه معلم
111326591210122 تعلیم وتربیه

 تعلیامت تخنیکی و
 مسلکی

024114013618112

231461544251283225610289320 مجموع 


             انبرنامهتعلیامتعمومیاحصائیهشاگرد

 مجموعه اناث ذکور ولسوالی  شامره

255622267048232مرکزشهرمیمنه 1
256042104146645پشتونکوت 2
10150885719007املار 3
185311245130982قیصار 4
635119428293کوهستان 5
15106971424820گرزیوان 6
6063534911412بلچراغ 7
7503592513428خواجهسبزپوش 8
143341235426688تگابشیرین 9
6738416610904دولتآباد 10
7326580513131اندخوی 11
345919205379قرغان 12
10279935919638قرمقول 13
570305703خانچهارباغ 14
277726935470غورماچ 15

165486124246289732 مجموعه


 تخصیصبودجهعادیوانکشافیطیپنجسالگذشته
بودجهعادیتخصیص
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 باقیامنده مرصف شده تخصیص آمده سال شامره

1 13928615018698600919361409933
2 13939131233869048523858271001
3 13949177565549164609001295654
4 13959552647249507075784557146
5 1396100709239599446872112623674

 انکشافیتخصیصبودجه

 باقیامنده مرصف شده تخصیص آمده سال شامره

1 139269584552626417946942758
2 13931728561216935414350198
3 139417566949163956451171304
4 139530666079265489114117168
5 139624257597176418966615701

مربوطریاستمعارفمکاتبسالدر15سنشمولیتاطفالزیر

 مجموع اناث ذکور صنف شامره

212821447235754اول 1
226961614138837دوم 2
213851503336418سوم 3
219281475836686چهارم 4
195281446033988پنجم 5
184631324931712ششم 6
13184992423108هفتم 7
12363894221305هشتم 8

150829106979257808 مجموعه
1397وشاگردانآندرسالوالیتفاریابباتعدادتعدادمکاتبخصوصی

 مجموع اناث ذکور نام مکاتب شامره

39857455لیسهخصوصیرشاد 1
0408408لیسهخصوصیبیبیفاطمهالزهرا 2
4240424نلیسهخصوصیآیدی 3
11121132تنویرفاریابمتوسطهخصوصی 4
22325248متوسطهخصوصیطارقخطیبی 5
25631ابتدائیهخصوصیایرگشاوچقون 6
401656ابتدائیهخصوصیپیامسعادت 7
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451762ابتدائیهخصوصیعمری 8
341044ابتدائیهخصوصیسهرابفاروقزاده 9

13005601860 مجموع


1396سالریتعمبدونوکارتحتردار،یتعممکاتبتعدادجدولجدولداخلجمعرسازشدهمسدودمکاتب

 جدول مکاتب تعمیردار

ت کار
تح

 

 مکاتب بدون تعمیر

شامره
ولسوالی 
ابتدائیه
متوسطه


لیسه
موسسه
اسالمی
تخنیکی
مسلکی
تربیهمعلم


ابتدائیه
متوسطه


لیسه
موسسات
اسالمی


تخ
نیکی
مسلکی
تربیهمعلم


مجموع


1 

مرکزشهر


01922111066021059

2 

ک
پشتون
وت
10


2412000044111400
10
6

املار 3


3870100171050042

4 

قیصار


57100000198221155

5 

غورماچ


0030000191000023

6 

اندخوی


258101120000020

7 

بلچراغ


573000073031029

8 

خانچهارباغ


126100010020013

خواجه 9


ش
سبزپو



5711000030010128
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10 
دولتآباد


268000120020122

11 

شیرینتگاب


119120010105221053

12 

قرغان


1310010030020020

13 

قرمقول


015100050000012

14 

کوهستان


9520000163010036

15 

گرزیوان


01013000052130135

مجموع
 

54
116
124


4332159
30
527
44552



 نگاهیبهتاریخچهمخترصپوهنتونفاریاب

جاگذاشتهصفحههایتاریخازخودبرافغانستانارزندهتریننامونشانرادرتاریخمعارفوالیتیاستکهدرفاریاب
مردمتقدیمدرراستایخدمتبهوطنووهمچنانخیزدتربیهمنودهبینظیرتریناشخاصوافرادرادراینخطۀمردو

فتهگانعلمومعرفتوشی شبیدریغبههمینملحوظاینارگانتحصیلیهمباسعیوتال،جامعهمنودهاست
زمانوزارتمحرتمغالمصدیقمحبیوزیرتعلیامتعالیآنوقتباخورشیدیدر1356دوستدارانمعنویتدرسال

 پاکنهادعالیتربیهمعلمرشوعبهفعالیتمنودکهاولینمدیرورسپرستاینموسسهپوهاندشیرمحمدنامموسسۀ
،سومینمدیرمحمدارشفعظیمیفرزندمحمدعظیم(1358-1357اللهميدانوالومنيمديرعبدمد،دعبداملح فرزند

پنجمینمدیر1361-1359)محمدصدیق(چهارمینمدیرعبدالحکیمدالورفرزند1358-1359) پوهندویولی(،
-1363)حیدرغالموهنملغالمحبیبرضبتفرزندپ(،ششمینمدیر1363-1361)محمدایثارفرزندمحمدابراهیم

تیتوتبهانسءارتقاتاسیستانت(ازب1370-1365)(،هفتمینمدیراستادهدایتاللههدایتفرزندغالممحمد1365
عالیتربیهمعلمایفایوظیفهمنودهاند.پیداگوژیمنحیثمدیرموسسۀ
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ءارتقااللههدایتبهانستیتوتپیداگوژیهدایتزمانمدیریتمحرتماستاد در1366موسسۀعالیتربیهمعلمدرسال
-1371)حاجیدورانمنودکهنخستینرئیساستادهدایتاللههدایت،دومینرئیساستاداماناللهندیمفرزند

(،چهارمینرئیسپوهندوی1382-1381)(،سومینرئیساستادمحمدآصفپیامنفرزندمحمدصالحپیامن1380
منودهاند.ء(دراینموسسۀتحصیلیبحیثرئیسوظیفهاجرا1388-1382)یضمحمدفزندمحمداحسانفرشیر

بهموسسۀتحصیالت1383محمداحسان،درسالهکذاانستیتوتپیداگوژیفاریابدرزمانریاستپوهندویشیر
لیتریاستتحصیالتمحرتمالحاجپوهندویدیپلومانجنیرفیضاللهحبیبیمسؤو1388کردودرسالءعالیارتقا

خورشیدیبهلطفخداوند،بههمکاریوزیر1391عالیرابدوشگرفت.خوشبختانهدرزمانآقایحبیبیدرسال
زیرئیسجمهورتوجهوعنایتجاللتآمبمحرتمحامدکرعبیداللهعبیدوباتحصیالتعالیمحرتمپوهانددوکتور

منود.ءتعالیفاریاببهپوهنتونارتقاجمهوریاسالمیافغانستانموسسۀتحصالاسبق
نیزکاروفعالیتتشکیلایننهادتحصیلیچندمعاونتاسیسموسسهعالیتربیهمعلمتاامروزدرنتهمچنانازب
محمدشیرزادفرزندحاجیشیرهنملابوالخیردومینآنمحرتمپوهنخستینآنمحرتمغالمنبیخان،منودهاندک

منودهاند،سومینمعاونمحرتمءیباشندکهدراینموسسۀعالیبحیثمعاونتدریسیوظیفهاجرا(م1361-1376)
اینکانونعلمیمنحیثمعاونعلمیواداریایفایوظیفه(در1389-1377عزتالله)پوهنیارمیرویسصافیفرزند

ا محصالنومعاونیتعلمیوامورمتصدیپُستبهاینطرفپوهنملفیضاللهقادری1389زسالمنودهاست.
مینامید.ءاداریپوهنتونوظیفهاجراپُستمعاونیتمالیودر1391پوهیالیکنشکاتالش،از

ییشهرموقعیتمیدانهواجریبزمیناستمالکشدهدر13.5قابلذکراستکهایننهادتحصیلیبهمساحت
جریبزمیناستمالک75دراختیارداشتهونیزمالکباشد،طبقۀنیمهکارهمیمیمنهکهداراییکساختامندو

یځپوهنسهساختامندوطبقهییآنمربوطکهشدهواقعکارتهجرنالدوستیمکهدارایپنجساختامنمیباشد
دیگرحالبهرهبرداریاست.یکتعمیرسهطبقهییهرسهتعیمردرکهمیباشدلیلیهوزراعتیځپوهنوتربیه،تعلیم
طبقهییدرحالاعامرمربوطبخشعلومبرشیبودهوتعمیردووادبیاتیځمربوطپوهنمیباشدکهحالاعامردرنیز

شد،همچنانپوهنتونآنبهرهمندخواهداداریپوهنتوناست.انشااللهادارهپوهنتونفاریابدرآیندههاینزدیکاز
مرکزشهرمیمنه)موقعیتچهارسموار(داردشکلدوطبقهایدرفاریابدرحدودیکجریبزمیناستمالکشدهبه

آنجاجابجامیباشد.پوهنح یانجنیریدرکهفعال پوهنح یاقتصادو
تشکیلسال معاونا1395در سهمعاون)معاونعلمی، یکرئیس، معاونمالیوپوهنتونمذکور مورمحصالن،

-تنذکورکهدارایرُتبعلمیازنامزدپوهیالی110تناناثو28د،)تناستا138اداری(،ششرئیسپوهنح ی،
تنبرحالبودهکهدرچوکاتتشکیالت)ششریاست،سهمعاونیت،پنج49پوهاندمیباشد(،تعدادکارمنداناداری

تناجیرنیز46بههمینگونهمرصوفانجاموظایفشانمیباشند.(۵مدیریتبست18مدیریتعمومی،17آمریت،
 هایخدماتیوتنظیفاتیاند.دربخشهایمختلفمرصوفکار

،میباشدحقوق(واقتصاد،انجنیری ،علومبرشیتربیه،زراعت،ادبیاتوپوهنح ی)تعلیموششوهنتونفاریابدارایپ
نکانونعلمیاززماناناث(برحالدارد.ای)ذکوروتنمحصل7250حدودشبانهدرواعمنهاریپوهنح یششاین

بهجامعهتقدیممنودهاست.وهاجوانرابهزیورعلممّزینمنودههزارکنونتاسیستا
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ریاستسبلزومح1397سالدرمحصلبودهو2000خورشیدی1396ظرفیتپذیرشپوهنتونفاریابدرسال
دیگررامحصلهزارتنازدوبیشرتتانمیرودامکاعالیمقاممحرتموزارتتحصیالتمحرتمکمیتهامتحاناتکانکور

وولینآندرآیندههاباتشکیلسایرئپوهنتونفاریاببهاستعانتخداوندوبامجاهدتمس.کندپذیزشمعرفیونیز
پوهنح یهابهظرفیتتشکیالتیخویشخواهدافزود.

ی های پوهنتون فاریاب  معرفی پوهنح 
تربیهتعلیموپوهنح ی

ازنگاهرتبۀوتناستادبوده41دارایکهحاالمنودهاستتأسیسشدهبهفعالیتآغاز1356نپوهنح یدرسالای
محصل600خورشیدی1396د.ظرفیتپذیرشپوهنح یمذکوردرسالنعلمینامزدپوهیالیالیپوهاندمیباش

بهجامعهتقدیممنودهاست.ولففارغالتحصیلمنودهرشتههایمختراازدوره39حالالبهمیباشدواینپوهنح یتا
دارایهشتدیپارمتنت)ریاضی،فزیک،بیولوژی،کیمیا،کمپیوترکیالتیتربیهازلحاظساختارتشپوهنح یتعلیمو

آنهفتدیپارمتنتآنفارغدهویکدیپارمتنتکهتعليامتمسليك(بودهورسامیساینس،تربیتبدنی،خطاطیو
دلیلنبودکادرهایتربیتبدنیوخطاطیورسامیبه تعلیامتمسلکی(غیرفارغدهمیباشد.درضمندیپارمتنت)

ی.ینبخشتاحالموفقبهتشکیلصنفنگردیدهاستامسلکیدر ازلحاظساختارفزیکی،داراییکمذکورپوهنح 
میباشد.واحدالبراتوار3یکواحداداریو سی،واحددر8عرصیبودهکهشاملدوطبقهییتدریسیبابتعمیر

پوهنح یزراعت
ازنگاۀرتبۀومیباشدادتناست25دارایکهحاالمنودهاستفعالیتآغازتأسیسوبه1383اینپوهنح یدرسال

پوهندوی پوهیالیالی تشکیالتیدارایششپوهنح یزراعت. میباشندعلمینامزد لحاظساختار دیپارمتنتاز
متامیکهبوده(جنگالتومنابعطبیعیعلومحیوانی،حفاظهنباتات،اقتصادوتوسعهرزاعتی،باغداری،رونومی،گ)ا

فارغدههستند.آنهادیپارمتنتهای
بهحالهفتدورهاینپوهنح یتاوتنمحصلبوده350تاخورشیدی1395سالظرفیتپذیریشپوهنح یمذکوردر

ختارفزیکی،دارایپوهنح یزراعتازلحاظسابهجامعهتقدیمکردهاست.رشتههایمختلففارغالتحصیلورااز
سعیواثربه.واحدالبراتوارمیباشد1وواحداداری6واحددرسی،11ییبودهکهشاملتعمیرتدریسیدوطبقه

مورداستفادهاستوتدارکدیدهشدهپوهنح یتهیهویناکتابخانهکتابدرجلد850پوهنح یمتذکرهتالشاستادان
 .میگیردنیازمندانقرار

 وعلومبرشییادبیاتپوهنح 
کهازنگاۀرتبۀباشدتناستادمی45دارایحاالکهأسیسوبهفعالیتآغازمنودهاستت1387اینپوهنح یدرسال

محصلتن500خورشیدی1395فیتپذیرشپوهنح یمذکوردرسالظر .علمینامزدپوهیالیالیپوهاندمیباشد
،درتن(108دومدردوروتنمحصل62دورهاول)درتن170خویشفارغیندودورۀدریځمیباشدواینپوهن

تنمحصل414هفتمدوردرتنو418دورششم،درتن405پنجمدوردر،تن380دورچهارمتن،در416سومدور
علومبرشیازلحاظساختارتشکیالتیدارایهشتادبیاتوپوهنح یبهجامعهتقدیممنودهاست.وافراغتدادهر

،ادبیاتانگلیسی،جغرافیه،تاریخوادبیاتاوزبیکی،زبانوادبیاتدری،زبانوادبیاتپشتو،زبانودیپارمتنت)زبان
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سالمیاست،غیرفارغرمتنتآنفارغدهویکدیپارمتنتآنکهثقافتاهفتدیپاکهژورنالیزم(بودهثقافتاسالمیو
میباشد.لهبهسیتمعرصیسهمنزتدریسیتعمیرنح یمذکورازلحاظساختارفزیکی،داراییکبابپوهدهمیباشد.

پوهنَحیانجنیری
والبراتوارمدیراجرائیه،دویکمدیرتدریسیوکارمند،تن16فعالَدارایوایجاد1392سالپوهنَحیانجنیریدر
د،کارپروژهاعامرنمرصوفدرسمیباششاملوشقوقمختلفتنمحصلدر378درحدودکهششدیپارمتنتبوده

موردبهرهبرداری1397سالتحصیلیازافتتاحدرببعدیعنقروگردیدهتعمیرتدریسیآنطورسهمنزلهتکمیل
دیپارمتنتفارغدهمیباشد،فعالَتعدادیازدهدارایدووایجادگردیده1392سالپوهنَحیحقوقدر.دقراردادهمیشو

بهتعمیرتدریسیپوهنَحیتایمدومدرردکهحتاتعمیرتدریسینداواماتنمحصلبوده537تعدادتناستادمسلکیو
میباشند.هیالیالیپوهنیاررتبهعلمینامزپواینپوهنحیدرزراعتتدریسمیدارند.

 :پوهنَحیاقتصاد
دیپارمتنتمحاسبهودارایسهوحاالبهفعالیتمنودهآغاز1390سالدرایجادو1389سالاینپوهنَحیدر
کانکورمعرفیامتحانطریقتنمحصلاز100ابتداتعداددرمیباشد.کمپیوتربانکداری،احصائیهوومدیریت،مالی

سالدرتنمحصلرابدرجهلسانسفارغمنودهو78برایاولینبار1393سالدرندکهبعدآشاملدرسگردیدو
یعنی1396سالدروتنمحصل152بهتعداد1395سالدورهسومدردروتن144تعددادبهدورهدومدر1394

بهتعداد1396سالغدادهاست.دررمدیریتفارامنحیثآموختهگاناقتصادومحصلتن199تعدادبهدورهچهارم
درسالمحصلینظرفیتپذیرشد،میباشتناناث126وتنذکور324جملهتعدادازوحالداشتهتنمحصلبر450
.تنمیباشد160بالغبر1397
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 ه. ش( 1396احصائیه استادان پوهنتون فاریاب به تفکیک پوهنحی و دیپارمتنت طی ربع چهارم سال )
شامره

 

اسم 
پوهنحی
ت 
اسم دیپارمتن

 ک رتب علمیتعداد استادان به تفکی تعداد استادان به تفکیک درجه تحصیل 

داکرت
 
ماسرت 

س 
لیسان

مجموع 
 

مجموع
 

پوهاند
پوهنوال 
 

پوهند
و
 ی

پوهنمل
پوهنیار 
پوهیالی 
نامزد  
پوهنیار
نامزاد  
پوهیالی
 

 مجمــــــــوع

ذکور
اناث 
ذکور 
اناث 
ذکور 
اناث 
ذکور 
اناث 
ذکور 
اناث 
ذکور 
اناث 
ذکور 
اناث 
ذکور 
اناث 
ذکور 
اناث 
ذکور 
اناث 
ذکور 
اناث 
ذکور 
اناث 
ذکور 
اناث 
مجمو 
 ع

1

رشی
ادبیات علوم ب

 

ادبیات 
 دری

 2  3 1 5 1 6 1   1 1  1  2        5 1 6 

ادبیات  2
 پشتو

   3 1 3 1 4           3     1 3 1 4 

ادبیات  3
 انگلیسی

 1 2 6 1 7 3 10
    1   1 1 2 1 4      7 3 10
 

ادبیات  4
 اوزبیکی

1 1  2 1 4 1 5     1  2  1 1       4 1 5 

 4 0 4      1  1  1    1   4 0 4  4    جغرافیه 5

 6 2 4      2   1 1 1   1   6 2 4 1 4 1   تاریخ 6

 4 0 4  2    1  1         4 0 4  3  1  ژورنالیزم 7

ثقافت  8
 اسالمی

 2  5  7 0 7         2  5      7 0 7 

مجموعه
 

0 1 0 7 3 30
 5 38
 8 46
 1 0 2  1 1 6 2 9 2 16
 0 0 0 2 1 38
 8 46
 

تعلیم و تربیه 1
 9 3 6     1 2  2 1 1  1   1  9 63 3 5  1  بیولوژی 

 7 2 5        2 1 1 1 2     7 2 5 1 2 1 3  کیمیا 2

 8 3 5     1 3  1  1 2      8 3 5 3 3  2  ریاضی 3
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 9 2 7     1 5   1     2   9 2 7 2 6  1  فزیک 4

تعلیامت  5
 عمومی

 1  3  4 0 4     2    1    1    4 0 4 

تربیت  
 بدنی

   1  1  1         1        1  1 

کمپیوتر  6
 ساینس

   3 3 3 3 6           1 2   2 1 3 3 6 

مجموعه
 

0 0 0 8 1 23
 12
 31
 13
 44
 0 1 2 0 5 3 3 3 7 0 11
 5 1 0 2 1 31
 13
 41
 

1 

حقو 
 ق

اداری و 
دیپلوما
 سی

1 3  2  6 0 6       1  3  2      6 0 6 

قضا و  2
 ثارنوالی

   3 2 3 2 5           3 2     3 2 5 

مجموعه
 

0 1 0 3 0 5 2 9 2 11
 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 2 0 0 0 0 9 2 11
 

1 

اینجنیری
 

جیولوژی 
 معادن

 1  2 2 3 2 5   1        2 2     3 2 5 

کنالوژی ت 2
 کیاموی

   3 2 3 2 5           3 1    1 3 2 5 

 6 0 6    2  4           6 0 6  6    سیول 3

4 
مضامین 
عمومی و 
 تخنیک

   2 1 2 1 3           1 1 1    2 1 3 

 2 0 2    1        1     2 0 2  1  1  برق 5
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مجموعه
 

0 0 0 2 0 14
 5 16
 5 21
 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10
 4 4 0 0 1 16
 5 21
 

1 

اقتصاد
 

اداره و 
 منجمنت

   4 2 4 2 6           2    2 2 4 2 6 

مالی و  2
 بانکداری

 3 1 2 2 5 3 8         3 1 1 2 1    5 3 8 

احصایه و  3
 کمپیوتر

   1 1 1 1 2            1   1  1 1 2 

مجموعه


0 0 0 3 1 7 5 10
 6 16
 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 1 0 3 2 10
 6 16
 

1 

ت
زراع

 

 8 1 7      1  6   1      8 1 7 1 4  4  اگرانومی

 6 0 6      6           6 0 6  4  1  مالداری 2

3 
اقتصاد و 
توسعه 
 زراعتی

   4  4 0 4           4      4 0 4 

حفاظه  4
 نباتات

   4  4 0 4           1  1  2  4 0 4 

 5 0 5      5           5 0 5  5    غداریبا 5

21 0 5 00 مجموعه
 1 26
 1 27
 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 17
 0 1 0 2 0 26
 1 27
 

28 20 مجموع
 5 100

 30
 130

 35
 165

 

1 1 5 0 7 5 10
 5 29
 3 62
 14
 7 0 9 5 130

 35
 160

 

 مجموعه کلی

165
 

 مجموع کل

160
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 سکتور صحت
افغانستانرها،مردمافغانستانازوضعيتنامساعدصحیرنجميربند.شاخصهایصحتدردرمقايسهبامتاممعيا

درپاينيترينسطحنسبتبهشاخصهایجهانیقرارداشتهووضعيتصحینسبتبههرکشورديگرمنطقهنابسامان
رسنپنجسالبسيارباالبودهواست.حداوسططولعمرپاينيبوده،ميزانمرگومريمادران،نوزادانواطفالزي

رد.سوءتغديهبهشدتدرکشورشيوعدا
زطريقپوششهمگانیمجموعۀخدماتصحیااولويتدارایصحیمسائلبهکهاينستصحتسکتورە اولويتعمد 

ضانرابهکهمري اساسیرسيدهگیکند.دولتبهتطبيقمجموعۀخدماتصحیاوليهادامهدادهومراجعارتباطیرا
مشخص،دولتخدماتصحتمادرانرادرعرصهمراکزصحیخدماتاوليهوصلميکنند،تقويتميناميد.بهطور

کنرتولامراضساریباتوجه،بهبودوضعيتتغذيۀمادارنواطفال،هایرهنامیخانوادهومسائلمربوطبهمادران
تقويتميناميد.بهتأثرياتنامطلوبآنهاباالیوضعيتصحیمردم،

يکبرنامۀجامعانکشافنهادیرابرایخدماتصحیبرایحاميتازايناقداماتمشخصدرسکتورصحت،دولت
درنظرگرفتهاست.اينبرنامهبرایآنطراحیشدهتاسيستمملیصحیرادرجهتکاهشعدممساوات،افزايش

اهدافاسرتاتيژیانکشافملیافغانستاندرچارچوبتوافقنامۀ.مؤثريتوکيفيتخدماتصحی،ادارهونظارتمنايد
نواهدافانکشافیافغانستاندرپانزدهسالآيندهدرسکتورصحتشاملمواردذيلميباشند:افغانستا

 افغانستان: .ميالدی(،درراستایبرآوردهشدناهدافام.دی.جی2010)1389تاپايانسال
.درصدنفوسرااحتوامنايد90اساسیصحیانکشافخواهديافتتاحداقل)الف(مجموعۀخدمات

درصدکاهشخواهديافت15)ب(ميزانمرگومريمادران
سالدرمقابلامراضقابلوقايهتوسطواکسنيمصئونيتحاصلخواهندکردوميزان5)ج(متامکودکانکمرتاز

.اهديافتدرصدکاهشخو20مرگومريايناطفال
وکاهشآنتايک1394و1382بنيسالهایسال5درصدکاهشدرميزانمرگومرياطفالزيرسن50)د(

.هجریشمسی1400تا1382سومسال
درصدیدرآن25وکاهشديگر1394و1381درصدکاهشدرميزانمرگومريمادرانبنيسالهای50)هـ(

.1400تا1381نسبتبهسال
.1400و(جلوگريیازگسرتشايدزتاسال)
.1400مالرياوديگرامراضعمدهتاسالز(جلوگريیوکاهشواقعات)

(ANDSمنبع:اسرتاتیژیانکشافملیافغانستان)
وزارتصحتعامهیکیازوزارتهایسکتوریکهجهتتأمینخدماتصحیمتوازنوباکیفیتبدوندرنظرداشت

ومی،نژادی،جندر،لسانی،مذهبیبرایهمهافغانهایباطرحوترتیبپالیسیهاواسرتاتیژیهایبعیضقهرگونهت
معقولوعملیوتعیناستقامتهایکاریمشخصورعایتاصولوارزشهایاسالمی،ملی،احرتامبهحقوقبرش،

ترویجزندهگیساملدرکشورایفایصحتوتفاهمومشارکتجامعهجهانیوهمزیستیمساملتآمیز،برایتأمین
وظیفهمینامید.
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دیدگاهوزارتصحتعامه
تابهبهقوتکاملصحیخویشبرسنداینوالمتامشهروندانسکتورصحتوتغذیدروالیتفاریابمیخواهدتا

فیصدنفوسفاریاب85%افغانستانمساعدتمنایند.متامدرنهتنهادرفاریاببلکهصلح،ثباتوانکشافپایدار
ناتازلحاظامکانفوسزیرپوششعرضۀخدماتصحیقراردارد.85دسترسیبهخدماتصحیرادارامیباشدو%

) EPHS) تفعلیدرسطحوالیتعرضۀخدما و )BPHS از .AADAتوسطدفرتبودیجۀبانکانکشافجهانی(
ختم2017-12-30ترکیهپیشربدهمیشدکهبتاریخدوستبههمکاریکشورTIKAشفاخانهوالیتیتحتپوششدفرت

سایرمعلوماتتعدادکارمندانصحیو،انواعخدماتصحی،تعدادشفاخانهها،کلنیکها،پوستههایصحی.میگردد
:قرارذیلاسترابطهبهسکتورصحتمهمدر

مراکزصحیموجودوفعالدرسطحوالیتفاریابقرارذیلاست:
 دربخشEPHSخدماتشفاخانهیی(یکبابشفاخانهوالیتیتحتپوششدفرت(TIKAبههمکاری

 کشوردوستترکیه
 ولسوالیهایفعالیتدارند:سطحکهبه)مراکزصحیولسوالیها(BPHSدربخش

 باب(2شفاخانهولسوالی) •
 باب(4مرکزصحیجامعتقویتی) •
 باب(12مرکزصحیجامع) •
 باب(21مرکزصحیاساسی) •
 باب(15مرکزصحیفرعی) •

 :فاریابدررستارس)سایرمراکزصحی(Othersدربخش

 باب(31آشیانهصحی) •
 باب(2شفاخانهتداویمعتادین) •
 باب(1مادر)رکزحامیهطفلوم •
 باب(2مرکزرسهمیاشت) •
 باب(1مرکزارتوپیدیفزیوتراپی) •
 تیم(3)تیمصحیسیارواکسین •
تیم(1سیارکوچیها)تیمصحی •

چالشهایموجوددرسکتورصحت
15:موجودیتساحاتسفید1%
:عدمنظارتدوامدارازپروژههایساختامنیدرسطحولسوالیهابهنسبتموجودیتناامنیها2
دولسوالیهاازسویافرادزورمنوطبیقپروژههایساختامنیدرسطحقریه:ایجادموانعدرت3
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:عدمموجودیتیکنفرانجنیرفنیساختامنیدرتشکیلریاستصحتعامهغرضنظارتازپروژههایانکشافی4
طرحو،ترتیبپالنهایانکشافیساختامنی،کرکیترتیبنقشهو،زمانمعینبرآوردپروژههابهوقتوبخشصحتو
.دیزانپروژهها

زمانمعینآنکهباعثشدهتاازتطبیقپروژههایمنظورشدهبهوقتوسمت:نرسیدنبودجهمنظورشدهسالدرق5
پروژههادراخیرسالبهمشکالتمواجهگردیم.

