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 وزارتاقتصاد 1

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 پیشگفتار
دیموفقگردش،یووتالشفراوانکارمندانخیمسرتاستکهوزارتاقتصادباسعیجا

نمودهوبهلیکشورتکمتیوال34یرابرایاجتماعیانکشافاقتصادیتیواللیتاپروفا

،سکتوریدولتری،موسساتغی،اداراتمرکزیتیوالنیمسولز،یدسترسهموطنانعز
هایخصوص سازمان ی، تمومتحدملل جوامع فعاللیو ویاقتصادیهاتیکننده
هد.قراردیانکشاف

چگونگیروشتریبلیپروفانیا و عامه اجتماعیاقتصادتیوضعیرفاه قدامتیو ،
ها،یخیتار زیانکشافیسکتور تخصربنای، و والصیها هر بودجه مصارف کلدورنماتیو در و نموده یتمرکز

اجتماعیاقتصاد قبتیوالیو از را مع،یواجتماعیاقتصادیهاتیظرفلیمتذکره و راهچالشها رشدوضالتفرا
تحتیاقتصادیوسعادتمندشیدرجهتآسایاقتصادتیموجودجهتبهبودوضعیفرصتها،یانکشافاقتصاد

قراردادهاست.یابیزمطالعهوار

،یجمعآوریمدرنبرایهاوهیراموظفنمودتاازشیمسلکمیتکیل،یپروفانیابیوترتهیاقتصاد،جهتتهوزارت
رامطابقبهلیشده،استفادهنمودهوپروفانییتعیارهایمعلوماتدرموردساحاتمشخصمطابقمعیابیارزولیتحل

روند،یبودجویشوندهگانبخصوصنهادهادیتامستفدینمایمککملیپروفانی.اندینمابیترتنیمعیزمانادیمع
نمودهومساعدتمیتنظاتیوالیواجتماعیاقتصادیاهتیهاواولویازمندیرابراساسنشیخویانکشافیپالنگذار

عامهرادرفاهبهبودرنهیتازمدیهماهنگنمایتیوالیهاتیهاواولویازمندیرامطابقبهنیجامعهجهانیمالیها
اندیمساعدنمااتیسطحوال در همکارنی. از داردتا والیهااستیرغیدریبیهایقسمتجا یشرکاات،یاقتصاد

اقتصادیهااستیرلیپروفانیابیوترتهیکهدرتهیبودجویوواحدهایاداراتسکتورریوسایالمللنیبیانکشاف
.مینمایقدردانمانهیصمند،ووزارتاقتصادراکمکنمودهاتایوال

 د.دواقعگردمتذکرهممتیدروالیاقتصادتیوبهبودوضعیریگمیدرجهتتصملیپروفانیانکه،یادیامبه



 مستور یمصطف دوکتور

 اقتصاد ریوز
 



 
 

 وزارتاقتصاد 2

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 سپاسگزاری
درشیخویهمکارانمسلکریناپذیخستگیباهمکارگریمسرتدارمکهامروزشاهددستاوردد

ویانکشافاقتصادیدرراستایسندجامعمعلوماتکیکهیتیواللیپروفاباشم،یوزارتاقتصادم

ات،یاقتصادوالیهااستیاعمدرمرکزوریومسلکیکیتخنمیتیبدونهمکارباشد،یمیاجتماع

نبود.ریامکانپذاتیدرسطحوالیدومیواحدهاریساو

دیطرحوتوحیعموماستیرتیریازهمکارانمتحتمدکیازهرخواهمیبااستفادهازفرصتممن

تشکر اقتصاد ازرم،ینمایوزارت یشرکایکیتخنمیت،یاقتصادیسیپالیعموماستیهمچنان

کهارقامویدولتریموسساتغری)اسال(وسایاداراتمحلتیمانپروژهابتکارتقویانکشافیکار

کهدرمیمرکزامتناننمای.همچنینمیخواهمازروئساسکتورمینمایهمکارانمانقراردادهاندابرازقدرداناریرادراختعلوماتم

یکیمذکورهمکارانتخنلیمسودهپروفایبهمنظورغنامندیدهجلساتمشورهریپروسهتدو بهصورتدهیرسانیاریمارا اند.

آمرنیمحترمعبدالرحمنکمد،یطرحوتوحیعمومسیرجیبهسیرویناپذیرمحترممیخستهگیشهاهاوتالیویژهازهمکار

استیپرسترسر"زادریش"دگلیمحترمعویمشاورپالنگذاریاهللناظمعیمحترمسم،تیوالیاقتصادیهاتیانسجامفعال

م.ینمایکهزحمتکشیدهاند،سپاسگزاریاداراتمحلتیمحترمپروژهابتکارتقونیومشاورسیبادغتیاقتصادوال

،اتیدرکشوربخصوصوالیواجتماعیاقتصادتیوبهبودوضعتیتقویموجود،فراراهیکشوروچالشهایفعلتیباتوجهبهوضع

.مییکارنمایواقتصادیانکشافیبرنامههاتیجهتتقوکجایاستتاباهمازیمشترکمانندانهوومتعهشتریبیهنوزهمتالشها

هشتفصلترتنیا پدهیگردبیسنددر شاملمعلومات ظرفتیوالیمعرفرامونیکه ،یشتیمعتیوضع،یاقتصادیهاتی،

یهاتی)هشتگانه(،ظرفیسکتوریهاتهیکماختارطبقس،تیوالیانکشافتی،وضعتیوالیوفرهنگیاجتماعیساختارها

وال سطح در بیگذارهیسرماتیوضعت،یموجود ، طیانکشافودجهها آن مصرف معلوماتنیچندیو ، گذشته سال

پوتانشیردولتیموسساتغیهاتیفعالیدرموردچگونگ و منابع هاتیوالیاقتصادلی، برنامه خالصه ت،یاولویدارایملی،

افغانستانداریپاکشافومعلوماتواهدافانهیاحصائیآمارادارهملنیبراساسآخرتیوالیواجتماعیعمدهاقتصادیهاشاخص

موردبحثقرارگرفتهاست.

دهیگردبیترتیویواحصایتمهماقتصادباربشکلمجموعهازارقامومعلومانینخستیبرایتیواللیبهتذکراستپروفاقابل

کمکخواههدنمودتابرنامههایسیپالنگذاروپالیانهادهاستکه بادرنظرداشتموثریانکشافیسازرا ویاقتصادتیشانرا

سندبانی.عالوتاًاندینمایوبررسلیمربوطهتحلتیوالیایجغرافتیبادرنظرداشتوضعیشافانکیسکتورهاکیبهتفکیاجتماع

یاریکمکوزینریپذبیآسشتریمناطقبیرمنابعوامکاناتجهتانکشافمتوازنبراهتبصیوتخصیبندتیدرنظرداشتاولو

.دینمایم

زحماتهرگریدکباریریاخدر تاکم،ینمایمیسپاسگزارکیاز بادرنظرداشتاهمیمدیو تا فوقیسندمعلوماتتیورزم

دورهیسندمذکوربادرنظرداشتاوضاعمرتبطبرایومجددسازیند،درغنامدینمایزی(امورمحولهرابرنامهریتیواللی)پروفا

درنظرداشتهیالزموضروریمسولهماهنگینهادهاریمشارکتباسایدرراستاقیتشویوبرادیدوسالهتالشورزیها را

باشند.



