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 پس منظر

وريكهههبرهنهههت عرامههه رلواههههوريراينهههابرياهههوو رايهههعريحار راحرزههه يرندمههه  رنههه ر ههه  رير  ههه رورر ي ههه   رط

ارشههه وراهههتاه عرامرهههل راههههترزههه منكتي ري رهههلراحره كهههت رنكيههه تريرز ههه ار رااكههه ررا هكهههبره كهههلررازهههو ري

 زتهن   راصو ريرهق م  راموهلرراروررزته گ تو.

:اهداف ومقاصد وزارت ارشاد،حج واوقاف عبارت انداز  

ارايهههبرنني  ههه  رههههو ترورجمنهههبر ههه هرانكهههبريل ههه يعرزهههبره یهههوررايههه ر ن  رل ههههبرور ر وي هههبر -

شر ههههه هر قهههههو رزسهههههت هت ورحين  اهورصهههههت ريزر اشههههه     ن  ر   و  مهههههرنگ تهر نهههههوو رارح

رورا  خ ز   هن رح رلي برهواورهخ ريهن تا ر ان وراوارهرياجو ی.

م نههه ن ن ارمههه حهرشههه و ر ههه هرنني هههوريجم زههه رزهههبره یهههورر اههه  یرمهههتي ريزهههبرهو ههه رههههتو راحر -

 ارحشر  هروي یرياي ر ن ي رهتو راحويم .

 ح رزتاهر ج جرهت ت ر سورروررواجوريج رج.اتا تر يرهرننر و رال -

  ن ريراان ترم    راي  ایرزبره یوررزي  زتو رلواي راي  ایررور سور.ر -

(3-2صر يحار رارش و  جرياي   رهام تان ژ (   

ر گزارشخالصه 

راي   رريحار  ر جري ًر)1398ورم  ره میرارش و  ر60هجنول  ررا راك م  رلن   رنك اور( زتاهر ورم  ري

زبرنك اورر ن ن ورش  رام ر(راك م  42پو ر نوو رزوور براحرانيۀر  ر)ششره  راي رم  ره میر(رزتاهر49)

حيمیر نن ر(راك م  ر غ 0)نمن قر(راك م  ر غ حر س  ري2)ااتار تاررواروريرزبرنك او(راك م  رور   ر5)

یرششره  رطرارش و  جرياي   را ص هرپ ستا رنن  راك م  ر  هريحار رايموام .هس و رهكمورش  ر

رررم   رام .(٪90)زبراي 

هجنوعراك م  ر  هر

وررششره  ررپو رش  

راي 

اك م  ر  هرن ن ورش  ر

هم زقرپو روررششر

ره  راي ر

راك م  ر  ه

رورر   رااتا

راك م  ر  ه

رهكمورش  

راك م  ر  هر

ر غ حر  ش  

ر2ر0ر7ر40ر49
 

رتحقق فعالیت های پالن شده گزارش
ر س  ره    .م  ر  هرلن  رراره  ا رپ ستا راك ا ي رذيور

ر

ر

ر

ر

ر

 

رر
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ره
ما
ش

 

ف
هد

 
ی
صل

ا
مقدار هدف  

)تارگیت( در 

شش ماه 

 اول

 فعالیت های عمده

فیصدی 

پیشرفت 

شش ماه 

 اول

فیصدی 

 پیشرفت

 عمومی

1 

 
ا 

  
  

بر
اك

تا
ره

 
 ي
ض

ر
هر

ح
م 

تر
ا 

ت
 (رن زيو3) ا

 صهه رن زيو هه رير تههو رارااههبرجهه ه  رزههتاهرهههتااك عر

(Processmaps)ر
100%  100%  

 (رنع5) 2
نعراحر  ر    رزخهشرهكيوهه  رينوشهیروررر5 هوحشر

  نن رزتجوروره  م رز رهتااك عر
100%  100%  

%100 ا  س  رم ن ترنياو یررم  ایرزبرش  ي   (رم ن ت1) 3  100%  

 (رم ن ت1) 4
ايج ورم ن تر  ويعرار رپ مخراويیر هتيه رنه ار   ر

 يژ ر  يحار رزبرشت  ر  روررهورورام كو ر  هرپت
0%  0%  

5 

هر
ض 

را
ه

ح
م 

 ر
م

  
ه

 
  
ح
هر

تا
رز

ه
ر

  
 

(رمتيهر1)

 ا ج  رش  ر

(روررزه ر رهسه و رح ه  رbaselineمتيهرجورهن ه ر)

روراض هر  رهرنوموريا  را  رريحار ر  رياوارا 
100%  100%  

6 
(رپو ر1)

 لنور
%100 ن ييعرپو رلنورج صرزترام سري ا بر  هرمتيه  100%  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نع(ر60)  

نههعراحرر50وير ر ههورسرحزهه  رلتزههیرزههتاهرر1نهه ييتر

ر  ره  ا رطنقبرذ ورريا  ثريحار 

نهعرر10ير س پر ههوحشرحزه  رلتزهیرزهتاهرر1ن ييتر

 ريحر15اح  ره  ا رهني یروررهت  رزتاهر

100%  50%  

 (رنعر115) 8
(رنهههعر  ره ههه رطنقهههبرذ هههورريرا ههه ثرزهههبر115هكتاهههیر)

 ي نپ ونترزت  هبر  هر هوحشره يت  حز  را گي نیر
97% 89% 

(رزن 114) 9  

زنهه رر100 زنهه ر  ره هه ا رير14زههبرالههو رمههپتو ر

  ر    راهوروي یرهت  هريريالي یراحرطتيقرر  زه ر

  حاو

100%  100%  

 (رم ن   ر3) 10

مههه ن   رروررههههورورن یههه ترجههه  واو  ر   ههه  رر3نههه ييتر

ا نهه  ريرهرهه اتيعريرهقهه  رهكيههترزههتاهرامهه ن  رههه ارسر

 ا روررهت  ريريالي  روي یرياانبرهن 

100%  60%  
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11 

ی
ي 

رو
ر
هو

ررا
رو

هب
ل 

یر
  

 ا
 

(را وا40) %100 ا واريرنتتيترازتاحر یتر  هرشتلیرر40ص يرر   50%  

12 

(رزت  هبر96)

نني  یرير

 ارش وه

زت  هبرنني  هی رارشه وهريرنوضهسرهنه يور96زتا اره

وي یرورر مك  ريرا ين  ر  هراروي رپوم  ريراه  ه ر

 رهيی

100%  100%  

(رجمنب26) 13 %100 ل وا رجمنبر ن حرانكبررر26نك  عريرنوحي ر   50%  

(راينب8) 14  
اينهههبرشهههوراهرهسهههورنیرلينههه روررهنههه ا رر8نههه ييتر

  وا یرشرت  زو
100%  %44  

 م ن   ر (1) 15
ن ييتريارم ن   ررنت رل وا رهن رح رزه رههواورهخه رر

 نعر  رش  سرر30زتاهر
100%  33%  

16 
(ر48)

 هولیب

ههههورورهولیهههبروي هههیرپ هههتارههههو رال ههه ا ريرر48ارااهههبر

 پت   راحرااتاطريرناتيو
62% 31% 

17 
(ر50)

 هولیب

هههورورهولیههبر نهه برپ تاهههو رهوضههول  رر50ارااههبر

هخ يههدروي ههی راجو ههی راا نهه لیريرپ  ههه ر هه هرانهه ور

اوارهرنومور ن  برهني  عرم  رريره يتا را  ن برورر

 هن ا ريرهتا  رلنوهیرشرتر  زوريريالي  ر

010%  50%  

18 

(رنع525)  

 

