


 

 وزارتاقتصاد أ

 فهرست مطالب 

 1................................................................................................................اختصارات

 3................................................................................................................پیشگفتار:

 4...............................................................................................................سپاسگزاری

 5.................................................................................................................پسمنظر

 6............................................................................................................پیاموالیتخار

 7....................................................................................................................خالصه

 8..............................................................................................................شیوهتدوین

9............................................................................................فصل اول

 9....................................................................................................معرفیوالیتتخار.1

9..................................................................................................تاریخآینهدرتخار:1-1

10........................................................................اداریهایواحدوجغرافیاییموقعیت:1-2

11...................................................................................................)تالقان(والیتمرکز

13......................................................................................................اشکمشالیولسو

14..........................................................................................................بنگیولسوالی

15........................................................................................................بهارکولسوالی

16...........................................................................................................چالولسوالی

16........................................................................................................آبچاهولسوالی

17....................................................................................................غارخواجهولسوالی

18............................................................................................بهاوالدینخواجهولسوالی

18..........................................................................................................درقدولسوالی

19....................................................................................................قلعهدشتولسوالی

19........................................................................................................رستاقولسوالی

21.........................................................................................................فرخارولسوالی

21.......................................................................................................کلفگانولسوالی

22......................................................................................................آبمنکولسوالی

23.........................................................................................................ورسجولسوالی

24....................................................................................................هزارسموچولسوالی

24....................................................................................................قلعهینگیولسوالی



 

 وزارتاقتصاد ب

 25.............................................................................................................:نفوس1-3

26....................................................تخاروالیتهایولسوالیتفکیکبهنفوستوزیع:۱-۱جدول

 26.................................................................................وضعیتاقتصادیومعیشتیمردم

 29...........................................................................................:توپوگرافیوالیتتخار1-5

 33 .......................................................................................... فصل دوم

 33................................................................تحلیلوضعیتعمومیوالیتبهتفکیکسکتورها

33.............................................................دهاتانکشافوزراعتسکتورموجودوضعیتتحلیل

33.........................................................................................................:عمومیات1-1

34..................................................................تخاروالیتدرحیوانیتمحصوالومالداری:1-2

34.....................................................................آننوعیتتفکیکبهمواشیتعداد:۲-۱جدول

35........................................................................تخاروالیتزراعتییعمدهمحصوالت:1-3

36..............................................................................................زراعتیعوایدسطح:1-4

36.........................................................................تخاروالیتصادراتیعمدهمحصوالت:1-5

37...............................................................................زراعتیوارداتیعمدۀمحصوالت:1-6

37......................................................................................................هاخانهرسد:1-7

37................................دهاتانکشافوزراعتسکتوردرانکشافیرشکایودولتیغیرموسسات:1-8

 37.....................................................................تحلیلوضعیتموجودسکتورمعارفوفرهنگ

37..............................................معارفریاستعمدههایبرنامهوهااولویتوهااسرتاتژیاهداف،

37............................................................................................................اهدافالف:

38..........................................................................................................اسرتاتیژیب:

38.....................................................................................عمدههایبرنامهوهااولویتج:

 38.........................................................................................یتفعلیریاستمعارفوضع

 39...........................................................................................منابعبرشیریاستمعارف

 40..................................................................................مراکز تعلیمی تعداد شاگردان.1

41.................................................................معارفریاستتعمیراتوهاساختامنبخش:2-4

 42....................................................................................تسهیالتوتجهیزاتمعارف:2-4

 43.......1398وپروژههایشاملپالنانکشافی1397-1396د:پروژههایانکشافیطیسالهایمالی

43..........................................................1396مالیسالشدهتطبیقانکشافیهایپروژهالف:

 44..............................................................1397ب:پروژههایانکشافیتحتکارسالمالی

 44.................................................1398ج:پروژههایپیشنهادیریاستمعارفبرایسالمالی



 

 وزارتاقتصاد ج

 44.................................................................................فرصتهایموجوددربخشمعارف

 44............................................................................چالشهاومشکالتعمدهفراراهمعارف

 46......................................................................:دانشگاههاوموسساتتحصیالتعالی2-5

 47......................................................................................:سطحسواددروالیتتخار2-6

 48..........................................................................................................:رسانهها2-7

 48..............................................................................:ساحاتباستانیوآبداتتاریخی2-8

 51...............................................................................................تخار:فرهنگمردم2-9

 52..........................................................................................................:جوانان10-2

 53..........................................................................................تربیتبدنی :ورزشو2-11

 54.....................................لتیورشکایانکشافیدرسکتورمعارفوفرهنگ:موسساتغیردو2-12

 54...............................................................................................سکتورصحتوتغذی1

54.........................................................................................................عمومیات:3-1

56..............................................................................اطفالومادرانمیرومرگمیزان:3-2

56......................................................................................................تولداتثبت:3-2

 57.............................................................................:برنامههایسکتورصحتوتغذی3-3

 57........................................................................................:مراکزصحیوالیتتخار3-4

 59..........................................:امبوالنسهایموجوددرمراکزصحیمرکزوالیتوولسوالیها3-5

 60...............................................(1397:موجودیتوکمبودپرسونلدرمراکزصحی)ارقامثور3-6

 62.......................................................:شفاخانههاوکلینیکهایخصوصیدروالیتتخار3-7

 64................................................................................................:میزانسوءتغذی3-8

 64........................................:موسساتغیردولتیورشکایانکشافیدرسکتورصحتوتغذی3-9

 64......................................................................................سکتورزیربناومنابعطبیعی4.

64.......................................................................................تخاروالیتطبیعیمنابع:4-1

65...........................................................................................................دریای آمو.1

65.....................................................................................................دریایی کوکچه.2

65......................................................................................................دریایی تالقان.3

65........................................................................................................حوض وغنان.4

66.......................................................................................................دریایی بنگی.5

66...................................................................................................دریایی منک آب.6

66.........................................................................طبیعیمنابعوزیربناسکتوروضعیت:4-2:



 وزارتاقتصاد د

 67....................................................................................................انرژی)برق(4-2-1:

 67...................................................................رسکوراههایمواصالتیزمینیوهوای4-2-2:

68...........................................................................ترانسپورتهوایی)میدانهوایی(4-2-3:

69.............................................................................................ترانسپورتزمینی4-2-4:

69...................................................................................وضعیتشهریوشهرنشینی4-3:

70..............................................................................................مدیریتآب)بندوانهار(

72...........................................................................................................مخابرات4-4:

 72.............................................................................................................معادن4-5:

 73..................................موسساتغیردولتیورشکایانکشافیدرسکتورزیربناومنابعطبیعی4-6:

 73.................................................................خصوصی سکتورادارهاقتصادوانکشافسکتور5.

 74..............................................................میزانعوایدشاملعوایدمالیاتیوغیرمالیاتی5-1:

 74..........................................................................خاروضعیتصنایعدستیدروالیتت5-2:

 75..................................................................تعدادبانکهابهتفکیکدولتیوخصوصی5-3:

 75.......................................................................................................بندرآیخانم5-4:

 76.......................................................................موسساتغیردولتیورشکایانکشافی5-5:

 76.............................................................فرصتهایرسمایهگذاریبرایبخشخصوصی5-6:

 78........................................................................................سکتورمصئونیتاجتامعی.6

 78................................میزانمشارکتنیرویکار،بیکاریوسطحاستخدامبهتفکیکسکتورها6-1:

 79.................................................................................................نیرویکارباسواد6-2:

 80........................................................................................میزانفقردروالیتتخار6-3:

 80.................................................................................................مصئونیتغذایی6-4:

 82.......................................داشنترسپناهیامسکنبرعودتکنندهگانوبیجاشدگانداخلی6-5:

 82.......................................................رسیدگیبهآسیبدیدگانحوادثطبیعیوجنگها6-6:

 82................................................................................دسرتسیبهمحیطزیستسامل6-7:

 85.............................................................................ساختارهایاجتامعیوتحلیلجندر7

85...................................................................................................سیاسیاحزاب7-1:

85...................................................................................................مدنیهاینهاد7-2:

85................................................................................................هاکوچیوضعیت7-3:

85......................................................................................................جندرتحلیل7-4:

87 ......................................................................................... فصل سوم



 

 وزارتاقتصاد ه

 87.................................................................بودجهانکشافیبهتفکیکسکتوربودجهومرصف

87...................................................................................................................معارف

87......................................................................................................معارفبودجه2.1

88...................................................................................................................زراعت

89.....................................................................................................زراعت بودجه1.2

90........................................................................................................عالیتحصیالت

90..........................................................................................بودجهتحصیالتعالی1.3

91.............................................................................................................عامهصحت

91..............................................................................................بودجهبخشصحت1.4

92..............................................................................................................آبوانرژی

92................................................................................................بودجهانرژیوآب1.5

93..............................................................................................................عامهفواید

93.................................................................................................بودجهفوایدعامه1.6

93.......................................................................................تخاروالیتانکشاقیهایپروژه

99 ....................................................................................... فصل چهارم

 99.........................................................................................فعالیتموسساتغیردولتی

102....................................................................برشیمنابعوغیردولتیموسساتنوعیت7-6:

104 ...................................................................................... فصل پنجم

 104..........................................................(ANPDF/ NPPSخالصهبرنامههایملیدارایاولویت)

104...........................................................................................شهروندیمیثاقبرنامه.1

106..............................................................................زناناقتصادیسازیتوامنندبرنامه.2

107..................................................................................................زیربناملیبرنامه.3

108................................................................زراعتاولویتدارایملیجامعبرنامهانکشاف.4

110...........................................................................قضاییوعدلیسکتوراصالحیپالن.5

110.................................................................................منابعومعادنانکشافی.پروگرام6

111.....................................................................................برشینیرویانکشافیبرنامه.7

112...........................................................................................مؤثرحکومتداریبرنامه.8

112............................................................................................شهری:انکشاف.برنامه9

113...............................................................................خصوصیسکتورانکشافبرنامه.10



 وزارتاقتصاد و

114 ...................................................................................... فصل ششم

 114...................................................................پوتانشیلومنابعموجوداقتصادیوالیتتخار

 116.........................................................................................................نتیجهگیری:

117 ...................................................................................... فتمفصل ه

 ALCS-2017...............................117.رسویوضعیتزندهگیمردمدرافغانستانبهاساسرسوی1

 117.................................................................................رسویوضعیتزندگیمردمتخار2

ALCS-2017:........................................118رسویاساسبهتخاروالیتمردمگیزندهوضعیت1.2

119.............................................................................ملیسطحبهگیزندهوضعیترسوی

 122.....................................................................گزیدهشاخصهایاحصائیویبهسطحملی

148 ..................................................................................... فصل هشتم

 SDGS.......................................................................................148 اهدافانکشافپایدار

SDGS.......................................................................148پایدارانکشافاهدافمخترصمعرفی

SDGS..........................................................................148پایدارانکشافاهدافدیدگاه1.1

149..................................................................................پایدارانکشافاهدافمترکز2.1

149........................................................................فرشدههفدههدفبهگونهسمبولیک3.1

 A-SDGS..............................................................149.اهدافانکشافپایداربرایافغانستان2

149...........................اهدافانافغانستانمیتA-SDGSافغانستانبرایپایدارانکشافاهدافاهمیت1.2

A-SDGS.............................................150افغانستانبرایپایدارانکشافاهدافتطبیقمراحل2.2

 151..............................................گیتهاوشاخصهایاهدافانکشافپایدارافغانستانتار3.2

 181........................................................................................................منابعومآخذ:

181..................................................................................:والیتسطحدرمعلوماتیمنابع

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارتاقتصاد 1

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 اختصارات
MoEcوزارتاقتصاد 

CSO  نهاد جامعۀ مدنی 

DDAولسوالییمجتمعانکشاف

GDDCریاستعمومیطرحوتوحید

DGOدفرتمقامولسوالی

ISLAابتکارتقویتسازیاداراتمحلی

IDLGادارهمستقلارگانهایمحلی

INGOدولتی-یناملللیغیرنهادب

LoGoپروژۀکهتوسط(حکومتداریمحلیUNDP)متویلمیشود

M&Eنظارتوارزیابی

MoFوزارتمالیه

MoWAوزارتامورزنان

PAPپالنساالنۀوالیتی

PBPپالیسیبودیجۀوالیتی

PCشورایوالیتی

PCMاعضایشورایوالیتی

PCOدفرتشورایوالیتی

PDCوالیتیکمیتۀانکشافی

PDPGرهنمودپالنگذاریانکشافیوالیتی

PGOدفرتمقاموالیت

PSPپالناسرتاتیژیکوالیتی

DoEcریاستاقتصادوالیتی

PIMSسیستممدیریتمعلوماتوالیتی

PTCکیمتۀتخنیکیوالیتی

PPFMCکمیتۀمدیریتمحاسبۀعامۀوالیتی

PSTCکمیتۀتخنیکیسکتوروالیتی

PLMDتوالیتیوزارتمربوطهریاس

PPPپالیسیپالنگذاریانکشافیوالیتی

TCکمیتۀتخنیکی

USAIDادارۀانکشافبیناملللیایاالتمتحدهامریکا

WBبانکجهانی

UNDPبرنامۀانکشافیمللمتحد
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار





 

 وزارتاقتصاد 3

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 پیشگفتار:

دجایمرستاستکهوزارتاقتصادباسعیوتالشفراوانکارمندانخویش،موفقگردی

والیتکشورتکمیلمنودهوبه34تاپروفایلوالیتیانکشافاقتصادیاجتامعیرابرای

سکتوردسرتسهموطنانعزیز،مسولینوالیتی،اداراتمرکزی،موسساتغیردولتی،

 ، وخصوصی اقتصادی های فعالیت کننده متویل جوامع و متحد ملل های سازمان

 انکشافیقراردهد.

پروفای قدامتاین ، اجتامعی و اقتصادی وضعیت چگونگی و عامه رفاه روی بیشرت ل

وتخصیصومصارفبودجههروالیتمترکز ها زیربنا تاریخی،سکتورهایانکشافی،

منودهودرکلدورمنایاقتصادیواجتامعیوالیتمتذکرهراازقبیلظرفیتهایاقتصادیواجتامعی،چالشهاو

ر راه فرا آسایشومعضالت جهت در اقتصادی وضعیت بهبود جهت موجود فرصتهای انکشافاقتصادی، و شد

 .سعادمتندیاقتصادیتحتمطالعهوارزیابیقراردادهاست

وزارتاقتصاد،جهتتهیهوترتیباینپروفایل،یکتیممسلکیراموظفمنودتاازشیوههایمدرنبرایجمعآوری،

تدرموردساحاتمشخصمطابقمعیارهایتعیینشده،استفادهمنودهوپروفایلرامطابقبهتحلیلوارزیابیمعلوما

معیادزمانیمعینترتیبمنایند.اینپروفایلکمکمینامیدتامستفیدشوندهگانبخصوصنهادهایبودجوی،روند

ا و اقتصادی های اولویت و ها نیازمندی براساس را خویش انکشافی وپالنگذاری منوده تنظیم والیات جتامعی

مساعدتهایمالیجامعهجهانیرامطابقبهنیازمندیهاواولویتهایوالیتیهامهنگمنایدتازمینهبهبودرفاه

دراینقسمتجاداردتاازهمکاریهایبیدریغریاستهایاقتصادوالیات،.عامهرادرسطحوالیاتمساعدمنایند

املللیوسایراداراتسکتوریوواحدهایبودجویکهدرتهیهوترتیباینپروفایلریاستهایرشکایانکشافیبین

اقتصادوالیاتووزارتاقتصادراکمکمنودهاند،صمیامنهقدردانیمنایم.

.بهامیداینکه،اینپروفایلدرجهتتصمیمگیریوبهبودوضعیتاقتصادیدروالیتمتذکرهممدواقعگردد

 

 دوکتور مصطفی مستور

 وزیر اقتصاد

 

 

 

  



 

 وزارتاقتصاد 4

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 :سپاسگزاری

همکارانمسلکیمرستدارم همکاریخستگیناپذیر با دیگر دستاورد شاهد امروز که

معلوماتیدرراستای خویشدروزارتاقتصادمیباشم،پروفایلوالیتیکهیکسندجامع

ومسلکیاعمدرمرکزانکشافاقتصادیواجتامعیمیباشد،بدونهمکاریتیمتخنیکی

وریاستهایاقتصادوالیات،وسایرواحدهایدومیدرسطحوالیاتامکانپذیرنبود.

منبااستفادهازفرصتمیخواهمازهریکازهمکارانمتحتمدیریتریاستعمومیطرح

تیم همچنانازریاستعمومیپالیسیاقتصادی، تشکریمنایم، وزارتاقتصاد توحید و

کیرشکایکاریانکشافیمانوسایرموسساتغیردولتیکهارقامومعلوماترادرتخنی

اختیارهمکارانمانقراردادهاندابرازقدردانیمنایم.همچننيميخواهمازروئساسکتوریمرکزامتنانمنایمکهدر

نتخنیکیمارایاریرسانیدهاند.بهجلساتمشورهدهیبهمنظورغنامندیمسودهپروفایلمذکورهمکاراتدویر پروسه

محرتم توحید، و ریسعمومیطرح میرویسبهیج محرتم گیناپذير تالشهایخسته و همکاریها از صورتويژه

احمدضیا سمیعاللهناظمیمشاورپالنگذاریومحرتم،تاعبدالرحمنکمینآمرانسجامفعالیتهایاقتصادیوالی

.کهزحمتکشيدهاند،سپاسگزاریمنایمتخارطارقرئیساقتصادوالیت

کشور اجتامعیدر وضعیتاقتصادیو بهبود فراراهیتقویتو چالشهایموجود، و وضعیتفعلیکشور به باتوجه

بخصوصوالیات،هنوزهمتالشهایبیشرتومتعهدانهومشرتکامننیازاستتاباهمیکجاجهتتقویتبرنامههای

صادیکارمناییم.انکشافیواقت

وضعیت پیرامونمعرفیوالیت،ظرفیتهایاقتصادی، اینسنددرهشتفصلترتیبگردیدهکهشاملمعلومات

معیشتی،ساختارهایاجتامعیوفرهنگیوالیت،وضعیتانکشافیوالیت،طبقساختارکمیتههایسکتوری)هشت

مایهگذاریها،بودجهانکشافیومرصفآنطیچندینسالگانه(،ظرفیتهایموجوددرسطحوالیت،وضعیترس

گذشته،معلوماتدرموردچگونگیفعالیتهایموسساتغیردولتی،منابعوپوتانشیلاقتصادیوالیت،خالصهبرنامه

و ملیاحصائیه اداره اجتامعیوالیتبراساسآخرینآمار اقتصادیو شاخصهایعمده هایملیدارایاولویت،

 علوماتواهدافانکشافپایدارافغانستانموردبحثقرارگرفتهاست.م

قابلبهتذکراستپروفایلوالیتیبراینخستینباربشکلمجموعهازارقامومعلوماتمهماقتصادیواحصایویترتیب

بادرنظرداشتگردیدهاستکهنهادهایپالنگذاروپالیسیسازراکمکخواههدمنودتابرنامههایانکشافی شانرا

موثریتاقتصادیواجتامعیبهتفکیکسکتورهایانکشافیبادرنظرداشتوضعیتجغرافیایوالیتمربوطهتحلیلو

بررسیمنایند.عالوتاًاینسندبادرنظرداشتاولویتبندیوتخصیصبهرتمنابعوامکاناتجهتانکشافمتوازنبرای

ویاریمیمناید.مناطقبیشرتآسیبپذیرنیزکمک

دراخیریکباردیگراززحامتهریکسپاسگزاریمیمنایم،وتاکیدمیورزمتابادرنظرداشتاهمیتسندمعلوماتی

فوق)پروفایلوالیتی(امورمحولهرابرنامهریزیمناید،درغنامندیومجددسازیسندمذکوربادرنظرداشتاوضاع

تالشورزیدوبرایتشویقدرراستایمشارکتباسایرنهادهایمسولهامهنگیالزمومرتبطبرایدورههایدوساله

رضوریرادرنظرداشتهباشند.



 محمد اسامعیل رحیمی

 دمعین  مسلکی وزارت اقتصا
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 پس منظر

یودقیقیکیازچالشهایعمدهواساسیفراراهترتیبپالنهاوطرحهایاقتصادیوانکشافی،نبودمعلوماتکاف

درموردشاخصهایعمدهاقتصادیمیباشدکهاینامرسببگردیدهاستتاازظرفیتهاوفرصتهایموجوددر

نیازهایاساسی و بدونتوجهبهاولویتها برنامهها و طرحها سطحوالیتتخاراستفادهموثرصورتنگیردواکرثاً

بدلیلنبودارقامومعلوماتالزم،ازجانبرسمایهگذارانکوچکومتوسطوالیتترتیبوبهمنصهاجراءدرآید.عالوتاً

داخلیوخارجیوهمچنانموسساتغیردولتیدراینوالیتکهنسبتبهاکرثوالیاتکشورازامنیتنسبیبرخوردار

میباشد،توجهالزمصورتنگرفتهاست.

ترتیبپروفایلوالیتیکهدرحقیقتبانکمعلوماتیبهسطحازایرنووزارتمحرتماقتصادراهکارمشخصیراجهت

رویدستگرفته، ترتیبآناقداممنایند.والیاتمیباشد، در تا سپردهشد والیاتوظیفه ریاستهایاقتصاد به

ودکهکمیتهانکشافوالیتیارایهمن۲۹/۱/۱۳۹۷ریاستاقتصادموضوعترتیبپروفایلوالیتیتخاررادرجلسهمورخ

ازجانباعضایجلسهموردحامیتقرارگرفته،مسئولیناداراتمحرتمدولتیجهتفراهمسازیمعلوماتموردنیاز

پروفایلوالیتیابرازآمادگیمنودندکهبهتاسیازآنریاستاقتصادکارترتیبپروفایلراعمالًآغازمنود.

ارق معلوماتو از ترتیبپروفایلوالیتیتخار در جانباداره از شده ارایه معلوماتام و اداراتملیاحصائیه محرتم،

،استفادهازتحقیقاتموسساتمعتربخارجی،کارهایگروپیومصاحبهبااشخاصونهادهایوالیتتخاردولتی

ذیربطاستفادهبعملآمدهاستکهدرطرحپالنهاوتصمیامتبرایانکشافآیندهوالیتکمکمیمناید.

اقتصادیوالیت، پروفایل اجتامعی )منایه( یوضعیتانکشافاقتصادیو باره معتربمعلوماتدر یکمنبعمهمو

فعلی، موردمتامبخشهایمختلف)وضعیتگذشته، معلوماتمفصلدر بهصورتعمومدربردارندۀ که والیتبوده

بیکاری،وضعیتسکتورهایهشتپیرشفتها،ظرفیتهایبالقوه،مشکالتوپیامدهایناشیازآ ن،سطحفقر،

اساتید، پژوهشگران، پالنگذار، و ساز پالیسی نهادهای دولتی، ادارات برای که میباشد والیت سطح به گانه...(

دانشجویان،رسمایهگذارانوسایرکتگوریهایافرادجامعهازاهمیتخاصیبرخورداراست.

 پالیسیساز و هایپالنگذار تحلیلموثریتفعالیتهاینهاد هایانکشافیو ترتیببرنامه و طرح در میتوانند

اقتصادیواجتامعیبهتفکیکسکتورهایانکشافیبادرنظرداشتموقعیتجغرافیاییوالیتتخارازآناستفادهموثر

توازنبرایمناطقبیشرتمنایند.عالوتاًبادرنظرداشتاولویتبندیوتخصیصبهرتمنابعوامکاناتجهتانکشافم

آسیبپذیرکمکویاریمیمناید.

موجودظرفیتهایکهحاویمعلوماتعمومیدرموردوالیتتخار،بودفصلترتیبگردیدهپنجدراینسندچاپاول

وضعیتمعیشبالقوه ، ساختارهایاجتامعیوفرهنگی، وضعیتانکشافیوالیتتخارطبقساختارکمیتههایتی،

توری)سکتورهایزراعتوانکشافدهات،زیربناومنابعطبیعی،صحتوتغذی،ادارهاقتصادوانکشافسکتورسک

چهارچوبصلحوانکشافملیرسویوضعیتزندگیمردمتخار،خصوصی،معارفوفرهنگومصئونیتاجتامعی(،

میباشد.افغانستانواهدافانکشافپایدارافغانستان

رهرب بودجهومرصف۳یمحرتموزارتاقتصادبعداً کهشاملرسویوضعیتزندگیمردمافغانستان، فصلجدیدرا

بودجهانکشافیبهتفکیکسکتورهاوفعالیتهایموسساتغیردولتیبهسطحکشورمیگردد،درپروفایلوالیتی

 رتبدیلگردیدهاست.بهاینترتیبپروفایلوالیتیبهبانکمعلوماتیکاملتاضافهمنودندکه

 احمدضیا طارق

 رئیس اقتصاد والیت تخار
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 تخارپیام والی 

 مبارزانراستینتقدیمبا اعتالیسالمومتنیاتنیکبهخادمانصدیقو راهترقیو

میهنعزیزمان!

کشورعزیزماافغانستاندرچندیندههجنگوبیثباتی،متامزیربناهایخویشرا

اجتامعیوفرهنگیازدستدادوبهوضعیتاسفباریدچارگردید.بااعمازاقتصادی،

ۀمخالفینمسلحبنامتحریکطالبانوتشکیلدولتجدیدروزنههاییامیدسلطسقوط

اییدر تحوالتعمده دهه دو گذشتنزدیکبه با شد. باز رویمردم برایزندگیبر

یوستکهقابلمقایسهبادورانقبلینیست.امابرایداشنتیکساختارسیاسی،اجتامعیواقتصادیکشوربوقوعپ

بخشهایانکشاف عرصههایمختلفبخصوصدر وطرحهایمشخصیدر برنامهها استتا ثباتنیاز با کشور

اقتصادیواجتامعیکهتاثیراتآنیباالیسطحزندگیمردمورفاهعامهدارد،رویدستگرفتهشود.

متامسطوحباالییوپائینیاستواربرارقامومعلوماتدقیقوهمهجانبهمیباشدتابتواندازضیاعبرنامهریزیدر

وقتومنابعجلوگیریمنودهوتاثیراتمثبتازخودبجابگذارد.زیرابدونموجودیتمعلوماتکافیوارقامروشنو

شافاقتصادیواجتامعیجامعهموردنظرممکننبودهوثابتتحلیلواضحومبتنیبرحقایقوواقعیتازوضعیتانک

برنامههایمطروحهفاقدموثریتالزم،تطبیقگردیدهوسببضیاعواتالفمنابعمیگردد.

به تصمیموزارتمحرتماقتصادمبنیبرترتیبپروفایلوالیتیاستقبالمنوده، از ادارهمحلیتخار بههمینمنظور

دادهشدتادرترتیبپروفایلوالیتیکهانعکاسدهندهانکشافاقتصادیواجتامعیوالیتتخاراداراتذیربطهدایت

بودهوبحیثیکمنبعمهممعلوماتیمیتوانددرترتیببرنامههاوطرحهایاقتصادیاستفادهبعملآید،باریاست

می و رهنمود مطابق هذا، سند ایرنو، از منایند. همکاریالزم واقتصاد هامهنگی در والیتی پروفایل ترتیب کانیزم

همکاریبااداراتذیربطدولتیترتیبوتدوینگردیدهاستکهبیانگرچگونگیحالتانکشافاقتصادیواجتامعی

میباشد.وبرنامههایملیوالیتتخار

تولی عرصه در اقتصادی انکشاف برای مناسب های بسرت  و رشایط تخار والیت زراعتیخوشبختانه محصوالت د

ظرفیتهایترانسپورتیوحملنقلدرسطحملیو استخراجمعادن، صنایعدستی، تولیدبرق، مالداری، وباغداری،

منطقهییرادرخودجایدادهکهاینسندمعلوماتالزمرادربخشهایفوقاحتوامیمنایدکهبرایاداراتپالیسی

ارانمفیدوممدواقعخواهدگردید.ساز،موسساتغیردولتیورسمایهگذ

رهربیوالیتتخارمتوقعاستکهوزارتمحرتماقتصاددرهمکاریوهامهنگیباوزارتهاوریاستهایمستقلدر

زمینهرسمایهگذاریجهتبهبودوضعیتانکشافاقتصادیواجتامعیبادرنظرداشتمنابع،امکاناتوظرفیتهای

تخارگامهایموثررااتخاذمنایند.بالقوهدرسطحوالیت

درپایانازکلیهواحدهایاداریوسکتوریتوقعبردهمیشودکهدرترتیبپالنهایانکشافیوبرنامههایاقتصادی

شانازاطالعاتشاملسندهذااستفادهبعملآوردهودرحصهجلبتوجهرسمایهگذاراناقدامالزممنایند.

وفیقعملبرایخودومسئولین،آبادیوآرامیبرایوطنم،خودکفائیورفاهاجتامعیبرایمردممازخداوندمتعالت

رااستدعادارم.
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 عبدالحق شفق

 والی والیت تخار

 خالصه

ومدیریتیيهاروشباهرالقوابایدمنابعبازيآنهمگانیسااريوپایدايستکهبرایجیرسهتدوپراساسأانکشاف

سا اهنیتهايذزبسیج باي لفعلمبداجتماعی اکرل میتود. عنصریکه ترین موثریتپراساسی مدیریتوند راسه

افزا امکاناتاستکهیشبخشدهمانا منابعو از ترتیبطرزالعملوسیستامتیکسازیروشهایاستفاده طرحو

زمینهتحققاهدافانکشافیوپایداریآنرامیرسمیسازد.

متامسطوحباالییوپائینیاستواربرارقامومعلوماتدقیقوهمهجانبهمیباشدتابتواندازضیاعبرنامهریزیدر

وقتومنابعجلوگیریمنودهوتاثیراتمثبتازخودبجابگذارد.زیرابدونموجودیتمعلوماتکافیوارقامروشنو

افاقتصادیواجتامعیجامعهموردنظرممکننبودهوثابتتحلیلواضحومبتنیبرحقایقوواقعیتازوضعیتانکش

برنامههایمطروحهفاقدموثریتالزم،تطبیقگردیدهوسببضیاعواتالفمنابعمیگردد.

ایجاد و منبعمعلوماتیدرسطحکشور بههدفتعینیکمبنایواقعیو بدینلحاظوزارتاقتصاداینپروفایلرا

بهرتیدسرت زمینه پالنگذاران،سهولتو والیاتبرایپالسیسازان، وضعیتموجود معلوماتدقیقراجعبه سیبه

اداراتدولتی،موسساتغیردولتی،بنیادهایخیریه،دانشجویانونویسندهگانتوسطکمیتهتخنیکی پژوهشگران،

دولتی،جوانان،اساتیدمشتملبرکارمندانمسلکیمرکزیووالیتیخویشدرتبانیبااداراتدولتی،موسساتغیر

دانشگاهها،نخبهگان،اهلخردودانش،جامعهمدنیوسایرنهادهایذیربطمرکزیووالیتیتدوینودراختیار

مردمافغانستانقرارمیدهد.

ریتپروفایلمزبورنهادهایپالنگذاروپالیسیسازراکمکمیکندتابرنامههایانکشافیشانراطرحوترتیبوموث

فعالیتهایانکشافاقتصادیواجتامعیخویشرابهتفکیکسکتورهایانکشافیبادرنظرداشتوضعیتجغرافیای

اینسندبادرنظرداشتاولویتبندیوتخصیصبهرتمنابعوامکانات والیتمربوطهتحلیلوبررسیمنایند.عالوتاً

کمکویاریمیمناید.جهتانکشافمتوازنبرایمناطقبیشرتآسیبپذیرنیز

اینسنددرهشتفصلترتیبگردیدهکهدرفصلاولآنابتداءاینوالیتمعرفیوسپسبهظرفیتهایاقتصادی،

فصلدوموضعیتانکشافی در است. شده اشاره فرهنگیوالیتمذکور هایاجتامعیو ساختار وضعیتمعیشتی،

رهایزراعتوانکشافدهات،زیربناومنابعطبیعی،صحتوتغذی،والیت،طبقساختارکمیتههایسکتوری)سکتو

ادارهاقتصادوانکشافسکتورخصوصی،معارفوفرهنگومصئونیتاجتامعی(،ظرفیتهایموجوددرسطحوالیت،

تهوضعیترسمایهگذاریها...تحلیلگردیدهاست.درفصلسومبودجهانکشافیومرصفآنطیچندینسالگذش

بهبحثگرفتهشدهاست.بههمینمنوالچگونگیفعالیتهایموسساتغیردولتیدرفصلچهارمجایدادهشده

است.فصلپنجمبرایتشخیصمنابعوپوتانشیلاقتصادیوالیتتخصیصدادهشدهودرفصلششم،هفتموهشتم

شاخصهای هایملیدارایاولویت، برنامه ترشیحخالصه اجتامعیوالیتبراساسباالرتتیب، اقتصادیو عمده

آخرینآمارادارهملیاحصائیهومعلوماتواهدافانکشافپایدارافغانستانموردبحثقرارگرفتهاست.
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 شیوه تدوین

بارهوضعیتموجودوالیاتبا تحقیقیجهتجمعآوریمعلوماتدر پروفایلوالیتیبراساسیکروشنظاممندو

داشت انکشافافغانستان،درنظر چارچوبملیصلحو شاخصهایاسرتاتیژیانکشافملیافغانستان، اهدافو

.برنامههایدارایاولویتملیواهدافانکشافپایدارافغانستانتهیهگردیدهاست

جانبتیمتخنیکی از تدوینپروفایلها نخسترهنمودچگونگیجمعآوریارقامو ریاستبرایتدوینپروفایلها

عمومیطرحوتوحیدوزارتاقتصادترتیبودراختیارتیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتقرارگرفت،تامتامآمارو

ارقامموجودباتوجهبهشاخصهایتعینشدهازسطحوالیتجمعآوریودرروشنایآنپروفایلهایوالیاتتدوین

الیاتدرتبانیبااداراتسکتوریمقیموالیاتمعلوماتودادههایموردیابد.سپستیمکاریریاستهایاقتصادو

نیازراطیپرسشنامههاازمراجعومنابعمختلفتحقیقیومعتربدرسطحوالیتچونریاستاحصائیهومعلوماتو

نیوسایرمراجعسایرنهادهایدولتی،سکتورخصوصی،موسساتغیردولتیداخلیوخارجی،نهادهایجامعهمد

معتربجمعاوریمنودهیکسندواحدبنامپروفایل)منای(والیتراتدوینمنودند.

عالوتادرجمعآوریارقامودادههاازروشکارگروپیومصاحبهباجوانبذیدخلواهلخربهنیزاستفادهبهعمل

ذمعتربملیوبیناملللینظیررسویوضعیتزندگیآمدهاست.بههمینمنوالدرتدویناینسندازمنابعومآخ

مردمافغانستان،خالصهبرنامهدارایاولویتملی،پروفایلوالیتیوزارتمالیهدررابطهبهمسایلمالیوبودجهوالیات،

صطرحهایاقتصادیوظرفیتهایباالقوهموجودوالیات،چارچوبملیصلحوانکشافافغانستان،برگزیدهشاخ

استفادهبهینهصورتگرفتهاست. هایاقتصادیواجتامعیواهدافانکشافپایدارافغانستان

درنهایتاینسندتوسطتیمتخنیکیریاستعمومیطرحوتوحیدبصورتدقیقمرورومطالعهگردیدهبعدازمقایسه

شده،زیورچاپیافتهاست.اینسندبهمثابهفصولوآماروارقاممندرجسندهذاباشاخصومعیارهایازقبلتعیین

یکمبناواساسواقعبینانه،تحلیلوضعیتموجودرابصورتدرستمهیاساختهروندپالنگذاریانکشافیوالیترانیز

تسهیلمیبخشد.بههمینترتیباینسندرسمایهگذارانوهمکارانانکشافیراتشویقمنودهنقشموثررادرراستای

بودرسمایهگذاریوتوسعهایپایدارایفاخواهدکرد.به
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فصل اول

 معرفی والیت تخار .1

دراینبخشابتداوالیتتخارراازمنظرتاریخمعرفیمنوده،سپسبهموقعیتجغرافیایی،نفوس،وضعیتاقتصادیو

آبداتتاریخیوالیتتخاربهتفصیلبیانمعیشتیمردم،وضعیتاجتامعیوفرهنگی،توپوگرافیوساحاتباستانیو

میگردد.

 در آینه تاریخ تخار: 1-1

استکهازقرنچهارمقبلازمیالدالیقرنهشتممیالدیازدریایآموتخارستانناحیهایتاریخیدرمسیرعلیای

کلمهتوخری)تخاری(دراسنادیشهرتخاصیبرخورداربودهومردمقدیمآنبنامتخاریهایادگردیدهاست.باتوجهبه

کهاخیرادرآسیایمرکزیدریافتشده،بهجهتزبانسکاییکلمهتخارستاناستعاملشدهاست.

کلمهتخارازنامیکیازاقوام)سیتی(بهمیانآمدهاستواساساًایننامازقرنچهارقبلازمیالدوجودداشتهاستو

امسیتیدرگوشهشاملغربیافغانستانکنونی،اینمنطقهبهطوراخصبهنامآنهابعدازاستقرار)تخاروا(شاخهازاقو

خواندهشدهوکلمهتخارستاندرقرونوسطیمورداستعاملقرارگرفت،ترکهایغربیبافتوحاتخودبهطرفغربو

ن در عقبراندنساسانیها و اضمحاللدولتیفتلی)هپتال( از بعد و قرنششمجنوبغربپیشآمده دوم یمه

میالدیواردتخارستانگردیدند.

اینرسزمینیعنیتخارستاندرخاوربلخواقعوبهمحاذاتساحلجنوبیرودجیحون)دریایآمو(تاحدودبدخشان

(درقرنحارضهم۱۷۵کهبنابهنوشتهمولفترکستاننامهص)ازطرفجنوببهرشتهجبالبامیانامتدادداشتو

مترصفاتازبیکهاوافغانان)پیشازآنکهازبیکانراامیرانافغانمطیعسازند(گردنهآقرباطدرشاملرسحدمیان

بامیانبودهوتاپنجهیر)پنجشیر(محدودگردد.

تخارستان ودیگری جیحون رود تاریخیدرامتداد بلخ درخاور باال یکیتخارستان دوقسمتاست: شامل تخارستان

خاوریآندرمرزبدخشان.جغرافیانویسانقرونوسطیچندینتخارستانرااسمبردهاند،ولیسفلیدرجنوبیهای

رشحیدربارهآنهاذکرنکردهاند.

مفهومجغرافیاییتخارستاندراینزمانازکلمهباخرتجامعتربوده،ودرشاملهندوکشازدامنههایپامیرتامتام

دریایآمویاقطغنبدخشانووالیتبلخکنونیو همدربرمیگرفتودرشامل، حتیساحاتمیمنهوجوزجانرا

رسزمینسغدیانرانیزشاملمیشود.بهاساسنوشته)و.و.بارتولد(اصطالحتخارستانبهمفهوموسیعترآنشامل

نارجنوبیآنرودرضغامنواحیدوکرانهدریایآمووتقریبامتامیقسمتهایشاملیافغانستانرااحتوامیکند.درک

)رودکوکچه(رودختالب)رودتالقان(قرارداشتهودریایقندوزمربوطتخارستانبودهومتاماًبهدریایآمومیریزد.

بهعبارتدیگر،درتخارستانبهمفهومجغرافیایوسیعیکهذکرشدیکنوعحکومتهایملوکالطوایفیبهمیان

بربخشکوچکاینرسزمینخودراحاکمآنساختهومجموعایشانمطیعخانمرکزیکهآمدهبودکههرخانمحلی

مقرآندرکندزبودندواینخانهابهنوبهخوددستنشاندهترکهابودند.ترکهادردورهسلطهخویش،تخارستانرا

۲۷ارنوشتههیونتسنگبهبهصورتحکومتهایمحلی)خاننشینها(ادارهوکنرتولمیکردند.کهتعدادآنهاقر

یعنی ) گریه )راجا صفت وبه پوهو نام به بلخ اگرچه قندوزبود. شهرباستانی آنها مرکزهمه میرسید. نشین خان
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شهرتمعابدوکرثتعلامو نظر وازنقطه ولیمرکزشهرکوچکشاهییادشده داشت. اداریروحانیوناهمیتزیاد

تخارستانساختهبود.هامناموقعیتجغرافیاییچیزیکهشهرکندزرامنحیثمرکز،بودتخارستاندراینزمانشهرکندز

یک به ازشهرهایباخرتونقاطهموارقطغنوبدخشانتقریبا قندوز قرارداشت. دروسطاینمنطقه تقریبا که آنبود

ارتباطیمرکزتخارستانفاصلهقرارداشتیکراهآنپامیروراهدیگرآنبهمناطقباخرتغربیموقعیتداشت.راههای

وامام آبدانمیرعلم ازطریق نیزراه اکنون هم چنانچه منتهیشده دریا آمو سواحل به طرفشامل به یکیمستقیم

قندوز خانه رود مجرای درامتداد دومی راه و است. شده وصل دریا وآمو قلعه( قزل بندر) شیرخان به صاحب

یچوخمدامنههایشاملیهندوکشوصلمیکرد.مرکزتخارستانرادرحدودپلخمری،دوشیوپ

اقوامسیتیسینکیانگبوده،باترقیواهمیتقوممذکورمفهومبزرگرتیپیداکرده،بهطوریکهبعضیآنتخاریهااز

اننزبیدادهواقوامسیتیرااقوامتخاریهاهمخواندهاند.همینگونهدرموردتعیرامرتادفباکلمهسیتوسیتیقرار

 آنشاخهبنامتخاریبهمیانآوردهاند.ازهایسیتییادستکمشاخهآن،تخاریرااستعاملمنودهو

 : موقعیت جغرافیایی و واحد های اداری1-2

والیتتخاردرشاملرشقافغانستانموقعیتداشتهویکیازرسسبزترینوالیاتکشوربشامرمیرود.والیتتخاربا

شاملرشق،پنجشیردرجنوب،بغالندرجنوبغرب،کندزدرشاملغربودرشاملباجمهوریوالیاتبدخشاندر

300تاجیکستان) تخار والیت مساحت مجموع دارد. مشرتک مرز که۱۲۴۵۷.۸کیلومرت( میباشد مربع کیلومرت

تقسیمشدهاستکهواحداداریبشمولمرکز17مجموعخاکافغانستانراتشکیلمیدهد.والیتتخاربه%1.91

عبارتازشهرتالقانمرکزوالیتتخاروولسوالیهایهزارسموچ،بهارک،خواجهغار،بنگی،اشکمش،چال،منکآب،

اینوالیتدارای و ورسجبوده و دشتقلعه درقد، بهاوالدین، خواجه ینگیقلعه، آب، چاه رستاق، کلفگان، فرخار،

تیبهتفکیکولسوالیهانامقریهتذکریافتهاست.قریهمیباشدکهدرجداولآ۱۳۹۳

%نیمه23%کوهستانی،33%زمینهاینیمههموار،5%اینوالیترازمینهایهموار،37ازلحاظتوپوگرافی،

والیتتخارازجملهوالیاتزراعتیکشوربودهکهدارای%دیگرراساحاتبکروبایرتشکیلمیدهد.2کوهستانیو

هکتار۳،۸۱۵هکتارزمینللمی،۴۱۸،۶۵۷هکتارزمینآبی،۸۵،۶۶۵زراعتیکهشاملهکتارزمین۱،۲۳۴،۹۴۹

هکتارجنگالتوبتههاوبقیهراتاکستانها،زمینهایبایر،مناطق۲۶۹۵۳هکتارمراتع،۵۳۰،۷۴۳درختانمثمر،

راعتیاینوالیتشاملگندم،برنج،جواری،جوو.محصوالتمهمزتحتپوششآبوبرفتشکیلمیگردد،میباشد

زغیرومحصوالتباغیاینوالیتعبارتانداززردآلو،انگور،سیب،گیالس،آلو،ناک،شفتالو،پسته،بادام...میباشد.

 ولسوالیهایوالیتتخار

تعدادقریهجات
مساحت

 (مربع)بهکیلومرت
شامره نامولسوالی مرکزولسوالی درجهولسوالی

 ۱ اشکمش مرکزشهر دوم ۸۵۹،۹۳۶۹۵۱۹ ۱۱۲

 ۲ بنگی مرکزشهر سوم ۶۳۹،۵۴۷۶۶۰۳ ۰۶۳

 ۳ بهارک مرکزشهربهارک اول ۳۳۹،۴۰۷۴۴۳۷ ۰۹۱

 ۴ چال مرکزشهر سوم ۲۹۶،۵۱۰۷۵۶۲ ۰۶۷

 ۵ چاهآب مرکزشهرچاآب دوم ۷۸۳،۵۱۶۶۱۸۷ ۰۶۹
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 ۶ خواجهغار مرکزشهر اول ۴۶۸،۶۳۹۲۹۲۲ ۰۶۹

 ۷ خواجهبهاوالدین مرکزشهر سوم ۱۹۳،۸۳۸۰۷۰۵ ۰۲۷

 ۸ درقد مرکزشهر سوم ۴۳۵،۱۹۱۴۱۶۱ ۰۳۷

 ۹ دشتقلعه مرکزشهر سوم ۲۷۷،۲۵۱۹۰۳۶ ۰۵۶

 ۱۰ رستاق مرکزشهررستاق اول ۱۸۷،۲۶۷۷۲۴۱ ۲۰۷

 ۱۱ فرخار مرکزشهرفرخار دوم ۸۹۹،۸۸۹۴۲۸۶ ۰۸۹

 ۱۲ کلفگان مرکزشهرکلفگان دوم ۵۵۲،۴۸۰۹۶۸۸ ۰۵۵

۱۳ منکآب تاقچهخانه سوم ۵۹۴،۷۴۸۶۹۰۸ ۰۴۳

۱۴ ورسج خانقاه دوم ۲۹۹،۳۶۱۸۲۸ ۱۰۷

 ۱۵ هزارسموچ مرکز سوم ۳۹۳،۰۵۱۲۲۴۵ ۰۲۸

 ۱۶ ینگیقلعه مرکزشهر دوم ۲۴۵،۸۶۱۷۰۸۴ ۰۵۷

 مرکز والیت )تالقان(

تقسیمشد،شهرتالقاندرزمانیکهتشکیالتاداریافغانستاندرنیمهسدهبیستمازهفتوالیتبهوالیاتمتعدد

بدخشاننیزازهمینشهرمیگذرد:-مرکزوالیتتخارقرارگرفت.کهشاهراکندز

 نامقریه

نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه شامره

166 سدوزیباال 111 صافی ایلپتاو ۵۶ پشتورتهبزبدال ۱ 

167 نوآبادخطایان 112 لغامنیها
دالقمنداناب

 حاجیایوب
 ۲ غریببچه ۵۷

168 چقلقشالق 113 مالعبدالکریم ۵۸ ابدالیباالآغای  ۳ بولتی

169 جلوروشنای
رسآسیابحاجی

 نور
114 59 عبدالحق  ۴ گردهگاه

170 پوستخور 115 میزابای  ۵ خواجهپهلوان 60 حاجیقیوم

171 چقلابراهیم 116 قوالیها 61 سالحقشالق  ۶ نوآبادکوکوتل

172 یکهزرنگ 117 عزیزخان 62 ناسفروشی  ۷ مناره

173 قرلوق 118 شبقونتیپه 63 بشیرآباد  ۸ قرهتاش

174 مثرباال 119 آهنگرانباال 64 شاهمردانقل  ۹ چکآب

175 مثرپایین 120 آهنگرانخسکپه 65 عبداللهجان  ۱۰ اوچقدوقپایین

176 تاوسای 121 بادامدره 66 مالکریم  ۱۱ اوپقدوقباال

177 چغت 122 بادامدرهشهقسمت 67 چشمهشیر  ۱۲ گندیچه

178 لتهبند 123 اسامعیلسنگالغ
گنجلیباغحاجی

 حیدر
68  ۱۳ گلهباتور

179 جکدلک 124 حاجینور 69 تاشگذر  ۱۴ اورپی

180 ارچهکوتل 125 مقیمقشالق مغولهایتاج 70  ۱۵ بیکیخشی
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 گذر

181 تالوک 126 گلمراد 71 خردزدی  ۱۶ خواجهخلیل

182 شیخاندرهکالن 127 آهندرهقچی 72 حسنبیک  ۱۷ جرقشالق

183 شیخاندرهخورد 128 رحیمالله 73 حاجیآغاجان  ۱۸ مومنآباد

184 زنبوربالق 129 مولویچهارشاخ 74 علیمراد  ۱۹ آستانهسای

185 تودال 130 دامال 75 مجنونبیک  ۲۰ چوببرشورچه

186 رسچشمه 131 حاجییونس 76 چکالور  ۲۱ شورچه

187 قشقارخانه 132 قزاققشالق 77 شیرسیا  ۲۲ چگم

188 جویشیخ 133 دهباشیاولیا 78 شیخجمعهخان  ۲۳ جربالق

189 رسآسیاب 79 بودله 134 قرهمال  ۲۴ قزاقشاهمحمود

190 بابهخانپهلوان 135 دهباشیسفال 80 شیخعلی  ۲۵ آسعلیا

191 ملکان 136 افغانان 81 قنقلیموترسوخته  ۲۶ آسسفلی

192 تکهتیمس 137 صوفیخان 82 گاوی  ۲۷ بلکهورتهبز

193 ازمه 138 ایشانانآهندره 83 باغمیری  ۲۸ آقبالق

194 تالی 139 ماجراللمتپه 84 مالمحمدگل  ۲۹ بلندآب

195 یاولدیتغا 140 مغول 85 خواجهسبزپوش  ۳۰ اوتمعلی

196 دونکقشالق 141 گاومالی 86 قرههندو  ۳۱ مولویحبیبالله

197 رسمال 142 کنجعلیبیک 87 بتعرب  ۳۲ کنجک

198 شورچه 143 پوستخور 88 خسپله  ۳۳ بیشکپه

199 بربالقامربکوه 144 چوببر 89 ایشانانپلقاق  ۳۴ مالحسیینقتم

200 بربالققرلوق 145 قادرقشالق 90 خواجهجنگال  ۳۵ قتمشهیدآباد

201 بربالقپایین 146 دلگیرسای 91 شورآب  ۳۶ اربابخالمراد

202 دامالسیدابرار 147 کوالبی 92 ناقلین  ۳۷ نوآبادقزاق

خلیفهقشالقآهن

 دره
203 148 دونگقشالق 93 چزای  ۳۸ آستانهقل

204 وآبادپیتوساین 149 چهارباغ 94 پینگانیباال  ۳۹ کوسهقشالق

205 چیبقشالق 150 جمعهغلبابا 95 پینگانیپایین  ۴۰ قزینچی

206 بوریسای 151 اوترانجی 96 آقمسجدپینگانی  ۴۱ خواجهمختار

207 میرغالمجیالنی 152 نوآبادکوالبی 97 منازبای  ۴۲ ترمهبای

208 رستاقآباد 153 کوزه 98 تاجرباشی
ترمهبایخواجه

 نظر
۴۳ 

209 نوآبادآس 154 چوغماندوزای
آقمسجدمال

 رسور
99  ۴۴ کاریزکالن

210 بابهظریف 155 شفق 100 آقمسجد  ۴۵ کاریزخورد

211 نوآبادابدال پوستخورمنک 156 101 پنگانیچشمهشیر  ۴۶ بلندآوه
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 فروش

212 بازاربیک 157 چرکچی 102 شیخمحمدی  ۴۷ قرهپرچو

213 اسپرلکشورچه 158 شورآب 103 میزانور  ۴۸ ترمهخورد

214 نوآبادملکان 159 خوستی 104 ایشانان  ۴۹ جلنگایق

رسایحاجیحاتم

 بیک
215 160 هیتبچه 205 نوآبادپلقاق  ۵۰ سسامق

216 پنجشیریقشالق 161 چمچقجر
گهوارهسنگ

 دونگقشالق
106  ۵۱ یشانتورها

 217 162 جوشیخقلعهایشانان 107 مغلقشالق  ۵۲ خوشبای

 218 163 آقبالققشالق 108 آهنگران  ۵۳ میزااحمدجان

 ۲۱۹ 164 بیشباتور 109 پلقاق  ۵۴ حاجینوزوز

 220 165 سدوزیپایین 110 جالدخان  ۵۵ حاجیخوشمحمد

 ولسوالی اشکمش

کیلومرتیشهرتالقاندرکناردریایاشکمشقراردارداینولسوالی۱۲۰بغربدرولسوالیاشکمشبهطرفجنو

 رسحدمشرتکباولسوالیهایخانآبادکندزوبورکهبغالندارد.

 قریهها

شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه

 1 بیکارسای 27 نوآبادایلیچ 53 قشقری 79 کلتهشور

 2 رسبیل 28 زاغیچه 54 اصلآبرو 80 چهسایکو

 3 گلسای 29 ایلیچ 55 ناقلینآبرو 81 اصلترسکچشمه

 4 گمبزقشالق 30 خوبدره 56 عثامنزی 82 اسالمآباد

 5 قشالقسای 31 چپدره 57 رسبازارآبرو 83 چشمهماهیان

 6 اشکچیپینچیری 32 گندهچشمه 58 کوهستانهایباال 84 جدران

 85 نوآبادکالن
کوهستانهای

 پاین
 7 نوآبادایشیکچی 33 بادامدره 59

 8 اولگرنوآباد 34 آیمحمدی 60 پنجریپنجشیری 86 مرزک

 9 تاشقطن 35 سیاهدره 61 پنجریافغانها 87 قرمقل

36 خمکالن 62 زرکبانه 88 نوآبادخورد  10 بورک

 11 ولکر 37 خیالب 63 رسبازار 89 کوکهبالق

کوالبی 12 ولگرگرگک 38 شولشدره 64 باغبانباشی 90

 13 آقچر 39 نگارمرده 65 علیقطنرسبازار 91 خواجهبندکشا

 14 توگرگک 40 درهمغان 66 علیقنتللمی 92 غوربندی

 15 کتهقشالق 41 چنار 67 میدانیها 93 رشرش

 16 قرهکمررسآسیاب 42 درهبیخ 68 شیربچه 94 ایشیکچی



 

 وزارتاقتصاد 14

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 17 اصلبادگذر 43 دهنه 69 قرهتیپهقچی 95 اصلپنجیری

 18 شیرهچینوآباد 44 درهشو 70 حاجیمنگیار 96 درهکالن

 19 خواجهگلگون 45 انجیرستان 71 قغنی 97 سلطانخواجهشیره

 20 شیرهچی 46 آلوچگ 72 نوآباد 98 اشکچی

 21 بادگذرجیاحمد 47 شکرنو 73 کتهقورغ 99 پنجیریاوزبیکه

 22 فخرکقندهاری 48 حسنبیکه 74 قطاربید 100 بوستان

 23 اصلفخرک 49 زرمخ 75 ترسکچشمهچغت 101 موشخانه

 24 قلعه 50 عالوالدین 76 آقمسجد 102 نوابادبیکارسای

  
ترسکچشمه

 قندهاریعلیا
 25 چشمهقیرن 51 درهپشهای 77

 26 زمیندرازه 52 پنجریبوریاباف 78 قرغدوردی  

 ولسوالی بنگی

کیلومرتیتالقانموقعیتدارد.اینولسوالیرسحدمشرتکباولسوالیخانآباد۶۰ولسوالیبنگیبهطرفغربدر

 والیتکندزدارد.