 یمیرح لیاسماع محمد

 وزارت اقتصاد یمسلک  نیمع
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 پیام والی
بزرگخداوند اشتراکپررنگکهامتنانسوسپارا همۀشاهدایجادیکدولتمنتخبمستقلبا

 امنیت، تامینراجهتجنگگامهایموثر دهه چند از کهتوانستیمبعد ،وخوشحالماقشاراینکشور

 و تعمیم اداری، فساد با مبارزه بشر، حقوق قانون،تامین حاکمیت اقتصادی،تطبیق سیاسی، توسعه

 تصمیم و داری حکومت عرصههای در زنان حضور از حمایت و تقویت ی،سیاس شیم خط ترسیم

،احداثدهلیزهایجدیدتجارتیبا تجاری راههای و خطوط اتصال ،درسطحکشور بزرگ گیریهای

 انزوای از شدن بیرون و ترقی و رشد امنیتی، اقتصادی، خودکفایی ن،حرکتبسویجهاکشورها

 .برمیدارندتاریخی؛

باوالیاتشمالیوصلمیسازدکشورحلقویمسیرشاهراهکشوروغربشمال در یسدغبا والیت ؛قرارداردکهوالیاتغربیرا

ودارایجنگلبزرگپستهدرسطحکشورمیباشدکهدرترکمنستاندرقسمتشمالهممرزبودکشورباهمچناناینوالیت

الیتطیسالهایگذشتهانکشافچندانیننمودهاستکهبامشکالتجوداینو.بااینوبرازندهایداردرشداقتصادیکشورنقش

تشده،فرصتهایکاریبرایجوانان،امنیتکاملوسرتاسری،بندهایآبگردانوشبکهالچوننداشتنسرکهایمعیاریواسف

تبهبهرهورترکمنستانبهاینوالیمیگاباتازکش16هظرفیتبرقوارداتیب1397کهاینکطیسالبرقآبیمواجهمیباشد

برداریسپردهشدوهمچنانکارزیرسازیواسفالتپروژهسرکحلقویدردوسکشنتحتکاربودهوامیدواریمتابهزودیبه

ریاستجمهوری1397میزان21مورخ1716بهرهبرداریسپردهشودوازهمهمهمتراینکهوالیتبادغیسبهاساسحکمنمبر

توجهجاللتمآبرییسصاحبجمهور)محمداشرفغنی(اینوالیتازدرجهسومبهوالیتدرجهدومافغانستانوخاصتابهاثر

،تامینحقوقبشر،امنیتسرتاسری،انکشافمتوازنوعدالتاجتماعیدیموکراسیعالقهمندتطبیقمردمبادغیس.ارتقاءیافت

میباشند.

 وضعیت کننده تبین والیتی پروفایل میباشد، کنونی وضعیت از درک به ضرورت وبرنامهانکشافی پالن هر تدوین برای آنجایکه از

بهحیثبانکمعلوماتیازچگونگیوضعیتوالیتمیتوانددرطرحوتدوینبرنامههاوپالنهایاستراتژیک و بوده والیت این کنونی

اسنادمهمدرسطحوالیتبودهکهبیانگرچگونگیوضعیتارگیرد.اینسندازجملهگرفتهومورداستفادهقروانکشافیموثرقرار

والیتدرهمهابعاداعمازاقتصادی،انکشافیواجتماعیمیباشد.اینسندمهموالیتیبشکلفنیوتخنیکیتوسطتیممسلکی

ادارهانکشافایاالتمتحدهامریکااتمحلی)اسال(برنامهابتکارتقویتادارUSAID/ISLAمشاورینمتشکلازاداراتدولتیو

ترتیبگردیدهاستکهمعلوماتدرجشدهدرآنبصورتدقیقازسطحوالیتوولسوالیهاجمعآوریشدهاست.

را نخست تدوینپروفایلوالیتیگاموزارتمحترماقتصادبخصوصریاستعمومیطرحوتوحیدکهدرتهیهو از سپاس ابرازضمنا

ازاداراتواحدهایدومیبویژهسکتورهایمحترمهفتگانه)سکتورحکومتداری،حاکمیتبرد اشتهاست.همچنانجاداردتا

،سکتورزراعتوانکشافدهات،سکتور ومنابعطبیعی،سکتورتعلیموتربیه،سکتورصحت، قانونوحقوقبشر،سکتورزیربنا

ننمایمکهدرتهیهاینسندشبانهروزیتالشافسکتورخصوصی(ابرازسپاسوامتناونیتاجتماعیوسکتوراقتصادوانکشمص

ترتیبوتدویننمودهاند.الزممیدانمیکتشکریخاصازتیمتخنیکیبرنامهابتکاربادغیسکردندوپروفایلوالیتیوالیت را

وادارات،ریاستاقتصادروفایلوالیتیبامقاموالیتنمایمکهدرترتیبوتنظیمپUSAID/ISLAتقویتاداراتمحلی)اسال(

دومیدرسطحوالیتازهیچنوعهمکاریورهنماییتخیکیدریغنورزیدهوشبانهروزیدرتهیهاینسندمهمحکومتمحلی

.راکمکویاریرسانیدندبادغیس

 

 "ملکزی" داکتر عبدالغفور

 بادغیسوالی 
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 خالصه
ومدیریتییهاروشباهرالقوابایدمنابعبازیآنهمگانیسااریوپایدایبرستکهایجیرسهتدوپرانکشافاساسأ

یشافزرااسهمدیریتوندموثریتپراساسیترینعنصریکهمیتود.اکرللفعلمبداجتماعیبایاهنیتهازیذبسیجسا

نابعوامکاناتاستکهزمینهتحققلعملوسیستماتیکسازیروشهایاستفادهازمطرحوترتیبطرزابخشدهمانا
.سازدمیشافیوپایداریآنرامیسراهدافانک

بتواندازضیاع برنامهریزیدرتمامسطوحباالییوپائینیاستواربرارقامومعلوماتدقیقوهمهجانبهمیباشدتا

موجودیتمعلوماتکافیوارقامروشنونمودهوتاثیراتمثبتازخودبجابگذارد.زیرابدونوقتومنابعجلوگیری
اضحومبتنیبرحقایقوواقعیتازوضعیتانکشافاقتصادیواجتماعیجامعهموردنظرممکننبودهوثابتتحلیلو

منابعمیگردد.برنامههایمطروحهفاقدموثریتالزم،تطبیقگردیدهوسببضیاعواتالف

بههدفتعینیکمبنایواقعیوبدینلحاظوزارتاقتصاداینپروفای ایجادلرا سطحکشورو منبعمعلوماتیدر

پالنگذاران، والیاتبرایپالسیسازان، معلوماتدقیقراجعبهوضعیتموجود بهتریدسترسیبه زمینه سهولتو
موسساتغیردولت اداراتدولتی، نویسندهگانتوسطکپژوهشگران، دانشجویانو بنیادهایخیریه، تخنیکیی، میته
اساتیدمشتملبرکارمندانمسلکیمرکزیووالیت موسساتغیردولتی،جوانان، اداراتدولتی، یخویشدرتبانیبا

اهلخردودانش،جامعهمدنیوسایرنهادهایذیربطمرکزیووالیتیتدوینو نخبهگان، دراختیاردانشگاهها،
مردمافغانستانقرارمیدهد.

طرحوترتیبوموثریتراپالنگذاروپالیسیسازورنهادهایپروفایلمزب برنامههایانکشافیشانرا کمکمیکندتا

فعالیتهایانکشافاقتصادیواجتماعیخویشرابهتفکیکسکتورهایانکشافیبادرنظرداشتوضعیتجغرافیای
بندیوتخصیصبهترمنابعوامکاناتشتاولویتبادرنظردااینسندتحلیلوبررسینمایند.عالوتاًوالیتمربوطه

کمکویاریمینماید.نیزجهتانکشافمتوازنبرایمناطقبیشترآسیبپذیر

تصادی،ظرفیتهایاقوسپسبهمعرفیاینوالیتابتداءاینسنددرهشتفصلترتیبگردیدهکهدرفصلاولآن
ساختاروضعیت معیشتی، فرهنگی و وضعیتانکشاوالیتمذکورهایاجتماعی دوم فصل در است. شده فیاشاره
ی)سکتورهایزراعتوانکشافدهات،زیربناومنابعطبیعی،صحتوتغذی،ساختارکمیتههایسکتورطبقوالیت،

درسطحوالیت،ظرفیتهایموجودئونیتاجتماعی(،معارفوفرهنگومصادارهاقتصادوانکشافسکتورخصوصی،

...تحلیلگردیدهاست.درفصلسومبودجهانکشافیومصرفآنطیچندینسالگذشتهیتسرمایهگذاریهاوضع
بههمینمنوالچگونگیفعالیتهایموسساتغیردولتیدرفصلچهارمجایدادهشده بهبحثگرفتهشدهاست.