بسرتتداوی50شفاخانهازقبیلپروژه:عدمتحققپروسهتدارکاتپروژههایبزرگمنظورشدهسالدرمرکزکهدو6
بودندکهتا1396ابکهازجملهپروژههایمنظورشدهسالمالینتگبسرترشی30شفاخانهمعتادیناندخویو

کنونازرسنوشتپروسهتدارکاتآنازسویمرکزمعلوماتنداریم.
:نتایجمتوقعه

اجتامعیمردمتاثیربخشاقتصادیوبخشصحتالبتهدردرریابسطحوالیتفاهایانکشافیدرهتطبیقپروژبا
مقدارپولرانتیجهکارشانیکازکسبهکارانشاملکارگردیدهوتطبیقپروژهیکتعدادکارگرانوبامثبتداشتهو
ونلصحیوپرستکمیلپروژهیکتعدادازهمبعدلحاظاقتصادیموثرمیباشدودرتامیننفقۀفامیلازبدستآوردهو

صحیمیمنایند.همچنانبااعامرمراکزمدرکمعاشماهوارتامیننفقۀفامیلخودراازاداریشاملکارگردیدهو
میروباکیفیتباعثتنقیصمرگوخدماتبهرتمیگرددوکیفیتبیشرتاستندردامکاناتعرضۀخدماتصحیبا

اطفالمیگردد.مادرانو

 سطح والیت فاریاب در 1396 مراکزصحی فعال سال

ت
نوعی

 

PH
 DH
 CHC+

 CHC
 BHC
 SHC
 MHT
شفاخانه 
تداوی
معتادین

مرکزفزیوتراپی 
 

FHH
 HPs
مجموعه 

 

تعداد
 

1 2 4 12
 23
 15
 1 2 1 31
 583

 675
 

ت تعمیرات 
وضعی

مراکزصحی
نوعیتمرکزصحی 

تعمیراتاعامرشده 
تعمیراتتحتاعامر 

تعمیراتتحتپالن 
رشوع

هنوز
نشده


م
الحظات

 

تعداد تعمیرات معیاری        ) دولتی (
 SHC

 

3 0 0  

BHC
 17
 0 2  

CHC
 

10
 0 2  

DH
 

0 0 2  

PH
 0 1 0  

RH
 0 0 0  
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تعداد تعمیرات غیرمعیاری     
 ) کرایی یا اهدایی (

SHC
 12
 0 0  

BHC
 

60 0  

CHC
 

2 0 0  

DH
 

2 0 0  

PH
 0 0 0  

RH
 0 0 0  

خدمات 
امبوال 

س
ن

درسطحوالیت 
فعالدولتی 
غیرفعالدولتی 

 

کرایی
مجموعه

 

تعداد
 

24
 9 1 14
 24
 

نرس قابله قابله ها ونرس های جامعه
 مجموعه

 تعداد
 تحتآموزش آموزشدیده تحتآموزش آموزشدیده

110 56 76 24 266 


چالشهایموجود:

 پوهنتونفاریابجنبعدمموجودیتفاکولتۀطبدر •
 جنبپوهنتونفاریابدرانستیتوتغضنفرودیتنرسنگعالیازعدمموج •
 سطحوالیتعدمموجودیتشفاخانۀتخصصیجهتتربیهمتخصصدر •
 اطفالبخشهاینسائیوالدیوعدمموجودیتمتخصصدر •
 صحیمراکزهایاستندردتعمیر40عدمموجودیت% •
 صحیمراکزکمبوددوکتورانطبقۀاناثدر •
 صحیمراکز80%بوالنسهایاستندرددرعدمموجودیتام •
 نسائیوالدیبسرت50والیتیوبسرت100شفاخانۀعدمموجودیتتجهیزاتطبیمعیاریدر •
 شفاخانهبرایتداویمعتادینعدمموجودیتتعمیر •
ولسوالیهاخرابدروضعیتامنیتیمنیباشدوBPHSساحاتتحتپوششخدماتصحیمطابق%15 •

 .نیزباعثایجادچالشبرایعرضهخدماتصحیدرسطحوالیتگردیدهاستهاهشاهراو
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تعدادمراکزصحیدرسطحولسوالیها
 مالحظات تعداد مرکز صحی نوع مرکز صحی ولسوالی / شهر رهشام

 
 
 
1 
 
 
 




شهرمیمنه



1شفاخانهوالیتی
1مرکزصحیجامع
1مرکزصحیاسای

1طفلومادرمرکزصحیحامیه
مرکزصحیتداویمعتادین

1موادمخدر

1محبسGIمرکزصحی
1مرکزصحیفزیوتراپی

 
 
2 
 


ولسوالیپشتونکوت




4مرکزصحیجامع
7مرکزصحیاساسی
2مرکزصحیفرعی
1تیمصحیسیار

 
3 


ولسوالیاملار

1مرکزصحیجامعتقویتی
3یفرعیمرکزصح

 
4 
 


ولسوالیقیصار



1مرکزصحیجامعتقویتی
1مرکزصحیجامع
1مرکزصحیاساسی
2مرکزصحیفرعی

 
ولسوالیغورماچ 5

1مرکزصحیجامع
1مرکزصحیاساسی

 
6 


ولسوالیکوهستان



1جامعتقویتیمرکزصحی
1مرکزصحیاساسی

4عیمرکزصحیفر

 
7 


ولسوالیگرزیوان



1مرکزصحیجامعتقویتی
2مرکزصحیاساسی
2مرکزصحیفرعی

 
8 


ولسوالیبلچراغ

1مرکزصحیجامع
2مرکزصحیاساسی

 
9 


ولسوالیخواجهسبزپوش

1مرکزصحیجامع
1صحیاساسیمرکز

 
10 


ولسوالیرشینتگاب

1شفاخانهولسوالی
1مرکزصحیجامع
1مرکزصحیاساسی
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1مرکزصحیفرعی

 
11 


ولسوالیدولتآباد

1مرکزصحیجامع
1مرکزصحیاساسی
1تیمصحیسیار

 
12 


ولسوالیقرمقول

1مرکزصحیاساسی
1فرعیمرکزصحی

 
13 


ولسوالیقرغان

1مرکزصحیجامع
1سیمرکزصحیاسا

 
14 


ولسوالیاندخوی

1شفاخانهولسوالی
1شفاخانهتداویمعتادین

1مرکزصحیاساسیولسوالیخانچارباغ 15
63مجموعهمراکزصحیدرسطحوالیت 
30شیانههایصحیآدرسطحمرکزوولسوالیهامجموعه 

تعدادمراکزصحیدولتیدرسطحوالیتفاریاب

شفاخانه وال
یتی
 

 
شفاخانه ولسوالی
مرکز صحی جامع  

تقویتی
 

مرکز صحی جامع
 

مرکز صحی 
اساسی
 

مرکز صحی فرعی
 

مجموع مراکز 
صحی
 

مجموع پوسته 
های صحی
 

 

مالحظات
 

1 2412231558583

تعدادشفاخانههایخصوصیدرسطحوالیتفاریاب

نام شفاخانه های 
خصوصی
 

ت شفاخانه 
موقعی
)شهر 
 و

ولسوالی
) 

قریه
 / 

ناحیه
نوع شفاخانه  
خصوصی
اعداد بسرت 
 

بست۲۰شفاخانهبسرتدارگذرتندرکشهرمیمنه شفاخانه خصوصی رایل
بسرت۳۰شفاخانهبسرتگذرتکلیخانهشهرمیمنه شفاخانه خصوصی خلیل

شفاخانه خصوصی شهید 
بسرت۳۰شفاخانهبسرتدادرشهرنوولسوالیاندخوی محمد اسامعیل ایامق
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تعدادکلنیکهایخصوصیدرسطحوالیتفاریاب

 اسم کلنیک های خصوصی
 موقعیت کلنیک ها

 (ولسوالی وشهر )
 / ناحیه گذر

نوع کلینک 
 خصوصی

تعداد 
 بسرت

.کلنیکرساپاکارتهافرسانشهرمیمنه کلنیک رسا پای خصوصی ایوبی
.کلنیکرساپاعربخانهشهرمیمنه کلنیک رساپای خصوصی مثر


تعدادکلنیکهایتشخصیهدرسطحوالیتفاریاب

 کلنیک تشخصیه عربخانه شهر میمنه کلنیک تشخصیه الرتاسوند میمنه

کلنیکتشخصیهطاقظفرشهرمیمنه الرتاسوندحاذقکلنیک تشخصیه 

کلنیکتشخصیهجادهدهقانشهرمیمنه کلنیک تشخصیه الرتاسوند اوکتای
کلنیکتشخصیهرسکلیسهستارهشهرمیمنه رضوانی  کلنیک تشخصیه الرتاسوند

تشخصیهکلنیکفیضآبادولسوالیرشینتگاب کلنیک تشخصیه الرتاسوند شارق

کلنیکتشخصیهشهرنوولسوالیاندخوی کلنیک تشخصیه الرتاسوند عزیزی

ندکلنیکالرتاسواندخویولسوالیاندخوی کلنیک تشخصیه الرتاسوند جمهور روف

 
ولسوالیهایوالیتفاریاب:تعداددواخانههادرسطحمرکزو

 (بابدواخانه123شهرمیمنهبهتعداد) -1
 (بابدواخانه48ولسوالیهایچهارگانهاندخویبهتعداد) -2
 (بابدواخانه18ولسوالیپشتونکوتبهتعداد) -3
 (بابدواخانه20ولسوالیاملاربهتعداد) -4
 (بابدواخانه67هتعداد)ولسوالیقیصارب -5
 (بابدواخانه7ولسوالیبلچراغبهتعداد) -6
 دواخانه(باب23تعداد)ولسوالیگرزیوانبه -7
 (بابدواخانه9ولسوالیخواجهسبزپوشبهتعداد) -8
 (بابدواخانه22ولسوالیرشینتگاببهتعداد) -9
(بابدواخانه16دولتآبادبهتعداد) -10

(باب353انههادرسطحوالیتفاریابجمعابهتعداد)تعدادمجموعیدواخ
(باب8ویه)تعدادمنایندهگیرشکتهایتوریداد

البراتوارهایطبیدرسطحوالیتفاریاب
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 نوع البراتوار قریه / ناحیه موقعیت البراتوار اسم البراتوار

البراتوارطبیتربتجانباباشهرمیمنه عمر زاد طبی البراتوار

البراتوارطبیعربخانهشهرمیمنه صادق طبی البراتوار
البراتوارطبیرسکلیسهستارهشهرمیمنه کوهی طبی البراتوار
البراتوارطبیزرگرخانهشهرمیمنه خیر خواه طبی البراتوار
البراتوارطبیمرکزاندخویاندخوی خیری طبی البراتوار
البراتوارطبیرکشاروالیغربپاشهرمیمنه صحت طبی البراتوار
البراتوارطبیجادهدهقانشهرمیمنه افغان طبی البراتوار
البراتوارطبیمقابلتانکتیلکهنهشهرمیمنه رهین طبی البراتوار

البراتوارطبیچهارراهیجاجیطورهشهرمیمنه دقیق طبی البراتوار
راتوارطبیالبکارتهافرسانشهرمیمنه سلطان طبی البراتوار
البراتوارطبیبلوچخانهشهرمیمنه مصطفی طبی البراتوار
البراتوارطبیجادهتربتجانباباشهرمیمنه خیرالناس طبی البراتوار
البراتوارطبیرشقپارکشاروالیشهرمیمنه عبدالوهاب طبی البراتوار
رطبیالبراتواجادهتبتجانباباشهرمیمنه میرسه طبی البراتوار
البراتوارطبیجادهدهقانشهرمیمنه امین طبی البراتوار
البراتوارطبیمرکزقیصارولسوالیقیصار قیصار طبی البراتوار
البراتوارطبیتاتارخانهشهرمیمنه باور طبی البراتوار
البراتوارطبیجادههراتشهرمیمنه رسولی طبی البراتوار

البراتوارطبیمرکزقیصارولسوالیقیصار اراسکندر محمدی طبی البراتو 
البراتوارطبیاخیرجادههراتشهرمیمنه حکمت طبی البراتوار
البراتوارطبیعربخانهشهرمیمنه میهن طبی البراتوار
البراتوارطبیبلوچخانهشهرمیمنه ابن سینا طبی البراتوار
البراتوارطبیامهچهارراهیصحتعشهرمیمنه مصباح طبی البراتوار


 ومتخصصیندرسطحوالیتبهتفکیکجنسیتتعداددوکتوران

 (تن43636(تنوتارگیت)28643(دستاورد)%71تعدادوالدتهایصوررتگرفتهتوسطماهرینوالدی) 
 (تن43636(تنوتارگیت)66165(دستاورد)%100تعدادمراقبتهایقبلازوالدت) 
 (%71بعدازوالدت)تعدادمراقبتهای 
 (تن۲۶مادراندرمرکزصحی)تعدادمرگومیر 
 (تن31میرمادراندرجامعه)تعدادمرگو 
 طفل(71)میراطفالدرکلنیکتعدادمرگو 
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 (طفل402میراطفالدرجامعه)تعدادمرگو 
 (طفل8509تارگیت)(طفلو11458)زیرپنجسالدستاوردمیزانسوءتغذیحادشدیددراطفال

ستصحتعامهدرجریانپنجسالقبلانکشافیساالنهریامجموعبودجهپروژههای



 سکتور زیربنا ومنابع طبیعی
هاومنابعطبيعیدرپنجسالاخري،افغانستانهنوزهمدرمقايسهباکشورهایهمسايه،ءباوجودرشدرسيعزيربنا

عمدهدرديتبرقمنظمموانعهاخيلیعقبماندهاست.وضعيتنامناسبرسکهاوعدمموجوءدربخشزيربنا
هارامنحيثءزمينۀمصارفعامه،زيربنازمينۀرشدصنايعخصوصیوتجارتبهشامرمريوند.پاليسیهایدولتدر

اولويتکليدیاهدافخويشقرارميدهندتافعاليتهادرزمينۀرسمايهگذاریخصوصی،توليداتداخلی،افزايش
.شفقرادامهيابندفرصتهایشغلی،عوايدوکاه

:انرژی
توسعۀسکتورانرژیيکیازنيازهایکليدیدرامرکاهشفقر،تقويتسکتورخصوصیوانکشافدهاتميباشد.به

اينمنظور،هدفاسرتاتيژیانکشافملیافغانستانعبارتاستاز:

 1394بودجه سال  1393بودجه سال  1392بودجه سال 
بودجه سال 
1395 

 1396بودجه سال 

اصل بودجه
رصفشد 

م
اصلبودجه
رصفشد

م
اصلبودجه
رصفشد

م
اصلبودجه
رصفشد

م
اصلبودجه
رصفشد

م


51731857
 

افغانی قرار داد تعمیر زایشگاه
 

51731857


افغانی



28983940


افغان
یقرارداددوپروژۀ

CHC


چهلگزیوکتهقلعه


28983940


افغانی
29024765


افغانیقرارداددوپروژۀ

CHC 


شوخانچارباغ
خواجهسبزپو



29024765


افغانی


00

21922325


افغانیقرارداددوپروژه
CHC


انجالدو
BHC


ک
چغات



21922325


افغانی
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یفراهمآوریانرژیقابلپرداختومطمنئبهاساسرسمايهگذاریسکتورخصوص -1
اریدولتیدرمنابعانرژیافغانستاننظارتورسمايهگذ -2

اهدافاساسیميانمدتبرایانکشافملیشاملمواردذيلميباشد:
وشهریە درصدتأسيساتغريمسکونیدرنقاطعمد90درصدخانهوارها،65اقلرسانيدنبرقبهحد -1

 درصدخانهوارهادرمناطقروستائی25حداقل
 ازجانباستفادهکنندهگانشبکۀملیبرقدرصدمصارف75پوششحداقل -2
اتخاذاسرتاتيژیالزمبرایانکشافواستفادهازانرژیقابلتجديد -3

درحالحارضافغانستانشديدا ازلحاظظرفيتتوليدبرقدرسطحپائنيقرارداشتهوبهتوافقنامههایخريداریبرق
درصدمتامینفوسکشوربهبرقدولتی)از20،امروزکمرتازازکشورهایهمسايهمتکیاست.بهاساستخمنيها

نوبتیدرروزهایمعينيوبرایساعاتمحدودميباشد.تطبيقدسرتسیداشتهولیآنهمبهاساس (طريقشبکهها
ۀ شربغان،آيندذخايرگازوروغنيات،2رسوبیگلبهار،دره،باغکرن،کوکچه،مانندزيربنايی،ە مؤفقانۀپروژههایعمد

متذکرهشاملمواردارصکليدیاسرتاتيژیعنساير.کردخواهدفراهمافغانستانبرایانرژینظرنقطهازرامطمئنی
ذيلميباشند:

هادرکابلوديگرمناطقکليدیءتوسعۀشبکۀملیبرقازطريقبازسازیوافزايشظرفيتوکيفيتزيربنا -1
 ستيشنهاوميرتها()يعنی،توزيعلنيها،سبا

 توسعۀسيستمبرقشاملرشق،سيستمجنوبرشقوسيستمهایبرقرشقوغرب -2
دسرتسیبهخدماتانرژیروستائیازطريقتقويتمنابعکوچکبرقآبی،انرژیآفتابی،برقديزلی،افزايش -3

معيارهایفنیبرایحصولومنابعتوليدانرژی.فعاليتهایتجارتیدرزمينههایمتذکرهتشويقگرديدهو
 اطمينانازجربانهزينهها،پايداریوامينیمنابعانرژیطرحخواهندشد

افزايشمؤثريتوبهبودميکانيزمجربانهزينههایفعاليتهایکنونیازطريقسهامیسازیدبرشنا -4
 موسسه

الوزارتیبنيکميسيونطريقازذيدخلجوانبهایفعاليتهآمهنگیوانسجامازطريقسکتورە بهبودادار -5
انرژی.مربوط

نئبهبرقدررستارسکشورازطريقافزايشاستفادهازمنابعنتايجمتوقعۀاسرتاتيژیعبارتندازدسرتسیبهرتومطم
رداخلیواستفادهازمنابعانرژیوارداتی.دولتدرسددآناستتازمينههایالزمرابرایرسمايهگذاریخصوصید

تهبهتوسعۀتوليد،توزيعوفروشبرقفراهممنايد.کاهشفقروافزايشفرصتهایشغلیوتشبثاتیدردهات،وابس
.برقازطريقرسمايهگذاریسکتورخصوصیوسکتوردولتیدرشبکههایبرقميباشد

:ترانسپورت
انسپورتکشورعبارتاستازايجاديکشبکۀزمينۀسکتورترهدفاسرتاتيژيکاسرتاتيژیانکشافملیافغانستاندر

راالهارادرداخلوازخارجبهداخلکشوروبرعکسآنترانسپورتیامينومنسجم،کهحملونقلمطمنئافرادوکا
کيلومرترسکدرجهدوم)درمرکزوواليات(،533باتکميلسيستمشاهراههایمنطقهبی،بهاحيای.تأمنيکند
کيلومرترسکبرایدسرتسیبهدهاتمنحيثوسيلۀکليدیمعيشت،کاهشفقروآسيبپذيری،در6290احيای
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مراقبتشبکۀوحفظشهری،هایرسککيفيتبهبودجهتشهری،ترانسپورتۀ ويتدادهخواهدشد.اداردهاتاول
دولتسيستمفعاليتهایوسيعرسکها،پالنگذاریشبکۀرسکهاوتسهيلخدماتترانسپورتی،تقويتخواهدشد.

.مصارفآن،تطبيقخواهدمنودحفظومراقبتراباحصولاطمينانازپايداربودنمنابعمتويل
برعالوه،سايرابتکاراتعمدهودارایاولويتدرسکتورترانسپورتشاملمواردذيلميباشند:

 ميدانهوايیجديدکابل -1
 زاررشيفوهراتبازسازیميدانهایهوايیقندهار،م -2
 احداثميدانهایهوايیجديددرسطحمنطقه -3
 آهنراهە طرحپروژ -4
 یجديدباکشورهایهمسايهدرزمينۀترانزيت،توافقنامهها -5

2010)1389هاکمکخواهدکرد.دراخريسالاينتوافقاتدرامرکاهشزمانالزمبرایانتقالکاالهابنيمرز
ها،زمانالزمبرایترانزيتاجناسرامرزۀ رهایهمجوارآنازطريقهمکاریدرزمينۀادارميالدی(افغانستانوکشو

کاهشخواهندداد.درحالحارضبرنامههايیرویدستاندتابهکمکآنميدانهوايیبنياملللیکابلوديگر
يطسازمانبنياملللیهوانوردیملکیوميدانهایهوايیعمدهواداراتمربوطهوانوردیملکی،بامعيارهاورشا

گسرتشبرایملکیهوانوردیجديدە ند.اينتالشتأسيساداراتحاديۀبنياملللیترانسپورتهوايیمطابقتدادهشو
 .داردبردرنيزرارقابتیهوايیترانسپورت

:معادن
،رشدصادراتوهمچنانافزايشعوايددولتانتظارمريودکهاستخراجمنابعطبيعیبهافزايشتوليدناخالصداخلی

اهدافاسرتاتيژیانکشافملیافغانستاندرزمينۀسکتورمعادنعبارتنداز:.کمککند
 جذبرسمايهگذاریسکتورخصوصی -1
 تنظيموترويجانکشافپايدارمنابعمرنالها -2
 حصولاطمينانازرسویوثبتدرستمنابعجيولوژيکیکشور. -3
درزمينۀکشفواستخراجمعادنراهمازطريقايجادمقرراتوقوانينیکهرسمايهگذاریسکتورخصوصیمامراين

راحاميتوتشويقکنند،امکانپذيرخواهدشد.يکیازمؤفقيتهایچشمگريورسيعدرسکتورمعادنعبارتاست
8.2امضایقراردادمعدنمسعينکبهارزشازامضایتوافقنامۀبزرگرتينرسمايهگذاریخارجیدرکشور،يعنی

.ميليارددالر
دولتاقداماتذيلرابهعنواناولويتهایسکتورمعادنانجامخواهدداد:

 افزايشبازدهیمالیاستخراجمعادن -1
 ايجاديکسيستممديريتیشفافودارایظرفيتهایالزم -2
 یسازیوتطبيققواننيومقرراتمختلفيحاميتازرسمايهگذاریدرسکتورمعادنازطريقنها -3
پايدارومدتدرازۀ محاسبۀدقيقمنابعمرنالهایکشوردرجهتاتخاذيکاسرتاتيژیمناسببرایاستفاد -4

رسمايهافزايشباعثکشور،مقرراتوقواننيبهگذارانرسمايهاعتامدجلبزمينۀدرمؤفقيت.منابعايناز
.شدخواهدهاسکتورديگرومعادنسکتوردرگذاری
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آب:منابعە ادار
کوتاهدرآب،منابعانکشافوپالنگذاریجهترادريائیهایحوزهۀ اداروآبمنابعۀ دولتشيوههایمنسجمادار

منابعانکشافوادارهازاستعبارتافغانستانملیانکشافاسرتاتيژیهدف.کردخواهدتطبيقمدت،ميانومدت
کشافاقتصادیواجتامعیبهعملآيد،کيفيتزندهگیاندرپايدارافزايشيابد،کاهشفقرطوريکهشور،کدرآب

.متامافغانهابهبوديابد،ومنابعکافیآببراینسلهایآيندهحفظشود
6.3الدی(،تقريبا مي1970)1350درصدمرصفآبراتشکيلميدهد.درسالهای95آبياریزمنيهایزراعتی

ميليونهکتارزمنيبااستقادهازشيوههایمختلفآبياریدرافغانستان،کشتمیشدند.ولیدرحالحارضرصف
ۀ درصدآنتوسطسيستمهایطراحیشد(10)هکتارزمنيتحتآبياریقرارداردکهازجملهفقطده3.1درحدود
هایللمیزمنيبهنسبتشدهآبياریهایزمني.ميشوندياریآبُسنتیهایشيوهبهمتباقیوشدهآبياریمهندسی

ميليونهکتارآنبهصورت8.5ميليونهکتارزمنيقابلزرعدرافغانستان،3.8سهبرابرحاصلخيزميباشند.ازجملۀ
.ميدهدتشکيلراافغانستاندولتایهاولويتازيکیآبياری،سيستمە باالقوه،قابليتآبياریرادارامیباشند.ادار

ياازکارافتاده،صورتگرفتههتاحيایمجددسيستمهایآبياریتخريبشدهوجدرمالحظهقابلگذاریرسمايه
است،ولیکارهایناچيزیدرخصوصجلبرسمايهگذاریجديدبهمنظورافزايشمؤثريتمرصفآبانجامشدهاند.

.افبندهایآب،مانندکوکچه،گمبريیوکامهميباشديتهایدولت،انکشيکیازاساسیتريناولو
احيایمجددساختارهایُسنتیوموجودآبياری،منحيثيکاولويتدارایاهميتباقیماندهودرراستایافزايش

ودهایوسيعدرتوليداتزراعتیوکاهشفقر،درميانخانوادههایروستائی،مؤثرواقعخواهدشد.جهترفعکمب
خواهدخاصاولويتالصحه،حفظوآبرسانیە رتسیبهخدماتآبرسانیوحفظالصحه،دولتبهراهاندازیپروژدس
زمنياحيایجهتراجديدهایبندومنودهتکميلراهايدرولوژيکیرسویدولتمدت،درازتامدتمياندر.داد
.کردخواهداعامرزراعتیهای

:تكنالوژیمعلوماتیوارتباطی
درصدکشوربه80هدفاسرتاتيژيکاسرتاتيژیانکشافملیافغانستانعبارتاستازگسرتشدسرتيسمتوازن

ميالدی(.اولويتهایسکتورتکنالوژیمعلوماتیو2010)1389خدماتتکنالوژیمعلوماتیوارتباطاتتاسال
سیبرایگسرتشدسرتسیرسيعبهمعلوماتوتليفونهایفايربنوریوشبکۀکيبلمارتباطات،عبارتازتکميلپروژه

تطبيققانونتکنالوژیمعلوماتیوارتباطات،برایايجادزمينههایانکشافیدرسکتورو.هایهمراه،خواهندبود
،ازطريقوزارتمخابراتوتشويقرسمايهگذاریخصوصی،الزمیخواهدبود.شورایتکنالوژیمعلوماتیوارتباطات

ازطريقپيگريیاقداماتالزمبهسویمنسلکساخنتدولتبهسيستمتک نالوژیمعلوماتیتالشخواهدمنودتا
افزايشداده،کيفيتحکومتداریرابهبودبخشيدهوفساد(E-Governingیعنی)عرصیکمپيوتر ظرفيتدولترا

.یبيشرتیرادراينعرصهانجامدهدمريودکهسکتورخصوصیرسمايهگذاریهااداریراکاهشدهد.انتظار
:انکشافشهری

مديريتمؤثرروندرسيعرشدشهرنشينیدرخصوصبازسازیکشوراهميتبسزایدارد.درروندتهيۀپالنهایانکشاف
طر انکشافشهریعمده، هشتپالن هدفاسرتاتيژیواليتیاسرتاتيژیانکشافملیافغانستان، اند. حگرديده

لیافغانستان،هامناافزايشدسرتسیبهخدماتبهرتورسپناهقابلاستطاعت،همزمانبارشداقتصادیانکشافم
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پايدارازطريقتطبيقبرنامۀملیشهریمیباشدکهشاملپاليسیملیزمنيوپالنهایانکشافشهریميگردد.نتايج
:ندبوداينتالشهاچننيخواه

 خدماتعرضهوشهریانکشافە ظورادارتقويتظرفيتشاروالیهابهمن -1
 هآمهنگیبهرتنهادیونظارتازشاخصهایکليدیشهری -2
 افزايشدسرتسیبهخدماتاساسیبرایشهرنشينان -3
 درصدمناطقمسکونیغريرسمی50رسمیسازیتدريجی -4
دهسبزدرفساحاتجديدشهریبهشمولشهرکجديدبهبودخدماتوتسهيالتعامهوهمچنانانکشا -5

 شاملکابل
درصد30درصدافزايشدربخشهایخانهسازیو50افزايشدسرتسیبهرسپناهقابلاستطاعتبا -6

افزايشدرزمنيهاييکهبرایدادوستدومارکيتهااختصاصدادهميشوند،توأمبادسرتسیبهمنابعمالی
 تصادیمناسبازنظراق

.رسسبزوفضایبازبهبودمحيطزيستشهریباساحات -7
شافرسيعشهرهاوجوددارد،ايجادسيستمهایمالياتیوجربانهزينهاست،کهبتوانانکبرابردرکهە چالشعمد

وصیازطريقآنمصارفخدماتدولتیشهریرابهطورمؤثرپرداخت.اينامرباعثافزايشفرصتهابرایسکتورخص
امتويلاندکازجانبسکتوردولتیبههدفکمکبهشهروندانفقريخواهددرزمينۀفراهمآوریخدماتشهریب

پالنگذاریۀ شد.برایجلوگريیازافزايشمناطقشهریپالنناشدهوغريرسمی،ظرفيتتقسيمبندیزونهاوادار
.شدخواهدتقويتجديدشهرهای

ثيکپُلميانآسيایمرکزیوجنوبی،رشقميانهوايجادفرصتهاازاينموقعيتاسرتاتيژيک،منحيزمينهسازیو
افزايش درايجادثباتورفاهمنطقهکمکميناميدونيزميزانرسمايهگذاریوتجارترا رشقدوراستفادهگردد،

:تااستايندولتە ميدهد.اولويتهایعمد
زيت،ترانسپورتورسمايهگذاریدرتوافقنامههایدوجانبهومنطقهيیبههدفتسهيلتراندرابتکاراتو -1

 منطقهافزايشومشارکتورهربیافغانستانتقويتگردد
 اتخاذتدابريجامعجهتبهرهبرداریازامکاناتومنابعبرقآبیکشور -2
 فراهمآوریزمينۀتسهيالتبرایعودتکنندهگانومهاجرين -3
 یازجرايمرسحدی،مانند:مکاریهایمنطقهيیدراداراترسحدیبهمنظورجلوگريه -4

 قاچاقاسلحهوموادمخدردرکشور،راتحتپوششقراردهد •
ويژه • به بدونمساعدتهاینزديککشورهایمنطقه، استکه دانسته را دولتاينموضوع

.تواندبرآوردهسازدپاکستان،اهدافخودرادررابطهبهبهبودامنيتمنی
(ANDSغانستان)منبع:اسرتاتیژیانکشافملیاف

 : فواید عامه
شربغان-یونتکاریپلخمریهشایجادگردیدهوبعدا 1312وزارتفوایدعامهدرچوکاتاداریافغانستاندرسال

ریتفوایدعامهفاریابغرضمدیایجادگردیدهو1342(بخاطراحداثرسکپلخمریالیفاریابدرسال9منرب)
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بعدا ایناداردهفعالیتمنودهو1358سالتاتاسیسگردیدهو1333آبدرسالبرقوفعالیتدرعرصههایرسک،
منایندهگیپامادرفاریابتامربوطفوایدعامهجوزجانگردیدهویمراقبترسکهابخشمدریتحفظوقسام لغوو

شاملبستپیآرآرگردیدهبنامتشکیالتاداریفوایدعامهفاریاب1385گردیدهودرماهدلوفعال1385سال
تحتعنوانمنودهوءبهریاستارتقاتشکیلآمریت1391سالدر.یدعامهفاریابمسمیگردیدهاستآمریتفوا

یناید.ولسوالیهافعالیتممسیراهوهایشاهررسکسازوساخت،مراقبتوریاستفوایدعامهفاریابدرعرصهحفظ
.نفرکارگررادارمیباشد43نفرکارمندو13اداریخویشلیکریاستفوایدعامهدرتش

 طبیعیقرارذیلمیباشند:ءاعضایسکتورزیربنا

 ریاستمحرتمخدماتسکتوریمقاموالیت •
 ریاستمحرتماقتصاد. •
 تیریاستمحرتممخابراتوتکنالوژیمعلوما •
 ریاستمحرتمرشکتبرشنا •
 ریاستمحرتمشورایوالیتی •
 حرتممحیطزیستریاستم •
 ریاستمحرتمشهرداریمیمنه •
 ریاستمحرتمتنظیمآب •
 ریاستمحرتممعادن •
 مسکنریاستمحرتمامورشهرسازیو •
 صنایعریاستمحرتمتجارتو •
 آمریتمحرتممیدانهوائی •
 آمریتمحرتمنقشهبرداری •
 مدیریتمحرتمترانسپورت •
 تریاستمحرتماحیاوانکشافدها •
محرتممخابراتریاست •

میادینهواییدروالیتفاریاب
ومرتطورپخته30مرتوعرضآن2000خطرنویآنبطولکهوالیتفاریابداراییکمیدانهوائیملکیبوده

دارایاپرونواپروجوتکنویمیباشد.الیتینگومارکنگنگردیده،همهروزهودیدهقیرریزییاآسفالتگراساسی
عامرآنازقبیلالخارجیوطیاراتنظامیدرآننشستوبرخاستمیمنایند.تاسیساتجدیداکتهایطیاراترش

باباستاپهوسم دو وسایلترمیامتیو ترمیامتیبا گاراج آن، شعباتمربوطه با پروژهتاور دریناواخر یباشد.
عمآلاعامراینترمینلکارکهاردادگردیدهساختامنیترمینالجدیدبارشکتمحرتمنوروزافغانازطریقمرکزقر

جریاندارد.
 تکنالوژیمعلوماتی دسرتسیبهخدماتمخابراتیو
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یلآنزمانمدیریتبودهکهدرسهکهدرتشک1332ریاستمخابراتوتکنالوژیمعلوماتیوالیتفاریابدرسال
تلفن1352بهریاستارتقادادهشد.ودرسال1357بخشپست،تلفنوتلگرافبهکارخودآغازمنوده،ودرسال

هاینیمهاوتوماتدرخدمتهمشهریانقرارگرفتوارتباطولسوالیهانیزازطریقتلفنهایسیمدارتآمینگردید،
دستگاهتلگراف)بیسیم(بهسیستمتلگرافیوتلفنیایجادوجهتارتباطباکابلودیگر1331وهمچناندرسال

دستگاهرادیوریلیدر1364درسالوالیاتبکارخودآغازوتاحدیمشکلمردمدرزمینهتآمینارتباطمرفوعگردید.
دستگاهکودان1383عالیتآغازکرد.درسالمیدانهوایینصبوباپرسونلنظامیدرچوکاتریاستمخابراتبهف

یکپایهآندرشهرمیمنهنصبوجهتتآمینارتباطبینبود،بهکمککشورهایدوستبهوزارتمخابراتدادهشده
وزراتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتیازجملهاولینادارات2001درسال. مرکزووالیاتبهکارفعالیتآغازمنود

اتخصوصیانبودکهسرتاتیژیوپالیسیهایعمومیرابرایسکتورمخابراتترتیبمنودتاکمپنیهاادارافغانست
فعالدروالیتفاریاب رابهمنظوررسمایهگذاریدربخشمخابراتوبکارانداخنتسیستمهایمخابراتیحامیتمناید.

اکنونچهارده اتیوانرتنتیکاروفعالیتمناید.چهارکمپنیخصوصیویکرشکتدولتیدرعرصهخدماتمخابر
 .راتیقرارداردواحداداریاینوالیتزیرپوششخدماتمخاب

 عوایدساالنهمعادن
 (افغانی13492082مبلغ)1394مالیسال -1
 (افغانی45539147)مبلغ1395مالیسال -2
 (افغانی36163452مبلغ)1396مالیسال -3

اشتغالنفوسدرمعادن
تعداد) ارگراشتغال(تنک2000الی1500ساالنهدرموسوماستخراجمعدنمنکاندخویوالیتفاریابتقریبا 

 وظیفهمیدارند.
آنهامعلومخواهدشدصورترسویمساحتوظرفیتدرکهانواعمعادن

:تشخیصگردیدهاستدروالیتفاریابتاحالمعادنذیل
 منکاندخویمعدن -
 معدنسنگگچحرضتشاهمردانولسوالیخانچهارغ -
 غبامعدنریگصحرائیخواجهقدوقولسوالیخانچهار -
 وگازطوطیمیداناندخویمعدننفت -
 معدنسنگگچتاشقلعهولسوالیشیرینتگاب -
 معدنپولیمیتالسهکوهگرزیوان -
 معدنسنگمرمرورخامولسوالیاملار -
 سلیکانخشتپلولسوالیپشتونکوتمعدناکساید -
 گازخواجهاسفالنولسوالیقیصارمعدننفتو -
 ذغالقرائیولسوالیاملارمعدنسنگ -
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قرارداشتهومتباقیمعادنتاحالواستخراجمنکاندخویتحتبهرهبرداریفوقالذکرتنهامعدندناعازجملهم
 رسویواکتشافدقیقنگردیدهاست.