مههه ن   رر اههه  یرو هههیرنتههه رل هههوا ر یههه  رر1نههه ييتر

نهههعراحرلينههه هرر300جههه  واو راحره یهههترامهههو رزهههتاهر

 هت  ر

100%  100%  

19 
(رزت  هههبر اهه  یرو ههیرنتهه رل ههوا راضههتارر1نهه ييتر)

 نعراحرلين ر25ااتاطريرناتيوروررويعرزتاهر
100% 25% 

20 
نهعرشه اتوا رر200زت  هبر اه  یرو هیرزهتاهرر4ن ييتر

 ه ارسرا  ثرنت را تريحار 
100%  40%  

 (رهتو15) 21

نسهههخ نره  هههتا  راتيههه ر ههه ره رها مههه ريجتااههه  ر

ه   هه :راهه وي راهه  رز  ی  ههدرش  مههی رغ هه راههويیرير

 ره میريرهن رح رز ر  ر ر

100%  50%  
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م 
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ت
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رر
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هب

ل 
یر

  
 ا

ی
ي 
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ر
و

 

(را تر12)

لينیرير

 نتق قی

%100 ا ترلينیرينتق قیر6ن م د نتانب ر  پرير ست  50%  

%100 ا ترلينیريرنتق قیر6ييتايش 23  50%  

%100 هق مبرپژي سیرر25 گ رشر (رهق مب25) 24  50%  

25 
اي ر(ر3)

ر   بر

(راي ر3)

 رم مب

ايهه ررمه مبرلينههیروررر3ايهه ر  ه بريرر2نه م درير ه پر

  ا راتايیراموهیرهورورال 
50%  25%  

26 
ايههه ر  ههه برنتههه رل هههوا رپهههبرامهههو ر هههیرورر1نتتيهههتر

 ا  ن بر ی  
100%  40%  

27 
(ر7200)

 اي 

شهن ر رر6(راي رهجيبرپ   ر قرورر7200  پرير ستر)ر

 يرنوحي ر  رزبر ر ور  هرويم یريغ ترويم ی
100%  50%  

28 

 

ت 
لن

ير
یر

ض
ت

را
ج

 
بر

م
تي

رپ
 ت

ی
ن 

 

 

(ر30000)

 نعر

(رنعرغتضراواهر جرز  رهللار30000يرال ا ر)ن ی تر

شههههتيدريراههههتا تر يرهرننههههر و رالح روررهت هههه رير

 ج رجراح سوررزتاهر  ر ر

100%  30%  

29 
(ر30000)

 نع

(رنهههعراحر نوط ههه  رنومهههور30000ن یههه تريرالههه ا ر)

 شت  ر  هرجصوصیرزبرلنت 
100%  50%  

30 
(ر1)ر

  ن ن و 

هه و رر1اقت ررايج ور ن ن و رواجيیراهورر ج جرهم زق

هقهههتر رن یههه تراهور جههه جرارههه رن یههه تراههههور ج رر5

 لنت ريرحي ر 

100%  100%  

31 
(ر30000)

 مرن ب

(رمهههرن برزهههتاهر جههه جرورر30000نوحيههه رل وال هههبر)

 هت  ريريالي ر  رير ن ر   ر ج ج.
100%  100%  

 (ر  ئ 1) 32

نك  عريرال ا ر  ئ رار رطیرهتا وريرلقه ر هتارواور

جههه ه  رزهههبر جههه جرورر سهههوررر ههه رزهههبره یهههوررارااهههب

 لتزن   ر

100% 100% 
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33 

 ر
 و

ش
بر

رز
ی

 ا
ي 

را
ي 

وا
ل

هر
ر

 ي
 ر

ان

ی
و 

  
ر 

ه
  

 

ر6نوظ در

   ئ 

  ئهه رارهه رانهه ر يرهرپههو  رانهه رير  هه رر6نوظ ههدر

 ه ارررمنیرورر وا یرشرتر  زورر6اهوا ريراا  سر
100%  46%  

34 
ز برر230

 و   

ر ر تايب رم    راي  ار230نج ي  یرز برو   ريرغتاب

 هت  رشرتر  زو
100%  100%  

35 
هنيور

(ر45000000)

 اا   ی

(ر رهوريپه جرره ي هو ر45000000ان ر يرهررهنيهور)

راا   یراحرلواي راي  ایروررممسرهت  ريريالي  رر
45%  22%  

36 

هر
ر

  
هك

ير
 ر

ن 
و 

  
 

 
ر

حا
ري

ر
هو

را
ع

ج 
م 

 

(ر   و ر1)  
نكق هه رطههیرهتا ههور هه  و رن یهه تراهههوررهي  هه ر هه هر

  رذيتزوي ایرورراوارا
100%  50%  

رهنوو  (1) 37
نر برهنوو ره      ر ی ر ريارحي زیراحرنمن قرپهو ر

ر  هريحار ر
100%  25%  

38 
(رپو ر1)ر

 لنو
%100 ن ييعرپو رلنورهن رح رلي بران وراواره  100%  

39 

 ر
تي

 ي
ه

  
او

ي 
ا 

 

(راتي ر5)

 حه عر

 هبراحرطهت راشهخ صراتي رحه عرا ي او  يیر5 ن ر

 اتوويم یري درهیيري رارا  ر هرو
0% 0% 

40 

هر
ر

  
هك

 ر
ار

یر
م

ر
ت

رز
ري

 
ر

ی 
 

 ر
ه

ر
وا

را
ی 

ه م
ی 

 ا
ي 

را
ر

هو
را
ع

ج 
م 

ی
ش

ح
هو

ر 
ري

ی
 

ني
 ه

 (رنع1308)

(رنههعراحر  ره هه ا رير  ر  هه  رر1158ارحيهه زیرنكهه اور)

(رنعراحر  ره  ا رير  ر    ر150اهورروي یرهت  رير)

 اهورروي یريالي یر

100%  50%  

 (رهتا 22) 41
ر22ههه می ر نهه زی راوارهريرهنههي یررز حرمههیراهههور

 هتا رنت را تريحار روررهت  ريريالي  ر
77% 36% 

42 

ه
ر
وا

 را
ه 

ج 
بر

راا
ا

 

%100 هن زقبر اظر ت   تيتروررممسر سوررر1را را  احهر (رهن زقب1)  100%  

(رنع5) 43 %100 نعر  رهرهن  حرزبرهن زق  رز عرامنييیر5هكتایر   80%  

%100  ت   تيترورهت  رص در اظر4 ن ر (رص د4) 44  80%  

ر(رز ب25)ر 45
زهه بره رمههبريروارامتاهه ظرورمههمسرهت هه ريرر25 نهه ر

ريالي  
100%  54%  
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 (رنع120)ر 46
نهههههعراحروايطينههههه  رارههههه رشهههههنوم  روررر120اههههه بر

 ا ن    و رن ري راانبر
50%  25%  

47 
(ر10)ر

رويم ب

ويم بر نن یري ایرنت رغصه رر10نكق  ريرپ گ تهر

ریرير ض يیروررارا  ر هرل م
100%  50%  

48 

(ر10)ر

(ر6يالي رر)

ر    ب

انهه ر يرهرار هه  ريرا صهه ا برو  ههقراههه  عرههه  نیراحر

ا  برهت ه ه)رپتمه   رشهوور هبرر6يالي رير وا یرر10

روررششره  ر ق رپو روارو؟(

100%  29%  

49 

 ر
ار

 ر
  

ره
ر

ن 
ل

ا

ير
شر

ح
هو

 

هر
  

یر
 ي
 ن

تو
ا

ی
ي 
و

 

هتتابرر26

 هنج ر

هتتابرهنج رشتيدرر26اون ن ور  رهرم ج ن  یرنك 

  ووروررهت  ريريالي  ر4ش هور
84%  28%  

(49نك اورهجنوعراك م  ر  :) هجنوع  90% 45% 

ر

رنتایج فعالیت های تکمیل شده
روررايعرزخشراك م  ر  يیرذ تره سوور برزصور ر  هورنتققري ا برز ش 

ر 
شن 

 

    يج ل وا راك م  

1 
هههتااك عر(رنهه زيوهر تههو رارااههبرجهه ه  رزههتاهر3 صهه ر)

(processmaps)ر

راا ايشررض ي رهتااك ع

ر

2 
(رنعراحر  ر    رزخشرهكيوه  ريرنوشهیرورر5 هوحشر)

  نن رزتجوروره  م رز رهتااك ع.