هشتمدرفصلششم،هفتمووهشدهایتشخیصمنابعوپوتانشیلاقتصادیوالیتتخصیصداداست.فصلپنجمبر
براساسآخرینمدهاقتصادیواجتماعیوالیتشاخصهایع،،تشریحخالصهبرنامههایملیدارایاولویتباالترتیب

ثقرارگرفتهاست.آمارادارهملیاحصائیهومعلوماتواهدافانکشافپایدارافغانستانموردبح
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 شیوه تدوین
بااتمندوتحقیقیجهتجمعآوریمعلوماتدربارهوضعیتموجودوالیاساسیکروشنظامپروفایلوالیتیبر

برنامهصلحوانکشافافغانستان،ملیچارچوب،درنظرداشتاهدافوشاخصهایاستراتیژیانکشافملیافغانستان

.گردیدهاستتهیهاهدافانکشافپایدارافغانستانوملیدارایاولویتهای

ایتدوینپروفایلهانخسترهنمودچگونگیجمعآوریارقاموتدوینپروفایلهاازجانبتیمتخنیکیریاسترب
عمومیطرحوتوحیدوزارتاقتصادترتیبودراختیارتیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتقرارگرفت،تاتمامآمارو

ازسطح بهشاخصهایتعینشده توجه با الیاتالوارقامموجود روشنایآنپروفایلهایو در یتجمعآوریو
تدوینیابد.سپستیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتدرتبانیبااداراتسکتوریمقیموالیاتمعلوماتودادههای
و سطحوالیتچونریاستاحصائیه در معتبر منابعمختلفتحقیقیو مراجعو از ها طیپرسشنامه را نیاز مورد

نهادهایجامعهمدنیولعم وماتوسایرنهادهایدولتی،سکتورخصوصی،موسساتغیردولتیداخلیوخارجی،

سایرمراجعمعتبرجمعاورینمودهیکسندواحدبنامپروفایل)نمای(والیتراتدویننمودند.

ذیدخلواهلخبرهنیزاستفادهبهعملبعالوتادرجمعآوریارقامودادههاازروشکارگروپیومصاحبهباجوان
بههمینمنوالدرتدویناینسندازمنابعومآخذمعتبرملیوبینالمللینظیرسرویوضعیتزندگی آمدهاست.

مردمافغانستان،خالصهبرنامهدارایاولویتملی،پروفایلوالیتیوزارتمالیهدررابطهبهمسایلمالیوبودجهوالیات،
هایاقتصادیوظرفیتهایباالقوهموجودوالیات،چارچوبملیصلحوانکشافافغانستان،برگزیدهشاخصهایطرح

استفادهبهینهصورتگرفتهاست. اقتصادیواجتماعیواهدافانکشافپایدارافغانستان

م و مرور بصورتدقیق توحید و ریاستعمومیطرح نهایتاینسندتوسطتیمتخنیکی ازاطدر بعد گردیده لعه
مقایسهفصولوآماروارقاممندرجسندهذاباشاخصومعیارهایازقبلتعیینشده،زیورچاپیافتهاست.اینسند
بصورتدرستمهیاساختهروندپالنگذاریانکشافی واساسواقعبینانه،تحلیلوضعیتموجودرا بهمثابهیکمبنا

 همینترتیباینسندسرمایهگذارانوهمکارانانکشافیراتشویقنمودهنقشهبوالیترانیزتسهیلمیبخشد.

 معرفی سند
غربشمال والیات جمله از بادغیس والیت بودهکه شاهراهدر حلقویمسیر باکشور والیاتغربیرا داردکه قرار

 حمایت و مقاموالیتبادغیس،داوزارتمحترماقتصریاستاقتصادتحترهبری اینکوالیاتشمالیوصلمیسازد،
گرفتهاندتا تصمیم USAID/ISLAادارهانکشافایاالتمتحدهامریکا)اسال( تقویتاداراتمحلی برنامهابتکار تخنیکی
اینوالیترادرتمامابعادطییکسندجامعبهشکلبانکمعلوماتیتهیهواقتصادی،انکشافیواجتماعیوضعیت

 فعلی اوضاعهکهنشاندهنده بودادغیسیبیتبانکمعلوماتیوال والیتی پروفایل نام تحتمتذکرهسندترتیبنمایند.

 .والیتمیباشد این

وبرنامهچارچوبصلحوانکشافملی،افغانستان–اینسندمهموضعیتفعلیوالیترادرقالباهدافانکشافپایدار
رابهمعرفیمیگیرد.هایملیدارایاولویت

 مختلف منابع و مراجع از معلومات آوری باجمع که پالنهاوبرنامههایانکشافیمیباشد تدوین اساس والیتی وفایلرپ
 نهادهای و خصوصی سکتور دولتی، ادارات سطح در که پراگنده معلومات سایر و یکوالیت سطح در معتبر و تحقیقی
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است والیات جمله ازادغیسب والیت.است شده توحید دسندواح یک شکل به و آمده؛ بدست والیت این مدنی جامعه
 در دیگر والیات همپای است نتوانسته و است انکشافچندانینکردهکهموردتوجهکمتردولتمرکزیقرارداشتکه

بشر،انکشافاقتصادیو حقوق و قانون حاکمیت شهایحکومتداری؛اماباآنهمدربخ برود، پیش به توسعه و انکشاف
بهاساسوضعیتیازجملهوالیاتاستکهتوانسته چنین داشتن با والیت این .هاستجتماعیپیشرفتهایداشتا

 با والیت یک در معلومات گردآوری .نمایدپروفایلوالیتیخودرابهشکلجامعترتیبوتکمیلرهنمودوزارتاقتصاد
 از یکی معلومات نگهداری و جمعآوری برای دقیق میکانیزم کی موجودیت عدم و آنکمبودآماروارقاممعتبر به توجه

یباشد.باآنهمتیمکاریتهیهوترتیبپروفایلتهیهوترتیبپروفایلوالیتیدرسطحوالیتم روند در اساسی معضالت

یربناووالیتیکهمتشکلازنمایندههایهفتسکتور)سکتورحکومتداری،حاکمیتقانونوحقوقبشر،سکتورز
،سکتورصحت،،سکتورزراعتوانکشافدهات،سکتورمصونیتاجتماعیوسکتوراقتصادمعارفمنابعطبیعی،سکتور

انکشافس همکاری کتورخصوصی(و به جانبهتحتمدیریتریاستاقتصاد ابتکارهمه برنامه والیتی تیم تخنیکی
طحوالیتتاولسوالیهایبهشکلاترادرهمهابعادازس(موفقگردیدندتامعلومUSAID/ISLAتقویتادارامحلی)

 در معلومات گردآوری موجوده، چالشهای داشت درنظر با .نمایند تحلیل و تجزیه و آوری جمع معیاری و دقیق منظم،
 ریآو جمع معلومات این کاریپروفایلوالیتی تیم کار پشت با که بود، مواجه خود خاص مشکالت با والیتنیز سطح

 .تحلیلومنسجمگردید تجزیه، و

 انکشافی چوناهداف المللی بین و ملی های سند اهدافو به مربوطه معلومات شامل ،باغیسوالیتیوالیت پروفایل
 تطبیق قابلیت که بوده آن های شاخص و اولویت دارای ملی های برنامه چارچوبصلحوانکشافملی، پایدارافغانستان،

 .میباشد تخنیکیرادارا و مالی منابعبشری، چون های محدودیت داشت نظر در با محلی سطح در
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 فصل اول
  معرفی والیت:

فاریاب،غوروکشورترکمنستانهم والیتبادغیسدرسمتشمالغربافغانستانموقعیتداردوباوالیاتهرات،
مساحتآندرحدود نفوساینوال20794مرزاست. مربعاست. ارایهشدهازکیلومتر بهارقام سویادارهیتنظر

سال در مرکزیافغانستان مختلفجمعیتم530574به1397احصائیه هزاره،پشتون،،ایماق)یرسدشاملاقوام
تاجک مغل،ازبک، ترکمن، سادات، بلوچشیع، از%ه، میباشدکهاضافه دهاتزندگی3وغیره( متباقیدر و شهر در

 ا51میکنند. مردانودرصد جمعیتاینوالیترا درحدود%49ز زنانتشکیلمیدهدو دممر80درصدآنرا
ند.اومالداریمشغولبادغیسبهزراعت

جنگالتپستهارچهوعلفچرهاازمنابعمهموالیتبادغیسمیباشد.