 خصوصیرشد سکتور  اقتصاد وسکتور 
:ازاندعبارتدولتۀ سهاولويتعمد  

توشيحقوا -1 تجارتمربوطە ننيعمدايجادچارچوبهایحقوقیبرایسکتورخصوصیشاملتصويبو
حقها،استندردها،گیمنايندهها،قراردادتجارتی،وميانجيگریتجارتیحکميترشاکت،ها،رشکت)

 عالماتتجارتیوثبتامتيازانحصاری(نرش،وطبع
 ايجادچارچوبمقرارتیبرایحاميتازتطبيققواننيمتذکره -2
 تعميلچارچوبهایحقوقیومقرراتی. -3
مهمرادرنظرخواهدداشتواطمينانحاصلخوادکردکهاينقواننيومقرراتبارشايطامرمچنانايندولته

تهوبهطورعادالنهتطبيقميشوندتارسمايهگذارانبتوانندبهراحتیدرموردرسمايهاجتامعیافغانستانمطابقتداش
.گذاریدرآيندهتصميمبگريند
درچارچوبپاليسیهایخودبرایرشدوانکشافسکتورخصوصیتقويتخواهدبخشيد.دولتحاکميتاقتصادیرا

اقداماتدراينزمينهشاملمواردذيلميباشند:
 احتمسئوليتهاوميکانيزمهاینهادیدرزمينۀآوردناصالحاتدردادوستدوض -1
تسهيل -2 بهشمولاقداماتدرزمينۀتوضيحبهرتحقملکيت، طرزالعملهایمربوطبهانتقالبهزمني،

 ملکيتوتضمنيامکاندسرتسیدرازمدتبهزمنيازطريقاجاره.
سيستموافغانستاندرگذاریرسمايهازحاميتە رتوصنايع،ادارتقويتوزارتتجاتسهيلطرزالعملهای -3

 دعاویفصلوحلوتجارتیهایفعاليتبهرتتنظيمجهتحقوقی
دهبرایفعاليتهایتجارت)ثبت،جواز،فعاليتهایبنياملرزی،طیمراحلگمرکیوپرداختعمبهبوددسرتسی

.مربوطبهانجاممعامالتکاهشيابندها(ادامهخواهديافتتاهزينههای
دولتخصوصیسازیوسهامیساخنتتصدیهایدولتیرادراولويتهایمهمکاریخودقراردادهاست.اينامر

سهامیسازیوافزايشمؤثريتدافغانستانبرشناموسسۀخواهدبود.وزارتماليهفهرستمتامتصدیهایشامل
لآيندهخصوصیوسهامیميگردند،ترتيبمنودهاست.دسرتسیعادالنۀمتامرقابتدولتیراکهدرظرفسهسا

.هدشدکنندهگاندرسکتورخصوصیازجانبنهادهایمربوطۀدولتیحاميتخوا
دولتبادرنظرداشتعوايدداخلیونيازبهحاميتتوليداتداخلیتوسطسکتورخصوصی،متعهدبهسياستهای

هوضعمالياتتجارتیراباالیصادارتووارداتکاهشدهد،ميباشد.الزماستتاصنايعرقابتیحامیتجارت،ک
د،تقويتگردند.وزارتماليهمسئوليتتنظيمساختاررژيممشخصايکهافغانستاندرآندارایمنفعترقابتیميباش

ودتجارتوارتباطاتتجاریباکشورهایتعرفههاراازطريقمشورهباجوانبذيدخلبهعهدهخواهدداشت.بهب
هيلمنطقه،بااستفادهازمزايایموقعيتاسرتاتيژيکافغانستاندرمنطقهواتخاذپاليسیهاوطرزالعملهایتس

مقرراتمؤثرودرستتطبيقمدت،کوتاهدر.ميباشددولتهایاولويتازيکیترانزيت،وتجارتە کنندهوتقويتکنند
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کاهشدوامداراوسطزمانالزمبرایصادراتوواردات،تارسيدنآنبهمعيارهایمنطقهيی،محراقتالشوگمرکی
.بهحصولعضويتسازمانجهانیتجارتميباشدهایدولتراتشکيلخواهدداد.دولتمتعهد

ده؛هرچنديکههنوزسطحخدماتسيستممالی،بهشمولبانکداریوقرضههایکوچک،بهطوررسيعدرحالرشدبو
مالیپاينياست.فقطيکتعدادکمیازمردمدسرتسیبهخدماترسمیمالیدارند.ايجاديکسکتورقویمالیايکه

ایکشورباشدميتوانديکیازموانععمدهدرزمينۀافزايشظرفيتتوليدوافزايشعوايدداخلیتوسطپاسخگوینيازه
.يانبرداردسکتورخصوصیراازم

نخستنياولويتدولتبرایسکتورمالیعبارتازتقويتچارچوبقانونیازطريقتصويبوتطبيقچهارقانونسکتور
رهوتعهداتپولی(کهدرحالتعليققراردارند؛وتقويتتعميلمقرراتدقيقومعامالتمصئون،رهن،اجا)مالی

بانکداریخواهدبود.اولو تشبثاتمناسبدرسکتور افزايشعرضۀخدماتمالیبهمناطقروستايیو يتبعدیرا
یسازیبانکاقتصادیکوچکومتوسطتشکيلميدهد.حکومتاسرتاتيژيهایاصالحساختارهاودرنهايتخصوص

تباراتاعبهمربوطمعلوماتۀ ملیوپشتنیبانکراتطبيقخواهدکرد.درميانمدت،حکومتتالشخواهدکردتاادار
الی،ديوانحلوفصلمنازعاتمالیراايجادمنودهوقانونمناسببيمهرابهمنظورتشويقايناجزایکليدیسکتورم

 .مالیتطبيقمنايد
 میزانفقر

صدگذشتهوبیشرتینمیزانفقردردهاتودرمیاناقوامدر54بهصددر39بهگزارشاتمیزانفقرازمرز رنظ
خطفقرزیراشتهکهازمیانسهتنیکتنازمردمدهاتزیرخطفقربودهوازهردوکوچییکآندرکوچیوجودد
بدونشککه،دنمیربخطفقربهرسوپرسدرافغانستانزیرکهدرحالحارضنزدیکبهدومیلیوندخرتبهرسمیربد

بهوغیرطبعییمحالتشانرارهامنودهحوادثطبعییواثرمردمازوامناستنابوالیاوالیتفاریابهمیکیاز
.میشودبهنیرویبیکارانافزودههمهروزهکهومسکنگزینمیشوندشهرهامترکزمنوده

1.9کهتربند.اینبدینمعنیاسفیصدآنازبیکاریمطلقرنجمی22.6وننفرواجدالرشایطکار،ازچهاردهمیلی
میلیوننفرکارناکافیدارنددرحالیکهساالنه2میلیونپرسودخرتفعالکهدرجستجویکاراند،کارندارند.بیشاز

بطهبهنقشسکتورخصوصیوموسساتغیردولتیدرشود.دررابهنیرویکارافغانستاناضافهمیصدهزارنفر4
متاسفانههنوزهمبسیاریازمردمافغانستانبهخدماتخوب،صحی،آموزشزمینهارایهخدماتبهمردمافغانستانکه

 .وخدماتشهریوروستاییدسرتسیندارند
 فیصدینیرویکار

پوهنتوناینازجوانانازیساالنهتعدادزیادلتیمیباشدووالیتفاریابیکیازوالیتیاستکهدارایپوهنتوندو
فیصدنیرویکارفعال%65میتوانگفتکهاینوالیتوکارکشورافزودهمیشودییروبهنوفارغالتحصیلگردیده

دارد.
 کاربهتفکیکجنسیتمیزانمشارکتنیروی

هایمحیطیرشایطاینرافراهممنیسازدتاآماررواجورسوماست،بدونشکزناننیمپیکرجامعهراتشکیلداده
،خانهنشیناستندبانوانتحصیلکردهفاریاباکرثیتشانبیکارو.طبقهاناثبدستآیددقیقدررابطهبهنیرویکار
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لحاظفیصدیازباوجودیکهبانوانبیشرتعالقهدارندتابعدازتکمیلیتحصیلشاندرمکاتبمعلمشونداماباآنهم
 خانهنشیناستند.درکلاکرثیتآنانبیکاروکهبانوانفاریابصاحبوظیفهاستندفیصد2%

 تعدادبانکهابهتفکیکدولتیوخصوصی
قرارهرکدامآنخصوصیمیباشندکهبانکچهارودولتیبانکهفتبانکوجودداردکهسهفاریاببهتعداددروالیت
:ذیلاست
دولتیبانکهای

 بانکملی -1
 افغانستانبانکد -2
 پشتنیبانک -3

بانکهایخصوصی
کابلبانک -1
عزیزیبانک -2
 بانکقرضههایکوچک -3
بانکاسالمی -4

 بنادرتجارتیوگمرکات
یمیباشدکهمتاسفانهبندرخواجهقچیقچآقینهوبندرخواجهبندربهنامهاییتفاریابدارایدوبندرتجارتیوال
محسوبمیشودکهمتاممواد،امابندرآقینهیکیازمشهورترینوعایدزاترینبندربرایافغانستاندفعالمیباشغیر

ارتزاقیوتحریقاتیازهمینبندرواردافغانستانگردیدهودرعوضبعضیازموادنیازکشورترکمنستانازهمینبندر
.صادرمیگردد

 مصئونیت اجتماعیسکتور 
پذيریآسيبوفقربلندميزانە يجۀرسویخانوادههایافغانستانبهعملآمدهاست،نشاندهندمعلوماتيکهدرنت

قویاقتصادیرشد.ميباشدغذايی،موادقيمترفنتبلندجملهازمرصف،ناگهانیتحوالتوفقرمقابلدرافغانستان
اشد.برایدستيابیبهرشداقتصادیمؤثر،دولتبکافیتنهايیبهمنيتواندامراينولیاستفقرزدايیرشايطازيکی

سياستهايیرادرزمينۀعوايداتخاذميکندکهازنظرمالیپايداربودهوبهاساسُسننوارزشهایاسالمیافغانستان،
.فقريترينوآسيبپذيرتريناقشارجامعهراهدفقراردهند

مصئونيتهایاجتامعی،يکیازعنارصمهمکاهشفقرميباشند.دولتنۀاقداماتهدفمندوپايدارازنظرمالیدرزمي
برنامههایمتمرکزبرفقريتريناقشارجامعه؛ بهپيشربدسياستهایپايداردرزمينۀعوايدازطريقاصالحاتو

يانبرداشنتماز،اختصاصمنابعکافیبهفقريترينساحاتازطريقبرنامههایملیوبرنامههایحاميتیمؤثر
افزايشظرفيتهایمديريتیوپالنگذاریوزارتکار اموروسبسايدیهایناهدفمندانهمانندسبسايدیهایانرژی؛

مصئونيتهای هایاشتغالزايیو زمينه در هایمنسجم اندازیبرنامه جهتراه معلولنيدر و شهدا اجتامعی،
.اجتامعیمتعهداست
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رابرایافغانهايیکهازناحيۀحوادثطبيعی،ناامنی،وبازگشتازمهاجرتمترضرنهدولتکمکهایانساندوستا
اسرتاتيژیزمانیۀ ميليونمهاجرديگرميتوانند،درپنجسالآيندهيادردور5.2شدهاند،انجامخواهدداد.درحدود

ودتکنندهتاهنوزموجودنيستودراينعزيادتعداداينجذبظرفيت.گردندبازکشوربهافغانستان،ملیانکشاف
راستابهمداخلۀقابلمالحظۀبنياملللینيازازاستتاازتغيريمسريمنابعودارايیهایمحدودجلوگريیبهعمل

ایآيد.وزارتمهارجرينوعودتکنندهگان،برنامههایحاميتازمهاجرينوعودتکنندهگانراکهازطريقوزارته
همچننيودوستانهبرشاقداماتوافغانستان،طبيعیحوادثبامبارزهۀ رتطبيقميشوند،هآمهنگميسازد.ادارديگ
.ساختخواهدمنسجمطبيعی،حوادثهنگامدررادولتهایگیآماده

(ANDSمنبع:اسرتاتیژیانکشافملیافغانستان)
معلولینریاستکارواموراجتامعی،شهداو

هجریشمسیباادغامتعدادازاداراتکهبهشکلغیرمنسجموپراگندهدرگسرتهکارو1359سال هدراینادار
رفایاجتامعیفعالیتداشتریاستیبنامریاستعمومیکاروتامیناتاجتامعیباهویتارگانمرکزیادارهدولتی

نهادبهوزارتکار،اموراجتامعیارتقایافتوباتحوالتمنود.بعدهاایندرچوکاتشورایوزیرانوقت،بهفعالیتآغاز
پسازسقوطرژیمطالبانوباتشکیلدولتانتقالیافغانستان،وزارتشهدآومعلولیننیزبااینوزارتادغامشدو

بناموزارتکارواموراجتامعی،شهدآومعلولینمسمیگردید.
:نیمعلولوشهدآ،یاجتامعامور،کارستایریالتیتشکتارساخمورددرمعلومات

امره
ش

 

تشکیل 
 کارمندان

 بست ها
کارمند 
 موجود

اصلبست


موجود
کمبود
بست
بست1
بست2
بست3
بست4
بست5
بست6
بست7
ذکور8
اناث


1 144
144


0013883
711
31
42
102


1396144144تشکیلمجموعهبستهایاینادارهمطابق 

انچهازنامریاستکارواموراجتامعی،شهدآومعلولینپیداستکهاینریاستدرسهبخشمسولیتهایخودراچن
بهپیشمیربدکهذیآلترشیحمیگردد.

مدیریتعمومیانکشافمهارتها–1
مدیریتعمومیقوایبرشی–2
مدیریتعمومیخزینهتقاعد–3

جادپروژههایتعلیامتفنیوحرفوی،دریافتکاربهجوانانبیکاراعمازذکورواینبخشهادربرگیرندهمسایلای
اناث،توزیعکارتجوازکاربهمتقاضیانداخلیوخارجیوثبتراجسرتمتقاعدینملکیونظامیبخاطراجرایحقوق

آنهامیباشد.وامتیازاتتقاعدی
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یریتهای:معلوماتدرموردآمریتاموراجتامعیکهشاملمد
مدیریتعمومیکودکستانها–1
مدیریتعمومیپرورشگاه–2
مدیریتعمومیتنظیمتامیناتاجتامعی–3

مکتبواطفالواینبخشهادربرگیرندهایجادکودکستانهاوپرورشگاها،بهمنظورآموزشوپرورشاطفالقبلاز
قشده،متخلفازقانونومترضر،رسویوتشخیصخانوادهبیرسپرستوگدا،هاکمکودستگیریاطفالقاچا

هایبیبضاعتومهاجرینداخلی،غرضدریافتکمکبهآنهاوتدویرجلساتسکتورمصونیتاجتامعیوشبکه
عملکردمحافظتاطفالرادربرمیگیرد.

دآمریتامورشهدآومعلولینکهشاملمدیریتهای:معلوماتدرمور
عمومیخدماتبهزیستیمدیریت–1
مدیریتتثبیتحقوقورثهشهدآومعلولین–2
مدیریتمحاسبهحقوقورثهشهدآومعلولین–3
مدیریتتادیهحقوقورثهشهدآمعلولین–4

آوقربانیانجنگاعمآمریتمیباشد.دراینبخش،وارثینشهداینبخشهادرحالحارض،ازمهمرتینوظایفاین
هایشهدآومعلولین،ثبتوراجسرتمیشوندکهبعدازطیمراحلقانونی،اسنادوفورمتثبیتشهادتووادهازخان

مقرراتدولتفیصدیمعلولیتآنان،باتائیدمقاموزارت،برایورثهشهدآومعلولینملکیونظامی،مطابققانونو
 تهمیشود.پرداخشان،حقوقوامتیازاتچجمهوریاسالمیافغانستان
قرارآتیارقاممیگرددموجودمیباشد.که(بابکودکستان20دروالیتفاریاببهتعداد)

کودکستانمرکزیواقعدرکارتهافرسانناحیهدومحوزهشهری.–1
ارتهافرسانناحیهدومحوزهشهری.کودکستانمکتبهمتآبادواقعدرک-2
کوتواقعدرگذرافغانکوتناحیهپنجمحوزهشهری.کودکستانمکتبجمعیتافغان-3
کودکستانمکتبنسوانافغانکوتواقعدرگذرزرگرخانهناحیهدومحوزهشهری.-4
کودکستانمکتبنسوانپشهخانیواقعدرگذرتندورکناحیهسومحوزهشهری.–5
چهارمحوزهشهری.کودکستانمکتبتجربویعربخانهواقعدرگذرعربخانهناحیه–6
کودکستانمکتبلیسهستارهواقعدرگذرعربخانهناحیهچهارمحوزهشهری.–7
اقعدرگذرتکلیخانهناحیهسومحوزهشهری.کودکستانمکتبجرنیلغوثالدینو-8
کودکستانمکتبگوهرشادبیگمواقعدرگذرتکلیخانهناحیهسومحوزهشهری.-9
انمکتبامیرعلیشیرنواییواقعدرمیدانهواییناحیهنهمحوزهشهری.کودکست–10
زهشهری.کودکستانمکتبکارتهصلحواقعدرکارتهصلحناحیهنهمحو-11
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کودکستانمکتبنذیرآبادواقعدرگذرکوهیخانهناحیهاولحوزهشهری.–12
وهیخانهناحیهاولحوزهشهری.کودکستانمکتبنسوانکوهیخانهواقعدرگذرک-13
کودکستانمکتبدهعزیزانواقعدرگذردهعزیزانناحیهاولحوزهشهری.-14
دانباالواقعدرگذردهسیدانناحیهششمحوزهشهری.کودکستانمکتبدهسی–15
کودکستانمکتبچرمگرخانهواقعدرقریهچرمگرخانهمربوطولسوالیپشتونکوت.–16
کودکستانولسوالیاندخوی.–17
کودکستانمرکزولسوالیقرغان.–18
کودکستانمرکزخانچارباغباال.–19
کودکستانخانچارباغپایان.–20

معلوماتدرموردتعدادشهدآومعلولینومتقاعدین:
آنظامیاعمازشهدآامنیتملی،(تنشهد795(تنشهدآملکیوبهتعداد)5573دروالیتفاریاببهتعداد)

(تنمعلولیننظامیاعماز63)(تنمعلولینملکیوبهتعداد11324اردویملیوپولیسملیبودهوبهتعداد)
(تنشهدآومعلولینوجوددارد.وهمچنانبهتعداد17755امنیتملی،اردویملیوپولیسملیکهجمعآبهتعداد)

(تنمتقاعدینحیاتینظامیوورثهنظامیوجود153تقاعدینحیاتیملکی،ورثهملکیوبهتعداد)(تنم740)
(تنمتقاعدینحیاتیملکیونظامیوجوددارد.893تعداد)داردکهجمعآبه
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 فصل سوم
 بودجه و مرصف بودجه انکشافی به تفکیک سکتور

 معارف
دیدگاهاینادارهکهعبارتازانکشافرسمایهبرشیمطابقبهاصولواساساتوزارتمعارفدرراستایتالشرسیدنبه
هایملیوحقوقبرشازطریقفراهمآوریزمینهدسرتسیمساویانههمهاتباعدینمقدساسالم،احرتامبهارزش

30مکاتبتخنیکی،7ن،داراملعلمی8مکاتبتعلیامتعمومی،996کشوربهتعلیموتربیهباکیفیتمیباشد،بتعداد
مدارسدینی،فعالیتدارند.

آنازطبقهاناثدراینمکاتبمشغول125,999وذکور170,906شاگردکهازآنجمله296,905مجموعابهتعداد
 فراگیریدانشهستند.

معلوماتمخترصرادرموردوضعیتمعارفاینوالیتبیانمیکند.جدولذیل

 معارف

مکاتبتخنیکیمدارسداراملعلمینبعمومیمکاتکتگوری
تعدادشاگردان

مجموعاناثذکور
 296,905 125,999 170,906 7 30 9968تعداد

دریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانستانفامیلهاعالقمندبیشرتبهتعلیم
برای تربیهگردیدهواطفالخودرا تعدادشاگرداندرمکاتبوالیتفاریابو فراگیریتعلیمبهمکاتبمیفرستند.

انمیدهد.قسمیکهدرفوقدیدهمیشودیکرقمقابلمالحظهرانش

وزارتمعارفساالنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیوانکشافیدریافتمیکندوقسمیکهدر :بودجه معارف
دآندربخشبودجهعادیبهمرصفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازموجودیتشکلدیدهمیشودمقدارزیا

 عدادزیادمکاتبکهدررستارسکشورموجوداستمیباشد.تشکیلبزرگدروزارتمعارفومصارفعادیبرایت
جزئیاتبودجهمعارفوالیتفاریابدرشکلذیلانعکاسدادهشده.

    
دراینوالیتازطریقوزارتمعارفتطبیقشدهاستقرارذیلاست.تعدادپروژههایکه

مرصفبودجهعادیبودجهعادیمجموعبودجه

1,155,833 1,065,374 
778,716 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

1,155,833 
90,459 59,244 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 
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 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه

%2,000,0000اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی
%42,527,67987انکشافزيربنایتعليموتربيه
%143,4660مديريتوارتقایظرفيت

%3,417,0000تعليامتاسالمی
%3,321,726100سوادآموزیوتعليامتغريرسمی

%26,478,81455والیترسحدیشاملوغرب11پروژههایانکشافی
%42,000100انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی

%6,308,8260وجوهغیرمرشوطوالیات
%6,003,72475استخداممعلیمین&;اناثدرروستاها

EQUIP215,9740%پروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیلتکمیل
%90,459,20965مجموع

 

 زراعت

در صد باشندگان آن زراعت پیشه اند. حاصالت اضافی از خوراکی شانرا  70هوای معتدل دارد و فاریاب آب و 

وز، انجیر، سیب، بیهی، شفتالو، به بازارها عرضه نموده، بقیه ضروریات خویشرا تامین مینمایند. انگور، خربوزه، ترب

د. غله جات چون گندم، جو، جواری، زردآلو، آلو، پسته، چهارمغز و غیزه میوه جات در این والیت کشت میشون

نخود، ماش، لوبیا، ارزن، انواع زیره، کچالو، کنجد، پنبه، تنباکو و زغر محصوالت عمده این والیت را تشکیل 

 گیاهان نیز در این والیت کشت میشوند.میدهد. انواع مختلف سبزیجات و 

 

یت فاریاب به مراتب بیشتر از بودجه قسمیکه در شکل دیده میشود بودجه انکشافی بخش زراعت وال بودجه:

عادی این اداره میباشد که بیان گر سرمایه گزاری های بیشتر روی زراعت در این والیت بوده و میتوان خوشبین 

 شیم. یک آینده خوب در این بخش با

   

   
مرصفبودجهعادیبودجهعادیمجموعبودجه

217,593 

25,005 14,636 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

217,593 192,588 
38,738 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 
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  قراررشحذیلاست.پروژههایانکشافیدروالیتفاریابتطبیقشدهاستکهجزئیاتآن13بهتعداد

 زراعت 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه

%500,0000ساختامنوتجهیزدفرتترویجدروالیاتوولسوالیها
%28,501,6003وکودکیمیاوی;تخمهایبذریnbspتهیهوتوزیع&

%5,237,30114برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی
44,074,63347%(NHLPبرنامهملیباغداریومالداری)

%3,669,600100مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی
1,051,107100%(Border Projectانکشافزراعتدرولسوالیهایرسحدی)

%6,387,00092شتپختهوزعفرانتوسعهک
%34,000,0000;ذخایراسرتاتیژیکگندمnbspاحیاواعامر&

%4,174,42896برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاکجامعه
%9,096,1081پروژهآبیاریوذخایرآب

%1,821,938100ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی
%12,974,4950انههایعرصیاعامرکمپلکسرسدخ

%41,100,0000پروژهآبیاریاندخوی)وزارتزراعت(
%192,588,21020مجموع



 تحصیالت عالی
بتعداد6دروالیتفاریابیکپوهنتوندولتیکهدارای نفر4,466استادو152پوهنحیمیباشدموجوداست.

محصلمیباشد

 تحصیالت عالی
تعدادمحصلینتعداداستاددادپوهنحیهاتعپوهنتونکتگوری
 4,466 6152فاریابتعداد

 

مجموعابودجهکهوزارتتحصیالتعالیبرایوالیتفاریابتخصیصدادهبالغمیشودبه :بودجه تحصیالت عالی
اندکیملیونافغانیکهبیشرتاینمبلغرویبودجهعادیمبرصفخواهدرسیدودربخشانکشافیبودجه165

اختصاصدادهشده.
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پروژهانکشافیدراینوالیتدربخشتحصیلاتعالیتطبیقگردیده.3بتعداد1397درسال

 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیبودجهپروژه
مرصف

اعامرتاسیساتوخریداریتجهیزاتموسسهتحصيالتعالیفارياببشمول
 %2612657062تعمیرلیلیهنسوان

 %6,200,00037 یربرنامههایماسرتیوشبانهدرنهادهایتحصیلیتدو
 HEDP 100,000100%برنامهحامیتتخنیکیوعملیاتی

 %32,426,57057 مجموع


 صحت عامه
احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتفاریابقرارجدولذیلمیباشد.

 صحت
ظرفیتتداویمریضانکتورانتعداددپوستهصحیشفاخانهدولتیکتگوری
 43,284 105 3571تعداد

 

بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتفاریابازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفته :بودجه بخش صحت
شدهدرگرافذیلنشاندادهشده،وگرافنشاندهندهایناستکهبیشرتینبخشبودجهباالیپروژههایانکشافی

 میرسید.مبرصف

مجموعبودجه بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

165,822 
133,395 

82,971 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

165,822 

32,427 18,478 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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راینوالیتتطبیقشدهاستقرارذیلاست:تعدادپروژههایانکشافیکهازجانبوزارتصحتعامهد

 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه

 %410,00070برنامهملیمعافيتکتلوی
 %14,725,23957 تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور

 %24,260,7000 اخانهواليتیفارياباعامرشف
 %122,542,64172 عبورتقویتنظامصحیدرمرحله

 %5,088,25835 تقویهسیستمصحی)روندسوم(

 %10,251,0000 1397و1396اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژههایوالیتیبرایسالهای

 %18,000,0000 رمرشوطاعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتازوجوهغی
 %85,632,631100 پروژهصحتمندی

 %280,910,46966 مجموع


 انرژی و آب
 پروژه انکشافی که تنظیم آب، دیزاین بندهای برق میباشد در این والیت تحت تطبیق است،  3در حال حاضر 

بیشترین بخش آن در بخش  ملیون افغانی که 41بودجه این والیت در بخش انرژی و آب بالغ میشود به  :بودجه

 انکشافی بمصرف خواهد رسید. 

 

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

304,923 

24,013 7,784 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

304,923 280,910 
184,776 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 پروژههایانکشافیکهدرسالجاریدراینوالیتتطبیقشدهاستقرارذیلاند.

 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه

 %6,700,00011دیزاینوساختامنبندآبیاریاملاردروالیتفاریاب
 %26,696,00011 زاینوساختامنبندآبیدهندرهرسوی،دی

 %207,7000 آبیاریاندخویپروژه
 %33,603,70011 مجموع



 فواید عامه
دروالیتفاریابطبقمعمولوزارتفوایدعامهنظربهلزومدیددونوعرسکاعامرمنودهکهعبارتازرسکهایقیرریزی

کیلومرتجغلی،286کیلومرتمیباشدکهازآنجمله579.رسکهایوالیتشدهورسکهایجغلاندازیشدهمیباشد
کیلومرتاسفالتیاست.293

میلونافغانیکهجزئیاتآندرشکلذیلنشان750بودجهوزارتفوایدعامهدروالیتفاریاببالغمیشودبه بودجه:
 اصدادهشدهاستدادهشده.بیشرتینبخشبودجهفوایدعامهدربخشانکشافیاختص

     

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصف
بودجهعادی

41,674 

8,071 5,940 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

41,674 33,604 

3,731 

000بودجه انکشافی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصف
بودجهعادی

750,728 

9,553 5,745 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

750,728 741,175 540,173 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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یقشدهاستقرارذیلاست.پروژههایموجودانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهدروالیتفاریابتطب

 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه

 %123,980,76187کیلومرت233المانبطول-باالمرغاب-ساختامنرسکقيصار
 %418,294,31582 هایروستايی)وزارتفوايدعامه(برنامهميلرسک

 %198,900,00045 اعامررسکهایداخلشهرمیمنه
 %741,175,07673 مجموع



 والیت فاریابتحت کار پروژه های 
 لست پروژه های انکشافی

 اداره پروژه بودجه مرصف

31,831,877 وزارتمالیه اعامرتعمیراتمستوفيتهادرسطحواليات 34,692,110

- 68,340 
;وزارتnbspارتقایظرفیتبرایکارمندان&
مالیهوزارت مالیهبهشمولجندر

119,000 وزارتمالیه برنامهآموزشیدرازمدت 359,800
1,259,062 وزارتحج،ارشادواوقاف اعامرمساجد 8,805,402
594,430 حج،ارشادواوقافوزارت پروژههایوالیتی-اعامرمساجد 5,080,506

- وزارتمعارف اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی 2,000,000
36,846,422 وزارتمعارف انکشافزيربنایتعليموتربيه 42,527,679

- وزارتمعارف مديريتوارتقایظرفيت 143,466
- وزارتمعارف تعليامتاسالمی 3,417,000

3,316,322 وزارتمعارف وزیوتعليامتغريرسمیسوادآم 3,321,726

14,507,689 والیترسحدیشامل11انکشافیپروژههای 26,478,814
وزارتمعارف وغرب

42,000 وزارتمعارف انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی 42,000
- وزارتمعارف وجوهغیرمرشوطوالیات 6,308,826

4,531,375 وزارتمعارف ;اناثدرروستاهاnbspیمین&استخداممعل 6,003,724

- تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل 215,974
EQUIP وزارتمعارف
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16,109,495 اعامرتاسیساتوخریداریتجهیزاتموسسه 26,126,570
وزارتتحصیالتعالی تحصيالتعالیفارياببشمولتعمیرلیلیهنسوان

2,268,100 6,200,000 
ربرنامههایماسرتیوشبانهدرنهادهایتدوی

وزارتتحصیالتعالی تحصیلی

100,000 وزارتتحصیالتعالی HEDPبرنامهحامیتتخنیکیوعملیاتی 100,000

91,575 ;پالنnbspحامیتازفعالیتهایحقوقی،& 134,630
 گذاریوادغاممجدد

وزارتامورمهاجرینو
عودتکنندهگان

7,170,774 وزارتاقتصاددراعامرتعمیرریاستهای 15,237,895
وزارتاقتصاد والیات

120,000 وزارتاقتصاد تقویتسیستمپالنگذاری،نظارتوارزیابی 120,000

285,000 وزارتاقتصاد مدیریتپروژههایکوچکرسحدی 425,040
288,000 وزارتصحتعامه برنامهملیمعافيتکتلوی 410,000

8,412,051 وزارتصحتعامه مراکزتداویمعتاديندروالياتکشورتاسيس 14,725,239

- وزارتصحتعامه اعامرشفاخانهواليتیفارياب 24,260,700
88,666,592 وزارتصحتعامه تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور 122,542,641
1,777,112 عامهوزارتصحت تقویهسیستمصحی)روندسوم( 5,088,258

- اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژههای 10,251,000
 1397و1396والیتیبرایسالهای

وزارتصحتعامه

- اعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتاز 18,000,000
 وجوهغیرمرشوط

وزارتصحتعامه

85,632,627 وزارتصحتعامه پروژهصحتمندی 85,632,631

- امنوتجهیزدفرتترویجدروالیاتوساخت 500,000
 ولسوالیها

وزارتزراعتآبیاریو
مالداری

732,360 ;تخمهایبذریوکودnbspتهیهوتوزیع& 28,501,600
 کیمیاوی

وزارتزراعتآبیاریو
مالداری

737,198 وزارتزراعتآبیاریو برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی 5,237,301
مالداری

20,758,775 وزارتزراعتآبیاریو (NHLPبرنامهملیباغداریومالداری) 44,074,633
مالداری

3,652,360 وزارتزراعتآبیاریو مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی 3,669,600
مالداری



 اریابفتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 30

1,051,107 انکشافزراعتدرولسوالیهایرسحدی 1,051,107
(BorderProject) 

اریووزارتزراعتآبی
مالداری

5,886,935  توسعهکشتپختهوزعفران 6,387,000
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

- وزارتزراعتآبیاریو ;ذخایراسرتاتیژیکگندمnbspاحیاواعامر& 34,000,000
مالداری

3,994,223 4,174,428 
برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاک

 جامعه
ووزارتزراعتآبیاری

مالداری

102,941 وزارتزراعتآبیاریو پروژهآبیاریوذخایرآب 9,096,108
مالداری

1,821,937  ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی 1,821,938
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

- آبیاریووزارتزراعت اعامرکمپلکسرسدخانههایعرصی 12,974,495
مالداری

-  پروژهآبیاریاندخوی)وزارتزراعت( 41,100,000
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