را  س  رم ن ترنيا یررم  ایرزبرش  ي  . 3

4 
ورز ر رهسه و رح ه  روررر(base lineمتيهرجورهن  )

راض هر  رهرنوموريا  را  ر.

ر   رح   روررهت ور  راا ايشرا ن سراه

 ن ييعرپو رلنورج صرزتام سري ا بر  هرمتيه.ررر 5

6 
(ررنهعراحر  ره ه ا ر60) ورسرحز  رلتزیرزهتاهررن ييت

 طنقبرذ ورريرا  ث.
رارنق هرظتا  ر  ره  ا 
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7 
  ره ههه ا رير ههه هر(رنهههعروررزنههه ر525اههه بريرنقهههترر)

   ر    راهورروي یروررممسرهت  ريريالي  .
رتيمبرام خ ا شا ا  روررپ

8 

ا صهيبررم ن   ررنت رل  ييعرن یه ترجه  واو ري(ر3ن ييت)
رنكي تريرهر اتا رير     را ن  ريرو یره   ريالو ر   
رزهههه ر ن هههه رهروا ههههترر(رنههههع245)رنتز ههههبرهبنههههترزههههتاه

UNFPAمنبر  اتؤهريحار رهت ت رل م برير. 

را رظتا   رياارنق ه رهن ا  ره ارسررنب ام ن  
ره ر گو گی رپ تاهو  رهكضو روي ی رز  ق زيب

راا ن لی

9 
(را ههواريرازههتاحر یت هه هرشههتلیرپ تاهههو ر40صهه يرر)

 رام رهوضول  رهخ يد

رازتاحر یت  هرشتلیرا نج  را وا  ري

10 
(رزت  ههههبرنني  هههی رارشههه وهريرنوضههه سر216زتاههه ارهر)

هنهه اوروي ههیرورر مكهه  راهه يرنهه  ر هه هراروي رپههوم  رير
راه   رهيی.

هرهنههيسروررااهه ايشرمههمسر اهه  یره نههوز عر ههوا
راهورروي ی

11 
(رل ههوا رجمنههبر نهه حرريحرانكههبرزههبره  مههن ر26نك هه عر)

   هرهخ يدريرنوحي ر  رزبرهن ا .
نهههتييجرارحشررا نهههج  رهوضهههول  رجم زههه ري

ر  هروي ی

12 

وررهنههه ا ر(راينهههبرشهههوراهرهسهههورنیرلينههه ر8نههه ييتر)
رپ تاهو رهوضول  رذيو: وا یرهخ يدرشرتر  زور

ر؛صيسرور سورر   حرهنت رام 
ر؛ن ه عراه    ري   رلين ري

ر؛ور نو رنتيرين یر
ر؛رويرهراحنكص راجو راموهیري
ر؛اه   رور سور

رهن رح رز ان و؛را ن  رشورا  ري
ريررابت ن ي راحرموهرا

 .ي   رلين 

رارنن طرز عرلين ر  گیري ايج ور ن

13 

نه ييترمهه ن   رريهارريح رغههتضر ههوحشرشهه و رنتق ههقر
ش ينهه برصههور رري گهه رشرزههبره یههوررلتضههبرجهه ه  

 یترزبرضتير ر  ره  ا رزبر هوحشرش و راتا برام ر
رنتق قري گ رشرم ن  رره   تروايتراتوي  رام 

رلين  ر ا  ی رممس رهتو راا ايش پ تاهو رري
 گو گیرهق زيبرز رهكضو راا ن لیريرنتييجر
رير رريه ره   ب ري رال  ا  راموهی  ات  گ
ايوا تهراحرااتاطريرناتيو رحويو رز ل  رير

ريجر ق يقراموهیروررا هكبنتي

14 
(رهههورورهولیههبر نهه برپ تاهههو رهوضههول  ر50ارااههبر)

هخ يدروي یريراا ن لیرنومور ن  برهني  عروررهت  رير
 يالي  .

15 
(رمههه ن   رر اههه  یرو هههیرنتههه رل هههوا ر  یههه  ر1نههه ييتر)

 (رنعراحرلين 300ج  واو راحره یترامو  رزتاهر)

16 
تهه رل ههوا ر راضههتارر(رزت  هههبر اهه  یرو ههیرن2نهه ييتر)

 (رنعراحرلين رر60ااتاطريرناتيوروررويع رزتاهر)رر

17 
(رزت  ههههبر اههه  یرو هههیرپ تاههههو ر ههه  و ره ههه ر4نههه ييتر)

ه رمبرر2(رنعرطوبرورر200جسو  رلي برح   رزتاهر)
 روارامتا ظرنت را تريحار .ر3ير

18 
نهعرااهتاوهر هبر  ر ه هرر18نوص بريراج رنكر ر  نیراحر

غ هه راههويی راهه  رز  ههیريرغ ههت ر  ر هه هره   هه ررههه می ر
 جتاا نیروررهت  ريريالي  را ج  رهیرو   .
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19 

ا ههترر6نههدم د رنتانههب رطههتا رويهه ايع رنصههت سرير هه پر

رلينیروررهوارورذيو:

 جمنبرانكب؛ (1

 ورانكیرورمن  تبرجمنی؛ (2

 ر  نوور نوه؛ر (3

 ح روررج  واو راحروي ا  رامو ؛ (4

 هن رح رلي بران وراواره؛ (5

 ا  رمينيبرمو . ش  ایرز ز ر (6

نتييجرات  هگرهم مكهبريرااه ايشرمهمسر اه  یر

رهتو رورراهوروي ی

20 

ر(را ترلنيیروررهوارورذيو:6ندم دريرز ح گتهر)

 هق  رح رورج  واو ؛ .1

 صا  رل م برا ن  رور ت   تيت؛ .2

 ش ين برم الرهراحر یترامو ؛ .3

 هكج  رلنو؛ .4

اسهه ررري ههیريراانههتو راههیروررا ههترلهه  رهتالهه  ر .5

 ويع؛

 تي شر و رورر ت   تيت.جيق راا .6

نتييجرات  هگرهم مكهبريرااه ايشرمهمسر اه  یر

رهتو رورراهوروي ی

21 
(رهق مهههبرپ تاههههو رهوضهههول  رهخ يهههدرير25 گههه رشر)

 هورور   حرا هكب.

22 
نر بريرن ييعرهنوو ر   برنت رل وا ر رپبرامو ر هیرور

 ا  ن بر ی   .ر

23 
اوارا ر(راي رهجيبرپ   ر قريرنوحي ر  رزهبر7200  پر)

رويم یريرغ ترويم یرورممسر سور.

24 

حه  ههبرمهه حهريرطههیرهتا ههورامهه  وراز هه اایرارهه رالهه ا ر

(رنعر ه ایرغهتضراواهراتيضهبر هجرز ه رهللار30000)

 شتيد.