 قریهها

 شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه

 1 منگی 17 شورچهچقلقشالق 33 افغانها 49 بیشتنتکپاین

 2 آخندزاده 18 قرهکلتک 34 دنگقشالق 50 بیشتینتکپاین

 3 شیخعلی 19 مرچعلیباال 35 کتهقشالق 51 چهارآسیاب

افغانقشالقسیاه

 آب
 4 سقابه 20 کتهقشالقسیاهآب 36 چشمهتاق 52

 5 قلبراقپاین 21 جالتاش 37 دهنجمشید 53 وچتا

 6 بورکهخورد 22 مغلها 38 میرها 54 قنغربایخورد

 7 بورکهکالن 23 دهنهقیه 39 بایقشالق 55 توگرک

 8 قلبراقباال 24 مرچعلیپایین 40 قرهتاش 56 چالبیشتنتک

 57 حلقهیار
مهاجرقشالقسیاه

 آب
 9 بدخشیقشالق 25 کدوخوردبلندآبه 41

26 کدوخوربلندآبه 42 چغلقشالق 58 قرهکمر  10 رخوردجالی

 11 جالیربورجه 27 گرگ 43 تیرمانسای 59 جامنقیه

کونتیمس زرقشالق 28 بیشگپه 44 دلگیرسای 60 12

 45 مرزابچه 61 چهارچنار
مهاجرقشالق

 کدوخور
 13 تاشخور 29

 14 جایرکالن 30 شنکرآبی 46 کلبچه 62 گلدره

 15 افقیباال 31 غورهچی 47 مدرسهسیاهآب 63 



 

 وزارتاقتصاد 15

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 32 مهاجرینقشالق 48 زبایکالنقنغ 64 
آفاقیپاینمرکز

 ولسوالی
16 

 ولسوالی بهارک

 قریهمیباشد.۸۹کیلومرتیمرکزتخارواقعبودهکهاینولسوالیدارای۲۰بهارکدر

 قریهها

شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه

 1 چغلق 24 یگلعل 47 مسجدسفید 70 قرغنمالقربان

 2 یکهشور 25 قربانایشان 48 خروتی 71 حاجیبرکت

 3 شمیانسای 26 حاجیپهلوان 49 خوستی 72 دونگقشالق

 4 آغلسای 27 پستهمزار 50 میرافغان 73 چورهچی

 5 قزلقدوق 28 عبدالراشید 51 اوپای 74 حاجیامیر

 6 لسایکالنقز 29 قشالقبایمحمد 52 میدانی 75 نوآبادخیرآباد

 7 غجیرخانه 30 چپرقشالق 53 شاهرسول 76 مینگمحمدعربها

 8 پامیرقشالث 31 سیدمختار 54 مالیوسف 77 آقمسجد

 9 خیرآباد 32 رشفالدین 55 ارباباماممحمد 78 چهاربرادران

 10 موالنقشالق 33 اوچارق 56 جنگاور 79 دونگعربها

 11 شورقدوق 34 حاجیحیدرقل 57 بدخشیمحمداکرب 80 کندهارها

نوآبادعمربکوه 12 گلمیش 35 امامقل 58 چایلهاللهیار 81

 13 جدهبالق 36 جاجیعبدالرحمن 59 عربهایباال 82 حاجیامینالله

بدخشیقشالق

 پاین
 14 قشالقمیر 37 حاجیاوثر 60 چیلهعبدالصمد 83

 15 کمرقره 38 پیکهتیپه 61 ششتیپه 84 شاهمیربای

 16 مالعمر 39 پاینآب 62 قاضیغفور 85 مرزاجورهقل

 17 چقلمغل 40 قمچینبای 63 اربآباکرب 86 معلمها

 18 کوترمه 41 جاجیرجب 64 شورهتوقربانبیک 87 استانهقل

 19 شورگذرخروتی 42 حسننورعلی 65 آینهبیک 88 جاجیمحمدجان

 43 شینواری 66 آهنگران 89 دادمحمد
حاجیستار

 عبدالرحمنبای
20 

 21 تورققشالقآبی 44 مالراکت 67 تختهکوپرک  

 22 تورققشالقللمی 45 عربهایپاین 68 گنجلباغ  

 23 جرقشالق 46 آبرسینه 69 چرمگری  

 

  



 

 وزارتاقتصاد 16

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 ولسوالی چال

 قریهمیباشد.66کیلومرتیمرکزتخارموقعیتداشتهواینولسوالیدارای50چالدر

 قریهها

 شامره نامقریه شامرهش نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه

 1 کلکسای 18 جیروسکالن 35 پاچهدره 52 چشمهگاوان

 2 بدره 19 سنگلشم 36 قاضیانی 53 درهکالن

 3 جانتاقلی 20 خواجهکبودنر 37 لوغبیکی 54 پلخواه

 4 رسپل 21 بزغور 38 رویآب 55 سمندابعلیا

 5 کلتهسای 22 چالوکالن 39 قلعهمیر 56 نوآبادسمندآب

 6 چلوک 23 باالکمر 40 قوت 57 سمندآبپاین

 41 خاکدره 58 حاجیآباد
خواجهصآبران

 سفلی
 7 اصلچال 24

 8 ناقلینباال 25 چالوکخورد 42 یکهپسته 59 خیرآباد

 9 زنبورکپاین 26 رییستوغان 43 شولشی 60 ناقلینپاین

27 بندمزار 44 اسفینچبازاری 61 نوآبادقرهنظر  10 سنگوچ

 11 زنبورکباال 28 خواجهبیناسفلی 45 دهندرهاسفینچ 62 سنگسفید

سنگخورده 12 قلقهبان 29 خواجهبیناهعلیا 46 دهنماندره 63

 13 جرتیپه 30 خدایدادی 47 دهنبازارک 64 کمران

 14 حاجیرمضان 31 مندکان 48 نهقشالقکه 65 خواجهصربانعلیا

 15 یکهتوت 32 روشنی 49 ایشانخلیفه 66 نورآباد

 16 هزارهسای 33 دهصیاد 50 بازارک 67 

 17 زوالندره 34 پمبک 51 پیتاوک 68 

 ولسوالی چاه آب

حدمشرتکباوالیتکیلومرتیجنوبدریایپنجورشقتخارواقعمیباشداینولسوالیرس۱۵۰ولسوالیچاآبدر

 بدخشاننیزدارد.

 قریهها

  نامقریه  نامقریه  نامقریه  نامقریه

 1 نوآبادقزلبالق 17 خرسنگان 33 نوآباد 49 رسحوض

 2 قزلبالق 18 وسکی 34 گزانه 50 چشمهخورشید

 3 هودی 19 خیرآباد 35 سیاهجر 51 آبشخک

 4 شور 20 انجیر 36 ایزنه 52 مالشاعر

 53 یامقتانق
گزانهگذرعرشی

 مان
 5 خاسارگذرترخه 21 خاسار 37

 6 دهنقشالق 22 رشرش 38 درهزرک 54 چاکران



 

 وزارتاقتصاد 17

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 7 شاهمستان 23 غایدره 39 صفحهکان 55 گلخارک

 8 نورآبه 24 قدق 40 تخنآباد 56 ختک

 9 لبراغی 25 انجیرجنوبی 41 ورنهخواهشهرنو 57 درهبشیر

26 انجیرشاملی 42 چشمهورنهخواه 58 ریگی  10 سمتیپاین

 11 سمتیباال 27 چشمهگل 43 گردنه 59 دشتایالق

شاهدره 12 عربها 28 خشکهخواه 44 کوالن 60

 13 کمربلوچ 29 ارگیشاهباال 45 درهغوب 61 خیالن

 14 وارچی 30 ارگیشاه 46 رباطحمیدین 62 عمیره

 15 اردرهچن 31 پایشاف 47 شکدره 63 فیضآباد

 16 انجیر 32 کالتک 48 ذکرآباد 64 

 ولسوالی خواجه غار

 کیلومرتیشهرتالقانقرارداشتهورسحدمشرتکباولسوالیدشتارچیکندزدارد.۵۰ولسوالیخواجهغار،در

 قریهها

 شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه

 1 قفالتون 16 جغتای 31 غعبدالطیفهزاربا 46 ایشانقلبای

 2 قروغ 17 آقمسجد 32 دانهجات 47 قزلکوکچه

 3 حسنکلدی 18 بهارلو 33 ارزبچه 48 دهنهقزلسای

 4 بیکمحمدبچه 19 منکچقورباال 34 لبکوکچه 49 هموارسای

 5 قزاققشالق 20 منکچقورپایین 35 تغملی 60 قرهلوغ

 6 زردکمر 21 وشگلدیچچکهخ 36 سیالوه 51 قزلسای

 7 تغهقلتق 22 جلمخورچچکه 37 مغال 52 ارهزور

 8 امامخانی 23 جوکدوچچکه 38 عاقلیماهمی 53 بارکزی

 9 جلمخور 24 عبدالرسول 39 رسیغماهمشی 54 سپیندشت

25 صافقروغتیمنی 40 چراغسای 55 حاجیخواجهیار  10 زوربرونپاین

آقمسجدصاف

 روغق
 11 زوربرونباال 26 اصلصاففروغ 41 قلعچه 56

جمعهخوانیسابقه 12 لکلکان 27 قنجوغهوردکها 42 حاجیعبدالرحیم 57

 13 دوصد 28 حاجیعبالخالق 43 عیدگاههزارباغ 58 حاجیباینظر

 14 جوکدویپاین 29 هزارباغحاجیستار 44 قشالقفراری 59 

 15 جوکدویباال 30 مدرسهکالن 45 هزارباغعبدالطیف 50 

 

  



 

 وزارتاقتصاد 18

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 ولسوالی خواجه بهاوالدین

 قریهمیباشد.۲۶کیلومرتیشهرتالقانقرارداردکهدارای۸۰ولسوالیخواجهبهاوالدیندر

 قریهها

 شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه

 15 گادیهایاللهگذر 22 کتکجر
وازهاللهگذردر

 کن
 1 مومنآباد 8

 23 شورتوغی
ناقلینقندهاری

 ها
 2 چنگراقچشمه 9 ارققشالق 16

 24 ناقلشورتوغی
قریهخواجه

 بهاوالدین
 10 نوآبادتپه 17

چنگراقچشمه

 ناقلین
3 

 25 سوجانی
مغلقشالقایرم

 جر
 4 نوآباد 11 لرخوآبی 18

 26 گلبهار
مغلقشالق

 قوچینگذر
 5 غنجنگهت 12 لقی 19

 6 قرلری 13 اللهگذر 20 ایشانکتکجر 27 

 7 عالوالدین 14 کهنهشاخناقلین 21 نوآبادکتکجر 28 

 ولسوالی درقد

ولسوالیدرقددرقسمتشاملیرشقیوالیتتخارودرخطمرزیافغانستانباکشورجمهوریتاجکستان،درساحل

 تالقانقراردارد.کیلومرتیشهر۱۰۰یرهمنادردریایآموکهمرزمشرتکایندوکشوراست،بهشکلجز

 

 قریهها

 شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه

 1 کلباد 10 میدهپته 19 جدهقشالق 28 دروازهپته

 2 اسالمآباد 11 رستاقی 20 غالمخیل 29 موسیزی

 3 تبوستانحض 12 ناقلینمیدهپته 21 غازیآباد 30 طاهری

 4 کلتوتباال 13 قمگذراربکیه 22 قرهبپهباال 31 گرگانی

 5 کلتوتپاین 14 قمگذرافغانیه 23 قرهتپهپاین 32 القناق

 6 اللهمیدان 15 قلآباد 24 ترهکی 33 ارپلی

 7 قفنی 16 قلآبادباجوری 25 نورخیل 34 برلو

 8 بیکنظر 17 لآبادگجرهاق 26 مرکزولسوالیدرقد 35 کلفگانیها

 27 شورعرب 36 کشمیها
قلآبادوکیلفتح

 محمد
 9 بشقاق 18



 

 وزارتاقتصاد 19

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 ولسوالی دشت قلعه

 قریهمیباشد.52کیلومرتیشهرتالقانقرارداشتهکهدارای۶۰ولسوالیدشتقلعه،در

 قریهها

 شامره نامقریه  نامقریه  نامقریه  نامقریه

ناقلباجوری 14 شهرکهنه 27 القلوندقش 40 حاجیرسدار 1 

 2 کهنهکاکل 15 گذرحاجیفتاح 28 باغبایان 41 التیخواجهالقنظر

 3 نوآبادعربکاکر 16 دونگقشالق 29 الیفه 42 پنگانینوآباد

 4 بایدینگگ 17 قشالقآهنگران 30 بیشکپه 43 آلتیخواجهایشانچی

 5 سکسکولقندهاری 18 خمدان 31 تاجیکقشالق 44 سارقعلیا

 19 ماشاوهقشالق 32 عربقشالق 45 سارقسفلی
سکسکولحاجی

 عزیزالله
6 

 20 حاجینورخان 33 تالقانقشالق 46 رسپلکوکچهتالق
سکسکولحاجی

 محمد
7 

 8 حیرتان 21 قرهلنگ 34 نوآباد 47 ناقلظلم

 9 بشیرافغان 22 حاجینورالدین 35 تالقانقشالق 48 اسالمآباد

 49 گلبای
چکاریحاجیبای

 محمد
23 غازیتیپه 36  10 آیخانم

 37 غنچیمغل 50 قمقشالق
جرقشالقخیر

 آباد
 11 طالجات 24

گلشنآباد 12 چیچکهاربآبعلی 25 حاجیمله 38 نوآبادحاجیصدیق 51

 13 چیچکهاربآبرحامن 26 قرلقآروق 39 گذرقشالق 52 توحیدآباد

 قولسوالی رستا

کیلومرتیرشقتالقانواقعبودهکهرسحدمشرتکباوالیتبدخشاننیزدارد.۱۲۰ولسوالیرستاقدر

 قریهها

شامره نامقریه  نامقریه  نامقریه  نامقریه

 1 کریمبای 45 چکاک 89 دهسبز 133 یمچیپایین

134 والولیج 90 درهرشوک 46 باینظر  2 آقچر

135 گندهبای 91 هوکلیلگذرقلع 47 مغلیکهتوت  3 پستکهپایین

136 اللهمیدانمغیالن 92 شهرکهنه 48 نوآباددیکهتوت  4 پستکهباال

137 اللهمیدانحکیم 93 گذرچشکه 49 مغلوردک  5 دهنکیوان

138 اللهمیداننانوای 94 خانقاه 50 طالجاتقزلقلعه  6 نوآبادکیوان

139 گلهوان 95 بنیملخ 51 قورقشالقچ  7 نوراحمدبای

140 نهرستان 96 چیغیان 52 دونقشالق  8 سکرمه

141 قزلقشالق 97 سمرغیان 53 قزلقلعه  9 جورهبای



 

 وزارتاقتصاد 20

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

142 قلعهگرداب 98 نوآبادرسروستاق 54 قزلقلعهکزری  10 دشتچناری

143 کوکتابه 99 رسرستاق 55 شاهحسن  11 آگزک

چاکر 12 ظریفبای 56 وانخواجهدر 100 غنج 144

145 چنار 101 گذرباال 57 کلتهدره  13 یکهتوتسفلی

قرهیغاچ 146 گذر 102 پستهمزار 58 یکهتوتکاروان 14

کهنهقشالق 147 باغصار 103 خواجهخیرآب 59 گندهشیخ 15

قروق 148 رسغارکهنه 104 نوآبادپنگانی 60 اسالمآباد 16

جوازخانه 149 دیوری 105 پنگانی 61 فیضآباد 17

لنگر 150 نوآباددیوری 106 عربدره 62 کیشان 18

چشمکان 151 یالکشان 107 قدوقرسروستاق 63 کامنگر 19

رسجوی 152 نوآبادیالکشان 108 شیرتله 64 خورشیدان 20

آبزان 153 دشتامانی 109 شیرتلهنوآباد 65 رسمبازباال 21

سینگرآب 154 پایقلعهدشتچنار 110 قدوقرحمت 66 لنگرایشان 22

مستیخان آسیاب 155 سیاگل 111 لنگرباال 67 23

156 طوطی 112 چلمقزاق 68 اغلسای  24 دشتبشال

باغشاه دشتچنار 157 بخملباشی 113 گذرباالگرگان 69 25

درهگوگ 158 خواجهخیرآب 114 قدوقهزاره 70 زوحانباال 26

االت 159 گندهچشمه 115 قومیه 71 زوحانپایین 27

دشتمیرزی 160 جرایل 116 قرهغچ 72 قروغدشتکعلیا 28

تآبهتاش 161 نوآبادجرایل 117 یفری 73 دشتکسفلی 29

دادسی بندیل 162 خوکآبه 118 بیخا 74 30

لوند 163 خالدره 119 موضع 75 رسغارجدید 31

حافظانلبدریا 164 بتاش 120 قرهقوزباال 76 توت 32

قلغسای 165 چپدره قرهقوزپایین 121 دشتدوغیگرگان 77 33

بیشکپه 166 لنگرکامنتو سیاهآب 122 گرگان 78 34

 35 دهپست 79 دشتآبیپایین 123 دشتکسفلی 167 دشتباغ

مندیسیدآباد 168 رازدره دشتآبیباال 124 قدوگگنده 80 36

 37 هزارسموچ 81 پایینقلعه 125 سنگعلی 169 سیدآباد

آس 170 سقاره سوختهقلعه 126 گندهعبدالحکیم 82 38

یلغنجارک 171 مسنگران خیالنیها 127 بشکن 83 39

دشتقاضی 172 حافظان اسالمقلعه 128 آقجرباال 84 40

پلبیگم 173 تالوک دورمن 129 آقجرپایین 85 41

 42 قرغولبشکن 86 ارچهقروقباال 130 کپیانبازارکوتلتالو 174 کاکپذکامنتو

کوتلتوتکامنتو 175 شیخسلامن ارچهقروقپایین 131 حویلیباال 87 43

 176 خواجهقشقار شکری 132 چپهخانه 88 44



 

 وزارتاقتصاد 21

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 ولسوالی فرخار

 قریهمیباشد.82ارایکیلومرتیتالقانواقعاستود50والیهایکوهستانیبوده،کهدرفرخارازجملهولس

 قریهها

 شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه

 1 پسکمر 22 چاکران 43 چرمگری 64 خومبانی

 2 کشکتان 23 پیشان 44 مزارشیخ 65 رسده

 3 زریابنیازی 24 رسخم 45 عظیمآباد 66 غشوب

 4 دهنه 25 پیانی 46 چشمگرمک 67 یوخ

 5 پوفر 26 درهلنگ 47 کندال 68 بستانشاه

 6 درشترباط 27 کشان 48 دهنزره 69 افزر

 7 لیلی 28 خانقاه 49 مرکزنهرآب 70 دهمیانهیامشتاق

 8 کندهکآب 29 خرمآبباال 50 شیخباالونوآباد 71 فرغانفلی

 9 کجدره 30 خرمابپایین 51 چقلقشالق 72 بختینگان

31 پسیج 52 چلمک 73 سیاهشخ  10 شینگانپایان

 11 شینگانباال 32 نوآبادسنگان 53 خسده 74 رسقالت

مژدرهایشان 12 کرانی 33 سنگان 54 باالحصار 75

 13 گدایدره 34 آردیشان 55 اسطو 76 علیکلی

دشتکنج 77 فرنگرد 56 درهسنگان 35 توتکعربها 14

چیغور 78 غچور 57 جرخذم 36 خوباندره 15

زیردرهنهرآب 79 درباهو 58 سنگآتش 37 قاقسنگ 16

پایمزار 80 حیطی 59 خاواکی 38 چارمغزآبدره 17

نوآبادلبدریا 81 وروک 60 رفک 39 پیرفرخار 18

قبانگر 82 زینگر 61 دهخواجه 40
دهیکپنجشیری

ها
19

 83 لژدهیارویده 62 خفدره 41 شوری 20

 84 ملیسان 63 یهاپنجشیر 42 نوآباددشتکنج 21

 ولسوالی کلفگان

 کیلومرتیشهرتالقانواقعبودهورسحدمشرتکباولسوالیکشموالیتبدخشاندارد.۶۰ولسوالیدر

 قریهها

 شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه

 1 گذرنی 15 زیرشخ 29 آستنهتیپه 43 شخچشمه

مرکزولسوالی

 کلفگان
 2 جورمی 16 رسقروق 30 ایدل 44

 3 دهنشیب 17 رسکباال 31 تینتک 45 تروق
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 4 حمیدآباد 18 چقلتباش 32 گذرستان 46 قولک

 5 ناوان 19 رسآسیاب 33 آثجر 47 پیتاوه

 6 رسچشمه 20 حاجیخض 34 خاندستامل 48 قرهشخ

 7 خرهقان 21 بولوتی 35 ایشانها 49 کوترمه

 8 چهارتوت 22 قزلکوتل 36 رشرش 50 تاشتمشق

 9 دندانشکن 23 سیاهکپه 37 بدلقشالق 51 نیک

24 قروقسای 38 یرقتاشزردآلو 52 سنجیتک  10 گرمسیر

 11 دشتراغ 25 چقلقشالق 39 چپققشالق 53 تاشقطن

عربدره 12 جلدراقپایین 26 آقبالقباال 40 قرهتو 54

 13 باغباال 27 آقبالقپایین 41 دزردآلودرهعلیانوآبا 55 نوآبادزیرشخ

 56 هزارقشالق 42 بولکقشالق 28 چنارگنچشکان 14

 ولسوالی منک آب

 قریهمیباشد.۵۰کیلومرتیشهرتالقانموقعیتداشتهودارای۳۵منکابدر

 قریهها

  نامقریه  نامقریه  نامقریه  نامقریه

 14 توغدانه 27 دهباال 40 زبرینگ
شوشدرهمولوی

 احمد
1 

 2 شوشدره 15 باغخواجه 28 شاهتوت 41 سخلر

 3 تاقچهخانهپایین 16 شکدره 29 کدرو 42 کبکان

 4 تاقچهخانهباال 17 کورباقیمحمد 30 رسرسکان 43 گلهچشمه

 5 زیرکوتل 18 سفلش 31 سیکزار 44 تولکیباال

 6 خمخیران 19 ندهمرسال 32 گندمک 45 تولکیپایین

 7 ارهشیخباال 20 باغقاضی 33 چهارمغزک 46 تونوک

 8 ارهشیخپایین 21 تاقشیخ 34 شاهدره 47 زنگیبابا

 9 صدبرگان 22 بزغرتاقشیخ 35 نوآباددهمرسالن 48 مرغک

23 زمچآب 36 یکهباغ 49 عربدره  10 توتکهزارها

 11 رسکان 24 رسجر 37 دهنهکور 50 دشتعرب

 12 برالس 25 مسجدکالن 38 نخچیردره 51

 52 ریکزو 39 چشمهچکک 26 تاشیالق 13
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 ولسوالی ورسج

کیلومرتیشهرتالقانواقعبودهکهرسحدمشرتکباولسوالیفرنگوالیتبغالن،ولسوالیپریان۸۰ولسوالیورسجدر

 والیتپنجشیروولسوالیتگابوالیتبدخشاندارد.

 قریهها

  نامقریه  نامقریه  نامقریه  نامقریه

 1 یخجن 28 پیسقلعه 55 یوچ 82 رساوره

 2 ملکوک 29 اسکینپایین 56 درهکندی 83 دهجنگلک

 3 ایرپن 30 اسکینباال 57 یسکیوان 84 رسدشت

 4 آون 31 خانقاه 58 پولک 85 دههزاران

 5 رباط 32 باغدشت 59 یستیون 86 قلعهایثار

 6 یشکو 33 پیانی 60 شهرفرنگ 87 خرم

 7 رسایثار 34 موچکان 61 ایمند 88 موخویپایین

 8 چهاردهباغچهکالن 35 پیشا 62 پیو 89 موخویباال

 9 رسمزار 36 گنبز 63 دهزیر 90 شولخو

37 یاورپایین 64 سیاهکو 91 ینگی  10 فرخانی

 11 دهلبآب 38 یاورباال 65 سیلبوسیده 92 تلکندال

دهپایان 93 
دهنآبپیویاقلعه

 چه
12 اورغاب 39 دهشاهان 66

 67 بیدیشو 94 پستکان
چهارچنایبوستان

 سای
 13 پراواز 40

دهمیانهیسیوخ دهناستوی 95 پیتابباال 68 41 مغزار 14

دهمیانبااللییسیوخ 96
آبرویخانهمسعود

شهید
69 پیتابپایین 42 پنج 15

تلباال 97 پیمنو 70 یره 43 دهوساق 16

ایثار 98 خخند 71 یوچخس 44 میانده 17

برآب 99 پکانی 72 دهگز 45 دهمظفر 18

مرواریدپایین 100 مولوارباال 73 جنگلمخنوی 46 دهآخند 19

زیتون 101 دهپایانمیانشهر 74 پجک 47 دهشاگاندهسبز 20

دهمال 102 دهباالمیانشهر 75 بسنگآ 48 پریانی 21

عبداملطلب 103 ایرخ 76 اندرو 49 لخستان 22

رستنگ 104 کمیان 77 اندرک 50 رستنگ 23

105 رسشخ 78 پایانپجک یخدره 51  24 پستآب

ورچن هیوت 106 کوتو 52 ورکند 79 25

سیبدره 107 ساورق 80 بوستان 53 ویروفباال 26
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 108 رسلوله 81 سنگسفید 54 ینویروفپای 27

 ولسوالی هزارسموچ

درتشکیالتاداریافغانستانگنجانیدهشدهکهقبلازآنمربوطشهرتالقانمی۱۳۶۰ولسوالیهزارسموچدرسال

 کیلومرتیشهرتالقانقراردارد.۲۵گردید.هزارسموچدر

 قریهها

 شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه شامره نامقریه

 1 موسیقشالق 8 قلعهمامهی 15 دشتیخ 22 رجگدهخو

 2 ارچه 9 پسمغل 16 خواجهملتو 23 جگدهکالن

 3 پیتاو 10 غریبدره 17 کورقدوق 24 آقمسجد

 4 گبیقشالق 11 فتاح 18 چهارباغسای 25 بیشکپه

 5 آقکوچه 12 قوتنبالق 19 هزارسموچباال 26 ملیقلی

 6 جگدهبالق 13 کتهقونچ 20 هزارسموچپایین 27 دهمسکین

 7 تالک 14 شلولکدره 21 گالنسای 28 

 ولسوالی ینگی قلعه

 کیلومرتیتالقانقرارداشته،کهدرجواردریایپنچواقعمیباشد.۱۰۰ولسوالیینگیقلعهدر

 قریهها

  نامقریه  نامقریه  نامقریه  نامقریه

 1 شوردرهقندهاری 13 هایجنگلعرب 25 قلعهنادرخان 37 بایآوهرشقی

 2 قاضیآباد 14 تپهقشالق 26 معاذالله 38 کفرتعلیاول

 3 یتیمتیپهقندهاری 15 حسنگذرایشانآباد 27 هزارهقشالق 39 کفرتعلیدوم

 40 چاکریتپهسوخی
نوآبادقشالقسعید

 ها
 4 پهلوانقندهاری 16 مالبیکمحمد 28

 5 مغلجرباشی 17 عبدالنظربیک 29 ینوآبادکفرتعل 41 چاکری

 6 بلوچجرباشی 18 ایرمجرجنگل 30 تاشبالتهبیک 42 سیوخیکفرتعلی

 31 جنتنفسبیک 43 شیرآبادتوپخانه
ایرمجرجنگل

 تاجیک
 7 جرباشی 19

 8 کلدیش 20 بوریاباف 32 نفسبیک 44 چشمهسعید

 9 توغیقشالق 21 حسینبایجنگل 33 خلیازیباال 45 مغالن

22 عمرخیلجنگل 34 خلیازیپایین 46 خپکدره  10 بوزقاضیشکور

 11 قندهاریجنگل 23 صافیهایجنگل 35 بایقشالق 47 بیشکپه

 12 ایشانآباد 24 حاجیشمس 36 بایآوهغربی 48
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 : نفوس1-3

نفوسسال اساسبرآورد ۱۳۹۷بر ملیاداره بهجمعیتومعلوماتاحصائیه میرسدکه۱،۰۵۳،۸۵۲الیتتخار نفر

کلجمعیتافغانستانراشاملمیشودکهازلحاظنفوسدهمینوالیتافغانستانبشامرمیرود.ازجمع3.6حدود%

و۵۳۶،۴۲۵نفوسوالیتتخار اینترتیب517،۴۲۷نفرذکور به اناثمیباشدو 49نفر اناثو ٪ذکور51٪را

لذیلبهتفکیکولسوالیهاارایهشدهاست:تشکیلمیدهدکهدرجدو

اناثذکورجمعیتواحداداری شامره

1۰۵۳۸۵۲536۴۲۵517۴۲۷ مجموع

 248830126003122827 مرکزتخار)تالقان( 1

 1501377037310 ولسوالیهزارسموچ 2

 337461720316543 ولسوالیبهارک 3

 383671938718980 ولسوالیبنگی 4

 307961592014876 لسوالیچالو 5

 1334468046540 ولسوالیمنکآب 6

 384941938619108 ولسوالیکلفگان 7

 511982603025168 ولسوالیفرخار 8

 734263737136055 ولسوالیخواجهغار 9

 1795919203787554 ولسوالیرستاق 10

 644153261031805 ولسوالیاشکمش 11

 349021771717185 یدشتقلعهولسوال12

 414462131220134 ولسوالیورسج 13

 254061271012696 ولسوالیخواجهبهاوالدین 14

 293841527814106 ولسوالیدرقد 15

 865874405842529 ولسوالیچاهآب 16

 489072489624011 ولسوالیینگیقلعه 17
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 والی های والیت تخارتوزیع نفوس به تفکیک ولس :۱-۱جدول 

واحداداریاینوالیتتقسیمگردیدهکهبیشرتازیکچهارمجمعیتدرشهرتالقان17جمعیتوالیتتخاردربین

نفرمیباشدکهحدود۱۷۹،۵۹۱مرکزوالیتتخارزندگیمیکنند.پرنفوسترینولسوالیاینوالیترستاقباداشنت

ازجمعیت1.4و%1.2اید.ولسوالیهایهزارسموچومنکآببهترتیب%کلجمعیتوالیترااحتوامیمن%17

والیتتخاررادرخودجایدادهوازکمجمعیتترینوکوچکترینولسوالیهایاینوالیتبشامرمیروند.

 وضعیت اقتصادی و  معیشتی  مردم1-4

یبرشیفعالتشکیلمیدهدودرکلتخاریکآنرانیرو67نفرنفوسبودهکه%1،۰۵۳،۸۵۲اینوالیتباداشنت

مردمآنوابسته۶۰٪نفوسآنمرصوففعالیتهایزراعتیبودهوبههمینلحاظاقتصاد۷۵٪والیتزراعتیاستکه

 فیصدخانوارهایتخاردارایزمینهایزراعتیمیباشند.54بهزراعتومالداریمیباشد.بیشرتاز

دیخانوارهایدارایزمینزراعتیهستندکهدلیلبرمتکیبودناقتصادومعیشتمردمبرنشاندهندهفیص1گراف

زراعتومالداریمیباشد.

 
نسبتخانوارهاباداشنتزمینهایزراعتی :۱-۲گراف  

دیگرفیصدمردموالیتتخاردرمنازلخوددارایگاوشیری،گوسفند،مرغو55نشانمیدهدکهبیشرتاز2گراف

احشاممیباشندکهلبنیاتموردنیازخودراازینطریقبدستمیآورندومازادبرمرصفخودرادربهبازارهابشکل

عنعنویوغیراستندردعرضهمیمنایند.توزیعبیشازحدمواشیدرخانههایمردمازنقطهنظررفعاحتیاجات

مشکالتف اما معیاریمردمیدیدگاهمثبتیمیباشد، کمبودآگاهی، عدمرسیدگیوکنرتل، راوانیبههمراهدارد.

کاهش براینگهداریمواشیوجودداردسببشیوعامراض، عدمرعایتسایررشایطیکه نبودنمحلنگهداریو

سطحبهداشتوغیراقتصادیبودنفعالیتهاگردیدهاست.
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 نسبت خانوارها با داشتن زمینهای زراعتی 
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 
اشی/پرندگاننسبتخانوارهاباداشنتمو:۱-۲گراف         

سالهوالیتتخارتاکنونفعالیتاقتصادینداشتهاندکهمشمول15فیصدجمعیت57براساسگراففوق،تقریبا

 دخرتانومتعلمیننیزمیگردد.

 
سالوباالتربهتفکیکحالتاستخدام15فیصدیتوزیعنفوس:۱-۳گراف 

فیصدمردمبدونوظایفاقتصادیبه76سالاستکه15ننشاندهندهمیزاناستخدامنفوسباالیس۱-۳گراف

کارهایمقطعیوامورمنزلمرصوفهستند.
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 سال و باالتر به تفکیک حالت استخدام  15فیصدی توزیع نفوس 

 کارنکرده ماه کار کرده 6کمتر از  ماه کار کرده 6بیشتر از 
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 
سالوباالترکهبامشکلوظیفویمواجههستند5فیصدیکودکان:۱-۴گراف 

کهسالغرضکسبدرآمدوتامینمعیشتبهکارمرصوفاند5فیصدازکودکانباالی1.5نشانمیدهد۱-۴گراف

بیانگرسطحباالیفقروگرسنگیومشکالتاقتصادیومعیشتیمردموالیتتخارمیباشد.



 
فیصدینفوسبهتفکیکاقامتقبلی:۱-۵گراف 

۱-۵گراف سالهایاخیرمیباشد. بهمرکز42نشاندهندهمیزانمهاجرتمردماینوالیتدر فیصدمهاجرتها

فیصدبهخارجازکشوربطورقانونیوغیر35فیصدبهسایروالیاتو22رجهاول،والیتتخارویاولسوالیهاید

قانونیمهاجرتداشتهاند.اکرثمهاجرتهابرایدستیابیبهکاروکسبدرآمدبودهوناامنیهایاخیردربعضیاز

 ولسوالیهایاینوالیتروندمهاجرتهایداخلیرابهشدتافزایشدادهاست.

اینحالب ارقامسال ا و براساسآمار ،۱۳۹۵ نرخفقر مرکزیاحصائیه نرخبیکاری۳۹.۱اداره نرخ٪۲۲.۶، و ٪

براساسآمار۲۱.۲اشتغالناقص ٪میباشدکهبازگوکنندهوضعیتنامناسبمعیشتیدراینوالیتاست.عالوتاً

عدممصئونیتغذایین۱۳۹۷سال مورد اقتصادیکمسازمانغذاییجهاندر فشار فشار۱۸شانمیدهدکه ،٪

٪میباشد.کمبودآبو۱۰٪وفشاراقتصادیدرحالتاضطرار۳۲،فشاراقتصادیبحرانی٪۴۰اقتصادیشدید
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 سال و باالتر با مشکل وظیفوی 5فیصدی کودکان 
 هر دو جنس ذکور اناث
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 میزان مهاجرت 
 سایر ولسوالی ها در همان والیت   سایر والیات سایر ممالک
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خشکسالی،دسرتسیمحدودبهبازاربدلیلنبودرسک،ناامنیهاودرگیریهایدوامدار،دوربودنبعضیازمناطق

ازجملهعواملاندکهسببافزایشعدممصئونیتوغذاییدروالیتتخارشدهاست.وحوادثطبیعی

 : توپوگرافی والیت تخار1-5

والیتتخارازجملهوالیاتکشوراستکهدارایبخشهایهموار،نیمههموار،کوهستانی،نیمهکوهستانیوساحات

٪نیمهکوهستانیو۲۳٪کوهستانی،۳۳ینهایهموار،خاکاینوالیترازم٪۳۷بکروبایرتقسیمگردیدهاست.

 بقیهرازمینهاینیمههمواروساحاتبکروبایرتشکیلمیدهدکهدرجدولذیلارایهشدهاست:

ساحاتبکروبایرنیمهکوهستانیکوهستانیزمیننیمههموارزمینهموار

37%5%33%23%2%

افیوالیتتخارتوپوگر:۱-۲جدول         
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 واحد اداری 17وضعیت اراضی والیت تخار به تفکیک 
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 فصل دوم

 تحلیل وضعیت عمومی والیت به تفکیک سکتور ها

سکتوربادرنظرداشتآماروارقامموجودتحلیلوبررسیگردیده،چالش۶دراینبخشوضعیتوالیتتخاربهتفکیک

وفرصتهایم انکشافاقتصادیواجتامعیوموسساتداخلیوخارجیکهدرسکتورهایها وجودبرایرشدو

مختلففعالیتدارند،بهتفصیلبیانمیشود.

 تحلیل وضعیت موجود سکتور زراعت و انکشاف دهات 

 : عمومیات1-1

یناعتزرابخشود.میرربشمارکشودیقتصافانکشاواشدیدررکلیدرسکتویکتهافدنکشاواعترزراسکتو

درلتدوتیژیکاسترفاهدوشتهداساسیهواعمدرولصنایعایبرمخاادتهیهمواموستخداسطحدبهبوردرسکتو

یکسیستممدرنوتجارتیعتبهعنعنویزراسیستمازتغییرایخصوصیبررسکتواریسرمایهگذبجذرینسکتوا

رتازکهعبادهبویجودحدبووا4شاملدروالیتتخارسکتورزراعتباشد.معیشتمیارزشبرایمنبعباانبهعنو

رمخدادعلیهمورزهمباوریاستضیارامستقلت،ادارههافدنکشاواحیااری،ریاستامالدریوبیاآعتریاستزرا

میباشد.

هکتار۸۵،۶۶۵تیکهشاملهکتارزمینزراع۱،۲۳۴،۹۴۹والیتتخارازجملهوالیاتزراعتیکشوربودهکهدارای

 آبی، ۴۱۸،۶۵۷زمین للمی، زمین ۳،۸۱۵هکتار مثمر، درختان ۵۳۰،۷۴۳هکتار مراتع، هکتار۲۶۹۵۳هکتار

جنگالتوبتههاوبقیهراتاکستانها،زمینهایبایر،مناطقتحتپوششآبوبرفتشکیلمیگردد،میباشد.

بهبودیافتهومنحیثسومینوالیتازحیثتولیدباوجودیکهوضعیتزراعتومالداریدرطول یکدههدروالیتتخار

محصوالتزراعتیکشورمحسوبمیگردد،امازراعتتاهنوزازسیستمسنتیبهسیستممیکانیزهانتقالنیافتهوچالش

توامراضادویهجاتضدآفاهایبزرگیچونکمبودتخمهایاصالحشدهبذریوکودکیمیاوی،عدمدسرتسیبه

وامورزراعتی،عدمموجودیتقرضههایزراعتی،نبودباغداریمدرندرعرصهوسایلنبودنباتیدرمناطقدوردست،

فیصدکانالهایزراعتی،نبودمراکزپروسسوتولیدسبزیجاتو35رسدخانههایمجهزومدرن،سنتیبودنحدود

لبنیاتوغیرهدراینسکتورموجوداست.

نیمهعمیقوشبکههای۴۸رسطحوالیتد ٪مردمبهآبآشامیدنیصحیازطریقحفرچاههایسطحی،عمیق،

موسساتغیردولتی وانکشافدهاتو هایریاستاحیا برنامه سایر همبستگیملیو طریقبرنامه از آبرسانیکه

حیدسرتسینداشتهواکرثاًازآبدریاها،٪مردماینوالیتبهآبآشامیدنیص ۵۲احداثشده،دسرتسیدارند.اما

قریهدرسطحوالیتتخارباکمبود۸۱چشمهها،جویوحوضهایغیرصحیاستفادهمیمنایندکهازاینمیان

 شدیدآبآشامیدنیمواجهمیباشند.

یانداشتهکهاکنوندرشهرتالقانکاریکپروژهآبرسانیازطریقوزارتمحرتمانکشافشهریدرطولیکدههجر

خانوادهآبآشامیدنیصحیتوزیعگردیدهوتوسعه900کارآنتکمیلوبهبهربرداریسپردهشدهاست.تااکنونبرای

 600شبکهآبرسانیدرشهرتالقانپروژه پروژه ساحات300فامیلی، بز، بولکورته ساحه پوهنتون، فامیلی،ساحه
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 ولسوالی وسایرشهرهای رشقی باپروژه شان شهر که قلعه وینگی رستاق بهاوالدین، خواجه غار، خواجه ازقبیل ها

معیارهایشهریمطابقتدارند،نیازمربممردماست.



 : مالداری و محصوالت حیوانی در والیت تخار1-2

،مرکب،مردماینوالیتمرصوفپرورشانواعمختلفمواشیازقبیلگاو)شیریوگوشتی(،گوسفند،بز،اسپ،شرت

قاطر،مرغومحصوالتحیوانیازقبیلشیر،ماست،مسکه،قروت,قیامق،روغنحیوانیوهمچنانفارمهایپرورش

ماهیوزنبورعسلنیزدراینوالیتموجودمیباشد.

 مرکبقاطر اسپ بز گوسفند گاوشیری نوعمواشی

۲۶۲۷۰۰۴۰۲۵۰۰۲۹۰۹۰۰۱۴۷۱۸۱۳۹۳۱۴تعداد

 اد مواشی به تفکیک نوعیت آن: تعد۲-۱جدول 

1396و1395رسمایهگذاریدربخشتولید،پروسسوفروشلبنیاتدرکشورطیسالهایاخیرمخصوصاسال

حالحارضرسمایهگذاریدرحالرشدقابلمالحظهمی در رسمایهباشد.  هایمشرتکدولتیوسکتورخصوصیو

هایخصوصییناملللیوبخشخصوصیورسمایهگذارانورشکتهایمتویلکنندهبهایمشرتکسازمانگذاری

ملیونهادالررادربخشلبنیاترسمایهگذاریمنودهاند.

نیز افزایشتوجهشهروندانبهمسایلصحیوسالمتیشانو توجهبهافزایشرشدنفوسدرکشور، با بدونتردید،

نیات،رسمایهگذاریدراینبخشجذابوتوامباسودرسشاروهایداخلیبرایتولیدومرصفلبفراهمشدنزمینه

پایدارخواهدبود.مخصوصااینکه،لبنیاتافغانستانباکیفتوطعمعالیکهدارد،بارعایتاستندردهایمنطقهیو

می اینجهانی، گسرتشصادرات به مخصوصا هوایی دهلیزهای و باشد داشته نیز مناسب خارجی مارکیت تواند

محصولطیسالهایپیشروکمکجدیخواهدکرد.

گوشتوپشمتشکیلمیدهدکهمالدارانازطریق پوست، قروت، ماست، شیر، عمدهترینمحصوالتمالدارانرا

نگهداریگاو،بزوگوسفندتولیدمنودهودربازارهایمحلیوملیبهفروشمیرسانندکهرسمایهگذاریوتوجهبه

والیتتخارمیتوانددررشدسکتورلبنیاتتاثیراتقابلمالحظهیازخودبجاخواهدگذاشت.اینبخشدر

 مقدار ساالنه والیتتخار مالدرای، ریاستزراعتو ۲۴۰۰۰براساسآمار ماستو۱۷۷۱۳۰۸لیرتشیر، کیلوگرام

فغانیدربازارهایمحلیملیوا۱۱۷۲۸۱۴۰۰کیلوگرامقروتتولیدمیمنایدکهاینمحصوالتبهارزش۱۷۸۹۲۰

بعضاًدربازارهایبیناملللیبهفروشمیرسد.

بههمینترتیبایجادفارمهایبزرگپرورشمرغوتولیدمحصوالتمرغداریبارویکردتجارتیتازهرشوعگردیدهویک

 وزمنیههایفراوانبرایتقویتو دروالیتتخارفرصتها میباشد. تولیدصنعتنوپا توسعهسکتورمرغپروریو

محصوالتمرغداریبهمقیاسبزرگموجودمیباشد.

فارمتولیدمرغهایگوشتیبا۵۰براساساطالعاتریاستزراعتومالداریدرحالحارضدروالیتتخاربیشرتاز

 5000الی500ظرفیتهایمختلفاز  ارزشمحصوالتآنبه که ایفعالمیباشد دالر18,600,000قطعه
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فارمهایکوچکمرغهایتخمیامریکاییمیرسد. خانمهای30الی15عالوتاً مالکانآنعمدتا قطعهایکه

روستایمیباشنددربعضیولسوالیهاموجودمیباشد.

یتتخاربخشدیگردیگرفعالیتهارادراینسکتورزنبورداریتشکیلمیدهد.هرچندزنبورپروریدرسطحوال

بهاینطرفتوانستهاستبهیکشغلمناسبوپُردرامد2009پیشینهچندانیندارد،امادرمدتکوتاهیعنیازسال

درمرکزوولسوالیهایاینوالیتمبدلشود.براساسارزیابیبنیادآقاخانوریاستزراعتومالداریوالیتخار،

هایزراعتی)سببرویدنگلهادرفصلبهارمیگردد(،جنگالتوگلموجودیتفضایمناسبوعلفچرها،زمین

هایدرختانمثمروگیاهانسببافزایشزنبورپروریوتولیدعسلدروالیتتخارگردیدهاست.

بادرنظرداشتمصاحبۀکهکهباکوپراتیفها،اتحادیههاوگروپهایزنبورپروریدرمناطقمختلفومدیریتپالن

درمجموعولسوالیهایشانزدهگانه1396زراعت،آبیاریومالداریوالیتتخارانجامگردیدهاست،درسالریاست

یافتههانشانمیدهدکه582صندوقزنبورتوسط6594والیتتخاربهتعداد تنپرورشونگهداریشدهاست.

دستمیآیدکهاینرقمنشاندهندهتولیدساالنهکیلوگرامعسلب12ساالنهبطوراوسطازهرصندوقزنبورمقدار

کیلوگرامعسلمیباشد.79128

شامره

فارممرغداریفارمگاوداری
فارم

ماهی

پروری

فارم تعداد

زنبورداری

عسل تولیدساالنه

اوسط حد

ازهرصندوق

)کیلوگرام(

ت تعدادلبنیا

فروشیها تخمیگوشتیشیریگوشتی

11228903125821210 

 : فارم های حیوانی در والیت تخار۲-۲جدول 

360000کیلوگرامقروتبهارزش35,000دالر،حدود۴۵۲۱۶۰کیلوگرامعسلبهارزش۷۹۱۲۸ساالنهوالیتتخار

 دالرراصادرمیمناید.2,000,000جلدپوستبهارزش200,000دالروحدود

 : محصوالت عمده ی زراعتی والیت تخار1-3

درحالحارضدروالیتتخارانواعمختلفغلهجات)گندم،جو،جواری،برنج(،حبوبات)نخود،لوبیا،ماشونسک(

بادارم، شفتالو، زردآلو، انار، انگور، جات)سیب، میوه زعفران...(، کنجد، ذغیر، رششم، لبلبو، نباتاتصنعتی)پنبه،

تربو خربوزه، چارمغز، پسته، گیالس، کدو,آلوبالو، بادرنگ، کرم، کاهو، بادنجانرومی، پیاز، سبزیجات)کچالو، ز...(،

شلغم...(،نباتاتطبی)شیرینبویه،هنگ...(،علوفهجات)شبدر،رشقه،...(وانواعمختلفنهالهایمثمروغیرمثمر

توسطقوریهداراننیزتولیدمیشود.

غله

جات

ریجواجوبرنجگندمللمیگندمآبینوعغله

 156484107702144519294477311مقدار)بهمرتیکتن(

 989579627541867402832960 ساحهتحتکشت)بههکتار(

حبوبات
   نسک لوبیا ماشنخودنوعحبوبات

  366127024313535مقدار)بهمرتیکتن(
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نباتات

 صنعتی

نباتاتلبلبوپنبهنوعنبات

تیلی



  5434285115933مرتیکتن(مقدار)به

  496813734889 ساحهتحتکشت)بههکتار(

میوه

جات

انجیرشفتالوزردالوانارانگورسیبنوعمیوه

40872500252301329947مقدار)بهمرتیکتن(

119931045838535012 ساحهتحتکشت)بههکتار(

 یت تخار: محصوالت عمده زراعتی وال۲-۳جدول 

طوریکهدیدهمیشود،بهتناسبزمینهایزراعتیاعمازآبیوللمیومنابعکافیآبیدروالیتتخار،محصوالت

زراعتیبسیارناچیزمیباشدکهناشیازچالشهاومشکالتیاستکهدرتحتعنوانوضعیتزراعتومالداریدر

%محصوالتضایعهشودوهم15الی5یزراعتسببگردیدهتابینوالیتتخاربهآناشارهشد.عالوتاًشیوهسنت

فصلهبهمنازلمسکونیازجملهمشکالتیاستکهبهسکتورزراعت2چنانقطعجنگالتوتبدیلزمینهایزراعتی

 صدمهواردمنودهومنجربهکاهشمحصوالتزراعتیگردیدهاست.

 : سطح عواید زراعتی1-4

ازوالیاتزراعتیکشوربوده،ازایرنومنبعدرآمداکرثمردماینوالیتمحصوالتزراعتیومالداریمیوالیتتخاریکی

.٪نیرویکاردراینسکتورمرصوففعالیتاند۳۹،۳درآمدمردماینوالیتراتشکیلمیدهدوقسمتاعظمباشدکه

٪خانوادههادارایباغهامی۱۳،۷زمینهایللمیو٪۴۰،۲٪خانوادههادارایزمینهایآبی،۲۵بااینحال،

باشند.

 : محصوالت عمده صادراتی والیت تخار1-5

محصوالتباغداریومالداریوالیتتخارجنبهتجارتیداشتهکهبهبازارهایملیوخارجیمیتواندصادرشود.اما

زراعتبهسمتزراعتمعیشتیو۴حدود تا تولیدمایحتاجاولیهمردممحلیوروستاییاندههجنگسببگردیده

 .گرایشپیدامنایدوبههمیندلیلتولیداتزراعتینسبتبهتولیداتباغیودامداریافزایشچشمگیرییافتهاست

گذشتهصورتگرفته، یکدهه بشرتاز سکتورخصوصیدر جانبدولتو از گذاریهایکه بهرسمایه باتوجه اما

التزراعتیکامکانرشدمنودهاست.عمدهترینمحصوالتصادراتیوالیتتخاررامیوهتازه)سیب،صادراتمحصو

زردالو،آلوبالو،انگور،گیالس،پسته،تربز،خربوزه(،میوهخشک)آلوبالو،گیالس،زردالو،بادام،چهارمغز،توتوآلوچه

برنج،درختانمثمروغیرمثمر،حیواناتگوشتیومحصوالت(،سایرمحصوالتزراعتیوباغداریازقبیلپیاز،گندم،

حیوانی)قروت،پوست،گاو،بزوگوسفند(،زنبورداری)عسلوموم(میباشد.

پرده، دستکو، شامللباسبلوچی، که تولیداتصنایعدستیتشکیلمیدهد را صادراتوالیتتخار بخشدیگر

 رستختیوشالمیباشد.
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 ۀ وارداتی زراعتی: محصوالت عمد1-6 

باوجودزمینهایفراوانللمیوآبیومنابعکافیبرایآبیاریدروالیتتخار،بهسببرشدرسیعنفوس،استفادهاز

نبودرسدخانههایمجهزومعیاری،عدممدیریتساملآبو شیوههایسنتیدرزراعت،خشکسالیهایدورهی،

لیهومحصوالتزراعتیراواردمیمناید.مزارع...والیتتخارهنوزمواداو

عمدهترینمحصوالتوارداتیوالیتتخارراگندم،آرد،برنج،زغیر،کشمش،نخود،انواعمختلفمیوهتازه،کچالووپیاز

تشکیلمیدهد.حالآنکهبسیاریازاینمحصوالترادرفصلجمعآوریمحصوالتوالیتتخارصاردمیمناید،امابه

سبتنبودرسدخانههایاستندردومعیاریدرفصلزمستانبهارایناقالمرادوبارهبهقیمتباالواردمیمنایدکهن

 یکمانعبزرگبررشدوتوسعهزراعتوالیتتخارمحسوبمیگردد.

 

 : رسد خانه ها 1-7

شهایعمدهدهاقیندروالیتتخارنبودرسدخانههایمجهزومعیاریبراینگهداریمحصوالتزراعتیکیازچال

میباشد.ریاستزراعتومالداریوموسساتهمکاررسدخانههایکوچکتوافقیرااعامرمنودهاند،امااینرسد

خانههاجوابگوینیازمندیهایدهاقینمنیباشد.

نبرایوالیتتخاردربودجهسالمرتیکت۵۰۰وزارتزراعتومالدارییکبابرسدخانهمجهزومعیاریراباظرفیت

درنظرگرفتهکهدرمرحلهتدارکاتقراردارد.۱۳۹۷مالی

 : موسسات غیر دولتی و رشکای انکشافی در سکتور زراعت و انکشاف دهات1-8

-GIZموسساتغیردولتیکهدرسکتورزراعتوانکشافدهاتفعالیتهایانکشافیراانجاممیدهندشاملموسسات

SEDEP،،کنرسنجهانی،مرسیکورپس،بنیادآغاخان،میشنایست.،اکتیدTDHشلرتفارالیف،افغانایدوکمیته،

هالندمیگردد.

آوری جمع هایجدیکشتو شیوه و شده بذریاصالح های تخم ترویج موسساتدربرگیرنده این فعالیتهای

زنبورداریوشیوههایپروسسآن،ترویجسیستممدرنمحصوالتزراعتی،بازسازیوحفرکانالهایزراعتی،ترویج

 باغداری،احداثجنگالتوارتقایظرفیتدهاقینمیشود.

 تحلیل وضعیت موجود سکتور معارف و فرهنگ

 اهداف، اسرتاتژی ها و اولویت ها و برنامه های عمده ریاست معارف

 الف: اهداف

 موآسیبپذیرگسرتشوبهبودآموزشهمهجانبهبرایاطفالمحرو .1

 حصولاطمینانازدسرتسیهمهاطفالبخصوصدخرتانبهآموزش .2

های .3 برنامه به طریقدسرتسیعادالنه از بزرگساالن و نیازهایآموزشیاطفال برآورد از اطمینان حصول

 مناسبآموزشی

 درصدازسطحسوادبزرگساالن50بهبود .4

 لاطمینانازدسرتسیدخرتانبهتعلیامتمحونابرابریجنسیتیدرتعلیموتربیهباحصو .5
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انکشافمتوازنمعارف)بودجه،بست،تعمیراتوتجهیزات( .6

 ب: اسرتاتیژی

 ایجادمکاتبدرولسوالیهاونقاطمحروم .1

 ارتقایظرفیتمعلمین .2

 تجهیزمکاتب .3

 جذبمعلمینمسلکی .4

 جذبمعلمینمسلکیطبقهاناث .5

بازسازیواعامرمکاتبغیرمعیاری .6

 ج: اولویت ها و برنامه های عمده

 %مکاتبفاقدتعمیرمعهتجهیزات.45اعامر .1

 تطبیقپروسهریفورمبرایاستخداممعلمینمسلکی. .2

 فراهمسازیزمینهجذبدانشآموزانوسوادآموزان. .3

 اکاملکتبدرسی. .4

 (کارمندانواستادان.3000بهبودروندارتقایظرفیتبرای) .5

 معاشاتکارمندان.بانکیسازیاجرای .6

 ایجادسیستیمآنالیندرهمهاموربامرکز. .7

 رعایتاصلمکافاتومجازات. .8

 وضعیت فعلی ریاست معارف

بابمراکزتعلیمیدولتی)مدارس،مکاتب،مراکزآموزشیمسلکیو698درچوکاتریاستمعارفوالیتتخاربهتعداد

تنمنسوبیناداریو۱۱۶۸۴)مرکزوولسوالیها(باداشنتواحداداری۱۷حرفویوداراملعلمین(وخصوصیدر

اناث(شاگردفعالیتدارد.ازجملهاینمراکزتعلیمی٪43ذکورو٪57)394872تدریسی،خدماتیوقراردادیو

یسایرمراکزتعلیمبابابتدائیه(تشکیلمیدهد.263بابمتوسطهو142بابلیسه،244بابآنرامکاتب)649

بابلیسه۲بابانستیتیوتتخنیکیومسلکی،۲بابدارالحفاظ،۴بابمدارسدینی،۲۱بابدارالعلوم،4شامل

بابتربیهمعلمخصوصی۳بابمراکزحامیویو۷بابتربیهمعلمدایمی،۲،بابلیسهعالیزاعت۳،کثیرالرشتوی

میگردد.