768,000 دیزاینوساختامنبندآبیاریاملاردروالیت 6,700,000
وزارتانرژیوآب فاریاب

2,963,041 انرژیوآبوزارت رسوی،دیزاینوساختامنبندآبیدهندره 26,696,000

- وزارتانرژیوآب خویپروژهآبیاریاند 207,700

107,340,257 123,980,761 
المانبطول-باالمرغاب-ساختامنرسکقيصار
وزارتفوایدعامه کیلومرت233

343,300,876 برنامهميلرسکهایروستايی)وزارت 418,294,315
وزارتفوایدعامه فوايدعامه(

89,532,209 وزارتفوایدعامه اعامررسکهایداخلشهرمیمنه 198,900,000

84,998,099 (/برنامهNRAPبرنامهملیرسکهایروستایی) 95,501,413
 (ARAPميلدسرتيسبهدهات)

وزارتاحیاءوانکشاف
دهات

9,777,210 16,088,984 
برنامهميلتهيهآبدرروستاهاوآموزشحفظ

 محيطيالصحه
وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

- 31 
،تحکیمکاریوحفرچاهشبکههایآبرسانی

پروژههایوالیتیضمیمهبودجه-آبآشامیدنی
 1396سال

وزارتاحیاءوانکشاف
دهات



 اریابفتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 31

10,999,310 ادارههوانوردیملکی اعامرترمینلمیدانهوائیفاریاب 12,550,000

10,898,378 وزارتکار،اموراجتامعی، برنامهانکشافمهارتها 10,898,378
ولینشهداومعل

-  ;الکرتونیکیسازیوریفورموزارتnbspپروژه& 1,028,500
وزارتکار،اموراجتامعی،

شهداومعلولین

13,522,927 وزارتمبارزهعلیهمواد (GPIتقديرازاجرااتخوب) 13,522,927
مخدر

- اعامرساختامنریاستهایمبارزهعلیهمواد 4,044,152
 مخدردرمرکزووالیات

مبارزهعلیهموادوزارت
مخدر

70,000 70,000 
کنفرانسپنججانبهوآگاهیعامهازارضارمواد
مخدر،ترشیحوبازنگریپالیسیهادرسطح

 کشور

وزارتمبارزهعلیهمواد
مخدر

5,249,099  ایجادشلرتدرمرکزووالیاتبرایمعتادین 6,999,999
وزارتمبارزهعلیهمواد

مخدر
29,341,409 وزارتامورشهرسازی برنامهتحکيمثباتدرافغانستان 42,491,471
2,336,211 وزارتامورشهرسازی اعامرتعمیراتاداریولسوالیهاووالیات 2,336,211
700,000 وزارتامورشهرسازی برنامهساختامنهایعامهدولتی 700,000

- وزارتعدلیه اتاعامرتعمیراتریاستهایعدلیهوالی 1,000,000

22,399,851 ادارهمستقلارگانهای پروژهشاروالیهایافغانستان 22,400,764
محلی

- 1,999,724 
اعامرتعمیراداریمرکزووالیاتریاستمحیط

 احاطهآنزیستبا
ادارهملیحفاظتمحیط

زیست

- ظرفیتسازیملیتعلیامتآموزشوآگاهی 30,000
 محیطزیستی

ملیحفاظتمحیطاداره
زیست

180,000  حامیهازخدماتملکیافغانستان 360,000
کمیسیونمستقل

اصالحاتاداریوخدمات
ملکی

- ورزشیدرمرکزواعامرجمنازیوموآمریتهای 7,340,000
 والیات

ریاستعمومیتربیت
بدنیوسپورت

5,221,398 مرکزواعامرتعمیرادارهمرکزیاحصائیهدر 7,143,164
ادارهمرکزیاحصائیه والیات

25,137,120 ;وشهرnbspتامینآبآشامیدنیاندخوی& 42,670,000
 میمنه)شبکهآبرسانی(

رشکتآبرسانیو
کانالیزاسیونافغانستان
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- 500,000 
اعامررسک،تهیهتجهیزاتموردنیاز،بهره
افغانستانادارهظطآهن برداریومصارفاستیشنخطآهنبندرآقینه

- ادارهظطآهنافغانستان اندخوی–ساختامنخطآهنآقینه 6,700,000
1,107,442,733  مجموع 1,732,462,675

 فصل چهارم
 فعالیت موسسات غیر دولتی

 خارجیدربخشهایمختلففعالیتدارند.وداخلیموسسه(29دروالیتفاریاببهتعداد)
 فعالبهتفکیکسکتورتعدادموسساتغیردولتی

 موسساتغیردولتیمتویلمیگرددبهتفکیکسکتورسویتعدادپروژههایکهاز
یمختلف(پروژهتوسطموسساتمحرتمهمکاردروالیتفاریابکهدربخشها82میالدیبتعداد)2017درسال

تطبیقگردیدهدرسکتورهاقرارذیلاست:

سکتور 
صحت

سکتور 
معارف

سکتور 
زراعت

سکتور 
اقتصاد

کتور س
مصؤنیت

سکتور 
حکومتداری

سکتور 
زیربنا

سکتور 
امنیت

مجموع

13 
پروژه

27
پروژه

پروژه82پروژه2پروژه4پروژه9پروژه7پروژه5پروژه15

موسساتغیردولتیباتعدادپروژههایآندرپنجسالگذشتهمیزانمرصفبودجهانکشافی
(پروژهرادروالیتفاریابتطبیقمنودهاندبهاساس106جمعا بتعداد)1392موسساتمحرتمغیردولتیدرسال

لغبهفبودجهطیسالمتذکرهباارقامحاصلهازگزارشاتموسساتغیردولتیمقیموالیتفاریابمجموعمیزانمرص
(پروژه97جمعابتعداد)1393درسال(ملیوندالرمیگردد.76079508(ملیونافغانیمعادل)5325565568)

درسال.(ملیوندالرمیگرددتطبیقگردیدهاست67078602(ملیونافغانیکهمعادل)4695502160بالغبه)

 اقتصاد امنیت حکومتداری
 زیربنا
ومنابع 
 طبیعی

مصؤنیت 
 اجتامعی

زراعت 
وانکشاف 
 دهات

صحت 
 وتغذی

معارف 
 وفرهنگ

موسسات رشد 
استعداد های زنان 
افغان ، زنان برای 

، WHO ،NRCزنان ،
سنائی، برابری صلح 

 .CHAودیموکراسی و

موسسات
اومرو
MCPA 

موسسات
ADA، 
NPO،

وموسسه
 کوار

موسسات
NPO،

داکار،اکتید
،CHA،

 دارتو
NRC. 

موسساتاکتید
،NPO،داکار،

حامیهاطفال،
NRC,،IAM، 

موسسات
اکتید،داکار

،IAM،
وموسسه

NCA.

،PONموسسات
داکار،اکتید،

ADAA،IAM, 
نجاتسنرت،

MSIوموسسه،
 فرهنگیطلوع.

موسساتاکتید،
حامیهاطفال،
ووسفجرمنی،
کمیتهنارویبرای
افغانستان،سنائی،

CRNدارت،
،برکتافغانستان،
زمانآگاهیعامه
اندیشهنوین
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(ملیوندالرمیگردد57000366انیکهمعادل)(ملیونافغ3990025659بالغبه)(پروژه92جمعابتعداد)1394
است )1395درسال.تطبیقگردیده بتعداد 85جمعا بالغبه) پروژه معادل3625113090( ملیونافغانیکه )

است51787329) گردیده تطبیق میگردد دالر ملیون ). بتعداد)1396درسال به82جمعا بالغ پروژه )
مجموعپروژههای(ملیوندالرمیگرددتطبیقگردیدهاست.48819504ادل)(ملیونافغانیکهمع3417365280)

پروژهمیباشدکهدربخشهایمختلف462سالگذشتهدروالیتفاریاب5تطبیقشدهموسساتمحرتمهمکارطی
تطبیقگردیدهاست.

:مسائلمشرتک
ميکنند،کهدراينزمينهاقداماتمنسجمانکشافملیافغانستانراحاميتششمسئلۀمشرتکحياتی،اسرتاتيژی

درمتامارکانوسکتورهایاسرتاتيژیملی،الزمیاند.اينمسائلباهمارتباطمتقابلداشتهوبهطورمشرتکچالش
فانکشافیپانزدهسالههایجدیرامتوجهتطبيقموفقانۀاسرتاتيژیانکشافملیافغانستانودستيابیبهاهدا

بهکمکوهمکاریجامعۀبنياملللیمتعهدميسازند. اينچالشها دولتبهانجاماقداماتقاطعبرایمبارزهبا
.ميباشد

:مبارزهباموادمخدر
اهدافعمد کهمخدرموادصنعتمحوبرایرااسرتاتيژيیکهاينستافغانستانملیانکشافاسرتاتيژیە يکیاز

تحتهایزمنيکهاستمتعهدامراينبهدولت.نهدبناميسازد،آنازترفراومنطقهکشور،متوجهراجدیديداتته
ميالدی(بهنصفکاهشدهد.پالن2007)1386ميالدی(نسبتبهسال 2012 (1391سالتاراکوکنارکشت

.هکتارزمنيتحتکشتکوکنارميباشد50000ميالدی(شاملازبنيبردن 2008)1387دولتبرایسال
آنهايیکهدرصنعتموادمخدردستدارند،باهرنوعدستآورددولتدرزمينۀکسبمرشوعيتوتأمنيثباتکشور،

تروريستیرامتويلمنودهوباعثافزايشفساداداریميگردند.اسرتاتيژیمخالفهستند.ايناشخاص،فعاليتهای
رکنهشتشاملاسرتاتيژیاين.استمخدرموادبامبارزهبهرابطهدردولتۀ ملیکنرتولموادمخدر،واکنشعمد

مرصفموادمخدررارهربیميکنند.اينارکانبهمواردوقاچاقتوليد،کاهشهایتالشکهبودهيکديگربهوابسته
ذيلرسيدگیميکنند:

 معيشتبديل -1
 ايجادنهادها -2
 کمپاينمعلوماتی -3
 تطبيققواننيمربوطبهموادمخدر -4
 جنايیعدالت -5
 محو -6
 کاهشتقاضابهموادمخدرودرمانمعتادينموادمخدر -7
 همکاریهایمنطقهيی -8

وبازبينیهموارهافغانستان،ملیانکشافاسرتاتيژیە کنرتولموادمخدر،درميعادزمانیتعينيشداسرتاتيژیملی
.شدخواهدترغنی
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بارتاستازراهاندازیفعاليتهایمبارزهباموادمخدردريکیازعنارصکليدیاسرتاتيژیملیکنرتولموادمخدرع
ۀ مبارزهباموادمخدرنقشرهربیکنندهرادراينروندبهعهدهخوادداشت،ادارسطحوالياتکشور.درحاليکهوزارت

درفزايندهورطبهنيزواليانوواليتیانکشافیهایشورادهات،انکشافواحيأوزارتمحلی،هایارگانمستقل
شيوهاينستکهايندراصلینکاتازيکی.گرفتخواهندسهممخدر،موادبامبارزههایفعاليتتطبيقوپالنگذاری

بااستفادهازآنبهواليانمشوقهایالزمبرایانجامفعاليتهایمبارزهباموادمخدرفراهمگرديدهوعملکردشاندر
.زانمؤفقيتهایشان،موردارزيابیقرارميگريداينعرصهازطريقبررسیمي

رعبارتازاتخاذاقدماتالزمبرایافزايشمؤثريتبرنامههایبديلاولويتهایديگردرعرصۀمبارزهباموادمخد
معيشت،ازطريقهدفقراردادنمراجعمتويل،ادارهوتطبيقاينبرنامههاواصالحاتدرصندوقوجهیمبارزهبا

.دميباشوجهی،صندوقاينمؤثريتافزايشوآن،ە موادمخدر،بههدفافزايشنقشافغانهادرادار
مبارزهبافساداداری

فسادبامبارزهاسرتاتيژینهايیهدف.ميگرددتلقیساملحکومتداریوانکشافراهفراۀ فساداداریيکیازموانععمد
مناسبهایزمينۀايجاددرجهتحسابدهیونفسیپاکباکهعامهساملۀ اداريکايجاد:ازاستعبارتدولتاداری
منابعدرستە ابققانون،باحفظبیطرفیدرتصميمگريیهایسياسی،ادارمطاجتامعیواقتصادیانکشافبرای
.کندعملخصوصیسکتورومدنیجامعۀهاینهادمشارکتومؤثرخدماتعرضۀعامه،

وراهرُبددولتبرایمبارزهباموادمخدر،بردستيابیبهپيرشفتهایملموسدرعرصۀراهاندازیاصالحاتاسرتاتيژی
دراداراتدولتیوسيستمقضايیواتخاذاقداماتتطبيقیمربوطبهاسرتاتيژیمبارزهباموادمخدر،متمرکزاست.به

انجامدهد:درزمينهطورمشخص،دولتميکوشدتااقداماتذيلرا
 تعديلوتنفيذقواننيوطرزالعملهایالزمبرایجلوگريیفرصتهایفساداداری -1
 اصالحاتدرساختارمغلقسازمانیکهباعثايجادفرصتهابرایفساداداریميگردد -2
 تسهيلطرزالعملهایاداری -3
 قتوشايستهگیهاساسليابرکناریکارمندانآغشتهبافساداداریوتطبيقرونداستخدامب -4
 اصالحوتقويتطرزالعملهایتفتيشوافزايشکنرتولدادوستدهایمالیومسائلاداری -5
.درنظرگرفنتمعاشوامتيازاتکافیبرایکارمنداندولت -6

ريتمؤثرزيابیاوتقويتمختلف،وسائلگريیکاربهبامنظم،ومتعادلۀ دولتبهاينامرواقفاستکهاستفادهازشيو
سطحآگاهیبردنبلندوقضايیوعدلیتعقيبوکشفجلوگريی،.استاداریفسادبامبارزههایالزمهازيکیآنها

هایعامه،عنارصايناسرتاتيژیاستند.دولتاطمينانحاصلخواهدکردکهمتامنهادها،سيستمها،وروندهای
آسيبپذيریدرمقابلفساداداریدرآنها،بهحداقلکاهشدخيلدرامرعرضۀخدمات،طوریعملميناميندکه

سابدهیحکومتدرارتباطبهنهادهایجداازحکومت،مانند:شورایمييابد.اقداماتالزمبرایافزايششفافيتوح
.ملی،رسانههاوجامعۀمدنی،نيزطراحیخواهندشد

:ظرفيتءارتقا
زجملۀموانعیاستندکهدرزمينۀتطبيقاسرتاتيژیانکشافملیافغانستان،کمبودظرفيتهایانسانیونهادی،ا

مؤفقيتعدمواقدامات،مؤثريتعدممنابع،ازالزمە باعثهدررفنتوعدماستفادظرفيتهایمحدود .وجوددارند
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عامهسکتوردرهاظرفيتقایارتبرایراالزمنهادیهایميکانيزمدولت.ميگرددمطلوب،نتايجبهدستيابیزمينۀدر
خصوصیرانيزقادرخواهندساختتاازمزايایسکتورحاميتیاقداماتوهانهادمناسب،موارددراماکرد،خوادايجاد

اينميکانيزم،مانند:بوردملیتعليامتمسلکی؛استفادهمنايند.مسئوليتعمدهونهادینزدکميسيونبنيالوزارتی
واهدهاخواهدبود،کهبهمثابۀمرجعواحدگزارش،همبرایدولتوهمبرایمتويلکنندهها،خدمتخانکشافظرفيت

کرد.کميسيونبنيالوزارتیانکشافظرفيتها،رويکردمنسجمیرابهمنظورمديريتمؤثروجوهاتمالیوجريانهای
جلوگريیکردهواطمينانحاصلخواهدکردتابهمساعدتهاراتأمنيخواهدکرد؛ازروندهایمضاعفدراينجريان

.نده؛ولیبهشکلپايدار،رسيدهگیصورتگريدنيازهایانکشافظرفيت:بهموقع،بهطورفزاي
حکومتباالیيکپروگرامجامعبهمنظورارتقایظرفيتنهادهاوکارمندانسکتورعامه،درزمينهپروسۀاصالحات

آموزشجامعطرحشاملافغانستان،ملیانکشافاسرتاتيژیدرظرفيتانکشافهایاولويت.کندمیکارعامه،ۀ ادار
قایمهارتهابرایمامورينملکی؛تأسيسمرکزآموزشملیخدماتملکی؛مديريتمساعدتهایفنیبنيارتوها

صرياملدتازطريقپروگرامظرفيتاملللیبهمنظورتضمنيانتقالرسيعومداوممهارتهاوتجارب؛ارتقایظرفيتق
.مديريتی؛میباشند

(تساویحقوقاجتامعی)جندر
مهممؤفقيتاهدافکلیانکشافیافغانستانعبارتاستازرفعمحروميتهایتاريخیزناندرجامعۀيکپيشرشط

انازامنيت،حقوقوافغانیمیباشد.ديدگاهحکومت،داشنتملتیاستصلحدوستومرتقی،جائيکهزنانومرد
قمکلفيتهايش،ازقبيلبرنامهفرصتهایمساویدرمتامعرصههایزندگیبرخوردارباشند.حکومتبرایتحق

هایتوسعهيیبرایزنان،طوريکهدرقانوناساسی،اهدافانکشافیپانزدهساله،توافقنامۀافغانستان،وميثاقهای
برایادغامهمه.هدمیباشدبنياملللیتسجيليافتهاست،متع اسرتاتيژیانکشافملیافغانستان،چارچوبیرا

بهوضعيتزناندرجامعه،رشايطاجتامعیجانبۀمسئلۀجندر، فراهممیکندتا و-درمتامسکتورها، اقتصادی،
مسووليتهمهتساویجنسيتاجتامعی،17دسرتسیبهفرصتهایانکشافیآنانرسيدهگیشود.تطبيقاسرتاتيژی

راستایپيرشفتزنان،بهمنظوردرکنندهرهربیۀ دوايردولتیدرسطحملیوواليتیميباشد.وزارتزنانمنحيثادار
.ايفاینقشهآمهنگکنندهونظارتکننده،بيشرتتقويتخواهديافت

محيطزيست
ۀ ادیکشورحاميتميناميد.هدفعمدمحيطزيستيکمسئلهمشرتکاستکهازچارچوباجتامعیوانکشافاقتص

افغانهاازطريقنگهداری،مصئونيتوبهبودمحيطرایبرازندگیکيفيتتااستاينزيستمحيطبهرابطهدردولت
زيستکشورتأمنيمنايدوهمچناناطمينانحاصلگرددکهنسلآيندهازانکشافپايدارکنونیاستفادهکردهميتواند.

هآمهنگیانتظامی،وظايفاجرایجهترازيستمحيطحفظملیۀ لويتعمده،دولتظرفيتادارمنحيثيکاو
ودرضمن،ظرفيتوزارتخانههایذيربطرابهمنظوررسيدهگیبيشرتبهطرحبرنامهها،تقويتميبخشد.ونظارتی،

ازسویاداراولويتديگرکوتاهمدتايناستتاارزيابیتأثرياتسيستممحيطزيست،به حفظملیە صورتمشرتک 
ستوپروژههایانکشافیبررسیبهعملمیآورد،زيمحيطنظارتندروازکهذيربط،هایوزارتخانهوزيستمحيط

.عملیگردد
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همکاریهایمنطقهيی
ونيزراهتجارتیراافغانستاندريکموقعيتاسرتاتيژيکقراردارد،کهآسيایمرکزیوجنوبیراباهموصلميناميد

ساختهاست.اکنونافغانستاننيزباتهديدامنيتیکهتأثرياتعمدهبرایچنيورشقدوربارشقميانهواروپامهيا
.باالیمنطقهدارد،روبرواستوفقطميتواندازطريقهمکاریهایگسرتدهمنطقهيیبهآنرسيدهگیصورتگريد

،رشقميانهوهاازاينموقعيتاسرتاتيژيک،منحيثيکپُلميانآسيایمرکزیوجنوبیزمينهسازیوايجادفرصت
افزايش درايجادثباتورفاهمنطقهکمکميناميدونيزميزانرسمايهگذاریوتجارترا رشقدوراستفادهگردد،

:تااستايندولتە ميدهد.اولويتهایعمد
ترانسپورتورسمايهگذاریدرابتکاراتوتوافقنامههایدوج -1 انبهومنطقهيیبههدفتسهيلترانزيت،

 نطقهافزايشومشارکتورهربیافغانستانتقويتگردددرم
 اتخاذتدابريجامعجهتبهرهبرداریازامکاناتومنابعبرقآبیکشور -2
 فراهمآوریزمينۀتسهيالتبرایعودتکنندهگانومهاجرين -3
حهودراداراترسحدیبهمنظورجلوگريیازجرايمرسحدی،مانند:قاچاقاسلهمکاریهایمنطقهيی -4

 .موادمخدردرکشور،راتحتپوششقراردهد
دولتاينموضوعرادانستهاستکهبدونمساعدتهاینزديککشورهایمنطقه،بهويژهپاکستان،اهدافخودرادر

.زدرابطهبهبهبودامنيتمنیتواندبرآوردهسا
(ANDSمنبع:اسرتاتیژیانکشافملیافغانستان)
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 پنجمفصل 
 (ANPDF/ NPPs)تیاولو یدارا یمل یبرنامه ها خالصه 

 یشهروند برنامه  میثاق
:جدولزمانی

 سالمیباشد.4سالتطبیقمیشودومرحلهاولآن10مرحلهبودهکهطی3اینبرنامهدارای
 800,000,000دالرامریکائی  :بودجه
 800,000,000دالرامریکائی  :تعهد
 درمرحلهاولخالیمالیوجودنداردمالی: ءخال

 شورایعرضهخدماتومشارکتشهروندیشورای انکشافی: 

رسآمافتتاحگردیدوآمادگیهابرایتطبیقمرحلهاولآنمطابقپالن2016میثاقشهروندیدرسپتمربوضعیت:
 درجریاناست.

 صیل:تف
جزاول:

ارایهخدماتشهری
دالرامریکائی383,130,000بودجه:

والیتازخدماتذیلدرمرحلهاولبهرمند34شورایهایانکشافیقریهدر12000حدودارایه خدمات شهری:
خواهندگردید:

 دسرتسیهمگانیبهآبآشامیدنی -
تامعیدرنظرداشتتحلیلخالموجود،ساختاراجزیربنایشهری:حداقلیکیازخدماتیابتداییذیل)با -

 (:برق،رسکهایابتداییویازیربناهایکوچکآبیاری.قابلدسرتسو
نیازوجوه ساحات شهری - مورد حکومتداریوجوه اینبخشبرنامه نخست، مرحله در شورای850:

درچهارشهرعمدهکشورفراهمخواهدمنود.170انکشافیشهریو را هرشورایانکشافیمبلغگذر
کاییدریافتخواهدمنود.شورامیتواندیکیازخدماتچون:بهبودرسکهاوآبروها،آبدالرامری70,000

آشامیدنی،مدیریتکثافاتجامد،شامرهگذاریمنازلویابرقبرایمنازلراانتخابمنایند.هرشورای
دالرامریکاییدریافت200,000خانواده(مجموعا 1250تا800شورایانکشافیویا5گذر)متشکلاز

خواهندمنود.شوراهامیتوانندیکویاچندخدماتازقبیل،بهبودویاتنظیمرسکهایدرجهدوم،فراهم
آوریآبآشامیدنی،پارک/ساحاتتفریحیویامیدانهایبازیبرایزنانواطفال،مدیریتکثافتهای

ایخانمهادریافتمنایند.یمنازل،پروژههادرآمدزابرجامد،برقبرایروشن
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توسطوزارتزراعتآبیاریومالداری،درهآمهنگیباشوراهایانکشافی،جهترسیدگیبهاقشارخدمات زراعتی:
یآبیاریفقیروآسیبپذیرصورتخواهدگرفت.موادموردنیازتولیدگندم،موادموردنیازباغداری،بازسازیشبکهها

نگهداریمنابعطبیعی،وفراهمآوریخدماتحیوانیایجاددرآمدوانکشافاقتصادیرادرسطحومدیریتآبمزارع،
ملیومحلیاطمینانمیبخشد.

وزارتمعارفباکمیتههایمعارفکهمسئولبلندبردنآگاهیدهی،انسجامفامیلهاجهتارسالاطفالمعارف:
شدکارخواهدمنود.ونظارتاطفالواساتیدمیباشانبهمکاتب،

نظرخواهد در امورتعلیمی متامی در را آنها نظریات و منوده نظارت ها کمیته های فعالیت از انکشافی شورای
درطولهفته3-1گرفت.شهروندانازاینکهمتاماستاداندارایسندفراغتصنفدوازدهبوده،شاگردانبینصنفهای

12-7ساعتدرسیوشاگردانبینصنفهای30درطولهفته6-4درسی،شاگردانبینصنفهایساعت24
نظارتخواهندداشتنقشهبرداریمکاتبورسویشاگردانبیرونازمکتب،نظارتدرهفتهساعتدرسی36شامل

ا.خدماتمعیاری،اطمینانازایجادیکمحیطسامل،بازسازیمکاتبوسایرفعالیته
یامازطریقکمیتههایفرعیوشورایانکشافیصحیدربخشصحتوکلسرتهاوزارتصحتعامهمستقصحت : 

عرضهخدماتخواهدمنود.
کمیتههایفرعیدرهآمهنگیباشوراهایانکشافیوکلسرتهایشوراهایانکشافیمسولیتبلندبردنسطحآگاهی،

نظارتازعرضهخدماتصحی.)نظارتازصحیبرایاطفالوبزرگساالن،وانسجامفامیلهاجهتفراهمآوریخدمات
 .عرضهحداقلخدماتمعیاری،ارایهبستههایاساسیخدماتصحی،وفعالیتهایدیگر

 جزدوم:
ایجادساختارنهادها

 دالرامریکائی146,980,000بودجه:
منایدکهدرسطحوزارتخانهها،ازمانهایداخلیراایجادمطابقبرنامهایجادشدهمیثاقشهروندیقادرخواهدبودس

والیات،شاروالیها،ولسوالیهاوتاسطحقریهجاترادربرمیگیردکهاینسازمانهاقادرخواهدبودتازمینهپیرشفت
 ند.شانرافراهمسازد.اینبرنامهازارتقاظرفیت،کمکتخنیکی،تسهیلوارایهخدماتحامیتمیک

جزسوم:
ابی،کسبدانشنظارتوارزی

 دالرامریکائی5,400,000بودجه:
کارهایکهدراولویتمانقراردارداینبرنامهانکشافخواهددادکهتوسطمدیراناجراییه،سازماندهندهگان

بودکهازسهمگیریزناناجتامعیصورتمیگیرد.نظربهایناولویتبندیگزارشهایمنظموارزیابیهاقادرخواهد
،فقراوگروههایآسیبپذیرمانندومتقاعدینوبیجاشدهگانداخلیاطمینانبخشد.دراینبرنامهدرخواستهای
زیادیبرایراپوردهیشکایتوجربانخساراتگنجانیدهخواهدشد.نظربهارزیابیکهازطرفصندوقوجهیپول

 برایافغانستانصورتمیگیرد ایبه ماهواره تصاویر خدماتاستفادهاز ارایه بناییو منودنخالزیر پیدا منظور
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میگردد.برایارایهخدماتبهرتتحقیقاتمتعددنظربهبرنامهطرحریزیشدهاست:مانند)سیتیسی(،اجتامعی
شدن،حسابدهیمتقابلاجتامعیوارزیابیهایکیفیتتخنیکی.

جزچهارم:
ریتپروژهتطبیقومدی

دالرامریکائی91,410,000بودجه:
اینبرنامهدرسطوحمخلفقادرخواهدبودتاظرفیتانستیتوتهاراازسطحملیبهسطحوالیتی،ازسطحولسوالی

هاتاسطحقریهجاتبلندبربد.
املمدیرتمالیوتدارکاتشورایانکشافیوکمیتههایفرعیدربارهنقشفعالیتوتطبیقپروژههایشانکهش

میشودآموزشدادهخواهندشد.
جزپنجم:

 MCCGادغاماجتامعیو
دالرامریکائی45,080,000بودجه:

تاکیدزیادرویاجتامعیشدنگروههایآسیبپذیرکهشاملزنان،متقاعدین،بیجاشدهگانداخلیکهاینبرنامه
سطتحقیقاجتامعی،بهزیستیکهرضورتبهشناختجامعه،تحلیلچالشهاانجامپذیرخواهدبود.کهارایهآنتودارد

هایگذرهمچناننظارتوارزیابیازبخشهای،آموزشبهرتمتامکارمندان،شوراهایانکشافیوکلسرتهاوشورا
 آسیبپذیروشمولیتآنهادربرنامهصورتخواهدگرفت.

 برنامه توامنند سازی اقتصادی زنان  .1
 :پنجسالجدولزمانی

 دالرامریکائی200,000,000بودجه: 
 دالرامریکائی18,000,000 تعهد:
 امریکائیدالر182,000,000 مالی : ءخال 

 شورایانکشافمنابیعبرشیشورای انکشافی:

احدبرنامهملیافتتاحگردید،وورساما2017مارچسال8برنامهملیتوامنندسازیاقتصادیزناندروضعیت : 
توامنندسازیاقتصادیزناندروزارتکاراموراجتامعیبرایهامهنگیبیشرتفعالیتهاتاسیسگردیددرحالحارض
وزارتخانههاواداراتذیدخلباالیانکشافبودجهوپالنهایتطبیقیبرایبرنامههایملیدارایاولویتکارمی

 منایند.
 تفصیل:
جزاول:
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گسرتشارقاماحصائیویتاثیرگزاربرفعالیتهایاقتصادیزنانوتقویتظرفیتپیگیریئیه به اساس جندر :احصا 
 .استفادهازارقاماحصائیویلیلوتح
جزدوم:

برداشنتموانعقانونیبرایمشارکت:
ازاینکهزنانبهنحوهبهرتقادرازمیانبرداشنتموانعفراراهاشرتاکزناندرفعالیتهایاقتصادیوحصولاطمینان

بهاشرتاکدرفعالیتهایاقتصادیواجتامعیمیباشند.
جزسوم:

دیریتتجارتومهارتهایکاری:سوادآموزی،م
اینموردتکمیلکنندهبرنامهملی.بلندبردندانشومهارتهایزنانجهتانجامبهرتاموردرمنزلوبیرونازمنزل

زنانصنفهایسوادآموزیدایرمیمنایندو36,000سالآیندهبه5ابعبرشیمیباشدوزارتمعارفدرانکشافمن
سالآیندهزمینهآنفراهمخواهدگردیدتادرمکاتب5زناندرجریاندرسمیباشند.درظرف200,000فعالبتعداد

ظرف در گردد حداقل10روستاییبحیثمعلمیناستخدام آینده سال در زنانه والیتافغانستان34  یکلیله
اعامرخواهدگردید.

جزچهارم:
وه مالی:حصول اطمینان از دسرتسی گسرتده به وج    بهبوددسرتسیبهوجوهمالیازمجراهایرسمیوغیر

 رسمی.
بهبوددسرتسیبهلوازمووسایطزراعتی،خدماتتوسعوی،وبازارها:جزپنجم:

رفیتزنانجهتاشرتاکدربازارهایزراعتی،امرارمعاشباازدیادتولیدجهتبهبودامنیتغذاییوافزایشدرارتقاظ
 آمدخانوادهها.

جزششم:
دسرتسیبهبازارهایخالقاقتصادی:

یکهدرفعالیتهایبهبوددسرتسیزنانبهموادباکیفیتبازارها،تسهیلصادراتوایجادعایدبرایزنانوفامیلها
 خالقاقتصادیمبادرتمیورزند.

 برنامه  ملی زیربنا .2
 :پنجسالجدولزمانی

 5,995,000,000دالرامریکایی    :بودجه

 نشدهاند.نهاییمنابعمالیمشخصبرایبرخیازاجزایتأمینمالیمشخصشدهاند،اماهیچکدامتاکنون تعهد:

TBDمالی:ءخال
 شورایانکشافیزیربنای : شورای انکشاف
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درزمانکنفرانسبروکسلتوسعهیافت.ازآنزمان،لیستپروژههابهمنظوربرنامهملیدارایاولویتاین وضعیت :
النتطبیقآندرحالتانکشافبودهوگزینههایمالیتحتبررسیپاولویتبندیفعالیتهاتوسعهدادهشدهاست.

 قراردارند.

 تفصیل:
اولجز

یوالیتیاهشبکهگسرتش،TAPکیلووات500انرژی:خطوطانتقالجدیدوپروژههایسباستیشن:خطانتقال
 ،پروژههایتولیدانرژیملی،نیروگاههایآبیسيستمشميسخارجوداخلشبکهقابلتجدید.