 نام والیتبه مرکز یکواحداداریدر استکهجمعاوالیتبادغیسدرتشکیلخویشدارایششولسوالیو قلعهنو
اچاینوالیتکههمرزباوالیتفاریابامابهنسبتفاصلهزیادومسایلامنیتیولسوالیغورمواحداداریاست7دارای

بعضااموراتاداریآنمربوطوالیتفاریابمیباشد .طبقآمارریاستاحیاوانکشافبودهبطورموقتمسایلامنیتیو
تشکیلیافته،اینتعدادشوراهاآمارمجموعیدرسطح(شورایانکشافیدروالیتبادغیس712داد)دهاتاینوالبهتع

نبودهچونکهدرتمامیمناطقولسوالیمرغابوقسمتیازمناطقولسوالیجوندهنوزهمشورایهایانکشافیوالیت

بهحیثنهادهایاجتماعیومردمیدرفرایندفوقالذکردرچارچوببرنامهمیثاقشهروندییشوراهاتشکیلنگردیده،
قریهدارد.1024والیتبادغیسدرمجموعتعدادشدوتوسعهقریههاومحالتنقشیخوبراایفامینمایند.ر

واحددومیوزارتخانههاواداراتمرکزیملکیموجودمیباشند.42دروالیتبادغیسبهتعداد

والیتدرجهسوم تالشمقاماتمحلیباالخصوصوالیافغانستانبودهبادغیسیکیاز سعیو بهاثر وخوشبختانه
،تمامیاقشاراعمازبزرگاناقوام،فعاالنمدنیوتمامیمردماینوالخاصتا"ملکزی"الغفوروالیتبادغیس)داکترعبد

 درجهسوم اینوالیتاز توجهجاللتمآبرییسصاحبجمهور)محمداشرفغنی( اثر برجمیزانبه به1397در

اینوالیتدرسالهایقبل ولیازامکاناتزنکشورعقبماندهازکاروانانکشافمتواوالیتدرجهدومارتقاءیافت.
انکشافیبالقوهایبرخورداستودرصورتاستفادهازآنهااینوالیتمیتواندبهیکیازوالیاتانکشافیافتهتبدیل

:ازاندعبارتبالقوهامکاناتاینکه٫شود

بههموصل • میکندواستفادهازینموقعیتگرفتناینوالیتدرمسیرشاهراهکهشمالوغربکشوررا

 فرصتمیتواندنقشاقتصادیبادغیسدراقتصادملیکشوربرازندهگردد.

ارتیازینطریقمشترکداردوبابازشدنبندرتجمرزترکمنستانکشورباکه٫موقعیتمرزیاینوالیت •
 بهیکیازمراکزتجاریوسرمایهگذاریکشورتبدیلگردد.میتوانداینوالیت

٫نجگلپستهطبیعیوآمادهبودنشرایطآبوخاکاینوالیتبرایتوسعهواحداثجنگالتپستهداشت •
ددوازچوبآناردولیدراثرکمتوجهیقطعمیگردطبیعیپستهجنگلهکتارهزار30حدودوالیتاین

سوخت میگرددبهحیثمواد شرایطوریآفراهموجنگلاینتوسعهونگهداشتوحفظکه٫استفاده

 .گرددملیاقتصادتقویهووالیتاینمردماقتصادمیتواندمیوهاینپروسس
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جملهسنگهایقیمتیوزینتیوغیرهکهاز٫فلزات٫نفت٫سنگذغال٫داشتنمعادنمختلفهازقبیلگچ •
٫قراردادوآمادهاستخراجاستومعادندگرهنوزسرپوشیدهمیباشندمعادنگچوذغالسنگدرمراحل

ستخراجاینمعادندرآمدملیوبلندمیرودوبهمردماینوالیتزمینهایجادشغلوکسبدرآمداباکه
 مهیامیگردد.

٫جوندولسوالیپودهآب٫باشدمیارچهگلجنازپوشیدهکهسبزککوتل٫طبیعیداشتنمناظرزیبای •
که٫زیوطراوتتپههایخاکیاینوالیتدرفصلبهارسرسب٫عمیقهادره٫مرغابدریای٫پستهجنگل
 .نمایدکشورسطحدرتوریستجلبهایقطبازیکیبهتبدیلراوالیتاینمتواننداینهاهمه

بندهاییتمیتواندجهتاعماربندهایآبگردانودریایخروشانمرغابودرههایمختلفاینوال •
 تولیدبرقمورداستفادهقرارگیرند.

 والیت در آینه تاریخ

بادغیسیکیازوالیاتباستانیکشورعزیزماآریانایکهن،خراسان،دورهاسالمیوافغانستانکنونیبهشماررفتهکه

ازشمالبهکشوررببهوالیتهرات،ازشرقبهوالیتفاریاب،گوشهشمالغربکشورموقعیتداشتهازطرفغدر
والیتدراواخرحکومتامیرحبیباهللخانویادراوایل این ترکمنستانوازجنوبباوالیتغورهمسرحدمیباشد.

منحیثیکواحدادا احکومتاعلیحضرتاماناهللخانغازی، نقشهسیاسیافغانستانتثبیتگردیده ست،ریدر

شمسیازحکومتکالنبهوالیتارتقاءنمودساحهوسیعیرااحتوامیهجری1343بادغیسقبلازاینکهدرسال
 نمودکهبرعالوهیساحهکنونی؛ولسوالیگلرانوکشککهنهنیزجزءاینوالیتشمردهمیشد.

افغانستانگبادغیسباستاننیز ذشتهتاریخیدرخشانیداشتهکهدرکتبمانندبعضیدیگرازوالیاتکشورعزیزما
عبری،دریوانگلیسیوهمچنیناوستا)کتابزردشت(ازآننامبردهشدهاستکهاینکنخستدرمعتبرزبانهای

 مطالبراارائهمینمائیم.رابطهبهتاریخپیدایشاینخطهوساحاتمربوطآنوهمچنینوجهتسمیهبادغیس

ودآمدنشهرهراتیادآورمیشوددربارهبادغیسنیزاشاراتیداردجایکهازچگونگیبهوجنویسندهتاریخهراتدر 
 بدونتحریفدراینجانقلمینمایم:  کهمنهمانقسمتموضوعرا

سانکردهاندحصارشمیراناستوهراتنامدخترروایتیستکهبعدازطوفاننوحعلیهالسالماولبناییکهدرخرا
ازولسوالیهایکنونیوالیتهرات(راساختوبعدشهرستشهرهراترااوبناءکردهواولقصبهاوبه)یکیضحاکا

هراتوبادغیسراجوغنبناءکردواوفرزندفرودبنسیاووشبنکیکاوسبود.

راینجاذکرمینمایم:الهراتنیزدراینبارهاشارهداردکهخالصهآنرادصاحبروضاتالجناتفیاوصافمدینت 
زفتحاینسرزمین،میخواستشهرهراترااعمارنماید،مکتوببرایمادرخودفرستادوقتیکهاسکندرمقدونیبعدا

تمیبیندیاخیر؟وازاوودیگرسرانومشاهیرروممشورهخواستکهساختنچنینشهرسکندررامصلح

ب دریافتنموده اسکندر جوابیکه کهددر بود شده بادغیسنیزیاد وجنگجووداز مردمیسلحشور آن)بادغیس( ر
زندگیدارندوهمیشهاینمناطقراموردتاختوتازقرارمیدهند.ازمطالبفوقبرمیآیدکهآنچهمسلماستاین

ریخدقیقبوجودآمدنشتهوپیشینبوجودآمدهوآبادانبودهاستواینکهتااستکهبادغیسدرزمانههایخیلیگذ

دستنیستولیازموجودیتآندراکثرکتبمستندومعتبرکهبهزبانهایآنکداموقتاستاسناددرستدر
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ردهاستولیآنچهبهپیشب"نوحعلیهالسالم"دری،عربیوانگلیسیازآنذکربعملآمده،موجودیتآنراتاتوفان
احاتوسیعیرادرقعیتبادغیساززماناسکندرمقدونیتثبیتگردیدهوسکهقطعیوثابتمیسازداینستکهمو

برداشتهاستکهاینکبهاستنادکتبمعتبرتاریخیبهذکرآنمیپردازیم.