بابکورسهایسوادآموزیدولتیوغیردولتیدربخشسواد۴۳۱لقانوبابمکتبسوادحیاتیدرمرکزتا۱عالوتاً

آموزیدرسطحوالیتتخارفعالمیباشد.

۴۳۸بابمکتبفاقدتعمیر،۳۳۸بابمراکزتعلیمیبهتعداد۶۹۸کهباوجودرسمایهگذاریهایهنگفت،ازمجموع

۷۵بابفاقدالبراتوارو۴۴۶بابفاقدآبآشامیدنی،۲۴۷،بافاقدمربز۳۶۲بابمراکزتعلیمیفاقددیواراحاطه،

بابدرحویلیکراییوخیمه،فضایبازتدریسمیگردد.
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 منابع برشی ریاست معارف

 درجدولذیلتعدادمعلمینبهتفکیکدرجهتحصیلوجنسیتنشاندادهشدهاست:

 معلمینبهفیصدینتعدادمجموعمعلمی معلمیناناث معلمینذکور درجهتحصیل

 ٪1214441165520،۶معلمینلیسانس

٪338420365420۶۷،۷پاس14معلمین

 10،۵%675158833پاس12معلمین

۱،۲%1293396معلمینپاینرتاز

%536626388004100مجموع

تعدادمعلامنبهتفکیکدرجهتحصیلوجنسیت:۱جدول 

%را14،۱۰،۵%رافارغ۶۷،۷%معلمینوالیتتخاررالیسانس،۲۰،۶هدهمیگردد،طوریکهدرجدولفوقمشا

تشکیلمیدهد.باآنکهفارغالتحصیالنازدانشگاههابهسویهلیسانس12%دیگرراسویهپاینرتاز1,2و12فارغ

وپاینرتاز14،12معلمیندارایاسناد%79,4بحیثیکظرفیتبالقوهدروالیتتخارموجودمیباشد،هنوزحدود

٪معلمینغیرمسلکیاند(میباشندکهیکچالشعمدهدربرابرارتقایکیفیمعارفمحسوبمیگردد.تا۱۲)12

 %معلمیندربرنامههایآموزشیارتقایظرفیتاشرتاکمنودهاند.29اکنونرصف

افزایشیافتهاستکهیکتغییرمثبت۱۴ندارایسندلیسانسوقابلتذکراستکهنسبتبهسالقبلتعدادمعلام

رانشانمیدهد.


تعدادمعلمینبهتفکیکدرجهتحصیل: ۱گراف 

ودردرجهسوممعلمینلیسانس12،سپسفارغ14گراففوقبهوضاحتنشانمیدهدکهتعدادبیشرتمعلمینفارغ

ارغانبهسویهلیسانسبیکاربودهوحارضبهاجرایوظیفهبحیثمعلممیتشکیلمیدهد،درحالیکهتعدادزیادیازف

باشند.
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معلمینبهتفکیکذکورواناث:۲گراف 

٪جمعیتوالیتتخاراناث۴۹.۰۱٪رااناثتشکیلمیدهد،درحالیکه۳۳٪معلمینراذکورو۶۷طبقگراففوق

میباشد.

به ۶۰۰معلم)۱۴۰۰براساسگزارشریاستمعارف، و عرضهخدماتبشکلبهرتآن۸۰۰ذکور داردتا نیاز اناث(

صورتگیرد.

مراکز تعلیمی تعداد شاگردان .1

شاگرددردورهاناث(۱۶۳۸۴۸ذکورو۲۲۴۳۱۱)۳۹۴۸۷۲بهتعداد۱۳۹۷درمراکزتعلیمیوالیتتخاردرسال

درجدولذیلارایهشدهاست:مرصوفآموزشاندکههایابتدائیه،متوسطه،لیسه،داراملعلمینومدارسدینی

 مجموع اناث ذکور شاگردان مکاتب

۲۲۱۳۵۱۵۹۶۸38103دورهلیسه

۴۵۱۴۹3110476253دورهمتوسطه

۱۴۶۲۳۳112821259054دورهابتدائیه

4507863052117683شاگردانبازماندهازمکتب

10794395514749شاگردانمراکزآموزشیدینی

505842226900269389 مجموع

تعدادشاگردانبهتفکیکذکورواناث:۲جدول 

 معلمین ذکور
64% 

 معلمین اناث
36% 

 معلمین اناث معلمین ذکور
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تعدادشاگردانبهتفکیکدورههایآموزشیومراکزآموزشی:۳گراف 

شاگردانبهتفکیکذکورواناث:۴گراف 

 سال ۱۳۹۷در مکاتب الشموالن جدید 30949تعداد 17448)ذکور اناث تعداد13501و و تن طور( فارغان

(تنمیرسد.3955واناث62500)ذکور11450تخمینیبه

بابمکتببدلیلنبودمعلممسدودبودهو۱بابمکتببهدالیلامنیتیو۱براساسگزارشریاستمعارفوالیتتخار

 بابمکتبدیگردرمعرضتهدیداتامنیتیقراردارد.۱۱۰

 ت معارف: بخش ساختامن ها و تعمیرات ریاس2-4

بابمراکزتعلیمیدولتی)مدارس،مکاتب،مراکزآموزشی698ریاستمعارفوالیتتخاربهتعدادطوریکهتذکریافت،

بابآنرامکاتب674)مرکزوولسوالیهایشانزدهگانه(بودهکهازجمله۱۷مسلکیوحرفویوداراملعلمین(در

بابمکتب375بابفاقدتعمیرمیباشدوعالوتا339ًفدرسیوبابدارایتعمیروصنو355تشکیلمیدهدکه

 فاقددیواراحاطهمیباشد.

مکاتبدارای

تعمیر
مکاتبفاقدتعمیر

درحویلیمکاتب

زیرخیمهکرایی

مکاتبدارایدیوار

احاطه

مکاتبفاقددیوار

احاطه

مجموع

مکاتب

دارایتعمیر

وفاقد

تعمیر

259054 

117683 

76253 

38103 
14749 
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360 33875260438698 

:مکاتبدارایتعمیروفاقدتعمیر۳جدول

بابمکاتب75بابمکتبفاقدتعمیربودهکهازاینمیاندر338طوریکهدرجدولفوقمشاهدهمیگردد،بهتعداد

تعداد بههمینترتیببه مرصوفآموزشاند. زیرخیمهها و بابمکتبفاقددیوار375آنشاگرداندرفضایباز

باشد.بدودنشککهآثارمنفیباالیشمولیتدراینمکاتب،کیفیتمکاتبووضعیتصحیومصئونیتاحاطهمی

شاگردانواساتیدازخودبجامیگذارد.


مکاتبدارایتعمیروفاقدتعمیر:۵گراف                                

 


طهوفاقددیواراحاطهمکاتبدارایدیواراحا:۶گراف                         

مصئوندرسیبرای فضایمناسبو و بوده احاطه دیوار بیشرتمکاتبفاقد تعداد که نشانمیدهد گراففوقنیز

شاگردانمساعدمنیباشد.

 تسهیالت و تجهیزات معارف :2-4
دنیامعارصامروزییکباآنکهدسرتسیشاگردانبهکتبدرسی،البراتوار،تکنالوژیمعلوماتیوصنوفکمپیوتردر

اماسطحدسرتسیبهتسهیالتووسایلنامربدهبسیارمحدود اصلمهمدربهبودکیفیتمعارفمحسوبمیشود،

درجدولذیلتسهیالتوتجهیزاتموجوددرمعارفوالیتتخار بودهکهسببپائینبودنکیفیتمعارفگردیده،

 نشاندادهشدهاست:
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کتب به دسرتسی

درسی
دسرتسیتکنالوژیمعلوماتیوکمپیوتردسرتسیبهالبراتوار

مناسب فضای به دسرتسی

درسی

50%17%9%30%

دسرتسیبهتسهیالتدرسیبهفیصدی:۴جدول   

%مکاتببهتکنالوژی91%مکاتببهالبراتوار،83%شاگردانبهکتبدرسی،05جدولفوقنشانمیدهدکه

کمپیو معلوماتیو و نصابتعلیمی70تر حالیکه در مصئوندرسیدسرتسینداشته، %مکاتببهفضایمناسبو

کهعدم فضایمناسبدرسیدیزاینگردیده و کمپیوتر تکنالوژیمعلوماتیو و براساسدسرتسیبهالبراتوار کشور

هاست.دسرتسیبهاینتسهیالتسبباستفادهناقصازنصابتعلیمیوکیفیتپائینمعارفشد

 
دسرتسیوعدمدسرتسیبهکتبدرسی،تکنالوژیمعلوماتیوالبراتوار:۷گراف 

%مکاتببهآبآشامیدنیصحیدسرتسینداشتهودرعینحالتعدادزیادیمکاتبنظربه85قابلیادآوریستکه

دالشموالنبهمکاتبمیباشد.موقعیتجغرافیاییبامناطقمسکونیفاصلهزیاددارندکهمانعبررسراهورودجدی

بابمکتبمیزوچوکیبرایشاگرداندراختیارنداردکهمحیطدرسیرابهچالشکشاندهاست.450عالوهبرآن،

و پروژه های شامل  1397-1396د: پروژه های انکشافی طی سال های مالی 

 1398پالن انکشافی 

 1396الف: پروژه های انکشافی تطبیق شده سال مالی 

ملیوندالرازبودجه(14.75(پروژهانکشافیرابهارزش)82بهتعداد)1396ریاستمعارفوالیتتخاردرسالمالی

 هاست:(ملیوندالرازبودجهغیراختیاریتطبیقمنود1.35(پروژهانکشافیبهارزش)23اختیاریوبهتعداد)

تعدادپروژههانوعیتپروژهشامره
روژههابهارزشمجموعیپ

ملیوندالر

8214.75دولتی)بودجهاختیاری( 1

231.35موسساتغیردولتی)بودجهغیراختیاری(2

10516.1مجموع

50% 50% 
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1

 عدم دسترسی به کتب درسی دسترسی به کتب درسی

 عدم دسترسی به البراتوار دسترسی به البراتوار

 عدم دسترسی تکنالوژی معلوماتی وکمپیوتر دسترسی تکنالوژی معلوماتی وکمپیوتر

 عدم دسترسی به فضای مناسب درسی دسترسی به فضای مناسب درسی
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 بهتفکیکبودجهاختیاریوغیراختیاری1396پروژههایانکشافیسالمالی: ۵جدول 

 1397ب: پروژه های انکشافی تحت کار سال مالی 

(ملیوندالرازبودجه12.71پروژهانکشافیرابهارزش)60بهتعداد1397ردرسالمالیریاستمعارفوالیتتخا

(ملیوندالرازبودجهغیراختیاریکهشاملپروژههایانتقالیو0.489پروژهانکشافیبهارزش)6اختیاریوبهتعداد

 بیقاست.جدیدمیگردد،دربخشاعامرساختامنهاوارتقایظرفیتدرحالتط

تعدادپروژههانوعیتپروژهشامره
ارزشمجموعیپروژههابهملیون

دالر

6012.71دولتی)بودجهاختیاری( 1

60.489موسساتغیردولتی)بودجهغیراختیاری(2

6613.20مجموع

 بهتفکیکبودجهاختیاریوغیراختیاری13987پروژههایانکشافیسالمالی: ۶جدول 

 1398های پیشنهادی ریاست معارف برای سال مالی  ج: پروژه

اجتامعیسالمالی 1398ریاستمعارفدرپالنانکشافاقتصادیو والیتتخار ارزش41اعامر به 9.35پروژه

ملیوندالرامریکاییپیشنهادگردیدهاست.

بوجهپیشنهادیبهملیوندالرتعدادپروژههایپیشنهادینوعیتپروژهشامره

419.35دولتی)بودجهاختیاری( 1

۱۳۹۸پروژه/بودجهپیشنهادیبرایسالمالی:۸جدول 

 فرصت های موجود در بخش معارف

طوریکهمیدانندامنیتیکرکناساسیدرانجاممتامفعالیتهایاجتامعی،فرهنگی،اقتصادیوسیاسیمحسوب

وبیبرایتوسعهوبهبودمعارفبرخوردارمیباشد.عالوتاًمیشودکهوالیتتخارباداشنتامنیتنسبیازفرصتیخ

بحیثمعلامنمسلکیو مسلکیجهتاستخدام و موجودیتجوانانتحصیلکرده معارف، به مردم عالقه متایلو

در آنها از استفاده جملهفرصتهایاندکه تربیتاساتیداز موجودیتداراملعلمینها)دولتیوخصوصی(مبنظور

دارامیباشد.عالوتاًرسمایهگذاریهنگفتازجانبدولتجمهوریبهبود وتوسعهمعارفتاثیراتفوقالعادهیرا

اسالمیافغانستانوسازمانهایملیوبیناملللیدرزمینهاعامرمکاتب،تدویربرنامههایآموزشیبرایمعلامن،

بفرصتهایمهمیدیگریاستکهاستفادهمناسبازآنهاسببفراهمسازیتجهیزاتوالبراتوارهادرتعدادازمکات

بهبودوضعیتمعارفخواهدشد.

 چالش ها ومشکالت عمده فرا راه معارف

و گردیده معارفایجاد تغییراتدر یکسلسله طریقبرنامهسیبیآر، از تعیینرئیسجدیدمعارفوالیتتخار با

هاست،اماهنوزچالشهایزیادیفراراهرشدوتوسعهمعارفوجودازگردیداقداماتبرایاصالحپروسههایکاریآغ

 داردکهذیالًبهآنهااشارهمیگردد:
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بابمکتبفاقدتعمیرتدرسیبوده،شاگرداندرتعمیرهایکرایی،زیرخیمههاوفضایآزاد338بهتعداد .1

 کاتبمیباشد.درسمیخوانندکهبیانگرنبودفضایمناسبدرسیدراینم

٪مکاتبفاقددیواراحاطهمیباشدکهازلحاظتامینمصئونیتشاگردانواساتید،محیطمناسب52 .2

 آموزشیبرایشاگردانوبخصوصشاگردانطبقهاناثیکچالشبزرگمحسوبمیشود.

 .%معلمینغیرمسلکیمیباشدکهباالیکیفیتدرسیتاثیراتمنفیفوقالعادهدارد12 .3

 %شاگردانبهفضایمناسبدرسیدسرتسیندارند.12 .4

%مکاتببهمنابعآبآشامیدنیصحیدسرتسیندارندکهسبایجادامراضگوناگونبرایشاگردان46 .5

 میشود.

%مکاتبالبراتوارموجودمنیباشدودرعینحالاستادانمسلکیجهتاستفادهازالبراتوارهادر83در .6

 وجودمنیباشدوگاهیهماستفادهصورتمنیگیرد.اکرثمکاتبم

 مکاتببهتکنالوژیمعلوماتیوکمپیوتردسرتسیندارند. ۹۱% .7

 %شاگردانمکاتببهکتبدرسیکهیکمعضلهبزرگدرسطحوالیتمیباشد.۵۰عدمدسرتسی .8

 مکتب۴۵۰نبودمیزوچوکیدر .9

10.  سایر با مقایسه امتیازاتمعلمیندر نسبتبهمعاشاتو سببکمعالقگیآنها که پایینبوده بخشها

 تدریسگردیده،درنهایتکیفیتدرمکاتبکاهشیافتهاست.

بخصوصدر .11 برنامههایپیشنهادیریاستمعارفازجانبوزارتمحرتممعارف، و کمتوجهیبهطرحها

واحدهایاداریگردیده،طوریکهدرتعدادتطبیقپروژههایانکشافیواعامرمکاتبسببانکشافنامتوازنازلحاظ

 ولسوالیهایبهیکفیصدیباالییمکاتباعامرگردیده،امادرتعداددیگرولسوالیهاتوجهصورتنگرفتهاست.

معلم/معلمهذکورواناثدرمکاتبکهیکچالشبزرگبرایمعارف۱۴۰۰محدودبودنتشکیلوکمبود .12

 دروالیتتخاراست.

هزیادمیانخانههایمسکونیومکاتببدلیلموقعیتجغرافیاییمناطقوصعبالعبوربودنمسیرفاصل .13

 منتهیبهمکاتبدربعضیمناطقسببعدمشمولیتاطفالخوردسنبهمکتبمیگردد.

بابمکتبتحتتهدید۱۱۰موجودیتمشکالتامنیتیدرتعدادازولسوالیهاکهدرحالحارضبهتعداد .14

 بابمکتبمسدوداست.2منیتیقرارداشتهودربعضیمواقعاینرقمافزایشمییابدوا

ضعفاقتصادیخانوادههاواستفادهازاطفالبحیثنیرویکاریکیازموانعبزرگدربخشمعارفمحسوب .15

 میشود.

گیوعنعنوی،دخرتانمحدودبودنتعدادمکاتبجداگانهبرایطبقهاناثسببگردیدهتابنابردالیلفرهن .16

 نتوانندشاملمکتبشوند.

محدودبودنمعلامنزنومسلکیدرمناطقدورافتادهوروستاییوازدواجهایاجباریوقبلازوقتسبب .17

 عدمشمولیتدخرتانبهمکتبویاهمعدمتکمیلدورههایمتوسطهولیسهگردیدهاست.

ونرعایتاصلشایستهساالریومداخلهزورمندانصورتگرفتهسالهایگذشتهاکرثاًاستخداممعلمینبد .18

 کهسببافتکیفیتدرسیدرمعارفشدهاست.
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بهشکلسنتیوکالسیکمیباشدکهسببایجادفکرومترکز .19 روشهایتدریسدراکرثمکاتبهنوز

 فکریشاگردانمنیشود.

تواــمكاناهــباستفادهازآنها،هــتكــسهادــينشودــتوهـتهيایبهگونهایدروسوکتبدرسیمحتو .20

دــماننتجهیزاتی نياالبراتوارهایمختلفو كتابخانه حالیکهدر در دارد، منـهمز واطقـه ولسوالیها بخصوصدر ،

بازدهیوالذمنیباشد.همافرتمكانااينروستایی،امناطق رمناطقمذكوبخشیسیستمتعلیمیوتربیتیدرثرا

 .ستاپايين

کمتوجهیدرحصهایجادفضایسبزورعایتمحیطزیستیمحوطهمکاتبهنگاماعامرتعمیرمکاتبو .21

 همچنانوجوهمالیجهتایجادفضایسبز.

 : دانشگاه ها و موسسات تحصیالت عالی2-5

تنازطبقهاناثو1714تنذکورو4164تنمحصلکهازجمله5878دروالیتتخاریکدانشگاهدولتیباداشنت

تنطبقهاناث1341تنذکورو2130محصلکهازجمله4211چهارموسسهتحصیالتعالیخصوصیباداشنت

تناستادانکه300تنطبقهاناثدردانشگاهدولتیو13تنذکورو143تناساتیدکهازجمله156فعالیتدارد.

دانشگاههایخصوصیاجرایوظیفهمیمنایند.تنازطبقهاناثدر24تنذکورو276ازجمله

شامره
نوعیتدانشگاه/موسسات

تحصیالتعالی

تعدادشاگردانتعداداستادان

اناثذکورمجموعاناثذکورمجموع

15614313587841641714دولتی۱

۲
موسساتتحصیالتعالی

خصوصی
30027624421121301341

456419371008962943055میزان

:معلوماتدرمورددانشگاه/موسساتتحصیالتعالیخصوصی۲-۸جدول 

 تخار دانشگاه ۲در ۵۲تندوکتور، موسسات۱۰۲تنماسرتو در لسانسبحیثاستاداجرایوظیفهمیمنایندو

.تنلیسانسبحیثاستادخدمتمیمنایند۲۴۸تنماسرتو۵۲تندوکتور،۱تحصیالتعالیخصوصی

درزماندولتاسالمیافغانستانبهریاستپروفیسوربرهانالدینربانیتاسیسگردیدو۱۳۷۲دانشگاهتخاردرسال

درسالهایمقاومتبدلیلنبودامکاناتوجنگهایدوامدارفعالیتهایایندانشگاهبشکلمقطعیادامهداشت.

فعالگردیدکهدرحال،دانشگاهتخارد۱۳۸۱باایجادحکومتجدیددرسال رکنارسایردانشگاههایکشورعمالً

دانشکدهکهشاملدانشکدههایرشعیات،اقتصاد،حقوقوعلومسیاسی،زراعت،تعلیموتربیه،زبان7حارضدارای

وادبیاتوانجنیریمیگردد،میباشد.

ازسال دانشگاهتخار تاسیسات)تعمیرهایاداریوتدریسی( جریبزمیندرمنطقه۱۸۰۰درساحه۱۳۹۰اعامر

دانشکده)رشعیات،زراعت،تعلیموتربیه،زبانوادبیاتوانجنیری(اعامر۵بلکورتبزآغازگردیدکهتااکنونتعمیر



 

 وزارتاقتصاد 47

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

گردیدهوتعمیردانشکدهحقوقوعلومسیاسیتحتکارمیباشد،امادانشکدهاقتصادفاقدتعمیرمیباشد.عالوتاً

عمیرهایخوابگاهمحصلینذکوراعامرگردیدهوتعمیرخوابگاهمحصلیناناثتحتکارمیباشد.ت

کمبودآبومنابعمالیبرایتوسعهساحهسبزدانشگاهتخار،خامهبودنرسکهایحلقویداخلدانشگاه،نبودتاالر

دانش برای تدریسی تعمیر نبود و علمی کنفرانسهای برگزاری دربزرگبرای چالشموجود جمله از اقتصاد کده

دانشگاهتخارمیباشد.

 : سطح سواد در والیت تخار2-6

٪مردموالیتتخاردارایسوادخواندنونوشنت1395،33طبقآمارنرششدهازجانبادارهمرکزیاحصائیهدرسال

میلمنودهاند.راتک12٪دارایتحصیالتاکادمیکویاصنوفباالتراز2.7بودهوتنها

میزانسوادجوانانمیزانسوادبزرگساالن
سالو10میزانسوادسنین

باالتر

سالوباالتر10ساله(24-15)سالوباالتر(15)

زنمردمجموعزنمردمجموعزنمرد مجموع

28.137.818.246.656.137.433.334224.2

الیتتخاربهتفکیکجنسیتوسنفیصدیسوادمردمو:۲-۹جدول 

سالدارایسواد15فیصدباالی28درصدازجمعیتباالیدهسالوالیتتخارو33نشانمیدهدکه۲-۹جدول

درصد76فیصدمردانو58فیصدطبقهاناثمیباشند.بنابراین24فیصدذکورو42خواندنونوشنتمیباشندکه

اندنونوشنتمیباشندکهرقمقابلمالحظهایدربخشتعلیموتربیهمیباشد.اززنانمحرومازسوادخو

 
سالبهتفکیکواحدهایاداری10فیصدیسوادنفوسافرادباالی:۲-۸جدول 

باالی۲-۸گراف نفوسافراد دارای10توزیعفیصدیسواد تالقان نشانمیهد. تفکیکولسوالیها به سالرا

باسوادخواندنونوشنت،ورسجبلندترینسطحسوادومنکآبپایینترینمیزانسوادرادرخودفیصدنفوس34

جایدادهاست.
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 وزارتاقتصاد 48

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

9-7صنف6-1صنفهیچصنفیراتکمیلنکرده درمکتبشاملنشده
 -9صنف

12

13صنف

وباالتر

63.2٪1.8٪20٪6.7٪5.6٪2.7٪

یتتخارسطحتحصیالتمردموال:۲-۱۰جدول 

 فیصددارایسواد20فیصدمردمدرهیچمکتبیشاملنشدهاند،63طوریکهدرجدولفوقبهمالحظهمیرسد،

میباشند.12فیصدمردمدارایتحصیالتباالترازصنف2.7ابتداییوتنها

ایهمسایهمیتوانبیانکرداگرچهارقامدرمقایسهباسایروالیاتدرسطحاوسطمیباشد،امادرمقایسهباکشوره

کهوالیتتخاربافقرسوادوفقردانشروبهرواست.شایدیکیازچالشهایعمدهیپیشرویاینوالیتنداشنت

فیصدیمردممیباشدوریشهبسیاریازمشکالتاقتصادی،فرهنگی،اجتامعی،صحیو67سوادوآگاهیاکرثیت

گاهیاست.معیشتیرادرنداشنتسوادوآ

 : رسانه ها2-7

کهدرحالحارض نسبتبهسالهایگذشتهرشدقابلمالحظهاىمنوده تخار رسانه۲۱فعالیتهایرسانهییدر

صوتی،تصویریوچاپیاعمازدولتیوغیردولتیفعالیتدارند.ازمنظرتاریخیدردروانجمهوریترسدارداووددر

هنامهتخارستانازسوىریاستاطالعاتوفرهنگبهچاپرسیدوتلویزیونملیتخاربرایاولینبارهفت۱۳۵۰دهه

.نرشاتخودراآغازمنود1375درسال

تلویزیون۵تلویزیوندولتی)تلویزیونملیتخار(،۱پسازسقوطرژیمطالبانوایجادحکومتجدید،دروالیتتخار

رادیوخصوصی)سیامیمهر،امیدفردا،همصدا،رادیو۱۱فردا،وریحان(،خصوصی)سیامیمهر،برلیک،ماهنو،امید

برلیک،رادیوآیخانم،رادیوماهنو،رادیوبرشنا،رادیوغازیان،رادیوریحان،رادیوردا(کهاخباروموضوعاتسیاسی،

فرهنگیودینیرانرشمیمنایند.

هنامهتوامنندسازی،هفتهنامهتصویر،هفتهنامههفتروز،هفتهنامهعالوتاًجریدهتخارستان،ماهنامهفانوس،هفت

نرشیههاىطلوع اما فعالیتدارند، والیتتخار سکویدانشومجلهخورشیدازجملهرسانههایچاپیاندکهدر

بنابرمشكالتآفتابجديد،هدف،زبان،کوکچه،ناب،تخارستان،تصویرومجلهسیستاكهدرگذشتهنرشاتداشتند،

ماىلبهركودمواجهگرديدهاند.

 : ساحات باستانی و آبدات تاریخی 2-8

جغرافیهنگارانیونانی)اسرتابو(و.والیاتتاریخیبودهوقدامتآنبهزماناسکندرمقدوىنبرميگرددتخاریکیاز

مودریایااسکندریۀاوکسیاناخربدادهبودند.سالقبلازامروزازاسکندریهآ۲۳۰۰)بطلیموس(درآثارشاندرتقریباً

اماتاایناواخرمعلومنبودکهاینشهرافسانویاسکندرمقدونیدرخاککدامیکارکشورهایآسیامدفونوگمنام

ماندهاست.

رآمدهشناسانومورخینجهانبخصوصاروپایانبهجستجویردپایسپاهیاناسکندردررشقبسالهابودکهباستان

ناحیهشاملرشق در امودریا هامنسکندریۀ رشقیا در معامییاسکندر شهر و بزرگیبرمالشد راز اینکه تا بودند.
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افغانستان)تخار(امروزیاززیرگردقرونمتامدیمنایانگردیدکهباکشفآنمعامهایزیادتاریخیوباستانشناسی

.افغانستانعزیزافگندهشد-هنمعمرومدنیتپرورماحلوپرتوجدیدیبرزوایایتاریکتاریخمی

ارتباطبهآن واقعگردیدهکهدر قریهکوچکیکهبنامآیخانمشهرتدارد، ساحۀباستانی)اسکندریۀآمودریا(در

یخانمیعنیساحۀباستانیآ-آیخانم-باستانشناسانمربوطنامآنشهریونانوباخرتییاآناسکندریهآمودریارا

مردممحلازقدیمبقایایساختامنهایتاریخیبرجوبارهواشکالدیگرهندسیمعامریفرورفتهدرخاک .گذاشتند

وقصص دررأسدلتایمتشکلهازتقاطعدودریایآمووکوکچهمیشناختندکهدرارتباطبهآنافسانهها وگلرا

اانتقالیافتهبودکههمهوهمهقدامتواهمیتتاریخیاينمخروبۀجالبینسلبهنسلزبانبهزباندرمیانآنه

مرتوکراحکایتمیمنود.

تقاطعدودریایآمووکوکچهموقعیتدارد.آىخانم،ملکۀدورانيونان تاريخىآیخانمدرولسوالیدشتقلعهدر

مورددسترُبدقرارگرفته1370داخلیدهۀامااينساحۀتاريخىدرجنگهای.باخرتبودکهدرمنطقهسلطنتميکرد

.ودقیقمعلومنیستکهچهآثارىازاینتپهبهيغامبردهشدهاست

سکۀقدميىکهطىحفرياتغريقانوىنازتپۀآىخانمبدست195بشقابچارخانهاىسنگىوچندسالقبليک

بدس بخارجازکشورداشت، قاچاقربانقصدانتقالآنرا و يکنتدستگريشدآمده رياست.تپوليسآمدو به اينآثار

قبلاز2اطالعاتوفرهنگتسليمدادهشدوازنشانههابرمىآمدکهبشقابوسکههامربوطدورۀيونانباخرت)قرن

.ميالد(بودهباشد

آىخانمدرگذشتهنيزشاهدمسووالنرياستاطالعاتوفرهنگتخارميگويندکهاينآثارميليونهاافغاىنقيمتداردو

که قوماندانهاىمحىلبوده قاچاقچيانو مردم، افغاىنحفرياتخودرسانه ارزشميليونها به تاريخىرا آثار آنها

.خانمشاملآنبودهاستآیازتپۀحفرياتمنودهوقاچاقکردهاندکهقاچاقترازوىطاليىوچندمجسمه

ىساحاتتاريخىزیادیبودهکهدرجدولآتیدرجگردیدهاست:عالوهبرآن،والیتتخاردارا



 نام ساحات باستانی شامره
 موقعیت

قریهولسوالی

خواجهچنگالمرکزتالقانخواجهچنگال۱

 مرکزتالقانشاهتالقانجان۲

شهرکهنه مرکزتالقانخادمخرقهمبارک۳

 مرکزتالقانقلعهژوبن۴

خطایان مرکزتالقانخطایانمسجدخانقاه۵

شهرکهنهمرکزتالقانزیارتشهرکهنه۶

خانقاهورسجخانقاه۷

ورسجشیخطهیرالدینولی۸
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ورسجشیخخلیلاللهولی۹

خوزهشهرخواجهبهاوالدینخواجهبهاوالدین۱۰

رستاقمسجدحضتواقفصاحب۱۱

رستاقسلطانمحمودبلخی۱۲

 رستاقلعهکافرق۱۳

 رستاققراولتپه۱۴

 رستاقدروازهشهید۱۵

 رستاقخواجهقچقارولی۱۶

 رستاقدامنهکوه۱۷

 رستاقحضتخاللی۱۸

 رستاقزیارتقرهچلتان۱۹

 رستاقزیارتحضتشاه۲۰

 رستاقزیارتقلتمبیشنغن۲۱

 رستاقزیارتقرهغوش۲۲

 اقرستزیارتخواجهعلم۲۳

دشتقلعهآیخانم۲۴

دشتقلعهکهنهقلعه۲۵

ینگیقلعهشاهنظرتپه۲۶

منکآبخواجهخاله۲۷

چاهآبرسحوض۲۸

چاهآبنورآبه۲۹

چاهآبپایشاف۳۰

چاهآبسفهکان۳۱

چاهآبموالناشاهنعمتالله۳۲

چاهآبموالنانورالدین۳۳

چاهآبارگشاه۳۴
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اشکمشخواجهسمنداب۳۵

 اشکمششاهمرشب۳۶

 اشکمشزیارتخواجهبندکشاهولی۳۷

 اشکمشزیارتخواجهریگروانولی۳۸

اشکمشزیارتخواجهگلگونولی۳۹

اشکمشزیارتمزاربابا۴۰

فرخارزیارتخواجهصدیق۴۱

فرخارزیارتخواجهسبزپوش۴۲

رخارفزیارتخواجهجان۴۳

فرخارزیارتپیرفرخار۴۴

خواجهغارعربتپه۴۵

کلفگانکهنهقلعه۴۶

کلفگانچنارگنجشکان۴۸

کلفگانتپهفوالد۴۹

درقدشورتپه۵۰

درقدقرهتپه۵۱

درقدچناربابا۵۲

درقدگردقلعه۵۳

هزارسموچگیالنسای۵۴

بهارکآقتاشتپه۵۵

دشتقلعهآیخانم۵۶

مشخصاتساحاتباستانیوآبداتتاریخیوالیتتخار: ۲-۱۱جدول    

احیاوبازسازیاینمناطقتاریخیازیکطرفباعثحفظارزشهایتاریخیوفرهنگیگردیدهوازسویدیگرباورود

توریستانسببرشددرآمدمردمودولتمیشود.

 : فرهنگ مردم تخار2-9

گیدرهامنگی،رسمورواجوارتباطاتخانوادهگرهویت،طرزفکر،زندفرهنگدریکجامعهمنایانگامناصطالحبی

می واژهجامعه در فرهنگ، امانامهباشد. است. آمده چاره و تدبیر خرد، عقل، ادب، تربیت، معنی به معین ی
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دیومعنوییکجامعهاستکهدرطولتاریخهایمااند:فرهنگعبارتازارزششناساندرموردفرهنگگفتهجامعه

کندوقابلیتتغییروتأثیرپذیریرانیزدارند.درواقعفرهنگبهگیردوازیکنسلبهنسلدیگرانتقالمیشکلمی

دانشمجموعه از هرنای باورها، میها، گفته عاداتی و اخالقیات قوانین، تحولها، و تغییر زمان بسرت در که شود

«.پذیرندیم

والیتتخاریکیازوالیتهایباستانیافغانستانبشامرمیرود.بسیاریازبناهایماندهازدوراناسکندریوقبلو

بعدازاسالمقدامتاینوالیترانشانمیدهد.مردمتخارباستاننیزدارایفرهنگوزبانخاصخودبودهاندودر

وادبارزشبسیارقایلاند.طبقآمارجمعآوریشدهازادارهمرکزیاحصایهازدورهکنونینیزبهفرهنگ،تحصیل

جملههشتلسانمروجهدروالیتتخاربیشرتلسانهایفارسیدری،ازبکیوپشتوکاربرددارد.

شکل حوزهبا وسیعیدر تغییراتبسیار فروپاشیرژیمطالبان، و درگیریدورانجدید ویژه یحوزههایمختلفبه

هایاجتامعیوارتباطجمعیوپیوندمردمبادنیایبیرون،شتابشبکهفرهنگیپدیدآمدهاست.گسرتشورشدبی

پیش کشورهای در دانشجویان آنتحصیل بازگشت و موسسهرفته رنگ پر حضور کشور، به بینها وهای املللی

یعواملتأثیرگذاربرفرهنگجامعهافغانیبهتان،ازجملههاینظامیدرافغانسوارداتیونیروی-هایتجارتیرشکت

تغییراتیکهدرروزگارشگفتیشامرمی یغربی،درافغانستانمنایانشدهاست،انگیزترقیوپیرشفتجامعهروند.

بههایاجتامعیاستکهنظرگی،ماشینآالت،مسکنوشبکهیلباسپوشیدن،وسایلمعیشتوزندهشاملنحوه

گیرندکهوالیتتخارازاینامرمستثنینیست.یمادیفرهنگرادربرمیشناسان،جنبهتعریفجامعه

عملکرد، باورها، و ارزشهایواالیاسالمیبوده، از متاثیر اسالمی، جامعه پیکره بحیثبخشیاز تخار فرهنگمردم

میدارد.اخالقیاتوعاداتشانریشهدرمتوندینیوآموزههایاسال

باایجادسیستمجدید،فرصتهایآموزشیوتحصیلیبرایجوانانونوجوانانوالیتتخارفراهمگردیدکهطبقآمار

٪دارایتحصیالت۲،۷٪مردمدارایسوادخواندنونوشنت،۳۳احصائیهومعلومات،ملیاداره۱۳۹۵وارقامسال

اند.والیتتخاراززمانههایخیلیدورشعراونویسندهگانرادربسرتخودبوده۱۲آکادمیکویاصنوفباالتراز

اینوالیتزندگیمیمنایندکهاینخودمناینگر نویسندگاهدر و پرورشدادهاستکههنوزهمعدهکثیرازشعرا

هویتفرهنگیوالیتتخارمیباشد.

می کلگفته جامعهدر که دههتوانیم در نیز درییتخار و بیرونیداشته سطحیو تغییراتظاهری، دموکراسی،

پرباریکهاومناسباتمردمتغییراتاندکرومناگردیدهاست.بیگامنفرهنگها،برخوردبینی،افکارها،اندیشهجهان

ایاستتهیمردمآگاهودانسدهندههایفرهنگیانآنجامعهاستوفرهنگساملنشانیزحامتوتالشجامعهمثره

 کنند.گیمیکهدرآنمحیطفرهنگیزنده

 : جوانان10-2

جوانانازاعضایمهمواساسیجامعهبهشامرمیآیندکهمامیتوانیمجوانانراشاهرگاصلیدرجامعهتوصیف

نیکجامعۀمناییم.بهباورآگاهانمسایلاجتامعیافغانستانومالحظاتمشهوددیدهمیشودکهکشورمابهعنوا

این بهکندیتجربهمیکند،جواناندر ازجنگوبحرانبهصلحوهمزیستیمساملتآمیزرا جوانکهفرایندگذار

کشورباچالشهایروانی،اجتامعی،سیاسیوفرهنگیفراوانوفزایندهیروبرومیباشندکهبیکاری،عدماعتامدبه

ریوبحرانهایهویتیازقابلپیشبینیترینپیامدهایوضعیتموجودبرآینده،اعتیادبهموادمخدر،فقر،بیکا
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زندهگیجوانانافغانستاندانستهمیشوندکهرویاروییبااینچالشهابهتدوینواجرایبرنامههایدقیق،علمیو

شد.منسجمدرسطحنهادهایملیوبیناملللیمرتبطباجواناندرافغانستاننیازمندمیبا

ممیتوانیمبگوییمکهیگانهعاملعقبماندگییکجامعهناشیازعدمتوجهالزمدرتنویریاگراندکعمیقبیاندیش

ذهنیتوخواستههایجوانانبودهاست.مسلامًاینحقبایدبهجواناندادهشودتادوشادوشبزرگاندرتعیینرس

تصمیمگیریمنایندو کهدرساخنتجامعهیبهرتنوشتمملکتسهمگرفته، حداقلمفکورهونظریاتخودرا یا

ی یکجامعه جواناندر طوریکه نشود. گرفته دیده طرفبزرگاننا نظریاتشاناز و رشیکبسازند حیاتیباشد،

درقبالخودوخانوادهوبالخرهدرقبالجامعه اسالمیدرحدودمشخصمیباشندتارسالتومسئولیتخویشرا

بخوبیدرکمنایند.ایامجوانیمرحلۀاستکهانساندارایقوتونیرویجسمیوفکریبهرتاستوبایدازآنحد

.اکرثاستفادهصورتگیرد

باتاسیسنظامجدیدپسازفروپاشیرژیمطالبان،فرصتهایآموزشوتحصیلدرمکاتبودانشگاههابرایجوانان

مساعدگردیدکه سطحماسرتیووالیتتخار تا خارجکشور دانشگاههایداخلو اینجواناندر زیادیاز تعداد

دکتورادررشتههایمختلفتحصیلمنودند.امافقروبیکاریخانوادههاسببگردیدهتایکفیصدیباالیازجوانان

یادرداخلکشوربهصفوفنیرویازرفنتبهمکتبودانشگاههامحرومشوندوبرایکسبدرآمدبهخارجازکشورو

هایامنیتیبپیوندند.

نبودفرصتی اعتیادبهموادمخدر،مصارفگزافازدواج،کیفیتپاییندرسیدرمکاتبودانشگاهها، بیکاری، فقر،

کههایتحصیلیبهسویههایماسرتیودوکتورا،درگروبودنقدرتسیاسیدروالیتتخاربدستتعدادمعدودافراد

سببتضعیفروحیهجوانانگردیدهاست،استفادهابزاریازظرفیتهاوتواناییجواناندرپروسههایسیاسیبدلیل

عدمآگاهیکامل،تهاجمفرهنگهایبیرونیوالگوبرداریهایمنفیجوانانازفرهنگهایکشورهایبیرونی،فرار

موجودیتبرنامههایمشخصجهتحامیتازجوانان....ازجملهجوانانازوالیتتخاربهکشورهایهمسایه،عدم

چالشهاومشکالتاستکهجوانانوالیتتخارباآنمواجهاندوتداوماینوضعیتچالشزاوبحرانآفریناست.

 تربیت بدنی  : ورزش و2-11

درگذشتههاپهلوانی،بزکشی)بحیثورزشمانندسایروالیاتدرایناواخردرتخارنيزپیرشفتخوىبداشتهاست.

یکیازورزشهایملی(،سنگاندازی،والیبال،فوتبالویکورزشمحلیبنام)ُغرسی(رواجداشت،امادرایناواخر

ورزشهایرزمىمانندتکواندو،کاراته،جودو،کانگفو،كركت،سامبو،زورخانهيى،كورش،پينگپانگوغريهرشتههانيز

آمدهواکرثجوانانونوجوانمرصوفاینورزشهامیباشند.بهوجود

ورزشدرمکاتب مرصوفورزشمیباشندهمچنان اوقاتفراغت، در اکرثشاگردان و منوده رشد نیز ذکور  . اناثو

مربیدرتخارفعالیتدارندکهورزشکارانازچندين۵۰۰ورزشکارودرحدود۱۰۰۰۰فدراسیونورزىشبا۲۲بيشاز

مدالطال،۲۴کپقهرمانیو۱۴رادرمسابقاتداخلوخارجازكشورنصيبشدهوالبدينطرفقهرماىنهايىس

.نقرهوبرونزرادرمسابقاتبیناملللیازآنخودساختهاند

نفررا۵۰۰میدانوالیبالوفوتبالوجمنازیومورزشیباظرفیت۵مدیریتعمومیتربیتبدنیوورزشتخارتااکنون

نبود و سطحوالیتتخار وجودآننبودمکانمنظمورزشیبرایجواناندر با است. برداریسپرده بهره به و اعامر

استدیومورزشیازجملهچالشهاومشکالتعمدهفراراهورزشدراینوالیتمحسوبمیشود.
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 گ: موسسات غیر دولتی و رشکای انکشافی در سکتور معارف و فرهن2-12

بنیاد کنرسنجهانی، معارففعالیتمیمنایندشاملموسسات، سکتور حالحارضدر در موسساتغیردولتیکه

تغییرآقاخان،کمیتهسویدنبرایافغانستان،کوار،مساعدتوانکشافمهین،زنانکاناداییبرایافغانوانکشافو

 زندگیزنانمیگردد.

 سکتور صحت و تغذی .1

 : عمومیات3-1

هایمربوطبهآندرترینپارامرتهایمؤثردرعملکردنیرویانسانینقشصحتوسالمتفردیوشاخصازمهمیکی

عنوانبخشیازرسمایهانسانیویدررشداقتصادیارتقایسطحاقتصادییککشوراست.رسمایهسالمتهرفردبه

میردراطفال،تغذیهوزندگیباال،نرخپایینمرگتوانبهامیدبههایسالمتیکجامعهمیسهیماست.ازمشخصه

هایهزینهمراقبتخدماتکمایدولتوخانوادههادربخشصحت،هایصحیومیزانهزینهسامل،میزانپیرشفت

منایندو...نامبرد.پیشازتولدرصفمی

توسعهباحالیافتهودریکشورهایتوسعههایصحتبررشداقتصادنتایجمطالعهیکهمبنظوربررسیتأثیرشاخص

دهدکهموجودیرسمایهوامید(اینکشورهاصورتگرفته،نشانمی1990-2010کاربردنارقامواطالعاتدوره)به

سالتأثیر5ومیرکودکانزیرداریبرهردوگروهکشورهایموردبررسیداردونرخمرگبهزندگیتأثیرمثبتومعنا

یافتهتأثیرمثبتودریافتهودرحالتوسعهدارد،همچنیننرخباروریدرکشورهایتوسعهیتوسعهفیبرکشورهامن

در شاخصحالکشورهای بین که شد حاصل نتیجه مطالعه، این طبق دارد. منفی تأثیر رشدتوسعه و هایصحت

تربررشدوتوسعهکشورهادارد.مدتوجودداردوصحتاثراتثابتمناسببلنداقتصادیرابطه

کشورراتحتتأثیرقراردهد.نخستینکانالیکهدربیشرت صحتازطریقکانالهایمختلفیمیتواندسطحتولیدیک

کارگرانساملبیشرتوبهرت مطالعاتنیزبهآناشارهشدهاست،کاراییبهرتکارگرانساملدرمقایسهبادیگراناست.

میکنندوذهنخالقوآمادهتریدارند.درکنارایناثرمستقیم،سالمتیآثارغیرمستقیمینیزبهسویازدیگرانکار

تولیددارد.بعنوانمثال،بهبودصحتدرنیرویانسانی،انگیزه،ادامهتحصیلوکسبمهارتهایبهرترادرپیخواهد

درآموزشوفرصتهایآموزشیراافزایشخواهددادوازداشت،زیرابهبودرشایطصحیازیکسوجذابیترسمایهگذاری

کرد. خواهد بیشرتمستعدتر کسبمهارتهای و تحصیل برایادامه را یادگیریافراد افزایشتوانایی با سویدیگر

بهپس همچنینافزایشصحتوشاخصهایصحیدرجامعهباکاهشمرگومیروافزایشامیدبهزندگیافرادرا

شرتتشویقخواهدکرد.بهدنبالافزایشپساندازدرجامعهرسمایهفیزیکیافزایشیافتهواینموضوعنیزبهاندازبی

صورتغیرمستقیمبربهرهورینیرویکارورشداقتصادیمؤثرخواهدبود.

افغانستا اسرتاتیژیانکشافملی در اقتصادی، توسعه و رشد صحتدر نقشمهم اهمیتو به توجه اهدافبا ن،

انکشافپایدارافغانستانوچهارچوبصلحوانکشافملیبهسکتورصحتوتغذیتوجهجدیصورتگرفتهاستو

عرضهخدماتصحیدرکشورنیزرایگانمیباشد.

،امشخصمیباشدرتصحتعامه(بصوی)وزارتجودحدبوواشاملیکرینسکتوا عفاوزارتدیگرمثلادارتدما

عرضهمینمایند.تستاخدمارایندرنیزرفمعا،وعالیتتحصیال،خلهرداموا،وزارتملی
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،شفاخانهییتکیفیتخدمادنبلندبربرایهمهشهروندانکشور،ساسیاصحیتخدمارعرضهینسکتوافاهدا

رسکتویدرارحکومتددبهبو،طبیتمحصوالوییردوامواتنظیمت،الیاسونفووفیااجغربهباتوجهازنمتوفنکشاا

منابعفنکشاواتقویتسیستمصحیتصحی،عرضهخدمادخصوصیجهتبهبورتسکتوـحمایفونکشا،اصحت

 صحتمیباشد.ایبریبشر

(قابله،142(داکرت،)85پرسونلصحی،اداریوخدماتیبهشمول)898درمراکزصحیدولتیوالیتتخاربهتعداد

5(تکنیشنموجودمیباشدکهدر22(فارمسستو)5(لربانت،)33کسیناتور،)(وا24(نرسذکورواناث،)169)

بسرتفرخار،دشت30بسرترستاق،شفاخانهای50بسرتتالقان،شفاخانه200شفاخانهمرکزوولسوالیها)شفاخانه

(540بسنرتو)(س15،)+CHC(،)1)CHC(مرکزصحی)BHC(،)13(مرکزصحیاساسی)35قلعهوچاهآب(،)

 پوستهصحیمرصوفعرضهخدماتصحیدرسطحوالیتمیباشد.

AADAقراردادفراهمسازیتجهیزات،ادویهجاتوپرسونلشفاخانهوکلینیکهایصحیدرولسوالیهاباموسسه

کزصحیدولتی،مرکزصحیرافراهممیسازد.عالوهمرا۶۶صورتگرفتهواینموسسهطوردوامدارنیازمندیهای

 شفاخانهترکهاوکمیتهسویدنجهتعرضهخدماتوصحیدرسطحوالیتبشکلدوامدارفعالیتمیمناید.

٪آنرا55نرسوقابلهكهازجمله311٪آنطبقهاناثمیباشدوبهتعداد25داكرتکهازجمله85ومجموعاًبهتعداد

تنمریضدررسارسوالیتخدماتصحیانجاممیدهند.10000طبقهاناثتشکیلمیدهد،روزانهبرایحدود


 تعدادداکرتان،نرسهاوقابلههادرسطحوالیتتخار:۲-۹گراف    

 بهتعداد وشفاخانهدولتی، ازکلینیکها برعالوه تعداد3دروالیتتخار به و کلینیکمعالجوی10شفاخانهبسرتدار

عالیتدارد.خصوصیف

(بسرتبهكمككشورجرمنیدرشهرتالقاناعامرگردیدهوشفاخانهوالیتیدرآنمنتقلشده200شفاخانهکمپلکس)

%کمبودتشکیلرانشانمیدهدکهپاسخگویمردماینوالیتمنی 40است،اماجهتعرضهبهرتخدماتصحی

باشد.

 ذکور
75% 

 اناث
25% 

 تعداد داکتران به تفکیک ذکور واناث 

 ذکور

 ذکور
 اناث 45%

55% 

 تعداد قابله ونرس به تفکیک ذکور واناث 

 ذکور
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دسرتسیمردمبهخدماتصحی:۲-۱۰گراف 

بهبوددروضیعتصحیمردمبستگیبهانکشافسایرعرصههاازقبیلتهیهآبآشامیدنیصحی،احداثرسکهای

چوناکرثمناطقروستایی روستایی،محیطزیستسامل،سطحسواد،سطحدرآمدمردم،مصونیتغذاییوغیرهدارد.

یدرقسمتارایهخدماتصحیبهمشکلمواجهکوهستانیوصعبالعبورمیباشد،بهنسبتنبودراههایمواصالت

 میباشندکهاینچالشهاعبارتانداز:

سال،مصابیتبهامراضواگیرواندیمیکتوبرکلوز،میزانتکثیرواقعاتسوء5میزانبلندمرگومیراطفالکمرتاز

حهاجتامعی،کمبودآبآشامیدنیکمبودداکرتانبخصوصقرشاناث،ناکافیبودنحفظالص تغذیشدیدومتوسط،

عدمموجودیتتعمیر نبودتعمیربراییکتعدادمراکزصحی، کمبودنمراکزصحی، عدممصونیتغذایی، صحی،

هایمعیاریواستندرددریکتعدادمراکزصحی.

 : میزان مرگ و میر مادران و اطفال3-2

 تنآنفوتمیکند.97هزارطفلسالکهدرهریک5میزانبلندمرگومیراطفالکمرتاز .1

 تنآنزیریکسالفوتمیمناید.77میزانبلندمرگومیراطفالزیریکسالکهدرهریکهزارطفل .2

 تنآنفوتمیمناید.327میزانبلندمرگومیرمادرانکهدرهریکصدهزارزنحامله .3

 : ثبت تولدات3-2

فلراتحتقانونتصدیقکردهواساسحفاظتبسیاریازحقوقثبترسمیتولدیکطفلتوسطحکومت،موجودیتط

 اقتصادی دررسوی منظور بدین میکند. فراهم را طفل وفرهنگی اجتامعی اقتصادی، سیاسی، اجتامعی–مدنی،

سال،تولداتشانثبتگردیدهونسبتتولداتثبت5فیصداطفالپائینتراز32.8والیتتخار1394ودموگرافیک

بینذکورواناثدقیقاًمساویاند.شدهدر

 

 شهری
62% 

 دهات
38% 

 سکتور صحت

 دهات شهری
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فیصدیوالدتهایثبتشدهبهتفکیکولسوالی:۲-۱۱گراف  

دربین میخورد. چشم به والیتدرثبتتولداتشان ولسوالیهایاین زیادیدربین نابرابریهای درگراففوق

زانثبتتولداتراداشتند,درحالیکهفیصد(بلندترینمی61.6فیصد(واشکمش)65.3ولسوالیهااینوالیتدرقد)

فیصد(پاینترینمیزانثبتتولداتراداشتهاست.10.7چال)

 : برنامه های سکتور صحت و تغذی3-3

برنامهدروالیتتخاردرحالتطبیقمیباشدکهدرذیلارایهگردیدهاست:8درسکتورصحتوتغذی

 : مراکز صحی والیت تخار3-4

ویکشفاخانهحدود16قبلازایجادحکومتموقتوانتقالی،درتخار 30واحدصحیآنهمدرمرکزولسوالیها

،خدماتصحیبهنقاطدوردستاینBPHSبسرتدرشهرتالقانفعالیتداشت.باتطبیقمجموعهخدماتصحییا

والیتتوسطایجادمراکزصحیوپوستههایصحیتوسعهچشمگیرییافتهاست.ادارهانکشافبیناملللیامریکااز

دراینوالیتمتویلمنودهاستوPCH،وREACH،PPGراازطریقپروگرامهایBPHSبدینسوتطبیق2004سال

پوششدارد.تقریباًهمهوالیتراتحت
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سال به تفکیک ولسوالی های  5فصیدی والدت های ثبت شده برای نفوس زیر 
 1394تخار در سال 

32.8 24.6 32.2 18.5 
36 
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40 26.5 15.6 

50.4 
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61.6 
31.3 

50.6 57.2 65.3 
34.4 37 

Series1

 لیبهبودکيفيتخدماتدرشفاخانههابهسطحم .1

 تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور .2

 اعامروبازسازیشفاخانههاوکلینیکهادروالیاتوخریداریتجهیزاتطبی .3

 1409و1396اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژههایوالیتیبرایسالهای .4

 اعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتازوجوهغیرمرشوط .5

 لویبرنامهملیمعافيتکت .6

 تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور .7

 تقویهسیستمصحی)روندسوم( .8
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حالحارض در والیتتخار جانبریاستصحتعامه از شده معلوماتارایه و به80طبقآمار والیتتخار ٪مردم

خدماتصحیابتداییدسرتسیدارند.عالوهبرمراکزصحیدولتی،شفاخانههاوکلینیکهایصحیشخصینیزدر

مرکزوالیتتخارفعالیتدارند.