اراابرج ه  رش ين برزبر جه جريرايه ررضه ي ر

ر  ر 

ر

25 
(رنههعراحر نوط هه  رنومههورشههت  ر هه هر30000الهه ا ر)

 مكووه.جصوصیرار راواهرلنت رزبر سورر

26 

ر5ه و رر1ايج ور ن ن و رواجيیراهورر ج جرهم زقراقت ر

هقتر رن ی تراهورر ج جرار رن ی تراهورر هجرلنهت رير

 حي ر .

27 

نوحي رل وال برمرن برزتاهر ج جروررهت  ريريالي  رير

 نههه ر ههه  ر جههه جرهمههه زقرزهههت يرور اهههوسراوار رهت ههه هر

را ص ا بر

28 

تزوراره رطهیرهتا هورال ا ر  ئ رهخ يوراحراوارا رذي

يرلق ر تارواو  هرم ع رن  يب رنتا نهپور رحه  هیرز ه ر

زههبرپ سهه ر ورايههعريحار ريره یههورهرهقهه  رلهه میرري مهه ر

رانرورهرزبر سوررمكووه.

29 
(ر  ئ راره رانه ر يرهرپهو  رانه رير  ه رر6نوظ در)ر

ر(ره ارررمنیرورر وا یرشرت  زو.6اهوا ريراا  سر)

راا ايشرلواي راي  ایريحار 

ر

30 

(رزههه برو ههه   رغتاهههبر230طهههیرهتا هههورنبنههه ر تايهههبر)

ي      ت هه هرمههه    راي ههه ایر هههوا یرشهههرت  زورنومهههور

ر  ئ رهوظد.
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31 
   و رن یه تراههوررهي  ه ر ه هراي ه ایررمهندروررارم  ر

ر.ير رزبريحار رهت ت رل م بر14ظت ر

ر   و ن  رم ج عراهورراي  ایريحار ر

32 
يه زیراحرنمن هقرپهو رارحر ريرهنوو ره       ر ی نر بر

ر.پ م نیريحار ري

زههبرهو هه رپههو ر هه هرهمتي ههبررنمن ههقرورمهه ري

ريحار 

33 

پو رلنوررهنه رح رلي هبرانه وراوارهرمه  رنر بريرارم  ر

زههبرري مه رهت ههت روا ههترهقه  رلهه میرري مهه رر1398هه می

ر.انروره

 هه  شرمههمسر  رورررهنهه رح رلي ههبرانهه وراوارهري

ريحار 

34 

  ر    راهورروي یرير  ره  ا ر(رنعراحر1373ارحي زیر)

ارمه  راه ي ر  ه يجرارنقه هر ه  رزهبرهت  هريريالي هیرير

جهههه ه  رهي ههههیرر ن نهههه و رهنهههه قوراصههههو   راوارهري

ر.هك هيبرزبروا ترموا سرش  رغتضرااتاهر قو ري

رمپتو ر  ررزبرا ور  ر

35 

 ههت  ر ههتيتروررزهه عررهنهه زقبرمتن مههتهر اههظرا را هه احهر

 ت  ر تيترهت  ريرياليه  رير(رنعراحر  ای عرزتنتر39)

ر(رنعر  اظرهن  حر ت  ر تيت.12نوحي راواي رزبر)

ر. ت   تيتراحر  ای  نعرر(12)رش ررنسويقري

36 

رررررن زق  ـزههبرهههسوررـ ههن  حرـعر هه رهرهههـ(رنهه8یر)ـههـكتاـه

ر ويه  ر سورر  هراه را ره ته  رلتزهی رز عرامنييیرور

ر.نت  بيرايتا ر

ا ك هههه سررير ت   ههههتيتر  ريهههه  رشهههه ررنسههههويقري

رشرت ر  اراا   ن   رورار  

37 
 هوا یرهخ يهدرشهرتررورر(رص در اهظر ت   هتيت8 ن ر)

ر  زور

رص و ر اظر ت   تيترنر بر ه ررو  ق

38 
(رزهه بره رمهههبروررهت هه ريرياليهه  ر سهههوررير27 نهه ر)

رص يرراواحراك م  رزبر  ر .

ره ارسريروارامتا ظر  رنر بر ه ررو  ق

 

39 

وررذيههورري اههیرنتهه رغصهه  یرنكق هه رويمهه بر هه هر نههن

رارا  ر هرل میرير ض يی:

يهارورز هه ر ههوييیري اهیرز هه  رغههو رمهخیريمهه رغههو ر (1

ر؛ص يقريا  رشرت و  زو

زنو رحه عري ایراواررهنج رشتيدر يكبرر6هواحهر (2

ر؛هومی

ه كهه ورره  ن ه يمهه بر نهن یرذريكههبر(رو8يرپ گ هتهر) (3

ر.احرطتيقره يتي رلنوهیراي   ريالي  

راي ه ایراحرااهتاورحيره ه ريام تواورهي   ر  هر

رغ صن  رحه ع

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

40 
يرا صههه ا برو  هههقراهههه  عرهههه  نیراحرار ههه  رانههه ر يرهر

ري وا لرشرترك زو(ريالي ر16)

رتمیرزنو  رزبراطول  رار رنصن ترا تهوم 

ر
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 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 

ره
ما
ش

 

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت

ی 
صد

فی

ت
رف

ش
پی

 

 عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن دالیل

ر1
(رنعراحر  ره  ا رذ هورريرا ه ثرايهعر112هكتایر)

يحار رزههبرزت  هههبر هه هر هوحشههیروررهؤمنهه  رير

 اوارا رويم یر

97%  
 نهههن رلههه  رزوواهههبروررزتاههه ارهرزت  ههههبر ههه هر

ر هوحشیرپو ره   ت ررن ن ور گتوي  رام 

ر2

(رهورورهولیبروي یرپ تاهو رال ه ا رير30اراابر)

   راحرااتاطريرناتيوروررامو ريرننت  رز الهرپت

اجو رير ن يگترپ يتهروررحيترا ترامهو رزهتاهر

جمنهه ريراه ههه  ررمههنیريرغ ههتررمههنیرورر ههوا یر

 شرتر  زورصور راتا برام .رر

62%  
(رهورورهولیهبره نه  یرزهبر نهن رهصهتيا  ر18)

   ره  ا روررپتيمبر جراراابر گتوي  رام .

ر3

ههو ر سه  بر ه هرزه رحرال ه ا ر(راي ررم مبرپ تا2)

اتايیرير  واو یرها   تروراموهیرشهتيك رورهه سر

هر میرپبر   ار ر یرنر هبريرنه ييعرراتويه  رير ه رر

 (راي ر   براتي  روارو.2ندم در)

50%  
رل  ر رمن  ر ج رپتيمب رور ر  ره  ا  هصتيا  

رن ن وراك م  ره   ت راتوي  رام 

ر4

اوارهررطنقرراپوررا ي رلواي راحرطتيقرري م 

ر رهنيوري ره می رم   راي  ررز  رور ريحار  ه می

ر وحو ر20119129) ري ري ص  ري ره ي و  رز ن  )

راا   یراحرهت  ريرر  ار ر ب رز ن ري ري يري ص 

رز  ار رنتويو راي    رج ص ر ن ب رزب يالي  

 اتوي  رام .

45%  

(ر رور45000000ه ن  یرپو رز   ن    راحرهنيور)

رل ر نن  رش    رپو  راا   ی ره ي و  رپ ج   ري

ر1398هواصي رراپوررلواي ررز روي رم  ره میر

راحرنمن قرز حره    رام .ر

ر5

ز حرمههیراهههوررههه می ر نهه زی راوارهريرهنههي یر

(رهتاههههه رنتههههه را هههههتريحار روررهت ههههه ررير17)

 يالي  رصور راتا برام .ر
77%  

ر)ر5 راح رز   ن     را تر22هتا  رنت  رهتا  )

يحار  رنومورها  سعراوار رل میرنا  شرزترمیر

روي  رام ات

ر6

ر رص و  را رغ   روايطين   وارامكيو رر12اه ت  

ررا ر رطتيق راح رجصوصی ري رويم ی ره ارس    

ر ن ي   ر رواش  ر ضور رز  ر    ور راه ت   ا  احه

رهك ر ر ريحار  راموهی رنكي ن   رهت ت  هك    

 اج راتوي  رام .