 دالرامریکائی1,370,000,000بودجه:
جزدوم:

حملونقلشهریکابل،حملونقلشهری،ترسیعدرتجارت،بنادرخشکهوتدارکات.آهن،ترانسپورت:جادهها،راه
شبکهجاده:جادهحلقه،جادهاتصالبهنقاطعبورمرزی،تونلسالنگوجادهدسرتسی،

O&Mت،هرا–اندخوی،توسعهرسکجوینوالیمیدانهواییهرات،تورغندی-؛شبکهریلی)لینککوتاه(:آقینه
شیرخانبندر.رسکحلقویکابل،ترانسپورتعمومی،سیستمترانسپورت–کندز–مزاررشیف-شربغان-ندخویا

تجهیزاتتخنیکی.ودیگرMLATهوشمند،میدانهواییورادار
دالرامریکائی2,995,000,000بودجه:

 جزسوم:

آبیوآبیاری:منابع
رحهایموجود،طرحهایجدیدومخزنآب(زیطآثارفیزیکیآبیاری،زراعتآبیاری)بازسا

دالرامریکائی650,000,000بودجه:
جزچهارم:

مرتبطباسایربخشهاتوسعه صنایع استخراجی:

 نداردبودجه:
جزپنجم:

 سکتورشهری:مسکن،مناطقتوسعهومناطقویژهاقتصادی
 دالرامریکائی600,000,000بودجه:
جزششم:
  Digital Casaتوارتباطات:اطالعافناوری
 دالرامریکائی90,000,000بودجه:
 لینانتقالیTAP 500kvو TAPI, CASA 1000:طات منطقویارتبا هفتم:جز 
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 دالرامریکائی330,000,000بودجه:

 انکشاف برنامه جامع ملی دارای اولویت زراعت .3
 سال پنج:جدولزمانی

 ائیدالرامریک1,978,100,000:بودجه
 مراجعهبهاجزاتعهد:

 مراجعهبهاجزا:  مالیخالء 
 ارائهخدماتومشارکتشهروندانیشوراشورای انکشافی:  

یکپیشنویساینبرنامهملیدارایاولویتدرجریانکنفرانسبروکسلانکشافیافتهبوداماهیچگونهوضعیت:
اینبرنامهملیدارایاولویتدرحالحارضموردبررسیقرارداشتهشپولیرادربرنداشتبنا ارزیابیاقتصادیوارز

 یگردد.بررسیگرآندیعملیهایرشفتوپینیبازب2016اکتربسالینهآنالیاقداماتمربوطبههزیابیارزتا
 تفصیل:

اول:جز
،توجهخواهدرسیدیونهکتارلیم2.7لیونهکتاربهیم2.45 سالآیندهافزایشزمینهایآبیاریشدهاز5درآبیاری:

خواهدرسیدکهباالیسطحلیونهکتاریم3.1 به2025درازمدتباالیافزایشسطحزمینهایقابلآبیاریتاسال
انوادهتاثیرگذارخواهندبود.خ 650,000 گیزند

بود.خواهدملیونتنغلهجات8ملیونتنبه5.8افزایشازآنعهنتیجهمتوق
دالرامریکائی393,000,000بودجه:
دالرامریکائی193,000,000 تعهد:

 دالرامریکائی200,000,000کرسبودجه:
دوم:جز

هکتارزمین110,000لیونتناست.عالوهبراینیم5.9سالآینده5هدفتولیداتگندمدر گندم و دیگر حبوبات:
3.1لیونبهیم2.45 ت،افزایشفیواحدتولیداتازسالآیندهقرارخواهدگرف5 آبیوللمیتحتکشتگندمدر

لیونتنبرایزمینهایللمی،تقویتارتباطاتیم1.3لیونتنبهیم1.03لیونتنفیهکتاربرایزمینهایآبیویم
(باالی2018-2016هکتارزمینآبیوللمی(،مرحلهاولبرنامهملیگندم)250,000 والیت)تقریبی،16زراعتیدر

(باالیانکشاف2021-2019اسنتضایعاتحاصالتگندمتوجهخواهدداشت)دومیلیونتنساالنه(ومرحلهدوم)ک
وارایهخدماتموثرتوجهدارد.روشهایجدید

دالرامریکائی350,000,000 بودجه:
دالرامریکائی80,200,000تعهد:

دالرامریکائی269,800,000کرسبودجه:



 اریابفتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 43

سوم:جز
یشرتبیبهتقاضاییپاسخگویبرایواندرهرحیسطحبهرهوریشافزایاو/یواناتتعدادحیشافزا :ات اهلیحیوان
.وترنریوصحت1دردوبخشکلیدی(2045میلیونالی 70 ،2025میلیونالی47.)روبهرشدیتغذاازجمعیبرا

.محصوالتحیوانی.2حیوانی.
یکائیدالرامر350,000,000بودجه:
دالرامریکائی70,000,000تعهد:

دالرامریکائی280,000,000کرسبودجه:
چهارم:جز

بانکجهانیفیصد5.5النهرشدسا:باغداری تحت400,000(بخشفرعیانتظارداردکه2014) هکتارزمینرا
کمک و دالرامریکاییبهرشدتولیداتناخالصداخلی1.6پوششقرارداده سالمیلیارد %در2افزایش2024تا

حاصالتغلهجاتبارسمایهگزاریدرستدرطرحاحیایآبیاریامکانپذیراست.ظرفیتباالبردنتولیداتناخالص
سال3.23داخلیبه مقایسه2024میلیاردتا با توسعهزمینهای2012میلیارددالرامریکاییدرسال1.4) .)

%درسال.افزایشصادرات10-5تولیداتباافزایشتولیداتر.افزایشفیهکتارهکتا12,400باغداریساالنهبه
تولیدات15–10%درسال.توسعهمحصوالتصنعتیازقبیل)کتان،زعفرانوسویا(و5محصوالتباغداریحداقل

سالآینده.5باغداریباارزش،بهشمولمیوههایخشکوتازهدر
رامریکائیدال350,000,000بودجه:
دالرامریکائی70,000,000تعهد:

 دالرامریکائی280,000,000کرسبودجه:
:پنجمجز

)بیستیکومیننشستپاریسوچارچوبیههمسایآبوهواباکشورهاییرتغیکردهایرو :مدیریت منابع طبیعی
جزءیندارد.ایبستگیعیکهبهمنابعطبجوامعیدارپایشدهاست.توسعهاقتصادیسهمقادررابطهبهتغیراقلیم(

یانسانیهمنطقهحفاظتشده،توسعهرسمایریتمدیی،دارویاهانگیریتمراتعومدی،ستوناست:جنگلدار4یدارا
.یانسانغیرو

دالرامریکائی318,700,000بودجه:
دالرامریکائی17,000,000تعهدات:

 ائیرامریکدال301,700,000کرسبودجه:
ششم:جز

ویعیخطراتطبیمی،اقلییرات.تغازمصونیتغذاییبرخوردارنیستندکشورنفوس٪33:مصونیت غذایی وتغذیه
کشاورزیشهریوباغداریخانگیتشویقخواهدشد.شود.یمییموادغذایاساسیبردسرتسیرباعثتأثیریدرگ

دالرامریکائی81,400,000بودجه:



 اریابفتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 44

دالرامریکائی17,000,000تعهدات:
 دالرامریکائی64,400,000 کرسبودجه:

هفتم:جز
خواهندشد.تشکیل یندهسالآ2شدهودرلغو یندهاوزارتزراعتساختاروفرا :اصالحات اداری

:هشتمجز
یگذاریهرسمایناست.بزرگرتیزراعتیهایتوتوسعهفعالینگهداریمهمبرایرمسیقاتیکهتحق :تحقیق وتوسعه

ارائهخدماتابیکردهایدهقانمحوراستوازرودهقانبهیکخواهدبودچراکهنزدریاستهایزراعتوالیتیدر
کند.یمحامیت
دالرامریکائی50,000,000بودجه:
دالرامریکائی3,500,000 تعهدات:

 دالرامریکائی  46,500,000 کرسبودجه:
:نهمجز

توانندنقشیمیتجاریچالشبزرگاست.بانکهایکتوسطکشاورزانهمچنانهقرضهبیدسرتس :اعتباردهی
زراعتیبانکتوسعهیانمیناست.درایازاعتبارموردنیکتحریشدهبرایفبهرتتعریمالیهایاستداشتهباشند.س

شود.یشاملمیز"نیمالیو"واسطههایندهسالآ5 در
 رامریکائی)هیچتعهدیصورتنگرفته(دال100,000,000بودجه:

:دهمجز
،مربوطبهنظارت)مسائلزراعتییشرتبیهایتبهعنوانفعالیمشارکتدربخشخصوصحامیتازسکتورخصوصی:

توسعهیژیبهدنبالاسرتاتینده،وزارتزراعتآبیاریومالداریسالآ5ی(؛طیاتیمالیمشوقهای،فصلیتعرفهها
اسیاقتصاد زنجیبخشخصوصیگذاریهاسرسمابر پردازش برایرهدر بهیتقاضایکتحریارزش و رهبازار

 است.زراعتییور
جزیازدهم:

 .ومبارزهبافسادیمبارزهباموادمخدر،زناندرکشاورز بخش های همه شمول:  

 

 پالن اصالحی سکتور عدلی و قضایی  .4
 سالپنججدولزمانی:

 درحالجریاناستکاررویبودجه :بودجه 
:مالیءخال
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 حکومتداری،حاکمیتقانونومبارزهبافساداداریی:انکشاف یشورا 
وضعیت:

مجلسبعهدهاینبرنامهدارایاولویتتوسطکمیتهعدلیوقضاییکابینهتائیدگردیدهتطبیقآندرحالحارض
د،ومتاماسناددرحالتترجمهبهزبانانگلیسیقراردارشورایعالیبرایحاکمیتقانونومبارزهبافسادمیباشد.و

وزارتخانههاواداراتذیدخلکاربررویبرنامههایعملیاتیخویشرادنبالمیکندوهزینههایآنرامیپردازند.
 تفصیل:
اصالحاتساختاریموسساتبخشعدلی)درجریان(جزاول:
 ظرفیت)جریاندارد(ارتقا:جزدوم

)جریاندارد(مبارزهبافسادجزسوم:
شفافیتوپاسخگویی)جریاندارد(جزچهارم:
 برنامهآگاهیدهیعمومیبازار)جریاندارد(جزپنجم:
بررسیواصالحقوانین)جریاندارد(جزششم:

 پروگرام  انکشافی معادن و منابع  .5
سالپنج:جدولزمانی

دالرامریکائی130,032,450 :هبودج

:تعهد
:مالیءخال

 شورایهایانکشافیزیربنا :شورای انکشافی
ماهمیبادونرها16طرحابتدائیتوسطوزارتمعادنوپطرولیمترتیبگردیدهوبراینظرخواهیبهتاریخت :یوضع

 خواهدیافتانکشاف2017رشیکساختهشدهویکبرنامهتفصیلیدرماهاکتوبرسال
 تفصیل:
جزاول:
تصنعتی:ارتقاظرفی
دالرامریکائی25,541,700بودجه:
رفیتوزارتخانهبرایتقویتبهرتمدیریتظارتقا -

چارچوبحاکمیتشفافوپاسخگو
 اصالحاترشکتهایدولتی

اصالحاتدرپالیسیهاوقوانین
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جزدوم:
GEO-TECHNICALارتقارسمایهگذاریواطالعات

امریکائیدالر40,241,600:بودجه
 AGSگسرتشقابلیتهای

معلوماتورسمایهگزاری
جزسوم:

 مقررات،بازرسیوتطابق
دالرامریکائی   150 ,39,584  بودجه:

 بهبودچارچوبقانونی
جوازوتطابققراردادهابهبود

تقویتنظارتوارزیابی

 یبرنامه انکشافی نیروی برش  .6
 سالپنج:جدولزمانی

 تعیینخواهدگردید :بودجه
 تعهد:

 :مالیءخال
 شورایانکشافیقوایبرشی:شورای انکشافی

مسودهطرحابتداییاینبرنامهملیدارایاولویتتهیهگردیده،کهفعالتحتبررسیحکومتمیباشد.پالن ت:عیوض
 تهیهخواهدگردید.2017مرشحاینبرنامهالیاکتوبر

 :تفصیل

جزاول:
فویوتخنیکیآموزشهایحر

:تفکیکمیانتعلیامتحرفویاساسی (TVET)نیازفهمیدنتفکیکیازتعلیمتخنیکیحرفویوآموزش -
بزر19-15برایجوانان) برایکارمندانو وآموزشبیشرت اند، وآموزش،آموزشمجددکسانیکهبیکار )

 گساالن
%5(،فعالفقطبه19-15ظر:نیازبرایرسیدنزیادترگروپهایموردنظر)تفکیکگروپهایموردن -

 رسیدهاست.
 مدرنسازیدورهآموزشیسنتی -
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 مدیریتخودیرشکتها -
 همکاریمیانسکتورخصوصیوسکتورهایعامه -
 ازینبهیگدهیورسقیتحق -
جزدوم:

تحصیالتعالی
 یالتدرپوهنتونهابهبودیافنتکیفیتتحص -
 رنساخنترضوریاتتدریسوآموزشپوهنتونمد -
توسعهتیمکاریتحصیلکردهمتخصصوواجدرشایط -
 صدورمجوز،تضمینکیفیتواعتبارنامهموسساتتحصیالتعالیبهاساسمعیاراتبیناملللی -
یافغانکیفیتدربارهتحصیالتعالیسکتورخصوصیتحقیقومحصولازپوهنتونها -

 ثر ؤ اری مبرنامه حکومتد .7
 پنجسالجدولزمانی:

 کاردرحالجریاناست :بودجه
 :تعهد

 مالی:ءخال
 شورایحاکمیتقانونومبارزهعلیهفساداداریشورا ی انکشافی:

ت:عیوض
بخشمدیریتمالیعامهتکمیلگردیدهوتحتتطبیققرارددارد.جهتتکمیلبخشپالیسیحکومتداریوالیتی

د.کارجریاندار
 تفصیل:

جزاول:
مدیریتمالیعامه

بخشاصالحمدیریتعامهتحتتطبیقاست.میکانیزمتطبیقآنازطریقپالنبهبوداجرااتمالیصورتمیگیرد،که
سالهبرایهمهاشرتاککنندهگانتیم)اساسا 5گشایشیافت.اینپالنبهاساسطرحپالن2016اینپالندرسال

جهتدادنانگیزهوپیگیریازاجراات(TBPM)یریتاجرااتتیمیهودوارگانخارجازوزارت(باروشمدوزارتمال
 میباشد.
جزدوم:

حکومتداریوالیتی



 اریابفتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 48

بخشحکومتداریتحتبررسیگروپکاریکهمشتملازچندینوزارتوإداراتمستقلدولتیبشمولادارهمستقل
وزارتاقتصادووزارتاحیاوانکشافدهاتلیه)معینیتپالیسیوریاستعمومیبودجه(،ارگانهایمحلی،وزارتما

میباشد.هدفاینگروپکاریتهیهیکسندجامعاستکهشاملپالیسینهایبودجهوالیتی،بههمینترتیب
مسودهپالیسیحکومتداریوالیتیومقررهپالنوالیتیمیباشد

تنظیمیافتهاستتهیهخواهد1394/2015لیبودجهوالیتیابتداییموجود،کهدرسااینسندنظربهپالیس
گردید.اینبرنامهحکومتداریوالیتیازپایینبهبرنامهمیثاقشهروندیارتباطوپیوندخواهدخوردوهدفآنتهیه

 حکومتراتسهیلمناید.یکپالنحکومتداریمیباشد،کهبهبودعرضهخدمات،حسابدهی،ومنایندگی

 ی:برنامه انکشاف شهر  .8
 سالپنججدولزمانی:

 کاردرحالجریاناستبودجه:   
تعهد:
 مالی:ءخال

 شورایانکشافیزیربنا :شورا ی انکشافی
یکطرحابتدایبرایاینبرنامهدرکنفرانسبروکسلترتیبگردیدهبودکهسهستوناصلیبهعنوانوضعیت : 

تذیدخلباالیتوسعهبودجهوبرایآمادهابکلیبرایاینبرنامهملیشناختهشده.وزارتخانههاوادارچارچو
 ئیویکارمیکنند.اسازیبرنامهاجر

 تفصیل:
جزاول:
قویتوانسجاممدیریتشهری:ت

.برنامهملیپالیسیانکشافشهریاصالحچارچوببرنامهریزیشهریجهتاتخاذبرنامههایمختلفدرسطحاداری
 اسرتاتیژیملیشهریتدوینوتصویبگردید.

جزدوم
ودسرتسیبهخدماتشهریعمومیبرایهمهاطمینانازمسکنمناسب

تقویتهمبستگیملیازطریقشوراهایانکشافیوجلساتگزرهابهوسیلهساختارهایموجودهاجتامعیبرنامه
نکشافیوتطبیقپالنجدیدشهری.وسکتورخصوصیا

جزسوم:
بنااطمینانازمسکنمناسبودسرتسیبهاقتصادشهریوزیر
شناساییپروژههایعمدهموردنیازدرسطحمنطقهومحل/تقویتپارکهایصنعتیمراکزگزرهایکوچکو

هایموجودمتوسطدرپنجشهرهایعمدهبادرنظرداشتموثریت
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 نامه انکشاف سکتور خصوصی بر  .9
 سالپنججدولزمانی:

 :هجبود
 تعهد:
 مالی:ءخال
لیاقتصادیشورایعاانکشافی :  یشورا
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 فصل ششم
 پوتانشیل و منابع موجود اقتصادی والیت فاریاب

 هدف اساسی طرح وارتباط آن به ا هداف اسرتاتیژی افغانستان مولد:
تشویقوجذبرسمایهگذاریبخشخصوصی،کاریوافزایشدرآمدمرشوعایجادفرصتهایاهدافعمدهاینطرح

فاریابورسیدنبهاهدافوالیتكاهشفقردر،افزایشسطحتولید،تغییرکشتسنتینباتاتطبیبهزراعتنوین،
یمیباشد.اسرتاتیژیافغانستانمولد،بلندبردنمولدیتتولیداتزراعتی،تقویتزنجیرهارزشنباتاتطب

:تحلیلاقتصادیمحصول
ولسوالیهایمیوهجاتتازهونباتاتطبیعمدهترینمحصوالتزراعتی،تجارتیوصادراتیوالیتفاریاببودهکه

پشتونکوتکهبیشرتینتولیداتزراعتیمیوهرادرمیانوالیاتوسبزپوش؛قیصارواجهدولتآباد؛شیرینتگاب؛خ
نبودرسدخانههایمعیاریومراکزبزرگ.رمرتیکتنمیرسدهزا1000الی800لهبهبیشازهمجوارداردهمهسا

پروسسوبستهبندیدراینوالازعلتهاییاستکهبهسببآنمنیتوانمیوههایتازهبعدازفصلبرداشتدروالیت
 .هواردکنندنگهداریکردوبازرگانانمجبورندازکشورهایدیگربابهایبلندمیو

هکتارساحه۲۱۶۹۵بسرتاصلیتولیدنباتنادرهنگبشامرمیرودازجملهموازیاینوالیتولسوالیخانچهارباغ
برسومحصهآننباتطبیهنگمیباشد2کورذزراعتیولسوالیم

مختلفدرتداویامراضدروالیتفاریاببازارفروشگیاهانطبیوادویهترکیبیآنرونقیافتهاستومردمازآندر
هایمختلفکشورجهتخریداریکهشامریزیادیمردمازوالیتبرعالوهاین.کنندداخلوخارجازکشوراستفادهمی
آیندکنندنیزمیهایکهدرموسساتبیناملللیکارمیآیند،حتیشامریازخارجیگیاهانکوهیبهاینوالیتمی

.برندهکشورهایشانمیداریکردهوبازآنانهنگبدبوراخری
نقاطقوت:

•  طرفیت به هرکدام معیاری رسدخانه دولت100اعامرپنج تگاب؛ شیرین ولسوالی درپنج تن مرتیک
 آباد؛خواجهسبزپوش؛پشتونکوتوقیصار.

 مرتیکتنانواعمیوهجاتتازهدرپنجولسوالی.500ذخیره •
 دررسدخانهذخیرهوبهقیمتمناسببهبازارعرضهمنایند.ونهدهاقینقادرخواهندبودمحصوالتراچگ •
 روابطبینمولدینومستهلکیندربازارهایوالیاتهمجوارتامینمیگردد. •

نقاطضعف:

 ،فاریابوالیتدروتسهیالتآنمارکیتمناسبکمبود •
 نبودسیستمسبسایدیوقرضهبرایدهاقیننیازمند. •
 وعملیاتهایجدیدزراعتیعرصییهایژموردتکنالودرپایینبودنظرفیتدهاقین •
 کمبودفابریکهپروسسمیوهجاتونباتاتطبی. •
 میوهجات.ورسدخانههایمعیاریبراینگهداشتذخیرهگاههایکمبود •
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فرصتها:
 .میوهجاتونباتاتطبیرشایطواقلیممناسببرایتولید •
 درچهارولسوالیوالیتفاریاب.فامیلهزار20ایجادشغلیبرای •
 نبوددونرها. •

تهدیدات:
 ،بارانهایشدیدموسومیبرفباریو •
رفعحاصلگردیدهومبارکیتعرضه،بصورترسسامآورمیوهجاترقابتکشورهایهمسایهدروقتیکه •

 میگردد.
متوقعه:نتایج

 میوهجاتونباتاتطبیبلندبردنمولدیتتولید •
 وجذبرسمایهگذاریبخشخصوصیتشویق •
 حفظتوازنقیمتمیوهجاتدرفصولمختلفسال •
 تقویتزنجیرهارزشافزایی •
 افزایشدرآمددهاقین •
 ایجادفرصتهایشغلی •
 تامینمصونیتغذایی •
 کاهشفقر •
 تعویضواردات •
تشویقصادرات •

نتیجهگیری:
نبودرسدخانههایمعیاریومراکزافغانستان بشمار میرود و ی در تامین مصونیت غذایی مردم میوه جات و نباتات طب

بزرگپروسسوبستهبندیدراینوالازعلتهاییاستکهبهسببآنمنیتوانمیوههایتازهبعدازفصلبرداشت
لندبردن مولدیت نبا بمنظور ب بلندمیوهواردکننددروالیتنگهداریکردوبازرگانانمجبورندازکشورهایدیگربابهای

تولید میوه جات و نباتات طبی و تعویض واردات آن موارد ذیل قویا پیشنهاد میگردد:
 اعامرذخیرهگاهورسدخانههایمعیاریجهتنگهداشتکچالو. •
 احداتفابریکاتپروسسمیوهجاتونباتاتطبی. •
 دهاقیندرسطحوالیتعرضهخدماتتحقیقیوترویجیبرای •
 تسهیالتمارکیتدروالیتبامیان.فراهمآوری •
.ضطراریااختصاصبودجهجهتکنرتولمبوقعآفات •
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 هفتمصل ف
 رسوی وضعیت زنده گی  در افغانستان :

افغانستان جامعترینمنبعمعلوماتدرموردوضعیتاجتامعیواقتصادیمردم1395رسویوضعیتزندهگیدر
صائیهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمکتخنیکیانستیتیوتسکتوردرافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاح

بهنرشرسید.1397(درسالICONعامهجامعهاروپا)
فعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکهخصوصیتچندگانه1395تزندهگیدرافغانستانسالنرشرسویوضعی

زانومتامسازمانهایملیوبیناملللیبشاممیرود،ویژهگیاینرسوییکوسیلهمنحرصبهفردبرایپالیسیسا
تفصلیدرشاخصهایانکشافیمرتبط،هایاینرسویعبارتاندازپوششنفوسکوچی،توانائیتحلیلتغیرا

اتوانائیتولیداحصائیهبهسطحوالیتهمچنانتداومرسویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافیرامهی
میسازد..

هدفاز12شاخصراتحتپوششقراردادهکهشامل1395،20رسویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسال
افپایداربودهواکرثیتآنهادرایندراینگزارشارایهگردیدهاست،رسویوضعیتزندهگیاهدافانکش17میان

رها،بازارکار،فقر،مصئونیتغذائی،زراعت،صحت،تعلیمدرافغانستانحاویمعلوماتاساسیدرموردنفوسوخانوا
،اسرتاتیژیهایمقابلهباآنواولویتوتربیه،مسکن،جنسیتوچالشهایکهخانوارهایافغاندرگیرآنهستنند

هایمردمبرایانکشافدرآنانعکاسیافتهاست.
:ALCS-2017وضعیتزندهگیمردموالیتبادغیسبهاساسرسوی

 شاخص ها
2007- 
08 

2011-
12 

2013-
14 

2016-
17 

 20794 20794 20794 20794 (sq.kmمساحت)
 24.2 23.5 22.7 20.9 کیلومرتمربع(تراکمجمعیت)افراددرهر
 104 100 97 82 نسبتوابستگی

 102.8 118.6 110.3 117.8 نسبتجنسیتی
 24.8 22.1 21.1 16.5 (٪سال()۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)

 17.4 18.9 16.9 10 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت
بازدید(پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیک

(٪) 0.4 13.6 32.9 57.7 

زنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهرزایامنمیدهند
(٪) 0.8 4.1 9.2 10.6 

سال،درحالحارضمتاهل۱۹-۱۵زنانکهدرسن
 50.7 35.4 31.4 29 (٪د)ان

 0.26 0.19 0.26 0.42 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)
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 10.6 7.1 5.5 10.9 (٪ساله)۴۹تا۱۵متاهلچندهمرسیزنان
 _ _ 44.1 16.5 (٪جمعیتباکمبودپروتئین)

 _ _ 41.7 1.6 (٪جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)

 5.5 3 3.3 2.4 نداننسبتوابستگیسامل

 58.7 45.8 52.2 _ اشتغالبهنسبتجمعیت

 23.7 32.3 42.4 _ (٪میزانزیراشتغال)

 26.9 30.5 8.2 _ (٪میزانبیکاری)

 80.2 65.8 56.8 _ (٪میزانمشارکتنیرویکار)
 50.6 62.8 50.6 _ استخدامنهچندانسودمند
 _ 53 _ _ (٪جمعیتمشغولدرکشاورزی)
 _ 23 _ _ (٪جمعیتمشغولدرتولید)
 _ 24 _ _ (٪جمعیتمشغولدرخدمات)

 56.8  39.3 42.8 (٪میزانفقر)
 37 34.4 18.6 81.9 (٪جمعیتکهدرفضابازرفعحاجتمینامیید)

 95.3 93.9 94.6 98.3 (٪جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند)
 98.6 96.5 36.3 3.5 (٪اشند)خانوادهکهدارایبرقمیب
 6.4 5.7 6.2 6.5 تعدادخانواده

پرجمعیتزندهگیمیکنندافرادکهدرخانوادههای
(٪) 18.4 50.5 32.7 42.2 

 12 6.4 1.8 0.8 نفرجمعیت100مجموعهتلفنهمراهدرهر
 0.1 0.05 0.07 0 نفر100کاربراناینرتنتدرهر

 13.4 14.6 15.2 10.7 (٪مینهایآبیاریهستند)خانوادههاییکهدارایز
 60.7 69.6 62.1 71.4 (٪للمیهستند)خانوادههاییکهدارایزمینهای

 6.8 6.1 7.2 1.7 (٪خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)
اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها

 2.9 1.9 3.3 4 )جریب(

ایللمیمتعلقبهخانوادههااوسطاندازهزمینه
 )جریب(

14.9 11.4 14.8 11.9 

هایآبیمتعلقبهخانوادههااوسطاندازهزمین
 1.5 1.1 1.7 1.9 )جریب(
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رسویوضعیتزندهگیبهسطحملی:

 17-2016 14-2013 12-2011 08 -2007 شاخص ها

 652864 652864 652864 652864 (sq.kmمساحت)
 42.4 40.7 39.1 35.3 ت)افراددرهرکیلومرتمربع(تراکمجمعی

 101 100 104 105 نسبتوابستگی
 103.9 105.3 105.7 105 نسبتجنسیتی

 53.6 51.7 46.6 38.9 (٪سال()۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)
 34.8 34.3 31.4 26.2 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت
ن)حداقلیکبازدید(پوششمراقبتهایقبلاززایام

(٪) 32.8 51.2 63 70.2 

پرسونلصحیماهرزایامنمیدهندزنانکهبهوسیله
(٪) 

21.8 39.9 45.2 53.4 

سال،درحالحارضمتاهل۱۹-۱۵زنانکهدرسن
 16.4 17.9 19.5 17.9 (٪اند)

 0.57 0.55 0.52 0.45 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)
 7.8 7.4 7.3 8.1 (٪ساله)۴۹تا۱۵دهمرسیزنانمتاهلچن

 _ _ 19.4 15.7 (٪جمعیتباکمبودپروتئین)
 _ _ 18.5 6.1 (٪جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)
 5.4 4.9 5 5.7 نسبتوابستگیساملندان
 23.9 42.9 45.7 _ اشتغالبهنسبتجمعیت

 15.6 55.4 49.8 _ (٪میزانزیراشتغال)
 30.7 22.6 8.2 _ (٪میزانبیکاری)

 53.9 55.4 49.8 _ (٪مشارکتنیرویکار)میزان
 39.5 39 25 _ استخدامنهچندانسودمند
 44.32 44 _ _ (٪جمعیتمشغولدرکشاورزی)
 18.08 22 _ _ (٪جمعیتمشغولدرتولید)
 37.59 34 _ _ (٪جمعیتمشغولدرخدمات)

 54.5 39.1 36.5 36 (٪میزانفقر)
 13.6 19.2 15 24.6 (٪حاجتمینامیید)جمعیتکهدرفضابازرفع

جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند
(٪) 

83.2 79.9 75.9 74.8 
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 97.6 89.5 68.9 41.1 (٪خانوادهکهدارایبرقمیباشند)
 7.7 7.4 7.4 7.3 تعدادخانواده

پرجمعیتزندهگیمیکنندافرادکهدرخانوادههای
(٪) 33.7 43.8 42.6 43.9 

 21.2 17.3 14.1 5.8 نفرجمعیت100مجموعهتلفنهمراهدرهر
 2 1.22 0.50 0.27 نفر100کاربراناینرتنتدرهر

 37.9 36.6 37.9 40.4 (٪خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند)
 19.4 16.3 16.8 16.4 (٪لمیهستند)خانوادههاییکهدارایزمینهایل

 13.1 12.6 12.6 10.3 (٪خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)
اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها

 4.9 6.1 6 6.7 )جریب(

اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها
 12.1 13.2 16.4 14 )جریب(

آبیمتعلقبهخانوادههااوسطاندازهزمینهای
 1.9 1.9 2 2 )جریب(

 

 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی :
گزیدهشاخصهایاحصائیویوضعیتفقرورفاهعامهمشرتکا ،توسطوزارتاقتصاد،ادارهملیاحصائیهومعلوماتو

سیزدهبخشمختلفیرندهارقامجدیددروزارتکارواموراجتامعی،شهداومعلولین،ترتیبگردیدهاستکهدربرگ
فقرونابرابری،مصئونیتغذایی،کارواشتغال،معارف،صحت،جنسیت،مسکنودسرتسیبه شاملارقامنفوس،

 .خدماتاساس،مصئونیتاجتامعی،زراعتومالداری،سکتورحقیقی،سکتورمالیوسکتورخارجی،میباشد
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 وزارتاقتصاد

بخشاخصهایمهماحصائیویواقتصادیبهشکلمطلقونسبیبهطورمخترصوساده،انعکاسدادهشدهبنا ،برایاستفادهکنندگانارقامکهدردراینبستهمعلوماتی،ارقامش
دمنابعارقامراکهدرستوناخیرتمخترصرضورتداشتهباشند،میتواندممدواقعگردد.درصورترضورتبهتفصیلبیشرت،استفادهکنندگان،میتواننهایمتذکرهبهمعلوما

 جداولذکرشدهاست،دریافتمنایند.
یکهامکاناتتجزیهآنبهسطحشهری،دهاتیوکوچیوجودداردبهتفکیکساحاتباآنکهارقاممندرجایننرشیهبهسطحملیتهیهوارایهگردیدهاستولیبعضیشاخصها

 مسکونینیزارایهگردیدهاست.

 یده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامهگز
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره
 نفوس 1

افرادیکهدریکزمانمعیندریکساحهتعدادمجموع نفوسکشور 1.1
نرشیهبرآورد نفر31,575,018 100% معینجغرافیائیزندگیمیکنند.