نامواحداداری
عدادمراکزصحیت

DH/PHCHC+ CHC BHC SHC HP 

72 7 6 - -1 ولسوالیتالقان

4137 6- -1ولسوالیرستاق

38 4 3 - -1 ولسوالیچاهآب

22 4 3 - -1 ولسوالیفرخار

 30 3 2 1-- ولسوالیورسج

24 1 2 1-- ولسوالیکلفگان

25 1 1 1--ولسوالیبنگی

37 2 2 - 1-ولسوالیاشکمش

 15 2 1 1--ولسوالیچال

22 1 2 1--ولسوالیینگیقلعه

24 - 2 1--ولسوالیدرقد

 18 - 1 --1ولسوالیدشتیقلعه

28 1 2 2--ولسوالیخواجهغار

 18 4 - 1--ولسوالیبهارک

12 - - 1--ولسوالیخواجهبهاوالدین

11 1 1 ---ولسوالیهزارسموچ

15 1 1 1--ولسوالیمنکآب

 548 32 35 11 51مجموع

تسهیالتصحیبرایمراکزصحیدرسطحوالیتتخار:۲-۱۲جدول 

 تخار والیت در فوق، جدول آمار ۱طبق والیتی، ۴شفاخانه ولسوالی، +۱CHCشفاخانه صحی۱۱، مرکز

مرکزصحیسیارفعالمیباشد.۵۴۸مرکزصحیفرعیو۳۲(،BHCمرکزصحیاساسی)۳۵(،CHCجامع)
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بسرتمعتادین،مرکزتداویتوبرکلوزومرکزتداویمالریاولشامنیانیزدرشهر۴۰عالوهبرمراکزصحیفوق،شفاخانه

فعالمیباشد.تالقان

 : امبوالنس های موجود در مراکز صحی مرکز والیت و ولسوالی ها3-5

مرکز۸امبوالنسدر۱۴براساسارقامارائهشدهازجانبریاستصحتعامهوالیتتخار،درمراکزصحیوالیتتخار

ک امبوالنسبوده مراکزصحیفاقد سایر بودناکرثصحیموجودمیباشدو صعبالعبور نسبتکوهستانیو به ه

مناطقاینوالیت،یکچالشبزرگمحسوبمیگردد.

امبوالنسغیرمعیاری)کرایی(امبوالنسمعیاری)دولتی(اسممرکزصحیشامره

 40شفاخانهوالیتیتخار1

 0 2کلنیکحامیهطفلومادرافغانترک2

 1 1 شفاخانهولسوالیرستاق3

 0 3 شفاخانهولسوالیفرخار4

 1 1 شفاخانهولسوالیدشتقلعه5

 1 0 مرکزصحیجامعبنگی6

 1 0 مرکزصحیجامعچال7

 0 1 مرکزصحیجامعپلساشکمش8

 1 0 مرکزصحیجامعمنکآب9

 1 0 مرکزصحیجامعهزارباغ10

 1 0 مرکزصحیجامعورسج11

 1 1 مرکزصحیجامعکلفگان12

 1 0 مرکزصحیجامعچاهآب14

 1 0 مرکزصحیجامعینگیقلعه15

 1 0 مرکزصحیجامعخواجهبهاالدین16

 1 0 مرکزصحیجامعدرقد17

 1 0 مرکزصحیجامعخواجهغار18

 1 0 مرکزصحیجامعبهارک19

 1 0 مرکزصحیاساسیسمتی20

21
مرکزصحیحامیهطفلومادرخواجه

 نبهاالدی
1 0 

 1415مجموع

آمبوالنسموجوددرمراکزصحیوالیتتخار:۲-۱۳جدول 
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 (1397: موجودیت و کمبود پرسونل درمراکزصحی )ارقام ثور 3-6

 پرسونل کلیدی موجود کمبود

0 3  متخصصاطفال

0 3 
و نسایی متخصص

والدی

0 متخصصجراحی 5

1 دوکتورمردانه 57

 دوکتورزنانه 17 6

0  نرسمردانه 118

نرسزنانه 44 0

 قابله 110 0

0 8  جراح

 انستیزیلوگ 8 0

0 33  البرانت

تکنیشناکرسی 8 0

فارمسیتکنیشن 28 0

1  واکسیناتور 125

وایزر 50 0 )سوپر سایر

 کارکنانصحیجامعه(
مجموعه 617 8

پرسونلخدماتصحیدرسطحوالیتتخار:۲-۱۴جدول 

زنانهمردانهجودتعدادکارمندانمو

 204 428مراکزصحیبهتفکیکجنس

19349شفاخانهوالیتیتخار

کارمندانمراکزصحیدرسطحوالیتتخار۲-۱۵جدول 



آموزشقابلههایجامعه

 120 تعدادقابلههایتربیهشده

 30 تعدادقابلهتحتآموزش
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  تعدادقابلههایتحتپالن



آموزشنرسهایجامعه

 

 62 عدادنرسهایتربیهشدهت

  تعدادنرسهایتحتآموزش

  تعدادنرسهایتحتپالن

آموزشقابلهونرسهایمراکزصحی:۲-۱۶جدول 



 وضعیت تعمیرات مراکز صحی

 تعمیرات معیاری )دولتی( تعمیرات غیرمعیاری ) کرایی یا اهدایی(
 نوعیت تسهیالت

SC BHC CHC DH PH RH SC BHC CHC DH PH RH 

تعمیراتموجود 0 1 1 3 26 3 0 0 1 0 0 4

 
  

  
 تعمیراتتحتکار 0 0 1 0 2 0 

 
  

  
 47 6 4 6 0 0 

تحت تعمیرات

 پالن

 مجموعه 0 1 8 7 34 56 0 0 1 0 5 4

وضعیتتعمیرمراکزصحیدرسطحوالیت:۲-۱۷جدول 

 رشکت فیصدیکار چالشها

قیمت

مجموع

 پروژه

متویل

کننده

 وژهپر

رشوع

 پروژه

موقعیت

 پروژه
شامره نامپروژه

 


%40 

رشکت

ساختامنی

ساحل

 رشق

605569

7

 افغانی

دولت

افغانس

 تان

1396/7

/5 

ولسوالی

 فرخار

اعامرکلین

 یکخفدره
1 

 
%30

 

رشکت

ساختامنی

ساحل

 رشق

643316

0

 افغانی

دولت

افغانس

 تان

1396/7

/5 

ولسوالی

 کلفگان

اعامرکلین

یک

 زردآلودره

2 

 %40 

رشکت

ساختامنی

مهتاب

 درخشان

803618

2

 افغانی

دولت

افغانس

 تان

1396/7

/10 

ولسوالی

 منکآب

اعامرکلین

یک

 نخچیردره

3 

 %82 
رشکت

ساختامنی

640894

6

دولت

افغانس

1396/7

/17 

ولسوالی

 رستاق

اعامرکلین

 یککیوان
4 
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شکیب

 بدخش

 تان افغانی

 %50 

رشکت

ساختامنی

صهیب

 آرین

821021

9

 افغانی

دولت

افغانس

 تان

1397/7

/17 

ولسوالی

 درقد

اعامر

کلینیک

دروازهپته



5

 %0 

رشکت

ساختامنی

 تخارگرین

652564

2

 افغانی

دولت

افغانس

 تان

1396/

12/15 

ولسوالی

دشت

 قلعه

اعامرکلین

یکتاجک

قشالق



6

 %3 

رشکت

ساختامنی

شکیب

 بدخش

727111

3

 افغانی

دولت

افغانس

 تان

1396/

12/20 

ولسوالی

 اشکمش

اعامرکلین

یکآبرو



7

 %23 

رشکت

ساختامنی

سایت

 ماسرت

498902

79

 افغانی

دولت

افغانس

 تان

1396/7

/3 

ولسوالی

 فرخار

اعامرشفاخ

انهفرخار



8

 %0 

رشک

ساختامنی

عدیل

 عظیمی

632720

3

 افغانی

دولت

افغانس

 تان

1396/7

/10 

ولسوالی

 فرخار

اعامر

کلینیک

پسیج



9

وضعیتتعمیرهایمراکزصحیتحتکارصحتعامه:۲-۱۸جدول 

 : شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی در والیت تخار3-7

کلینیکصحیخصوصیفعالیتداردکهدرجدولآتیدرموردآنها۱۳شفاخانهو۴درحالحارضدروالیتتخار

معلوماتارایهشدهاست:

ره
ام
ش



تاریختاسیساسمکلینیک
تعداد

بسرت

حجمرسمایهگذاری

ابتدائی

)بهافغانی(

موقعیت

1
کلینیکبسرتدار

قطغن

13/09/

1387
20600000

چوک-شهرتالقان

مرکزی

2
کلینیکبسرتدار

عظیمی

19/12/

1388
10500000

شهرتالقان،بندرسابقه

بدخشان

3
کلینیکبسرتدارخیرب

عمر
9/4/138410500000

شهرتالقان،بندر

نگرسایس
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4
کلینیکبسرتدارنبیل

بالل

25/12/

1384
101000000

شهرتالقان،گوالییباغ

ذخیره

5
کلینیکبسرتدار

عبدالصبورصابر

14/02/

1385
10400000

شهرتالقان،رسک

رشکت

6
کلینیکبسرتدار

عاطفحاجیمحمد
1/05/138610600000

شهرتالقان،رسکسوم

بندررسایسنگ

21/2/1385103400000دارپامیرکلینیکبسرت7
شهرتالقان،رسک

حلبیسازی

8
کلینیکبسرتدارچشم

فرذاد
26/9/138410500000

شهرتالقان،مقابل

ریاستصحتعامه

9
کلینیکتشخیصیه

بکتاش

28/12/

1390
1000000تشخیصیه

شهرتالقان،رسک

مشتانیهاپایین،رسک

رشکت

10
کلینیکتشخیصیه

لیلعبدالخ

25/12/

1388
310000تشخیصیه

شهرتالقان،چوک

مرکزی

بندررسایسنگ

11
کلینیکتشخیصیه

رسولمحمدمحمدی
500000تشخیصیه2/7/1392

شهرتالقان،ختمرسک

قیر

جوارانستیتوتعلوم

صحیامیدفردا

12
کلینیکتشخیصیه

ورسج

11/02/

1390
400000تشخیصه

شهرتالقان،مقابلرسه

شتمیا

13
کلینیکتشخیصیه

الهامشفا
500000تشخیصیه7/11/1383

شهرتالقان،مقابل

مکتبسیدعبدالرحمن

شهید

14
شفاخانهعبدالفهیم

التیام
24/1/1393201000000

شهرتالقان،رسک

رشکت

19/6/139651000000شفاخانهخراسان15
شهرتالقان،چهارراهی

شهیدی

16
یدشفاخانهعبدالفر

پیرزاد

14/08/

1396
20400000

شهرتالقان،رسکاول

شهیدی

شفاخانهرحامنی17
19/03/

1397
30

 



شهرتالقان،رسکاول

بندررسایسنگ

شفاخانههاوکلینیکهایخصوصیدرسطحوالیتتخار:۲-۱۹جدول 
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ختلفوالیتتخارفعالیتداردوبابدواخانهدرمناطقم۱۰۰درکنارشفاخانههاوکلینیکهایخصوصیبهتعداد

 ادویهجاتموردنیازمریضانراعرضهمیمناید.

 : میزان سوء تغذی3-8

دریافتمیزاندقیقسویتغذیدرسطحوالیتتخاربادرنظرداشتارقامدقیقمصابوفیصدیشفایافتههانیازبه

انجامشدهAADAحتازطریقدفرتمحرتمرسویجامعدارد،امارصفیکسلسلهفعالیتهاکهدرچوکاتسکتورص

استقابلتذکراست.

درسطحمراکزصحیPLWسالودربخشخانمهایحاملهوشیرده5دربخشسویتغذیحادشدیدنزداطفالزیر

تحتپوششوالیتیدفرت وAADAوالیتتخار افرادمصاببهسویتغذیحاد شکلمقایسویارقام به دارد قرار

 ذیالًارایهمیگردد.2018و2017شماهاولسالمتوسطدرش



 شامره

 2018ماه نخست سال  6 2017ماه نخست سال  6

کتگوری

سنی

شده پذیرفته تعداد

گان
کتگوریسنیناکامشفایاب

تعداد

پذیرفته

شدهگان

ناکامشفایاب

1
5اطفالزیر

سال
5997328037

 زیر 5اطفال

سال
471635910

2

ه اخانم

حامله

وشیرده

223417800
حامله ها خانم

وشیرده
91205470

میالدی2018و2017میزانمقایسویارقاممصاببهسویتغذیحادومتوسطدرششماهاولسال:۲-۲۰جدول 

 : موسسات غیر دولتی و رشکای انکشافی در سکتور صحت و تغذی3-9

حتوتغذیفعالیتمیمنایندشاملمیشنایست،بنیادآقاخان،موسساتغیردولتیکهدرحالحارضدرسکتورص

 وخدماتصحیوانکشافیبرایجوانانمیگردد.PTRO،AADAکمیتهسویدنبرایافغانستان،

 سکتور زیربنا و منابع طبیعی 4.    

هایموجوددروالیتربنازیفعلیابتداءمنابعطبیعیموجوددروالیتتخاررابهتفصیلبیانمنوده،سپسوضعیت

تخارراتوضیحدادهشدهاست.

 : منابع طبیعی والیت تخار4-1

موجودیتمنابعطبیعیدرانکشافاقتصادیواجتامعییککشوریاجامعهاهمیتحیاتیدارد.والیتتخاردارای

یکتعدادآننیازبهرسویمعدنمانندطال،منک،ذغالسنگ،گچ،وسایرظواهرمعدنیواحجارقیمتیبودهکه54

دارندومعادنطال،منک،ذغالسنگوگچعمالًاستخراجمیشوند.
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والیتتخاردارایمنابعآبیفراوانبودهکهدریایآمو،دریایکوکچه،دریایتالقانودریایبنگیازجملهمنابعآبی

باظرفیتبسیاربزرگاینوالیتمیباشدکهعالوهبرظرفیتآبیاریزمینهایکشاور زی،قابلیتتولیدبرقآبیرا

باالییرادارد.حوضوغناننیزیکیازمنابعآبیجالبودرخورتوجهبودهکهعالوهبرظرفیتذخیرهآبوتولیدبرق

منطقهمناسببرایسیاحتوگردشگریمیباشد.

هکتار۸۵،۶۶۵هکتارزمینزراعتیکهشامل۱،۲۳۴،۹۴۹والیتتخارازجملهوالیاتزراعتیکشوربودهکهدارای

 آبی، ۴۱۸،۶۵۷زمین للمی، زمین ۳،۸۱۵هکتار مثمر، درختان ۵۳۰،۷۴۳هکتار مراتع، هکتار۲۶۹۵۳هکتار

جنگالتوبتههاوبقیهراتاکستانها،زمینهایبایر،مناطقتحتپوششآبوبرفتشکیلمیگردد،میباشد.

 منابع آبی دریا ها و

منابعمهمآبیوالیتتخاررادریاها،حوزهاوچشمههاتشکیلمیدهدکهدراینجاچندمنبعمهموبزرگآنبه

تفصیلبیانمیگردد:

 دریای آمو .1

دریایآمویکیازمشهورتریندریاهایافغانستاناستکهازنقطهمرزیوالیتتخارباجمهوریتاجیکستانعبورمی

نامدریایپنجرابخودمیگیردوسپسدریاهایمناید.ایندریا بعدازآنکهرودآغشووآبپنجبهآنیکجامیشود،

کوکچه،وخشوکافرنهانبهآنمیریزدکهبنامدریایآمویادمیشود.

انستانتشکیلآباینرودخانهرادرافغ40معاونینایندریادرافغانستانعبارتنداز:آبهایواخانوپامیرتقریبا%

میدهد.رودچک،غزسو،کافرنهان،وخش،رسخاندریا،شیرآبادو...شعبههایشاملیایندریاهستند.ازدریایی

درقدوخواجهبهاوالدینآبیاریمیگرددکهتخمیناًساحهزراعتیآنبالغبه پنچولسوالیهایچاهآب،ینگیقلعه،

 هکتارزمینمیرسد.50,000

 ی کوکچه دریای .2

دریاییکوکچهازکوهپایههایهندوکشوپامیررسچشمهگرفتهباعبورازشهرفیضآبادمرکزوالیتبدخشانبعلت

مرتمکعبآب5عمقزیادکمرتیناستفادهآزآنصورتگرفتهاست.تنهایککانالدرحومهشهرفیضآبادکهحدود

بندبزرگ۲اواخرقراراستبندبرقدرحومهشهرفیضآباداعامرگردد.درثانیهمیباشد،احداثشدهاستودراین

آبیاریوتولیدبرقبنامهایبندآبیاریوبرقکوکچهسفلیوبندبرقکوکچهعلیادرساحهوالیتتخارقبالًدرزمان

اس نگرفته تطبیققرار مرحله در اما دیزاینگردیده، داودرسویو محمد مجموعاًجمهوریترسدار بند هردو تکه

هکتارزمینرادارامیباشد.۱۳۲۰۰۰میگاواتبرقوآبیاری۵۰۰ظرفیتتولید

 دریایی تالقان .3

دریاییتالقانازکوههایورسجرسچشمهمیگیردودرطولمسیرخوددرجناحچپوراستخویشولسوالیهای

ولسوالیهای و غار خواجه بهارک، تالقان، فرخار، بعداًورسج، آبیاریمیکند. را کندز ذالوالیت قلعه و آباد خان

های پایه کوه طولدریاییتالقاناز میشود. دریاییبغالنیکجا با ذال قسمتولسوالیقلعه دریاییتالقاندر

دریاییکیلومرتمیرسد.دریاهایمنکآبوبنگیمعاونین246ولسوالیورسجالیولسوالیقلعهذالوالیتکندزبه

تالقانمحسوبمیشوند.

 حوض وغنان .4
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اینبندبشکلطبیعیدراثرلغزشکوهدرقسمتغربیولسوالیورسجصدهاسالپیشبوجودآمدهودرسهطرفآن

صخرههایسختومقاومموجوداست.آبآنازطریقبرفهایکوهزردپنجشیروآبهایبارانماحولجمعشدهو

قطرحدوددهمرتازمیانکتلهبزرگسنگپارچههابهطرفپاینجریانپیدامیکند.مقدارخروجیازطریقسوراخبه

20آبنظربهموسمهایمختلفسالدرتغییربودهوبستگیبهحجمآبوفشارآندرحوضطبیعیداشتهوبین

مرتوارتفاعمتوسطآب800نمرتوعرضمتوسطآ3000مرتمکعبدرثانیهمیباشد.طولحوضحدود100الی

میلیونمرتمکعبآبرادارامیباشد.ارتفاعآبدرموسمگرما)24مرتبوده،بشکلطبیعیظرفیتذخیره10حدود

مرتبطرفپاینجریانپیدامنودهو150ماههایجوزاالیاسد(بیشرتمیگردد.آبازحفرهبندذخیرهازارتفاعحدود

 زیبایآبشارطبیعیراتشکیلدادهودرعینحالساحهخوبیبرایسیاحتوگردشگریمیباشد.یکمنظرهخوبو

 دریایی بنگی .5

دریابنگییکیازمعاونیندریایتالقانمیباشدکهازکوههایولسوالیهایخوست،فرنگوگذرگاهنوروالیتبغالن

هکتارزمینراآبیاریمینامیدکهبعداًدرقسمت13000رسچشمهگرفتهاست.دریاییبنگیدردوجناحراستوچپ

پلبنگیبادریاییتالقانیکجاشده،ولسوالیهایخانآباد،شهرکندزالیولسوالیقلعهذالازآبآنمستفیدمی

شوند.

 دریایی منک آب .6

منکتاقچهخانهازدرهدریاییمنکآبازکوهپایههایولسوالیمنکآبوچالرسچشمهگرفته،درساحهمعدن

کیلومرتدرقریهجویشیخبادریاییتالقانیکجامیشودو23مرتعبوروبعدازفاصله30الی15تنگباریکبعرض

بدینصورتدریاچهمنکآبیکیازمعاونیندریاییتالقانمحسوبمیشود.امازمانیکهداخلساحهمعدنمنکتاقچه

مرتدررشوعمعدنایجادگردیده،فرو10الی8آبدریاچهداخلشگافیکهبهقطرخانهمیگرددویکقسمتاز

مرتبامنحلمنودنمقدارزیادمنکباجریاناصلیدریاچهیکجامیگرددکه800رفتهوبعدازطیمسافهبیشرتاز

یوانات،اشجارجنگالتونباتاتسببشوروغیرقابلاستفادهشدنآبگردیده،مشکالتزیادیرابرایانسانهاوح

زراعتیایجادمیمنایدتاجاییکهزمینهایزیادیالمزورعشدهاست.

خوشبختانهدرایناواخرریاستحوزهدریایتالقانکانالیرادرمسیردریاچهمنکآبدرساحهکهبامعدنمنک

می۲۰۰نچالشبزرگکهقدامتآنبهبیشرتازمخلوطمیگردد،احداثمنودهکهبهاینترتیبتوقعمیرودبهای

 رسد،پایاندادهشود.

 : وضعیت سکتور زیربنا و منابع طبیعی4-2:

دیدربخشهایمختلفچونقتصاساختهایایرموجودیتزمستقیمبهطتباراریککشودیقتصارشدوتوسعها

مناسبتیرنسپواتراههایمواصالتیوسیستمژیدارد.موجودیترنراجمعادن،زراعتواستخرت،اصنعت،صالامو

التاجناسوبهبودسطحزندگیمردمدارابودهوبرایوالیتتخارازاینکهیکوالیتنتقانقشکلیدیرادرنقلوا

 زراعتیاست،نقشحیاتیوانکارناپذیردارد.

 برداری، نقشه و اراضی های ریاست شامل زیربنا سکتور شهرداریستزمحیط ، تالقان، تکنالوژیمخابری و ات

وآمریتبرشنازیومسکنورشکتشهرسا،یدعامهافودن،معامعلوماتی،حوزهدریایتالقان،حوزهدریایپنجپائین،

 ،وآبرسانیمیگردد.ملکیرت،میدانهواینسپواترهای
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 انرژی )برق( 4-2-1: 

ومسیردریاهادرمرکزوMHPکآبی)(دستگاههایکوچ688دروالیتتخارتاحالبهتعداد) (درمسیرکانالها

کیلواتانرژیآبیدرولسوالیفرخارو400کیلواتانرژیآبیورسجودستگاه500ولسوالیهابهشمولدستگاه

(کیلواتمیرسْداحداثشدهاست.همچنانوالیتتخار15277کیلواتولسوالیچالکهجمعاًبه)۵۰۰دستگاهبرق

ا جمله از که اند شده مستفید تاجکستان جمهوری وارداتی برق شبکه 16.8ز حدود وارداتی، برق 8.2میگاوات

مشرتکینساحاترهایشی،17500(کیلواتدرشهرونواحیتالقانبرای20/220میگاواتبرقآنازسباستشن)

تجارتی،دوایردولتی،مساجدوموسساتغیردولتیتوزیعگردیدهاست.

درصدمردموالیتتخاربهبرقدسرتسیتنویریدارندکهشاملبرقوارداتی،برقهایآبیوسولرمی97.3وتاکنون

گردد.بسیاریازولسوالیهاوحتیبسیاریازخانههایمرکزوالیتتاکنونازسهولتبرقمستفیدنشدهاند.

میگاواتبرقآبیراازدریاهایپنج،کوکچه،تالقانوبنگی2000باوجوداینکهوالیتتخارظرفیتتولیدبیشرتاز

دارد،اماتااکنوننهتنهادرینقسمترسمایهگذاریصورتنگرفته،بلکهاینظرفیتهادرسطحمرکزبازتابدرخور

ینوالیتوکشورتوجهینداشتهاست.استفادهازینظرفیتهامیتواندتاثیرمستقیمیبررویاقتصادورفاهمردما

داشتهباشد.رسمایهگذاریدراینبخش،عالوهبرباالبردنعایداتدولتی،دراشتغالزایی،افزایشرفاهعامه،توسعه

زیربناواحداثفابریکاتخردوبزرگودرنتیجهپیرشفتاقتصادیسهمبسزاییازخودبجاخواهدگذاشت.

%شهروندان50وژهبرقوارداتیازکشورهمسایهتاجیکستانبرایسالجاریقابلتذکراستباتکمیلشبکهسازیپر

دردست که امنوالیتتخار وارداتیکشورتاجکستانازساحاتنا برق ازاینکه میشوند نعمتبرقمستفید تالقاناز

لینبرق1397مخالفیندولتقرارداردعبورمیکندکهدرجریانسال رچندینبارازکیلوواتدراینمسی220تا

طرفمخالفینقطعگردیدهکهتاثیراتمنفیباالیفابرکاتکوچکتولیدیبهوجودآوردهواکرثاًفعالیتهامتوقف

 شدهبود.همچنانفیصدیزیادمردمبرایسالیانمتامدیدرمحالتازنعمتبرقمحرومخواهندبود.

میگاواتبرقرادارابودهوپروژهآبی445کچهظرفیتتولیدیبراساسرسویهایصورتگرفته،بندمامایدریایکو

میگاواتبرقرانیزدارد.به45.1هزارهکتارزمینراآبیاریمیکند،ظرفیتتولیدمقدار132کوکچهسفلیکهبرعالوه

احهآبیاریآن(میگاواتبرقوس45(ملیونمرتمکعبآبوظرفیت)320همینترتیببندتنگیورسجظرفیتذخیره)

(هکتارزمینرادارابودهومنابعمهموبزرگآبیوبرقیدرسطحکشورمحسوبمیشوندوازلحاظاقتصادی63110)

(میگاواتبرقآفتابی،2543ومحیطزیستاهمیتحیاتیدارد.برعالوهمنابعآبی،والیتتخاردارایظرفیتتولید)

(میگاواتبرقبایومسرانیزدارامیباشد.1,524,344(میگاواتبرقبادیو)1199)

 رسک و راههای مواصالتی زمینی وهوای 4-2-2:

کیلومرترسکهایحلقویکهولسوالیهارابهمرکزوالیت287کیلومرترسکوجودداردکهازجمله1281دروالیت

مرترسکهاباکیفیتدرجهدوماسفالتکیلو119رسکهاباکیفیتدرجهاولو کیلومرت 163وصلمینامید.تاکنون

٪کلرسکها74کیلومرتکه999مجوعرسکهایوالیتتخارراتشکیلمیدهدومتباقی %26گردیدهاستکه

 میباشد،بشکلخامهقرارداشتهودربعضیساحاتوضعیتنهایتخرابدارد.

لحاظترا از که اسفالترسکهایماورایکوکچه و مهمساختامن اهمیتاقتصادیبرایوالیتتخار نفوسو کم

التآنعقدقرارداد۲کیلومرتدرنظرگرفتهشدهواکنون۱۴۴بهطول۱۳۹۷پنداشتهمیشود،دربودجهسالمالی
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سکشنرسکمواصالتی۳التدیگرآندرمراحلمختلفتدارکاتدرادارهتدارکاتملیقراردارد.عالوتا۳گردیدهو

کیلومرتتحتکارقراردارد.رسکهایداخلشهرتالقانقبالًبایک۵۰والیبنگیالیولسوالیاشکمشبهطولولس

٪کار،قراردادفسخگردیدهبودکهاخیراًقراردادآنعقدشدهو۶۲رشکتقراردادگردیدهبودکهبعدازتطبیقحدود

آغازشدهاست.کارآن

ختامنواسفالترسکازتالقانالیولسوالیچال،ازفرخارالیورسجوازپلبیگمسا۱۳۹۶دربودجهسالمالی

۱۵بهاستثنای۱۳۹۷الیشهررستاقدرنظرگرفتهشدهبود،امابهمرحلهتطبیققرارنگرفتهودربودجهسالمالی

ورسجسایررسکهاانعکاسنیافتهاست.–کیلومرترسکفرخار

ایوالیتتخاربهتفکیکنوعپوششرسکه:۲-۱۲گراف 

مشکل با نقلمردموسایرتولیداتزراعتیرا ترانسپورتوحملو عدماحداثرسکهایمواصالتیبینولسوالیها

عمدهمواجهساختهوتاثیراتمنفیباالیفعالیتهایاقتصادیبخصوصسکتورزراعتازخودبجاگذاشتهاست.

 میدان هوایی(ترانسپورت هوایی ) 4-2-3:

کیلومرتیدورترازمرکزشهرتالقانموقعیت5میدانهواییتالقاندرساحهرسایسنگمرکزوالیتتخاربهفاصله

بنابههدایتدولتاسالمیافغانستانوسعیوتالشانجیرنسیداحمدروئینوالیسابقتخارکه1375دارد.درسال

وسایطساختامنیریاستعمومیحفظومراقبترسکهاووسایطریاستساختوسازمیدانهواییتالقانتوسط

مرتتوسعه1600مرتبه600آبیاریباابتداییترینسامانآالتتخنیکیآغازگردیدهوکمرتازیکسالخطرنویرااز

تکمیلکاراحداثمیدانهواییتالقانطیاراتنظامی یدانبهمقصداینمN- 32وN24وانکشافدادهاست.با

کابلپروازداشت.

1395حمل3کاربازسازیمرحلهسوممیدانهواییتالقانبههدایتمحمدیاسینضیاوالیاسبقوالیتتخاردر

مرتافزودهشد.خطرنویمیدانهواییتالقانطور400آغازگردیدودراینمرحلهبهطولخطرنویبهطرفرشقی

مرتساحه500مرتساحهمحافظتیپروازو200مرتوهمچنانبهطرفرشق45رضمرتوع2000خامهبهطول

ازمیدانهواییتالقانطیاراتپکتیکوطیارات475انکشافیبودهکهبیشرتاز جریبزمینرااحتوامینامید.فعالً

PC-12 وC-208 .قوایهواییکشوراستفادهمیمناید 

1281 

282 

999 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

مجموع سرکها به 

 کلومتر
 خامه اسفالت



 

 وزارتاقتصاد 69

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

تاسیسات بودهوبدینملحوظدرپالنانکشافیسالاعامرمیدانهواییو آنازاولویتهایوالیتتخار موردنیاز

اینوالیتشاملگردیدهبودکهوزارتهایمحرتماقتصادومالیهنیزدرمسودهاولبودجهملیسالمالی1397مالی

بعدا1397ً اما ازمسودهدومبودجهسالمالیکهجهتتصویببهپارملانارسالگردیدهبود،شاملمنودهبودند.

مردماینوالیتمی1397 و کهموجبنگرانحکومتمحلیتخار شاملنگردیده احداثمیدانهواییتخار پروژه

(برایاسفالتخطرنویوایجادتاسیساتمیدانKFWیآملان)بانکانکشافقابلیادآوریستکهدرایناواخرباشد.

دادهاستکهپروسههایرسمیآنتحتکارمیباشد.هواییتالقانعالقمندینشان

 ترانسپورت زمینی 4-2-4:

 تعداد به جمعاً والیتتخار 30در بریو مسافر بخش6اتحادیه شاخصهایعواید باربریفعالیتدارد. اتحادیه

خطسیروجرایمازفیصدازوسایطباربریومسافربری،توزیعکتابچه5فیصدو3ترانسپورتزمینیشاملکمیشن

 وسایطخالفرفتارمیباشد.

(ملیون57.43اعامردروازهورودیرشقیبهشهرتالقانبههمکاریمقاممحرتموالیتوسکتورخصوصیوتحویل)

بهعوایددولتازجملهدستآوردهایعمدهبخشترانسپورتزمینیمیباشد.در1396تا1389افغانیطیسالهای

رترمینلترانسپورتیاعامرنگردیدهوبنادرمسافربریوالیاتوولسوالیهادرساحاتشهریدرملکیتهایوالیتتخا

شخصیقرارداردکهموجببینظمیدرشهرتالقانگردیدهاست.درایناواخررهربیوالیتتخارمبنظوربهبودامور

ا ترمینلهایترانسپورتیو زمینهایدولتیراترانسپورتزمینیبرایایجاد شهر، ساحاتبیروناز به نتقالبندر

مشخصمنودهودرحصهاعامرترمینلهااقدامخواهدشد.

 وضعیت شهری و شهر نشینی4-3: 

شهرتالقانباداشنتدریا،نهرها،جویبارهاوچشمهسارهایکیازرسسبزترینشهرهایکشورمحسوبمیشود.در

ناحیهشهرتقسیمگردیدهاند.بنابرافزایش۶تنمیرسدکهدر100,000رتالقانبهبیشازحالحارضینفوسشه

مهاجرتهاازروستاهاوولسوالیهابدالیلناامنی،بیکاری،فقرومزایایشهرنشینی،نفوساینشهربهرسعتدر

نهایزراعتیبهمنازلمسکونی)توسعهحالافزایشمیباشد.رشدرسیعنفوسدرشهرتالقانسببتبدیلشدنزمی

شهربدوننقشهوماسرتپالن(،تراکمبیشازحدنفوس،آلودگیآبها)سطحیوزیرزمینی(ومحیطزیستگردیده

است.پروژهتوسعهشهرتالقانبهامتدادمیدانهواییازجانبمقامریاستجمهوریمنظورگردیدهوساحاتموردنظر

بدلیلمعضالتاجتامعیمتوقفمیباشد.محرتمشهرسازیرسویشده،اماروندتطبیقاینپروژهنیزتوسطوزارت

کیلومرتتوسطریاستفوایدعامه50+171طولپروژهاسفالترسکهایشهرتالقانبهشمولکانکریتجویچههابه

،قراردادحدودیکسالقبلازجانب٪کارآنتطبیقگردیدوبدلیلتخطیرشکتمتعهد۶۸قراردادگردیدهبودکه

گردیدهبود،دوبارهکارآنآغازشدهاست.ادارهتدارکاتملیفسخ

 حدود گردیده اعامر آمریترشکتآبرسانیتخار شهرداریتالقانو توسطاداره هایآبرسانیکه  ٪شهر21شبکه

امیدنیموردنیازشانراازچاههایعمیقوفامیلتحتپوششقراردادهوبقیهنفوسشهرآبآش12000رانظربه

نیمهعمیقوچشمههاتامینمیمنایند.
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ساحاتتحتپوششتوزیعآبصحیشهری:۲-۱۳گراف      

٪ازچاههای79٪ساحاتشهریتحتپوشششبکهآبرسانیبودهومتباقی21درگراففوقدیدهمیشودکه

بارهاآبآشامیدنیموردنیازشانراتامینمیمنایند.عمیقونیمهعمیق،چشمههاوجوی

عدموجودمکانهایتفریحی،انکشافبیرویهونامنظموبدونپالنشهر،افزایشمهاجرتهابهشهرتالقانوتراکم

لودگیبیشازحدنفوس،تخریبزمینهایزراعتیوتبدیلشدنآنهابهمنازلرهایشی،آلودگیآبهایشهرتالقان،آ

عدمآگاهیالزممردمنسبتمحیطزیست،تخریبزمینهایزراعتیوخانهمسکونیتوسطدریادرحومههایشهر،

٪شهرنشینانبه79نبودجویبارهایاستندردوعدمپاککاریمبوقعآنوعدمدسرتسیبهفرهنگشهرنشینی،

شهرنشینانراتهدیدمیمناید.آبآشامیدنیصحیازجملهچالشهایمهمیاستکهزندگی

 مدیریت آب )بند و انهار(

برنامههایکاریریاستهایحوزههایدریایتالقانوپنچپائین.

 برنامهتحکیمسواحلدریاها. .1

 برنامهاصالحوبازسازیتأسیساتآب. .2

 برنامهانکشافملیآب. .3

 برنامهتنظیمومدیریتهایحوزههایدریایی. .4

تقویتنهادها,انکشافپالیسیهاوقوانینومقررات.برنامهایجادو .5

بدینمنظوردولتشیوههایمنسجمادارهمنابعآبواداراتحوزههایدریایی)حوزهدریایتالقانوحوزهدریایپنج

فهمهپائین(راجهتپالنگذاریوانکشافمنابعآبرویدستگرفتهوهدفازاینشیوهمدیریتآبادارهوانکشا

زندگی وضع بهبود اجتامعی، و انکشافاقتصادی افزایشپایدار کاهشفقر، منظور به کشور آبیدر منابع جانبه

خانوادهها،اشتغالزاییوتامینآبکافیبراینسلهایحالوآیندهکشورمیباشد.

اًءادارهومدیریتهمهجانبهمنابعدرصدباشندهگانکشوربهزراعتودامداریمشغولاند،بن85ازآنجایکهبیشاز

آبدرکشوردراولویتهایکاریدولتقرارداشتهاست.ازبدوتاسیسادارهموقتتااکنوندربخشرسمایهگذاری

اصالحوبازسازیسیستمهایآبیاریدروالیتتخارتوجهبیشرتمبذولگردیدهاست.کاراصالحوبازسازیسیستم

 فیصدارتقایافتهاست.16فیصدو65کیامتسواحلدریاهادرسطحتخارازصفرفیصدباالرتتیببههایآبیاریوتح

فیصد،کاهشزمان75فیصدبه30درنتیجهاصالحوبازسازیسیستمهایآبیاریسطحافزایشحاصالتزراعتیاز

تبدیلزمینهاییکفصلهبهدوفصلهآبیقطعجریانآبازاثرحوادثطبیعی)سیالبها(ازمدتدوماهبهدوهفته،

 25از تولید85فیصدبه منازعاتآبیبیندهاقین، کاهشقابلمالحظه مسیر15.5فیصد، میگاواتبرقآبیدر

 ساحات تحت پوشش
17% 

 ساحات باقی مانده
83% 

 ساحات باقی مانده ساحات تحت پوشش
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فیصد85فیصدبه20کانالها،فراهمآوریبههزارهانفرفرصتهایشغلی،افزایشعوایدمالکانتاسیساتآبیاز

دستآو جمله )از تعداد به هکذا محسوبمیگردد. آبوالیتتخار اداره استیشنهایآبسنج،12ردهایعمده )

هواشناسیوبرفسنجدرسطحوالیتتاسیسوعمالفعالیتدارد.

شیوهنوینمدیریتآبدرکشوربهمنظورمدیریتهمهجانبهمنابعآبی،انتقالادارهومدیریتآبیابهعبارتدیگر

(انجمناستفادهکنندهگان32منابعآبوآبیاریراازنهادهایدولتیبهکاربرانآبدرنظرگرفتهوتاحال)مدیریت

آبیاری نهادهایاجتامعیدرمسایلمنابعآبو تاسیسگردیدهاست. آبدرسطحوالیت)درهردوحوزهدریایی(

مراقبتوبهرهبرداریازتاسیساتآبی،انتخابمیرابها،شاملپروسهکنرتول،توزیعآبطبقحقابهوسهمیه،حفظو

سهمگیریفعالدرجلساتپالنگذاریومشورهدهیدرترتیباسرتاتیژیوپالیسیحوزهمربوطه،نظارتازچگونگی

تطبیقپروژههایزیربنایینقشبسزاییدارند.

احداثوتحکیامتکانالهاوسیتمهایآبیارییک(کانالوجودداردکهدربخش216درسطحوالیتتخاربهتعداد)

سلسلهفعالیتهایچشمگیریازطریقحوزهدریایتالقانوحوزهدریایپنجپائینوموسساتهمکارانجامیافتهوحدود

%(35%(کانالهاازسیستمهایقدیمیوسنتیبهسیستمهایعرصیاصالحوبازسازیشدهاست.اماهنوز)65)

بهسیستمقدیمیوعنعنویکهیکچالشومانعرشدسکتورزراعتبوده،باقیماندهواعامراینبندهابندهایآب

 برایتامینآبموردنیاززمینهایللمیتحتکشتنهایترضوریاست.



 
 گرافسیستمهایآبیاریاصالحشدهواصالحناشدهبهفیصدی:۲-۱۴گراف 

%آننیازبهتحکیامتدارندکهازاین85%کارصورتگرفتهو15اهادرحدودهمچناندربخشتحکیامتسواحلدری

 ناحیهزارعینبهمشکلجدیمواجهاند.

 
 مقایسهسواحلتحکیمشدهوتحکیمناشدهدریاها:۲-۱۵گراف 

,  کانال های اصالح شده
65%  

%35, کانال های مخروبه  

15% 

85% 

 % 85سواحل تحکیم ناشده  %15سواحل تحکیم شده  
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یکصدهزارفامیلهزارهکتارزمینللمیراآبیاریوبرایحدود132امادرحصهتطبیقپروژهآبیاریکوکچهسفلیکه

(ملیونمرتمکعبآب،تواناییتولید320زمینهکاررامساعدمیسازد،وهمچنانبندتنگیورسجباظرفیتذخیره)

بودهکهدرصورتاعامرآنمشکالتکمآبیکه63110(میگاواتبرقوساحهآبیاریآن)45) دارا (هکتارزمینرا

،مرفوعمیگرددقابلیادآوریاستکهرسویاقتصادیوتخنیکیودیزاینپروژهساالنهوالیاتکندزوتخارگرفتاراست

هایمذکورتکمیلگردیدهامادرقسمتتطبیقآناقدامعملیتااکنونصورتنگرفتهاست.

 مخابرات4-4: 

اینبخشدربخشمخابراتوتکنالوژیمعلوماتییکیازاولویتهایمربممردمودولتبشامررفته،توسعهوفعالیت

ارتقایسطحفرهنگیجامعهرولمهمداشتهوبوسیلهآناطالعرسانیومعلوماتبهکوتاهترینزمانازطریقرسانه

جوزا16ها،ایمیلوشبکههایاجتامعیتامینمیگردد.نخستینباردروالیتتخارشبکهمخابراتیافغانبیسیمدر

بهفعالیتآغازکرد.1383

سالگذشتهدسرتسیبه15رتباطاتومخابراتشاهدتحولبزرگدرکشورمیباشیمکهدروالیتتخارطیدرعرصها

،اتصاالتگسرتشامتیانخدماتمخابراتیازطریقکمپنیهایعامهوخصوصیافغانتلیکام،سالم،افغانبیسم،

نفردارای۲۰نفر۱۰۰ارهایارایهشدهدرهر%مردمبهخدماتانرتنتیدسرتسیدارند.براساسآم52یافتهاستو

مبایلهمراهمیباشد.

امایکتعدادقریهجاتدرولسوالیهایدوردستتااکنونبهخدماتمبایلدسرتسیندارندکهنیازبهارایهخدمات

یباشدکهازلحاظمیباشد.قابلذکراستکهقیمتپرداختبرایمکاملاتتلیفونیوانرتنتخیلیهابلندوگزافم

 اقتصادیدرمقایسهکشورهایهمسایهمفیدیتندارد.

 معادن4-5: 

جامعهموجودیتمنابعطبیعیبویژهمعادنواستخراجآناهمیت یا طوریکهمیداننددرانکشافاقتصادییککشور

یرمعادنواحجارقیمتی(معدنمانندطال،منک،ذغالسنگ،گچ،وسا54حیاتیدارد.خوشبختانهوالیتتخاردارای)

میباشدکهیکتعدادآننیازبهرسویدارند.معادنطال،منک،ذغالسنگوگچعمالًاستخراجمیشوند.امااستخراج

بگونهمثالرشکتقراردادیاستخراجمعدنمنکولسوالیمنکآبخالف معادنبهشیوهسنتیصورتمیگیرد،

سنتیتوسطم شیوه به آنمتوقفرشایطقرارداد کار یناواخر در که توسطمواشیانتقالمیدهد استخراجو ردم

گردیدهاست.درسایرمعادنوالیتتخارتاحالرسمایهگذاریالزمصورتنگرفتهوسطحوعوایدازطریقمعادنبیسار

 ناچیزاست.

نوعاستخراجوضعیتمعدنظرفیتاستخراجبهتنموقعیتمعدناسممعدنشامره

سنتیفعال579،480.9منکآبعدنمنکتاقچهخانهم1

2
سنگ ذغال معدن

گزستان
فنیوتخنیکیفعالمشخصنشدهکلفگان

نیمهمیکانیزهفعالمشخصنشدهکلفگانمعدنمنککلفگان3

فعالمشخصنشدهدریاخانهشهرتالقانجغلدریای4
و غیرقانونی

بدونقرارداد

579،480.9مجموع
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 معادنفعالدرحالاستخراجازطریقوزارتمحرتممعادن:۲-۲۱ جدول

اسممعدنشامره
موقعیت

معدن

ظرفیتاستخراج

بهتن

وضعیت

معدن
نوعاستخراج

ابتدائیوغیرقانونیفعالمشخصنشدهتالقانزرشوینوآبادخطایان1

2
نورآبه طالی زرشوی

وسمتی
رقانونیابتدائیوغیفعالمشخصنشدهچاهآب

ابتدائیوغیرقانونیفعالمشخصنشدهچالمعدنذغالسنگبزغور3

4
اره سنگ ذغال معدن

شخویکهتال
ابتدائیوغیرقانونیفعالمشخصنشدهمنکآب

 معادنفعالاستخراجخودرسدرسطحوالیتتخار:۲-۲۲جدول 

افغانیمیباشدکهدر4,432,469مبلغ1396حسبگزارشریاستمحرتممعدنعوایدبدستآمدهطیسالمالی

درصورتافزایشرسمایهگذاریباالی ناچیزاست. اندکو مقایسهبهموجودیتمعادندروالیتتخارعوایدبسیار

واحداثرسکهای وگچ( ذغالسنگ، ایجادفابریکههایپروسس)منک، استخراجفنیوتخنیکیمعادن، معادن،

آمدهایدولتومردموسطحاستخدامودرنهایتزمینهرشدوانکشافاقتصادواجتامعیوالیتمنتهیبهمعادن،در

ودرکلکشورفراهممیگردد.

موسسات غیر دولتی و رشکای انکشافی در سکتور زیربنا و منابع 4-6: 

 طبیعی

شاملموس فعالیتمیمنایند، زیربنا سکتور حالحارضدر در شلرتموسساتغیردولتیکه ساتکنرسنجهانیو

برآندفرت عالوه همکاریهایانکشافیجمهوریفدرالآملانRIDFفارالیفمیگردد. و توسطوزارتاقتصاد که

موسسات گذاری رسمایه اما مناید. می تطبیق را زیرینایی متوسط های پروژه زیربنا سکتور در شود، می متویل

 هکهنیازمندتوجهجدیرامیمناید.غیردولتیدراینسکتورخیلیناچیزبود

 خصوصی سکتور اداره اقتصاد و انکشاف سکتور5.  

دولتجمهوریاسالمیافغانستانکهدهلتبودومهمرگوبزافهدازاخصوصییکیرتقویتسکتودیوقتصااشدر

انکشافیمل چهارچوبصلحو اینزمینهدرسنداهدافانکشافیپایداریافغانستانو یافغانستانتوجهجدیدر

مبذولداشتهوراهکارهایمشخصیراغرضرشدوانکشافاقتصادیوحامیتسکتورخصوصیبحیثماشینرشد

اقتصادیکشوردرنظرگرفتهاست.عالوتاًپالیسیمشارکتعامهوخصوصیتدوینگردیدهکهزمینهافزایشرسمایه

عدمیسازد.گذاریهایمشرتکدولتوبخشخصوصیرامسا

هودرعینحالبربهبودفعالیتیددهامتاثرگررسکتوفعالیتهایسکتورخصوصیازاجراآتوفعالیتهایسایر

دریککشورخصوصیرسکتوفنکشاتاثیرگزاراست.اغیرمستقیمومستقیمهایسایرسکتورهایاقتصادیطور

هعامهراتامینفامندیورضایترویکار،کاهشفقرودرنهایتردی،اشتغالنیقتصااشدمیتواندزمینههایبهرتر

گردد.تیکایموکرمدنظااریباعثپایدو
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مانعرشد که بوده مواجه مشکالتعدیدۀ و چالشها با والیاتکشور سایر مانند والیتتخار خصوصیدر سکتور

ندگیوزارتتجارتوصنایعدروالیتتخار،نبودوانکشافاینسکتورمیگردد.عمدتریناینچالشهارانبودمنای

پارکصنعتی،نبودسیستمبازاریابیموثروکارا،نبودرسدخانههایمعیاریومجهزجهتنگهداریمحصوالتتولیدی

بخشخصوصی،عدمدسرتسیبهمنابعمتویلوقرضههایاسالمی،کمبودبرقبرایمراکزتولیدی...میباشد.

وزارتهاواداراتشاملاتیژیانکشافیملیافغانستانسکتورادارهاقتصادوانکشافسکتورخصوصیمطابقاسرت

دهکهعبارتازادارهاتاقهایتجارت،ریاستبویجودحدبووا6مستقلمتعددمیگردد،امادروالیتتخاررصف

عمومیقتصاا مدیریت ادارهمستوفیت، اداستندرموامستقلنود، ارد، ادارهاحصائیهمرکزره ایبرتسهودیجایو

مسفا(میباشد.ن)فغانستادراحمایهمنابعتمویلیکوچک

 میزان عواید شامل عواید مالیاتی وغیر مالیاتی  5-1:

ملیونافغانیپالنعوایدیازطریقوزارتمحرتممالیهتعینگردیدهبودوبنا380بهوالیتتخار1396درسالمالی

برفعالیت اندکه توانسته ملیونافغانیعوایدجمعآوریمنایندکه418.82هایادارهمحرتممستوفیتخوشبختانه

1394(ودرمقایسهبهسالمالی%13(ونسبتبهسالگزشته)%10.1ملیونافغانی)48درمقایسهبهپالنمبلغ

دولذیلارایهمگردد.%(افزایشرانشانمیدهدکهدرج27.3ملیونافغانی)89.82مبلغ

ره
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به%بهافغان11396380.4418.238.4210.1%
به

افغانی
به%

21395353.7370.8417.145%48 13 % 89.8227.3% 

31394308.432920.67%

میزانعوایدمالیاتی:۲-۲۳جدول 

بلکهافزایشعوایدرانشان،منابععایداتیایجادنگردیدهاستراتجدیدریطوریکهدرجدولمالحظهمیگرددتغی

 میدهد.

 وضعیت صنایع دستی در والیت تخار5-2: 

دارد،نشاندهندهءفرهنگوهرنعمیقمردمماناستوصنایعدستیدروالیتتخارکهریشهدرصدهاسالپیش

کممهری با حاالدیدهمیشودکه اما محسوبمیشود. ها آمدخانواده در و یکیازخطوطاساسیاقتصادجامعه

 .مواجهشدهونسبتآدرحاشیهقرارگرفتهاست

خ زرگری، قالینبافی، انواعصنایعدستی، والیتتخار در حکاکی،خوشبختانه گلدوزی، رنگریزی، امکدوزی،

نجاری،آهنریزی،الچهبافی،خیاطی،فلزکاری،،بوتدوزی،دستکولدوزی،خطاطی،چپندوزی،گلیمبافی،رغزه
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بافی،جمبوسدوزی،قفلسازی،چاقوسازی،گرافدوزی،حلبیسازی،پردهدوزی،سیتدوزی،ریسندهگی،مهره

.صدهانفربطورمستقیموغیرمستقیممرصوففعالیتمیباشنددوزیوجودداشتهوعمال

کارگرانبخشصنایعدستیوالیتتخارباابتداییترینوسایلکارمرصوففعالیتمیباشندکهنقشخوبیرادررشد

دارندکهدراقتصادخانوادهایفاءمینامیند.اکرثکارگاههایصنایعدستیدروالیتتخارازپولشخصیافرادفعالیت

بخشهایمختلفبهمشکلمواجهمیباشد.باوجودکهموسساتغیردولتیمطابقبهاهدافشانکههامنارشدپایدار

خانوادههامیباشداکرثآفعالیتهایشانموقتوغیرموثربودهاستبطورمثال:موسسهمحرتمآغاخاندرولسوالی

ربخشبوتدوزیظرفیتسازیمنودهوبعدازختمورکشاپششماهبههریکنفرازمعلولینراد20فرخاربهتعداد

ازاشرتاککنندهگانیکیکپایهماشینولوازممجهزکاریتوزیعمنودهاستتاخودافرادآموزشدیدهبهفعالیت

ادآموزشدیدهدوبارهشانادامهبدهنداماباگذشتچندماهموسسهسویدنعینپروژهمشابهرابرایششتنازافر

دایرمنودهوتکراراًبرایافرادمتذکرهماشینووسایلکارتوزیعمنودهاستکهنشاندهندعدمهامهنگیدرفعالیت

.هااست

نظربهگفتهمحمداعظمیکیازافرادآموزشدیدهتدویرورکشاپبرایباردومازطرفموسسهسویدنغیررضوریو

 .ستغیرموثربودها

دربخشصنایعدستیدروالیتتخارظرفیتهایخوبیمنابعبرش اما،وجودداردیوساحهکاریمناسبمجموعاً

آنچهکهرضورتاستتوجهصورتنگرفتهاست.بدینمنظورتوقعمیرودکهنهادهایدولتیوغیردولتیدرقسمت

دستگیرند.رویرشدوانکشافصنایعدستییکسلسلهاقداماتالزمرا

(16,331,460(سالدرحدودمبلغ)6اریدراینبخشازطریقنهادهایدولتیوغیردولتیدرمدت)میزانرسمایهگذ

ریاستاقتصادتخاردرافغانیصورتگرفتهاستکهنظربهظرفیتهایمحلیوساحهکاریقناعتبخشنیست.

هصنایعدستیوالیتتخارترتیبمنودهومبنظوررسمایههامهنگیبااداراتدولتیوموسساتغیردولتیطرحتوسع

گذاریرویآندراختیاردونرهاقرارخواهدگرفت.

 خصوصی تعداد بانک ها به تفکیک دولتی و5-3: 

(بانکرصفدرمرکز)تالقان(مرصوففعالیتاندکهذیالًارایهمیگردد:6دروالیتتخاربهتعداد)

 دولتی(دافغانستانبانک)بانک .1

 منایندگیعزیزیبانک)بانکخصوصی( .2

 منایندگیمیوندبانک)بانکخصوصی( .3

 منایندگیعضنفربانک)بانکخصوصی( .4

 منایندگیکابلبانکنو)بانکدولتی( .5

 منایندگیباخرتبانک)بانکخصوصی( .6

  بندر آیخانم5-4: 

مرزمشرتکدارد.بندرآیخانمکهازلحاظقدامتتاریخییکیازآبداتوالیتتخاردرجنوبباجمهوریتاجیکستان

تاریخیکشورمحسوبمیشود،درولسوالیدشتقلعهموقعیتداردوتجارانازاینبندراستفادهمیمنایند.امادر
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خیلیمحدودمیحالحارضرویدریایآموپلوجودنداشتهوانتقالمالالتجارهازطریقکشتیکهدارایظرفیت

باشد،صورتمیگیرد.

شبکهانکشافیآقاخانبهکمکمالیاتحادیهاروپایکپایهپلرویدریایآمودربندرآیخانماعامرمیمنایدوشهرک

مشرتکنیزدرخاکتخارساختهمیشودکهفعالیتهایابتدائیآنآغازگردیدهاست.بااعامرپلاینبندربهیک

 ارتیمهمکهحتیمیتواندبحیثترانزیتباکشورهایآسیایمیانهمورداستفادهقرارگیرد.بندرتج

 موسسات غیر دولتی و رشکای انکشافی 5-5:

درحالحارضفعالیتهایموسساتغیردولتیدراینسکتورنهایتمحدودبودهورصفبنیادآقاخانفعالیتدارد.

وزارتزراعتومالدارینیزدراینبخشرسمایهگذاریمنودهاندکهتاثیراتCARD-F،برنامهGIZ-SEDEP دفرت

خوبیازخودبجاگذاشتهاست.

  فرصت های رسمایه گذاری برای بخش خصوصی5-6:

والیتتخاریکیازوالیاتدرجهدومافغانستانبهشامرمیرود،اماظرفیتهاینهفتهدراینوالیتنقشآنرادررشدو

توسعهاقتصادیکشوربرجستهمیسازدکهرسمایهگذاریواستفادهازفرصتهاوظرفیتهایموجودمیتواندسبب

اینافزایشتولیداتداخلی،سطحدرآمدواشتغالو در ایجادامنیتغذاییدرکشورگردد. رسانجامکاهشفقرو

قسمتفرصتهاوظرفیتهایموجوددروالیتتخارکهمیتواندبخشخصوصیباالیآنبشکلمستقیمویاهمبا

مشارکتسکتورعامهوخصوصیرسمایهگذاریشود،بهتفصیلبیانمیگردد:

 انرژی برقفرصت های رسمایه گذاری در تولید  .1

موجودیتدریاهایپرآبیکهازوالیتتخارمیگذردثروتملیبزرگیاستکهزراعتومیزانتولیدبرقرامیتواند

بندهایرسویشدهبرقچونبندبرق تالقانوبنگیو آمو، دریایهایمهمیچوندریایکوکچه، متحولمناید.