50%  

هم زقرهقترا ريحار رهت ت رنتص و رل میر

زبرج ا یرر برشتيعروريسراحرمنن ترزر ره

ن   تر نوو را بروايطين  رورررز رمو رصور ر

ره گ تو

ر7

(ر78زهبرنكه اور)ر1398ورراته  ررزووابرم  ره می

 هههوورالنههه ررهنههه ا ريرپهههتيژ ر ههه هرر4پهههتيژ رور

(رپتيژ ر22يالي یره یوررش  رزوور براحر  جنيبر)

ن ن ههورير نا هه  رالنهه ررهنههج راهه ه رريضههبر ههبر

زهوو  ر  شهیرش هورپهو رپهتيژ ر ه هرايهعريحار ر

84%  

رشتيدر رهنج  رنته ت رپتيژ  رن ار  نی پتيمب

يمنوامیراراو ر نن رهكضو ر وهیرورريالي ر

رهتا ور رطی ري راتوي   رهوااب رهس و رز  پ     

ن ار  نیر  ر برز ي راحرطتيقرهت  رصور را تور

زبرهق  رل میرري م رانرورهراموهیراا   ن   ر
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  رهرهنج رريضهبرهنه ربرزيهخرن ن هوريره نه  یر

ر(رپتيژ رنت ر  ررهیرز ش .56)

رن رشــپتيژ  رهنج  ريمنوامــته ت راراو رـــتيد ی

نيورــهر1398یرــ مـبرم  رهـوواـ  رزـتهـــ بروررا

(ر ا ره ي و راا   یره یورهرواش بر7000000)

رپتيمبرن ار  نیر  رز رهس ورهواابراتوي  رام .ر

رهواصي ر ر   راواب رن   و  ر ب راتوي   پ س ر و

ر . ورحي  رام

ه اجيبرغ ترنخ   یروررهو  رنمن قرپتيژ ر  هر

رم ج ن  یرالن ررهن ا راحرطت را  می.

ل  ر ا  یراحر   و رن ار   رورريا  ر  هرويهیر

ينتن  رام  ورنخ   یرزموررهك  رهريارم  رزبر

رهو  را ص هرپ ستا ر  ررپتيژ ر  ر

هس و ره   ت راحرواليورلن  رن ن ور  ررپتيژ ر

ر  ره ن ش 
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 شده معطل فعالیت های : ب

راك م  رهكمورش  ر  ارو

 شده آغاز نفعالیت های ج: 

 دالیل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

ر1

ايجههه ورم نههه تر  ويهههعرارههه رپ مهههخراهههوایر هتيههه ر

نهه ار   رريحار رزههبرشههت  ر هه رورراهههوررامهه كو ر

ر  هرپتيژ ر  

احراي  ههبرم نهه تره هه  ت راحرطههت راوار ر

  رامهه ر  ههو رايجهه وراتويههنهه ار   رهيههیرا

ز ههه ًجرارههه رايهههوا تهراحرهصههه ر  راحر

جهوووارهرايج ورم نه تروررواجهوريحار ر

م نه تراوار رر هتي رنه ار   راحرياتوي ر

ر.ن ار   رهيیرام ا و رهیر ن ي 

ر2
 هبراحرطهت ریا يه اور ه يراتيه رحهه عري(ر5 ن ر)

راتووري رارا  ر هرويم یري درهیراشخ صري

راشهههخ صريرلههه  رهواصهههي رورجوامههه 

ر.ارا  ر هرويم ی

 مشکالت و طرح های پیشنهادی 

ر 
ن 

ش
ر

ررا ر ور  هرپ س ر وهرهس و 

ر1

ررل   رش ريامی رري م  رر ن  ره ر  هرري  زو  وح 

را صيبر رنمن ق رهورو رور رواجيب راهور ريحار  اه   ی

ر  هرهت  ترزتاهرام تواورا ي او  هراي  ای

رورر رهتزوطب رارا  ر ه رهو   رزب ري رالح   ن  ره

ر صبرام تواورا ي او  هراي  ای.

ر2

راي    ري ر ج رارش و ريحار  رهت  ه رنكن ت  برر نوو

  ز  برر25/9/1394هورخرر33 یترزبرهصوزبرشن ر ر

رط   رواررااله  رــ  ــتارپو ر  هرناصيیرمــج.ا.ا

نپي  رراوارهرايعرــ ج ن  یر ــ هرمــتن  ر قسبر ــين

و رــهتیرـــرترم حهريراراضــيحار رزبريحار رش

   ررايعرــوررورراجـــ عره  ــ وحرحهـــتوي  ر برن ر ــا

ريحار ر تاررواو ر س  رام .

 ن  رهريحار رشرتم حهريراراضیرورر نن رورر

رنكن تر رالن ر رار  ره   ت  رحه ع ر تارواو  اج   ر

رهت  هريحار رارش و ر جريراي   .

ر3
رحه عرار رالن ررهج ن ر ج جرورر  زورل  رنبن  

ر رري م رش ريامیر  زو.احرا  

نبن  رحه عراحرا   رش ريامیر  زورار رالن رر

هج ن ر ج جرورر  زورغتضراراابرج ه  ريرن ی تر

رزر تر ج ج.

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

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

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

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

 9.5درصد ، ضیاع عضلی یا سؤتغذیه حاد  25درصد،  کم وزنی 40.9سال در سطح ملی   5زیر 

درصد شناسایی گردیده است . این  آمار متآسفانه در حال حاضر به علت تداوم 55.9درصد وکم خونی 

جنگ ، نا امنی  ، فقر ، بیکاری ، قلت آگاهی صحی وعدم دسترسی  مردم به خدمات صحی  در مناطق 

ش ، نگهداشت  وتولید محصوالت ری در زرع، پرودور دست وناامن ، عمل کرد نادرست   وغیر معیار

 زراعتی  روبه افزایش است  .

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

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

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

 .ید گردیدئحکومت وقت تا

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

 جلسه شورای وزیران ارایه ومورد تاید قرار گرفت.
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 هدف آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه:

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

 .میباشد

 مقاصد آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه:

 تأمین موجودیت غذای کافی برای همه افغانها .   -1

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

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

 وزنان.

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

 کمیته عالی رهبری آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه . -1

 کمیته اجرای آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه . -2

 سکرتریت تخنیکی آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه . -3

 های کاری . گروپ -4

 واحد های هماهنگی آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه . -5

 کمیته های والیتی آجندای ملی غذایی وتغذیه . -6

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

 کاری  غیر دولتی به سطح والیات می باشد .

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

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

 شمول ارائه گزارش به ریاست محترم داراالنشای شورای وزیران به عهده دارند .
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 آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه:پیرامون خلص گزارش 

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

واوقووووواک شوووووامل اعضوووووای آجنووووودای ملوووووی مصوووووؤنیت غوووووذایی وتغذیوووووه گردیوووووده اسوووووت بادرنظرداشوووووت 

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

وتغذیوووووه وادارات ذیوووووربط تدویرگردیوووووده اشوووووترا  سوووووکرتریت محتووووورم آجنووووودای ملوووووی امنیوووووت غوووووذای 

 ورزیده است . 