قرن مؤرخانقدیمعربتا مقدسییکیاز نوشته به درهنگامهجوموالیتبادغیسبنا و هفتمهجریآبادانبوده
مسکونگردیدهاست.چنگیزیهاخرابوغیر

نصر امیر که بوده ناو هزار کهشامل بوده وعراق مناطقخراسان ترین بادغیسخرم قندی عروضیسمر نوشته به
تقاضایاراکیندولتآنسامانیدرسفریبهاینوالیتوهراتمدتچهارسالدراینمناطقماندتاباآلخرهبهاساس

واناومشهورآندورهعازمبخاراگردید.زمانوبهکمکرودکیسمرقندیشاعرت

بست بزرکترین، غناباد، وقصباتکوه است چهارم اقلیم بادغیساز : بادغیسمیگوید معرفی در مسوتفی حمداهلل
کوهغناباد،بزرکترین،دهستانوکاریزکهمقام)بشت(،لب،خاد،کابرون،کالونودهستانازتوابعآنست؛حاکمنشین

حکیممقنع(کهسازندهماهنخشباستهمازتوابعآنجاست.حکیمبرقعی)

چشمهسار،رودخانهوقنواتبسیارداردوعرصهوسیعاستچنانچه"حافظابرودررابطهبهبادغیسوحدودآنگوید
خاستوبعدازآنبعضیاعمالهراترودوغرجستانشمالیآنآبدورآنازصدفرسنگزیادهبود،حدشرقآنکر

آناعمالفوشنجوهرات.مرغابوحدودآن؛غربیآناعمالسرخسوجامتاکوسویهوجنوبی

ودیگر وبغشور کالوین مثل معتبر شهر وچند بوده نهایتمعموری بادغیسدر آمد بهخراسان خان چنگیز وقتیکه
قتلبیشمارکردند.ببیستهزاروسیهزارمردمبودندودرآنمواضعلشکرجنگیزقصباتکهدرهریکقری

کتابمسالکوممالکمیگوید بشت،"نویسنده کوغناباد، سیم، کوه هایآناینست: بادغیسناحیتیاستوشهر
جاذوی،کابرون،کالوون،ودهستان.شاهدرکوغنابادمقامدارد.

ن سلسترنجمؤرخوجغرافیا بادغیسشاملتمام زمینپهناور بینگاراروپائیمینویسدکهسر رزمینهایاستکه

 هاستمیباشد.هریرودوقسمتعلیایمرغابرافراگرفت

 وجه تسمیه آن

درموردکلمهبادغیسنظریاتمتفاوتوگوناگونیوجودداردعدۀازنویسندگان،جغرافیانگارانوتاریخنویساناسالمی
بادخیزثبتکردهوبههمینمعناگرفتهاندووغیراس وجهتسمیهآنراکثرتبادهادردورانسال؛المیبادغیسرا

هاند.درآنناحیهدانست

عدهدیگریکلمهبادغیسرامرکبازدوکلمهمربوطبهزباندریوعربیپنداشتهومینگارندکهچوندراینوالیت
ردهاند،یکتعدادنویسندگانیسنامنهادند.بعضیدیگرآنراباغشور،بغشوروکنفهمیادکبادوبارانزیاداستلذابادغ

باغدیسکهنگفتهومی نویسندازاینکهاینمنطقهازگذشتههایدورخیلیسرسبزوآبادبودهاستبهدیگرآنرا

همینخاطرآنراباغدیسگفتند.

ازآنچهکهیسیابایغیس،بایغیساتوبادغیساتهمیادنمودهاندگذشتهعالوهبرآنتعداددیگریازآنبنامبادغ
ترتیبوایتیگیسیاوایتیگیسهووادگیسودرارمنیوتگیسیاتذکردادهشددرکتبکهناوستاوفارسیمیانهبه

ودگسودربعضیکتببیتاکسانیزتذکردادهشدهاست.
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گف کتابافغانستانتاریخی در اما جوار غربو و ساحاتجنوبجیحون در هفتالها هنگامیکه مرغابدرتهشده
اتتییانبرتختمینشیند.برخیازمحققانپاتتییانرابادغیسامروزیمسکنگزینشدندامیرآنهادرقلعهپ

نخودقلعهنشستنگاهبابادغیسبرابردانستهاندبدینصورتبادغیسشکلتحولیافتهپاتتییانمیتواندبودوآ
بهلیگفتهشدهاستکهدارایدیرهاومعبدهایبسیاروهمهمزین-10شاهیمعنیشدهاستومحیطآنبیشاز

طالبودهاست.

مفهوم پاتتییانازنگاهریشهشناسیمتشکلاستازپاتیبهمعنایپیشوا،سروروپدرباپسوندنسبتییانوجمعاً
 استنباطکردهاند.ارگشاهیراازآن

 ی ها و سرحدات( موقعیت جغرافیائی و اقلیم )با ذکر ولسوال

کهخوشبختانهدراین ومافغانستانقرارداشتسوالیتمهمزراعتیبودهکهدرردیفوالیاتدرجهیکیازبادغیس
ویتدرحهدومارتقاءنمود(ریاستجمهوریافغانستانازوالیتدرجهسومبهوال1716اواخرتوسطحکمشماره)

دقیقهعرضالبلدشمالیو13وجهدر35جغرافیاییدروالیتازحیثموقعیتکشورواقعاست.اینغربدرشمال
قرارحلقویغربوشمالکشوردرامتدادشاهرایبادغیسدقیقهطولالبلدشرقیواقعشدهاست.45درجهو63در

د.میسازوصلهمکشورراباغربوشمالیتیاووالیتکلیدیبودهکهوالغربیجزئیازوالیاتودارد

 برف زمستان در است، بادغیسخشک والیت هوا و آب باران دارو موسمى بادهاى تابستان در و بارد،   د.مى
ظرزیبایطبیعیزیادیداردوالیتبادغیسبخاطرکوهستانیبودنآنبویژهدرنواحیجنوبغربوجنوبشرقیمنا

هایآبفراواننیزداردنامبرد.درهجوندوآبوچشمهستاپوشیدهازدرختانارچهکههبندسبزک توانازکهمی
یکیازپرآبترین دریایمرغابکه طبیعیبادغیساست. مناظر از آب)پوده(استیکیدیگر استادهآنکهمشهوربه

بندزرمستیکیدیگرازاینمنادریاهایافغانستاناستک ظرهدرولسوالیباالمرغابوالیتبادغیسموقعیتدارد.

بااینهمهمناظرزیباییطبیعیسالطینو حکامافغاندرموردبادغیسطبیعیاستکهآبوهواییستودنیدارد،
بهاربادغیسزیباییافسانویدارد. . اندتوجهجدیمبذولنکرده

طرفابادغیسوالیت طرفز از کشورترکمنستان، والیتشمالبا طرفغربباوالیت فاریابشرقبه از وهراتو
غورازطرفجنوببهوالیت واقعبودهوایندووالیتراازبینوالیتبادغیسوهراتبندسبزکهمسرحداست.

لومترمربعتخمینشدهاست.(کی20794مساحتاینوالیت)بودهومرکزوالیتقلعهنوهمجداکردهاست.