میگاواتبرقاز2000وبندآبیاریوبرقتنگیورسجباظرفیتتولیدماماییکوکچه،بندآبیاریوبرقکوکچهسفلی

فرصتهایبینظیریدروالیتتخارمیباشد.

 براساسرسویهایصورتگرفتهمنابعبزرگآبیوتولیدبرقوالیتتخارباظرفیتآندرذیلارائهشدهاست:

 میگاواتبرق445بندمامایدریایکوکچهظرفیتتولیدی .1

2. ( ظرفیتتولید تشکیلداده که برزگآبیرا وزخیره زیبا منظر از غنانبرعالوه طبیعیحوضو (45بند

میگاواتبرقرانیزدارد.

3.  عالوه بر سفلیکه برقکوکچه آبیاریو ظرفیتتولیدمقدار132بند آبیاریمیکند، زمینرا هکتار هزار

میگاواتبرقرانیزدارد.45.1

داشنتظرفیتذخیره)بههمینترت .4 (45(ملیونمرتمکعبآب،)320یببندآبیاریوبرقتنگیورسجبا

 (هکتارزمینراآبیاریمیمناید.63110میگاواتبرقراتولیدوساحه)

5. ( دارایظرفیتتولید والیتتخار منابعآبی، )2543برعالوه میگاواتبرقآفتابی، میگاواتبرق1199( )

(میگاواتبرقبایومسرانیزدارامیباشد.1,524,344بادیو)
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اینبخشهارسمایهگذاریمناید. سکتورخصوصیمطابقپالیسیمشارکتسکتورعامهوخصوصیمیتوانددر

قابلیادآوریستکهرسمایهگذاریدربندهایبزرگنیازبهمنابعمالیهنگفتداردکهدراینزمینهالزماستتا

 نخارجیتشویقگردندوازطریقجلبرسمایههایخارجیسطحرسمایهگذاریافزایشیابد.رسمایهگذارا

 فرصت های رسمایه گذاری در بخش استخراج معادن .2

معدنبودهکهشاملمعادنمنک،ذغالسنگ،طال،گچ،سنگمرمر،الجورد،چونه،مس،و54والیتتخاردارای

معدنبشکلقانوناستخراجمیگردد.رسمایهگذاریدر4د.تااکنونرصفسایرمرنالهایقیمتیونفتمیگرد

دارایظرفیتهای و گذارانبالقوه منابعمالیهنگفتورسمایه بخشهایزیربناییبه معادنمانندسایر سکتور

دراینبخشتخنیکیالزمنیازداردکهدرحالحارضچنینظرفیتهایدرسطحکشورموجودمنیباشد.ازایرنو

نیازبایدرسمایهگذارانخارجیتشویقگردیدهوزمینهرسمایهگذاریبرایشانمهیاگردد.

امامهمرتازهمهالزماستتاوزارتمحرتممعاندرحصهرسویوتعیینظرفیتمعادنوالیتتخاراقداماتالزمانجام

دهدتاگامهایبعدیدراینراستابرداشتهشود.

 ای رسمایه گذاری در بخش زراعت و مالداریفرصت ه .3

هکتار۸۵،۶۶۵هکتارزمینزراعتیکهشامل۱،۲۳۴،۹۴۹والیتتخارازجملهوالیاتزراعتیکشوربودهکهدارای

 آبی، ۴۱۸،۶۵۷زمین للمی، زمین ۳،۸۱۵هکتار مثمر، درختان ۵۳۰،۷۴۳هکتار مراتع، هکتار۲۶۹۵۳هکتار

راتاکستانها،زمینهایبایر،مناطقتحتپوششآبوبرفتشکیلمیگردد،میباشد.جنگالتوبتههاوبقیه

اینوالیتباداشنترشایطاقلیمیمناسب،خاکحاصلخیز،آبفراوانوزمینهایللمیوآبیفراوانبرایتولیدانواع

الیتهایزراعتیومالداریدارامختلفمحصوالتزراعتیوپرورشدرختانومواشیزمینهخوبیرابرایگسرتشفع

بودهکهدرتامینمصئونیتغذائی،اشتغالزاییوفقرزداییوبهبودسطحزندگیمردمنقشارزندۀراایفامیمنایدو

٪مردمازدرآمدناشیازاینسکتورامرارمعیشت۷۵٪نیرویکاردراینسکتورفعالیتمنودهوبیشرتاز۴۴تقریباً

ند.میمنای

رسمایهگذاریهایبخشخصوصیکهبتواندزراعتراتجارتیبسازدتااکنونوجودنداشتهکهدلیلآنسطحپایین

درآمدملیدهاقینوعدماستفادهازتجهیزاتفنیزراعتیمیباشد.درحالیکهفرصتهایخوبرسمایهگذاریدر

لوبیاوماش(،نباتاتطبی)هنگوزعفران(وتولیدگوشتسکتورلبنیات،زنبورداریوتولیدعسل،حبوبات)نخود،

)گوشتگوسالهومرغ(وجوددارد.درصورتکهدرموادفوقبشکلکمکهایبالعوضرسمایهگذاریشود،بخش

 خصوصیمیتواندطورفوقالعادهرشدمناید.

 فرصت های رسمایه گذاری در صنایع دستی  .4

بخشهایبوتدوز گرافصنعتگراندر بافی، رغزه بلوچیدوزی، خامکدوزی، نجاری، سیتدوزی، زرگری، ی،

ظرفیتهای با هاینوعصنعتدیگر ده خیاطیو شالبافی، دستکولدوزی، قالینبافی، چموسدوزی، دوزی،

میکوچکومتوسطفعالیتدارندوهزارهاتندراینبخشمرصوفبوده،ازاینطریقکسبدرآمدومرارمعاش

منایند.دراینبخشفرصتهایالزمبرایرسمایهگذاریبخشخصوصیموجودمیباشدکهنیازبهزمینهسازیو
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تحرکرسمایههااست.مبنظوراستفادهرشدوانکشافاینبخشنیازاستتابشکلیارانهیاسبسایدیازاینفعالیت

هاحامیتصورتگیرد.

 سکتور مصئونیت اجتامعی .6

دستگرييهدفسکت و آسيبپذير اقشار حامیتاز عامه، رفاه و مصئونیتاجتامعیتامینمصئونيتاجتامع ور

خانوادههایيببضاعتاعماززنانوكهنساالن،كاهشفقر،كاهشبيكاري،ایجادفرصتهایکاری،عرضهکمک

کمک پذیر، آسیب زنان کمکبه جنگها، و حوادثطبیعی متضرین به برشی کمکبههای بیکار، جوانان به

.معلولین،کمکبهمهاجرینوعودتکنندهگانمیباشد

ریاستاینسکتورراریاستکارواموراجتامعیشهداومعلوینبهعهدهداشتهواداراتذیلعضویتآنرابهعهدا

قبا:دارند ریاسترسحداتو ریاستامورزنان، ادارهریاستامورمهاجرینوعودتکنندگان، آمریتکوچیها، یل،

مبارزهباموادمخدر،ادارهمحیطزیستوشورایوالیتی.

:همعضواینسکتوربودهکهبهرشحذیلاندUNالزمبهذکراستکهبرخیموسساتغیردولتیوسازمانهای

UNHCR،UNAMA.ادارهذیربطمللمتحد،موسساتغیردولتیذیربطداخلیوخارجی،

ان مشارکت نیروی کار، بیکاری و سطح استخدام به تفکیک سکتور میز 6-1: 

 ها



۵۲،۳میزانمشارکتنیرویکاردروالیتتخار۲۰۱۷-۲۰۱۶درسالهایومعلوماتیاحصائیهملبراساسآماراداره

بیکاری٪رانشانمیدهد.طبقهمینآمار،میزان۹،۵یکافزایش۲۰۱۴-۲۰۱۳٪بودهکهدرمقایسهبهسالهای

٪میباشد.۳۸،۴٪ومیزانکارگراناستخدامدروظایفبدونمنفعت۱۶،۷٪،میزانکمکاری۲۱،۷

 ٪باقینیرویکاردرسکتور۳۷،۷۸درسکتورصنعتو۲۲،۹۱٪نیرویکاردرسکتورزراعت،۳۹،۳بااینحال،

زراعتوخدماتاستخدامشدهاند.خدماتاستخدامگردیدهاندکهفیصدیبیشرتنیرویکاردرسکتور

 ۱۷-۲۰۱۶ ۱۴-۲۰۱۳ ۱۲-۲۰۱۱ سال      شاخص                         

۴۶،۸۴۲،۸۵۲،۳میزانمشارکتنیرویکار)٪(

۶،۶۱۹،۲۲۱،۷میزانبیکاری)٪(

۱۶،۹۲۵،۹۱۶،۷میزانکمکاری)٪(

۲۳،۵۴۵،۱۳۸،۴اشتغالبیمنفت)٪(

۳۶۳۹،۳-ورزراعت)٪(میزاناستخدامدرسکت

۲۹۲۲،۹۱- میزاناستخدامدرسکتورصنعت)٪(

۳۵۳۷،۷۸- میزاناستخدامدرسکتورخدمات)٪(

میزانمشارکتنیرویکار،بیکاریوسطحاستخدامبهتفکیکسکتورها:۲-۲۴جدول 
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جهتاشتغالزاییوایجادفرصتهای٪نیرویکاردروالیتتخاربیکاراند،برنامهیمشخصی۲۱،۷باوجودآنکه

والیتتخار۱۲کاریبرایاینگروهتااکنوندرنظرگرفتهنشدهاست.بیشرتینجوانانبیسوادوحتیفارغانصنوف

درصفوفنیرویهایامنیتیمیپیوندند.

 نیروی کار باسواد6-2: 

وباالترکهدرجریان15کهتوسطنسبتنفوسدرجدولذیلرابطهمیانوضعسوادووضعاقتصادیرانشانمیدهد

معموال12ً اند، کارکرده هایکه ماه بدوندرنظرداشتتعداد گیریمیشود، اندازه اند، داشته قبلازرسویکار ماه

حدود درفعالیتاقتصادیمشغولباشند. بهاشخاصبیسوادبیشرتامکاندارد نظر سواد فیصد45.4اشخاصبا

و15نفوس موردنظرشاندرفعالیتاقتصادیمشغولبودند)ساله دوره باسواددر ۶باالتر بهمقایسه۴۲، فیصد(

آنهایکهبیسوادمیباشد.

درولسوالیها،بلندترینتفاوتمیاننفوسباسوادوبیسواد،کهبیکارانداماجویایکاربودندوازآمادگیبرایکار

(.٪۸،۸هدهشدهاست)برخورداربودند،درولسوالیبهارکمشا

 بی سواد باسواد مجموعه والیت /ولسوالی

۳/۴۳۴/۴۵۶/۴۲تخار

۷/۴۰۵/۴۴۴/۳۸تالقان

۳/۴۳۱/۳۸۹/۴۳هزارسموچ

۴/۴۲۴/۴۹۶/۴۰بهارک

۶/۵۰۰/۵۵۴/۴۹بنگی

۸/۳۹۲/۴۴۰/۳۹چال

۲/۴۹۳/۵۳۷/۴۸منکآب

۷/۴۸۷/۴۷۹/۴۸کلفگان

۱/۴۲۲/۴۱۵/۴۲فرخار

۴/۴۰۷/۴۲۴/۳۹خواجهغار

۸/۴۴۷/۴۹۴/۴۳رستاق

۰/۵۲۲/۵۲۰/۵۲اشکمش

۵/۴۱۵/۴۱۴۱/۶دشتقلعه

۴/۳۹۴/۳۷۸/۴۰ورسج

۲/۴۸۹/۵۲۶/۴۶خواجهبهاوالدین

۸/۴۵۱/۵۰۸/۴۴درقد
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۴/۴۰۱/۴۲۶/۳۹چاهآب

۲/۴۳۷/۴۵۲/۴۲ینگیقلعه

والیتتخاربهتفکیکواحدهایاداریبراساسرسویدیموگرافیکسالفیصدینیرویکارباسواددر:۲-۲۵جدول 

۱۳۹۵

 میزان فقر در والیت تخار6-3: 

درسالهای ۲۰۱۷-۲۰۱۶براساسآخرینمعلوماتادارهمرکزیاحصائیهدرموردشاخصهایعمدهاقتصادی،

٪ودرمقایسهبه۴،۱یکافزایش۲۰۱۲-۲۰۱۱سهبهسالهای٪بودهکهدرمقای۷۰،۲میزانفقردروالیتتخار

٪افزایشیافتهاست.۳۲،۹میزانافرادفقیر۲۰۱۸–۲۰۰۷سالهای

خشکسالیدرقسمتاعظممناطقاینوالیتسببکاهشمحصوالتزراعتیگردیدهاست۱۳۹۷بااینحالدرسال

کهمیزانفقررانیزافزایشدادهاست.

 مصئونیت غذایی 6-4: 

کالوریحداقل۲.۳۰۰درروشتعیینخطفقربراساسمیزانکالوریمرصفی،فقیرکسیاستکهقادربهتامین

ملیونتخاربهکمبودکالوریو۱٪حمعیت۳۷،۶حدود۱۲-۲۰۱۱طبقآمارسال.غذاییموردنیازروزانهخودنیست

رنجمیبرندکهدرافزایشمیزانفقرتاثیرمثبتازخودبجاگذاشتهاست.پروتینمواجهبودهکهازنبودسالمتغذایی

ها،خشکسالیکهباعثخسارتبهها،نبودسیستمثابتآبیاری،جاریشدنسیالبنبودبازارمناسبونوسانقیمت

هارادروالیتتخارکهشود،متاماینمواردعواملیهستندکهتامینغذایساملومناسببرایخانوادهکشاورزانمی

٪مردمآندرسکتورزراعتمرصوفاند،بهمشکلمواجهساختهاست.روندروبهافزایشقیمتمحصوالت۷۵بیشرتاز

تواندتهدیدبرایمصئونیتغذاییوسالمتتغذیهباشد.غذاییمی

رشایطجغرافیایینیزبستگیداردکهاینارتباطنزدیکمیانفقروعدممصئونیتغذاییوجوددارد،ولیاینروندبه

العبوروالیتتخارکهباکمبودمیزانکالوریمواجهاند،صدقمیمنایدودراینموضوعدرمورداهالیمناطقصعب

بدونتامینمصئونیتغذاییودسرتسیمردمبهمنابعغذاییمتنوع.مناطقمردموابستهبهموادغذاییارزانهستند

 وسعهاقتصادیناممکنخواهدبود.ومقویت

سازمانغذایی مالداریو جانبوزارتزراعتو از والیتتخار بررسیسطحمصئونیتغذاییدر براساستحلیلو

گروپتقسیمگردیدهودرجهعدممصئونیتغذاییهرگروپدرذیل۳جهان،والیتتخارازلحاظواحدهایاداریبه

 بهتفصیلبیانمیگردد:

 روپ اول: ولسوالی های درقد، دشت قلعه، خواجه بهاوالدین، خواجه غار و ینگی قلعهگ

یابحرانصنفبندیشدهاستکهناامنترینمناطقدروالیتتخاربوده،شاملولسوالیهای۳اینگروپدرفاز

درفصولمختلفسالبرایدرقد،دشتقلعه،خواجهبهاوالدین،خواجهغاروینگیقلعهمیگردد.دسرتسیبهبازار

%گزارشدادهشدهمحدوداست.بارندهگیپایینسببکاهش64اینگروپبهدلیلحضورافرادمسلحغیردولتیکه

سطحآبوتبدیلشدنزمینهایآبیبهزمینهایللمیودرنهایتاینزمینهاالمزروعگردیدهاند.براساسشواهد

٪ازمردم12%مرصفمرزیمتوصلگردیدهاند،2،43همرصفموادغذاییضعیفو%ازخانوادههاب8،16ساحوی
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افزایشدرجهعدممصئونیت شدگانداخلیعاملدیگریدر هجومبیجا میکنند. مکانیزممجادلویباالاستفاده از

 غذاییدراینمناطقمیباشد.

 گروپ دوم: ولسوالی های هزار سموچ و کلفگان

یابحرانآیپیسیصنفبندیگردیدهاست.بهدلیلبارندگیکمووابستگیمردمبهزمینهای۳اینگروپدرفاز

درقیمتهایموادغذایی افزایشقابلتوجهیرا و کاهشتولیدزراعتیروبروشده با زراعتیللمیبیشرتخانوارها

وراکینسبتبهتقاضایآنونبودبازارهایتجربهمنودهاند.دلیلاصلیافزایشقیمتها،پایینبودنعرضهموادخ

عمدهگفتهشدهاست.

%بهمرصفموادغذایی5،26%خانوارهابهمرصفموادغذاییضعیف،65شواهدکلیدیساحوینشانمیدهدکه

 %خانوارهاازمکانیزمهایمجادلویباالومتوسطاستفادهمیکنند.6،48مرزیمتوصلگردیدهاند،درحالیکه

 گروپ سوم: ولسوالی های چال و منک آب

٪مردمدرحالتبحرانشدیدقراردارند.براساسشواهدکلیدیکه۱۷بحرانطبقهبندیشدهکه۳اینگروپدرفاز

%18%ازخانوارهامرصفغذاییمرزیمتوصلاند.درحالیکه7،56%ازخانوارهامرصفموادغذاییپایین،2،29

زممقابلویبلنداستفادمیکنند.مردمدراینکلسرتافزایشقابلتوجهیدرقیمتموادغذاییراتجربهازخانوارهاازمکانی

منودهاند.

سطحآبزراعتیدراینکلسرتپاینبودهاستوحاصلضعیفرابهدنبالداشتهاستکهتنشهاازاستفادهآبآبیاری

اعتیللمیبودهبهدلیلنبودبارندهگیمیزانتولیداتکاهشبرایزراعتنیزوجوددارد.تقریبامتامزمینهایزر

یافتهاستکهموجبکاهشذخایرغلهدرمقایسهبهسالگذشتهگردیدهاست.دسرتسیبهبازاردرزمستانمحدودیا

وجودمتوقفبودهواینکلسرتازامنیتنسبیبرخوردارمیباشد.هیچذخیرهسازیجمعیدراینکلسرتبرایدهاقین

 ندارد.

ولسوالیها
محموع

نفوس

فشاراقتصادیشدیداقتصادیکمفشار
اقتصادی فشار

بحرانی

در اقتصادی فشار

حالتاضطرار

فیصدینفوسفیصدینفوسفیصدینفوسفیصدینفوس

و فرخار

ورسج
894901968822%5369460%894910%71597%

درقد،دشت

قلعه،خواجه

بهاوالدین،

خواجهغارو

ینگیقلعه

2047653071515%6143030%8190640%3071515%

و آب چاه

رستاق
256999205608%6143030%8190640%179907%

هزارسموچ

وکلفگان
51692775415%1550830%2326145%516910%
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بهارک،

بنگی،

و اشکمش

تالقان

37198611159630%20459255%3719910%185995%

چالومنک

آب
42643682316%1151427%1705740%724917%

وضعیتمصئونیتغذاییوالیتتخاربهتفکیکواحدهایاداری:۲-۲۶جدول 

عدادقابلذکراستکهبرایحامیتازگروههایآسیبپذیربرنامهیوجودنداشتهواینموضوعباعثگردیدهکهت

 گدایاندرشهرهاوروستاهابهشدتافزایشیابدکهاینوضعیتنگرانکنندهاست.

 داشنت رسپناه یا مسکن بر عودت کننده گان و بیجا شدگان داخلی6-5: 

وسایر همسایه کشورهای به تخار والیت از بالخصوص ما هموطنان زیادی تعداد جنگ ده سه درجریان

ازتحولیکتعدادزیادبهوطنعودتمنودهکهتعدادیازآنهادرمناطقاصلیمسکنگزینکشورهامهاجرشدهاند،بعد

ازجانب اندکهطبقآمارهایارایهشده جابجاشده بهشهرتالقانومراکزولسوالیها وعدهدیگربهمنظوردریافتکار

گهادروالیتکندزوولسوالیهایتنمیرسد.باتشدیدجن۱۴۸۰۰ریاستامورمهاجرینوالیتتخارتعدادشانبه

خواجهغار،دشتقلعه،درقد،خواجهبهاوالدینوینگیقلعهتعدادزیادیازمردمدرشهرتالقانمسکنگزینشده

اند.

واحدمسکونی۳۰۰۰مطابقپروگراموزارتامورمهاجرینبرایاسکانمجددمهاجرینشهرکمهاجرینبابظرفیت

اکنونبهدرشاملولسوالیبهار تا بهنسبتعدمموجودیتآبآشامیدنیاینپروسه اما نظرگرفتهشده در کتخار

از اند، اولمستحقشناختهشده بهدرجه برایعودتکنندگانکه طیسالهایگذشته است. ناکامیانجامیده

 طرفنهادهایمللمتحدوموسساتغیردولتیرسپناهاعامرگردیدهکهناچیزمیباشد.

 

 رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و جنگ ها6-6: 

بدامنیهاوجنگهایدوامداردربعضیولسوالیهایوالیتتخارازیکسوووقوعحوادثطبیعیچونسیالبها،

بندهایآبومنازل بهمزارع، زیادیرا وزلزلهطیسالهایمتامدیخساراتوارضار ها خشکسالی،طغیاندریا

استکهدرسالمسک باعثتلفاتجانیومالیگردیده و اینخساراتسیرصعودیداشته۱۳۹۷ونیواردمنوده

است.

وموسساتغیردولتیدرهامهنگیباریاستهایمبارزهباحوادثوامورمهاجرینبهUNHCRوUNOCHAدفاتر

حوادثطبیعیپاسخدهیمی بیجاشدگانناشیازجنگو چوکاتآسیبدیدگانو اداراتذیربطدر اما منایند.

حکومتمحلیازامکاناتوظرفیتهایالزمیبرایپاسخدهیمنیباشندکهچالشبزرگدرحاالتبروزحوادثمی

باشد.

 : 
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 دسرتسی به محیط زیست سامل6-7

دههههد میالدی، هفتاد کنفرانسجهانیمحییشصتو آن در که بیداریبرشمحسوبمیشود طزیستهای

جون در ۱۹۷۲استکهلم کتاب۱۳۵۱مطابقجوزا جهانییافت. خاموش»ابعاد بهار راحلکارسونچاپ« نوشته

زنگخطررادررسارسجهان۱۹۶۹نوشتهجانمککانلدر«زمینپاک»وایدیا (DDT) درموردخطراتپودر1962

آورد.کنفرانسمحیطبرشیمللمتحدکهاز ۵بهصدا وندراستکهلمدایرشد،دودستاوردبزرگداشت؛ج۱۵تا

 5یکیاعالم عنوان به سال هر جهانیمحیطزیست»جون روز متحد« محیطزیستملل برنامه دیگریایجاد  و

(UNEP) کهمقرآندرنایروبیاست.

یکمعضلهجهانیاستوازایرنومعضلهآلودگیمحیطزیستمانندانفجارجمعیت،بحرانموادغذاییوبحرانانرژی

مرزهایسیاسیرامنیشناسدکهکشورهایجهاندرموردتغییراقلیمزمینوچالشهایناشیازآنبرنامههای

  جهانیرامطرحکردهاند.

بهخودجلبکردهیاخیرتوجهمردمودولتزیستموضوعیاستکهدردههحفاظتازمحیط مردانافغانستانرا

چن هر گذشتهاست. در منید زیستداده محیط مساله به زیادی اهمیت بیامریها شیوع اما ازشد، ناشی های

زیستاهمیتهایمحیطزیستیباعثشدتاتوجههمگانرابهخودجلبکند.تادیرزمانیکسیبهمحیطآلودگی

دانستندمحیطزیستیعنیچهومنیمعناوگنگبود.عدهزیادیهابیزیستبرایخیلیمحیطدادوحتیواژهمنی

گذارد.آلودهبودنمحیطزیستچهتاثیریبرزندگیروزمرهشانمی

اینحالرشوعفعالیتادارهحفاظتملیمحیط یکیازاولیناقداماتدولتبرایحفظو۱۳۸۵زیستدرسالبا

یکادازیستدرکشورمینگهداریمحیط تنها هرچندایناداره پالیسیباشد. آنقواعدوره کنار در استاما ساز

اینمقررههایینیزتصویبمیمقرره باعثجریمهمنایدکهرسپیچیاز حدودینیزهمینها هاینقدیشدهکهتا

هاباعثشدهتامردمدرصددآلودهکردنمحیطزیستنباشند.هرچندتاکنونادارهملیحفاظتمحیطزیستمقرره

نبودیکراهکارمناسبمشکلجدیدراینبهخاطرآلود اما هبودنمحیطزیستبهمردمهشدارهاییدادهاست؛

.زمینهاست

زیستدرنتیجهعدمآگاهیزیست،بخشزیادیازآلودگیهواوخرابیمحیطجاییکهبهباورمتخصصانمحیطازآن

شانبهتوپاکنگهداشنتمحیطومحلزندگیشاندرقبالبهداشتوجهیشهروندانازمسایلمحیطزیستیوبی

زیستوآلودگیهوا،شودکهمخاطباناصلیخربهاوهشدارهادرموردوضعیتبحرانیمحیطوجودمیآید،معلوممی

املللیوجامعهمدنیقراردارند.چوناینمردمهایبینهایدولتیوسازماناند.پسازآنارگانمردموشهروندان

شوند.دکهبهپاکنگهداشنتشهروخانهخودتوجهندارندوسببتولیدغیرقابلانتظارزبالهمیهستن

سوادی،انکشافکاذبشهرها،عدمآگاهینیافتگی،فقرعمومی،بیمشکالتزیستمحیطیافغانستانزادهتوسعه

ستمحیطیاست.ازایرنومحیطزیستدرمردمنسبتبهاهمیتمحیطزیستواثراتآندرزندگیوفقدانبرنامهزی

والیتتخارنیزآسیبدیدهاستوهوایپاکوگوارایگذشتهتخاردیگرنیست.

  عوامل تهدید زیست محیطی
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بدلیلعدمآگاهیشهروندانازمنافعوجایگاهمحیطزیستساملدرزندگیوارضارآلودگیزیستمحیطی،حفظ

 نتواستهمحیطزیستبهیکفرهنگعامه دولتهنوز هم و هممردم جاییکه تا است، بینتوسعهتبدیلنشده اند

 شهریومحیطزیستوحفظطبیعتیکآشتیبرقرارکنند.

اندازهایعنعنوی،استفادهازموادرفتدرکنارخاکهایبدها،حفرچاهانباشتموادفاضلهدرکوچهوپسکوچه

داش در رابری و انداخنتخریطههایپالستیکی پزی، داشهایخشت و ها حامم پزی، درنان پالستیکی های

ها،قطعبیرویهدرختانوجنگالت،تبدیلزمینهایزراعتیچندفصلهبهمنازلمسکونی،نبودساحهسبزدررسک

هابهجویبارحوزهشهری،توسعهشهربدونماسرتپالنبشکلخودرسانه،سمتدهینلهایآبتشنابهاوبدرفت

هاونهرها،انداخنتزبالههاوکثافات)طبیوغیرطبی(درآبهایجاریودریایتالقان،خامهبودنقسمتاعظماز

هایازعواملتهدیدزیستمحیطیدروالیترسکهایداخلشهروجادههایبزرگمنتهیبهشهرتالقان،منونه

 تخارمیباشد.

هاازولسوالیهاوروستاهابهقانعاملدیگرآلودگیمحیطزیستاست؛مهاجرتخانوادهتراکمجمعیتدرشهرتال

کاریوجنگهابهشهرتالقاننهتنهاباعثآلودگیمحیطشده،بلکهباعثیمناطقروستاییوبیدلیلعدمتوسعه

بینظمیدرشهرتالقاننیزگردیدهاست.

هواییشهر آبو ها، آبرخالفگذشته ذراتمعلقخاکبا استکه موترها،لودگیتالقانآلوده دود هایناشیاز

هایدیگرهایخطرآلودگیآمیزد.امازنگهادرهممیهاوجرناتوردودکشحاممها،داشهایخشتپزی،نانوایی

هایفرهنگی،نوریوزآلودگیهاعبارتندااند.اینآلودگیهااینصدارانشنیدهنیزبهصدادرآمدهاستکههمهگوش

حساس از یکی باشد. می مهمصوتی و آسیبترین شامل انسان بر نوری آلودگی اثرات بروزترین جسمی، های

 .گرددتدریجیمی (deaf) افرسدگی،خیرگیچشمیاچشمکزدناست.آلودگیصوتیباعثکری

جانبحکومتومردمصورتنگیرد،نتیجهیآندرآیندهاگربرایجلوگیریسطحآلودگیشهرتالقاناقداماتالزماز

بود. خواهد براییکدیگر جانبباشندگانشهر مرگتدریجیاز هدیه هامنا چنداندور جدولآتیساحات نه در

تخریبشدهجنگالت،باغها،علفچرها،زمینهایزراعتیآبیوللمی...ارایهگردیدهاستکهبخوبیآسیبهایرا

همحیطزیسترسیده،بیانمیمناید.کهب

 نوعیت شامره
 مساحت

 )به هکتار(

 ساحه تخریب شده

 )به فیصدی(

 ساحه موجود

 )به فیصدی(

3565 26952 جنگالتطبیعی1

3815595درختانمیوه2

537434060علفچرها3

80 8265520زمینهایزراعتیآبی4

4186582080زمینهایزراعتیللمی5

794171288زمینهایبکر6
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--104 تاکستانها7

--23507ساحاتبرفدایمی8

 ساحاتتخریبشدهمحیطزیست:۲-۲۷جدول 

(محیطزیستوالیتتخارحفاظتمنبع:ریاست)

 ساختار های اجتامعی و تحلیل جندر .7

 احزاب سیاسی 7-1:

حزبفعالیتداردکهشاملحزب۱۲انبریاستعدلیه،دروالیتتخارمنایندگیبراساسمعلوماتارایهشدهازج

جمعیتاسالمیافغانستان،حزبتحولرفاهملیافغانستان،حزبپیوندملیافغانستان،حزبملینجاتافغانستان،

بهمبستگیملی،حزبجنبشملیاسالمیافغانستان،حزبآزادگانافغانستان،حزبوحدتاسالمیافغانستان،حز

حزباسالمیمتحدافغانستان،دملیوحدتولسیتحریکگوند،غورحنگملیگوندمیگردد.

 نهاد های مدنی7-2: 

اینوالیت مجتمعنهادیهایجامعهمدنیوحقوقبرشیوالیتتخاردرریاستعدلیهوالیتتخارثبتبودهودر

نهادفعالیتدارد.عالوهبرآنتعدادزیادیازنها دهایاجتامعیوفرهنگیمانندمجمعهمسووهمصدایجوانان،

نهاد انجمناجتامعیزنانمعلولتخار، تخاریوالیکاروان، اجتامعیآمو، نهاد اجتامعیجوانانمتینوالیتتخار،

تهایمدنی،فرهنگیاجتامعجوانانآگاه،نهاداجتامعیفکرجوانانوالیتتخار....دروالیتتخارفعالبودهوفعالی

 واجتامعیراانجاممیدهند.



 وضعیت کوچی ها7-3: 

کوچیهادرولسوالیهایشانزدهگانهوالیتتخارزیستمیمنایندکهمتشکلازاقوامگوجر،عرب،پشتون،بلوچو

تا و فصولبهار در مالداریتشکیلمیدهدکه را فعالیتهایکوچیها اکرثاً والیتازبیکمیباشند. بستانبه

بدخشانومناطقرسدسیرمهاجرتمیمنایندودرفصلرسمادوبارهبهمناطقاصلیشانعودتمیمنایند.

بابمکتبدرولسوالیهایخواجهبهاوالدینوینگیقلعهویکبابمدرسهدرمنطقهچنزاییتالقانبرایکوچیها۲

وشاگرداندرفضایبازدرسمیخوانند.کوچیهادروالیتتخاراکرثاًازدرنظرگرفتهشدهکهتاحالفاقدتعمیربوده

.سیالبهاوآفاتطبیعیآسیبپذیراند

 

 تحلیل جندر  7-4: 

حقوقجندرنیزیکیازمسایلمشرتکبینسکتوریمیباشدکهمتامسکتورهابایدموضوعتساویحقوقجندررادر

رحریزیمنایندکهتساویحقوقجندردرنظرگرفتهشود.نظرگرفتهوپالنخودراطوریط

درسالهایاخیرتالشهایزیادیبرایتساویحقوقجندروسهمگیریزناندرعرصههایمختلفاقتصادی،اجتامعی

نانوسیاسیصورتگرفتهاست.خوشبختانهآماروارقامروزبهروزدرحالپیرشفتبودهومیتوانشاهدفعالیتهایز

درعرصههایمختلفبود.ازجملهفعالیتهامیتوانبهبرنامهکارآموزیبرایبانوانفارغازدانشگاهبهکمکمالی



 

 وزارتاقتصاد 86

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

جمهوریفدرالآملانوبرنامهپروموتکهتعدادزیادازبانواندورههایکارآموزیرابرایکسبتجاربوآشناییدر

اداراتمختلفسپریمنودند.

یآموزشمشاغلوتوامنندیزنانتوسطریاستهایامورزنانوکارواموراجتامعیوموسساتغیردولتیبرنامهها

تاثیراتمثبتیدرسهمگیریزناندرعرصههایاجتامعیواقتصادیداشتهاست.

یحقوقجندرراگرافتعدادزنانتحصیلکردهودارایتحصیالتعالیدرحالافزایشبودهواینموضوعروندتساو

ترسیعمیبخشد.همچنینافزایشتعدادمتقاضیانوفارغاندانشگاهها،افزایشتعدادمعلمینزنان،نرسهاوقابله

ها،تعدادداوطلبانبستهایاداریازطبقهاناثحکایتازپیرشفتچشمگیرزناندرعرصههایاجتامعیاست،می

مناید.

انکشافمنابعبرشیوتامینرهربیپالنعململیبرایزنانافغا نستاندراسرتاتژیخودمحوتبعیضعلیهزنان،

ایشانجهتیقینسازیمشارکتکاملومساویانهایشاندرمتامعرصههایزندگیمشخصمنودهاستکهتاحدی

کارصورتگرفتهاست.

جامعهدررتبهپایینتریقراردارد.بااینحالوالیتتخاردرمقایسهباوالیاتدرجهاولازنظرفرهنگپذیرشزندر

حکومتمحلیتخاردرراستایتساویحقوقجندردرمتامیعرصههاتوجهمنوده،دربرآوردهشدناهدافانکشاف

ملیپایدارافغانستان،چارچوبملیصلحوانکشافافغانستانوپالنعململیبرایزنانتالشجدیمینامید.در

٪میگردد،زنان۲۵تنآنهاراکه۳۰۸۸نفرکارمنددرحکومتمحلیتخارموظفاندازجمله۱۲۳۳۸حالحارض

تشکیلمیدهدکهیکگامموثردرراستایسهمگیریزناندرحکومتداریمیباشد.

درراستایقابلیادآوریستکهبرنامههایمختلفازجانبموسساتغیردولتیدرهامهنگیبااداراتذیربطدولتی

فارم گرینهوسو هایخانگی، باغچه ایجاد هایآنرا منونه استکه سازیاقتصادیزنانعملیگردیده توامنند

بههمراه اقتصادیزنانرا مرغداریکوچکبرایخانوادههاتشکیلمیدهدکهزمینهاشتغالزاییوبهبودوضعیت

 داشتهاست.
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 فصل سوم

 دجه انکشافی به تفکیک سکتوربودجه و مرصف بو 

 معارف

و اصول به برشیمطابق انکشافرسمایه عبارتاز که ایناداره دیدگاه به راستایتالشرسیدن وزارتمعارفدر

اساساتدینمقدساسالم،احرتامبهارزشهایملیوحقوقبرشازطریقفراهمآوریزمینهدسرتسیمساویانههمه

و تعلیم به کشور اتباع بتعداد میباشد، کیفیت با 632تربیه عمومی، تعلیامت 9مکاتب مکاتب7داراملعلمین،

مدارسدینی،فعالیتدارند.33تخنیکی،

آنازطبقهاناثدراینمکاتبمشغول157,403ذکورو205,716شاگردکهازآنجمله363,119مجموعابهتعداد

ترصرادرموردوضعیتمعارفاینوالیتبیانمیکند.معلوماتمخجدولذیلفراگیریدانشهستند.

 معارف

 مدارس داراملعلمین مکاتبعمومی کتگوری
مکاتب

 تخنیکی

 تعدادشاگردان

 مجموع اناث ذکور

 363,119 157,403 205,716 7 33 9 632 تعداد

انفامیلهاعالقمندبیشرتبهتعلیمودریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانست

قسمیکهتخارتربیهگردیدهواطفالخودرابرایفراگیریتعلیمبهمکاتبمیفرستند.تعدادشاگرداندرمکاتبوالیت

درفوقدیدهمیشودیکرقمقابلمالحظهرانشانمیدهد.

 بودجهمعارف2.1
دوبخشعادیوانکشافیدریافتمیکندوقسمیکهدرشکلدیدهوزارتمعارفساالنهبودجهقابلمالحظهدرهر 

میشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیبهمرصفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازموجودیتتشکیلبزرگ

 دروزارتمعارفومصارفعادیبرایتعدادزیادمکاتبکهدررستارسکشورموجوداستمیباشد.

معارفوالیتتخاردرشکلذیلانعکاسدادهشده.جزئیاتبودجه
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قرارذیلاست.شدهتعدادپروژههایکهدراینوالیتازطریقوزارتمعارفتطبیق   

 1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

%28,164,75644اعامر،بازسازیوتجهيزمکاتبمسلکیوحرفوی

%193,654,41132يامتعمومیاعامروتجهيزمکاتبتعل

%15,219,43971انکشافزيربنایتعليموتربيه

%303,5990مديريتوارتقایظرفيت

%10,200,34759تعليامتاسالمی

%1,363,68097سوادآموزیوتعليامتغريرسمی

%15,070,8690والیترسحدیشاملوغرب11پروژههایانکشافی

%136,33359برنامههایسوادآموزیانکشافوتقویت

%14,697,1450وجوهغیرمرشوطوالیات

%1,470,5880;اناثدرروستاهاnbspاستخداممعلیمین&

EQUIP1,0190%تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل

%280,282,18633مجموع

 زراعت

هزارهکتار300هزارهکتارزمینآبیو130وباغداریمتکیاست.اقتصاداکرثمردماینوالیتبهزراعت،مالداری

زمینللمیدراینوالیتوجودداردکهاکرثادردوفصلکشتمیشود.محصوالتعمدهآنربرنج،گندم،جووجواری

یالس،ناک،تشکیلمیدهد.اینوالیتدارایباغهایمثمروزینتیزیادبودهوحاصالتاینباغهاشاملسیب،آلوگ

اکرث میشود. صادر نیز خودوالیتبهوالیاتدیگر بر عالوه تربوطمیباشدکه و خربوزه بهی، انگور، زردآلو، شفتالو،

ولسوالیهایتخار،رسشارازآببودهومالداریدرولسوالیهایفرخارواورسچبیشرتبهعلتآبفراوان،رشدمنوده

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

1,446,65

3  
 

1,166,37

1  

 818,670  

 بودجه عادی
 افغانی 000ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

1,446,6

53  

 

280,282  

 91,677  

 بودجه انکشافی
 افغانی 000ارقام به 
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 میرسانند.فروشبهتاجکستانشیشانرابهخارجکشورمانندپاکشتانواستومالداراناکرثاوقاتموا



 زراعت بودجه 1.2

بهمراتببیشرتازبودجهعادیایناداره   قسمیکهدرشکلدیدهمیشودبودجهانکشافیبخشزراعتوالیتتخار

میتوانخوشبینیکآیندهخوبدراینمیباشدکهبیانگررسمایهگزاریهایبیشرترویزراعتدراینوالیتبودهو

بخشباشیم.

  پروژههایانکشافیدروالیتتخارتطبیقشدهکهجزئیاتآنقراررشحذیلاست.16بهتعداد  

 زراعت1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

%53,121,87046;تخمهایبذریوکودکیمیاویnbspتهیهوتوزیع&

%6,039,541100هملیانکشافمالداریوصحتحیوانیبرنام

%15,499,10099احیا،توسعهومراقبتفارمهایتحقیقاتی،ترویجیوتولیدی

38,882,28874%(NHLPبرنامهملیباغداریومالداری)

%3,445,34129مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی

تی،تقویتسیستمتکنالوژیپیشبینیوضعیتزراعت،هواشناسیزراع

هایمعلوماتیواحصائیهزراعتی
205,5400%

13,376,43185%(AAIPپروژهعواملتولیدزراعتیافغانستان)

42,280,67755%(OFWMPتنظیمآبدرمزرعه)

%2,378,000100توسعهکشتپختهوزعفران

%1,976,528100برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاکجامعه

%7,041,25699پروژهآبیاریوذخایرآب

%3,409,0004ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

288,28

9  

 33,016  
 22,366  

 بودجه عادی
 افغانی 000ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

288,28

9  

 

255,27

3  
 

124,10

2  

 بودجه انکشافی
 افغانی 000ارقام به 
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%12,974,4950اعامرکمپلکسرسدخانههایعرصی

%19,962,99014پروژهحوزهدریائیپنچآمو

%408,0630پروژههایانکشافیوالیتی

%34,272,1340ابعآبیبرنامهرسمایهگذاریانکشافمن

%255,273,25449مجموع

 تحصیالت عالی

نفرمحصل4,718نفراستادو145پوهنحیمیباشد.کهدارای7دروالیتتخاریکپوهنتوندولتیاستکهدارای

میباشد.

 تحصیالتعالی

 پوهنتون کتگوری
پوهنحی تعداد

 ها
 ثانا ذکور تعدادمحصلین اناث ذکور تعداداستاد

 1,320 3,398 4,718 14 131 145 7 تخار تعداد

بودجه تحصیالت عالی 1.3

ملیونافغانیکهبیشرت142مجموعابودجهکهوزارتتحصیالتعالیبرایوالیتتخارتخصیصدادهبالغمیشودبه 

 بخشانکشافیبودجهخیلیناچ95از در اختصاصدادهدرصداینمبلغرویبودجهعادیمبرصفمیرسیدو یز

 شده.

پروژههایانکشافیرادراینوالیتتطبیقشدهکهاینپروژههادر2وزارتتحصیالتعالیدرسالجاریبتعداد 

عرضهخریداریتجهیزاتپوهنتونوتدویربرنامههایماسرتیمیباشد.

 1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

 ٪73 3,000,000داریتجهیزاتپوهنتونتخار)والیتی(اعامرتاسیساتوخری

 ٪43 2,709,200 تدویربرنامههایماسرتیوشبانهدرنهادهایتحصیلی

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

141,559  

 

135,850  

 74,979  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

141,55

9  

 5,709   3,361  

  000ارقام به بودجه انکشافی 
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 ٪59 5,709,200 مجموع

 صحت عامه

احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتتخارقرارجدولذیلمیباشد.

 صحت

 کتگوری
شفاخانه

 دولتی
 شفاخانهشخصی

پوسته

 صحی
 تعداددکتوران

ظرفیتتداوی

 مریضان

 27,756 84 546 1 4 تعداد

 بودجه بخش صحت 1.4

بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتتخارازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفتهشدهدرگرافذیلنشان 

 انکشافیمبرصفمیرسید.دادهشده،وگرافنشاندهندهایناستکهبیشرتینبخشبودجهباالیپروژههای

تعدادپروژههایانکشافیکهازجانبوزارتصحتعامهدراینوالیتتطبیقشدهقرارذیلاست:

 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 %60 306,000 برنامه ملی معافيت کتلوی

 %75 43,989,000 بهبود کيفيت خدمات درشفاخانه ها به سطح ملی

 %63 1,041,980 راقبت های صحی کوچی هام

 %42 11,068,017 تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات کشور

اعامر وبازسازی شفاخانه ها وکلینیک ها در والیات وخریداری 

 تجهیزات طبی
64,648,380 53% 

 %72 132,624,089 تقویت نظام صحی در مرحله عبور

 %34 5,840,931 تقویه سیستم صحی )روندسوم(

اعامر کلینیک ها، شفاخانه ها و پروژه های والیتی برای سال های 

 1397و  1396
16,901,931 0% 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 

417,21

8  

 

35,454  

 

19,416  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

417,21

8  

 

381,76

4  

 

265,00

5  

  000ارقام به بودجه انکشافی 
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 %0 11,126,486 اعامر وبازسازی تاسیسات صحی دروالیات از وجوه غیرمرشوط

 %100 94,217,477 پروژه صحتمندی

 %69 381,764,291 مجموع

 انرژی و آب

شافیکهدرآنتحکیمسواحلدریایی،تنظیمآب،وتولیدبرقشاملمیباشددراینپروژههایانک8درحالحارض

والیتتحتتطبیقاست.

 بودجه انرژی و آب 1.5

ملیونافغانیکهبیشرتینبخشآندربخشانکشافی289بودجهاینوالیتدربخشانرژیوآببالغمیشودبه

مبرصفخواهدرسید.



 افیکهدرسالجاریدراینوالیتتطبیقشدهقرارذیلاند.پروژههایانکش   

 1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

 ٪0 2901269پروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاریدرافغانستان

 ٪66 60370566 تحکیمسواحلدریاها

 ٪105 62,351,000 پروگرامانکشافرسمایهگذاریمنابعآبی

 ٪0 27,415,000 وژهباسازیکانالهایشهروانوارچیوالیتکندزوتخارپر

 ٪81 14875000 پروژهبازسازیخساراتناشیازسیالبهادرشامل

 ٪0 700,000 دیزاینتفصیلیپروژهبندبرقوآبیاریکوکچهسفلیوالیتتخار

 ٪30 99,160,000 پروژهحوزهدریائیپنجآمو

 ٪0 6,700,000 درولسوالیاشکمشوالیتتخارپروژهاحداثبرق

 ٪53 274,472,835 مجموع

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 

289,6

43  

 

15,17

0  

 

10,12

8  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

289,64

3  

 

274,47

3  

 

146,16

4  

  000ارقام به بودجه انکشافی 
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 فواید عامه

دروالیتتخارطبقمعمولوزارتفوایدعامهنظربهلزومدیددونوعرسکاعامرمنودهکهعبارتازرسکهایقیرریزی

کیلومرتاسفالتی،243زآنجملهکیلومرتمیباشدکها413شدهورسکهایجغلاندازیشدهمیباشد.رسکهایوالیت

کیلومرتجغلیاست.170

 بودجه فواید عامه 1.6

بالغمیشودبه  ملیونافغانیکهجزئیاتآندرشکلذیلنشانداده336بودجهوزارتفوایدعامهدروالیتتخار

شده.بیشرتینبخشبودجهفوایدعامهدربخشانکشافیاختصاصدادهشدهاست

پروژههایموجودانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهدروالیتتخارتطبیقشدهقرارذیلاست.   

 1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

 ٪63 270,224,272برنامهميلرسکهایروستايی)وزارتفوايدعامه(

رسکخواجهغار،دشتقلعه،خواجهبهاوالدین،ینگیقلعه،

 کیلومرت(144اهآب،بندرآیخانم،بهارک)چ
30,000,000 0٪ 

 ٪0 4,143,943 قیرریزیرسکهایداخلشهرتالقان

 ٪56 304,368,215 مجموع

 پروژه های انکشاقی والیت تخار

 لستپروژههایانکشافی

مرصف بودجه پروژه اداره

- 9,426,014 
اعامراستديوهایتلويزيونیدرپروانو

 یاتکشورسایروال

ریاستعمومیرادیوتلویزیون

ملیافغانستان

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 

336,99

9  

 

32,630  

 

30,154  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

336,99

9  

 

304,36

8   

171,13

0  

  000ارقام به بودجه انکشافی 
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2,329,396 2,835,482 
اعامرتعمیراتمستوفيتهادرسطح

 واليات
وزارتمالیه

1,474,400 1,900,000 

عرصیساخنتگمرکات)بخشدوم(و

اعامرتاسیساتگمرکیواحداث

 ستیشنهایگمرکیداخلی

وزارتمالیه

15,228,236 وزارتحج،ارشادواوقاف اعامرمساجد 42,674,742

39,203,784 وزارتحج،ارشادواوقاف پروژههایوالیتی-اعامرمساجد 111,904,185

25,037,273 وزارتامورداخله ;تعمیراتزندانnbspاعامر& 33,037,273

12,337,015 28,164,756 
اعامر،بازسازیوتجهيزمکاتب

 مسلکیوحرفوی
تمعارفوزار

61,085,632 وزارتمعارف اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی 193,654,411

10,844,620 وزارتمعارف انکشافزيربنایتعليموتربيه 15,219,439

- وزارتمعارف مديريتوارتقایظرفيت 303,599

6,000,000 وزارتمعارف تعليامتاسالمی 10,200,347

1,329,216 وزارتمعارف سوادآموزیوتعليامتغريرسمی 1,363,680

- 15,070,869 
والیت11پروژههایانکشافی

 رسحدیشاملوغرب
وزارتمعارف

81,000 136,333 
انکشافوتقویتبرنامههایسواد

 آموزی
وزارتمعارف

- وزارتمعارف وجوهغیرمرشوطوالیات 14,697,145

- 1,470,588 
;اناثدرnbspاستخداممعلیمین&

 روستاها
وزارتمعارف

- 1,019 
تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبنا

 EQUIPتکمیل
وزارتمعارف

2,196,330 3,000,000 
اعامرتاسیساتوخریداریتجهیزات

 پوهنتونتخار)والیتی(
وزارتتحصیالتعالی

1,165,000 2,709,200 
تدویربرنامههایماسرتیوشبانهدر

 ایتحصیلینهاده
وزارتتحصیالتعالی

91,575 134,630 
حامیتازفعالیتهایحقوقی،

&nbspپالنگذاریوادغاممجدد; 

وزارتامورمهاجرینوعودت

کنندهگان
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1,536,591 1,536,591 
اعامرتعمیرریاستهایوزارتاقتصاد

 دروالیات
وزارتاقتصاد

302,400 302,400 
،نظارتتقویتسیستمپالنگذاری

 وارزیابی
وزارتاقتصاد

163,200 وزارتاقتصاد مدیریتپروژههایکوچکرسحدی 425,040

1,836,300 1,841,500 
ترميم،ثبت،حفظومراقبتآثار

 باستانیدرمرکزووالیات
وازرتاطالعاتوفرهنگ

184,000 وزارتصحتعامه برنامهملیمعافيتکتلوی 306,000

32,990,580 43,989,000 
بهبودکيفيتخدماتدرشفاخانهها

 بهسطحملی
وزارتصحتعامه

657,980 وزارتصحتعامه مراقبتهایصحیکوچیها 1,041,980

4,607,142 11,068,017 
تاسيسمراکزتداویمعتاديندر

 والياتکشور
وزارتصحتعامه

34,346,365 64,648,380 

اعامروبازسازیشفاخانههاوکلینیک

هادروالیاتوخریداریتجهیزات

 طبی

وزارتصحتعامه

96,032,783 وزارتصحتعامه تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور 132,624,089

1,969,069 وزارتصحتعامه تقویهسیستمصحی)روندسوم( 5,840,931

- 16,901,931 

اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژه

و1396هایوالیتیبرایسالهای

1397 

وزارتصحتعامه

- 11,126,486 
اعامروبازسازیتاسیساتصحی

 دروالیاتازوجوهغیرمرشوط
وزارتصحتعامه

94,217,473 وزارتصحتعامه پروژهصحتمندی 94,217,477

24,206,790 53,121,870 
;تخمهایبذریوnbspتهیهوتوزیع&

 کودکیمیاوی
وزارتزراعتآبیاریومالداری

6,039,538 6,039,541 
برنامهملیانکشافمالداریوصحت

 حیوانی
وزارتزراعتآبیاریومالداری

15,281,300 15,499,100 
احیا،توسعهومراقبتفارمهای

 تحقیقاتی،ترویجیوتولیدی
وزارتزراعتآبیاریومالداری

28,656,707 38,882,288 
برنامهملیباغداریومالداری

(NHLP) 
وزارتزراعتآبیاریومالداری
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985,341 وزارتزراعتآبیاریومالداری مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی 3,445,341

- 205,540 

پیشبینیوضعیتزراعت،هواشناسی

زراعتی،تقویتسیستمتکنالوژیهای

 معلوماتیواحصائیهزراعتی

وزارتزراعتآبیاریومالداری

11,317,312 13,376,431 
پروژهعواملتولیدزراعتیافغانستان

(AAIP) 
وزارتزراعتآبیاریومالداری

23,286,647 وزارتزراعتآبیاریومالداری (OFWMPتنظیمآبدرمزرعه) 42,280,677

2,377,700 وزارتزراعتآبیاریومالداری توسعهکشتپختهوزعفران 2,378,000

1,976,528 1,976,528 
هملیتنظیممنابعطبیعیبهبرنام

 اشرتاکجامعه
وزارتزراعتآبیاریومالداری

6,977,536 وزارتزراعتآبیاریومالداری پروژهآبیاریوذخایرآب 7,041,256

120,000 3,409,000 
ایجادباغچههایخانگیومصونیت

 غذائی
وزارتزراعتآبیاریومالداری

- وزارتزراعتآبیاریومالداری دخانههایعرصیاعامرکمپلکسرس 12,974,495

2,876,976 وزارتزراعتآبیاریومالداری پروژهحوزهدریائیپنچآمو 19,962,990

- وزارتزراعتآبیاریومالداری پروژههایانکشافیوالیتی 408,063

- 34,272,134 
برنامهرسمایهگذاریانکشافمنابع

 آبی
ومالداریوزارتزراعتآبیاری

- 2,901,269 
پروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاری

 درافغانستان
وزارتانرژیوآب

39,648,330 وزارتانرژیوآب تحکیمسواحلدریاها 60,370,566

65,177,741 62,351,000 
پروگرامانکشافرسمایهگذاریمنابع

 آبی
وزارتانرژیوآب

- 27,415,000 
الهایشهروانوپروژهباسازیکان

 ارچیوالیتکندزوتخار
وزارتانرژیوآب

12,069,723 14,875,000 
پروژهبازسازیخساراتناشیاز

 سیالبهادرشامل
وزارتانرژیوآب
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- 700,000 
دیزاینتفصیلیپروژهبندبرقوآبیاری

 کوکچهسفلیوالیتتخار
وزارتانرژیوآب

29,268,163 وزارتانرژیوآب هحوزهدریائیپنجآموپروژ 99,160,000

- 6,700,000 
پروژهاحداثبرقدرولسوالیاشکمش

 والیتتخار
وزارتانرژیوآب

171,130,298 270,224,272 
برنامهميلرسکهایروستايی)

 وزارتفوايدعامه(
وزارتفوایدعامه

- 30,000,000 

رسکخواجهغار،دشتقلعه،خواجه

،ینگیقلعه،چاهآب،بندربهاوالدین

 کیلومرت(144آیخانم،بهارک)

وزارتفوایدعامه

- وزارتفوایدعامه قیرریزیرسکهایداخلشهرتالقان 4,143,943

140,728,469 188,222,404 

برنامهملیرسکهایروستایی

(NRAPبرنامهميلدسرتيسبه/)

 (ARAPدهات)

وزارتاحیاءوانکشافدهات

13,832,762 27,490,962 
برنامهميلتهيهآبدرروستاهاو

 آموزشحفظالصحهمحيطي
وزارتاحیاءوانکشافدهات

- 24,000,000 
برنامهملیانکشاف

 (NABDPساحوی)
وزارتاحیاءوانکشافدهات

- 15,808,272 
پروژههایوالیتی-رسکهایروستائی

 1396;سالnbspضمیمهبودجه&
انکشافدهاتوزارتاحیاءو

16,212,243 40,151,185 
اعامرپلوپلچک-رسکهایروستائی

 1396دروالیاتضمیمهبودجه
وزارتاحیاءوانکشافدهات

5233943.6 6993027.18 

پروژه-برنامهانکشافساحوی

&nbspهایوالیتیضمیمهبودجه;

&nbsp1396;سال 

وزارتاحیاءوانکشافدهات

1392450.5 23395586.04 

شبکههایآبرسانی،تحکیمکاریو

پروژههای-حفرچاهآبآشامیدنی

 1396والیتیضمیمهبودجهسال

وزارتاحیاءوانکشافدهات

0 27104889 
وجوهغیرمرشوطبهوالیات)انکشاف

 دهات(
وزارتاحیاءوانکشافدهات

8827378  برنامهانکشافمهارتها 8827378
اجتامعی،شهداوزارتکار،امور

ومعلولین

496848 پروژهریفورمتقاعدومصؤنیت 496848 وزارتکار،اموراجتامعی،شهدا
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ومعلولین اجتامعی

0 531652 
;الکرتونیکیسازیوnbspپروژه&

 ریفورموزارت

وزارتکار،اموراجتامعی،شهدا

ومعلولین

5476356.78 زارتمبارزهعلیهموادمخدرو (GPIتقديرازاجرااتخوب) 5476356.78

70000 70000 

کنفرانسپنججانبهوآگاهیعامهاز

ارضارموادمخدر،ترشیحوبازنگری

 پالیسیهادرسطحکشور

وزارتمبارزهعلیهموادمخدر

1584640 3961600 
ایجادشلرتدرمرکزووالیاتبرای

 معتادین
وزارتمبارزهعلیهموادمخدر

12495327 وزارتامورشهرسازی برنامهتحکيمثباتدرافغانستان 16295327

0 12827957 
اعامرتعمیراتاداریولسوالیهاو

 والیات
وزارتامورشهرسازی

0 2100000 
اعامرتعمیراتشهرسازیریاستهای

 شهرسازیوالیات
وزارتامورشهرسازی

700000 امورشهرسازیوزارت برنامهساختامنهایعامهدولتی 700000

7178570 ادارهمستقلارگانهایمحلی پروژهشاروالیهایافغانستان 7178570

18000 30000 
ظرفیتسازیملیتعلیامتآموزشو

 آگاهیمحیطزیستی
ادارهملیحفاظتمحیطزیست

0 1174056 
اعامرجمنازیوموآمریتهایورزشی

 درمرکزووالیات

ریاستعمومیتربیتبدنیو

سپورت

1,102,890,978  مجموع 2,120,723,909
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 فصل چهارم

 فعالیت موسسات غیر دولتی

 والیتتخار ۶۲در ازجمله ریاستاقتصادثبتگردیدهکه موسسه۴۰موسسهخارجیو۱۲موسسهغیردولتیدر

لیتدارد.موسسهدرسطحوالیتتخارفعا۱۷داخلیومحلیمیباشدودرحالحارضتنها

اهدافوبرنامههاموقعیتفعالیتنامموسسهشامره

کنرسنجهانی۱

 

ولسوالیهای

چال،منکآب،

رستاقوچاهآب

(يكموسسهبنياملليلآيرلنديبودهكهCWWموسسهكنرسنجهاين)

كشورفقريجهانمرصوففعاليتميباشد،اينموسسهاز30دربيشرتاز

افغانستانبعدازوقوعزلزلهخطرناكدرولسوايلبدينسودر1998سال

(53بهكودمنرب)15/09/2005رستاقآغازبهفعاليتمنودوبهتاريخ

دروزارتاقتصاددولتجمهورياسالميافغانستانثبتوراجسرتميباشد،

اكنوندراكرثولسوايلهايواليتتخاردربخشهاي)معارف،زراعت

تقويهزراعت،اعامركانالهايآبياري،ساخنتومصئونيتاجتامعي(

ديوارهاياستنادي،تقويهباغداري،توزيعنهالهايمثمروغريمثمر،

كاهشخطراتسيالب،آبآشامیدنیوصحتمحيطي،وادارهمنابع

طبیعيفعالیتمنودهودرحالحارضنیزدربخشهایمختلفبرنامهها

د.وپروژههاراتطبیقمیمنای

موسسهآغاخان۲

ولسوالیهای

ورسج،کلفگان،

هزارسموچ،

بهارک،دشت

قلعه،رستاق،

چاهآب،بنگیو

تالقان

(بودهازAKDNبنیادآقاخانیکیازبخشهایشبکهانکشافیآقاخان)

تااکنوندروالیتتخارفعالیتدارد.درحالحارضدربخش۲۰۰۳سال

فنهادهایاجتامعی،انکشافبازاروهایادارهمنابعطبیعی،انکشا

 ولسوالیوالیتتخارفعالیتدارد.13زیربناهادر

برنامههایمیثاقشهروندیوارتقایظرفیت۱۳۹۷اینموسسهدرسال

معارفنیزدرراوالیتتخارآغازمنودهاست.