 1397نفوس
 

نرشیهبرآورد نفر7,507,953 %23.7 ندگیمیکنند.فیصدینفوسکهدرمناطقشهریز سهمنفوسشهری 1.2
 1397نفوس

 

نرشیهبرآورد نفر22,567,065 %71.5 کنند.ندگیمیمناطقدهاتیزفیصدینفوسکهدر سهمنفوسدهاتی 1.3
 1397نفوس

 

نرشیهبرآورد نفر1,500000 %4.8 نفوسفیصدینفوسکوچیازمجموع سهمنفوسکوچی 1.4
 1397نفوس

 

نرشیهبرآورد نفر15,493,446 %49 عنفوستناسبمجموفیصدینفوسزنانبه سهمنفوسزنان 1.5
 1397نفوس
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 وزارتاقتصاد

نبستنفوسذکوربرنفوساناثبودهونشاندهنده نسبتجنس 1.6
  105% تعدادمرداندرمقابلصدزنمیباشد.

عیترسویوض
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

نسبتوابستگی 1.7
 اطفال

الی15ر)سنکاساله(برنفوس14الی0نسبتاطفال)
64) 96.09%  

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

1.8 
نسبتوابستگیکهن

 ساالن
الی15وباالترازآنبرنفوسفعال)65نسبتافرادسن

64) 5%  
رسویوضعیت

درزندگی
 1395افغانستان

 

نسبتوابستگی 1.9
 مجموعی

+وباالترازآنبرنفوسسن65و14-0نسبتافرادسن
 (64الی15کار)

101%  

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 میزانرشدنفوس 1.10
عبارتازتغییر)افزایشیاکاهش(دراندازهنفوسدر

وآلبهفیصدیارائهفاصلهمعینزمانیمیباشدکهمعم
 میشود

نرشیهبرآورد  2.14%
 1397نقوس
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 وزارتاقتصاد

1.11 

فیصدینفوسبه
تفکیکگروپهای

سنیوسیع
سال0-14(1)
سال15-64(2)
(3)65+ 

 فیصدیگروپهایسنینفوسازمجموعنفوس
47.52%
49.91% 

3 2.57% 

14,124,916
14,835,404 

764,003 

نرشیهبرآورد
 1396نقوس


 
 
 

 فقرونابرابری 2

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

غیرارفموادغذاییوفیصدینفوسکهمجموعمص میزانفقر 2.1
 ملیقرارداشتهباشد.خطفقرنپائینترازییشااغذ

54.5% 15,837,319 

رسویوضعیت
ندگیدرز

افغانستان
1395 

 

2.2 

میزانفقربه1.2.1
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

(1فیصدینفوستحتخطفقرازمجموعنفوسدر)
 (نفوسکوچی3(دهاتو)2شهرها)

41.6%
58.6% 

 

2,877,417
13,033,139 

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

فاصلهوسطیبینسطوحمصارففقراوخطفقربنام شگاففقر 2.3
  %15 شگاففقریادمیگرددوشدتفقررانشانمیدهد.

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
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 وزارتاقتصاد

2.4 
فیصد20سهممرصف

ریندرمرصففقیرت
 مجموعی

فیصدفقیرتریننفوسازمجموع20مصارفمجموعی
  %7.3 مصارفمتامنفوسکشور

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 رضیبجینی 2.5

نشاندهندهتوزیععاید/مرصفمیباشد،اینشاخص
ویکتحولمیکند.0دربین

دهنشاندهن1نشاندهندهتوزیععادالنهکاملو0
 توزیعغیرعادالنهمطلقمیباشد

0.31  

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

2.6 

خانوارهایفقیرنسبت
بهتفکیکاشتغال
رئیسخانواردر

سکتور
(سکتورزراعت1)
(سکتورصنعت2)
 (سکتورخدمات3)

تعدادخانوارهایفقیرکهرئیسخانواردرسکتورهای
 ازمجموعنفوستحتخطفقرمختلفمرصوفکاراند،

63 % 
58 % 
45 % 

 

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 مصئونیتغذایی 3

میزانعدممصئونیت 3.1
 غذایی

کیلوکالریدرروز2100ازکمترفیصدینفوسکه
 12,984,273 %44.6 ایدخذمینما

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

29,112,719
فیصدی-نفر

باساسنفوس
-17رسوی
محاسبه2016

 شدهاست

میزانعدممصئونیت 3.2
 غذاییشدید

کیلوکالریاخذ1500فیصدینفوسکهروزانهکمرتاز
رسویوضعیت 3,899,437 %13.4 مینامید

زندگیدر
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 وزارتاقتصاد

افغانستان
1395 

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

گرام50فیصدینفوسکهمرصفروزانهایشانکمرتاز زانکمبودپروتینمی 3.3
 8,763,895 %30.1 پروتیندرروزمیباشد

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 کارواشتغال 4

میزاننفوسدرسن 4.1
 15,902,108 %54,6 وباالترازمجموعنفوسکشور14فیصدیافرادسن کار

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.2 

میزاننفوسدرسن
محلکاربهتفکیک

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

 وباالترازمجموعنفوسکشور14فیصدیافرادسن
1.26%

2.69.4% 
3.4.6% 

1.4,127,528
2.11,049,294 

3.724,286 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.3 

انمشارکتنیرویمیز
کاربهتفکیک

جنسیت
(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوفکارو
 بیکاراند.

1.53.9%
2.80.6% 
3.26.8% 

1.8,478,434
2.6,392,655 
3.2,085,779 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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 وزارتاقتصاد

4.4 

میزانمشارکتنیروی
بهتفکیکمحلکار

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوفکارو
 یابیکاراند.

1.48.0%
2.54.9% 
3.72.4% 

1.1,962,974
2.5,993,117 
3.522,370 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

نسبتاشتغالبر 4.5
 نفوس

  %41.33 ازنفوسسنکارفیصدینفوسمرصوفکار
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.6 

میزانبیکاریبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
(مرد2)
(زن3)
 

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

 (رکردهاند.)تعریفملیساعتکاکمرتازهشت

1.23.9%
2.18.3% 
3.41.0% 

1.2,024,800
2.1,170,100 
3.854,700  

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

4.7 

میزانبیکاریبه
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

رسوی،درازقبلهفتهیکنیرویکارکهفیصدی
هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

 رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

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 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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زانکمکاری)کارنامی 4.8
 کافی(

هفتهیکسالوباالترازآنکهدر14فیصدیافراد
رویمشغولکاربودهاندولیطیهفتهمتذکرهسازقبل
ساعتکارکردهباشند،درحالیکهبرایکار40ازکمتر

اضافیمتایلوفرصتداشتهاندبهاساس:
(نیرویکارفعال.1)
 (اشتغال.2)

1.15.6%
2.20.5% 1,320,928 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 کاراطفال 4.9

سهکتگوریکارشاقهطفلازلحاظسنتعریفشده
است:

سالهانجامشود،11-5.هرکاریکهتوسطاطفال1
بدوندرنظرداشتساعاتیارشایطکار،

14سالحداقل14-12(هرکاریکهتوسطاطفال2
یشودویااجرایکارهایخطرناک،ساعتانجامم

سالهبرای17-15(کاریکهتوسطاطفالبینسنین3
ساعتیابیشرتانجامشود،یاکارهایخطرناک،43

 کارشاقهطفلتلقیمیگردد.

26.50% 2,736,200 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1393افغانستان

 

 میزانبیکاریجوانان 4.10

ازقبلهفتهیکل(کهسا24-15فیصدیجوانان)
هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

رداشتهاند.)تعریفساعتکاگذشتهکمرتازهشت
 ملی(

30.7% 84,2000 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان
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 وزارتاقتصاد

4.11 

بیکاریجوانانمیزان
بهتفکیکجنسیت

مرد  (1)
زن  (2)

 هردوجنس(3)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15نان)فیصدیجوا
هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

رداشتهاند.)تعریفساعتکاگذشتهکمرتازهشت
 ملی(

1.44%
2.46% 
3.30.7% 

1.523,709
2.396,683 
3.842,000 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 
 
 
 
 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) ریفتع تعریفشاخص شامره

4.12 

میزانبیکاریجوانان
بهتفکیکمحل

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

 ر.ساعتکاگذشتهکمرتازهشت

1.39.1%
2.29.6% 
3.13.3% 

1.144,232
2.366,467 
3.13,010 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

فیصدینیرویکارکهتوامنندیخواندن،نوشنتوحل نیرویکارباسواد 4.13
 5,629,256 %35.85 داشتهوسادهباشد.محاسباتریاضیرا

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.14 
الدرسهماشتغ

 سکتورزراعت
هایمربوطبهفعالیتفیصدیافرادشاغلکهدر

 2,814,511 %44.3 ولبهکارهستند.مشغومالداریعتزرا
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان
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 وزارتاقتصاد

4.15 
سهماشتغالدر

 ساختامن سکتور
فیصدیافرادشغالکهدرفعالیتمربوطبهساختامن

 619,887 %9.8 مشغولبهکارهستند.
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

سهماشتغالدر 4.16
 سکتورتولید

مشغولکارفیصدینیرویکارکهدرسکتورتولید
 511,454 %8.1 هستند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.17 
سهماشتغالدر
سکتورمعادنو

 استخراج
 11,977 %0.2 رهستند.فیصدینیرویکهدرسکتورمعدنمشغولکا

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.18 
سهماشتغالدر

سکتورخدماتعامه،
 اجتامعیشخصیو

فیصدینیرویکارکهدرسکتورخدماتعامه،شخصی
 1,252,987 %19.7 واجتامعیمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.19 

سهماشتغالدر
تورهایتجارتسک

عمده،پرچون،
 رستورانتوهوتلها

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتجارتعمده،پرچون،
 700,530 11% رستورانتوهوتلهامشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.20 

سهماشتغالدر
سکتورهای

ترانسپورت،ذخایر،
 ارتباطاتومعلومات

کارکهدرسکتورترانسپورت،ذخایر،فیصدینیروی
 368,063 %5.8 ارتباطاتومعلوماتمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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 وزارتاقتصاد

4.21 

سهماشتغالدر
سکتورهایمالی،

بیمه،رهنامیی
 معامالتوتجارت

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایمالی،بیمه،
 65,583 % 1 لکاراند.رهنامییمعامالتوتجارتمشغو

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

4.22 
سهماشتغالدر

سکتورهایبرق،گاز
 وآب

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایبرق،گازوآب
 مشغولکاراند.

0.1% 4,935 
رسویوضعیت

گیدرزند
 1395افغانستان

 

 1,008,148 %15.7 کارگرانکههرروزبهطورانفرادیکارمیکنند کارگرانروزمزد 4.23
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

کارگرانبامعاش، 4.24
 خصوصی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتورخصوصی
 453,859 %7.1 مرصوفکاراند

رسویوضعیت
گیدرزند

 1395افغانستان
 

کارگرانبامعاش، 4.25
 دولتی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتوردولتی
 649,105 %10.1 مرصوفکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 2,580,109 %40.1 کارگرانکهمالککارخودمیباشند. کارگرانمستقل 4.26
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395انستانافغ
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 وزارتاقتصاد

 %2.6 .کسانیکهکارگراستخداممیکنند کارفرما 4.27


169,488 
 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

فامیلیبدون کارگران 4.28
 1,573,539 %24.5 کسانیکهبدونمزدکارمیکنند. مزدومعاش

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 معارف 5

ناییاتوسالوباالترازآنکه15سنفویفیصد دمیزانسطحسوا 5.1
 باشند.راداشتهنوشتننونداخو

34.8% 5,253,950 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

میزانحضوریابی 5.2
 خالص)دورهابتدائیه(

کهواجدینصنوفابتدائیهسال12-6فیصدیسنین
اند.در(اندوفعاالنهدرمکاتبحارض6الی1)صنوف

اینشاخصمشمولینوحارضینمدارساسالمیشامل
 منیباشند.

56.1% 2,875,627 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

میزانحضوریابی 5.3
 خالص)دورهثانوی(

سالکهواجدیننهادهای18الی16فیصدیسنین
(انددرصنوفخویش12–7تعلیامتثانوی)صنوف

ینشاخصمدارساسالمیشاملمنیحارضاند.درا
 باشند.

35.7% 1,359,552 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره
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 وزارتاقتصاد

5.4 
میزانحضوریابی

تحصیالت خالصدر
 عالی

کهواجدیننهادهای24الی19فیصدینفوسسنین
یباشند.دراینشاخصمدارستحصیالتعالیم

 اسالمیشاملمنیباشند.
9.7% 238,864 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.5 

میزانحضوریابی
تحصیالت خالصدر

عالی
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
(ذکور4)
 (اناث5)

نسبتخالصحضوربهحیثتعدادشاگردانبرگروپ
حمعینتعلیمیتیوریکیسنمکتببراییکسط

محاسبهشدهوبهفیصدیازمجموعنفوسهامنگروپ
ی،برایابتدائ6-12سنبیانمیشود.درینگزارش

برایتحصیالتعالی24تا19برایثانویو18تا13
 .مورداستفادهقرارگرفتهاست

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 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.6 
میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت
 ابتدائی

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضوردارند،از
 3,714,749 %72.5 12الی6مجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.7 

میزانحضوریابی
صدرتعلیامتناخال

ابتدائی
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
(ذکور4)
 (اناث5)

دورهابتدائیهحضوردارند،ازفیصدیشاگردانکهدر
،بهتفکیک:12الی6مجموعافرادبینسنین

 (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 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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 وزارتاقتصاد

5.8 
میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت
 ثانوی

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانویحضور
 1,824,227 %48.0 18الی13دارند،ازمجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت
زندگیدر

 1395انستانافغ
 

5.9 

میزانحضوریابی
تعلیامتناخالصدر

ثانوی
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
(ذکور4)
 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانویحضور
بهتفکیک18الی13دارند،ازمجموعافرادبینسنین

 (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 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.10 
میزانحضوریابی

 ناخالصدر
 تحصیالتعالی

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالیحضور
 347,141 %14.1 24الی19دارند،ازمجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

5.11 

میزانحضوریابی
  ناخالصدر

تحصیالتعالی
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
(ذکور4)
 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالیحضور
بهتفکیک24الی19افرادبینسنینمجموعدارند،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 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 
 
 
 
 

5.12 
میزانسوادزنان

باالترازو14)سنین
 آن(

سالوباالترازآنکهتواناییخواندنو14فیصدیزنان
 1,657,346 %29.3 نوشنتراداشتهباشند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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 وزارتاقتصاد

5.13 

نسبتتساویجنسیت
دردوره:

(ابتدائیه1
(متوسطه2
 (لیسه3

انبهمیزانحضورختردخالصرحضومیزانتناسب
ورههایابتدائیه،متوسطهواندردپسرخالصیابی
لیسه.

 

1.0.71%
2.0.51% 
3.0.39% 

 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 صحت 6

6.1 
دسرتسیبهمراقبت
هایصحیقبلاز

 تولد

سالکهعروسیکردهاندو49-14فیصدیخانمهای
ازدردورانحاملهگیحداقلیکبارتحتمعاینهیکی

داکرت،قابله،نرسویاهمکارمندکارمندانصحی)
 صحیجامعه(قرارگرفتهباشند

59% 2,560,718 
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395 

ارقامتامبه
اساس

محاسباتاز
برآوردنفوس

و1396کشور
96صفحه

رسویصحتو
دیموگرافی

بدست1396
 آمدهاست.

6.2 
والدتهایانجامشده
باحضوراشخاصماهر

 صحی

سالکهعروسیکردهاندو49-14فیصدیخانمهای
والدتاخرینطفلشانتحتنظرشخصماهرصحی
)داکرت،قابله،نرسویاهمکارمندصحیجامعه(صورت

 گرفتهباشد.

51% 2,231,502 
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395 

ارقامتامبه
اساس

محاسباتاز
نفوسبرآورد
 1396کشور

6.3 
میزانمرگومیر

 مادران
100تعدادمرگومیرمادراندردورانحاملگیدرهر

رسویصحتو  1291 هزاروالدتزندهدرسال
 1396  دموگرافی

 

میزانمرگومیر 6.4
 اطفال

سالدرافغانستان5تعدادمرگومیراطفالزیرسن
تولدزنده(درسال)وفیاتدرهریکهزار


 

تورسویصح  55
 1396  دموگرافی

ریفرنس:
161صفحهاز

رسویصحتو
دیموگرافی

1396 
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 وزارتاقتصاد

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

6.5 
.میزانحامله3.7.2

گیسنیننوجوانی
 (19الی15)بین

19الی15 رقمحاملگی)والدت(خانمهابینسنین
 198,527 %12.1 سالگی.

ویصحتورس
دیموگرافیدر

 1394افغانستان

ریفرنس:
161صفحهاز

رسویصحتو
دیموگرافی

1396 
 مسکنودسرتسیبهخدماتاساسی 8

8.1 

میزاندسرتسیبهآب
آشامیدنیسامل،به
تفکیکمناطق

مسکونی
شهری(1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

ساملیشامیدنآبآمنابعسکهبهنفویفیصدعبارتاز
 دسرتسیداشتهباشد.

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 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 


 
 

8.2 
میزاناستفادهاز

سیستمفاضالببهبود
 یافته

هایسیستمفاضالبلتکهازسهومیدمریفیصد
 15,423,000 %52 کنند.صحیاستفادهمی

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

 میزاندسرتسیبهبرق 8.3
منابعژیبرقازنریخانوارهاکهدسرتسیبهافیصد

 دارند.مختلف
97.7% 28,430,700 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.4 

فیصدینفوسشهری
کهدرمحالتپر
جمعیتوکثیف
 ند.زندگیمیکن

تعدادافرادیکهدرمحالتپرجمعیتوکثیفزیست
 21,086,400 %72.4 دارنددرهرصدنفر.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
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 وزارتاقتصاد

8.5 

فیصدینفوسکهاز
منابعآبآشامیدنی
بهبودیافتهاستفاده

میکنند
(ملی1)
(شهری2)
(دهاتی3)
 (کوچی4)

یدنیبهبودیافتهتعدادافرادیکهمبنابعآبآشام
 دسرتسیدارنددرهرصدنفر.

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 

رسویوضعیت
افغانستانزندگیدر
1395 

 

8.6 
فیصدینفوسبا

دسرتسیبههرگونه
 منبعبرق

 28,422,757 %97.7 صدنفر.تعدادافرادیکهدسرتسیبهبرقدارنددرهر
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

8.7 

فیصدیخانوارهای
کهدرمسکنهایپر
ازدحامزندگیمی

 کنند.

نفردریکاتاقآنمسکنیاخانهکهبیشرتازسه
 12,709,667 %43.9 زندگیمیکنند.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) عریفت تعریفشاخص شامره

8.8 

فیصدیخانوارهای
کهدرمسکنهایپر
ازدحامزندگیمی

کنند:
شهری
 دهاتی
 کوچی

سهنفردریکاتاقآنمسکنیاخانهکهبیشرتاز
 زندگیمیکنند

1.42.7%
2.41.5% 
3.83.3% 

 

1.2,939,683
2.8,585,854 
3.1,210,930 

 

یوضعیترسو
زندگیدرافغانستان

1395 
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 وزارتاقتصاد

8.9 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده

،برای: میکنند
پختوپز
 گرمکردن

ذخالسنگتعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثل
 استفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.74.8%
2.93.8% 

1.21,752,309
2.27,223,707 

رسویوضعیت
انزندگیدرافغانست

1395 
 

8.10 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده
میکنند،برایپختو

پزبهتفکیک:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

جامدمثلذخالسنگتعدادافرادیکهازموادسوخت
 استفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.21.3%
2.91% 

3.98.9% 

1.1,474,469
2.18,839,251 
3.1,438,589 

ضعیترسویو
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.11 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده
میکنند،برایگرم
کردنبهتفکیک:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخالسنگ
 استفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.87.3%
2.96.8% 
3.81.7% 

1.5,992,762
2.20,051,928 
3.1,189,017 

  

 مصئونیتاجتامعی 9

9.1 

فیصدیافرادبدون
مزددرخانواراز

مجموعاشتغالبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

فیصدیکارکنانکهدرکارهایخانه،زراعت،مالداریو
دیگرکارهایداخلخانهمرصوفهستندوازبابتکار

نوعمزدیدریافتمنیکنندبرکهانجاممیدهندهیچ
 مجموعمتاماشتغال
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 اریابفتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

9.2 

تعدادافرادآسیبپذیر
کهتحتپوشش

مصئونیتاجتامعی
قرارگرفتهاندبه

تفکیکذیل:
(افراددارای1)

معلولیت
(خانوادههای2)

شهدا
 ن(متقاعدی3)

  
1.110,037
2.155,000 
3.120,000 

وزارتکار،امور
اجتامعی،شهداو

 2016معلولین
 

نسبتزنانبیوهاز 9.3
 مجموعزنان

تعدادزنانبیوه"آنعدهازکسانیکهدوبارهازدواجنکرده
 569,324 %3.99 اند"

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 
 

(کهپدریامادر18سنینپائینرتازتعداداطفال) تعدادایتام 9.4
 نداشتهباشد.

 105,175 
رسویدیموگرافیو
صحتدرافغانستان

1394 
 

9.5 

فیصدیزنانکهدارای
سال24الی20سن

هستندودرسنقبل
سالگیازدواج15

 کردهاند

سالهستندودر24الی20تعدادزنانکهدارایسن
 کردهاندسالگیازدواج15سنینقبل

4.2%  
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395 

 

9.6 
فیصدیخانوارهای

کهتوسطزنان
 رسپرستیمیشوند

خانوارهایکهتوسطزنانرسپرستیبرمجموعخانوار
 45,076 %1.19 ها

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 
 

 زراعتومالداری 10
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 اریابفتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

10.1 
فیصدیخانوارهای

مینهایکهدارایز
 آبیهستند

 37.9%  
رسویوضعیت

افغانستانزندگیدر
1395 

 

10.2 
فیصدیخانوارهای
کهدارایزمینهای

 للمیهستند
 19.4%  

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

10.3 
فیصدیخانوارهای
کهدارایباغوباغچه

 هستند
 13.1%  

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص رهشام

10.4 
اوسطسایززمینهای
آبیکهدرمالکیتقرار

 دارند)بهجریب(
  جریب4.9 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

10.5 
اوسطسایززمینهای
للمیکهدرمالکیت
 قراردارند)بهجریب(

  جریب12.1 
یترسویوضع

زندگیدرافغانستان
1395 

 

10.6 

اوسطسایزباغهاو
باغچههایکهدر

مالکیتقراردارند)به
 جریب(

  جریب1.9 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

 سکتورحقیقی 11
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 اریابفتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

تولیدناخالصداخلی 11.1
 بهشمولکوکنار

مجموعارزشپولیاجناسوخدماتتولیدشدهیک
سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی1,463,764  رهمعینحسابیکشوردریکدو

2017-2018 
 

تغییردرتولیدناخالصداخلییککشوردریکسال میزانرشداقتصادی 11.2
سالنامهاحصائیوی  %7.2 نظربهسالقبل

2017-2018 
 

تولیدناخالصداخلی 11.3
سالنامهاحصائیوی دالر 718  ر.تولیدناخالصداخلیتقسیمبرنفوسکشو رسانه

2017-2018 
 

بینکنندهتغییراتدرسطحعمومیقیمتهایاجناس شاخصقیممستهلک 11.4
 وخدماتخریداریشدهتوسطمستهلکینبوده

سالنامهاحصائیوی  111.7%
2017-2018 

سالاساس
1394 

سالنامهاحصائیوی  %4.4 لتغییردرشاخصقیممستهلکیننظربهسالقب میزانتورم 11.5
2017-2018 

 

سهمسکتورزراعتدر 11.6
سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی346,269 %23.7 سهمسکتورزراعتازمجموعتولیدناخالصداخلی تولیدناخالصداخلی

2017-2018  

11.7 
سهمسکتورصنعتاز
مجموعتولیدناخالص

 داخلی
 میلیونافغانی307,529 %21.0 ناخالصداخلیدسهمسکتورصنعتازمجموعتولی

سالنامهاحصائیوی
2017-2018  

سهمخدماتدرتولید 11.8
سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی743,137 %50.7 سهمسکتورخدماتازمجموعتولیدناخالصداخلی ناخالصداخلی

2017-2018  
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 اریابفتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

11.9 
سهممالیاتبرواردات

درتولیدناخالص
 اخلید

سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی66,830 %4.6 سهممالیاتبروارداتازمجموعتولیدناخالصداخلی
2017-2018  

 سکتورمالی 12
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

 میلیونافغانی517,151  شد.مالیاتیمیباعبارتازمجموععوایدمالیاتیوغیر عوایدداخلی 12.1
سندبودجهملی

1396  

عوایدکهدولتآنراازانواعمختلفمالیاتهابدستمی عوایدمالیاتی 12.2
سندبودجهملی 105,015میلیونافغانی  آورد.

1396  

سایرعوایدکهدولتآنراازفعالیتهایاقتصادیو عوایدغیرمالیاتی 12.3
سندبودجهملی میلیونافغانی47,502  خودبهدستمیآورد.منابعدستداشته

1396  

مجموعبودجهسال 12.4
 مالی

تخمینرسمیعایداتومصارفبراییکمدتمعین
سندبودجهملی میلیونافغانی417,180.4  آیندهمعموال یکسال

1396  

مجموعمصارفدر 12.5
 سالمالی

،رسمایهگذاریومصارفدولتشاملمتاممصارف
پرداختهایدولتدریکسالازمجموعبودجههامن

 سال
سندبودجهملی میلیونافغانی356,453.4 

1396  

 بودجهعادی 12.6
قسمتازبودجهاستکهبرایمتویلمصارفعادی

پرداختمیشود)معاشاتکارمندان،خریداریاجناس
 خدمات،ربحقروض،وجوهاحتیاطیوسایر(و

 میلیونافغانی591.9 253 
گزارشاجراات
بودجهملیسال

1396 
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 اریابفتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

میزانمرصفبودجه 12.7
  %94.7 فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعبودجهعادی عادی

گزارشاجراات
بودجهملیسال

1396 
 

 بودجهانکشافی 12.8

متویلمصارفپروژههاوقسمتیازبودجهاستکهبرای
درنظرگرفتهمیشود)معاشاتپالنهایانکشافی

کارمندان،خریداریاجناسوخدمات،ربحقروض،وجوه
 احتیاطیوسایر(

گزارشاجرااتبودجه میلیونافغانی102,861.5 
  1396ملیسال

میزانمرصفبودجه 12.9
گزارشاجرااتبودجه  %68.9 مجموعهبودجهانکشافیفیصدیبودجهمرصفشدهاز انکشافی،

  1396یسالمل

12.10 
سهمکمکهادر

  %60.9 فیصدیکمکهاازمجموعبودجهملی بودجهملی
سندبودجهملی

1396  

سهمکمکهادر 12.11
  وزارتمالیه   فیصدیکمکهاازبودجهانکشافی بودجهانکشافی

 اختیاریبودجه 12.12
بودجهاختیاریبودجهاستکهازعوایدداخلیمتویل

 537,27.7  گردد.می
سندبودجهملی

1396  

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره
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 اریابفتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

فیصدیکمکهادر 12.13
 بودجهاختیاری

وجوهکهازطرفکشورهایکمککنندهدراختیاری
افغانستانگذاشتهمیشود.ازمجموعبودجهحکومت
 اختیاری

  وزارتمالیه  

 بودجهغیراختیاری 12.14

بودجهکهازجانبجامعهجهانیبحیثکمکبه
حکومتافغانستاندادهمیشودودولتافغانستان
کنرتولمستقیمباالیمنابعمتویلیواستقامتهای

 مرصفیآنندارد.

سندبودجهسال میلیونافغانی938,67.2 
1396 

 

هسالسندبودج میلیونافغانی3154   قروض 12.15
1396 

 

مبلغبااسمکشورقر 12.16
 ضدهنده

بانکانکشافاسالمی
 بانکانکشافآسیاییوبانکجهانی

 عربستانسعودی
 سایر

 

میلیونافغانی681.7
 میلیونافغانی69.4
 افغانیمیلیون737.0
 میلیونافغانی1166.6

سندبودجهملی
1396  

 سکتورخارجی 13

 بیالنستادیات 13.1

النستادیاتعبارتازمجموعپرداختهاودریافتبی
هاییککشورباکشورهایجهانکهدردوقسمت
بیالنستجاریومالی)حسابرسمایهوحسابجاریه(

 میباشد.

  دافغانستانبانک  
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 اریابفتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

وضعیتمالیکشوردردوحسابرسمایهوحساب بیالنسمالی 13.2
  دافغانستانبانک   جاری

نشاندهندهتفاوتمیانارزشصادراتووارداتیک بیالنستجارت 13.3
سالنامهاحصائیوی میلیوندالر6,961- %89 - کشورباکشورهایخارجیدرطییکدورهمعین

2017-2018  

ارزشمجموعیکاالهاازقلمروگمرکییککشورخارج مجموعصادرات 13.4
سالنامهاحصائیوی 831,926,776 %10 میگردد)بهدالرآمریکایی(

2017-2018  

ارزشمجموعکاالهاکهبهقلمروگمرکییککشور مجموعواردات 13.5
 داخلمیگردد)بهدالرآمریکایی(

سالنامهاحصائیوی 7,792,600,089 90%
2017-2018 

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

 عمدهصادراتقلم5 13.6

میوهجاتخشک
 میوهجاتتازه
 نباتاتطبی

 قالین
 پستباب

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 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

 قلمعمدهواردات5 13.7

گندموآردگندم
 آالتماشین

 برق
 سایروسایلبرقی

 موادتعمیرات

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 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی
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 اریابفتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

کشوررشیک5 13.8
 صادراتیافغانستان

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 

احصائیویسالنامه
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

13.9 
کشوررشیکوارداتی5

 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 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی
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 فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 فصل هشتم
 :SDGsمعرفی مخترص اهداف انکشاف پایدار 

اقتصادی،اف(درعرصهانکش2030-2015سالهسازمانمللمتحد)15(،یکاجندایSDGsاهدافانکشافپایدار)
اجتامعی،محیطزیستیوامنیتیبرایمتامکشورهایجهانمیباشدکهافغانستاندرکنارهمهمللجهان،متعهدبه

 تطبیقآنگردیدهاست.
(،باازدیاداهداف،تارگیتهاوشاخصها،درحقیقت،امتداداهدافانکشافیهزارهSDGsاهدافانکشافیپایدار)

(MDGsمیباشد.ا)هدا(فانکشافیهزارهMDGsهامننداهدافانکشافیپایداریکاجندای)2015ساله)15-
(سازمانمللمتحدبرایکشورهایدرحالانکشافبودکهافغانستانبخاطرمعضالتوقت،نتوانستدرسال2000
هانمتعهدبهتطبیقیجمیالدی،درکناردیگرکشورها2005میالدیمتعهدبهتطبیقآنگردد،امادرسال2000

(شاخصانکشافیبود.48(تارگیتو)18(هدف،)9(دارای)MDGsآنگردید.اهدافانکشافیهزاره)
(درماهسپتمرب،سالSDGs،اهدافانکشافیپایدار)2015باختممعیادزمانیاهدافانکشافیهزارهدراواخرسال

(آیندهتصویبگردیدکههمه2015-2030سال)15متحدبرایمللمیالدیدرشهرنیویارک،مقرسازمان2015
کشورهایعضوسازمانمللمتحدمکلفومتعهدبهتطبیقآنگردیدند)بجزکشورجاپانوانگلستان(.

(،مبنظورتوسعهاقتصادیواجتامعیجوامعبرشیطرحودیزاینگردیدهاندکهدارایSDGsاهدافانکشافیپایدار)
(شاخصانکشافیمیباشد.217(تارگیتو)169دف،)(ه17)


 :SDGsدیدگاه اهداف انکشاف پایدار 

 

 



 مترکز اهداف انکشاف پایدار:
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 فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

محوفقرشدیدازجهانبرشیت، •
 مبارزهمتداومدرمقابلنابرابریوبیعدالتی، •
 تامینصلحوثباتپایدار، •
 حفاظتازمحیطزیست، •
 واجتامعیمیانمللجهان،تقویتهمکاریهایاقتصادی •

 فرشده هفده هدف به گونه سمبولیک:

 

 : A-SDGsاهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 
جمهوریاسالمیافغانستانمنحیثعضوسازمانمللمتحد،متعهدبهتطبیقاهدافانکشافپایداربودهوبتاسیاز

یعالیوزیران،وزارتاقتصادموظفگردیدهتاازروندکاری،(شورا20/07/1394مورخ)(4(،فقره)16مصوبهشامره)
نظارتوارزیابیمنودهوگزارشاتمنظمچگونگیتطبیقآن (SDGs) هامهنگیوتطبیقموثراهدافانکشافیپایدار

 .ائهمنایدمجمعسازمانمللمتحداررابصورتساالنهترتیبوبهشورایعالیوزراءوازطریقمراجعدیپلوماتیکبه
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 فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 :همیت اهدافانافغانستان A-SDGsاهمیت اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 
افغانستانمنحیثیککشورمستقلوباورمندبهثباتوتوسعهدرکنارمللجهانمتعهدبهتطبیقاهداف •

انکشافیپایدارمیباشد.
،بنا ،متاماولویتهایانکشافیافغانستانکاملطرحوترتیبگردیدهاستاهدافانکشافیپایداربادقت •

 درآنانعکاسیافتهاند.
اهدافمتذکرهمیتوانندیکمنبعواساساسرتاتیژیکبرایانکشافاولویتهایاقتصادیواجتامعیدر •

 کشورباشند.
 دگردید.انیباافغانستانبیشرتخواهباتطبیقاهدافانکشافیپایدار،حامیتمالیوتخنیکیجامعهجه •
 تطبیقاهدافانکشافیپایدار،منتجبهصلحوثباتدامئیدرکشورخواهدگردید. •
 تطبیقاهدافانکشافیپایدارباعثرشدوانکشافرسیعدرکشورخواهدگردید.: •

 : A-SDGsمراحلتطبیقاهدافانکشافپایداربرایافغانستان

  

2016چسازیمارمرحلهملی
 2018الیجنوری

مرحلهانطباقوادغامجنوری
 2018الیاپریل2017

2018مرحلهتطبیقاپریل
 2030الیسپتمرب



  فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 84

 فغانستان :گیت ها وشاخص های اهداف انکشاف پایدار اتار 
 واحد رهرب شاخص تارگیت

 هدفاول:محوفقربامتاماشکالآندرهمهجا

،کاهشحداقلنیمیازنسبتمردان،زنانو2030الیسال1.2
کودکانفقیر)درمتامیابعادفقر(متعلقبهمتامگروههایسنی،مطابق

 باتعریفملیفقر.