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

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

 

 ارایه خطبه ها :

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

 مزایای تغذیه با شیرمادرومصونیت غذای وتغذیه ازدیدگاه اسالم . -2

 امنیت تغذیه باشیرمادرازدیدگاه قرآن وسنت . -3

 

 تدوین جزوه معلوماتی ومقاالت تحت عناوین ذیل:

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

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

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

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

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

 .هموطنان عزیز ابالغ نمایند 

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

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

( نسووووخه بووووا 500توووودوین گردیووووده اسووووت کووووه کتوووواب مووووذکور در   محتوووورم زراعووووت وصووووحت عامووووه
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آجنووودای ملوووی امنیوووت غوووذایی وتغذیوووه وکمووود موووالی مؤسسوووه احسوووان در همکووواری تخنیکوووی سوووکرتریت 

 صفحه زیور چاپ یافته است . 150ید جلد و 

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

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

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

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

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

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

 وارشاد، گردیده است.

 امنیت غذایی در پرتوارشادات دین مبین اسالم .  - 1

 ارزش زراعت ومالداری از نظر اسالم . -2

 حفاظت ومراقبت از نهال وزراعت . -3

 حکم زراعت وکشاورزی . -4

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

 رعایت توازن واسراک در خوردن ونوشیدن . -6

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

 اهمیت تنوع در زرع وتولید مواد غذایی . -8

 ارزش تجارت مواد غذایی در اسالم . -9

 اهمیت تجارت در پرتو نصو  شرعی . -10

 مسلمان . اوصاک مهم ید تاجر -11

 همکاری در بهبود امنیت غذایی . -12

 فقر وراه های حل آن از نظر اسالم . -13

 تغذیه در پرتو ارشادات دین مبین اسالم . -14

 .فواید تغذیه با شیر مادر -15

 مدت زمان شیر دهی برای اطفال . -16

 نقش تغذیه در صحت مندی واهمیت آن در اسالم . -17
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 .حکم اسالم در مورد روزه مادران بار دار وشیرده  -18

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

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

 مسؤلیت اغنیایی جامعه وحکومت در تغذیه سالم . -21

 نیازمندان از نظر اسالم . -22

 پاداش اشخا  که فقیران وگرسنگان را کمد میکنند . -23

 یی .عادات ورسوم ناپسندیده در مصرک مواد غذا -24

 پیامدهای مصارک گزاک در محافل ومناسبات . -25

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

 جایگاه نظافت وپاگیزه گی در اسالم . -27

 اهمیت نظافت وحفظ الصحه فردی از نظر اسالم . -28

 الصحه محیطی . اهمیت نظافت وحفظ -29

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

 

 تهیه مقاالت علمی تحت عناوین ذیل :  

 اهتمام اسالم به حفظ الصحه  شخصی ومحیطی . -1

 تغذیه متوازن مادران دردوران حمل وشیردهی . -2

 عوامل سوی تغذیه انواع وپیامدهای آن . -3

 عادات ورسوم ناپسند درمصرک مواد غذای ازنظراسالم . -4

 اضرارواسراک درخوردن ونوشیدن ازدیدگاه اسالم . -5

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

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

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

 وتغذیه دراسالم  .

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

 .صورت گرفتهخصوصی وراجسترشده این وزارت پیرامون امنیت غذا وتغذیه به شاگردان 
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 :1398پـــــــــــــــــالن اتخاذ شــــــــــــــــــــــده اگاهی دهی  

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

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

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

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

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

. 

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

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

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

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

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

 .گرفت  سال جاری باز گشت به کابل صورت  16/5
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 رهنمود آگاهی دهی محیط زیستی به خطبا وائمه مساجد وحسینیه ها 

ر

 مقدمه:

 نقش محیط زیست در زندگی واهمیت آن در اسالم:

حه عرز ر ي براا اريل  صتر ن یر كن ر  هراتا نر يیرا  ر برزتاهر م يشر ررا  ر ررا ر   ح  ريرام نتارر

رو را ن  ر ري رش   رح  ایرا ن  ر اتي   رهك  ر  هراجو یريرم مت ر  هروي یر  ر هوح  ري ر   ررپتنورر  نوو

ضتير ر  هرن اي ر    رزستر رهي  رزبرام ا و رم متر رزر  بريرهنوال براحرايعر كن ر  هرارحشن  ر اتي  ر

رام ر.

رز ي ر   حرييابرهكقو رورر رن  احروي ا  رار  رز  یرنو   هر ر  چر   هروررطن ك رز روو ر اتي  ر س  

ختي ر ران وري موو رم ج عر تاررا تور رزبر ن عرار ر ت  ر تيتراحران وروررحه عرزبرش  ر ریرهكتضرن

هیر   ريرياژ ر))ان و((ر نبرالن  ر ررا  رر ر توارريرنصتا نیرراروررزترهیرا تور برزبراو براهرموه ر

رهت ورحين رزستررار موو ريرنر ي ر ن ي ر.

رارزبراصوار رالن رر ر ز وا یر رپ     رایريرپ برم حهرهت وررا    رير هوح ر  رهروي یرااتاورا هكب

حين رنسويقر نوو ريره هوررهیرم حور.رويررم ج عرج ريرج ش براحررا رهتو ررارزخسیراحررو ر  هر

اين  رهكتایر تو رير  یر ن  یر برم ين  ر  ريررا ر  هرلنوهیررار موو رهیرم حور رمك  رش  راا برام ر

 بر موو ر     ر  هرهت ورحين راشخ صر ق قیري ر  نیرز ش  ر ري رويم ر  ريي رم حه  ر.رات یر نیر   ر

  رهرار  یرز ش  ريري رغو ر  هره اك رهتوررنر ي ر     رزبرموه رهت میرز ش  ر برزسترراروررا رر

ر ت ر  رز ر نبرص ا  ريرلموا رورر غوشرهرتران ترجويشرپتيرشرهیرو  .

بر ر  رش  یر ران تشراض هرمن رير اظرموه رهت ورحين رزبرهراو ر يیرير نا   ر برامو رل ي رز

رن رش هگ    ر   ه رزبر ا يیر  رنسويقر نوو ريل هو ر  رهن تقرپ واشروا ن برطورهر برهنين    ررا

رغتسر ر  راهترهیر ن ي ر.

تايا ر الي   ر  ر راحروي ا  رويعر رلت  راجور رير   و ر ر اظرموه رهت ورحين راحرا واعرهخ يدريا

راهتهرالحهیرپ  اش برهیرشوور.حيتارر رام نتاررح  ایرم مترا ن  رورراتيرهت ورحين رم مترام ر.

ر رشن ر  ر  ت راح رن می رزب رن ر  رر2825 ب راموهیرر1397ر/16/12هورخ رانروره رري م  رل می هق  

ار رارش ور ر جرياي   رري م را نج  راهورر  ز  برزي بريحر2/6/1398هورخرر3160اا   ن   ريه  وبر

زترهن  هرهنئوم  ر  هروي یرير  رهرجويشر نوار رنوشرهیريرحورن را ن  ر ر قشر رارحشرير ا ظ ر

هت ورحين رم مترراروررپترنورشتيك  راموهیر راحرطتيقرلين ر راه ه  ريرجمن هرهن ا راحراتاحره  زتر

ره ر  رهن ا  رورمی ر يق   رطتيق ريــاح ريحار  ر  ه ررم  ب رهتو ر ارس  ر ا  ی رزب ر نگ  ی ر  ه رم  ب

زتم   ر.رير   رحي  ر  رهر س   ر موو رم ج عرهت ورحين ر  شیراحرل  را ن سرهنئوم  رااتاوريرا هكبر

روررزتازترهت ورز ر ن  ر بر ر وار رج بريرم يترهيتق  ر  ررارزتاهرهتو رنوض سرو  ر.