میشنایست۳

ولسوالیهای

کلفگان،منک

آب،رستاق،چاه

آبومرکزتالقان

(يكموسسهغريانتفاعي،خرييهوانكشايفMission Eastشنايست)مي

بنياملليلدمناريكاستكهجهتمددبهآسيبديدهگانازطريقكمك

هايخرييهبرشخواهانهوكمكهايانكشايفكارميكندوبهرشدظرفيت

اهايلياريمريساندتاآنهاخودشانراسازماندهيكردهبهخودكمك

بدینسودروالیتتخارفعالیتمیمناید.۲۰۰۱کهازسالبرسانند

اکتید۴

مناطقآسیب

دیدهازحوادث

طبیعیوجنگ

(يكموسسهبنياملليلوغريدولتياستكهACTEDموسسهاكتيد)

ايجادگرديدهاست.این1993مقرآندركشورفرانسهبودهودرسال

ضعيتاجتامعي،حكومتموسسهپروژههايانكشايفرابامتركزبهو

داريمحيل،انكشافزراعتوبديلآن،كاهشخطراتحوادث،ایجاد

زيربناهاوتعليامتصحيتطبیقمیمناید.
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شلرتفارالیف۵

کلفگان،رستاق،

هزارسموچ،

بنگی،چال،

منکآب،

بهارک،دشت

قلعه،فرخارو

مرکزتالقان

غريانتفاعيوغريدولتي(يكموسسهShelter For Lifeشلرتفاراليف)

ميباشدكهمقرآندراياالتمتحدهامريكامیباشد.هدفاینموسسه

سهمگرييدراعامرمجددافغانستانوخدمتبهمردماينكشوردرزمينه

هايزيربناییميباشدازطریقكمكهايبرشدوستانهبرايمردم

تهيهرسپناهافغانستان،فراهمآوريسهولتبرايموسساتتعليــمي،

برايفاميلهايبدونرسپناهوكمكبرايآوارگانوبيجاشدگانمیباشد.

کمیتههالند۶

واحد۱۶در

اداریبهشمول

تالقان



۷TDH ولسوالیرستاق

1960يكموسسهسوييساستكهدرسال(TDHموسسهيت،دي،اچ)

د.اينموسسهتاسيسگرديدهومركزآنواقعشهرلوزاسويزرلندميباش

بهفعاليتخودآغازكردهوپروگرام1966نخستنيباردرافغانستاندرسال

هايحاميهطفلومادرواطفالرويرسكشاملبرنامههايكارياين

موسسهميباشد.درحالحارضدرولسوالیرستاقوالیتتخاردربخش

هایاحداثرسکوتعلیامتصحیفعالیتدارد.

داکار۸

اطقآسیبمن

دیدهازحوادث

طبیعیوجنگ

دربخشهایتهیهآبآشامیدنیصحی،حفرچاههایعمیقونیمه

عمیقوتوزیعکیتهایصحیبرایبیجاشدگانناشیازجنگهای

داخلیوعودتکنندگاهفعالیتدارد.

افغاناید۹
درمرکزتالقان

وولسوالیچال

عیشتبدیلوفقرزداییمیهدفاینموسهتطبیقبرنامههایبهبودم

باشدکهدرسالجاریدرولسوالیهایچالوتالقانفعالیتدارد.

۱۰

همکاریو

انکشافبرای

افغانستان)

AADA)

واحد۱۷در

اداریبهشمول

تالقان

اینموسسهدربخشدسرتسیبهصحتدروالیتتخارفعالیتداردکه

اداری)ولسوالیهاومرکز(واحد۱۷مرکزصحیرادر۸۳درحالحارض

تحتپوششفعالیتهایخویشدارد.

۱۱

بازسازیتقویه

مهارتهای

زنانافغانستان

ولسوالیبهارک،

دشتقلعه،

رستاقومرکز

تالقان

تقویهمهارتهایزنانازطریقتطبیقپروگرامهایاشتغالزایی،داد

خواهیوظرفیتسازی

۱۲

هدایرشق

برایانکشاف

انافغانست

ولسوالیهای

ورسج،فرخار،

بهارک،کلفگان،

دشتقلعهو

تالقان

دسرتسیخانمهابهحقوقشهروندیازطریقبرنامههایدادخواهیو

ظرفیتسازی
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موسسهصلح۱۳

ولسوالیهای

بنگی،بهارکو

تالقان

دسرتسیخانمهابهحقوقشهروندیازطریقبرنامههایدادخواهیو

ظرفیتسازی

۱۴

آموزشی،

تحقیقی

وانکشافی

طبیعت

ولسوالیهای

کلفگان،بهارک،

رستاقوتالقان

رشدوانکشافمهارتهایزنانازطریقبرنامههایدادخواهی،ظرفیت

سازی،تعلبموتربیهوخدماتاجتامعی

۱۵

خدمات

اجتامعی

وصنایعدستی

تالقان
امههایظرفیتایجادزمینههایشغلیبرایبانوانازطریقتطبیقبرن

سازی،حرفویودادخواهی

۱۶

موسسه

انکشافوتغییر

زندگیزنان

تالقان
تغییرزندگیاقتصادیخانمهاازطریقتطبیقبرنامههایظرفیتسازی،

دادخواهی،حرفوی،تعلیموتربیهوخدماتاجتامعی

تالقانزنانبرایزنان۱۷

بهمشکالتحقوقیخانمدسرتسیخانمهابهحقوقشهروندی،رسیدگی

هاازطریقدستیارانحقوقیبهصورترایگان،ظرفیتسازیوخدمات

اجتامعی

۱۸
عدالتبرای

همه

ولسوالیهای

بهارک،فرخار

ومرکزتالقان

رسیدگیبهمشکالتحقوقیشهروندانوپیگیریقضایایحقوقیبه

صورترایگان

۱۹

موسسه

اجتامعیو

حقوقی

افغانستان

لیرستاقولسوا

وتالقان

تطبیقفعالیتهایزراعتی،دادخواهی،حقوقی،صحت،تعلیموتربیه

وظرفیتسازی.

۲۰
توجهبرای

زندگی
تالقان

محوفقردرجامعه،رشداقتصادخانوادههاازطریقبرنامههایظرفیت

سازی،اشتغالزاییوخدماتاجتامعی

۲۱

موسسه

هامهنگی

کمکهابرای

افغانها

سوالیخواجهول

غاروتالقان

تطبیقبرنامههایرسیدگیبهمشکالتوچالشهایمهاجرینوعودت

کنندگانناشیازجنگهایداخلی،تعلیموتربیهبرایاطفالمهاجر،

محوفقروبیسوادیدرجامعه.

۲۲
موسسهامید

برایتغییر
تالقان

۲۳

موسسهخدمات

صحی

وانکشافیبرای

جوانان

نافغانستا

ولسوالیبهارک

وتالقان
تطبیقفعالیتهایصحی،دادخواهیوظرفیتسازی
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رسیدگیبهمشکالتحقوقیخانمهامرکزتالقانموسسهشهدا۲۴

۲۵
موسسهتوامنند

سازیزنان
ولسوالیبهارک

۲۶

موسسهپالن

گذاریو

پاکسازیماین

ها

ولسوالیخواجه

غار

یدهیدرموردخطراتوارضارناشیازپاکسازیوتطهیرماینها،آگاه

ماینها

تعدادموسساتبهتفکیکموقعیتواهدافآنها:۲-۲۷جدول 

 نوعیت موسسات غیردولتی و منابع برشی7-6: 

تنطبقه۵۰۹طبقهذکورو۱۰۵۲تناستخدامگردیدهاندکهازجمله۱۵۶۱موسسهفعالدروالیتتخار۱۷در

کارمندانرسمیودایمی،موسساتغیردولتیفرصتهایکاریبرایکارگرانماهروغیرماهراناثمیباشد.درکنار

نیزدرسطحوالیتتخارفراهمساختهاست.درجدولآتیتعدادکارمندانموسساتغیردولتیبهتفکیکجنسیتآنها

نشاندادهشدهاست.

داخلی/خارجیاسمموسسهشامره
تعدادکارمندان

اناثذکور

۱۳۴۳۵خارجیکنرسنجهانی۱

۲۳۰۸۷خارجیبنیادآقاخان۲


۳۵۹خارجیمیشنایست۳

۳۰۵خارجیاکتید۴

۴۶۲۵خارجیشلرتفارالیف۵

۱۰خارجیکمیتههالند۶

۷TDH ۳۸۹خارجی

۳۰خارجیداکار۸

۰۲خارجیافغاناید۹

۴۵۹۲۳۴اخلیدهمکاریوانکشافبرایافغانستان۱۰

بازسازیتقویهمهارتهایزنان۱۱

افغانستان

۲۹داخلی

۱۰۹داخلیهدایرشقبرایانکشافافغانستان۱۲

۷۶داخلیموسسهصلح۱۳

۱۵داخلیآموزشی،تحقیقیوانکشافیطبیعت۱۴

۲۱داخلیخدماتاجتامعیوصنایعدستی۱۵
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۲۳لیداخموسسهانکشافوتغیرزندگیزنان۱۶

۱۶۱۷داخلیزنانبرایزنان۱۷

۲۲داخلیعدالتبرایهمه۱۸

۸۸داخلیموسسهاجتامعیوحقوقیافغانستان۱۹

۲۲داخلیتوجهبرایزندگی۲۰

موسسههامهنگیکمکهابرای۲۱

افغانها

۱۰۳۷داخلی

۲۰داخلیموسسهامیدبرایتغییر۲۲

برایموسسهخدماتصحیوانکشافی۲۳

جوانان

افغانستان

۶۲داخلی

۱۰داخلیموسسهشهدا۲۴

۵۲داخلیموسسهتوامنندسازیزنان۲۵

داخلیموسسهپالنگذاریپاکسازیماینها۲۶

۱۰۵۲۵۰۹میزانعمومی

نوعیتموسساتوتعدادکارمندانآنهابهتفکیکجنسیت:۲-۲۸جدول 

  



 

 وزارتاقتصاد 104

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 فصل پنجم

 (ANPDF/ NPPsلی دارای اولویت)خالصه برنامه های م 

 برنامه  میثاق شهروندی .1

 :      جدول زمانی

 سالمیباشد.4سالتطبیقمیشودومرحلهاولآن10مرحلهبودهکهطی3اینبرنامهدارای

  800,000,000دالرامریکائی  :بودجه

 800,000,000دالرامریکائی  :تعهد

 جودندارددرمرحلهاولخالیمالیومالی: ء خال

 شورایعرضهخدماتومشارکتشهروندیشورای انکشافی: 

رسآمافتتاحگردیدوآمادگیهابرایتطبیقمرحلهاولآنمطابقپالن2016میثاقشهروندیدرسپتمربوضعیت:

 درجریاناست.

 تفصیل:

 جز اول:

 ارایه خدمات شهری 

 دالر امریکائی  383,130,000بودجه :

والیتازخدماتذیلدرمرحلهاولبهرمند34شورایهایانکشافیقریهدر12000حدودهری:ارایه خدمات ش

خواهندگردید:

 دسرتسیهمگانیبهآبآشامیدنی -

زیربنایشهری:حداقلیکیازخدماتیابتداییذیل)بادرنظرداشتتحلیلخالموجود،ساختاراجتامعی -

 ویازیربناهایکوچکآبیاری.(:برق،رسکهایابتداییقابلدسرتسو

نیازوجوه ساحات شهری - مورد وجوه حکومتداری بخشبرنامه این نخست، مرحله در شورای 850:

دالر70,000گذررادرچهارشهرعمدهکشورفراهمخواهدمنود.هرشورایانکشافیمبلغ170انکشافیشهریو

یکی میتواند شورا منود. دریافتخواهد مدیریتامریکایی آشامیدنی، آب آبروها، و رسکها بهبود خدماتچون: از

 از )متشکل گذر شورای هر انتخابمنایند. را برایمنازل برق یا و گذاریمنازل شامره شورای5کثافاتجامد،

یکودالرامریکاییدریافتخواهندمنود.شوراهامیتوانند200,000خانواده(مجموعا1250ًتا800انکشافیویا

یاچندخدماتازقبیل،بهبودویاتنظیمرسکهایدرجهدوم،فراهمآوریآبآشامیدنی،پارک/ساحاتتفریحیویا

میدانهایبازیبرایزنانواطفال،مدیریتکثافتهایجامد،برقبرایروشنیمنازل،پروژههادرآمدزابرایخانمها

دریافتمنایند.

رتزراعتآبیاریومالداری،درهآمهنگیباشوراهایانکشافی،جهترسیدگیبهاقشارتوسطوزاخدمات زراعتی:

فقیروآسیبپذیرصورتخواهدگرفت.موادموردنیازتولیدگندم،موادموردنیازباغداری،بازسازیشبکههایآبیاری

اددرآمدوانکشافاقتصادیرادرسطحومدیریتآبمزارع،نگهداریمنابعطبیعی،وفراهمآوریخدماتحیوانیایج

ملیومحلیاطمینانمیبخشد.

وزارتمعارفباکمیتههایمعارفکهمسئولبلندبردنآگاهیدهی،انسجامفامیلهاجهتارسالاطفالمعارف:

شانبهمکاتب،ونظارتاطفالواساتیدمیباشدکارخواهدمنود.



 

 وزارتاقتصاد 105

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

کم های فعالیت از انکشافی نظرخواهدشورای در امورتعلیمی متامی در را آنها نظریات و منوده نظارت ها یته

درطولهفته3-1گرفت.شهروندانازاینکهمتاماستاداندارایسندفراغتصنفدوازدهبوده،شاگردانبینصنفهای

12-7ساعتدرسیوشاگردانبینصنفهای30درطولهفته6-4ساعتدرسی،شاگردانبینصنفهای24

نظارتخواهندداشتنقشهبرداریمکاتبورسویشاگردانبیرونازمکتب،نظارتدرهفتهساعتدرسی36شامل

خدماتمعیاری،اطمینانازایجادیکمحیطسامل،بازسازیمکاتبوسایرفعالیتها.

بخشصحتوکلسرتهاوزارتصحتعامهمستقیامازطریقکمیتههایفرعیوشورایانکشافیصحیدرصحت : 

عرضهخدماتخواهدمنود.

هآمه هایفرعیدر انکشافیکمیته کلسرتهایشوراهای و انکشافی شوراهای با سطحنگی بردن مسولیتبلند

خدماتصحی عرضه نظارتاز آوریخدماتصحیبرایاطفالوبزرگساالن،و جهتفراهم فامیلها انسجام آگاهی،

 .ماتمعیاری،ارایهبستههایاساسیخدماتصحی،وفعالیتهایدیگر.)نظارتازعرضهحداقلخد

 جز دوم:

 ایجاد ساختار نهاد ها 

 دالر امریکائی146,980,000بودجه: 

مطابقبرنامهایجادشدهمیثاقشهروندیقادرخواهدبودسازمانهایداخلیراایجادمنایدکهدرسطحوزارتخانهها،

سوالیهاوتاسطحقریهجاترادربرمیگیردکهاینسازمانهاقادرخواهدبودتازمینهپیرشفتوالیات،شاروالیها،ول

 شانرافراهمسازد.اینبرنامهازارتقاظرفیت،کمکتخنیکی،تسهیلوارایهخدماتحامیتمیکند.

 جز سوم:

 نظارت و ارزیابی ، کسب دانش 

 دالر امریکائی  5,400,000بودجه:

سازماندهندهگانکارهای اولویتمانقراردارداینبرنامهانکشافخواهددادکهتوسطمدیراناجراییه، کهدر

اجتامعیصورتمیگیرد.نظربهایناولویتبندیگزارشهایمنظموارزیابیهاقادرخواهدبودکهازسهمگیریزنان،

وگروههایآسیبپذیرمانندومتقاعدینوبیجاشده گانداخلیاطمینانبخشد.دراینبرنامهدرخواستهایفقرا

زیادیبرایراپوردهیشکایتوجربانخساراتگنجانیدهخواهدشد.نظربهارزیابیکهازطرفصندوقوجهیپول

خدماتاستفاده ارایه و بنایی زیر خال منودن پیدا منظور به ای ماهواره تصاویر از صورتمیگیرد افغانستان برای

اجتامعیم بهبرنامهطرحریزیشدهاست:مانند)سیتیسی(، یگردد.برایارایهخدماتبهرتتحقیقاتمتعددنظر

شدن،حسابدهیمتقابلاجتامعیوارزیابیهایکیفیتتخنیکی.

 جز چهارم: 

 تطبیق و مدیریت پروژه

 دالر امریکائی  91,410,000بودجه: 

دبودتاظرفیتانستیتوتهاراازسطحملیبهسطحوالیتی،ازسطحولسوالیاینبرنامهدرسطوحمخلفقادرخواه

هاتاسطحقریهجاتبلندبربد.

شورایانکشافیوکمیتههایفرعیدربارهنقشفعالیتوتطبیقپروژههایشانکهشاملمدیرتمالیوتدارکات

میشودآموزشدادهخواهندشد.

 جز پنجم :

 MCCGوادغام اجتامعی 

 دالر امریکائی  45,080,000بودجه:

تاکیدزیادرویاجتامعیشدنگروههایآسیبپذیرکهشاملزنان،متقاعدین،بیجاشدهگانداخلیکهاینبرنامه

انجامپذیرخواهدبود.کهارایهآنتوسطتحقیقاجتامعی،بهزیستیکهرضورتبهشناختجامعه،تحلیلچالشهادارد
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متامکارمندان،شوراهایانکشافیوکلسرتهاوشوراهایگذرهمچناننظارتوارزیابیازبخشهای،آموزشبهرت

 .صورتخواهدگرفتآسیبپذیروشمولیتآنهادربرنامه

 برنامه توامنند سازی اقتصادی زنان  .2
 پنجسال:جدول زمانی

 دالرامریکائی200,000,000بودجه: 

 امریکائیدالر 18,000,000تعهد: 

 دالرامریکائی182,000,000مالی :  ءخال 

 شورایانکشافمنابیعبرشیشورای انکشافی:

 وضعیت : 

افتتاحگردید،وواحدبرنامهملیتوامنندسازیرسام2017ْمارچسال8برنامهملیتوامنندسازیاقتصادیزناندر

گیبیشرتفعالیتهاتاسیسگردیددرحالحارضوزارتخانهاقتصادیزناندروزارتکاراموراجتامعیبرایهامهن

 هاواداراتذیدخلباالیانکشافبودجهوپالنهایتطبیقیبرایبرنامههایملیدارایاولویتکارمیمنایند.

 تفصیل:

 جز اول :

وتقویتظرفیتپیگیریگسرتشارقاماحصائیویتاثیرگزاربرفعالیتهایاقتصادیزناناحصائیه به اساس جندر : 

 تحلیلواستفادهازارقاماحصائیوی.

 جز دوم : 

 برداشنت موانع قانونی برای مشارکت :

بهرتقادرهازمیانبرداشنتموانعفراراهاشرتاکزناندرفعالیتهایاقتصادیوحصولاطمینانازاینکهزنانبهنحو

اشند.بهاشرتاکدرفعالیتهایاقتصادیواجتامعیمیب

 جز سوم :

 سواد آموزی ،مدیریت تجارت و مهارت های کاری:

اینموردتکمیلکنندهبرنامهملی.بلندبردندانشومهارتهایزنانجهتانجامبهرتاموردرمنزلوبیرونازمنزل

دایرمیمنایندوزنانصنفهایسوادآموزی36,000سالآیندهبه5انکشافمنابعبرشیمیباشدوزارتمعارفدر

سالآیندهزمینهآنفراهمخواهدگردیدتادرمکاتب5زناندرجریاندرسمیباشند.درظرف 200,000فعالبتعداد

ظرف در گردد استخدام معلمین بحیث  10روستایی در زنانه لیله یک حداقل آینده افغانستان34  سال والیت

اعامرخواهدگردید.

 جز چهارم : 

طمینان از دسرتسی گسرتده به وجوه مالی:حصول ا    بهبوددسرتسیبهوجوهمالیازمجراهایرسمیوغیر

 رسمی.

 بهبود دسرتسی به لوازم و وسایط  زراعتی ، خدمات توسعوی، و بازار ها : جز پنجم :

امنیتغذاییوافزایشدرارتقاظرفیتزنانجهتاشرتاکدربازارهایزراعتی،امرارمعاشباازدیادتولیدجهتبهبود

 آمدخانوادهها.

 جز ششم : 

 دسرتسی به بازار های خالق اقتصادی :

بهبوددسرتسیزنانبهموادباکیفیتبازارها،تسهیلصادراتوایجادعایدبرایزنانوفامیلهایکهدرفعالیتهای

 خالقاقتصادیمبادرتمیورزند.
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 ملی زیربنا برنامه .3
 پنجسال:جدول زمانی

 000,000 ,5,995دالرامریکایی :بودجه

 منابعمالیمشخصبرایبرخیازاجزایتأمینمالیمشخصشدهاند،اماهیچکدامتاکنوننهایینشدهاند.تعهد: 

TBDمالی:  ءخال 

 شورایانکشافیزیربناشورای انکشافی : 

کسلتوسعهیافت.ازآنزمان،لیستپروژههابهمنظوردرزمانکنفرانسبروبرنامهملیدارایاولویتاینوضعیت : 

النتطبیقآندرحالتانکشافبودهوگزینههایمالیتحتبررسیپاولویتبندیفعالیتهاتوسعهدادهشدهاست.

 قراردارند.

 تفصیل:

 جز اول

سرتششبکههایوالیتی،،گTAPکیلووات500خطوطانتقالجدیدوپروژههایسباستیشن:خطانتقالانرژی:

 .سيستمشميسخارجوداخلشبکهقابلتجدیدپروژههایتولیدانرژیملی،نیروگاههایآبی

 دالر امریکائی 1,370,000,000بودجه:  

جز دوم:

و خشکه بنادر  تجارت، در ترسیع شهری، نقل و حمل کابل، شهری نقل و حمل آهن، راه ها، جاده ترانسپورت:

تدارکات.

شبکهجاده:جادهحلقه،جادهاتصالبهنقاطعبورمرزی،تونلسالنگوجادهدسرتسی،

O&Mهرات،–اندخوی،توسعهرسکجوینوالیمیدانهواییهرات،تورغندی-؛شبکهریلی)لینککوتاه(:آقینه

–مزاررشیف-شربغان-اندخوی ترانسپورتعموم–کندز ترانسپورتشیرخانبندر.رسکحلقویکابل، سیستم ی،

ودیگرتجهیزاتتخنیکی.MLATهوشمند،میدانهواییورادار

 دالر امریکائی  000, 995,000 ,2بودجه: 

 جزسوم:

 منابع آبی وآبیاری:

آبیاری)بازسازیطرحهایموجود،طرحهایجدیدومخزنآب(زراعتآثارفیزیکیآبیاری،

دالر امریکائی   650,000,000بودجه:  

 هارم: جزچ

مرتبطباسایربخشهاتوسعه صنایع استخراجی:

 بودجه: ندارد

 :پنجمجز

 مسکن،مناطقتوسعهومناطقویژهاقتصادی:سکتور شهری

 دالر امریکائی  600,000,000بودجه: 

 :ششمجز

  Digital Casa:اوری اطالعات و ارتباطاتنف

 دالر امریکائی  000 ,90,000بودجه: 

 لینانتقالیTAP 500kvو TAPI, CASA 1000:طقویطات منارتبا هفتم:جز 

 دالر امریکائی  330,000,000بودجه: 
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 انکشاف برنامه جامع ملی دارای اولویت زراعت .4
 سال پنج:جدول زمانی

 دالرامریکائی 1,978,100,000:بودجه

 مراجعهبهاجزاتعهد:

 مراجعهبهاجزا:  مالیخالء 

 ائهخدماتومشارکتشهروندانشورایارشورای انکشافی:  

یکپیشنویساینبرنامهملیدارایاولویتدرجریانکنفرانسبروکسلانکشافیافتهبوداماهیچگونهوضعیت:

ارزیابیاقتصادیوارزشپولیرادربرنداشتبناًاینبرنامهملیدارایاولویتدرحالحارضموردبررسیقرارداشته

 بازبینیوپیرشفتهایعملیدیگرآنبررسیگردد.2016مربوطبههزینهآنالیاکتربسالتاارزیابیاقدامات

 تفصیل:

 اول:جز 

،توجهخواهدرسیدلیونهکتاریم2.7لیونهکتاربهیم2.45 سالآیندهافزایشزمینهایآبیاریشدهاز5درآبیاری:

خواهدرسیدکهباالیلیونهکتاریم3.1 به2025درازمدتباالیافزایشسطحزمینهایقابلآبیاریتاسال

انوادهتاثیرگذارخواهندبود.خ 650,000 گیسطحزند

.بودخواهدملیونتنغلهجات8ملیونتنبه5.8افزایشازآننتیجهمتوقعه

 دالر امریکائی  393,000,000بودجه:

 دالر امریکائی193,000,000 تعهد: 

 دالر امریکائی   200,000,000کرسبودجه:

 دوم:جز 

هکتارزمین110,000لیونتناست.عالوهبراینیم5.9سالآینده5هدفتولیداتگندمدر گندم و دیگر حبوبات:

3.1لیونبهیم2.45 سالآیندهقرارخواهدگرفت،افزایشفیواحدتولیداتاز5 آبیوللمیتحتکشتگندمدر

لیونتنبرایزمینهایللمی،تقویتارتباطاتیم1.3لیونتنبهیم1.03آبیولیونتنفیهکتاربرایزمینهاییم

(باالی2018-2016هکتارزمینآبیوللمی(،مرحلهاولبرنامهملیگندم)250,000 والیت)تقریبی،16زراعتیدر

(باالیانکشاف2021-2019کاسنتضایعاتحاصالتگندمتوجهخواهدداشت)دومیلیونتنساالنه(ومرحلهدوم)

روشهایجدیدوارایهخدماتموثرتوجهدارد.

 دالر امریکائی 350,000,000  بودجه: 

 دالر امریکائی  80,200,000تعهد: 

 دالر امریکائی  269,800,000کرسبودجه: 

 سوم:جز

یبهتقاضایبیشرتافزایشتعدادحیواناتو/یاافزایشسطحبهرهوریدرهرحیوانبرایپاسخگوی :حیوانات اهلی

 ( رشد. به جمعیترو از 2045میلیونالی 70 ،2025میلیونالی47برایغذا دوبخشکلیدی( وترنری1در .

.محصوالتحیوانی.2وصحتحیوانی.

 دالر امریکائی  350,000,000بودجه: 

 دالر امریکائی  70,000,000تعهد:  

 دالر امریکائی  280,000,000کرس بودجه:  

 چهارم:جز 

ساالنه:باغداری بانکجهانیفیصد 5.5رشد (2014 که بخشفرعیانتظاردارد تحت400,000( زمینرا هکتار

کمک و 1.6پوششقرارداده سال تولیداتناخالصداخلیتا رشد دالرامریکاییبه %در2افزایش2024میلیارد
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کانپذیراست.ظرفیتباالبردنتولیداتناخالصحاصالتغلهجاتبارسمایهگزاریدرستدرطرحاحیایآبیاریام

 سال3.23داخلیبه تا 2024میلیارد مقایسه با سال1.4) دالرامریکاییدر زمینهای2012میلیارد توسعه .)

%درسال.افزایشصادرات 10-5هکتار.افزایشفیهکتارتولیداتباافزایشتولیدات12,400باغداریساالنهبه

تولیدات 15–10%درسال.توسعهمحصوالتصنعتیازقبیل)کتان،زعفرانوسویا(و5باغداریحداقلمحصوالت

سالآینده.5باغداریباارزش،بهشمولمیوههایخشکوتازهدر

 دالر امریکائی   350,000,000بودجه:   

 دالر امریکائی   70,000,000تعهد: 

 دالر امریکائی   280,000,000کرسبودجه: 

 : پنجمجز 

رویکردهایتغییرآبوهواباکشورهایهمسایهوچارچوب)بیستیکومیننشستپاریس :مدیریت منابع طبیعی

اینجزء دررابطهبهتغیراقلیم(مقایسهشدهاست.توسعهاقتصادیپایدارجوامعکهبهمنابعطبیعیبستگیدارد.

یاهاندارویی،مدیریتمنطقهحفاظتشده،توسعهرسمایهانسانیستوناست:جنگلداری،مراتعومدیریتگ4دارای

وغیرانسانی.

 دالر امریکائی   318,700,000بودجه:  

 دالر امریکائی    17,000,000تعهدات: 

 دالر امریکائی 301,700,000کرسبودجه: 

 ششم:جز 

تغ 33:مصونیت غذایی وتغذیه ییراتاقلیمی،خطراتطبیعیو٪نفوسکشورازمصونیتغذاییبرخوردارنیستند.

درگیریباعثتأثیربردسرتسیاساسیموادغذاییمیشود.کشاورزیشهریوباغداریخانگیتشویقخواهدشد.

 دالر امریکائی  81,400,000بودجه:      

 دالر امریکائی   17,000,000تعهدات:   

 دالر امریکائی64,400,000 کرسبودجه:

 هفتم:جز 

تشکیلخواهندشد. سالآینده2لغوشدهودر ساختاروفرایندهاوزارتزراعت :یاصالحات ادار 

: هشتمجز 

تحقیقاتیکهمسیرمهمبراینگهداریوتوسعهفعالیتهایزراعتیاست.بزرگرتینرسمایهگذاری :تحقیق وتوسعه

ردهایدهقانمحورباارائهخدماتدرریاستهایزراعتوالیتیخواهدبودچراکهنزدیکبهدهقاناستوازرویک

حامیتمیکند.

 دالر امریکائی 50,000,000بودجه: 

 دالر امریکائی3,500,000 تعهدات: 

 دالر امریکائی  46,500,000 کرسبودجه:   

 : نهمجز 

دسرتسیبهقرضهتوسطکشاورزانهمچنانیکچالشبزرگاست.بانکهایتجاریمیتوانندنقش :اعتباردهی

هباشند.سیاستهایمالیبهرتتعریفشدهبرایتحریکاعتبارموردنیازاست.دراینمیانبانکتوسعهزراعتیداشت

سالآیندهو"واسطههایمالی"نیزشاملمیشود.5 در

 دالرامریکائی)هیچتعهدیصورتنگرفته(100,000,000بودجه:

 :دهمجز 
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)مسائلمربوطبهنظارت،زراعتیوصیبهعنوانفعالیتهایبیشرتحامیتازسکتورخصوصی:مشارکتدربخشخص

سالآینده،وزارتزراعتآبیاریومالداریبهدنبالاسرتاتیژیتوسعه5تعرفههایفصلی،مشوقهایمالیاتی(؛طی

بهره و بازار تقاضای تحریک برای ارزش زنجیره پردازش در خصوصی بخش گذاری رسمایه اساس بر اقتصادی

 است.زراعتییور

 جز یازدهم:

مبارزهباموادمخدر،زناندرکشاورزیومبارزهبافساد. بخش های همه شمول:  

 پالن اصالحی سکتور عدلی و قضایی  .5
 سالپنج جدول زمانی:

 درحالجریاناسترویبودجهکار :بودجه 

 :مالی  ءخال 

 فساداداریحکومتداری،حاکمیتقانونومبارزهبای:انکشاف یشورا 

 وضعیت:

حالحارض تطبیقآندر  تائیدگردیده قضاییکابینه دارایاولویتتوسطکمیتهعدلیو مجلسبعهدهاینبرنامه

شورایعالیبرایحاکمیتقانونومبارزهبافسادمیباشد.واسناددرحالتترجمهبهزبانانگلیسیقراردارد،ومتام

لکاربررویبرنامههایعملیاتیخویشرادنبالمیکندوهزینههایآنرامیپردازند.وزارتخانههاواداراتذیدخ

 تفصیل:

)درجریان(اصالحات ساختاری موسسات بخش عدلیجزاول :

 )جریاندارد(ارتقا ظرفیت :جزدوم

 )جریاندارد(مبارزه با فسادجزسوم: 

 )جریاندارد(خگویی شفافیت و پاسجز چهارم : 

 )جریاندارد(برنامه آگاهی دهی عمومی بازارجز پنجم : 

)جریاندارد(بررسی و اصالح قوانینجز ششم : 

 پروگرام  انکشافی معادن و منابع  .6
 سالپنج :جدول زمانی

دالرامریکائی130,032,450 :بودجه

:تعهد

:مالی ءخال 

 ناشورایهایانکشافیزیرب :شورای انکشافی

ماهمیبادونرها16طرحابتدائیتوسطوزارتمعادنوپطرولیمترتیبگردیدهوبراینظرخواهیبهتاریخت :یوضع

 انکشافخواهدیافت2017رشیکساختهشدهویکبرنامهتفصیلیدرماهاکتوبرسال

 تفصیل:

 جز اول:

 ارتقا ظرفیت صنعتی :

 دالر امریکائی  25,541,700بودجه: 

رفیتوزارتخانهبرایتقویتبهرتمدیریتظرتقاا -

چارچوبحاکمیتشفافوپاسخگو -

 اصالحاترشکتهایدولتی -
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اصالحاتدرپالیسیهاوقوانین -

 جز دوم : 

 GEO-TECHNICALارتقا رسمایه گذاری و اطالعات 

دالر امریکائی 241,600 ,40: بودجه

 AGSگسرتشقابلیتهای -

ریمعلوماتورسمایهگزا -

 جز سوم : 

 مقررات، بازرسی و تطابق 

 دالر امریکائی   150 ,39,584  بودجه : 

 بهبودچارچوبقانونی -

بهبودجوازوتطابققراردادها -

تقویتنظارتوارزیابی -

 برنامه انکشافی نیروی برشی .7
 سالپنج :جدول زمانی

 تعیینخواهدگردید :بودجه

 تعهد:

 :مالیء خال 

 ایانکشافیقوایبرشیشور:شورای انکشافی

مسودهطرحابتداییاینبرنامهملیدارایاولویتتهیهگردیده،کهفعالتحتبررسیحکومتمیباشد.پالن ت:عیوض

 تهیهخواهدگردید.2017مرشحاینبرنامهالیاکتوبر

 :تفصیل

 جز اول :

 آموزش های  حرفوی و تخنیکی

:تفکیکمیانتعلیامتحرفویاساسی (TVET)یوآموزشنیازفهمیدنتفکیکیازتعلیمتخنیکیحرفو -

 (وآموزش،آموزشمجددکسانیکهبیکاراند،وآموزشبیشرتبرایکارمندانوبزرگساالن 19-15برایجوانان)

%رسیده5(،فعالفقطبه 19-15تفکیکگروپهایموردنظر:نیازبرایرسیدنزیادترگروپهایموردنظر) -

 است.

 درنسازیدورهآموزشیسنتیم -

 مدیریتخودیرشکتها -

 همکاریمیانسکتورخصوصیوسکتورهایعامه -

 تحقیقورسیدهگیبهنیاز -

 جزدوم :

 تحصیالت عالی

 بهبودیافنتکیفیتتحصیالتدرپوهنتونها -

 مدرنساخنترضوریاتتدریسوآموزشپوهنتون -

یطتوسعهتیمکاریتحصیلکردهمتخصصوواجدرشا -

 صدورمجوز،تضمینکیفیتواعتبارنامهموسساتتحصیالتعالیبهاساسمعیاراتبیناملللی -

کیفیتدربارهتحصیالتعالیسکتورخصوصیتحقیقومحصولازپوهنتونهایافغان -
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 برنامه حکومتداری مؤثر  .8
 پنجسال جدول زمانی :

 کاردرحالجریاناست :بودجه

 :تعهد

 مالی :ءخال 

 شورایحاکمیتقانونومبارزهعلیهفساداداریی انکشافی:شورا 

 ت:عیوض

بخشمدیریتمالیعامهتکمیلگردیدهوتحتتطبیققرارددارد.جهتتکمیلبخشپالیسیحکومتداریوالیتی

کارجریاندارد.

 تفصیل: 

 جز اول :

 مدیریت مالی عامه  

انیزمتطبیقآنازطریقپالنبهبوداجرااتمالیصورتمیگیرد،کهبخشاصالحمدیریتعامهتحتتطبیقاست.میک

سالهبرایهمهاشرتاککنندهگانتیم)اساسا5ًگشایشیافت.اینپالنبهاساسطرحپالن2016اینپالندرسال

پیگیریازاجرااتجهتدادنانگیزهو(TBPM)وزارتمالیهودوارگانخارجازوزارت(باروشمدیریتاجرااتتیم

 میباشد.

 جز دوم :

 حکومتداری والیتی

بخشحکومتداریتحتبررسیگروپکاریکهمشتملازچندینوزارتوإداراتمستقلدولتیبشمولادارهمستقل

ارگانهایمحلی،وزارتمالیه)معینیتپالیسیوریاستعمومیبودجه(،وزارتاقتصادووزارتاحیاوانکشافدهات

بههمینترتیبمی بودجهوالیتی، تهیهیکسندجامعاستکهشاملپالیسینهای باشد.هدفاینگروپکاری

مسودهپالیسیحکومتداریوالیتیومقررهپالنوالیتیمیباشد

کهدرسال بودجهوالیتیابتداییموجود، بهپالیسی سندنظر تنظیمیافتهاستتهیهخواهد1394/2015این

ید.اینبرنامهحکومتداریوالیتیازپایینبهبرنامهمیثاقشهروندیارتباطوپیوندخواهدخوردوهدفآنتهیهگرد

 یکپالنحکومتداریمیباشد،کهبهبودعرضهخدمات،حسابدهی،ومنایندگیحکومتراتسهیلمناید.

 برنامه انکشاف شهری: .9
 سالپنججدول زمانی : 

 لجریاناستکاردرحابودجه:   

 تعهد: 

 مالی :ء خال 

 شورایانکشافیزیربنا :شورا ی انکشافی

بودکهسهستوناصلیبهعنوانوضعیت :  کنفرانسبروکسلترتیبگردیده یکطرحابتدایبرایاینبرنامهدر

وادار باالیتوسعهباچارچوبکلیبرایاینبرنامهملیشناختهشده.وزارتخانهها ودجهوبرایآمادهتذیدخل

 ئیویکارمیکنند.اسازیبرنامهاجر

 تفصیل :

 جز اول: 

 تقویت و انسجام مدیریت شهری:
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اصالحچارچوببرنامهریزیشهریجهتاتخاذبرنامههایمختلفدرسطحاداری.برنامهملیپالیسیانکشافشهری

 اسرتاتیژیملیشهریتدوینوتصویبگردید.

 جزدوم  

 مینان از مسکن مناسب و دسرتسی به خدمات شهری عمومی برای همهاط

برنامهتقویتهمبستگیملیازطریقشوراهایانکشافیوجلساتگزرهابهوسیلهساختارهایموجودهاجتامعیو

دیدشهری.جسکتورخصوصیانکشافیوتطبیقپالن

 جز سوم :

شهری و زیربنا اطمینان از مسکن مناسب و دسرتسی به اقتصاد 

تقویتپارکهایصنعتیمراکزگزرهایکوچکو شناساییپروژههایعمدهموردنیازدرسطحمنطقهومحل/

متوسطدرپنجشهرهایعمدهبادرنظرداشتموثریتهایموجود

 برنامه انکشاف سکتور خصوصی  .10
 سالپنججدول زمانی :  

 :هجبود

 تعهد :

 مالی: ءخال 

 شورایعالیاقتصادیشافی : انک یشورا
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 فصل ششم

 پوتانشیل و منابع موجود اقتصادی والیت تخار

 طرحافزایشتولیداتوانکشافصادراتمحصوالتزراعتیومالداریوالیتتخاراسم طرح:

هدفاساسیطرحوارتباطآنبهاهدافاسرتاتیژیافغانستانمولد:

 ؛وددرسکتورزراعتتبینظرفیتهایبالقوهموج

 توضیحچالشهاومشکالتموجودفراراهرشدوتوسعهزراعت؛

 ارایهراهکارهایمشخصجهتافزایشمحصوالتزراعتیومالداریوصادراتآن؛

 ارایهراهکارهایمشخصوعملیجهتافزایشرسمایهگذاریهایدولتیوخصوصیدرسکتورزراعت؛

یفروشمحصوالتدربازارهایملیوبیناملللیازطریاقایجاادیاکسیساتمبازاریابیموثربسرتسازیمناسببرا

 وکارا؛

درنهایتافزایشسطحاستخدام،درآمددهاقینوبهبودوضعیتزندگیمردم

 تحلیلاقتصادیمحصول:

لوفهجاتوانواعمختلنهالهاتوسطدروالیتتخارانواعمختلفغلهجات،نباتاتصنعتی،میوهجات،سبزیجات،ع

شیریو قبیلگاو مواشیاز اینوالیتمرصوفپرورشانواعمختل مردم عالوتاعالوتاً دارانتولیدمیگردد. قوریه

روغن قیامق، مرغومحصوالتحیوانیازقبیلشیر،ماست،مسکه، گوسفند،بز،اسپ،شرت،مرکبقاطر، گوشتی،

قابلیادآوریستکهتعدادزیادیازحیوانیوهمچنانف اینوالیتموجودمیباشد. ارمهایپرورشماهینیزدر

حبوباتونباتاتبخصوصتولیدتخمهایبذری هادراینوالیتفعالیتدارندکهدرتولیدانواعمختل کوپراتیف

جموعولسوالیهایشانزدهگانهوالیتتخاردرم1396اصالحشدهنقشاساسیراایفامیمنایند.بهطورمثالدرسال

تنپرورشونگهداریمیشود.یافتههانشانمیدهدکهساالنهبطوراوسطاز582صندوقزنبورتوسط6594بهتعداد

کیلوگرامعسل149280کیلوگرامعسلبدستمیآیدکهاینرقمنشاندهندهتولیدساالنه12هرصندوقزنبورمقدار

 د.میباش

 تحلیلوضعیت:

حبوباتتولیدشدهدروالیتتخارمانندسایرمحصوالتزراعتیاینوالیتاکرثاًدربازارهایمحالیایانوالوقسامًبه

والیاتهمجواروسایروالیاتکشوربفروشمیرسد.بنابراهمیتتغذیهایکاهنخاود،لوبیاا،مااشونسکدارد،این

یداخلیبهفروشمیرسدوقیمتآننسبتبهغلهجاتبیشرتاست،اماانظربهفصولمختلحبوباتدربازارها

سالقیمتهایآننوساناتقابلمالحظهداشتهکهازیکطرفدهاقینوازساویدیگارمرصفکنندگانازمتوجات

قیممتضرمیشوند.

نقاطقوت:

پرورشگاوهایشیریوگوشتیوزنباورداریازسارمایهگاذاریایجادفارمهایبزرگ،متوسطوکوچکمرغداری، 

 هاایخصوصیباپرداختسبسایدیوحاصلدهیآنها
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لبنیات،گوشتوعسالباقیمتهایمناسبکهمنجارباهافازایشعوایادو برایحبوبات، موجودیتبازاروتقاضا

 تشاویقدهاقینمیگردد.

گذارینسبیاز هااار(زنبورداری،رسمایه زنجیااره بعضاایاز موسسااتغیردولتاایدر هاایمالیو برناماه طریق

 لبنیاااتومرغداری)کهدرآمدخوبیرابارایمتشابثینفاراهمسااختهاست.

 موجودیتعواملتولیدبهقیمتهایمناسبکهسببکاهشهزینهتولیدمیگردد.

 زشدیدهجهتترویجزنجیارههایارزشموجودیتافرادمتخصصوآمو

 موجودیتامنیتنسبیدراکرثمناطقوالیتتخار

نقاطضعف:

 نبودیکسیستمبازاریابیموثرجهتمعرفیمحصوالتتولیدیوالیتتخاربهسطحمحلی،ملیوبیناملللی

 وارداتبیشازحدگوشتهاییخی

 توماداریونبودسیستممدرنپروساسوبساتهبنادیمحصاولتلبنیاستفادهازروشهایسنتیتولیددرزراع

 عدمموجودیتتسهیالتقرضدهیبرایدهاقین

نبودسبسایدیالزمبرایدهاقین

فرصتها:

موجودیتاقلیممناسب،آبفراوان،زمینهایزراعتیآبایوللمی،جاانگالتوعلفچرهاااباارایبزروافاازایش

اادحبوبات(نخود،لوبیاوماش)،پارورشزنباوروتولیادوایجاادفارمهایحیوانیومرغداریجهتتولیدلبنیاتوتولی

 گوشت.

همچنانتوجاه داریو زنبور لبنیاتو ایمرغداری، ه زنجیره گذاریدر تسرمایه جه ردم عالوقمندیم

 آمدآندهااقینباهتولیدحبوباتبدلیلبلندبودندر

نتایخمتوقعه:

 حفظتوازنقیمتحبوباتدرفصولمختلفسال

 تشویقدهاقینبهبذرحبوباتمخصوصاوالیاتحبوباتکار

  فراهمسازیتسهیالتقرضهدهیبهتولیدکنندگانلبنیات

 ایجادبازارفروشبرایگوشتهایتولیدشدهدرداخلوحارجکشور

هایتولیدشدهخالصوطنیدرخارجازکشور.ایجادبازارفروشبرایعسل

 کاهشفقر

 تعویضواردات

تشویقصادرات

تهدیدات:

 خشکسالیوکاهشبارانهایموسومی

 تشدیدجنگوافزایشناامنایهااکاهساببکااهشرسمایهگذاریهایخصوصیمیگردد

 تلفاتزنبورعسلمیگرددامراضوآفاتطبیعیکهسببازبینرفنتمحصوالتزراعتیو

 نوساناتبیشازحادقیامتها(کااهش)ساببتغییاراسرتاتیژیتولیدیدهاقینخواهدگردید.
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 عدمدسرتسیدهاقینبهتسهالتکریدتییاقرضه

 عدمموجودیتیکسیستمبازاریابیکاراوموثر

 وارداترسسامآورحبوباتباکیفیتپایینازکشورهایهمسایه،

 نتیجه گیری:

ارایهشدهبرمبنیارقامومعلوماتموجود،والیتتخارباداشنتزمینهایزراعتیفراوان، بادرنظرداشتتحلیلها

غلچرهاوآبوهوایمناسب،فرصتهایالزمیرابرایافزایشمحصوالتزراعتیومالداریبخصوصحبوبات(نخود،

پرورشزنبورعسلدارامیباشدکهبارسمایهگذاریالزمدراینبخشمیتواندلوبیاوماش)،تولیدلبنیاتوگوشتو

 ،درآمدوسطحزندگیمردمبهبودتولیداتداخلیوبهتعقیبآنسطحاشتغالزایی

 بخشد.

وجودرسمایههایگذاریهایازجانبدولت،متویلکنندگانوبخشخصوصیدرسکتورزراعتصورتگرفته با

ماهنوزچالشهاومشکالتزیادیفراراهاینسکتورموجودمیباشدکهبدوندخالتدولتوافزایشرسمایهاست،ا

 گذاریهادستیابیبهرشدوتوسعهپایداریبعیدبهنظرمیرسد.

 حیوانیاز زراعتیو محصوالتعمده تولید در کنندگان تولید و تشویقدهاقین گذاریو رسمایه با قبیلبنابرین،

وزنبورداریمیتوانددرکوتاهمدتبه تولیدگوشت(گوشتگوسالهومرغ) لبنیات، وماش)، لوبیا حبوبات(نخود،

 نتایجچشمگیرینایلآمد.
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 صل هفتمف

-ALCSبه اساس رسوی رسوی وضعیت زنده گی مردم در افغانستان  .1

2017 

افغانستا گیدر وضعیتاجتامعیواقتصادیمردم1395نرسویوضعیتزنده جامعترینمنبعمعلوماتدرمورد

درافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاحصائیهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمکتخنیکیانستیتیوتسکتور

بهنرشرسید.1397(درسالICONعامهجامعهاروپا)

فعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکهخصوصیتچندگانه1395نرشرسویوضعیتزندهگیدرافغانستانسال

اینرسوییکوسیلهمنحرصبهفردبرایپالیسیسازانومتامسازمانهایملیوبیناملللیبشاممیرود،ویژهگی

توانائیتحلیلتغیراتفصلیدرشاخصهایانکشافیمرتبط یاینرسویعبارتاندازپوششنفوسکوچی، ،ها

توانائیتولیداحصائیهبهسطحوالیتهمچنانتداومرسویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافیرامهیا

میسازد..

هدفاز12شاخصراتحتپوششقراردادهکهشامل1395،20رسویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسال

یندراینگزارشارایهگردیدهاست،رسویوضعیتزندهگیاهدافانکشافپایداربودهواکرثیتآنهادرا17میان

درافغانستانحاویمعلوماتاساسیدرموردنفوسوخانوارها،بازارکار،فقر،مصئونیتغذائی،زراعت،صحت،تعلیم

لویتهایوتربیه،مسکن،جنسیتوچالشهایکهخانوارهایافغاندرگیرآنهستنند،اسرتاتیژیهایمقابلهباآنواو

 مردمبرایانکشافدرآنانعکاسیافتهاست.

ایجادسهولتو اینوالیتمبنظور گیمردم والیتبلخپیرامونوضعیتزنده در نتیجهرسویانجامشده اینجا در

جلوگیریازرسدرگمیخوانندهگانعزیزقبلازرسویوضعیتزندهگیمردمافغانستانتحریرشدهاست.

 دگی مردم تخاررسوی وضعیت زن .2

افغانستانمولد،مرفهوباثباتآرزویهمهشهرونداناینکشوراست.ترقیوشگوفاییکشورمادریکپارچگی،کرثت

گرایی،ارجگزاریبهمیراثهایفرهنگیواعتقادبهاهدافواالیمشارکتعمومی،تامینعدالتوتساویحقوقی،

جتامعیمبنظورتامینرفاهعامه،کاهشفقروبیکاریوتبدیلاقتصادمرصفینهفتهاست.رشدوانکشافاقتصادیوا

ترتیبودر بهاقتصادتولیدیازاهدافکلیوزارتاقتصادبودهوبرایرسیدنبهاینهدفطرحافغانستانمولدرا

ادودرآمدشهروندانراافزایشکنفرانسژینوارایهمنودتاباایجادیکاقتصادپویاکهبتواندفرصتهایکاریراایج

دهد،وضعیتزندگیشهروندانکشوربهبودیابد.بههمینترتیبتشویق،حامیتوتقویتسکتورخصوصیکهمنتج

بهازدیاددرآمدرسانه،تولیدملیبهبودسطحاستخدامواستقرارسطحقیمگردد،نیزازاهدافکلیدیوزارتاقتصاد

میباشد.

هاهداففوقالزماستتاوضعیتکنونیاقتصادیواجتامعیکشوررابگونهدقیقتحلیلوبرنامههایبرایرسیدنب

موردنیازودارایاولویترامبنظورتحققوحصولاهدافواالیاقتصادیطرحوعملیگرددکهاینموضعنیازمند

است.اینشاخصهاسطوحمختلفتصمیمارقامومعلوماتدقیقدرموردشاخصهایکالناقتصادیواجتامعی
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درفهرستنخسترسمایه را ساحاتآسیبپذیر و رویانکشافمتوازنمترکزمنوده تا کمکخواهندکرد گیریرا

گذاریقراردهندتاشاملبرنامههاوبودجهملیساالنهگردد.

