
با وجود پیشرفت در عرصھ صحت، افغانستان ھنوز ھم ناگزیر است تا راه 
طوالنی را بھ منظور ھمگانی ساختن خدمات صحی با کیفیت، طی نماید.

میزان واقعات مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال 

افغانستان

٢٠١۵

۱۹ واقعھ مرگ و میردر 
والدت زنده ھر١٠٠٠ 

ھدف تعین شده دراز 
مدت جھانی

٢٠٣٠

 ٢۵ واقعھ مرگ و میر در 
ھر ۱۰۰۰ والدت زنده

علی الرغم ناامنیپیشرفت،

بھبود عرضھ خدمات صحی در افغانستان

با اینحال، افغانستان بھ منظور ایجاد و تقویت ظرفیت ھای بشری باالی سکتور صحت سرمایھ گذاری شایان نموده است، 

کھ در این زمینھ میتواند تجارب و اندوختھ ھای زیادی را برای سایر کشور ھای نا امن جھان پیشکش نماید.

میالدی بدینسو، افغانستان در عرصۀ فراھم سازی و بھبود خدمات صحی، ٢٠٠٣از سال 
.دست آورد ھای پایدار و چشمگیری نایل آمده استبویژه برای زنان و اطفال بھ

میزان واقعات مرگ  و میر اطفال 
زیر سن 5 سال بھ ۳۴ در صد 

کاھش یافتھ است

میزان قد کوتاھی در اطفال بھ ۲ در 
صد در سال کاھش یافتھ است

تعداد مرگ و میر مادران در ھر 
۱۰۰۰ والدت زنده بھ ۶۴ فیصد کاھش 

یافتھ است

والدت١٠٠٠میزان مرګ و میر در ھر 

١٣٧ ٩١ ٢٪ ١.٣٪ ١١٠٠ ٣٩۶

:ئیات بیشتر پیرامون این گزارش را اینجا بخوانیدجز
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کم درآمد جھانکشور



-2.2%

ساالنھ

+4.4%

ساالنھ

+2%

ساالنھ 

بھبود در ارایھ خدمات صحی ضروری بھ طور ھمھ جانبھ گسترش یافتھ و حتی مناطق نا امن را نیز تحت 
پوشش قرار میدھد. با اینحال، بعضی از خدمات در نتیجھ افزایش نا امنی ھا پس از سال٢٠١٠ آسیب پذیر 

گردیده اند.

تافغانستان حداقل نسبت بھ سایر کشور ھای کھ با شرایط مشابھ مواجھ بوده اند، بھتر عمل نموده اس

در مناطق دارای تھدید امنیتی بلند

میزان کاھش ساالنھ قد 
کوتاھی دوران طفولیت

میزان کاھش واقعات مرگ و میر 
اطفال زیر سن پنج سال

1.3%

ادویھ ضد حاملگیاستفاده  میزان حضور ماھر والدی DPT3/PENTA میزان پوشش واکسین 2.6%

*اوسط جھانی

میزان اوسط جھانی برای 
کشور دارای سطح 75

درآمد پائین و متوسط 
میباشد

+2.1% +1.8% +2.1% +0.2% افغانستان خیبر پشتون خوا، پاکستان 
Regional comparator facing

ساالنھ   ساالنھ   ساالنھ   ساالنھ   2% 3.07% 0.83% 1.11%
.مقیاس مشابھ گراف نا امنی منطقھ ای

2003–2010 2010–2015 2003–2010 2010–2015 2003–2010 2010–2015

شیوه مبتکرانھ در بخش صحت در افغانستان اساس موفقیت ان است. 

علی الرغم سیر نا مساعد پیشرفت، سیستم ھای صحی انکشاف نموده اند

آن مناطق کشور کھ  بیشتر نا امن اند، امروز بھ خدمات چون موجودیت ادویھ جات، معلومات صحی، خدمات مشورتی بیماران و وسایل و 
تجھیزات صحی دسترسی دارند. 

موجودیت ادویھ جات  وسایل و تجھیزات مدرن صحی  مشوره بھ بیماران

افغانستان حمایت ھای گرچھ دولت 
مالی الزم را فراھم مینماید، با اینحال 

مؤسسات غیر دولتی نقش کلیدی را 
در ارایھ خدمات صحی، بھ خصوص 

در مناطق روستایی و نا امن کشور 
.ایفا میکنند

:دولت افغانستان نظارت و راھنمایی الزم را در عرصھ ھای کلیدی مانند
:

چھارچوب قانونی منظم  کمپاین ملی آگاھی  دھی صحی 

72%

موسسات غیر دولتی 
فعال در بخش صحی 

متعلق بھ افغانھا اند

جمع آوری آمار و ارقام و 
نظارت و ارزیابی 

ھماھنگی کمک ھای بین المللی با منابع 
مالی داخلی       

-12.4%

ساالنھ

+13.8%

ساالنھ  
+0.6%

ساالنھ 
+6.0%

ساالنھ 
+1.3%

ساالنھ  

نیروی کاری صحی از طبقھ اناث در حال رشد بوده و این موضوع زمینھ اشتغال مساویانھ 
زنان را در مناطق روستایی فراھم ساختھ کھ باعث تقویت سیستم صحی میگردد.
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