ر
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ر

ر

ر

ر

 .وائمه  مساجد وحسینیه  هامشکالت، راه حلها ورهنمود های الزمه برای خطباء 

ره
ما
ش

 

فکتورهاااااای مهااااا  افااااازایش 

رگی هوا آلوده
 رهنمود و راه حـــــــــــــــــل ها

ر

 داشهای خشت پزی ر1

کوره های  خشت پزییکه ساحه کارشان نزدیک شهر است وفعالیت های غیر معیاری را توسط داش 

ارت و وادار باه نصاف فلتار هاای های خشات پازی سانتی ان اام میدهناد توساط ارگاان هاای  یاربط نظا

تصفیه کن دود گردند ودر صورت تخلف جریمه قابل مالحظه باالیشان وضع گرددوشوراهای مردمای 

  یربط همکاری جدی نمایند .ی ها در زمینه به ارگان

ر

ر2
ریگریشااان وفابریکاااه هاااای تولیاااد 

 اسفالت

به بیرون ومکاان مشاخا انتقاال باید ریگ ریشن ها وفابریکه های تولیدکننده اسفالت ازداخل شهر 

گردیده وآنعده از ریگ ریشن هایکه جاواز ندارناد فعالیات شاان معطال  وریاگ ریشان هاای کاه جاواز 

 وفعالیت قانونی دارند مشخصا از جانف مسؤولین  یربط  نظارت گردند

ر

 بلند منزل های رهایشی وحمام هار4

کابل صورت گیردودر صورت تخلف جریماه تفتیش منظ  از منابع عمده  آلوده کننده های هوای شهر

ودر تکرار جرم جاواز فعالیات برایشاان اعطاا نگردد.حماام ها،تتسیساات صانعتی وت ارتی،بلناد منازل 

های ت ارتی،ریگ ریشن هاوفابریکه های تولید اسفالت کاه آالیناده هاوامی باشاند باا همکااری ماردم 

 مربوطه را درجریان قرار دهند  وشوراهای محل کنترول ودر صورت هرگونه بی اعتنای مراجع

ر

ر5

وسااایط نقلیااه کااه وزن هااای غیاار 

م اااااز را بااااه خصااااو  فاضااااله 

وکثافاااات را در جریاااان روز حمااال 

 می نمایند

بارای وساایط یکاه کثافاات وبارهاای بقیال بخصااو  ماواد تعمیراتای را انتقاال میدهناد وقات مشااخا 

ر م ااز وزن ،ویاا فرساوده برایشان بخصو  از طرف شف در نظر گرفتاه شاود درصاورت حمال غیا

بودن وسایط نقلیه ارگان های  یربط به خصو  ترافیک  با صاحبان وسایط برخورد جادی نماوده و 

 هموطنان عزیز در زمینه همکاری نمایند در صورت تخلف جریمه سنگین وضع گردد

ر

 کثافات انباشده جامد شهریر6

مالکین خانهای کاه فااای عماومی را باا  ای اد سیست  جریمه دهی برای آن اشخا ،دکان داران ویا

زباله ها آلوده می سازند.راه اندازی حشرهای عمومی وهمگانی در روز های مشخا وحاوزه هاای 

 مختلف شهر صوررت گیرد 

ر

ر7
بیت الخاال هاای سااحات مساکونی 

 وغیر پالنی شهر

ن بیات الخالهاای ترتیف وتطبیق پالن مؤبر به منظور مدیریت وبهباود سیسات  فاضاالب وکانالیزیسایو

 ساحات غیرپالنی در صدر برنامه های کاری ادارات  یربط قرار گیرد

ر

 عدم کنترول فاضالب های شهری ر8

تعیین محال مناساف والزم بارای تخلیاه تاانکر هاای فاضاالب،ای اد سیسات  مانظ  وراجسترشاده بارای 

ای باااران وباارف تاانکر هااای تخلیاه فاضااالب،ای اد راهکااار هاای مشااخا جهات ماادیریت بهتاار آب ها

 وتعیین مسیر مناسف برای آب ها

ر

ر9
موجودیاات معتااادین در جاااده هااا و 

 اماکن مسکونی

پارک های شهر  باید دولت در قبال ایشاان بای  در ی، و حتموجودیت معتادین در سرکها ، زیر پل ها 

 ند .تفاوت نبوده بلکه مسئولیت ایمانی و اسالمی خویش را طبق آموزه های اسالمی ان ام ده

ر

 ازدیاد بیش ازحد وسایط نقلیهر10

وضع نمودن جریمه هاای نقادی بارای ماوتر هاای دود زا،وضاع نماودن جریماه هاای مناساف تخلفاات 

ف آلاوده گای هاوامی گردناد تعیاین مالیاه بیشاتر بارای تماامی افاراد واشخاصایکه مرتکامحایط زیساتی 

ترافیاک جااده هاای شاهر شاده و  ویاه  جلاوگیری از اشخاصایکه چنادین ماوتر دارناد وباعای از دیااد

 مسبف  مخاطره قرار دادن حیات دیگران میگردند برخورد  الزمه صورت گیرد

ر
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ر11

مساادود بااودن اکثاار جاااده هااا وپیاااده 

روهااااااااااا از جانااااااااااف زورمناااااااااادان 

ومؤسساااات خاااارجی وحتااای تاااراک  

بیش ازحاد دسات فروشاان وکراچای 

 ها

ت جااده هاوپیااده روهاای شاهری،تعیین باز گشائی جاده ها وپیااده روهاای مسادود شاده شهری،سااخ

محالت مناساف بارای انباار هاای ماواد سااختمانی،ترمی  واعماار کوچاه هاوسارک هاای سااحات غیار 

 پالنی،ای اد مارکیت های دست فروشی جهت تخلیه جاده های موتر رو از دست فروشان وکراچی ها

ر

ر12
نبود جااده ترانزیتای حلقاوی بارای 

 وسایط باربری

ای ترانزیتی)حلقوی(خارج شهر،تنظی  تقسی  اوقات مشخا برای عبور عاراده جاات اعمار سرک ه

بااار بااری بیاارون شااهراز جاااده هااای داخلاای ونظااارت برتطبیااق واقعاای آن ودر صااورت تخلااف وضااع 

 جریمه مناسف

ر

ر13
عدم موجودیت قانون جرای  محیط 

زیسااتی،پولیس وسااارنوال خااا  

 محیط زیستی 

جهت بررسی جرای ،تخلفات وتخطی هاای محایط زیساتی،ای اد محکماه ای اد سارنوالی محیط زیستی 

 محیط زیستی جهت بررسی به جرای  وتخلفات محیط زیستی وتطبیق قوانین آن

ر

ر14
عدم موجودیت متخصصاین  یاربط 

 در ارگانها

استخدام کدرهای متخصا در وزارت خانها وادارات مسؤل جهات تطبیاق پاالن عمال ورهنماود هاای 

 نه .الزمه در زمی

ر

 موجودیت سگهای ولگرد ر15

این سگها عامل شیوع امراض مهلک ، سبف آزار و ا یت شهروندان و همچنان  باعی تکثر آلودگی 

هااوا میگااردد کااه همشااهریان بایااد در حصااه جمااع آوری سااگهای ولگاارد اقاادام نمااوده و در زمینااه بااا 

 ارگان ها همکاری الزمه  نمایند

ر

ر16
ز کااه عاادم پایااداری باار  مااورد نیااا

در خاااال باعااای تشاااویق واساااتفاده 

 دیگر مواد سوخت میگردد

درفصل زمستان یکی از عوامل یکاه باعای تشاویق ماواد ساوخت جاایگزین بار  مای گرددگااز،چوب 

و غال سنگ است که مساؤلین  یاربط بار  درحصاه تهیاه بار  دوام دار پاالن هاای ابار گازار داشاته 

 رقی پرمصرف تثبیت نمایندباشند. ووضع مالیات بیشتر باالی ابزار های ب

ر

ر17

نبود فرهنگ آگاهی دهای عاماه از 

طاااااارف رسااااااانه هااااااای صااااااوتی 

وتصویری وشورا های مردمی در 

نواحی شهر پیرامون اهمیت پااکی 

 ونظافت

ی هاا ، مکلاف سااختن مطبوعاات یهاوگردهمااه ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیساتی از طریاق رساان

 ورتی  و برگزاری کنفرانسهای علمی در زمینههای جمعی،ای اد شوراهای فعال مشه ورسان

ر

ر18
ازدیااااد بااایش از حاااد دکاااان هاااای 

 قصابی  درشهر

ممنوع نمودن کشتار گاه هایکه به شکل متفرقه ودرجاهای نامناسف شاهر ای ااد شاده وفعالیات شاان 

 باعی تلوث وتعفن وت مع حشرات وحیوانات می گردد.