یتتخارمبتنیبررسویوضعیتزندگیدراینفصلطورمخترصبهشاخصهایاقتصادیواجتامعیمربوطهبهوال

میگردد،اشارهمی۲۰۱۷–۲۰۱۶و۲۰۱۴-۲۰۱۲،۲۰۱۳-۲۰۰۸،۲۰۱۱-۲۰۰۷مردمافغانستانطیسالهای

مناییمکهمارادرترتیبپالنهایاقتصادیواجتامعیساالنه،ترتیبوتدوینطرحهایاقتصادیوتحلیلوضعیت

یمناید.زندگیمردموالیتتخارکمکم

سالوباالتراز۲۴-۱۵عمدهتریناینشاخصهاعبارتازمیزانتراکمجمعیتهرهرکیلومرت،میزانسوادجوانان

ساله،میزاننفوسباکمبودپروتینوکالوری،نرخوابستگیجمعیت،۲۴-۱۵سال،توازنجنسیتیسوادجوانان۱۵

میزانمشارکتنی میزانبیکاری،سطحاشتغالبهنسبتجمعیت، فیصدیاشتغالبدونرویکار، میزانکمکاری،

سود،فیصدیاشتغالدرسکتورهایزراعت،صنعتوخدمات،میزانفقر،دسرتسیخانوارهابهانرژیبرق،دسرتسی

بهخدماتانرتنتی،اندازهخانوارها،فیصدیخانوارهادارایزمینهایللمیوآبیوباغ....میباشد.

 :ALCS-2017به اساس رسوی  ت زنده گی مردم والیت تخاروضعی 1.2

 17-2016 14-2013 12-2011 08 -2007 شاخصها

 11473.7 11473.7 11473.7 11473.7 (sq.kmمساحت)

 31.1 33.2 29.1 26.7 تراکمجمعیت)افراددرهرکیلومرتمربع(

 95 102 104 111 نسبتوابستگی

 105.5 103.7 104.3 105.5 نسبتجنسیتی

 52.9 40.0 40.8 32.1 سال()٪(۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)

 68.1 54.3 51.8 24.9 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت

پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیکبازدید(

)٪( 
13.9 71.3 62.5 67.8 

زنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهرزایامنمیدهند

)٪( 
11.5 22.4 37.6 46.1 

سال،درحالحارضمتاهل۱۹-۱۵زنانکهدرسن

 اند)٪(
15.1 27.4 11.7 21.1 

 0.72 0.65 0.67 0.47 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)

 10.8 9.1 9.5 11.9 ساله)٪(۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل

 _ _ 38.6 15.1 جمعیتباکمبودپروتئین)٪(

 _ _ 37.6 1.9 جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)٪(

 5.5 5.0 5.8 6.7 نسبتوابستگیساملندان

 41.0 34.6 43.7 _ اشتغالبهنسبتجمعیت
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 16.7 25.9 16.9 _ میزانزیراشتغال)٪(

 21.7 19.2 6.6 _ میزانبیکاری)٪(

 52.3 42.8 46.8 _ میزانمشارکتنیرویکار)٪(

 38.4 45.1 23.5 _ چندانسودمنداستخدامنه

 39.3 36 _ _ جمعیتمشغولدرکشاورزی)٪(

 22.91 29 _ _ جمعیتمشغولدرتولید)٪(

 37.78 35 _ _ جمعیتمشغولدرخدمات)٪(

 70.2 _ 66.1 37.3 میزانفقر)٪(

 15.4 0 17.2 34.4 جمعیتکهدرفضابازرفعحاجتمینامیید)٪(

 90.3 91.3 98.4 97.5 وادسوختجامداستفادهمینامییند)٪(جمعیتکهازم

 97.3 82.3 57.2 17.4 خانوادهکهدارایبرقمیباشند)٪(

 7.0 6.9 6.5 6.5 تعدادخانواده

 51.2 42.5 50.5 39.1 افرادکهدرخانوادههایپرجمعیتزندهگیمیکنند)٪(

 20.0 8.6 7.7 3.5 نفرجمعیت100مجموعهتلفنهمراهدرهر

 0.9 0.18 0.13 0 نفر100کاربراناینرتنتدرهر

 25.0 23.2 28.5 22.7 خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند)٪(

 40.2 30.0 32.1 31.9 خانوادههاییکهدارایزمینهایللمیهستند)٪(

 13.7 8.6 8.7 8.3 خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)٪(

اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها

 )جریب(
7.1 5.8 4.3 3.6 

اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها

 )جریب(
22.2 19.4 16.4 11.6 

اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها

 )جریب(
1.1 1.2 1.6 1.6 

 رسوی وضعیت زنده گی  به سطح ملی 

 17-2016 14-2013 12-2011 08 -2007 شاخصها

 652864 652864 652864 652864 (sq.kmمساحت)

 42.4 40.7 39.1 35.3 تراکمجمعیت)افراددرهرکیلومرتمربع(

 101 100 104 105 نسبتوابستگی
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 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 سالهوباالتر۱۵انسواددرجمعیتمیز

 70.2 63 51.2 32.8 پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیکبازدید()٪(

 53.4 45.2 39.9 21.8 زنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهرزایامنمیدهند)٪(

 16.4 17.9 19.5 17.9 سال،درحالحارضمتاهلاند)٪(۱۹-۱۵زنانکهدرسن

 0.57 0.55 0.52 0.45 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)

 7.8 7.4 7.3 8.1 ساله)٪(۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل

 _ _ 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 _ میزانمشارکتنیرویکار)٪(

 39.5 39 25 _ استخدامنهچندانسودمند

 44.32 44 _ _ جمعیتمشغولدرکشاورزی)٪(

 18.08 22 _ _ درتولید)٪(جمعیتمشغول

 37.59 34 _ _ جمعیتمشغولدرخدمات)٪(

 54.5 39.1 36.5 36 میزانفقر)٪(

 13.6 19.2 15 24.6 جمعیتکهدرفضابازرفعحاجتمینامیید)٪(

 74.8 75.9 79.9 83.2 جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند)٪(

 97.6 89.5 68.9 41.1 شند)٪(خانوادهکهدارایبرقمیبا

 7.7 7.4 7.4 7.3 تعدادخانواده

 43.9 42.6 43.8 33.7 افرادکهدرخانوادههایپرجمعیتزندهگیمیکنند)٪(

 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 رایزمینهایآبیاریهستند)٪(خانوادههاییکهدا

 19.4 16.3 16.8 16.4 خانوادههاییکهدارایزمینهایللمیهستند)٪(
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 13.1 12.6 12.6 10.3 خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)٪(

 4.9 6.1 6 6.7 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(

 12.1 13.2 16.4 14 زهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها)جریب(اوسطاندا

 1.9 1.9 2 2 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(
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 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی 

یهومعلوماتوگزیدهشاخصهایاحصائیویوضعیتفقرورفاهعامهمشرتکاً،توسطوزارتاقتصاد،ادارهملیاحصائ

وزارتکارواموراجتامعی،شهداومعلولین،ترتیبگردیدهاستکهدربرگیرندهارقامجدیددرسیزدهبخشمختلف

دسرتسیبه مسکنو جنسیت، صحت، معارف، اشتغال، و کار مصئونیتغذایی، ونابرابری، فقر نفوس، شاملارقام

.لداری،سکتورحقیقی،سکتورمالیوسکتورخارجی،میباشدخدماتاساس،مصئونیتاجتامعی،زراعتوما

دراینبستهمعلوماتی،ارقامشاخصهایمهماحصائیویواقتصادیبهشکلمطلقونسبیبهطورمخترصوساده،

ند،انعکاسدادهشدهبناً،برایاستفادهکنندگانارقامکهدربخشهایمتذکرهبهمعلوماتمخترصرضورتداشتهباش

کهدرستونرامیتواندممدواقعگردد.درصورترضورتبهتفصیلبیشرت،استفادهکنندگان،میتوانندمنابعارقام

 اخیرجداولذکرشدهاست،دریافتمنایند.

هباآنکهارقاممندرجایننرشیهبهسطحملیتهیهوارایهگردیدهاستولیبعضیشاخصهایکهامکاناتتجزیهآنب

سطحشهری،دهاتیوکوچیوجودداردبهتفکیکساحاتمسکونینیزارایهگردیدهاست.
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گزیدهشاخصهایاحصائیویوضعیتفقرورفاهعامه

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

نفوس 1

 نفوسکشور 1.1

یکساحهمعینتعدادمجموعافرادیکهدریکزمانمعیندر

جغرافیائیزندگیمیکنند.



نفر٪10031,575,018
نرشیهبرآوردنفوس

1397

 نفر7,507,953%23.7ندگیمیکنند.فیصدینفوسکهدرمناطقشهریز سهمنفوسشهری 1.2
نرشیهبرآوردنفوس

1397 

 نفر22,567,065%71.5کنند.ندگیمیفیصدینفوسکهدرمناطقدهاتیزسهمنفوسدهاتی 1.3
نرشیهبرآوردنفوس

1397 

نفر1,500000%4.8فیصدینفوسکوچیازمجموعنفوس سهمنفوسکوچی 1.4
نرشیهبرآوردنفوس

1397 

نفر15,493,446%49عنفوستناسبمجموفیصدینفوسزنانبه سهمنفوسزنان 1.5
نرشیهبرآوردنفوس

1397 

نسبتجنس 1.6
کوربرنفوساناثبودهونشاندهندهتعدادنبستنفوسذ

مرداندرمقابلصدزنمیباشد.
٪105  

رسویوضعیتزندگی

 1395درافغانستان

 نسبتوابستگیاطفال 1.7
الی15ر)سنکاساله(برنفوس14الی0نسبتاطفال)

64)
96.09٪  

رسویوضعیتزندگی

 1395درافغانستان


1.8 
نسبتوابستگیکهن

 ساالن

الی15وباالترازآنبرنفوسفعال)65نسبتافرادسن

64)
5٪ 



رسویوضعیتزندگی

 1395درافغانستان
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1.9 
نسبتوابستگی

 مجموعی

+وباالترازآنبرنفوسسنکار65و14-0نسبتافرادسن

(64الی15)
101٪ 

 

رسویوضعیتزندگی

 1395درافغانستان

 فوسمیزانرشدن 1.10
عبارتازتغییر)افزایشیاکاهش(دراندازهنفوسدرفاصله

معینزمانیمیباشدکهمعموآلبهفیصدیارائهمیشود
2.14٪  

نرشیهبرآوردنقوس

1397

1.11 

فیصدینفوسبهتفکیک

گروپهایسنیوسیع

سال0-14(1)

سال15-64(2)

(3)65+ 

فوسفیصدیگروپهایسنینفوسازمجموعن

1. 47.52٪ 

2. 49.91٪ 

3. 3 2.57٪ 

1. 14,124,916 

2. 14,835,404 

3. 764,003 

نرشیهبرآوردنقوس

1396

 

 

 

 



فقرونابرابری 2

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

 میزانفقر 2.1
ییاغیرغذفیصدینفوسکهمجموعمصارفموادغذاییو

ملیقرارداشتهباشد.خطفقرنپائینترازشا  
54.5٪15,837,319

رسویوضعیتزندگی

1395درافغانستان

2.2 

میزانفقربه1.2.1

تفکیکمحلاقامت:

هری(ش1)

(دهاتی2)

 (کوچی3)

(شهرها1فیصدینفوستحتخطفقرازمجموعنفوسدر)

(نفوسکوچی3(دهاتو)2)

1. 41.6٪ 

2. 58.6٪ 

 

1. 2,877,417 

2. 13,033,139 



رسویوضعیتزندگی

1395درافغانستان


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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 شگاففقر 2.3
فاصلهوسطیبینسطوحمصارففقراوخطفقربنامشگاف

ررانشانمیدهد.فقریادمیگرددوشدتفق
15٪



رسویوضعیتزندگی

1395درافغانستان


2.4 

فیصد20سهممرصف

فقیرتریندرمرصف

 مجموعی

فیصدفقیرتریننفوسازمجموع20مصارفمجموعی

مصارفمتامنفوسکشور
7.3٪



رسویوضعیتزندگی

1395درافغانستان


 رضیبجینی 2.5

باشد،اینشاخصدرنشاندهندهتوزیععاید/مرصفمی

ویکتحولمیکند.0بین

نشاندهندهتوزیع1نشاندهندهتوزیععادالنهکاملو0

غیرعادالنهمطلقمیباشد

0.31
رسویوضعیتزندگی

1395درافغانستان


2.6 

نسبتخانوارهایفقیربه

تفکیکاشتغالرئیس

خانواردرسکتور

(سکتورزراعت1)

(سکتورصنعت2)

 (سکتورخدمات3)

تعدادخانوارهایفقیرکهرئیسخانواردرسکتورهای

مختلفمرصوفکاراند،ازمجموعنفوستحتخطفقر

1. 63 % 

2. 58 % 

3. 45 % 


رسویوضعیتزندگی

1395درافغانستان


مصئونیتغذایی 3

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره
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3.1 
نعدممصئونیتمیزا

 غذایی

خذکیلوکالریدرروزا2100ازکمترفیصدینفوسکه

ایدمینم
44.6٪12,984,273 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

29,112,719

فیصدی-نفر

باساسنفوس

-17رسوی

محاسبه2016

شدهاست

3.2 
میزانعدممصئونیت

 غذاییشدید

کیلوکالریاخذ1500فیصدینفوسکهروزانهکمرتاز

مینامید
13.4٪3,899,437

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

 

 



مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

 میزانکمبودپروتین 3.3
گرام50فیصدینفوسکهمرصفروزانهایشانکمرتاز

پروتیندرروزمیباشد
30.1٪ 8,763,895 

ویوضعیترس

زندگیدر

1395افغانستان


 کارواشتغال 4

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

وباالترازمجموعنفوسکشور14فیصدیافرادسن میزاننفوسدرسنکار 4.1  54,6٪15,902,108 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395
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4.2 

فوسدرسنکارمیزانن

 بهتفکیکمحلاقامت:

(شهری1)

(دهاتی2)

 (کوچی3)

وباالترازمجموعنفوسکشور14فیصدیافرادسن  

1.  26 % 

2. 69.4 % 

3.  4.6٪

1. 4,127,528 

2. 11,049,294 

3. 724,286

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395


4.3 

میزانمشارکتنیرویکار

بهتفکیکجنسیت

(هردوجنس1)

مرد(2)

 زن(3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوفکاروبی

کاراند.

1. 53.9٪ 

2. 80.6٪ 

3. 26.8٪

1. 8,478,434 

2. 6,392,655 

3.2,085,779

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395



4.4 

میزانمشارکتنیرویکار

بهتفکیکمحلاقامت:

(شهری1)

تی(دها2)

 (کوچی3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوفکارویا

بیکاراند.

1. 48.0٪ 

2. 54.9٪ 

3. 72.4٪

1. 1,962,974 

2. 5,993,117 

3. 522,370

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395


4.5 
نسبتاشتغالبرنفوس

 
٪41.33فیصدینفوسمرصوفکارازنفوسسنکار

 

رسویوضعیت

دگیدرافغانستانزن

1395

 



4.6 

میزانبیکاریبهتفکیک

جنسیت:

(هردوجنس1)

(مرد2)

 (زن3)

جستجوازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه

هفتهگذشتهکمرتازهشتیطیارویابیکاربودهاندوکا

رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکا

1. 23.9٪ 

2. 18.3٪ 

3. 41.0٪

1. 2,024,800 

2. 1,170,100 

3. 854,700       

 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395
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4.7 

میزانبیکاریبهتفکیک

محلاقامت:

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

 (ملی4)

جستجوازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه

هفتهگذشتهکمرتازهشتیطیارویابیکاربودهاندوکا

رکردهاند.)تعریفملی(اعتکاس

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

زندگیدرافغانستان

1395


4.8 
میزانکمکاری)کارنا

 کافی(

ازقبلهفتهیکسالوباالترازآنکهدر14فیصدیافراد

ازکمترهاندولیطیهفتهمتذکرهرویمشغولکاربودس

ساعتکارکردهباشند،درحالیکهبرایکاراضافی40

متایلوفرصتداشتهاندبهاساس:

(نیرویکارفعال.1)

(اشتغال.2)

1. 15.6٪ 

2. 20.5٪ 

 

1,320,928 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395
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کاراطفال 4.9

ظسنتعریفشدهاست:سهکتگوریکارشاقهطفلازلحا

سالهانجامشود،بدوندر11-5.هرکاریکهتوسطاطفال1

نظرداشتساعاتیارشایطکار،

ساعت14سالحداقل14-12(هرکاریکهتوسطاطفال2

انجاممیشودویااجرایکارهایخطرناک،

43سالهبرای17-15(کاریکهتوسطاطفالبینسنین3

انجامشود،یاکارهایخطرناک،کارشاقهساعتیابیشرت

طفلتلقیمیگردد.

26.50٪2,736,200

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1393



 میزانبیکاریجوانان 4.10

ازرسوی،قبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)

هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکادر

رداشتهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

30.7٪84,2000 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395


4.11 

میزانبیکاریجوانانبه

تفکیکجنسیت

مرد(1)

 زن(2)

هردوجنس(3)







ازرسوی،قبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)

هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکادر

رداشتهاند.)تعریفملی(ساعتکاازهشتکمرت

1. 44 % 

2. 46 % 

3. 30.7٪ 

1. 523,709 

2. 396,683 

3. 842,000

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395
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4.12 

میزانبیکاریجوانانبه

تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)

(دهاتی2)

 (کوچی3)

زرسوی،اقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)

هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکادر

ر.ساعتکاکمرتازهشت

1. 39.1٪ 

2. 29.6٪ 

3. 13.3٪

1. 144,232 

2. 366,467 

3. 13,010

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395



 نیرویکارباسواد 4.13
فیصدینیرویکارکهتوامنندیخواندن،نوشنتوحل

ریاضیراداشتهوسادهباشد.محاسبات
35.85٪5,629,256 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395

 

4.14 
سهماشتغالدرسکتور

 زراعت

وعتهایمربوطبهزرافعالیتفیصدیافرادشاغلکهدر

ولبهکارهستند.مشغمالداری
44.3٪2,814,511 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395


4.15 
 اشتغالدرسکتورسهم

ساختامن

فیصدیافرادشغالکهدرفعالیتمربوطبهساختامن

مشغولبهکارهستند.
9.8٪619,887 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395



4.16 
سهماشتغالدرسکتور

تولید
 511,454 ٪8.1فیصدینیرویکارکهدرسکتورتولیدمشغولکارهستند.

رسویوضعیت

افغانستانزندگیدر

1395

 

4.17 
سهماشتغالدرسکتور

معادنواستخراج
 11,977 ٪0.2فیصدینیرویکهدرسکتورمعدنمشغولکارهستند.

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395

 

4.18 

سهماشتغالدرسکتور

خدماتعامه،شخصیو

اجتامعی

فیصدینیرویکارکهدرسکتورخدماتعامه،شخصیو

امعیمشغولکاراند.اجت
19.7٪ 1,252,987 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395
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4.19 

سهماشتغالدرسکتور

هایتجارتعمده،

پرچون،رستورانتو

هوتلها

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتجارتعمده،پرچون،

رستورانتوهوتلهامشغولکاراند.
%11700,530 

رسویوضعیت

افغانستانزندگیدر

1395

 

4.20 

سهماشتغالدرسکتور

هایترانسپورت،ذخایر،

ارتباطاتومعلومات

فیصدینیرویکارکهدرسکتورترانسپورت،ذخایر،

ارتباطاتومعلوماتمشغولکاراند.
5.8٪ 368,063 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395

 

4.21 

سهماشتغالدرسکتور

هایمالی،بیمه،

نامییمعامالتوره

تجارت

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایمالی،بیمه،رهنامیی

معامالتوتجارتمشغولکاراند.
1 % 65,583 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395

 

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

4.22 
سهماشتغالدرسکتور

ازوآبهایبرق،گ

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایبرق،گازوآبمشغول

کاراند.
0.1٪ 4,935 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395

 

 1,008,148٪15.7کارگرانکههرروزبهطورانفرادیکارمیکنندکارگرانروزمزد 4.23

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395



4.24 
کارگرانبامعاش،

خصوصی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتورخصوصی

مرصوفکاراند
7.1٪453,859

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395
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کارگرانبامعاش،دولتی 4.25
کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتوردولتیمرصوف

کاراند.
10.1% 649,105

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395



2,580,109٪40.1کارگرانکهمالککارخودمیباشند.کارگرانمستقل 4.26

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395



٪2.6.کسانیکهکارگراستخداممیکنندکارفرما 4.27

 

169,488 



رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395



4.28 
فامیلیبدون کارگران

مزدومعاش
 1,573,539 %24.5زدکارمیکنند.کسانیکهبدونم

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395



 معارف 5

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

5.1 

 
 میزانسطحسواد

ناییاتوسالوباالترازآنکه15سنفویفیصد

باشند.راداشتهنوشتننونداخو
34.8% 5,253,950 

ویوضعیترس

زندگیدرافغانستان

1395


5.2 
میزانحضوریابیخالص

 )دورهابتدائیه(

سالکهواجدینصنوفابتدائیه12-6فیصدیسنین

(اندوفعاالنهدرمکاتبحارضاند.در6الی1)صنوف

اینشاخصمشمولینوحارضینمدارساسالمیشامل

منیباشند.

56.1% 2,875,627 

رسویوضعیت

گیدرافغانستانزند

1395
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5.3 
میزانحضوریابیخالص

 )دورهثانوی(

سالکهواجدیننهادهای18الی16فیصدیسنین

(انددرصنوفخویش12–7تعلیامتثانوی)صنوف

حارضاند.دراینشاخصمدارساسالمیشاملمنی

باشند.



35.7% 1,359,552 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395

 

 

5.4 
میزانحضوریابیخالص

تحصیالتعالی در

کهواجدیننهادهای24الی19فیصدینفوسسنین

تحصیالتعالیمیباشند.دراینشاخصمدارس

اسالمیشاملمنیباشند.

9.7٪ 238,864 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395


5.5 

میزانحضوریابیخالص

تحصیالتعالی در

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

(ذکور4)

 (اناث5)

نسبتخالصحضوربهحیثتعدادشاگردانبرگروپ

تیوریکیسنمکتببراییکسطحمعینتعلیمی

محاسبهشدهوبهفیصدیازمجموعنفوسهامنگروپ

برایابتدائی،6-12سنبیانمیشود.درینگزارش

برایتحصیالتعالی24تا19برایثانویو18تا13

.استفادهقرارگرفتهاستمورد

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

زندگیدرافغانستان

1395


5.6 

میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت

 ابتدائی

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضوردارند،از

12الی6ادبینسنینمجموعافر  
72.5٪3,714,749

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395
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5.7 

میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت

ابتدائی

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

(ذکور4)

 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضوردارند،از

،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

زندگیدرافغانستان

1395



5.8 

میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت

 ثانوی

علیامتثانویحضورفیصدیشاگردانکهدردورهت

18الی13دارند،ازمجموعافرادبینسنین
48.0% 1,824,227 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395


5.9 

میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت

ثانوی

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

(ذکور4)

(اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانویحضور

بهتفکیک18الی13جموعافرادبینسنیندارند،ازم

(اناث5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)

1. 69.2٪ 

2. 42.5٪ 

3. 2.6٪ 

4. 63.0٪ 

5. 5. 32.2٪ 

1.  709,379 

2. 1,110,552 

3. 4,296 

4.  1,229,286 

5. 594,941 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395



5.10 

میزانحضوریابی

تحصیالت ناخالصدر

 یعال

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالیحضور

24الی19دارند،ازمجموعافرادبینسنین
14.1% 347,141

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395
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5.11 

میزانحضوریابی

تحصیالت  ناخالصدر

عالی

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

(ذکور4)

 (اناث5)

صیالتعالیحضورفیصدیشاگردانکهدردورهتح

بهتفکیک24الی19دارند،ازمجموعافرادبینسنین

(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

زندگیدرافغانستان

1395

 

 

 

 

 



5.12 
سوادزنان)سنینمیزان

 وباالترازآن(14

سالوباالترازآنکهتواناییخواندنو14فیصدیزنان

نوشنتراداشتهباشند.
29.3% 1,657,346

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395

 

5.13 

نسبتتساویجنسیت

دردوره:

(ابتدائیه1

(متوسطه2

 (لیسه3

میزانحضورانبهختردخالصرحضومیزانتناسب

اندردورههایابتدائیه،متوسطهوپسریابیخالص

 لیسه.



1. 0.71٪ 

2. 0.51٪ 

3. 0.39٪ 

 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

1395

 

 صحت 6

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره



 

 وزارتاقتصاد 136

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

6.1 
دسرتسیبهمراقبتهای

 صحیقبلازتولد

سالکهعروسیکردهاندو49-14هایفیصدیخانم

دردورانحاملهگیحداقلیکبارتحتمعاینهیکیاز

کارمندانصحی)داکرت،قابله،نرسویاهمکارمند

صحیجامعه(قرارگرفتهباشند

59٪2,560,718

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395

ارقامتامبه

اساس

محاسباتاز

برآوردنفوس

و1396کشور

96صفحه

رسویصحتو

دیموگرافی

بدست1396

آمدهاست.

6.2 

والدتهایانجامشدهبا

حضوراشخاصماهر

 صحی

سالکهعروسیکردهاندو49-14فیصدیخانمهای

والدتاخرینطفلشانتحتنظرشخصماهرصحی

)داکرت،قابله،نرسویاهمکارمندصحیجامعه(صورت

گرفتهباشد.

51% 2,231,502

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395 



ارقامتامبه

اساس

محاسباتاز

برآوردنفوس

1396کشور

 میزانمرگومیرمادران 6.3
100تعدادمرگومیرمادراندردورانحاملگیدرهر

هزاروالدتزندهدرسال
1291



رسویصحتو

1396  دموگرافی

 میزانمرگومیراطفال 6.4
سالدرافغانستان5عدادمرگومیراطفالزیرسنت

)وفیاتدرهریکهزارتولدزنده(درسال
55



رسویصحتو

1396  دموگرافی

ریفرنس:صفحه

رسوی161از

صحتو

دیموگرافی

1396
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6.5 

.میزانحاملهگی3.7.2

15سنیننوجوانی)بین

 (19الی

19الی15 رقمحاملگی)والدت(خانمهابینسنین

سالگی.
12.1٪198,527 

رسویصحتو

دیموگرافیدر

1394افغانستان

ریفرنس:صفحه

رسوی161از

صحتو

دیموگرافی

1396



 مسکنودسرتسیبهخدماتاساسی 8

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

8.1 

میزاندسرتسیبهآب

آشامیدنیسامل،به

تفکیکمناطقمسکونی

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

 (ملی4)

ساملشامیدنیآبآمنابعسکهبهنفویفیصدعبارتاز

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

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395

 

 

 



8.2 
میزاناستفادهازسیستم

 فاضالببهبودیافته

هایسیستمفاضالبلتکهازسهومیدمریفیصد

 صحیاستفادهمیکنند.
52٪15,423,000

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



 میزاندسرتسیبهبرق 8.3
منابعژیبرقازنریخانوارهاکهدسرتسیبهافیصد

دارند.مختلف  
97.7٪28,430,700

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395
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8.4 

فیصدینفوسشهریکه

درمحالتپرجمعیتو

کثیفزندگیمیکنند.

تعدادافرادیکهدرمحالتپرجمعیتوکثیفزیست

 دارنددرهرصدنفر.
72.4% 21,086,400

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395

 

 



8.5 

فیصدینفوسکهاز

میدنیمنابعآبآشا

بهبودیافتهاستفادهمی

کنند

(ملی1)

(شهری2)

(دهاتی3)

 (کوچی4)

تعدادافرادیکهمبنابعآبآشامیدنیبهبودیافته

 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 



رسویوضعیتزندگی

فغانستاندرا

1395



8.6 

فیصدینفوسبا

دسرتسیبههرگونهمنبع

 برق

28,422,757٪97.7 تعدادافرادیکهدسرتسیبهبرقدارنددرهرصدنفر.

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395


8.7 

فیصدیخانوارهایکه

درمسکنهایپرازدحام

زندگیمیکنند.

دریکاتاقآنمسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفر

 زندگیمیکنند.
43.9% 12,709,667 

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



8.8 

فیصدیخانوارهایکه

درمسکنهایپرازدحام

زندگیمیکنند:

 شهری (1)

 دهاتی (2)

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریکاتاقآن

زندگیمیکنند

1. 42.7٪ 

2. 41.5٪ 

3. 83.3٪ 

 

1. 2,939,683 

2. 8,585,854 

3. 1,210,930 

 

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395
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کوچی (3)

8.9 

فیصدینفوسکهاز

سوختجامداستفاده

،برای: میکنند

 پختوپز (1)

گرمکردن (2)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخالسنگ

استفادهمیکننددرهرصدنفر.

1. 74.8% 

2. 93.8٪ 



1. 21,752,309 

2. 27,223,707 



رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395


8.10 

فیصدینفوسکهاز

سوختجامداستفاده

میکنند،برایپختوپز

ک:بهتفکی

(شهری1)

(دهاتی2)

 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخالسنگ

استفادهمیکننددرهرصدنفر.

1. 21.3٪ 

2. 91٪ 

3. 98.9٪

1.1,474,469 

2. 18,839,251 

3. 1,438,589

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



8.11 

فیصدینفوسکهاز

سوختجامداستفاده

میکنند،برایگرمکردن

بهتفکیک:

(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

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره
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9.1 

فیصدیافرادبدونمزد

درخانوارازمجموع

اشتغالبهتفکیک

جنسیت:

(هردوجنس1)

مرد(2)

 زن(3)

کهدرکارهایخانه،زراعت،مالداریوفیصدیکارکنان

دیگرکارهایداخلخانهمرصوفهستندوازبابتکار

کهانجاممیدهندهیچنوعمزدیدریافتمنیکنندبر

مجموعمتاماشتغال

 

9.2 

تعدادافرادآسیبپذیر

کهتحتپوشش

مصئونیتاجتامعیقرار

گرفتهاندبهتفکیکذیل:

ولیت(افراددارایمعل1)

(خانوادههایشهدا2)

 (متقاعدین3)


 

1. 110,037 

2. 155,000 

3. 120,000 

وزارتکار،امور

اجتامعی،شهداو

 2016معلولین



9.3 
نسبتزنانبیوهاز

 مجموعزنان

تعدادزنانبیوه"آنعدهازکسانیکهدوبارهازدواجنکرده

اند"
3.99% 569,324

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395


 تعدادایتام 9.4
(کهپدریامادر18تعداداطفال)سنینپائینرتاز

نداشتهباشد.
105,175

رسویدیموگرافیو

صحتدرافغانستان

1394
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9.5 

فیصدیزنانکهدارای

سال24الی20سن

15هستندودرسنقبل

 سالگیازدواجکردهاند

هستندودرسال24الی20تعدادزنانکهدارایسن

سالگیازدواجکردهاند15سنینقبل
4.2% 



رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395


9.6 

فیصدیخانوارهایکه

توسطزنانرسپرستیمی

 شوند

خانوارهایکهتوسطزنانرسپرستیبرمجموعخانوار

ها
1.19٪45,076

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395


اریزراعتومالد 10  

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

10.1 

فیصدیخانوارهایکه

دارایزمینهایآبی

 هستند
 

37.9٪


رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395


10.2 

فیصدیخانوارهایکه

دارایزمینهایللمی

 هستند
 

19.4٪


رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395


10.3 

هایکهفیصدیخانوار

دارایباغوباغچههستند

 
 

13.1٪


رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395


10.4 

اوسطسایززمینهایآبی

کهدرمالکیتقراردارند

 )بهجریب(
 

جریب4.9


رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395


10.5 
اوسطسایززمینهای

 رللمیکهدرمالکیتقرا
جریب12.1



رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
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1395 دارند)بهجریب(

10.6 

اوسطسایزباغهاوباغچه

هایکهدرمالکیتقرار

 دارند)بهجریب(
 

جریب1.9


رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395


 سکتورحقیقی 11

الحظاتممنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

11.1 
تولیدناخالصداخلیبه

 شمولکوکنار

مجموعارزشپولیاجناسوخدماتتولیدشدهیک

کشوردریکدورهمعینحسابی
میلیونافغانی1,463,764

سالنامهاحصائیوی

2017-2018

 میزانرشداقتصادی 11.2
تغییردرتولیدناخالصداخلییککشوردریکسال

نظربهسالقبل
7.2٪ 

سالنامهاحصائیوی

2017-2018

11.3 
تولیدناخالصداخلی

رسانه
دالر 718تولیدناخالصداخلیتقسیمبرنفوسکشور.

سالنامهاحصائیوی

2017-2018

 شاخصقیممستهلک 11.4

بینکنندهتغییراتدرسطحعمومیقیمتهای

اجناسوخدماتخریداریشدهتوسطمستهلکینبوده



111.7٪
سالنامهاحصائیوی

2017-2018

سالاساس

1394

 میزانتورم 11.5

تغییردرشاخصقیممستهلکیننظربهسالقبل





4.4% 
سالنامهاحصائیوی

2017-2018
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11.6 
سهمسکتورزراعتدر

 تولیدناخالصداخلی

سهمسکتورزراعتازمجموعتولیدناخالصداخلی





انیمیلیونافغ346,269 23.7%
سالنامهاحصائیوی

2017-2018


11.7 

سهمسکتورصنعتاز

مجموعتولیدناخالص

داخلی

سهمسکتورصنعتازمجموعتولیدناخالصداخلی



 

میلیونافغانی307,529 21.0%
سالنامهاحصائیوی

2017-2018


11.8 
سهمخدماتدرتولیدنا

 خالصداخلی

الصداخلیسهمسکتورخدماتازمجموعتولیدناخ







میلیونافغانی743,137 50.7%
سالنامهاحصائیوی

2017-2018


11.9 

سهممالیاتبروارداتدر

تولیدناخالصداخلی







 

سهممالیاتبروارداتازمجموعتولیدناخالصداخلی







میلیونافغانی 66,830 4.6%
سالنامهاحصائیوی

2017-2018


سکتورمالی 12

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف فشاخصتعری شامره

میلیونافغانی517,151 عبارتازمجموععوایدمالیاتیوغیرمالیاتیمیباشد.عوایدداخلی 12.1
سندبودجهملی

1396
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عوایدمالیاتی 12.2
عوایدکهدولتآنراازانواعمختلفمالیاتهابدست

میآورد.
غانیمیلیوناف  105,015 

سندبودجهملی

1396


عوایدغیرمالیاتی 12.3
عوایدکهدولتآنراازفعالیتهایاقتصادیوسایر

منابعدستداشتهخودبهدستمیآورد.
 میلیونافغانی47,502 

سندبودجهملی

1396


مجموعبودجهسالمالی 12.4
تخمینرسمیعایداتومصارفبراییکمدتمعین

دهمعموالًیکسالآین
 

417,180.4 میلیون

 افغانی

سندبودجهملی

1396


12.5 
مجموعمصارفدرسال

مالی

مصارفدولتشاملمتاممصارف،رسمایهگذاریو

پرداختهایدولتدریکسالازمجموعبودجههامن

سال

 356,453.4 میلیونافغانی  
سندبودجهملی

1396


بودجهعادی 12.6

زبودجهاستکهبرایمتویلمصارفعادیقسمتا

پرداختمیشود)معاشاتکارمندان،خریداریاجناس

وخدمات،ربحقروض،وجوهاحتیاطیوسایر(

میلیونافغانی591.9 253 
گزارشاجرااتبودجه

1396ملیسال


12.7 
میزانمرصفبودجه

عادی
  %94.7فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعبودجهعادی

گزارشاجرااتبودجه

1396ملیسال


بودجهانکشافی 12.8

قسمتیازبودجهاستکهبرایمتویلمصارفپروژهها

وپالنهایانکشافیدرنظرگرفتهمیشود)معاشات

کارمندان،خریداریاجناسوخدمات،ربحقروض،

وجوهاحتیاطیوسایر(

میلیونافغانی102,861.5
هگزارشاجرااتبودج

1396ملیسال




 

 وزارتاقتصاد 145

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

12.9 
میزانمرصفبودجه

انکشافی،
  %68.9فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعهبودجهانکشافی

گزارشاجرااتبودجه

1396ملیسال


12.10 
سهمکمکهادربودجه

ملی
  %60.9فیصدیکمکهاازمجموعبودجهملی

سندبودجهملی

1396


12.11 
سهمکمکهادربودجه

یانکشاف
وزارتمالیه فیصدیکمکهاازبودجهانکشافی

بودجهاختیاری 12.12
بودجهاختیاریبودجهاستکهازعوایدداخلیمتویل

میگردد.
537,27.7 

سندبودجهملی

1396


12.13 
فیصدیکمکهادر

بودجهاختیاری

وجوهکهازطرفکشورهایکمککنندهدراختیاری

ذاشتهمیشود.ازمجموعبودجهحکومتافغانستانگ

اختیاری

وزارتمالیه 

بودجهغیراختیاری 12.14

بودجهکهازجانبجامعهجهانیبحیثکمکبه

حکومتافغانستاندادهمیشودودولتافغانستان

کنرتولمستقیمباالیمنابعمتویلیواستقامتهای

مرصفیآنندارد.

میلیونافغانی938,67.2
دجهسالسندبو

1396


میلیونافغانی3154قروض 12.15
سندبودجهسال

1396


12.16 
مبلغبااسمکشورقرض

دهنده

 بانکانکشافاسالمی .1

 بانکانکشافآسیاییوبانکجهانی .2

 عربستانسعودی .3

سایر .4



میلیون681.7 .1

 افغانی

میلیون69.4 .2

 افغانی

میلیون737.0 .3

بودجهملیسند

1396
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 افغانی

4. 1166.6

 میلیونافغانی

سکتورخارجی 13

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

بیالنستادیات 13.1

بیالنستادیاتعبارتازمجموعپرداختهاودریافت

هاییککشورباکشورهایجهانکهدردوقسمت

ه(بیالنستجاریومالی)حسابرسمایهوحسابجاری

میباشد.

دافغانستانبانک

بیالنسمالی 13.2
وضعیتمالیکشوردردوحسابرسمایهوحساب

جاری
دافغانستانبانک

بیالنستجارت 13.3
نشاندهندهتفاوتمیانارزشصادراتووارداتیک

کشورباکشورهایخارجیدرطییکدورهمعین
میلیوندالر6,961- 89% -

احصائیویسالنامه

2017-2018


مجموعصادرات 13.4
ارزشمجموعیکاالهاازقلمروگمرکییککشورخارج

میگردد)بهدالرآمریکایی(
10% 831,926,776 

سالنامهاحصائیوی

2017-2018


مجموعواردات 13.5
ارزشمجموعکاالهاکهبهقلمروگمرکییککشور

داخلمیگردد)بهدالرآمریکایی(
90% 7,792,600,089 

سالنامهاحصائیوی

2017-2018
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قلمعمدهصادرات5 13.6

 میوهجاتخشک .1

 میوهجاتتازه .2

 نباتاتطبی .3

 قالین .4

پستباب .5

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 .1

 ماشینآالت .2

 برق .3

 سایروسایلبرقی .4

 موادتعمیرات .5



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

13.8 
صادراتیکشوررشیک 5

افغانستان

 پاکستان .1

 هندوستان .2

 ترکیه .3

 ایران .4

عراق .5

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 

 

سالنامهاحصائیوی

2017-2018

ارزشبهدالر

آمریکایی

13.9 
کشوررشیکوارداتی5

افغانستان

 پاکستان .1

 ایران .2

 چین .3

 قستانقزا .4

 ازبکستان .5



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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 فصل هشتم

 SDGs  اهداف انکشاف پایدار

 SDGsمعرفی مخترص اهداف انکشاف پایدار 

( پایدار انکشاف SDGsاهداف اجندای یک ،)15( متحد ملل سازمان انکشاف2030-2015ساله عرصه در )

ملل همه کنار در افغانستان که میباشد کشورهایجهان امنیتیبرایمتام محیطزیستیو اجتامعی، اقتصادی،

جهان،متعهدبهتطبیقآنگردیدهاست.

زدیاداهداف،تارگیتهاوشاخصها،درحقیقت،امتداداهدافانکشافیهزاره(،بااSDGsاهدافانکشافیپایدار)

(MDGs میباشد. )( یکاجندایMDGsاهدافانکشافیهزاره )15(هامننداهدافانکشافیپایدار -2015ساله

درسالبخاطرمعضالتوقت،نتوانست(سازمانمللمتحدبرایکشورهایدرحالانکشافبودکهافغانستان2000

متعهدبهتطبیقیجهانمیالدی،درکناردیگرکشورها2005میالدیمتعهدبهتطبیقآنگردد،امادرسال2000

.بود(شاخصانکشافی48(تارگیتو)18(هدف،)9)(دارایMDGsآنگردید.اهدافانکشافیهزاره)

(درماهسپتمرب،سالSDGsاهدافانکشافیپایدار)،2015باختممعیادزمانیاهدافانکشافیهزارهدراواخرسال

(آیندهتصویبگردیدکههمه2015-2030سال)15میالدیدرشهرنیویارک،مقرسازمانمللمتحدبرای2015

 انگلستان(. و جاپان کشور )بجز گردیدند آن تطبیق به متعهد و مکلف متحد ملل سازمان عضو اهدافکشورهای

(17مبنظورتوسعهاقتصادیواجتامعیجوامعبرشیطرحودیزاینگردیدهاندکهدارای)(،SDGs)انکشافیپایدار

(شاخصانکشافیمیباشد.217(تارگیتو)169هدف،)

 SDGsدیدگاه اهداف انکشاف پایدار  1.1
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مترکزاهدافانکشافپایدار2.1

 محوفقرشدیدازجهانبرشیت؛ 

 نابرابریوبیعدالتی؛مبارزهمتداومدرمقابل 

 تامینصلحوثباتپایدار؛ 

 حفاظتازمحیطزیست؛ 

 تقویتهمکاریهایاقتصادیواجتامعیمیانمللجهان؛

فرشدههفدههدفبهگونهسمبولیک3.1

  A-SDGs. اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 2

بهتطبیقاهدافانکشافپایداربودهوبتاسیازجمهوریاسالمیافغانستانمنحیثعضوسازمانمللمتحد،متعهد

( شامره )16مصوبه فقره ،)4( مورخ روند20/07/1394( از تا موظفگردیده وزارتاقتصاد شورایعالیوزیران، )

اهدافانکشافیپایدار تطبیقموثر هامهنگیو گزارشاتمنظمچگونگی (SDGs) کاری، و ارزیابیمنوده نظارتو

بصورتساالنهترتیبوبهشورایعالیوزراءوازطریقمراجعدیپلوماتیکبهمجمعسازمانمللمتحدتطبیقآنرا

برایافغانستان).ارائهمناید (شاخص178(تارگیتو)112(هدف،)16بعدازملیسازیاهدافانکشافپایدار،

تعینشدهاست.

 ت اهدافانافغانستانمیA-SDGsاهمیت اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان  1.2

 افغانستانمنحیثیککشورمستقلوباورمندبهثباتوتوسعهدرکنارمللجهانمتعهدبهتطبیقاهداف

 انکشافیپایدارمیباشد.
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 اهدافانکشافیپایداربادقتکاملطرحوترتیبگردیدهاست،بناً،متاماولویتهایانکشافیافغانستاندرآن

 اند.انعکاسیافته

 اهدافمتذکرهمیتوانندیکمنبعواساساسرتاتیژیکبرایانکشافاولویتهایاقتصادیواجتامعیدر

 کشورباشند.

 .باتطبیقاهدافانکشافیپایدار،حامیتمالیوتخنیکیجامعهجهانیباافغانستانبیشرتخواهدگردید 

 یدرکشورخواهدگردید.تطبیقاهدافانکشافیپایدار،منتجبهصلحوثباتدامئ 

 .تطبیقاهدافانکشافیپایدارباعثرشدوانکشافرسیعدرکشورخواهدگردید: 

 A-SDGsمراحل تطبیق اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان  2.2

 

 

 



 مرحله ملی سازی

2018الی جنوری  2016مارچ   

 مرحله انطباق و ادغام

2018الی اپریل  2017جنوری   

 مرحله تطبیق

2030الی سپتمبر  2018اپریل   
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 گیت ها وشاخص های اهداف انکشاف پایدار افغانستانتار   3.2

 رهربواحد  شاخص تارگیت

فقر با متام اشکال آن در همه جا هدف اول: محو  

،کاهشحداقلنیمیازنسبتمردان،زنانوکودکانفقیر)درمتامی2030الیسال1.2

ابعادفقر(متعلقبهمتامگروههایسنی،مطابقباتعریفملیفقر.

نسبتنفوستحتخطفقر،براساستعریفملی1.2.1

 .فقر

.مجموعهردوجنس1

 الف.ذکور

.اناثب

ج.شهری

د.دهاتی

.کوچیه

وزارتاقتصاد

،تطبیقسيستمهایمصئونیتاجتامعیمناسبدرسطحملی،اجرای2030الیسال1.3

همگانیآندرمتامطبقاتوتحتپوششقراردادانتعدادقابلمالحظهافرادفقريوآسيب

 پذير.

فیصدینفوسکهتحتپوششسیستمهای1.3.1

 تامعیقرارگرفتهاندبهتفکیک:مصئونیتاج

.اشخاصدارایمعلولیت1

 .خانوادههایشهدا2

 .متقاعدین3

 سال10.خانوادههایآسیبپذیر،دارایاطفالزیرسن4

وزارتکار،اموراجتامعی،

 شهداومعلولین



پذیر؛و(درفقراوافرادآسیبresilience،ایجادتواناییوتابآوری)2030الیسال1.5

وآسیبپذیریآنهادربرابروقایعشدیداقلیمی،اقتصادی،(exposure)کاهشتاثیرپذیری

اجتامعی،محیطزیستیوسایرحوادث.

فیصدیافرادمعروضبهخطردرمقابلوقایع1.5.1

 اقلیمیوسایرحوادث.

ادارهملیامادگیمبارزه

 باحوادث
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

محوادثغیرمرتاقبهمیزانتاثیرگذاریمستقی1.5.2

 اقتصادیدرارتباطبهتولیدناخالصداخلی.

ادارهملیامادگیمبارزه

 باحوادث

قابلمالحظهمنابعازمراجعمختلفبشمولهمکاریهای .الفحصولاطمینانازبسیج1

انکشافی،جهتفراهمسازیابزارکافیومطمنئ،مبنظورتطبیقبرنامههاوپالیسیهابرای

 حوفقردرمتامیابعادآن.م

نسبتمنابعاختصاصدادهشدهدولتبرایبرنامه1.الف.1

 هایفقرزدایی.
وزارتمالیه

نسبتمرصفدولتدرخدماترضوری)تعلیمو2.الف.1

 تربیه،صحتومصئونیتاجتامعی(.
 وزارتمالیه

و ترویج  زراعت پایدار هدف دوم: محو گرسنگی؛ دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه؛  

،محوگرسنگیوحصولاطمینانازدسرتسیهمهمردم،بهویژهفقرا،2030الیسال2.1

 مردمآسیبپذیرواطفال،بهموادغذاییمطمنئ،مغذیوکافیدرجریانسال.
 .فیصدیافرادغیرمصئونازلحاظمصئونیتغذایی2.1.1

وزارتزراعت،آبیاریو

مالداری



گاهشمتامانواعسوءتغذی،همچناندستیابیبهاهدافموتفقهبین۲۰۳۰الیسال–۲.۲

 املللیدرموردعدمرشدوالغریدراطفالزیرسنپنجسال

 

)قدکوتاهی(دراطفال شیوعسوءتغذیمزمن–۲.۲.۱

(۲کمرتازپنجسال)نسبتقدبرسن(کمرتاز)منفی

(WHO)نمعیاررشداطفالانحرافمعیاریازمیانگی

وزارتصحتعامه

شیوعسوءتغذیحاددراطفالکمرتازپنجسال)–۲.۲.۲

انحرافمعیاریاز(۲نسبتقدبرسن(کمرتاز)منفی

بهتفکیککموزن–(WHO)میانگینمعیاررشداطفال

وزارتصحتعامه

آمدتولیدکنندهگانکوچک،مضاعفساخنتمولدیتزراعتیودر2030الیسال2.3

غذایی،بهویژهخانمها،مردمبومی،دهاقینفامیلی،چوپانهاوماهیگیران؛ازطریقتامین

مساواتدردسرتسیبهزمینوسایرمنابعتولیدی،مهارتها،خدماتمالی،بازارها،وفرصت

 برایارزشافزودهوکارهایبیرونازمزرعه.

وبرنجهدهقاندرحاصلگندماوسطحاصلطبق2.3.1

 )مرتیکتن/هکتار(

 الف.گندمآبی

ب.گندمللمی

 ج.برنج

وزارتزراعت،آبیاریو

مالداری

وزارتزراعت،آبیاریوحداوسطدرآمدتولیدکنندهگانکوچکمواد2.3.2



 

 وزارتاقتصاد 153

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

مالداری غذایی.

دغذاییپایدارو،حصولاطمینانازموجودیتسیستمهایتولیدموا2030الیسال2.4

کهباعثافزایش(Resilient)(پایدارAgriculture Practices)زراعتیتطبیقشیوههای

سطحمولدیتوتولیداتگردیدهوایکوسیستمرامحافظتمیمناید،وهمچنان،ظرفیت

سازگاریباتغیراقلیم،رشایطآبوهواینامناسب،خشکسالی،سیالبوسایرمصیبتهارا

 باالبردهوبهتدریجکیفیتزمینوخاکرابهبودمیبخشد.

نسبتساحاتزراعتیکهتحتزراعتمولدوپایدار2.4.1

 قراردارند.

 

 

وزارتزراعت،آبیاریو

 مالداری



،حفظتنوعجنیتیکیتخمها/دانهها،نباتاتزراعتی،حیواناتاهلی/2025الیسال2.5

وحشی،ازطریقمدیریتدرستوایجادذخایردانههاونباتاتدرخانگیوانواعحیوانات

سطحملی.حصولاطمینانازدسرتستیوتقسیمعادالنهازمفادحاصلهازاستفادهمنابع

 جنیتیکیوروشهایسنتیکهدرسطحبیناملللیبهتوافقرسیدهاست.

کهراجسرتوتحتنباتاتمزروعیوحیواناتتعداد2.5.1

 حفاظتقرارگرفتهاند.بهتفکیک:

 الف.میوهجات

ب.نباتات

 ج.حیوانات

وزارتزراعت،آبیاریو

مالداری

 

افزایشرسمایهگذاریدرزیربناهایروستایی،تحقیقاتزراعتی،خدماتتوسعهوی،.الف2

انکشاففنآوری،ذخایرجنیتیکینباتاتواحشامازطریقهمکاریهایتوسعهویبین

 املللی،جهتافزایشمولدیتزراعتی.

 شاخصزراعتمحوریمصارفعامه1.الف.2
وزارتزراعت،آبیاریو

مالداری

اتخاذتدابیرجهتحصولاطمینانازکارکرددرستبازارهایغذاییومشتقاتآنو.ج2

ازایجادسهولتمبنظوردسرتسیمبوقعبهمعلوماتبازاروذخایرغذاییبخاطرجلوگیری

 نوساناتشدیدقیمتغذایی.

تعدادمحصوالتزراعتی،مالداریومواداولیهکه1.ج.2

 قیمتهایآنبشکلهفتهواروماهواربهنرشمیرسد.

وزارتزراعت،آبیاریو

مالداری

همه سنینهمه و در حصول اطمینان از زندگی صحتمند و بهبود رفاه عامه برای هدف سوم:   

تندر70،کاهشنسبتمرگومیرمادرانناشیاززایامنبهکمرتاز2030الیسال3.1

 هرصدهزاروالدتزنده.

هزاروالدت100نسبتمرگومیرمادراندرهر3.1.1

 زنده.بهتفکیک
وزارتصحتعامه



 

 وزارتاقتصاد 154

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

.مجموع1

الف.شهری

ب.دهاتی

 .گروهسنی2

والدیصورتینتناسبوالدتهایکهتوسطماهر 3.1.2

 گرفتهاست)ازمجموعوالدتها(.
وزارتصحتعامه

نوزادانو(Preventable)،پایاندادنبهمرگومیرقابلجلوگیری2030سالالی3.2

طفلدرهر15سال،بههدفکاهشدادنمرگومیرنوزادنبهحداقل5اطفالزیرسن

 سال.5نفردرهریکهزارطفلزیرسن25یکهزارتولداتزندهو

سال)درهر5میزانمرگومیراطفالزیرسن3.2.1

 یکهزاروالدتهایزنده(.
وزارتصحتعامه

میزانمرگومیرنوزادان)درهریکهزاروالدتهای 3.2.2

 زنده(.
وزارتصحتعامه

؛ازجملهايدز،(Epidemics)،پاياندادنبهبيامريهایقابلشیوع2030الیسال3.3

گرمسرييومقابلهباهپتایتز،بيامري(neglected)غفلتشده،مالريا،بيامريهايتوبرکلوز

 هاينايشازنوشیدنآبغیرصحیوسايربيامريهایساری.

درجریانیکسالHIV/AIDSتعدادواقعاتجدید 3.3.1

 گذشتهدرهریکهزارنفوسغیرملوث.

.مجموع1

ذکورالف.

 ب.اناث

زندانیانزنانومرداندارایمعتادینج.نفوسکلیدی)

 رفتارپرخطر(

وزارتصحتعامه

تعدادواقعاتتوبرکلوزدرهرصدهزارنفوسدریک3.3.2

 سالگذشته
وزارتصحتعامه

تعدادواقعاتمالریادرهریکهزارنفردریکسال3.3.3

 گذشته.
وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامههزار100درهرBیتمیزانمبتالیانبههیپات3.3.4
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

 دریکسال.بهتفکیک:شخص

 الف.بهسطحملی

 VCT+درمراکزHBب.فیصدیواقعات

،کاهشمرگهاینابهنگامازبیامریهایغیرساریبهیکسوم،از2030الیسال3.4

 طریقجلوگیری،تداویوبهبودصحتروانیوتندرستی.

مرگومیربیامرانقلبی،رسطان،فیصدیاحتامل3.4.1

شکرویابیامریهایمزمنتنفسیدرافغانستان)بین

 سالگی(۷۰الی۳۰سنین

 وزارتصحتعامه

 

 .مضالکول تقویتجلوگیریوتداویازسوءاستفادهمواد،منجملهموادمخدرواستفاده3.5
استفادهکنندهگانموادمخدرکهازفیصدی3.5.2

 تداویاعتیادبهموادمخدرمستفیدمیگردند.خدمات

 وزارتصحتعامه



،بهنصفرساندنمرگومیروصدماتمبتنیبرتصادفاتترافیکی2030الیسال 3.6

 )رویجاده(

(100میزانوفیاتناشیازحادثاتترافیکی،درهر)3.6.1

هزارنفردریکسالبهتفکیک:

 هردوجنس مجموع .1

ذکورالف.