.ملیفقرتعریفنسبتنفوستحتخطفقر،براساس1.2.1
 .مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث
ج.شهری
د.دهاتی
 ه.کوچی

 وزارتاقتصاد

،تطبیقسيستمهایمصئونیتاجتامعیمناسبدر2030الیسال1.3
سطحملی،اجرایهمگانیآندرمتامطبقاتوتحتپوششقراردادان

 تعدادقابلمالحظهافرادفقريوآسيبپذير.

فیصدینفوسکهتحتپوششسیستمهایمصئونیتاجتامعی1.3.1
قرارگرفتهاندبهتفکیک:

 .اشخاصدارایمعلولیت1
.خانوادههایشهدا2
 .متقاعدین3
 سال10.خانوادههایآسیبپذیر،دارایاطفالزیرسن4

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

(درفقراوresilienceوتابآوری)توانایی،ایجاد2030الیسال1.5
وآسیبپذیریآنهادر(exposure)افرادآسیبپذیر؛وکاهشتاثیرپذیری

برابروقایعشدیداقلیمی،اقتصادی،اجتامعی،محیطزیستیوسایر
 حوادث.

فیصدیافرادمعروضبهخطردرمقابلوقایعاقلیمیوسایر1.5.1
 بارزهباحوادثمادگیمادارهملیا حوادث.

میزانتاثیرگذاریمستقیمحوادثغیرمرتاقبهاقتصادیدرارتباط1.5.2
 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث بهتولیدناخالصداخلی.
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

قابلمالحظهمنابعازمراجعمختلف .الفحصولاطمینانازبسیج1
،کافیومطمنئبشمولهمکاریهایانکشافی،جهتفراهمسازیابزار

 مبنظورتطبیقبرنامههاوپالیسیهابرایمحوفقردرمتامیابعادآن.

نسبتمنابعاختصاصدادهشدهدولتبرایبرنامههای1.الف.1
 وزارتمالیه فقرزدایی.

نسبتمرصفدولتدرخدماترضوری)تعلیموتربیه،صحتو2.الف.1
 وزارتمالیه مصئونیتاجتامعی(.

 رسنگی؛دستیابیبهامنیتغذاییوبهبودتغذیه؛وترویجزراعتپایدارهدفدوم:محوگ

،محوگرسنگیوحصولاطمینانازدسرتسیهمه2030الیسال2.1
مردم،بهویژهفقرا،مردمآسیبپذیرواطفال،بهموادغذاییمطمنئ،

 مغذیوکافیدرجریانسال.
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری .ونیتغذاییمصئونازلحاظمصئفیصدیافرادغیر2.1.1

گاهشمتامانواعسوءتغذی،همچناندستیابیبه۲۰۳۰الیسال–۲.۲
اهدافموتفقهبیناملللیدرموردعدمرشدوالغریدراطفالزیرسنپنج

 سال

))قدکوتاهی(دراطفالکمرتازپنجسال شیوعسوءتغذیمزمن–۲.۲.۱
(انحرافمعیاریازمیانگینمعیاررشد۲کمرتاز)منفینسبتقدبرسن(

 (WHO)اطفال
 وزارتصحتعامه

شیوعسوءتغذیحاددراطفالکمرتازپنجسال)نسبتقد–۲.۲.۲
(انحرافمعیاریازمیانگینمعیاررشداطفال۲برسن(کمرتاز)منفی

(WHO)–بهتفکیککموزن 
 وزارتصحتعامه

،مضاعفساخنتمولدیتزراعتیودرآمدتولید2030یسالال2.3
ها،مردمبومی،دهاقینفامیلی،کنندهگانکوچکغذایی،بهویژهخانم

چوپانهاوماهیگیران؛ازطریقتامینمساواتدردسرتسیبهزمینو
سایرمنابعتولیدی،مهارتها،خدماتمالی،بازارها،وفرصتبرایارزش

 کارهایبیرونازمزرعه.افزودهو

اوسطحاصلطبقهدهقاندرحاصلگندموبرنج)مرتیک2.3.1
تن/هکتار(

 لف.گندمآبیا
 ب.گندمللمی

 ج.برنج

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری حداوسطدرآمدتولیدکنندهگانکوچکموادغذایی.2.3.2
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

صولاطمینانازموجودیتسیستمهایتولید،ح2030الیسال2.4
(Agriculture Practicesموادغذاییپایداروتطبیقشیوههایزراعتی)

کهباعثافزایشسطحمولدیتوتولیداتگردیدهو(Resilient)پایدار
ایکوسیستمرامحافظتمیمناید،وهمچنان،ظرفیتسازگاریباتغیر

مناسب،خشکسالی،سیالبوسایرمصیبتهااقلیم،رشایطآبوهواینا
 بهبودمیبخشد.راباالبردهوبهتدریجکیفیتزمینوخاکرا

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری نسبتساحاتزراعتیکهتحتزراعتمولدوپایدارقراردارند.2.4.1

،حفظتنوعجنیتیکیتخمها/دانهها،نباتات2025الیسال2.5
،حیواناتاهلی/خانگیوانواعحیواناتوحشی،ازطریقمدیریتزراعتی

ذخایردانههاونباتاتدرسطحملی.حصولاطمینانازدرستوایجاد
دسرتستیوتقسیمعادالنهازمفادحاصلهازاستفادهمنابعجنیتیکیو

 روشهایسنتیکهدرسطحبیناملللیبهتوافقرسیدهاست.

باتاتمزروعیوحیواناتکهراجسرتوتحتحفاظتقرارتعدادن2.5.1
گرفتهاند.بهتفکیک:

 ف.میوهجاتال
 ب.نباتات
 ج.حیوانات

وزارتزراعت،آبیاریومالداری
 

.الفافزایشرسمایهگذاریدرزیربناهایروستایی،تحقیقاتزراعتی،2
احشامازخدماتتوسعهوی،انکشاففنآوری،ذخایرجنیتیکینباتاتو

 زراعتی.طریقهمکاریهایتوسعهویبیناملللی،جهتافزایشمولدیت
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری شاخصزراعتمحوریمصارفعامه1.الف.2

.جاتخاذتدابیرجهتحصولاطمینانازکارکرددرستبازارهایغذایی2
وماتبازاروومشتقاتآنوایجادسهولتمبنظوردسرتسیمبوقعبهمعل

 غذایی.ذخایرغذاییبخاطرجلوگیریازنوساناتشدیدقیمت

تعدادمحصوالتزراعتی،مالداریومواداولیهکهقیمتهایآن1.ج.2
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری بشکلهفتهواروماهواربهنرشمیرسد.

 همهسنینرایهمهودرهدفسوم:حصولاطمیناناززندگیصحتمندوبهبودرفاهعامهب



  فاریابتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 87

 واحد رهرب شاخص تارگیت

،کاهشنسبتمرگومیرمادرانناشیاززایامنبه2030الیسال3.1
 تندرهرصدهزاروالدتزنده.70کمرتاز

هزاروالدتزنده.بهتفکیک100نسبتمرگومیرمادراندرهر3.1.1
 مجموع.1

الف.شهری
ب.دهاتی

 .گروهسنی2

 وزارتصحتعامه

والدیصورتگرفتهاست)ازینسبوالدتهایکهتوسطماهرتنا3.1.2
 مجموعوالدتها(.

 وزارتصحتعامه

،پایاندادنبهمرگومیرقابلجلوگیری2030الیسال3.2
(Preventable)سال،بههدفکاهشدادن5نوزادانواطفالزیرسن

نفر25ندهوطفلدرهریکهزارتولداتز15مرگومیرنوزادنبهحداقل
 سال.5درهریکهزارطفلزیرسن

درهریکهزاروالدتهایسال)5میزانمرگومیراطفالزیرسن3.2.1
 وزارتصحتعامه زنده(.

 وزارتصحتعامه میزانمرگومیرنوزادان)درهریکهزاروالدتهایزنده(.3.2.2

یوع،پاياندادنبهبيامريهایقابلش2030الیسال3.3
(Epidemics)غفلتشده؛ازجملهايدز،توبرکلوز،مالريا،بيامريهاي
(neglected)گرمسرييومقابلهباهپتایتز،بيامريهاينايشازنوشیدن

 آبغیرصحیوسايربيامريهایساری.

درجریانیکسالگذشتهدرهرHIV/AIDSتعدادواقعاتجدید3.3.1
یکهزارنفوسغیرملوث.

 مجموع.1
ذکورالف.

ب.اناث
 زندانیانزنانومرداندارایرفتارپرخطر(ج.نفوسکلیدی)معتادین

 وزارتصحتعامه

 وزارتصحتعامه تعدادواقعاتتوبرکلوزدرهرصدهزارنفوسدریکسالگذشته3.3.2
 حتعامهوزارتص تعدادواقعاتمالریادرهریکهزارنفردریکسالگذشته.3.3.3
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

دریکشخصهزار100درهرBمیزانمبتالیانبههیپاتیت3.3.4
سال.بهتفکیک:
 الف.بهسطحملی
 VCT+درمراکزHBب.فیصدیواقعات

 وزارتصحتعامه

،کاهشمرگهاینابهنگامازبیامریهای2030الیسال3.4
روانیوحتغیرساریبهیکسوم،ازطریقجلوگیری،تداویوبهبودص

 تندرستی.

فیصدیاحتاملمرگومیربیامرانقلبی،رسطان،شکرویابیامری3.4.1
 سالگی(۷۰الی۳۰هایمزمنتنفسیدرافغانستان)بینسنین

وزارتصحتعامه
 

تقویتجلوگیریوتداویازسوءاستفادهمواد،منجملهموادمخدرو3.5
 مرضالکول. استفاده

ستفادهکنندهگانموادمخدرکهازخدماتتداویاعتیادافیصدی3.5.2
 بهموادمخدرمستفیدمیگردند.

وزارتصحتعامه
 

،بهنصفرساندنمرگومیروصدماتمبتنیبر2030الیسال3.6
 تصادفاتترافیکی)رویجاده(

(هزارنفردر100میزانوفیاتناشیازحادثاتترافیکی،درهر)3.6.1
بهتفکیک:یکسال

هردوجنس مجموع .1
ذکورالف.

ب.اناث
 .وضعیتاجتامعیاقتصادی2

الف.پایین
ب.متوسط

 ج.بلند

 وزارتامورداخله

،حصولاطمینانازدسرتسیهمگانیبهخدمات2030الیسال3.7
مراقبتهایصحیباروری؛بشمولفاصلهمیانوالدتها،آگاهی،تعلیمو

 .دراسرتاتیژیهاوبرنامههایملیادغامصحتباروری

–15تناسبخانمهایکهدرسنباروریقراردارند)بینسنین3.7.1
(ودسرتسیبهروشهایمدرنبرایایجادفاصلهبینوالدتهارا49

 دارند.
 وزارتصحتعامه

 وزارتصحتعامه .(19-13خانمهابینسنین)حاملگیمیزان3.7.2

بشمولحامیتازطمینانازعرضهخدماتصحیهمگانی،حصولا3.8
خطراتمالی،دسرتسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیت،دسرتسیبه

دسرتسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیتوفیصدینفوسکه3.8.1
 کیلومرت(دارند.10پیادهروی)ساعت2عادالنهدرفاصله

 وزارتصحتعامه

 وزارتصحتعامه فیصدیوابستگیسکتورصحتبهمنابعخارجی.3.8.2
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
ادویهوواکسیناساسی،مطمنئ،موثر،باکیفیت،وقابلاستطاعتبرای

 همه.
.الفتقویتاجرای"کنوانسیونسازمانصحیجهانیدربارهکنرتول3

 کشورهابشکلمناسب.دخانیات"درهمه
یناشخاصدارای(بActiveشیوعاستفادهازتنباکو)بهشکل1.الف.3

 وزارتصحتعامه ویاباالترازآن.15سن

.بحامیتازتحقیقوانکشافواکسینوادویهبرایامراضساریوغیر3
فراهمساریکهزیادترتاثیرگذاراستباالیکشورهایدرحالانکشاف،

مطابق(Affordable)ساخنتدسرتسیبهادویهوواکسینقابلاستطاعت
 .وصحتعامهTRIPSدرتوافقنامه عنامهدوههبهقط

سکهدسرتسیپایداربهادویهوواکسینقابلپرداختفیصدینفو1.ب.3
 دارند.

 وزارتصحتعامه

.جافزایشچشمگیرخدماتمالیصحیواستخدام،انکشاف،آموزش3
 نیرویکارصحیدرکشور.(retention)حفظ و

 وزارتصحتعامه نصحی)برهریکهزارنفوس(تعدادوتعمیمکارمندا1.ج.3
 وزارتصحتعامه فیصدیتخصیصبودجهدولتبرایسکتورصحت. 2.ج.3

 فرصتهایآموزشیمادامالعمربرایهمه.(Promote)ترویجهدفچهارم:حصولاطمینانازتعلیمباکیفیت،همهشمول،

دخرتانوپرسانبطوراینکههمحصولاطمیناناز،2030الیسال4.1
تحصیالتابتداییومتوسطراتکمیلمنایندکهمنجربهیگانوعادالنهرا

 دستاوردهایآموزشیمرتبطوموثرگردد.

فیصدیاطفال/نوجوانانکهحداقلسطحقابلیتهای 4.1.1
الف(خواندن
ب(ریاضی

 رادر:
)ذکورواناث(3یا2(صنوف1)
)ذکورواناث( (،6ایی)صنف(پایاندورهابتد2)
(،)ذکورواناث(9پایاندورهمتوسطه)صنف(در3)

 حصولکردهباشند.

وزارتمعارف
 

تطبیقارزیابیتعلیمیبهسطحملی:4.1.2
 ،3یا2الف.درصنف

(،6ب.دراخیردورهابتدایی)صنف
 (9ج.دراخیردورهمتوسطه)صنف

 وزارتمعارف
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
دورههای:اخالصجدیدالشموالندرصنفآخرمیزانن4.1.3

(6(ابتداییه)صنف1)
 (9(متوسطه)صنف2)

 وزارتمعارف

میزانتکمیلدردورههای:4.1.4
 (6الف.ابتداییه)صنف
(9ب.متوسطه)صنف
 (12ج.لیسه)صنف

 وزارتمعارف

فیصدیاطفالخارجازمکتبدردورههای:4.1.5
(12-7(ابتداییه)سن1)
(15-13(متوسطه)سن2)
 (18-16(لیسه)سن3)

 وزارتمعارف

فیصدیاطفالباالترازسنواجدرشایطشمولیتدرصنفدردوره4.1.6
های:

 (ابتداییه1)
(متوسطه2)
 (لیسه3)

 وزارتمعارف

تعدادسالهایتعلیامتابتداییهومتوسطه4.1.7
 الف.رایگان
ب.اجباری

 باشند.قنینیموجودتثبیتشدهکهدراسنادت

 وزارتمعارف

،تامیندسرتسیمتامدخرتانوپرسانبهتعلیمو2030الیسال4.2
تربیهباکیفیتدردورههایقبلازمکتبوکودکستانبرایآمادهسازی

 اطفالبهتعلیموتربیهابتدائیه.
6ازمکتب).میزانشمولیتناخالصدربرنامههایتعلیامتقبل4.2.2
 ساله(

 وزارتمعارف

منصفانههمهمردانو ،حصولاطمینانازدسرتسی2030الیسال4.3
زنانبهتعلیامتتخنیکیباکیفیت،قابلپرداخت،تعلیامتمسلکیو

 .تحصیالتعالیازجملهپوهنتون

میزاناشرتاک4.3.1
ساله(24-15الف.جوانان)
ساله(64-25ب.بزرگساالن)

ادارهمستقلتعلیامتتخنیکیو
 مسلکی
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
ماهاخیر،به12برنامههایآموزشرسمیوغیررسمیطیتعلیامتودر

 تفکیکجنسیت)ذکورواناث(
ساله(دربرنامههایتخنیکیو24-15میزاناشرتاکافراد)4.3.2

مسلکیبهتفکیکجنسیت
 الف.

ب.ذکور
 ج.اناث

وادارهمستقلتعلیامتتخنیکی
مسلکی

 

فیصدیجذبجدیدالشموالندرموسساتتحصیالتعالیدولتی4.3.3
وخصوصی.بهتفکیک:

.دولتی1
الف.ذکور
 ب.اناث

.خصوصی2
الف.ذکور
 ب.اناث

وزارتتحصیالتعالی
 

اشخاصکهازبرنامههایفنیوحرفوینیمهرسمیدولتیتعداد4.3.4
ک:تفکیساالنهمستفیدمیشود.به

 .ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

،افزایشقابلمالحظهتعدادجوانانوبزرگساالنکه2030الیسال4.4
کاردارایمهارتهایتخنیکیومسلکیبرایاشتغال،کارمناسبو

 باشند.(entrepreneurship) آفرینی

برنامههایاموزشیفنیفیصدیاشخاصدارایمعلولیتکهاز4.4.1
 حرفوی)نیمهرسمی(مستفیدمیشوند.

تکار،اموراجتامعی،شهداووزار
 معلولین

وحصول ،ازبینبردنتبعیضجنسیتیدرآموزش2030الیسال4.5
اطمینانازدسرتسیمساویانهبهمتامیسطوحتعلیموتربیه،آموزشهای

شمولیتدردوره: نسبتتوازنجنسیتی4.5.1
.ابتدائیه1
.متوسطه2
 .لیسه3

 وزارتمعارف
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
یر،معلول،مردممحلیوکودکاندرفنیوحرفهای؛بشمولافرادآسیبپذ

 وضعیتآسیبپذیری.
فیصدیشاگرداندورهابتداییهکهلساناولیالساناصلیشان،4.5.2

 وزارتمعارف لسانتدریسمیباشد.

 معارفوزارت رایتخصیصمنابععامهبهاقشارمحرومپالیسیهایمشخصب4.5.3
اوسطمصارفتعلیمیبهازایهرشاگردبراساس:4.5.4

 الف.دورهتعلیمی،
 .لیسه3.متوسطه،2.ابتداییه،1

مصارفباالیهرشاگردازعایدرسانهتولیدناخالصاوسطب.فیصدی
 داخلی(

وزارتمعارف
 

انازاینکهمتامیجوانانونسبتقابل،حصولاطمين2030الی4.6
مالحظهازبزرگساالن)زنانومردان(مهارتهایخواندنونوشنتو

 حسابراکسبمنودهاند..

فیصدینفوسگروپسنیمشخصکهحداقلسطحقابلیتهای4.6.1
تعیینشده:
 الف.سواد
ب.حساب

 راکسبمنودهاند.بهتفکیکجنسیت)ذکورواناث(

 ارتمعارفوز

بینافراد:میزانباسوادی4.6.2
 سال24الی15الف.

 .مجموع1
.ذکور2
.اناث3

سالهوباالتر15ب.
.مجموع1
.ذکور2
 .اناث3

 وزارتمعارف

میزاناشرتاک4.6.3
ساله(24-15الف.جوانان)
 سالوباالتر(15ب.بزرگساالن)

 دربرنامههایسوادآموزی
 رفوزارتمعا

،حصولاطمینانازاینکهمتامیدانشآموزان2030الیسال4.7
(Learners)بهتعلیمومهارتهایموردنیازبرایترویجانکشافپایدار،از

اسنادیکهنشاندهد:4.7.1
 وزارتمعارف (.آموزشموضوعاتشهروندیجهانی،1)
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
جملهترویجآنبهدیگران،ازطریقآموزشبرایانکشافپایداروسبک

دمزندگیپایدار،حقوقبرش،برابریجنسیتی،ترویجفرهنگصلحوع
شونت،شهروندیجهانی،وارجنهادنبهتنوعفرهنگیومشارکتخ

 فرهنگیبرایانکشافپایدار،دستیابند.

(.آموزشموضوعاتانکشافپایدار،بشمولتساویجنسیتیوحقوق2)
برشدرسطوحذیل:

تعلیموتربیهالف.پالیسیهایملّی
ب.نصابتعلیمی
ج.تربیهمعلمو

د.ارزیابیشاگردان
 شاملگردیدهاند.

فیصدیمکاتبیکهآموزشمهارتهایزندگیمرتبطبهمسایل4.7.2
 وزارتمعارف جنسیووقایهازاچآیویراارائهمینامیند.

حقوقبرشدرسطحمیزانتطبیقچارچوببرنامهجهانیآموزش4.7.3
ملی:

 الف.شاملشدندرنصابتعلیمی
ب.آموزشحقوقبرشبهشاگرداندرمکاتبابتدایی،متوسطهولیسه

 ج.آموزشحقوقبرشبهمعلمینوکارمندان

 وزارتمعارف

فیصدیشاگردانبهتفکیک:4.7.4
 الف.دورهتعلیمی

براساسگروپسنیب.
طبهشهروندیجهانیوانکشافپایدارراکهدرککافیازمسایلمربو

 دارامیباشند.

 وزارتمعارف

سالهکهدانشومهارتهایالزمدررابطهبه15فیصدیشاگردان4.7.5
 وزارتمعارف علوممحیطیوعلومزمینرادارامیباشند.
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

زیربناهایتعلیمیمتناسببانیازمندیاطفالو.الفاعامروتجهیز4
دارایمعلولیتوحساسبهتفاوتهایجندروهمچنینفراهمآوریافراد

محیطهاییادگیریمؤثر،مصئون،عاریازخشونتوهمگانیبرای
 همه.

فیصدیمکاتبیکهدارایامکاناتوتسهیالتذیلمیباشند:1.الف.4
الف.برق

ایمقاصدتعلیمیب.انرتنتبر
پ.البراتوارهایکمپیوتر

تبرایشاگرداندارایمعلولیتت.تسهیال
ث.تسهیالتآبصحیوشستشو
ج.تشنابهایمجزابرایاناث

 چ.تعمیرمناسب

 وزارتمعارف

فیصدیشاگردانیکهمواردیچونآزارواذیت،خشونت،لتو2.الف.4
 وزارتمعارف جنسیراتجربهمنودهاند.کوب،تبعیضوسوءاستفاده

نوعیتحمالتیکهباالیشاگردان،کارمندانومکاتبتعدادو3.الف.4
 وزارتمعارف صورتگرفتهاست.

،گسرتشقابلمالحظهبورسیههایتحصیلی2030.بالیسال4
تخنیکی،جهانیبرایآموزشعالی،ازجملهبرنامههایآموزشیمسلکی،

 تکنالوژیمعلوماتی،انجنیریوبرنامههایساینسی.

ورسیههایتحصیالتعالیدرخارجازکشوربهتفکیک:تعدادب2.ب.4
.بورسیههایلیسانس1
.بورسیههایماسرتی2
 .بورسیههایدکتورا3

 وزارتتحصیالتعالی

شایستهاز،افزایشعرضهقابلمالحظهمعلمین2030.جالیسال4
 طریقهمکاریهایبیناملللیوآموزشمعلمین.

دورههای:فیصدیمعلامندر1.ج.4
الف.تعلیامتقبلازمکتب

ب.ابتداییه
ج.متوسطه
د.لیسه

کهدستکم،حداقلبرنامههایتربیهمعلمرادریافتمنودهاند.)مانند،
یکجنسیتآموزشهایمتودیکداخلخدمتوقبلازخدمت(بهتفک

 )ذکورواناث(

وزارتمعارف
 

راساسدوره:نسبتشاگردبهمعلمآموزشدیدهب2.ج.4
.ابتداییه1
.متوسطه2
 .لیسه3

وزارتمعارف
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
فیصدیمعلامنمسلکیمطابقبهمعیارهایتعیینشدهبراساس3.ج.4

دوره:
.ابتداییه1
.متوسطه2
 .لیسه3

وزارتمعارف
 

نسبتشاگردبهمعلممسلکیبراساسدوره:4.ج.4
.ابتداییه1
.متوسطه2
 .لیسه3

وزارتمعارف
 

اوسطمعاشمعلمدرمقایسهباسایرشغلهاکهنیازمندقابلیت5.ج.4
 هایمشابهمیباشد.

وزارتمعارف
 

وزارتمعارف فیصدیترک/تقاعدمعلمینازوظیفهمعلمی6.ج.4
 

ماهگذشتهبرنامههایداخلخدمترا12فیصدیمعلامنیکهدر7.ج.4
 سپریمنودهاند.

وزارتمعارف
 

 پنجم:دستیابیبهتساویجنسیتیوتوامنندسازیمتامزنانودخرتانهدف

 تبعیضعلیهزنانودخرتاندرهمهجا.اشکالمحومتام5.1
چارچوبهایقانونیغرضفیصدیحصولاطمینانازموجودیت5.1.1

تقویت،تطبیقونظارتازمساواتوعدمتبعیضبراساسجنسیت
 نسیونهاوپیامنها()قوانین،مقرارات،کنوا

 وزارتامورزنان

محومتامانواعخشونتعلیهزنانودخرتاندرمحالتعاموخصوصی،5.2
 فاده.ازجملهقاچاق،سوءاستفادهجنسیودیگرانواعسوءاست

بهباالکهبهخشونتفزیکی،جنسیویا15فیصدیزنانازسن5.2.1
 وزارتامورزنان .لشدهاندبرسمتقماهگذشتهتوسطهم12روانیدرطول
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
بهباالکهازطرفافرادغیراز15فیصدیزنانودخرتانبینسنین5.2.2

روانیوسواستفادهماهاخیرموردخشونتفزیکی،جنسی،12همرسطی
 جنسیقرارگرفتهاند.

 وزارتامورزنان

جباريوزودمحوهمهرسومزیانآورمانندازدواجهایاطفال،ا5.3
 وزارتامورزنان ازدواجمنودهاند.19-15فیصدیزنانکهبینسنین5.3.1 هنگام.

خدماتعامه،تشخیصوارزشدهیکارهایبدونمزدازطریقارائه5.4
زیرساختهاوسیاستهایمصئونیتاجتامعیوترویجمسئولیتپذیری

 ملی.مشرتکدرفامیلوخانوادهمطابقبهباورهای

فیصدیوقتمرصفشدهباالیکارهایداخلیوپرستاریبدون5.4.1
مزد.بهتفکیک:

.مجموع1
الف.ذکور
 ب.اناث

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 لولینمع

حصولاطمینانازمشارکتکاملوموثرزنانوهمچنانفرصتهای5.5
تصادیوزندگیمساویرهربیتدرمتامیسطوحتصمیمگیریسیاسی،اق

 عامه.

وزارتامورزنان .فیصدیکرسیهایاشغالشدهتوسطزناندرشورایهایملی5.5.1
 

 وزارتامورزنان مدیریتی.فیصدیزناندرموقفهای5.5.2

افزایشاستفادهازتکنالوژیهایتوامنندساز،خصوصا تکنالوژی .ب5
 .سازیزنانبرایتوامنند(ICT)معلوماتیومخابراتی

تناسبنفوسکهدارایتیلفونسیار)موبایل(هستند.بهتفکیک1.ب.5
ذکور .1
 .اناث2

وزارتمخابراتوتکنالوژی
معلوماتی

 
 هدفششم:حصولاطمینانازدسرتسیومدیریتپایدارآبوحفظالصحهبرایهمه

مصئونبا،دسرتسیمساویانهوهمگانیبهآبآشامیدنی2030الی6.1
 .استطاعتقیمتقابل

فیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشدهآبآشامیدنیمصئون6.1.1
استفادهمینامیند.بهتفکیک:

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

 وزارتاحیاءوانکشافدها

فیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشده،مصئونوحفظالصحه6.2.1
استفادهمیکنند.بهتفکیک

.مجموع1

وزارتاحیاءوانکشافدهات
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

مردمبهخدماتمساویانهومناسب،دسرتسیهمه2030الیسال6.2
حاجتدرفضایبازباتوجهخاصبهحفظالصحهونظافت،محورفع

 نیازمندیهایزنان،دخرتانوآنانیکهدررشایطآسیبپذیرقراردارند.

هریالف.ش
 ب.دهاتی

سکهدسرتسیبهسهولتهایشسنتدستهاباآبوفیصدینفو6.2.2
صابونرادارندبهتفکیک:

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات
 

فیصدینفوسکهبرایرفعحاجتازفضایبازاستفادهمی6.2.3
تفکیک:منایند،به

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات
 

،بهبودکیفیتآبباکاهشآلودگی،ازبینبردن2030الیسال6.3
وبهحداقلرساندنانتشارموادکیمیاوی(dumping)ذخیرههایزباله

کاهشآبهایکثیفتصفیهناشدهبهنصف،وافزایشقابل خطرناک،
 آن.(reuse)واستفادهمجدد(recycle)مالحظهدربازیابی

)خانوارومتامفعالیتهایاقتصادی(مدیریت فاضالبفیصدی 6.3.1
.(safely treated)شدهبطورمصئون

 .شهری1
 وزارتشهرسازیومسکن

سکتور،افزایشچشمگیرموثریتمنابعآبیدرمتام2030الیسال6.4
پایدارآن،وتامینمنابع (withdrawal) هاوحصولاطمینانازبرداشت

سخگوییبهمشکلکمبودآبوکاهشقابلمالحظهتعدادآبیمبنظورپا
.مردمیکهازکمبودآبرنجمیبرند

 


زمان:میزانتغیردراستفادهموثرآبباگذشت6.4.1
 سکتورانرژی-1
 سکتورزراعت-2
 سکتورصنعت-3
 سکتورشهری-4
 

 وزارتانرژیوآب

رسانهفیمرتمکعبدربلندبردنظرفیتذخایرآبیبرایمصارف 6.4.2
 وزارتانرژیوآب سال.
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
 

،تطبیقمدیریتهمهجانبهداخلیمنابعآبدرمتام2030الیسال6.5
همکاریهایمتقابلفرامرزیدرامورآب.سطوح،بشمول

 

ازصفرالی)(IWRM)درجهتطبیقمدیریتهمهجانبهمنابعآب6.5.1
 وزارتانرژیوآب صد(.

 وزارتانرژیوآب فرامرزی تفاهمنامههادرامورآبهای عاهدههلمندوتطبیقم6.5.2
ایکوسیستمآبی،بشمولکوهها،احیای،حفاظتو2030الیسال6.6

دریاها،جهیلهاوطبقاتآب،(wetlands) جنگالت،باطالقها
 . (aquifers)دهی

دی)فیص.تغییردروسعتایکوسیستمهایآبیدرطولزمان6.6.1
تغییرات(

 
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

حفظ.بحاميتوتقويتمشاركتجوامعمحيلدربهبودمديريتآبو6
 الصحه.

حوزهءدریاییباپالیسیهاومقررههای5فیصدیشوراهادر1.ب.6
 وزارتانرژیوآب عملیجهتاشرتاکاهالیدرمدیریتوانکشافهمهجانبهمنابعآب.

 برایهمه.استطاعتتم:حصولاطمینانازدسترسسیبهانرژیپایدار،مطمنئ،مدرنوقابلهدفهف

،حصولاطمینانازدسرتسیبهخدماتانرژیقابل2030الیسال7.1
.ومدرن(reliable)استطاعت،مطمنئ

 

بهبرقدسرتسیدارند.بهتفکیکازطریقشبکهفیصدینفوسکه 7.1.1
.شهری1
تی.دها2  

 وزارتانرژیوآب

،افزایشقابلمالحظهسهمانرژیتجدیدپذیر2030الیسال 7.2
(Renewable energy).درترکیبانرژیجهانی 

در(Renewable energy)سهم)فیصدی(انرژیتجدیدپذیر7.2.1
 یوآبوزارتانرژ مرصفمجموعیانرژیبرق

وثریتانرژی.،مضاعفساخنتمیزانم2030الیسال7.3
 

اندازهشدهبراساسانرژیاولیه(Energy intensity)شدتانرژی7.3.1
وتولیداتناخالصداخلی

 
 وزارتانرژیوآب

وارتقاءتکنالوژیجهتها گسرتشزیرساخت ،2030.بالیسال7
 عرضهخدماتانرژیمدرنوپایداربرایهمه.