7نفرجمعیتدرمرکزآنقراردارد.اینوالیتدارای72619نباداشتقلعهنوولسوالیمیباشدکه7اینوالیتدارای
ولسوالیبهشمولمرکزآنمیباشندکهذیالًنامهرولسوالیتذکریافتهاست:

نو قلعه والیت، 2مرکز 3،مقر.ولسوالی ریآبکم.ولسوالی ،4 قادس.ولسوالی ،5 جوند.ولسوالی ،6 و،مرغاب.ولسوالی
غورماچسوالیل.و7

 نفوس :

جمعیت530574به1397درسالنادارهاحصائیهمرکزیافغانستاارقامارایهشدهازسوینظربهاینوالیتنفوس

حدودبیشاز1397درحالیکهبهاساسآماروارقامسرویهایامدادرسانی/نهادهایامدادرسانیدرسال دمیرس
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درصدازجمعیتاین51.دردهاتزندگیمیکنندباقیدرشهرومت3اضافهاز%کهنفوستخمینشده(800000
 .ردمبادغیسبهزراعتومالداریمشغولندم80درحدود%ودرصدآنرازنانتشکیلمیدهد49والیترامردانو

1397 برویتبرآوردنفوسکشوردرسالبادغیسمجموعنفوسوالیت



 تقسیماتنفوسبهاساسواحدهایاداری:



 چیمعلومات دیموگرافی )نفوس( شهری ودهاتی وکو

وازجملهنفوسدردهاتزندگیمیکننددرشهرومتباقی3والیتبادغیسدرحدود%جمعیت530574ازجمله
تناسب.فیصدکوچیبودهکهدرفصلهایمختلفسالدرمناطقمختلفاسکاندارند20متذکرهدهاتودرحدود%

-2016وارقامسالوالیتبادغیسبهاساسآمارنفوسبهتفکیکمردوزن:تناسبنفوسبهتفکیکمردوزندر

میباشد.102,8ادارهاحصاییهمرکزی2017

 میزان نفوس درسن کار:

 میباشد.70توسطادارهاحصائیهمرکزی%1395میزاننفوسدرسنکاربهاساسآماروارقامارائهشدهسال

مشخصات نفوس، رشد نفوس، بیکاری،  شماره
 نفوس/فیصدی سطح فقر کم کاری و

530574مجموعنفوسوالیتبادغیس 1
271200ذکور 2
259374اناث 3
3%میزانرشدنفوس 4
26,9%میزانبیکاری 5
19,2%میزانکمکارینظربهتعددافراددرسنکار 6

میزانسطحفقر 7
امابهاثر2017-2016بهاساسسال%56,8

80یزانسطحفقر%(م1397خشکسالیامسال)
تخمینگردیده

جمیعت مساحتولسوالی

مجموعاناثذکور 

 370263559372619کیلومترمربع1158 مرکز والیت قلعه نو
 441103624280352کیلومترمربع2250 آبکمری

 132231269625919کیلومترمربع1450 مقر
 512004809099290کیلومترمربع2386 قادس

 306842949560179کیلومترمربع1400 غورماچ
 5430651809106115کیلومترمربع5150 مرغاب
 436514244986100کیلومترمربع7000 جوند

 530574 259374 271200 کیلومتر مربع 20794 مجموع
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 میزان مشارکت نیروی کار به تفکیک جنسیت:

80,2میزانمشارکنیرویکاردرمجموع%2017-2016حصاییهمرکزیسالشدهادارهاوارقامارایهبهاساسآمار
اداره سکتورخصوصیوتجارت، نسبتاشتغالنفوسبهتفکیکسکتور)زراعت،صنعت،خدمات،تولید، میباشد.

 )تعدادکارکناندراداراتدولتی؟(عامه/دولت(

اشتغالدربخشزراعتدرس • مرکزیسالواطحوالیتبهاساسآمار ارایهشدهتوسطادارهاحصائیه رقام
به53درحدود2013-2014% میباشددرحالیکهآماروارقامجدیدیکهازسویادارهزراعتارائهشده

 نفوسبادغیسشاملمیباشد.65(سهصدوچهلوششهزارونفرکهدرحدود%346000تعداد)

•  بخشصنعت: اشتغالدر ارائه صنایعدربخشصنعتبهتعدادبهاساسارقام توسطادارهتجارتو شده
نفوسبادغیسراشاملاستدرحالیکهآمارارائه٪2(دههزاروچهارصدنفراشتغالدارندکهتقریبا10400َ)

 میباشد.23درحدود%2014-2013شدهتوسطادارهاحصائیهمرکزیسال

•  سطح بخشخدماتدر اساساشتغالدر احصائیهوالیتبادغیسبه اداره توسط شده ارایه ارقام و آمار
 میباشد.24درحدود%2014-2013مرکزیسال

اداره • توسط شده ارایه ارقام و اساسآمار والیتبادغیسبه سطح صنعتدر و بخشتولید در اشتغال
 میباشد.23درحدود%2014-2013احصائیهمرکزیسال

سکتورخصوصی • تعداددربخش به که52000)وتجارت میباشد حرفه این مشغول ودوهزارنفر پنجاه )

 نفوسبادغیسراشاملمیباشد.٪10تقریباَ

 اشتغال در بخش خدمات ملکی ) عامه(

کمیسیونمستقلاصالحاتاداریوخدماتملکی1397بهاساسآماروارقامارایهشدهبرجعقربسال •
 ملکی خدمات مجموعی 5359تشکیل جمله از که میباشد کارکنان4324بست مختلفتوسط بست

ههایندکهاینآماردرآیندبستکمبودمیباشدناگفتهنما1035خدماتملکیاشغالگردیدهومتباقی

 نزدیکبهعلتارتقایوالیتبادغیسازوالیتدرجهسومبهدرجهدومبصورتاحتمالیتغییرخواهدنمود.

 اد:نیروی کار باسو

17,4بهباال%15میزانسطحسوادازسن2017-2016بهاساسآماروارقامارایهشدهازجانباحصاییهمرکزیسال
باسواداز17,4تخمینگردیده.بناازجمله%24,8،%24-15زانسطحسوادسنینمیباشدوایندرحالیاستکهمی

 سالدرسطحوالیتموجوداست.18باسوادباالترازسننیرویکار15مجموعهنفوساینوالیتدرحدود%

 +(-65/65-14/15-0فیصدینفوسبهتفکیکگروپهایسنی)

سنیتاکنونازسویادارهاحصاییهمرکزییامنبعمورداعتاربطوررسمیاعالنفیصدینفوسبهتفکیکگروپهای
میباشد.نگردیدهبنادراینقسمتمعلوماتدقیقموجودن
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 وضعیت توپوگرافی والیت

میکند. وارد مشخصاتعمومیاقلیمیاثرقابلمالحظه بلندیبصورتمنطقویدر وضعپستیو ساختماناراضیو
میدان کوهایبابا،یمافغانستانطوریکه بودهازجملهسفیدکوه، دارایکوهایمشهور یککشورکوهستانیاستکه

تحفههندوکشاستاگرغیرهوهمچناندارایدرههایپرخموپیچبودو هسلیمانهندوکش،اسپینغر،واخان،کو

پیچ هایپرخمو دره نمیکردافغانسعضوهندوکشبااینهمهوسعتو یکسحراوجود و تانبهیکدشتهموار
ها،درههاکهساختمانهایجیولوجیکیمانندسلسلهکوهایدارایشکستگیسوزانمبدلمیشد.ازهمینجاست

مساعدساختهاستوهمینکوههندوکش برایوالیتبغالناستبلکهوحیاترا استکهمنابعخوبآبنهتنها

رود.برایتمامکشورنیزبهحسابمی

کهکوههایمشهورآنعبارتاندازتیربندترکستانکهشاملبندیکوالیتنسبتاًکوهستانیاستبناوالیتبادغیس
رهمبینمرزبادغیسووالیتغوربندیخک،بندزرمستوبندشرم،بندمنگان،کوهخرهوکوههایبلنددیگسبزک،

هایخاکی اینوالیتدارایتپه درسطحموجوداست. بزرگترینجنگلپسته کهیکیاز بودهکهجنگلپسته نیز
همچناندارایجنگلار و میباشددراینوالیتموقعیتدارد نیزاستکشور بندهای.چه یکیاز بندسبزککه

برفهایدایمیوجودداردمشهورکشوربهحسابمیآیددراینوالیتموقعیتدارد وازدربسیاریازاینکوهها
موقعیتو جهتآبهایحاصلازبرفوبارانوذخایربزرگمعدنیاینرشتهکوههاثروتطبیعیمحسوبمیشوند.