ت حومه شهراز جانف حکومت و همشاهریان عزیاز در اعمار و ای اد کشتارگاه های معیاری درساحا

 حصه حفظ محیط زیست سال  همکاری همه جانبه نمایند

ر

ر19
عاادم کنتاارول فابریکااه هااای تولیااد 

خریطااااه پالسااااتیکی ونبااااود یااااک 

 پالیسی منظ  در زمینه

ای اد مراکز تولیدی ورایج  سااختن خریطاه هاای تکاه یای وکاغاجی باه جاای خریطاه هاای پالساتیکی 

ج فرهنااگ عاادم اسااتفاده از خریطااه هااای پالسااتیکی  از طریااق ماادیا ورسااانهای همگااانی ابااال  ،تااروی

 وپیام رسانی شود 

ر

ر20
نبود کمر بند سبز وغصف بیش از 

انف زور ـــبز ازجـــد ساحات ســح

 مندان

ساحاتیکه بارای ای ااد سار سابزی پاالن گردیاده باشاد شناساای و درصاورت غصاف دوبااره از جاناف 

 ربط  مسترد وساحه سبز  م ددا احیا گرددادارات  ی

ر

ر21

بلند منزل ها وشاهرک  ای اد 
ر  بادون در نظا های رهایشای 
ت   احه سبز،سیساااا داشاااات ساااا
یون،آب  نالیزیسااااااااااااااااااااااااااااااااا کا
امیدنی،پارکینگ  آشاااااااااااااااااااااااااااا
احات تفریحاااااااای  وسایط،ساااااااا

 برای اطفال وخدمات 
 اجتماعی

نظار داشات یاک شاهرک  عدم رعایت کسانیکه مسؤلیت اعمار وتوزیع اپارتمان ها را دارند بادون در

معیاااری از خاادمات اجتماااعی ازجمله:مکتف،شفاخانه،ساااحه سبز،مس د،نصااف فلتاار تصاافیه دود در 

 دستگاه مرکز گرمی ها وتثبیت مکان مناسف باری جمع آوری زباله ها 

ر
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ر22
موجودیاات میاادان هااوایی در نفااس 

 شهر کابل 

ر وصاادای باایش از حااد چرخبالهااای یکاای از چالشااهای ازدیاااد ترافیااک  ای اااد بینظماای هااا افاازودی ساا

نظااامی وهواپیماهااای مسااافربری وتلااوث هااوا ، موجااود یاات میاادان هااوایی در داخاال شااهر اساات کااه 

 کیلومتری پالن میگردید  40الی  30میبایست به فاصله 

ر

ر23
مصاااارف باااایش ازحااااد آب وحفاااار 

 چاهای غیرمعیاری

غیار فنای بود سیست  آب رساانی افزایش پدیده شهر نشینی رشد نفوس وحفاری چاه های خود سر ون

وموجودیت فاضالب های شهری با عی تحدید محیط زیست انسان وتمام زنده جاان هاا گردیاده اسات. 

 وآب های سطحی وزیر زمینی را ملوث ساخته است.

ر

ر24
فعالیت های بی رویه در آلاوده سااختن 

آب ها تاداوم وبقاا محایط زیساتی را در 

 مخاطره انداخته است

 ل که در آلوده سازی واستفاده بیرویه آب تابیرات منفی دارد کنترول گردد:فکتورهای  ی

ای ساارک ،اعمااار شااهرک هااای غیاار معیاری،تخلیااه زبالااه هااا هاا تخلیااه فاضااالب در آب جویچااه

درمساایر آب هااای سااطحی،فعالیت هااای کشااتار گاااه هااا،حفر چاااه هااای ساا تیک،فعالیت ورکشااا  

 وترمی  وسایط نقلیه.

ر

ر25
فعالیت شرکت های  عدم نظارت از

 خصوصی آب رسانی

رناد وادارات  یاربط شابکه هاای یارگانهای  یربط مکلاف شاوند تااجلو فعالیات همچاو شارکت هاا رابگ

عماومی توزیااع آب آشااامیدنی را درشااهر هااا ای اااد نماینااد.وبرای کنتاارول از مصاارف باایش از حااد آب 

وبااره مطاابق معیاار هاای محایط فابریکات وتولید تصافیه خاناه هاا کیمیااوی فاضاالب اعماار نماوده د

زیستی استفاده گرددوبرای آبیاری با  ها وزمین های زراعتی از سیسات  آبیااری قطاره ایای اساتفاده 

 گرددتادر حصه سرسبزی وای اد محیط زیست مناسف مفید واقع گردد

ر

ر26

 عدم رفع مدیریت زباله ها

 

 

یاده وباعای شایوع اماراض گونااگون دفن غیر معیاری زباله ها سابف آلاوده ساازی محایط زیسات گرد

شده ومسؤلیت همه شهروندان ونهااد هاای مساؤل میباشادتااز طریاق اطالعاات جمعای گردهماائی هاا 

بصورت مستمر ابال  وپیام رساانی گردد.ارتقاای داناش محایط زیسات نقاش عماده در پااکی وحفاظات 

گای آب بیشاتر از فعالیات محیط زیست سال  دارد.آلوده گی وبحران های محیط زیستی،ک  آبی وآلاوده 

های اجتماعی بوده وعدم آگاهی شهروندان در حفاظت محیط زیست وآب ،تهدید حیات انساان وساایر 

 موجودات میگردد

ر

 قطع جنگل ها و ساحات سبزر27

جنگالت وسااحات سابز کاه باعای زیباایی و اساتمرار حیاات انساانها ، پرناده گاان و حیواناات وحشای  

حتاای ریشااه کاان ماای گردنااد کااه ساابف انقاارا ض  پرنااده گااان ،حیوانااات و میشااود توسااط مااردم قطااع و 

همچنان تخریف و تلوث محیط زیست برای انسان ها می گردد که همشاهریان در زمیناه توجاه نماوده 

 از قطع و ریشه کن ساختن درختان سبز خوداری نمایند .

ر

ی شده و راه ها و روش های کاهش یا جلوگیری از در چارت فــــــــو  ، آالینده هــــای مختلف به صورت مختصر معرف

 آلوده ساختن یا فساد محیط زیست نیز به گــــــــــونه کوتاه توضیح شده است .

علما ، امامان ، خطبای مساجد ، مدرسین مدارس دینی ونخبــگان مسئولیت دارند با استفاده از کلـــیه راه ها ، ابزار و 

دم در اختیار دارند ، درمورد ای اد محیط زست  سال  و حفاظت و نگهداشت از آن  بر وسایلی که برای آگاهی دهی مر

 مبنای آموزه های اسالمی برای مردم آگاهی های الزم  را ارائه نمایند .
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