.اناثب

.وضعیتاجتامعیاقتصادی2

الف.پایین

ب.متوسط

 ج.بلند

وزارتامورداخله

،حصولاطمینانازدسرتسیهمگانیبهخدماتمراقبتهایصحی2030الیسال3.7

باروری؛بشمولفاصلهمیانوالدتها،آگاهی،تعلیموادغامصحتباروریدراسرتاتیژیهاو

 .برنامههایملی

تناسبخانمهایکهدرسنباروریقراردارند)بین3.7.1

(ودسرتسیبهروشهایمدرنبرایایجاد49–15سنین

 فاصلهبینوالدتهارادارند.

وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامه .(19-13خانمهابینسنین)حاملگیمیزان3.7.2

حتعامهوزارتصفیصدینفوسکهدسرتسیبهخدماتصحی3.8.1حامیتازخطراتمالی،بشمولحصولاطمینانازعرضهخدماتصحیهمگانی،3.8
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

دسرتسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیت،دسرتسیبهادویهوواکسیناساسی،مطمنئ،

 موثر،باکیفیت،وقابلاستطاعتبرایهمه.

ساعتپیادهروی2اساسیباکیفیتوعادالنهدرفاصله

 کیلومرت(دارند.10)

وزارتصحتعامه فیصدیوابستگیسکتورصحتبهمنابعخارجی. 3.8.2

تقویتاجرای"کنوانسیونسازمانصحیجهانیدربارهکنرتولدخانیات"درهمه.الف 3

 کشورهابشکلمناسب.

(بینActiveشیوعاستفادهازتنباکو)بهشکل1.الف.3

.ویاباالترازآن15اشخاصدارایسن
وزارتصحتعامه

حامیتازتحقیقوانکشافواکسینوادویهبرایامراضساریوغیرساریکهزیادتر.ب 3

فراهمساخنتدسرتسیبهادویهوواکسینتاثیرگذاراستباالیکشورهایدرحالانکشاف،

 .هوصحتعامTRIPSدرتوافقنامه مطابقبهقطعنامهدوهه(Affordable)قابلاستطاعت

فیصدینفوسکهدسرتسیپایداربهادویهو 1.ب.3

 واکسینقابلپرداختدارند.

 

وزارتصحتعامه

(retention)حفظ افزایشچشمگیرخدماتمالیصحیواستخدام،انکشاف،آموزشو.ج 3

 نیرویکارصحیدرکشور.

مهوزارتصحتعا تعدادوتعمیمکارمندانصحی)برهریکهزارنفوس(1.ج.3

وزارتصحتعامه فیصدیتخصیصبودجهدولتبرایسکتورصحت.  2.ج.3

 فرصتهایآموزشیمادامالعمربرایهمه.(Promote)ترویجحصولاطمینانازتعلیمباکیفیت،همهشمول،هدف چهارم: 

یگانوعادالنهاینکههمدخرتانوپرسانبطورراحصولاطمیناناز،2030الیسال 4.1

تحصیالتابتداییومتوسطراتکمیلمنایندکهمنجربهدستاوردهایآموزشیمرتبطوموثر

 گردد.

فیصدیاطفال/نوجوانانکهحداقلسطحقابلیت 4.1.1

های

الف(خواندن

 ب(ریاضی

رادر:

)ذکورواناث(3یا2(صنوف1)

)ذکورواناث( (،6(پایاندورهابتدایی)صنف2)

 (،)ذکورواناث(9ندورهمتوسطه)صنف(درپایا3)

 حصولکردهباشند.

 وزارتمعارف



وزارتمعارف تطبیقارزیابیتعلیمیبهسطحملی:4.1.2
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

،3یا2الف.درصنف

(،6ب.دراخیردورهابتدایی)صنف

 (9ج.دراخیردورهمتوسطه)صنف

میزانناخالصجدیدالشموالندرصنفآخردوره 4.1.3

:های

(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

فیصدیاطفالباالترازسنواجدرشایطشمولیتدر4.1.6

 صنفدردورههای:

(ابتداییه1)

(متوسطه2)

 (لیسه3)

وزارتمعارف

ارفوزارتمع تعدادسالهایتعلیامتابتداییهومتوسطه4.1.7
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

الف.رایگان

ب.اجباری

 کهدراسنادتقنینیموجودتثبیتشدهباشند.

،تامیندسرتسیمتامدخرتانوپرسانبهتعلیموتربیهباکیفیتدردوره2030الیسال4.2

 هایقبلازمکتبوکودکستانبرایآمادهسازیاطفالبهتعلیموتربیهابتدائیه.

میزانشمولیتناخالصدربرنامههایتعلیامت.4.2.2

 ساله(6قبلازمکتب)
وزارتمعارف

منصفانههمهمردانوزنانبهتعلیامت ،حصولاطمینانازدسرتسی2030سالالی 4.3

 .تخنیکیباکیفیت،قابلپرداخت،تعلیامتمسلکیوتحصیالتعالیازجملهپوهنتون

میزاناشرتاک 4.3.1

 ساله( 24-15الف. جوانان )

 ساله( 64-25ب. بزرگساالن )

یررسمیطیدرتعلیامتوبرنامههایآموزشرسمیوغ

 ماهاخیر،بهتفکیکجنسیت)ذکورواناث(12

ادارهمستقلتعلیامت

تخنیکیومسلکی

ساله(دربرنامههای24-15میزاناشرتاکافراد)4.3.2

 تخنیکیومسلکیبهتفکیکجنسیت

الف.

ب.ذکور

 ج.اناث

ادارهمستقلتعلیامت

 تخنیکیومسلکی



والندرموسساتفیصدیجذبجدیدالشم4.3.3

تحصیالتعالیدولتیوخصوصی.بهتفکیک:

.دولتی1

 الف.ذکور

ب.اناث

.خصوصی2

الف.ذکور

 وزارتتحصیالتعالی
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

 ب.اناث

اشخاصکهازبرنامههایفنیوحرفوینیمهتعداد 4.3.4

 رسمیدولتیساالنهمستفیدمیشود.بهتفکیک:

.ذکور1

 .اناث2

تامعی،وزارتکار،اموراج

شهداومعلولین

،افزایشقابلمالحظهتعدادجوانانوبزرگساالنکهدارایمهارتهای2030الیسال4.4

 باشند.(entrepreneurship) کارآفرینیتخنیکیومسلکیبرایاشتغال،کارمناسبو

فیصدیاشخاصدارایمعلولیتکهازبرنامههای  4.4.1

 می(مستفیدمیشوند.رسنیمهاموزشیفنیحرفوی)

وزارتکار،اموراجتامعی،

شهداومعلولین

وحصولاطمینانازدسرتسی ،ازبینبردنتبعیضجنسیتیدرآموزش2030الیسال4.5

مساویانهبهمتامیسطوحتعلیموتربیه،آموزشهایفنیوحرفهای؛بشمولافرادآسیبپذیر،

 تآسیبپذیری.معلول،مردممحلیوکودکاندروضعی

شمولیتدردوره: نسبتتوازنجنسیتی4.5.1

.ابتدائیه1

 .متوسطه2

 .لیسه3

وزارتمعارف

فیصدیشاگرداندورهابتداییهکهلساناولیالسان4.5.2

 اصلیشان،لسانتدریسمیباشد.
وزارتمعارف

پالیسیهایمشخصبرایتخصیصمنابععامهبه4.5.3

 اقشارمحروم
زارتمعارفو

 اوسطمصارفتعلیمیبهازایهرشاگردبراساس:4.5.4

 الف.دورهتعلیمی،

.لیسه3.متوسطه،2.ابتداییه،1

مصارفباالیهرشاگردازعایدرسانهاوسطب.فیصدی

 تولیدناخالصداخلی(

 وزارتمعارف



مالحظهازبزرگساالن،حصولاطمينانازاینکهمتامیجوانانونسبتقابل2030الی4.6

 )زنانومردان(مهارتهایخواندنونوشنتوحسابراکسبمنودهاند..

فیصدینفوسگروپسنیمشخصکهحداقلسطح4.6.1

 قابلیتهایتعیینشده:
وزارتمعارف
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

الف.سواد

ب.حساب

 راکسبمنودهاند.بهتفکیکجنسیت)ذکورواناث(

 افراد:میزانباسوادیبین4.6.2

 سال24الی15الف.

.مجموع1

.ذکور2

.اناث3

سالهوباالتر15ب.

.مجموع1

.ذکور2

 .اناث3

وزارتمعارف

میزاناشرتاک4.6.3

 ساله(24-15الف.جوانان)

سالوباالتر(15ب.بزرگساالن)

 دربرنامههایسوادآموزی

وزارتمعارف

بهتعلیمو(Learners)اینکهمتامیدانشآموزان،حصولاطمیناناز2030الیسال4.7

مهارتهایموردنیازبرایترویجانکشافپایدار،ازجملهترویجآنبهدیگران،ازطریقآموزش

برایانکشافپایداروسبکزندگیپایدار،حقوقبرش،برابریجنسیتی،ترویجفرهنگصلحو

بهتنوعفرهنگیومشارکتفرهنگیبرایعدمخشونت،شهروندیجهانی،وارجنهادن

 انکشافپایدار،دستیابند.

 اسنادیکهنشاندهد:4.7.1

(.آموزشموضوعاتشهروندیجهانی،1)

(.آموزشموضوعاتانکشافپایدار،بشمولتساوی2)

جنسیتیوحقوقبرشدرسطوحذیل:

الف.پالیسیهایملّیتعلیموتربیه

ب.نصابتعلیمی

وزارتمعارف
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

همعلموج.تربی

د.ارزیابیشاگردان

شاملگردیدهاند.

فیصدیمکاتبیکهآموزشمهارتهایزندگی 4.7.2

مرتبطبهمسایلجنسیووقایهازاچآیویراارائه

 مینامیند.

وزارتمعارف

میزانتطبیقچارچوببرنامهجهانیآموزشحقوق 4.7.3

 برشدرسطحملی:

رنصابتعلیمیالف.شاملشدند

ب.آموزشحقوقبرشبهشاگرداندرمکاتبابتدایی،

متوسطهولیسه

 ج.آموزشحقوقبرشبهمعلمینوکارمندان

وزارتمعارف

 فیصدیشاگردانبهتفکیک:4.7.4

الف.دورهتعلیمی

ب.براساسگروپسنی

کهدرککافیازمسایلمربوطبهشهروندیجهانیو

 ادارامیباشند.انکشافپایدارر

وزارتمعارف

سالهکهدانشومهارتهای15فیصدیشاگردان4.7.5

 الزمدررابطهبهعلوممحیطیوعلومزمینرادارامیباشند.
وزارتمعارف

اعامروتجهیززیربناهایتعلیمیمتناسببانیازمندیاطفالوافراددارایمعلولیتو.الف 4

دروهمچنینفراهمآوریمحیطهاییادگیریمؤثر،مصئون،عاریحساسبهتفاوتهایجن

 ازخشونتوهمگانیبرایهمه.

دارایامکاناتوتسهیالتفیصدیمکاتبیکه1.الف.4

ذیلمیباشند:

الف.برق

وزارتمعارف
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

ب.انرتنتبرایمقاصدتعلیمی

کمپیوترپ.البراتوارهای

تسهیالتبرایشاگرداندارایمعلولیتت.

تآبصحیوشستشوث.تسهیال

ج.تشنابهایمجزابرایاناث

 تعمیرمناسبچ.

فیصدیشاگردانیکهمواردیچونآزارواذیت،2. الف.4

خشونت،لتوکوب،تبعیضوسوءاستفادهجنسیراتجربه

 منودهاند.

وزارتمعارف

تعدادونوعیتحمالتیکهباالیشاگردان،3. الف.4

 انومکاتبصورتگرفتهاست.کارمند
وزارتمعارف

،گسرتشقابلمالحظهبورسیههایتحصیلیجهانیبرایآموزشعالی،2030الیسال.ب 4

ازجملهبرنامههایآموزشیمسلکی،تخنیکی،تکنالوژیمعلوماتی،انجنیریوبرنامههای

 ساینسی.

تعدادبورسیههایتحصیالتعالیدرخارجاز2.ب.4

ربهتفکیک:کشو

بورسیههایلیسانس.1

 بورسیههایماسرتی.2

 بورسیههایدکتورا.3

وزارتتحصیالتعالی

،افزایشعرضهقابلمالحظهمعلمینشایستهازطریقهمکاریهای2030الیسال.ج 4

 بیناملللیوآموزشمعلمین.

فیصدیمعلامندردورههای: 1.ج.4

الف.تعلیامتقبلازمکتب

ابتداییهب.

ج.متوسطه

د.لیسه

کهدستکم،حداقلبرنامههایتربیهمعلمرادریافت

وزارتمعارف
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

منودهاند.)مانند،آموزشهایمتودیکداخلخدمتوقبل

 ازخدمت(بهتفکیکجنسیت)ذکورواناث(

نسبتشاگردبهمعلمآموزشدیدهبراساسدوره: 2.ج.4

.ابتداییه1

.متوسطه2

 لیسه.3

وزارتمعارف



فیصدیمعلامنمسلکیمطابقبهمعیارهایتعیین 3.ج.4

شدهبراساسدوره:

.ابتداییه1

.متوسطه2

 .لیسه3

وزارتمعارف



نسبتشاگردبهمعلممسلکیبراساسدوره:4.ج.4

.ابتداییه1

.متوسطه2

 .لیسه3

وزارتمعارف



یرشغلهاکهاوسطمعاشمعلمدرمقایسهباسا 5.ج.4

 نیازمندقابلیتهایمشابهمیباشد.

وزارتمعارف



 فیصدیترک/تقاعدمعلمینازوظیفهمعلمی 6.ج.4
وزارتمعارف



ماهگذشتهبرنامههای12فیصدیمعلامنیکهدر 7.ج.4

 داخلخدمتراسپریمنودهاند.

وزارتمعارف



ند سازی متام زنان ودخرتانهدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توامن  
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

 تبعیضعلیهزنانودخرتاندرهمهجا.اشکالمحومتام5.1

فیصدیحصولاطمینانازموجودیتچارچوبهای5.1.1

قانونیغرضتقویت،تطبیقونظارتازمساواتوعدم

تبعیضبراساسجنسیت)قوانین،مقرارات،کنوانسیونهاو

 پیامنها(

وزارتامورزنان

محومتامانواعخشونتعلیهزنانودخرتاندرمحالتعاموخصوصی،ازجملهقاچاق،5.2

 سوءاستفادهجنسیودیگرانواعسوءاستفاده.

بهباالکهبهخشونت15فیصدیزنانازسن5.2.1

ماهگذشتهتوسط12فزیکی،جنسیویاروانیدرطول

 .لشدهاندبهمرسمتق

وزارتامورزنان

بهباالکهاز15فیصدیزنانودخرتانبینسنین5.2.2

ماهاخیرموردخشونت12طرفافرادغیرازهمرسطی

 د.فزیکی،جنسی،روانیوسواستفادهجنسیقرارگرفتهان

وزارتامورزنان

 محوهمهرسومزیانآورمانندازدواجهایاطفال،اجباريوزودهنگام.5.3
ازدواجمنوده19-15هبینسنینفیصدیزنانک5.3.1

 اند.
وزارتامورزنان

تشخیصوارزشدهیکارهایبدونمزدازطریقارائهخدماتعامه،زیرساختهاو5.4

سیاستهایمصئونیتاجتامعیوترویجمسئولیتپذیریمشرتکدرفامیلوخانوادهمطابق

 بهباورهایملی.

کارهایداخلیوفیصدیوقتمرصفشدهباالی5.4.1

پرستاریبدونمزد.بهتفکیک:

.مجموع1

 الف.ذکور

 ب.اناث

وزارتکار،اموراجتامعی،

شهداومعلولین

حصولاطمینانازمشارکتکاملوموثرزنانوهمچنانفرصتهایمساویرهربیتدر5.5

 متامیسطوحتصمیمگیریسیاسی،اقتصادیوزندگیعامه.

هایاشغالشدهتوسطزناندرفیصدیکرسی5.5.1

 .ملیهایشورای

وزارتامورزنان



وزارتامورزنان فیصدیزناندرموقفهایمدیریتی.5.5.2
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

افزایشاستفادهازتکنالوژیهایتوامنندساز،خصوصاًتکنالوژیمعلوماتیومخابراتی .ب 5

(ICT)برایتوامنندسازیزنان. 

تیلفونسیار)موبایل(تناسبنفوسکهدارای1.ب.5

هستند.بهتفکیک

ذکور .1

 .اناث2

وزارتمخابراتوتکنالوژی

 معلوماتی



حصول اطمینان از دسرتسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همههدف ششم:   

،دسرتسیمساویانهوهمگانیبهآبآشامیدنیمصئونباقیمتقابل2030الی 6.1

 .استطاعت

دینفوسکهازخدماتمدیریتشدهآبفیص6.1.1

آشامیدنیمصئوناستفادهمینامیند.بهتفکیک:

.مجموع1

الف.شهری

 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدها

،دسرتسیهمهمردمبهخدماتمساویانهومناسبحفظالصحهو2030الیسال 6.2

ندیهایزنان،دخرتانوآنانیکهنظافت،محورفعحاجتدرفضایبازباتوجهخاصبهنیازم

 دررشایطآسیبپذیرقراردارند.

فیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشده،مصئون6.2.1

وحفظالصحهاستفادهمیکنند.بهتفکیک

.مجموع1

 الف.شهری

 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدها

ت



فیصدینفوسکهدسرتسیبهسهولتهایشسنت 6.2.2

اآبوصابونرادارندبهتفکیک:دستهاب

.مجموع1

 الف.شهری

 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدها

ت



فیصدینفوسکهبرایرفعحاجتازفضایباز6.2.3

استفادهمیمنایند،بهتفکیک:

وزارتاحیاءوانکشافدها

 ت
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

.مجموع1

الف.شهری

ب.دهاتی



باکاهشآلودگی،ازبینبردنذخیرههایزباله،بهبودکیفیتآب2030الیسال6.3

(dumping)،کاهشآبهایکثیفتصفیه وبهحداقلرساندنانتشارموادکیمیاویخطرناک

 آن.(reuse)واستفادهمجدد(recycle)ناشدهبهنصف،وافزایشقابلمالحظهدربازیابی

)خانوارومتامفعالیتهای فیصدیفاضالب  6.3.1

.(safely treated)صادی(مدیریتشدهبطورمصئوناقت

 .شهری1

وزارتشهرسازیومسکن

هاوحصولسکتور،افزایشچشمگیرموثریتمنابعآبیدرمتام2030الیسال6.4

پایدارآن،وتامینمنابعآبیمبنظورپاسخگوییبهمشکل (withdrawal) اطمینانازبرداشت

 .الحظهتعدادمردمیکهازکمبودآبرنجمیبرندکمبودآبوکاهشقابلم





 

 میزانتغیردراستفادهموثرآبباگذشتزمان:6.4.1

 سکتورانرژی-1

 سکتورزراعت-2

 سکتورصنعت-3

 سکتورشهری-4

 

 

وزارتانرژیوآب

بلندبردنظرفیتذخایرآبیبرایمصارفرسانهفی 6.4.2

مرتمکعبدرسال.
یوآبوزارتانرژ

،تطبیقمدیریتهمهجانبهداخلیمنابعآبدرمتامسطوح،بشمول2030الیسال6.5

همکاریهایمتقابلفرامرزیدرامورآب.

 

(IWRM)درجهتطبیقمدیریتهمهجانبهمنابعآب 6.5.1

 ازصفرالیصد(.)
وزارتانرژیوآب

 بهایتفاهمنامههادرامورآ تطبیقمعاهدههلمندو6.5.2

مرزیافر
وزارتانرژیوآب

 ایکوسیستمآبی،بشمولکوهها،جنگالت،باطالقهااحیای،حفاظتو2030الیسال6.6

(wetlands)،دریاها،جهیلهاوطبقاتآبدهی(aquifers) . 

.تغییردروسعتایکوسیستمهایآبیدرطولزمان6.6.1

 )فیصدیتغییرات(

 

ادارهملیحفاظتمحیط

ستزی
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

 حاميتوتقويتمشاركتجوامعمحيلدربهبودمديريتآبوحفظالصحه..ب6

حوزهءدریاییباپالیسیهاو5فیصدیشوراهادر1.ب.6

مقررههایعملیجهتاشرتاکاهالیدرمدیریتو

 انکشافهمهجانبهمنابعآب.

وزارتانرژیوآب

برای همه. استطاعتپایدار، مطمنئ، مدرن و قابل  هدف هفتم: حصول اطمینان از دسترسسی به انرژی  

،حصولاطمینانازدسرتسیبهخدماتانرژیقابلاستطاعت،مطمنئ2030الیسال7.1

(reliable)ومدرن.

 

بهبرقدسرتسیازطریقشبکهفیصدینفوسکه 7.1.1

دارند.بهتفکیک

.شهری1

.دهاتی2

 

وزارتانرژیوآب

(Renewable energy)،افزایشقابلمالحظهسهمانرژیتجدیدپذیر2030الیسال  7.2

 درترکیبانرژیجهانی.

 Renewable)سهم)فیصدی(انرژیتجدیدپذیر7.2.1

energy)درمرصفمجموعیانرژیبرق 
وزارتانرژیوآب

،مضاعفساخنتمیزانموثریتانرژی.2030الیسال7.3

 

اندازهشدهبر(Energy intensity)شدتانرژی7.3.1

اساسانرژیاولیهوتولیداتناخالصداخلی

 

وزارتانرژیوآب

وارتقاءتکنالوژیجهتعرضهخدماتانرژیها گسرتشزیرساخت ،2030الیسال.ب7

 مدرنوپایداربرایهمه.

رسمایهگذاریدرموثریتانرژیبهعنوانفیصدی 1.ب.7

ومقداررسمایهگذاریمستقیمازتولیدناخالصداخلی

خارجیبرایزیرساختهاوتکنالوژیبرایخدماتانکشافی

 پایدار.

وزارتانرژیوآب

 برای همه (productive)رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل، مناسب و مولد  (promote)هدف هشتم: ترویج 

یطملی،بهویژهدستیابیبهحداقلرشدرشداقتصادیرسانهدرمطابقتبارشاتداومدر8.1

 تولیدناخالصداخلیدرسال7٪
 میزانرشدساالنهتولیدناخالصداخلیحقیقی.8.1.1

وزارتمالیه
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

دستیابیبهمولدیتاقتصادیازطریقتنوع،ارتقاءفنآوریونوآوری،ازجملهازطریق8.2

 ونیازمندبهنیرویکاربیشرتمترکزباالیبخشهایدارایارزشافزودهباال

میزانرشدتولیدناخالصداخلیحقیقیفینفر8.2.1

 .شاغل

وزارتاقتصاد



 productive)فعالیتهایتولیدیازپالیسیهایانکشافیکه(promote)ایجاد8.3

activities)وردتشبثاتخرسمیسازی،ایجاداشتغالمناسب،کارآفرینی،خالقیتونوآوریو

 ومتوسطازطریقدسرتسیبهخدماتمالیحامیتمیکند.

سهماستخدامغیررسمیدرسکتورهابدونزراعت.8.3.1

 بهتفکیک

.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور

 ب.اناث

وزارتتجارتوصنایع



وایجادشغلهایمناسب(productive)،تأمیناشتغالکاملومولد2030الیسال 8.5

متامزنانومردانبهشمولجوانانومعلولینباپرداختدستمزدمساویبرایکارهایبابراي

 ارزشیکسان.

اوسطدرآمدساعتوارکارمندان.بهتفکیک: 8.5.1

.شغل1

.گروپسنی2

.معلولیت3

.ذکور4

.اناث5

وزارتکار،اموراجتامعی،

شهداومعلولین



جنسیتمیزانبیکاریبهتفکیک8.5.2

.ذکور1

 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،

 شهداومعلولین

 

،كاهشقابلمالحظهنسبتجوانانکهشاملکار،مکتبویابرنامههای2030الیسال8.6

 آموزشینیستند.

-15میزانبیسوادیوبیکاریدرجوانانبینسنین)8.6.1

24)

.بیسوادی1

 .بیکاری2

عی،وزارتکار،اموراجتام

شهداومعلولین

اتخاذاقداماترسیعوموثرمبنظورمحوکارهایجربی،بردگیمدرن،قاچاقانسانو 8.7

حصولاطمینانازجلوگیریومحوبدتریناشکالکاراطفال؛ازجملهرسبازگیریواستفاده

،بهتفکیک17-5ینفیصدیاطفالکارگربینسن8.7.1

گروپسنی:

وزارتکار،اموراجتامعی،

شهداومعلولین
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

11-5بینسن.1پایاندادنمتامانواعکارباالیاطفال.2025ازاطفالرسباز،والیسال

 14-12.بینسن2

 17-15.بینسن3

حامیتازحقوقنیرویکاروایجادمحيطكاريامنومطمنئبرایمتامکارگرانبه8.8

کاری(precarious)انمهاجروكسانيكهدررشايطناپایدارشمولكارگرانمهاجر،بخصوصزن

 قراردارند.

.میزانوقوعجراحاتوخیموغیروخیمکاری8.8.1
وزارتکار،اموراجتامعی،

شهداومعلولین

الحاقکنوانسیونهایاساسیسازمانبیناملللی 8.8.2

کار

وزارتکار،اموراجتامعی،

 شهداومعلولین

تعداداشخاص)کارگران(کهازراهایقانونیومنظم8.8.3

(بهکشورهایBLAsبهاساستوافقنامههایدوجانبهکار)

 د.ن(اعزاممیگردگرخارجی)کشورهایدارایتقاضاکار

وزارتکار،اموراجتامعی،

شهداومعلولین



کهسببایجاد،تهیهوتطبیقپالیسیهاجهتتوسعهگردشگریپایدار2030الی8.9

 .اشتغال،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد

وزارتاطالعاتوفرهنگ .سهمگردشگریدرتولیدناخالصداخلی8.9.1

نسبتاشتغالدرصنعتگردشگریازمجموع8.9.2

 اشتغال.بهتفکیک:

الف.ذکور

 ب.اناث

وزارتاطالعاتوفرهنگ

يلجهتتوسعهدسرتيسبهبانكداري،بيمهوتقويتظرفيتنهادهايمايلداخ8.10

 خدماتمايلبرايهمه.

هزار100تعدادشعباتبانکهایتجارتیبرهر 8.10.1

 نفر
دافغانستانبانک

سالوباالتر(دارایحساب15تعدادافرادی)8.10.2

 هزارنفر.100بانکیدرهریک
دافغانستانبانک

دافغانستانبانکبرهرATMماترصافییاتعدادماشینهایاتو 8.10.3
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

 هزارنفر100یک

،انکشافواجراییمنودناسرتاتيژياشتغالبرایجوانانوتطبيق2025الیسال.ب 8

 پیامنجهانیاشتغالسازمانبیناملللیکار.

فیصدیمرصفمجموعیدولتدربرنامههای1.ب.8

اییدرتناسبمصئونیتاجتامعیوبرنامههایاشتغالز

 بودجهملی.

وزارتکار،اموراجتامعی،

شهداومعلولین

 نوآوری. (Foster)همه شمول و تشویق  ،، تقویت صنعتی سازی پایدار(Resilient)ایجاد زیرساخت های مقاوم هدف نهم: 

ایجادزیربنایباکیفیت،قابلاعتامد،پایدارومقاوم،بشمولزیربناهایمنطقهویو9.1

انکشافاقتصادیورفاهبرشی،بامترکزرویدسرتسیمساویانهو امرزی،جهتحامیتفر

 قابلاستطاعتبرایهمه.

کیلومرتی2فاصلهفیصدینفوسروستاییکهدر 9.1.1

 یکرسکمتامفصلیزندگیمیکنند.

وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

،افزایشقابلمالحظهسهمصنعت،تشویقصنعتیسازیپایداروفراگیر2030الیسال 9.2

 دراستخداموتولیدناخالصداخلی،درمطابقتبهاوضاعملی،ودوبرابرسازیسهمصنعت.

فیصدیارزشافزودهتولیداتصنایعفابریکاتی 9.2.1

(Manufacturing value added):بهتناسب

الف.تولیداتناخالصداخلی

 (Per Capitaب.رسانه)

توصنایعوزارتتجار

 فیصدیاشتغالدرصنعتازمجموعاشتغال. 9.2.2
وزارتتجارتوصنایع



افزایشدسرتيسصنايعكوچكوسایرکسبوکارهادرکشوربهخدماتمايلباربح9.3

 ارزان،وپیوسنتاینهادرزنجیرهارزشوبازارها.

فیصدیسهمصنایعکوچکدرارزشافزودهشده9.3.1

 امیصنایعمت
وزارتتجارتوصنایع

وزارتتجارتوصنایع فیصدیصنایعکوچکباقرضه.9.3.2

تسهیلدرانکشافزیربنأپایدارومقاومازطریقافزایشحامیتهایمالی،.الف9

 تکنالوژیکیوفنیدرکشور.

فیصدیکمکهایرسمیبیناملللیبرای 1.الف.9

 سکتورزیربنا.
وزارتمالیه

وتالش تکنالوژیمعلوماتیومخابراتی  ،افزایشچشمگیردستیابیبه2030الیسال.ج 9

 .برایفراهمکردندسرتسیبهانرتنتقابلاستطاعت

فیصدینفوستحتپوشششبکهتیلیفونسیار 1.ج.9

بهتفکیک..)موبایل(

وزارتمخابراتوتکنالوژی

معلوماتی
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

.تکنالوژی1

کاهش نابرابری در سطح ملی و بین املللی هدف دهم:  

نفوسباکمرتیندرآمدبه٪25،دستیابیتدریجیوپایداررشددرآمد2030الیسال10.1

 میزانباالترازاوسطدرآمدملی.

10.1.1 

 الف.رشددرآمدرسانه

 نفوسباکمرتیندرآمد.٪25ب.رشددرآمد

وزارتاقتصاد

ویژهپالیسیمالی،پالیسیدستمزدوپالیسیمصئونیتاجتامعی،هباتخاذپالیسیها،10.4

 ودستیابیتدریجیبهتساویبیشرت.

 

:بهتفکیک.نیرویکارمشارکتمیزان10.4.1

.ذکور1

 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،

 شهداومعلولین





زطریقاجراییمنودنمطمئینومصئون؛انتقالمهاجرینا،تسهیلمهاجرتهایمنظم10.7

 .پالیسیهایمنظمومدیریتشدهمهاجرت

فیصدیمهاجرینافغانکهباثبتوراجسرتدارای10.7.1

:باشندمدرکاقامتدرکشورهایمیزبانمی

پاکستان.1

 .ایران2

وزارتامورمهاجرینو

عودتکنندگان

تعدادعودتکنندگانکهحینعودتازکمک10.7.2

 رشدوستانهدریکسالمستفیدمیگردند.هایب

وزارتامورمهاجرینو

عودتکنندگان

تعداداستقرارپایدارفامیلهایبیجاشدهدرهر10.7.3

 سال.

وزارتامورمهاجرینو

عودتکنندگان

فیصدیدسرتسیبهخدماتاساسیوزیربنائی10.7.4

 شهرکهایمهاجرین.

وزارتامورمهاجرینو

کنندگانعودت

فیصدیعودتکنندگانوبیجاشدهگانکهاز. 10.7.5

 فرصتهایشغلیومعیشتیبرخوردارشدهاند.

وزارتامورمهاجرینو

عودتکنندگان
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

فیصدوحذف3،کاهشهزینههایتادیاتمهاجرینبهکمرتاز2030الیسال.ج10

 فیصددرتادیات.5دهلیزهاباهزینهباالتراز

فیصدیمصارفارسالحوالهنظربهمجموعمبلغ1.ج.10

 حوالهشده.

وزارتامورمهاجرینو

عودتکنندگان

 و پایدار (resilient)مقاوم همه شمول، مصئون،  (human settlements)شهرک های هدف یازدهم: ساخنت شهرها و 

منئو،حصولاطمینانازدسرتسیهمگانیبهمسکنمناسب،مط2030الیسال 11.1

 .(slums)باخدماتابتداییوبهبودساحاتفقیرنشیناستطاعتقابل

نسبتنفوسشهریکهدرساحاتفقیرنشین 11.1.1

(slums).غیرپالنیویامسکننامناسبزندگیمیکنند، 

 

ومسکنوزارتشهرسازی

پایداربرایسیستمهایحملونقلمصئون،ارزانوفراهممنودن،2030الیسال11.2

همه،بهبودمصئونیتجادهها،خصوصاًگسرتشحملونقلعامه،باتوجهخاصبهرضورت

 هایافراداسیبپذیرمانندزنان،اطفال،معلولینوکهنساالن.

نسبتجمعیتکهدسرتسیبهخدماتترانسپورت11.2.1

دارند.)دولتی( عامه

 

 

وزارتترانسپورتو

ھوانوردیملکی

،افزایششهرنشینیهمهشمولوپایدار،وظرفیتسازی،مدیریت2030الیسال11.3

 درکشور.(human settlements)یکپارچه،پایدارومشارکتیشهرکها

 

فیصدیشهرهاییکهساختارجامعهمدنیدر 11.3.2

برنامهریزیآندخیلبودهومدیریتآنبطورمنظم

 ودیموکراتیکصورتمیگیرد.

ارتشهرسازیوز

 افزایشتالشهابرایحفاظتومصئونیتمیراثهایفرهنگیوطبیعی. 11.4

 

سهمبودجهملیکهجهتحامیتوحفاظتاز  11.4.1

میراثهایطبیعی،فرهنگی،وهمچنانسایتهایمیراث

 .جهانیاختصاصدادهشدهاست

وزارتاطالعاتوفرهنگ

مالحظهتعدادمرگومیرومتضرین،وکاهشخساراتکاهشقابل،2030الیسال 11.5

،بشمول(disasters)حوادثمستقیماقتصادیمرتبطباتولیدناخالصداخلیناشیاز

 حوادثمرتبطبهآب،بامترکزبرحامیتازافرادیفقیروآسیبپذیر.

تعدادافرادکشتهشده،بیجاویاگمشدهو 11.5.1

صدهزارنفوس.بهتفکیکمتضرینحوادثدرهر

.مرگومیر1

 .افرادبیجاشدهوگمشده2

 .متضرین3

ادارهملیامادگیمبارزه

 باحوادث
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

درشهرها،ازجملهازی،کاهشاثراتنامطلوبرسانهمحیطزیست2030الیسال11.6

 طریقتوجهخاصبهکیفیتهوا،مدیریتشهرداریودیگرانواعزباله.

 

 

 

شهریازمجموع(solid waste)میزانزبالههای11.6.1

کلزبالههایتولیدشدهکه

الف.بطورمنظمجمعآوری

ب.بعدازجمعآوریتخلیهنهاییگردیده

شاروالیکابل

وPM 2.5اوسطساالنهذراتمعلق.)بطورمثال 11.6.2

PM10(درشهرها)نفوس(.میزان 

ادارهملیحفاظتمحیط

زیست

 public)،ایجادتسهیالتجهتدسرتسیهمگانیبهاماکنعامه2030الیسال11.7

spaces)مطمئین،فراگیر،قابلدسرتسورسسبز،بهویژهبرایزنان،کودکان،افرادکهن،

سالوافرادمعلول.

آزارواذیتفزیکییاجنسیموردتعدادافرادیکه11.7.2

ند.بهتفکیکماهگذشتهقرارگرفتهباش12در

.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور

 ب.اناث

وزارتامورداخله

های ازروابطمثبتاقتصادی،اجتامعیومحیطزیستیمیانشهرها،حومه حامیت .الف11

 مناطقروستاییازطریقتقویتبرنامهریزیانکشافیملیومنطقوی. و(Peri-urban)شهری

هرهایکهدرآنپالننسبتنفوسمسکوندرش 1الف.11

هایانکشافشهریومنطقویرامبنیبرپیشبینینفوس،

 رضوریاتمنابعووسعتشهرتطبیقمیکنند.

وزارتشهرسازی

 human)،افزایشقابلمالحظهتعدادشهرهاوشهرکها2030الیسال ب.11

settlements)کاهشمنابع،باپالیسیوپالنهاییکپارچهجهتبدستآوریموثریت

تاثیراتوسازگاریباتغییراتاقلیمی،مقاومدرمقابلحوادث؛انکشافوتطبیقسیستم

-2015برایکاهشخطراتحوادثسالSendaiمدیریتحوادثدرمطابقتبه"چارچوب

2030." 

فیصدیاداراتمحلیکهاسرتاتیژیکاهش1ب..11

یخطراتوحوادثرادرمطابقتباچارچوبسندا

(Sendai)برایکاهشخطراتطبیعیپذیرفتهوتطبیقمی

 منایند.

ادارهملیامادگیمبارزه

 باحوادث

 هدف دوازدهم: حصول اطمینان از شیوه های پایدار تولید و مرصف

ضایعاتموادغذاییتاپنجاهفیصددرسطوحمختلف،کاهشرسانه2030الیسال 12.3

 موادغذاییدرطولزنجیرهتولید،بهشمولعرضهعرضهمرصفکنندهوکاهشضایعات

درجریانتولیددروبرنجفیصدیضایعاتگندم12.3.1

.بهتفکیک:سال

وزارت زراعت، آبیاری و 

 مالداری
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

الف.گندم

 ب.برنج

(life cycle)دردورانزندگی،مدیریتمناسبموادکیمیاویوزبالهها2030الیسال12.4

وکاهشانتشارآنهادرهوا،آبوخاکارجوبهایبیناملللیتوافقشدهدرمطابقتباچ

 جهتکاهشتاثیراتنامطلوبآنهاباالیصحتانسانهاومحیطزیست.

ایجادوتطبیقپالنعململیبرایششتوافقنامه 12.4.1

چندجانبهمحیطزیستیبیناملللیازقبیلکنوانسیوان

ماتا،باسیل،روترداموپروتوکولهایاستاکهلم،ویانا،مینا

منرتیالدرارتباطموادخطرناکودیگرموادکمیاویجهت

تطبیقتعهداتومسؤولیتهایافغانستاندرانتقال

اطالعاتموردنیازتوافقنامهمربوطه.

اداره ملی حفاظت محیط 

 زیست

وههایتولیدیتشویقرشکتهابخصوصرشکتهایبزرگوفرامرزیدراتخاذشی12.6

 پایداروتوحیدمعلوماتآندرگزارشات.

تعدادازرشکتهایکهازپایداریگزارشانتشار12.6.1

 میکنند.
وزارتتجارتوصنایع

جذبحامیتکشورهایتوسعهیافتهمبنظورتقویتوتوامنندسازیظرفیتهای.الف12

 دومرصف.علمیوتکنولوژیکیبرایتطبیقشیوههایپایدارتولی

انجامتقیقاتعلمیمبنظورحفاظتازمحیط1.الف.12

زیست،تولیدانرژیپاک،افزایشتولیداتداخلیورسیدن

 بهخودکفایی

اکادمیعلوم

انکشافوتطبیقابزارهاجهتنظارتازفعالیتهایگردشگریپایدارکهباعث.ب12

 اشتغالزایی،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد

تعدادپالیسیهاواسرتاتيژیهایگردشگری 1.ب.12

پایدارهمراهباپالنهایتطبیقیوابزارهاینظارتیآن.
وزارتاطالعاتوفرهنگ

قدامات فوری در جهت مبارزه با تغیرات اقلیمی و تاثیرات آنذ هدف سیزدهم: اتخا  

وحوادثاقلیمیمقابلخطراتدر(resilient)تقویتظرفیتهایانعطافپذیرومقاوم13.1

 .طبیعی

هایسرتاتیژیهاوراهکار فیصدیانکشاف13.1.1

کاهشخطراتوحوادثطبیعیدرسطوحولسوالیهاو

 محالت.

 

ادارهملیامادگیمبارزه

باحوادث
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

.ادغاموشاملسازیاقداماتتغییراقلیمدرپالیسیهاواسرتاتیژیهایملی13.2





 

فیصدیپیرشفتدرعرصهایجادیاعملیساخنت 13.2.1

نامهجامعكهسببتوامنندشدنویابرپالیسی/اسرتاتیژي

افغانستانبرايسازگاريبااثراتنامطلوبتغيرياتآبوهوا

میشودوهمچنانسببكاهشدرانتشارگازهايگلخانهاي

نامهبهنحويكهتولیدغذاراتهديدنکند.)بهشمولبر،شده

های،گزارشNDC،سهممشارکتملیNAPسازگاریملی

 وغیره(.BUR،گزارشتجدیدشدهدوسالهNCملی

ادارهملیحفاظتمحیط

زیست

، متوقف کردن تخریب ، مدیریت پایدار جنگالت، مبارزه علیه صحرائی شدن زمین(terrestrial)هدف پانزدهم: حفاظت، بازسازی و بهبود استفاده پایدار ایکوسیستم های زمینی 

 (biodiversity)زمین و ضایعات تنوع زیستی 

اطمینانازحفاظت،احیاواستفادهپایدارایکوسیستمهایحصول،2030الیسال15.1

،بخصوصهاوخدماتآن(inland)درسطحزمینوزیرزمین(Fresh water)آبشیرین

،مطابق(drylands)نهایخشک،کوههاوزمی(wetland)جنگالت،ساحاتمرطوب

 تعهداتبهتوافقنامههایبیناملللی.

 مساحتجنگالتازمتاماراضیکشور.تناسب 15.1.1
وزارتزراعت،آبیاریو

مالداری

،بهبودتطبیقمدیریتپایدارانواعجنگالت،خامتهدادنبهپروسه2030الیسال15.2

 .(afforestation)گالتقطعجنگالت.احیایدوبارهوانکشافجن

 فیصدیپوششجنگالتتحتمدیریتپایدار.15.2.1

 

وزارتزراعت،آبیاریو

مالداری

زمینواحیاءخاکوزمین(desertification)،مبارزهباصحراییشدن2030الیسال15.3

دناراضیمتاثرازخشکسالیوسیالب،وتالشبرایرسی ،بشمول (degraded)تخریبشده

 بهجهانعاریازاراضیتخریبشده.

مساحتساحاتیکهتحکیامتصورتمیگیرد 15.3.1

)مساحتاراضیتخریبشدهتوسطسیالبنظربهمساحت

کلیاراضیدرمسیردریاهاومجراهایآبیبااستفادهاز

تدابیرساختامنیوغیرساختامنی(.

 

وزارتانرژیوآب

انازحفظایکوسیستمکوهستانی؛بشمولتنوعزیستیآنها،اطمین2030الیسال 15.4

 مبنظورارتقایظرفیتآنهادرارایهمزایایالزمجهتتحققانکشافپایدار.

ساحاتمهمدارایتنوعزیستییصدیف 15.4.1

کوهستانیکهتحتپوششبهعنوانمناطقحفاظتشده

اظتمحیطادارهملیحف

زیست
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

(protected areas).قرارگرفتهاند. 

مسکنهایاتخاذاقداماتعاجلوقابلمالحظهبرایکاهشتخریبات15.5

حفاظتو2030سالالی،متوقفکردنضایعاتتنوعزیستیو(natural habitats)طبیعی

 معرضانقراضقراردارند.گیاهاوحیواناتکهدرجلوگیریاز

تشدهشاخصلسترسخ.)تهیهلستانواعحفاظ15.5.1

اتحادیهبیناملللیحفاظتازطبیعتمطابقبهمعیارهای

 (.IUCNیا

ادارهملیحفاظتمحیط

زیست

اتخاذاقداماتعاجلبرایخامتهدادنشکارغیرقانونیوقاچاقگیاهانوحیوانات15.7

 وجلوگیریازعرضهوتقاضایغیرقانونیحیواناتوحشی.شده،حفاظت

که حیواناتوحشیومحصوالتآنهاتجارتتناسب15.7.1

 بطورغیرقانونیشکاروقاچاقشدهاند.

ادارهملیحفاظتمحیط

زیست

،اتخاذاقداماتبرایجلوگیریازورودمهاجمهایناسازگاروکاهش2025الیسال15.8

 قابلمالحظهتاثیرآنرویایکوسیستمهایآبوزمین.

بهجلوگیریویاکنرتلتصویبقوانینملیمربوط15.8.1

 Invasive alien)ازمهاجمانواعمختلفبیگانگان

species). 

ادارهملیحفاظتمحیط

زیست

،ادغاموشاملساخنتارزشهایایکوسیستموتنوعزیستیدرپالن2030الیسال 15.9

 دراسرتاتیژیکاهشفقر. هایملیومحلی،درپروسههایانکشافیو

رشفتبطرفاهدافتعیینشدهملیمطابقبهپی 15.9.1

پالناسرتاتیژیکبرایتنوعAichiهدفدومتنوعحیات

 .2020الی2011حیات

ادارهملیحفاظتمحیط

زیست

برایحفظواستفاده بسیجسازیوافزایشقابلتوجهمنابعمالیازمتاممنبعها.الف15

 پایدارتنوعزیستیوایکوسیستمها.

سهمکمکهایانکشافیرسمیومصارفعامه1لف..ا15

 باالیاستفادهپایدارتنوعحیاتوایکوسیستمها.

ادارهملیحفاظتمحیط

زیست



ر متام سطوحد و همه شمول هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار، ایجاد دسرتسی به عدالت برای همه و تشکیل نهاد های موثر، حسابده  

 کاهشقابلمالحظهخشونتبامتاماشکالآنومرگومیرمرتبطبهآندرهمهجا. 16.1

فیصدیمرگومیرناشیازجنگدرهرصدهزار16.1.2

نفوس:

.ناشیازماینهایمتعارف1

 .ناشیازموادانفجاریهتعبیهشدهباپلیتفشاری2

 .ناشیازمهامتباقیامندهازجنگ3

ادارهملیامادگیمبارزه

باحوادث
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

فیصدیپاکاریاراضیازماینومهامتمنفجر16.1.5

ناشده

ادارهملیامادگیمبارزه

باحوادث

پایانبخشیدنبهمتاماشکالخشونتهاوسواستفادهعلیهاطفالازجملهقاچاق،16.2

 استثامروشکنجه

وردخشونتوکهم17-1نسبتاطفالبینسنین 16.2.1

شنکنجهفزیکیویاروانیمراقبتکنندهدرماهگذشتهقرار

 .گرفتهباشند

وزارتکار،اموراجتامعی،

شهداومعلولین

هزار100تعدادقربانیانقاچاقانساندرهر16.2.2

جمعیت.بهتفکیک:

.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور

 ب.اناث

وزارتعدلیه

حاکمیتقانونبهسطحملیوبیناملللیوحصولاطمیناناز(promote)یارتقا16.3

 دسرتسیمساویانههمهبهعدالت.

تعدادافرادیکهموردآزارواذیتفزیکییاجنسی16.3.1

ماهگذشتهقرارگرفتهباشندوبهارگانهایزیربط12در

مراجعهمنودهباشند.بهتفکیک

.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور

 ب.اناث

وزارتامورداخله

نسبتزندانیانبیرسنوشتبرمجموعزندانیانبه16.3.2

تفکیک

.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور

 ب.اناث

وزارتامورداخله

وزارتعدلیهتعدادمستفیدشوندهگانازمساعدتهایحقوقی 16.3.3
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

 جهتدسرتسیبهعدالت

ظهجریانهایمالیوتسلیحاتیغیرقانونی؛،کاهشقابلمالح2030الیسال16.4

تقویتحصولوبازگشتداراییهایرسقتشدهومبارزهعلیهمتاماشکالجرایمسازمان

 یافته.

ارزشپولهایغیرقانونیداخلوخارجشدهاز16.4.1

 کشور
وزارتامورداخله

نسبتسالحهایخوردوسبککهکشفوضبط16.4.2

بقبهنورمهایبیناملللیوابزارهایقانونیگردیده،مطا

 .ثبتوموردپیگیریقرارمیگیرد

وزارتامورداخله



 کاهشقابلمالحظهفسادورشوهستانیدرمتاماشکالآن.16.5

نسبتاشخاصکهحداقلبایکیازکارمندان16.5.1

رسمیدرارتباطبودهودرجریانیکسالگذشتهبهیکی

ارمنداندولتیرشوهدادهویاازنزدشرشوهخواستهازک

بهتفکیک: شدهاست.

.مجموع1

الف.ذکور

 ب.اناث

سارنوالیلوی



فیصدیثبت،تدقیق،بررسیونرشداراییهای16.5.3

کارمندانعالیرتبهدولتیپیشبینیشدهدرقوانیننافذه

 کشور.

ادارهامور

 اکافغانستاندرنهادهایحکومتداریجهانی.گسرتشوتقویتاشرت 16.8

نسبتعضویتوحقرایدهیافغانستاندرنهاد16.8.1

هایبیناملللی.بهتفکیک:

 .نهادهایبیناملللی1

وزارتامورخارجه



 ،تهیههویتحقوقییاقانونیبرایهمه،بشمولثبتتولدات.2030الیسال16.9
شده.تعدادتولداتثبت16.9.1

 

ادارهمستقلثبتواحوال

نفوس
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

.حصولاطمینانازدسرتسیعامبهاطالعاتوحامیتازآزادیهایاساسیمطابق16.10

 بهقوانینملیوموافقتنامههایبیناملللی

تعدادمواردتآئیدشدهقتل،اختطاف،مفقودی16.10.1

اجباری،بازداشتخودرسانهوشکنجهژورنالستان،

کارمندانرسانهها،اعضایاتحادیهتاجرانوفعالینحقوق

 ماهگذشته.12برشدر

وزارتاطالعاتوفرهنگ

تعدادقوانین،مقررههاوپالیسیهایکهدسرتسی16.10.2

عمومیرابهاطالعاتتضمینمیمنایند،اتخاذوتطبیق

گردیدهاند

 وزارتاطالعاتوفرهنگ



هایملیمربوطهبشمولارتقایظرفیتدرمتامسطوح،توسطهمکاریتقویتنهاد.الف16

 هایبیناملللیمبنظورجلوگیریازخشونتومبارزهعلیهتروریزموجرایم.

موجودیتنهادهایمستقلملیحقوقبرشدر1.الف.16

 مطابقتباقواعدشناختهشدهپاریس.

وزارتامورداخله



تطبیقی واحیا مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار هدف هفدهم: تقویت ابزار های  

تقویتوبسیجسازیمنابعداخلی،بااستفادهازحامیتبیناملللیمبنظورارتقای17.1

 ظرفیتداخلیدرجمعآوریمالیاتوعواید.

وزارتمالیه نسبتعوایدداخلیبرتولیدناخالصداخلی. 17.1.1

 لیازعوایدملی.تناسبمتویلبودجهم 17.1.2
وزارتمالیه



 بسیجسازیمنابعمالیاضافیبرایکشورازمنابعمختلف.17.3
از (FDIسهمرسمایگذاریهایمستقیمخارجی) 17.3.1

 مجموعتولیداتناخالصداخلی.

وزارتتجارتوصنایع



منطقویوبینجنوب،همکاریهایسهجانبه–جنوب،جنوب–افزایشهمکاریهایشامل 17.6

املللی،جهتدسرتسیبهعلومساینسی،تکنالوژیونوآوریوافزایشرشیکسازیمعلوماتبهاساس

رشایطتوافقشدهمتقابلبشمولهامنگیبهرتدرمیکانیزمهایموجودبهخصوصبهسطحسازمان

 مللومیکانیزمتسهیلتکنالوژیجهانی.

برودبانددرهرفیصدیمشرتکینانرتنتثابت17.6.2

 نفرمسکونی.بهتفکیک100

.رسعت1

 

وزارتمخابراتوتکنالوژی

معلوماتی



وساینس،و(Technology bank)،فعالسازیکاملبانکتکنالوژی2030الیسال 17.8

میکانیزمهایظرفیتسازیجهتافزایشاستفادهتکنالوژیبلخصوصتکنالوژیمعلوماتیو

نسبتنفوسکهازخدماتانرتنتاستفاده 17.8.1

میکنند.

وزارتمخابراتوتکنالوژی

معلوماتی
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 رهربواحد  شاخص تارگیت

  .اتیمخابر

 ،2030الیسال17.11

 افزایشصادراتکشوربلخصوصدوبرابرساخنتسهمصادراتکشوردرصادراتجهانی.

سهمصادراتافغانستاندرمجموعصادرات17.11.1

جهان.

 

نایعوزارتتجارتوص



 تولیدناخالصداخلی)ملیارددالرامریکایی( 17.13.1 تقویتثباتاقتصادکالنتوسطهامهنگیوانسجامپالیسیها.17.13
 وزارتمالیه



تجاربوبراساسخصوصیوجامعهمدنی-تشویقوبهبودمشارکتموثرعامه،عامه17.17

 منابعاسرتاتیژیمشارکت.

تخصیصشدهبهمنظورمرشاکتعامهمقدارپول17.17.1

 خصوصی)بهمیلیوندالر(-

وزارتمالیه

 

ترسیعحامیتهایارتقاءظرفیتجهتافزایشرسیعفراهمسازی2020الیسال17.18

ارقامباکیفیتبلند،بهموقعوقابلاعتامدبهتفکیکعاید،جنسیت،سن،نژاد،قومیت،

 تجغرافیایوسایرمشخصاتمرتبطبهخصوصیاتملیوضعیتمهاجرت،معلولیت،موقعی

نسبتشاخصهایانکشافپایدارکهدرسطح17.18.1

ملیبهتفکیکجزئیاتتولیدشده،بامقاصدهمخوانی

داشتهودرمطابقتباپرنیسپهایاساسیاحصائیههای

 رسمیقرارداشتهباشد

اداره ملی احصاییه و 

 معلومات

شورهایکهقانونملیاحصائیهشانتعدادک17.18.2

 مشمولپرنسیپهایاساسیاحصائیهرسمیمیباشد

ادارهملیاحصاییهو

معلومات



تقویتابتکاراتموجودجهتانکشافشیوههایکهپیرشفت2030الیسال17.19

فیترادرانکشافپایداررااندازهگیریکردهبتواندومتممتولیدناخالصداخلیوارتقایظر

 کشورهایروبهانکشافحامیتکند

ارزشدالریمتاممنابعکهبرایارتقایظرفیت17.19.1

احصائیویدرکشورهایروبهانکشافتخصیصدادهشده

 است.

ادارهملیاحصاییهو

معلومات



نسبتکشورهایکه)الف(دردهسالگذشته17.19.2

نجامدادهاند،حداقلیکرسشامرینفوسومسکنراا

فیصدثبتوفیات80فیصدثبتتولداتو100)ب(به

 دستیافتهاند.

ادارهملیاحصاییهو

معلومات



 

 وزارتاقتصاد 181

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتتخار

 منابع و مآخذ:

 (رسویوضعیتزندگیمردمافغانستانALCs--  (  2017 - 1395سال ادارهملیاحصائیهومعلومات 

 خالصهبرنامههایملیدارایاولویتNPPs) (–2016وزارتمالیهافغانستاندسمرب 

 1397وزارتمالیهافغانستانسال-ریاستبودجهوالیتی–پروفایلوالیتیمالیوبودجه 

 1397وزارتاقتصادسال–خالصهطرحهایاقتصادیوظرفیتموجودبالقوهوالیات 

 سندچارچوبملیصلحوانکشافافغانستان)ANPDF)–1400-1395مالیهورازتاقتصادو 

 1397برگزیدهشاخصهایاقتصادیوانکشافی،وزارتاقتصادسال 

 (2030-2015وزارتاقتصاد)–اهدافانکشافپایدارافغانستان 

 منابع معلوماتی در  سطح والیت :

 ریاستزراعت،مالداریوابیاری 

 سکتوراقتصادورشدسکتورخصوصی 

 ریاستاحصائیه 

 وفرهنگریاستاطالعات 

 ریاستانرژیوبرق 

 ریاستپوهنتون 

 مستوفیت 

 ریاستعدلیه 

 ریاستمخابرات 

 ریاستکارواموراجتامعی 

 ریاستاقواموقبایل 

 ریاستامورزنان 

 ریاستمعادن 

 ریاستگمرکات 

 ریاستانکشافدهات 

 ریاستحجواوقاف 





 

                                                           

 