تیربندرشتهکوههایبادغیسرشتهکوههادرآبوهوایهرمحلتاثیرزیادیدارد.مثالًدروالیتطرزقرارگرفتن
امتدادداردسمتجنوبشرقبهشمالکهازترکستان والیتبادغیسمانعبادهایموسومیدرآنمنطقهمیگردد.

وجودآمدنآبهایجاریگردیدهوتااندازهایهمشاملکوهها،درههاونواحیهمواربودهکهارتفاعاتبلنداشباعثب
:واقعگردیدهاست.سلسهکوههایعمدهاینوالیتقرارذیلاستدراقلیم،زراعتموثر

 ابداکوه لخواجه بندشرم، بندسبزک، و کوها بندیخک، و کوها میباشد، نیز خرهکهحاویجنگلپسته اینکوه .
ناهموا کوهستانیو وتاثیراتآندراوضاعاقلیمیپوالیتنسبتاً بوده درقسمتر زراعتیبخوبیدرکمیگردد. یداوار

قیوجنوبیآنمناطقکوهستانیوجودهایشمالیآنزمینهایهمواربهمشاهدهمیرسددرحالیکهدرسمتشر

دارد.

 والیت هموار یبادغیسساحات موقعیتکه والیت این شمال مرغابدر ولسوالی در ترینبیشتر پرنفوس از کی
همچناندرهمینساحهفعالیتهایعمدهزارعتیصورتمیگیردیدولسوالیهایبادغیسنیزبهحسابمیآ درو.

 قسمتتربیهحیواناتواقتصادزارعتیرولمهموارزندهراایفامینماید.

 ساحات باستانی و آبدات تاریخی )رسم و رواج والیت(

 بادغیسبا والیتباستانی بیشاز تار50داشتن والساحه زمره میراثفرهنگیاز و آثاریخی آن در یاتاستکه
تاریخیفراوانیوجودداردکهازجملهمیتوانازقلعهموریچاقکهبیشازدوهزارسالقدامتداردوتاریخآندر

معتبرازآنبهنامهایقلعهکالوین،زمانملکاسکندرمقدونیبرمیگرددوقلعهنریماننامبرداینقلعهکهدرکتب

نرهتویادشدهباالیکوهمرتفعیقرارداشتهحدودصدجریبزمینرااحتوامیکندوداراییککالیون،کالیوونو
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بهعمقبیستالیسیمتربودهکهدرهنگامحملهدشمنانازاین برجهاوچاههایسنگی خانهها، دروازهبزرگ،
خیرهآباستفادهبعملمیآمد.چاههادرذ

برخورداراستکههنگامهجومدشمناندروازهآنبستهومدتهایزیادیبااستفادهازاینقلعهازاستحکاماتخاص

ذخایرغذائیوآبآشامیدنیکهدرچاههاذخیرهمینمودندازخوددفاعبعملمیآوردند.

قدرتشانکهنگیزیانباهمهغباردرکتابافغانستاندرمسیرتاریخچبهنوشتهمؤرخنامورکشورمیرغالممحمد
هرشهرومنطقهیرابدونکمترینمقاومتیفتحوویرانمینمودند،مدتشانزدهماهدرپایاینقلعهبامدافعینآن

زدستدادهبودنددرنتیجهجنگیدندتااینکهبعدازمدتمتذکرهکهآبونانقلعهختمگردیدواکثراًجانهایشانراا

داخلقلعهزیارتیاستبناماماماصغرکهبهنوشتهبعضیمردممربوطاستبهنوادهیقلعهبدستچنگیزیانافتاد.در
حضرتعلیکرماهللوجهه.

ج مشهدکهاز شاه مدرسه میتواناز که بوده نریماندارایمیراثهایفرهنگیدیگرینیز قلعه ملهبادغیسغیراز

پیو قلعه میرود، هایمشهورعهدغوریانبهشمار وششپیرجوند،مدرسه آبپوده بندسبزک، ملکعنتر، قلعه ار،
مرقدخلیفهمیرغیاثالدینو...نامبرد.

 ازساحاتتاریخیبادغیسمیتوانازدهستان،شهرارمن،المان،بندسبزک،کوکچائیلو...نامگرفت.

یسرسمورواجهایبادغ

هشتمثور،بیستوهشتماسد،هژدهسنبله،میلهگلپستهو...تجلیلازروزهایملیمانندنوروز،روزدهقان،معارف،

روزهایمذهبیمانندروزهایعید،دهممحرمالحرام،دوازدهمربیعاالولسالروزمیالدباسعادتمنجیعالمبشریت
حضرتمحمدمصطفیصلیاهللعلیهوسلمو...

 مراسم عروسی
 میباشد.اتن)یکیازبازیهایمحلی •

 قودهدیدن)اکثراًمادردامادهمراهچندتناززنانباداشتنیکتحفهبهخانوادهعروسمیبرند. •

قبلازراهاندازیعروسی،خانوادهداماد؛دوستانونزدیکانخودراحشرمی • حشرخوشهعروسی)معموالً
 طلبند.(

 روسرفتهوکدامتحفهباخشویخودمیبرد.ازشیرینیخوریبهدیدنمادرع)دامادبعدسالمکنیخشو •

 عقلعروس)وقتیبیرونکردنعروساقوامدامادکدامچیزیباارزشراباخودمیبرد. •

شبدزدی)معموالًدرشبدومعروسی،عروسودامادبهخانهپدرعروسرفتهوحینبازگشتشانکدام •

 اخودبهخانهشانمیبرد(چیزیب

 نوادههایجانبینبهمقصددادنیکتحفهمعتبرهمدیگررابهمهمانیدعوتمینماید(خانهطلبانی)خا •

یکتنازاشتراکینبهگوشعروسبیتمیخوانداینکاردر • حقانیخواندن)هنگامبیرونکردنعروس،
 سالهایبسیارقدیمرواجداشت.(
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میباشدودرحینعقدنکاحفامیلدامادمبلغارمعموالًبدوشمامایعروسگرفتن)اینکوکالتیاوکیلی •
 رابهشخصوکیلمیدهد.

 مراسم عزا داری
 همکاریباخانوادهعزادار)مراسمتشییعجنازه،تکفینوفاتحهگیری( •

 خیراتسهشبه)زمانیکهکسیوفاتمینمایدخانوادهاشسهشبخیراتمینمایند( •

میتخانوادهونزدیکانمیتدرهرهفتهشبهایپنجشنبهپنجشنبهگیوجمعهگی)معموالًبعدازفوت •
 وجمعهراخیراتمینمایند.(

 چهلم)یکعدهباشندگاناینوالدرشبچهلمفوتمیتمراسمخیراتبرگذارمینماید( •

نمیتبمنظورغمشریکیبهخانهمیتمیعزاداریعیدانه)بعدازوفاتمیت،دراولینعیداقوامونزدیکا •
 (روند

برایاشتراکینفقیروبیبضاعتیکمبلغ • اسقاط)درسالهایقدیمحیندفنمیتدرباالیقبرستان،
 پولتوزیعمینمودند(

سَلم)قبلازاداینمازجنازهیکمقدارموادمانندساعت،گندمو...بدستیکعدهازاشتراکینمعموالًعلما •

 باجرامیگردد.(میدهندوواپسمیگیرنداینعملچندینمرات

اشتراکین • حضور در اداینمازجنازه قبلاز االاهللتوسطعلمایاشتراککننده اله ال )کلمه ختمکبیره
 خواندهمیشود.