هعنوانفیصدیازتولیدناخالصرسمایهگذاریدرموثریتانرژیب 1.ب.7
داخلیومقداررسمایهگذاریمستقیمخارجیبرایزیرساختها

 وتکنالوژیبرایخدماتانکشافیپایدار.
 وزارتانرژیوآب
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

 برایهمه(productive)رشداقتصادیپایداروفراگیر،اشتغالکامل،مناسبومولد(promote)هدفهشتم:ترویج

رشداقتصادیرسانهدرمطابقتبارشایطملی،بهویژهرتداومد8.1
وزارتمالیه ناخالصداخلیحقیقی.میزانرشدساالنهتولید8.1.1 تولیدناخالصداخلیدرسال%7دستیابیبهحداقلرشد  

دستیابیبهمولدیتاقتصادیازطریقتنوع،ارتقاءفنآوریونوآوری،8.2
باالیبخشهایدارایارزشافزودهباالونیازمندازجملهازطریقمترکز

 بهنیرویکاربیشرت
اقتصادوزارت .میزانرشدتولیدناخالصداخلیحقیقیفینفرشاغل8.2.1

 

فعالیتهایتولیدیازپالیسیهایانکشافیکه(promote)ایجاد8.3
(productive activities)،خالقیتو،ایجاداشتغالمناسب،کارآفرینی

تشبثاتخوردومتوسطازطریقدسرتسیبهرسمیسازینوآوریو
 خدماتمالیحامیتمیکند.

سهماستخدامغیررسمیدرسکتورهابدونزراعت.بهتفکیک8.3.1
 .مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

وزارتتجارتوصنایع
 

وایجاد(productive)،تأمیناشتغالکاملومولد2030الیسال8.5
شغلهایمناسببرايمتامزنانومردانبهشمولجوانانومعلولینبا

 مساویبرایکارهایباارزشیکسان.پرداختدستمزد

اوسطدرآمدساعتوارکارمندان.بهتفکیک:8.5.1
.شغل1
.گروپسنی2
.معلولیت3
.ذکور4
 .اناث5

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
لولینمع
 

میزانبیکاریبهتفکیکجنسیت8.5.2
.ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

،كاهشقابلمالحظهنسبتجوانانکهشاملکار،2030الیسال8.6
 مکتبویابرنامههایآموزشینیستند.

(24-15میزانبیسوادیوبیکاریدرجوانانبینسنین)8.6.1
وادی.بیس1

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین
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 .بیکاری2

مبنظورمحوکارهایجربی،بردگیمدرن،اتخاذاقداماترسیعوموثر8.7
قاچاقانسانوحصولاطمینانازجلوگیریومحوبدتریناشکالکار

2025اطفال؛ازجملهرسبازگیریواستفادهازاطفالرسباز،والیسال
 ادنمتامانواعکارباالیاطفال.پایاند

پسنی:،بهتفکیکگرو17-5فیصدیاطفالکارگربینسنین8.7.1
11-5.بینسن1
14-12.بینسن2
 17-15.بینسن3

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

حامیتازحقوقنیرویکاروایجادمحيطكاريامنومطمنئبرای8.8
رانبهشمولكارگرانمهاجر،بخصوصزنانمهاجروكسانيكهدرمتامکارگ

 کاریقراردارند.(precarious)رشايطناپایدار

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو .میزانوقوعجراحاتوخیموغیروخیمکاری8.8.1
 ولینمعل

موراجتامعی،شهداووزارتکار،ا الحاقکنوانسیونهایاساسیسازمانبیناملللیکار8.8.2
 معلولین

تعداداشخاص)کارگران(کهازراهایقانونیومنظمبهاساس8.8.3
(بهکشورهایخارجی)کشورهایBLAsتوافقنامههایدوجانبهکار)

 دارایتقاضاکارگر(اعزاممیگردند.

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

پایدارلیسیهاجهتتوسعهگردشگری،تهیهوتطبیقپا2030الی8.9
 کهسببایجاداشتغال،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد.

 وزارتاطالعاتوفرهنگ سهمگردشگریدرتولیدناخالصداخلی.8.9.1
نسبتاشتغالدرصنعتگردشگریازمجموعاشتغال.بهتفکیک:8.9.2

 الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتاطالعاتوفرهنگ

 دافغانستانبانک هزارنفر100تعدادشعباتبانکهایتجارتیبرهر8.10.1
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

هايمايلداخيلجهتتوسعهدسرتيسبهتقويتظرفيتنهاد8.10
 بانكداري،بيمهوخدماتمايلبرايهمه.

سالوباالتر(دارایحساببانکیدرهریک15تعدادافرادی)8.10.2
 بانکدافغانستان هزارنفر.100

هزار100برهریکATMتعدادماشینهایاتوماترصافییا8.10.3
 دافغانستانبانک نفر

،انکشافواجراییمنودناسرتاتيژياشتغالبرای2025.بالیسال8
 پیامنجهانیاشتغالسازمانبیناملللیکار.جوانانوتطبيق

ونیتاجتامعیفیصدیمرصفمجموعیدولتدربرنامههایمصئ1.ب.8
 وبرنامههایاشتغالزاییدرتناسببودجهملی.

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

 نوآوری.(Foster)،تقویتصنعتیسازیپایدار،همهشمولوتشویق(Resilient)هدفنهم:ایجادزیرساختهایمقاوم

اوم،بشمولایجادزیربنایباکیفیت،قابلاعتامد،پایدارومق9.1
انکشافاقتصادیورفاه زیربناهایمنطقهویوفرامرزی،جهتحامیت

 برشی،بامترکزرویدسرتسیمساویانهوقابلاستطاعتبرایهمه.

کیلومرتییکرسکمتام2فاصلهفیصدینفوسروستاییکهدر9.1.1
 وزارتاحیاءوانکشافدهات فصلیزندگیمیکنند.

،تشویقصنعتیسازیپایداروفراگیر،افزایشقابل2030الیسال9.2
مالحظهسهمصنعتدراستخداموتولیدناخالصداخلی،درمطابقتبه

 زیسهمصنعت.اوضاعملی،ودوبرابرسا

 Manufacturing)فیصدیارزشافزودهتولیداتصنایعفابریکاتی9.2.1
value added):بهتناسب

یالف.تولیداتناخالصداخل
 (Per Capitaب.رسانه)

 وزارتتجارتوصنایع

 فیصدیاشتغالدرصنعتازمجموعاشتغال.9.2.2
وزارتتجارتوصنایع

 
دسرتيسصنايعكوچكوسایرکسبوکارهادرکشوربهافزایش9.3

 خدماتمايلباربحارزان،وپیوسنتاینهادرزنجیرهارزشوبازارها.
 وزارتتجارتوصنایع مصنایعکوچکدرارزشافزودهشدهمتامیصنایعفیصدیسه9.3.1
 وزارتتجارتوصنایع فیصدیصنایعکوچکباقرضه.9.3.2

.الفتسهیلدرانکشافزیربنأپایدارومقاومازطریقافزایشحامیت9
 وزارتمالیه لیبرایسکتورزیربنا.فیصدیکمکهایرسمیبیناملل1.الف.9 هایمالی،تکنالوژیکیوفنیدرکشور.
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تکنالوژیمعلوماتیو  ،افزایشچشمگیردستیابیبه2030.جالیسال9
.وتالشبرایفراهمکردندسرتسیبهانرتنتقابلاستطاعت مخابراتی

به.فیصدینفوستحتپوشششبکهتیلیفونسیار)موبایل(1.ج.9
تفکیک.

.تکنالوژی1

نالوژیمعلوماتیوزارتمخابراتوتک


 هدفدهم:کاهشنابرابریدرسطحملیوبیناملللی

نفوس%25،دستیابیتدریجیوپایداررشددرآمد2030الیسال10.1
 باکمرتیندرآمدبهمیزانباالترازاوسطدرآمدملی.

10.1.1
الف.رشددرآمدرسانه

 نفوسباکمرتیندرآمد.%25ب.رشددرآمد
 صادوزارتاقت

دستمزدوپالیسیویژهپالیسیمالی،پالیسیهاتخاذپالیسیها،ب10.4
مصئونیتاجتامعی،ودستیابیتدریجیبهتساویبیشرت.

 

:بهتفکیک.میزانمشارکتنیرویکار10.4.1
.ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
معلولین

  

ومصئون؛انتقالمهاجرینازمطمئین،تسهیلمهاجرتهایمنظم10.7
 .طریقاجراییمنودنپالیسیهایمنظمومدیریتشدهمهاجرت

فیصدیمهاجرینافغانکهباثبتوراجسرتدارایمدرکاقامت10.7.1
:باشنددرکشورهایمیزبانمی

.پاکستان1
 .ایران2

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان

نکهحینعودتازکمکهایبرشدوستانهعودتکنندگاتعداد10.7.2
 دریکسالمستفیدمیگردند.

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان

وزارتامورمهاجرینوعودت تعداداستقرارپایدارفامیلهایبیجاشدهدرهرسال.10.7.3
 کنندگان

فیصدیدسرتسیبهخدماتاساسیوزیربنائیشهرکهای10.7.4
 مهاجرین.

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان
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.فیصدیعودتکنندگانوبیجاشدهگانکهازفرصتهای10.7.5

 شغلیومعیشتیبرخوردارشدهاند.
وزارتامورمهاجرینوعودت

 کنندگان
3تمهاجرینبهکمرتاز،کاهشهزینههایتادیا2030.جالیسال10

 فیصدیمصارفارسالحوالهنظربهمجموعمبلغحوالهشده.1.ج.10 فیصددرتادیات.5ازفیصدوحذفدهلیزهاباهزینهباالتر
وزارتامورمهاجرینوعودت

 کنندگان
 وپایدار(resilient)مقاومهمهشمول،مصئون،(human settlements)شهرکهایهدفیازدهم:ساخنتشهرهاو

یهمگانیبهمسکن،حصولاطمینانازدسرتس2030الیسال11.1
باخدماتابتداییوبهبودساحاتاستطاعتمناسب،مطمنئوقابل

 .(slums)فقیرنشین

،غیر(slums)نسبتنفوسشهریکهدرساحاتفقیرنشین 11.1.1
مسکننامناسبزندگیمیکنند.پالنیویا

 
 وزارتشهرسازیومسکن

یحملونقلمصئون،سیستمهافراهممنودن،2030الیسال11.2
ارزانوپایداربرایهمه،بهبودمصئونیتجادهها،خصوصا گسرتشحمل
ونقلعامه،باتوجهخاصبهرضورتهایافراداسیبپذیرمانندزنان،

 اطفال،معلولینوکهنساالن.

)دولتی( نسبتجمعیتکهدسرتسیبهخدماتترانسپورتعامه11.2.1
 وانوردیملکیھورتورتترانسپوزا دارند.

،افزایششهرنشینیهمهشمولوپایدار،وظرفیت2030الیسال11.3
 human)سازی،مدیریتیکپارچه،پایدارومشارکتیشهرکها

settlements).درکشور
 

فیصدیشهرهاییکهساختارجامعهمدنیدربرنامهریزیآن11.3.2
 موکراتیکصورتمیگیرد.منظمودیدخیلبودهومدیریتآنبطور

 وزارتشهرسازی

افزایشتالشهابرایحفاظتومصئونیتمیراثهایفرهنگیو 11.4
طبیعی.

 

سهمبودجهملیکهجهتحامیتوحفاظتازمیراثهای11.4.1
طبیعی،فرهنگی،وهمچنانسایتهایمیراثجهانیاختصاصداده

 .شدهاست
 اطالعاتوفرهنگوزارت

کاهشقابلمالحظهتعدادمرگومیرو،2030الیسال11.5
مستقیماقتصادیمرتبطباتولیدناخالصمترضرین،وکاهشخسارات

دهومترضرینحوادثدرشتهشده،بیجاویاگمشتعدادافرادک11.5.1
هرصدهزارنفوس.بهتفکیک

ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث
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،بشمولحوادثمرتبطبهآب،با(disasters)حوادثداخلیناشیاز

 مترکزبرحامیتازافرادیفقیروآسیبپذیر.
.مرگومیر1
.افرادبیجاشدهوگمشده2
 .مترضرین3

دری،کاهشاثراتنامطلوبرسانهمحیطزیست2030الیسال11.6
شهرها،ازجملهازطریقتوجهخاصبهکیفیتهوا،مدیریتشهرداریو

انواعزباله.دیگر
 
 
 

شهریازمجموعکلزبالههای(solid waste)میزانزبالههای11.6.1
تولیدشدهکه

الف.بطورمنظمجمعآوری
 ب.بعدازجمعآوریتخلیهنهاییگردیده

 شاروالیکابل

(درPM10وPM 2.5اوسطساالنهذراتمعلق.)بطورمثال11.6.2
 ملیحفاظتمحیطزیستاداره نفوس(.میزانشهرها)

،ایجادتسهیالتجهتدسرتسیهمگانیبهاماکن2030الیسال11.7
،مطمئین،فراگیر،قابلدسرتسورسسبز،بهویژه(public spaces)عامه

 کودکان،افرادکهنسالوافرادمعلول.برایزنان،

ماه12آزارواذیتفزیکییاجنسیدرموردتعدادافرادیکه11.7.2
گذشتهقرارگرفتهباشند.بهتفکیک

.مجموعهردوجنس1
الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

ازروابطمثبتاقتصادی،اجتامعیومحیطزیستیمیان حامیت .الف11
مناطقروستاییازطریق و(Peri-urban)هایشهری شهرها،حومه

 تقویتبرنامهریزیانکشافیملیومنطقوی.

نسبتنفوسمسکوندرشهرهایکهدرآنپالنهایانکشاف1ف.ال11
شهریومنطقویرامبنیبرپیشبینینفوس،رضوریاتمنابعووسعت

 شهرتطبیقمیکنند.
 وزارتشهرسازی

،افزایشقابلمالحظهتعدادشهرهاوشهرکها2030الیسال ب.11
(human settlements)چهجهتبدستآوریباپالیسیوپالنهاییکپار

کاهشتاثیراتوسازگاریباتغییراتاقلیمی،مقاومدرموثریتمنابع،
مقابلحوادث؛انکشافوتطبیقسیستممدیریتحوادثدرمطابقتبه

 ".2030-2015برایکاهشخطراتحوادثسالSendai"چارچوب

فیصدیاداراتمحلیکهاسرتاتیژیکاهشخطراتوحوادثرا1ب..11
برایکاهشخطراتطبیعی(Sendai)درمطابقتباچارچوبسندای
 پذیرفتهوتطبیقمیمنایند.

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث
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 یپایدارتولیدومرصفهدفدوازدهم:حصولاطمینانازشیوهها

ضایعاتموادغذاییتاپنجاهفیصد،کاهشرسانه2030الیسال12.3
رصفکنندهوکاهشضایعاتموادغذاییدردرسطوحمختلفعرضهم

 طولزنجیرهتولید،بهشمولعرضه

.بهتفکیک:فیصدیضایعاتگندموبرنجدرجریانتولیددرسال12.3.1
الف.گندم

 برنجب.
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری

دردوران،مدیریتمناسبموادکیمیاویوزبالهها2030الیسال12.4
ودرمطابقتباچارجوبهایبیناملللیتوافقشده(life cycle)زندگی

کاهشانتشارآنهادرهوا،آبوخاکجهتکاهشتاثیراتنامطلوبآنها
 محیطزیست.باالیصحتانسانهاو

ایجادوتطبیقپالنعململیبرایششتوافقنامهچندجانبه12.4.1
ایاستاکهلم،ویانا،محیطزیستیبیناملللیازقبیلکنوانسیوانه

میناماتا،باسیل،روترداموپروتوکولمنرتیالدرارتباطموادخطرناکو
ستاندردیگرموادکمیاویجهتتطبیقتعهداتومسؤولیتهایافغان

 انتقالاطالعاتموردنیازتوافقنامهمربوطه.

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

رگوفرامرزیدراتخاذتشویقرشکتهابخصوصرشکتهایبز12.6
 وزارتتجارتوصنایع میکنند.تعدادازرشکتهایکهازپایداریگزارشانتشار12.6.1 شیوههایتولیدیپایداروتوحیدمعلوماتآندرگزارشات.

.الفجذبحامیتکشورهایتوسعهیافتهمبنظورتقویتوتوامنند12
بیقشیوههایپایدارسازیظرفیتهایعلمیوتکنولوژیکیبرایتط

 تولیدومرصف.

انجامتقیقاتعلمیمبنظورحفاظتازمحیطزیست،تولید1.الف.12
 داخلیورسیدنبهخودکفاییانرژیپاک،افزایشتولیدات

 اکادمیعلوم

.بانکشافوتطبیقابزارهاجهتنظارتازفعالیتهایگردشگری12
 هنگومحصوالتمحلیگرددپایدارکهباعثاشتغالزایی،ترویجفر

تعدادپالیسیهاواسرتاتيژیهایگردشگریپایدارهمراهبا 1.ب.12
 وزارتاطالعاتوفرهنگ یآن.پالنهایتطبیقیوابزارهاینظارت

 قداماتفوریدرجهتمبارزهباتغیراتاقلیمیوتاثیراتآنذهدفسیزدهم:اتخا

درمقابل(resilient)ومقاومتقویتظرفیتهایانعطافپذیر13.1
 .وحوادثطبیعیاقلیمیخطرات

سرتاتیژیهاوراهکارهایکاهشخطراتو فیصدیانکشاف13.1.1
 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادثحوادثطبیعیدرسطوحولسوالیهاومحالت.
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تیژیادغاموشاملسازیاقداماتتغییراقلیمدرپالیسیهاواسرتا13.2
.هایملی

 

فیصدیپیرشفتدرعرصهایجادیاعملیساخنتپالیسی/13.2.1
افغانستانبراينامهجامعكهسببتوامنندشدنویابراسرتاتیژي

سازگاريبااثراتنامطلوبتغيرياتآبوهوامیشودوهمچنانسبب
هديدبهنحويكهتولیدغذارات،كاهشدرانتشارگازهايگلخانهايشده

،NDC،سهممشارکتملیNAPنکند.)بهشمولبرنامهسازگاریملی
 وغیره(.BUR،گزارشتجدیدشدهدوسالهNCهایملیگزارش

 دارهملیحفاظتمحیطزیستا

هعلیهصحرائیشدنزمین،متوقفکردنتخریبزمینوضایعات،مدیریتپایدارجنگالت،مبارز(terrestrial)هدفپانزدهم:حفاظت،بازسازیوبهبوداستفادهپایدارایکوسیستمهایزمینی
 (biodiversity)تنوعزیستی

اطمینانازحفاظت،احیاواستفادهپایدارحصول،2030الیسال15.1
درسطحزمینوزیرزمین(Fresh water)ایکوسیستمهایآبشیرین

(inland)بخصوصجنگالت،ساحاتمرطوبهاوخدماتآن،
(wetland)کوههاوزمینهایخشک،(drylands)مطابقتعهداتبه،

 توافقنامههایبیناملللی.

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری مساحتجنگالتازمتاماراضیکشور.تناسب15.1.1

،بهبودتطبیقمدیریتپایدارانواعجنگالت،خامته2030الیسال15.2
یایدوبارهوانکشافجنگالتدادنبهپروسهقطعجنگالت.اح

(afforestation). 

فیصدیپوششجنگالتتحتمدیریتپایدار.15.2.1
 

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری

زمینو(desertification)،مبارزهباصحراییشدن2030الیسال15.3
اراضیمتاثراز ،بشمول (degraded)احیاءخاکوزمینتخریبشده

سیالب،وتالشبرایرسیدنبهجهانعاریازاراضیتخریبخشکسالیو
 شده.

مساحتساحاتیکهتحکیامتصورتمیگیرد)مساحتاراضی15.3.1
دهتوسطسیالبنظربهمساحتکلیاراضیدرمسیردریاهاوتخریبش

مجراهایآبیبااستفادهازتدابیرساختامنیوغیرساختامنی(.
 

 وزارتانرژیوآب
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،اطمینانازحفظایکوسیستمکوهستانی؛بشمول2030الیسال15.4

الزمجهتتنوعزیستیآنهامبنظورارتقایظرفیتآنهادرارایهمزایای
 تحققانکشافپایدار.

ساحاتمهمدارایتنوعزیستیکوهستانیکهتحتیصدیف15.4.1
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست رفتهاند..قرارگ(protected areas)پوششبهعنوانمناطقحفاظتشده

مسکناتخاذاقداماتعاجلوقابلمالحظهبرایکاهشتخریبات15.5
،متوقفکردنضایعاتتنوعزیستیو(natural habitats)هایطبیعی

معرضگیاهاوحیواناتکهدرحفاظتوجلوگیریاز2030سالالی
 انقراضقراردارند.

.)تهیهلستانواعحفاظتشدهمطابقبهشاخصلسترسخ15.5.1
 (.IUCNمعیارهایاتحادیهبیناملللیحفاظتازطبیعتیا

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

اتخاذاقداماتعاجلبرایخامتهدادنشکارغیرقانونیوقاچاق15.7
وجلوگیریازعرضهوتقاضایغیرقانونیشده،گیاهانوحیواناتحفاظت

 شی.حیواناتوح

بطورکه محصوالتآنهاحیواناتوحشیوتجارتتناسب15.7.1
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست غیرقانونیشکاروقاچاقشدهاند.

،اتخاذاقداماتبرایجلوگیریازورودمهاجمهای2025الیسال15.8
 ناسازگاروکاهشقابلمالحظهتاثیرآنرویایکوسیستمهایآبوزمین.

کنرتلازمهاجمانواعصویبقوانینملیمربوطبهجلوگیریویات15.8.1
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست .(Invasive alien species)مختلفبیگانگان

،ادغاموشاملساخنتارزشهایایکوسیستمو2030الیسال 15.9
در تنوعزیستیدرپالنهایملیومحلی،درپروسههایانکشافیو

 ژیکاهشفقر.اسرتاتی

پیرشفتبطرفاهدافتعیینشدهملیمطابقبههدفدومتنوع15.9.1
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست .2020الی2011پالناسرتاتیژیکبرایتنوعحیاتAichiحیات

برای .الفبسیجسازیوافزایشقابلتوجهمنابعمالیازمتاممنبعها15
 ها.یوایکوسیستمحفظواستفادهپایدارتنوعزیست

سهمکمکهایانکشافیرسمیومصارفعامهباالیاستفاده1.الف.15
 پایدارتنوعحیاتوایکوسیستمها.

ادارهملیحفاظتمحیطزیست
 

 حسابدهوهمهشمولدرمتامسطوحر،هدفشانزدهم:ترویججوامعصلحآمیزوهمهشمولبرایانکشافپایدار،ایجاددسرتسیبهعدالتبرایهمهوتشکیلنهادهایموث

کاهشقابلمالحظهخشونتبامتاماشکالآنومرگومیرمرتبط16.1
 بهآندرهمهجا.

فیصدیمرگومیرناشیازجنگدرهرصدهزارنفوس:16.1.2
.ناشیازماینهایمتعارف1
.ناشیازموادانفجاریهتعبیهشدهباپلیتفشاری2

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث
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 مهامتباقیامندهازجنگ.ناشیاز3

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث فیصدیپاکاریاراضیازماینومهامتمنفجرناشده16.1.5

پایانبخشیدنبهمتاماشکالخشونتهاوسواستفادهعلیه16.2
 اطفالازجملهقاچاق،استثامروشکنجه

کهموردخشونتوشنکنجه17-1فالبینسنیننسبتاط16.2.1
 .فزیکیویاروانیمراقبتکنندهدرماهگذشتهقرارگرفتهباشند

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

هزارجمعیت.به100تعدادقربانیانقاچاقانساندرهر16.2.2
تفکیک:

.مجموعهردوجنس1
الف.ذکور

 اناثب.

 یهوزارتعدل

حاکمیتقانونبهسطحملیوبیناملللیو(promote)یارتقا16.3
 حصولاطمینانازدسرتسیمساویانههمهبهعدالت.

ماه12تعدادافرادیکهموردآزارواذیتفزیکییاجنسیدر16.3.1
باشند.بهگذشتهقرارگرفتهباشندوبهارگانهایزیربطمراجعهمنوده

تفکیک
وعهردوجنس.مجم1

الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

نسبتزندانیانبیرسنوشتبرمجموعزندانیانبهتفکیک16.3.2
.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

تعدادمستفیدشوندهگانازمساعدتهایحقوقیجهتدسرتسی16.3.3
 وزارتعدلیه عدالتبه

،کاهشقابلمالحظهجریانهایمالیو2030لالیسا16.4
تسلیحاتیغیرقانونی؛تقویتحصولوبازگشتداراییهایرسقتشدهو

 مبارزهعلیهمتاماشکالجرایمسازمانیافته.

 وزارتامورداخله ارزشپولهایغیرقانونیداخلوخارجشدهازکشور16.4.1
کشفوضبطگردیده،مطابقنسبتسالحهایخوردوسبککه16.4.2

بهنورمهایبیناملللیوابزارهایقانونیثبتوموردپیگیریقرار
 میگیرد.

وزارتامورداخله
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 کاهشقابلمالحظهفسادورشوهستانیدرمتاماشکالآن.16.5

نسبتاشخاصکهحداقلبایکیازکارمندانرسمیدرارتباط16.5.1
سالگذشتهبهیکیازکارمنداندولتیرشوهدادهوبودهودرجریانیک

بهتفکیک: یاازنزدشرشوهخواستهشدهاست.
.مجموع1

الف.ذکور
 ب.اناث

سارنوالیلوی
 

داراییهایکارمندانعالیفیصدیثبت،تدقیق،بررسیونرش16.5.3
 ادارهامور رتبهدولتیپیشبینیشدهدرقوانیننافذهکشور.

گسرتشوتقویتاشرتاکافغانستاندرنهادهایحکومتداری16.8
 جهانی.

نسبتعضویتوحقرایدهیافغانستاندرنهادهایبین16.8.1
املللی.بهتفکیک:

 .نهادهایبیناملللی1
 وزارتامورخارجه

،تهیههویتحقوقییاقانونیبرایهمه،بشمول2030الیسال16.9
تعدادتولداتثبتشده.16.9.1 ثبتتولدات.  ادارهمستقلثبتواحوالنفوس 

.حصولاطمینانازدسرتسیعامبهاطالعاتوحامیتازآزادی16.10
 موافقتنامههایبیناملللیهایاساسیمطابقبهقوانینملیو

تعدادمواردتآئیدشدهقتل،اختطاف،مفقودیاجباری،16.10.1
وشکنجهژورنالستان،کارمندانرسانهها،اعضایبازداشتخودرسانه

 ماهگذشته.12اتحادیهتاجرانوفعالینحقوقبرشدر
 وزارتاطالعاتوفرهنگ

پالیسیهایکهدسرتسیعمومیرابهتعدادقوانین،مقررههاو16.10.2
 وزارتاطالعاتوفرهنگ اطالعاتتضمینمیمنایند،اتخاذوتطبیقگردیدهاند

.الفتقویتنهادهایملیمربوطهبشمولارتقایظرفیتدرمتام16
سطوح،توسطهمکاریهایبیناملللیمبنظورجلوگیریازخشونتو

 جرایم.مبارزهعلیهتروریزمو

موجودیتنهادهایمستقلملیحقوقبرشدرمطابقتبا1.الف.16
 وزارتامورداخله قواعدشناختهشدهپاریس.
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 هم:تقویتابزارهایتطبیقیواحیامشارکتجهانیبرایانکشافپایدارهدفهفد

تقویتوبسیجسازیمنابعداخلی،بااستفادهازحامیتبیناملللی17.1
 مبنظورارتقایظرفیتداخلیدرجمعآوریمالیاتوعواید.

 وزارتمالیه نسبتعوایدداخلیبرتولیدناخالصداخلی.17.1.1

وزارتمالیه تناسبمتویلبودجهملیازعوایدملی.17.1.2
 

ازمجموع (FDIرسمایگذاریهایمستقیمخارجی)سهم17.3.1 بسیجسازیمنابعمالیاضافیبرایکشورازمنابعمختلف.17.3
 تولیداتناخالصداخلی.

وزارتتجارتوصنایع
 

همکاریجنوب،–جنوب،جنوب–افزایشهمکاریهایشامل17.6
هایسهجانبهمنطقویوبیناملللی،جهتدسرتسیبهعلومساینسی،
تکنالوژیونوآوریوافزایشرشیکسازیمعلوماتبهاساسرشایطتوافق
شدهمتقابلبشمولهامنگیبهرتدرمیکانیزمهایموجودبهخصوصبه

 سطحسازمانمللومیکانیزمتسهیلتکنالوژیجهانی.

نفرمسکونی.100مشرتکینانرتنتثابتبرودبانددرهرفیصدی17.6.2
بهتفکیک

 .رسعت1

وزارتمخابراتوتکنالوژی
 معلوماتی

 Technology)،فعالسازیکاملبانکتکنالوژی2030الیسال17.8
bank)وساینس،ومیکانیزمهایظرفیتسازیجهتافزایشاستفاده

 .معلوماتیومخابراتیتکنالوژیبلخصوصتکنالوژی
 نسبتنفوسکهازخدماتانرتنتاستفادهمیکنند.17.8.1

وزارتمخابراتوتکنالوژی
معلوماتی
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،2030الیسال17.11
صادراتکشوردرافزایشصادراتکشوربلخصوصدوبرابرساخنتسهم

 صادراتجهانی.
سهمصادراتافغانستاندرمجموعصادراتجهان.17.11.1  وزارتتجارتوصنایع 

وزارتمالیه تولیدناخالصداخلی)ملیارددالرامریکایی(17.13.1 تقویتثباتاقتصادکالنتوسطهامهنگیوانسجامپالیسیها.17.13
 

خصوصیوجامعه-تشویقوبهبودمشارکتموثرعامه،عامه17.17
 تجاربومنابعاسرتاتیژیمشارکت.براساسمدنی

خصوصی)به-مقدارپولتخصیصشدهبهمنظورمرشاکتعامه17.17.1
 میلیوندالر(

وزارتمالیه
 

افزایشترسیعحامیتهایارتقاءظرفیتجهت2020الیسال17.18
رسیعفراهمسازیارقامباکیفیتبلند،بهموقعوقابلاعتامدبهتفکیک

معلولیت،موقعیتعاید،جنسیت،سن،نژاد،قومیت،وضعیتمهاجرت،
 جغرافیایوسایرمشخصاتمرتبطبهخصوصیاتملی

نسبتشاخصهایانکشافپایدارکهدرسطحملیبهتفکیک17.18.1
بامقاصدهمخوانیداشتهودرمطابقتباپرنیسپجزئیاتتولیدشده،

 هایاساسیاحصائیههایرسمیقرارداشتهباشد
 ادارهملیاحصاییهومعلومات

تعدادکشورهایکهقانونملیاحصائیهشانمشمولپرنسیپ17.18.2
 هایاساسیاحصائیهرسمیمیباشد

ادارهملیاحصاییهومعلومات
 

تقویتابتکاراتموجودجهتانکشافشیوههای2030سالالی17.19
کهپیرشفتانکشافپایداررااندازهگیریکردهبتواندومتممتولید

 لیوارتقایظرفیترادرکشورهایروبهانکشافحامیتکندناخالصداخ

ارزشدالریمتاممنابعکهبرایارتقایظرفیتاحصائیویدر17.19.1
 انکشافتخصیصدادهشدهاست.کشورهایروبه

ادارهملیاحصاییهومعلومات
 

نسبتکشورهایکه)الف(دردهسالگذشتهحداقلیک17.19.2
فیصدثبت100وسومسکنراانجامدادهاند،)ب(بهرسشامرینف
 فیصدثبتوفیاتدستیافتهاند.80تولداتو

 ادارهملیاحصاییهومعلومات
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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   •
 1400-1395ورازت اقتصاد و مالیه  –(  ANPDF (سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان  •
 1397اد  سال برگزیده شاخص های اقتصادی وانکشافی،  وزارت اقتص •
 (2030-2015وزارت اقتصاد ) –اهداف انکشاف پایدار افغانستان  •

 منابع معلوماتی در  سطح والیت :
 ریاست زراعت ، مالداری و ابیاری   •
 سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی  •
 ریاست احصائیه  •
 ریاست اطالعات وفرهنگ •
 ریاست انرژی وبرق •
 ریاست پوهنتون  •
 مستوفیت  •
 ریاست عدلیه  •
 یاست مخابراتر •
 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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