 مراسم تولد
 مایند.(عقیقه)معموالًیکهفتهبعدازتولدپدرومادرنوزادگوسفندراذبحوخیراتمین •

 تولدنوزاد،شبراباراهاندازیمراسمشادیسپریمینمایند(شبنشینی)معموالًجوانانبعداز •

 بازی های محلی مربوط والیت بادغیس 

بازی، دُرّه کاالشرتک، علمچپری،بجولبازی،گولهبازی)توشلهبازی(، گرگبازی،خوسیخوسی)لنگیلنگی(،

تخفکُنک)پنهانشوک( وپدنده)توپجِستنک(،سیگزوچهلگز،،سنگتیکتیکک،گوشتَوک،اَرنگاَرنگ،
 گالبازی)گالچُمبه(،جوزغلطانک،خرمابازی،جوغجوغکوگیلترقانک.
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 فصل دوم
 عمومی والیت تحلیل وضعیت  

 تحلیل وضعیت موجود سکتور صحت ) به تفکیک ولسوالی ها(

تقویتهویتجامعهسالموصحتمندبرایپ کاهشفقر،ارتقاعصحت،لملی،ادارهمؤثر،صیشبردانکشاف، حوثبات،
اطفالسالمبارشدوذکاوتقابل مادرانتأمینعدالتاجتماعیوسیاسیفضایدورازخشونتهایروانی، درک،

مهلکوکشندۀساریوصعباالعالجانآراموبرخوردسالمباخانواده،جامعهعاریازامراضوتوانمند،مهربانباروحور
،،محیطپاکوبدورازآلو ،جلوگیریازمعیوبیتها دگیهایمضرره،جلوگیریازامراضاپیدیمیکوپاندمیکزا

راجعهقبلازوقتبرایاعالجوتأمینصحتمندیاقشارجامعهجلوگیریازامراضمردمآگاهازاموراتصحیبرایم
بوده،درکشورضروریمیMDRوخانمانسوزمانندایدز توبرکلوزکهبهمراتبازانتحاروانفجاربیشترمصیبتزا

وفرهن برابریومشارکتهمگانیشده باعثافزایشبردباری، گجامعهراتحرکمیباشدوهمچنینترویجصحت
توزیعشدهودردهایزندگیدربخشد.یکجامعهصحتمنددارایمولدیتبیشتریبوده،رشدودرآمدهادرآنبهتر

شفاخانهکهداراییکنفرداکترداخلهیکنفرآنبهبودمییابد.درطولسالهایگذشته،دروالیتبادغیسداراییک

ویکنفرواکسیناتوربودهکهتشکیلآنبهاندازهیکشفاخانهولسوالیهمنبودولیداکترگوشگلووجراحدونفرنرس
ریاستصحت امروز دارای عرضهخدماتصحی62عامه تمام میباشدکه خدماتصحی کننده عرضه صحی مرکز

ین،تداویامراضشفاخانهای،سراپا،عاجل،نسائیوالدی،امراضساری،پروگرامهایوقایعازامراضقابلواکس
وکاهشهمحوپولیوبهسطحجامعCBHCساری،پروگرامهایتغذیدرسطحجامعه،تطبیقعرضهخدماتصحی

آموزههای فوقالعادهمالریادربادغیستمویلصحتوفراغتپنجدورقابلهگیودوروندنرسنگعالیومتوسطبا
دربخشوالدتها،ترویجپروگرامهایارتقایصحت،SCشرفتهوعملیونظریدرشفاخانه،تطبیقعملیاتهایپی

20یواجتماعی،خدماتمعیاریبرایمعتادینموادمخدربایکشفاخانهتمویلصحت،حفظااللصحهفردیمحط
 ..میباشد.بستروغیره.....

مرکز61نمیباشد.درینوالیتدسترسیبهخدماتصحیبهبودیافتهولیاینخدماتدرتمامولسوالیهاییکسان
حدود میباشدکه و430صحیتحتمدیریتریاستصحتعامه فنی180آنذکور اناثکارمند طبقه از نفر

ومسلکیمصروفعرضهخدماتصحیمیباشند.

یکتوالیدرینوهمچنانمیباشندباسوادمردمهاروستادرفیصد10٪وشهریمناطقدرفیصد30٪درینوالیت
ودارایراعرضهمینمایند،صحیساعته24خدماتکهکهداردوجودبستر20خصوصیصحیتداویصحیمرکز

تربیهقابلههاونرسهابهسطحجامعهمیباشد.پروگرامهای

بیتردیددرطولسالهایگذشتهپیشرفتهایشگفیدرسکتورصحتدروالیتبادغیسبهخصوصاعمارتعمیرات
تعمیرع تعمیرالبراتواروبانکخون، ، تعمیردربخشمادرانونوزادان،تعمیربخشفارمسی،تحویلخانهها اجل،

واکسین،تعمیرریاستصحتعامه،تعمیرشفاخانهامراضساری،تعمیربخش
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تعمیر21توبرکلوز،تعمیرعملیاتخانهواطفال،تعمیراداریریاستصحتعامه،تعمیرشفاخانهولسوالیوبهتعداد
مانیخوردوجوچکدیگررابنانمودهاست.مرکزصحیوپارکینگوسایط،دیوارهایاحاطویودههاپروژهساخت

نانکشافیخودراباهماهنگینهادهایعضوسکتورکهریاستصحتعامهکهدررأسوتأمینفضایمصئونساختنپال
وبرای  ، ریاستاقتصاد ریاستمعارف، بادغیس، ریاستموادمخدر زنان، هریکریاستامور دارد قرار اینسکتور

مصئونیتزدودنچالشهایص توسعهصحتو در نقشمهمیرا و قرارداشته محراقتوجه در عرضهحت، مراکز
خدماتصحیداشتهاست.

 دیدگاه:صحتبرایتمامافغانها.

 مأموریت:تقویتوضعصحیوتغذیهمهمردمکشور.

 استراتیژیک وزارت صحت عامه:جهات 

 بهبودوصعتغذیمردمافغانستان. •
 توانکشافمنابعبشری.ویتق •
 ازدیاددسترسیعادالنهبهخدماتصحیباکیفیت. •
 تقویتنقشرهبریکنندهوادارهکنندهوزارتصحتعامهدرعرصهصحت. •
 بهبودتمویلصحت. •
 راهمسازیخدماتصحیباکیفیت.حمایتازمقرراتواستندردهایبخشخصوصیبرایف •
 نجامعه.حمایتازبهبودصحتوتواناساخت •
 حمایتوبهبودمحیطصحی. •
ادویهجاتباکیفیت.ایجادفضایکاریبرایتولیدوفراهمسازی •

 :تعداد دسترسی به عرضه خدمات ابتدایه صحی

خدماتصحیدردوبخش و)عرضهخدماتصحیاساسیدرکلین BPHSدرحالحاضر )عرضهEPHSیکها(

درسطحوالیتبرا ای( خدماتصحیشفاخانه کهاینخدمات512518ی کامآلجمعیتوالیتصورتمیگیرد
بصورترایگانبودهواهدافعمدهآنقرارذیلاند:

کاهشمیزانمرگومیرمادرانواطفالزیرپنجسال .1

انجاموالدتهایمصؤن .2
فاصلهدهیمیانوالدتها .3
انجاموالدتهایمصؤنزیرنظریکنفرماهروالدی .4
یدنیدرمراکزصحیدسترسیبهآبآشام .5

کشفوتداویامراضساری .6
حمایتازسکتورخصوصیدوائیوشناسائیودریافتخدماتمعیاریصحیشفاخانهای .7
تهیهرهنمودتجهیزاتبهکارمندان .8

 گیریورجعتدهیمریضاندرسطحوالیتی.لوازموادویهدرشفاخانهوبهبودبخشیدنسیستمرجعت .9
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 داشت شاخص های ذیل تحلیل منابع موجوده بادرنظر

 تعداد مراکز صحی نظر به نوع:
 مرکز62تعدادمراکزصحی:

 والیتیدولتی: مراجعینبرایبخشهایعاجل،100-1شفاخانه ، مریضانسراپا بستردرآنبخشهایمراجعه
 مراقبتهایجدیبعدازعملیاوالدینسایی، مراقبتهایمراقبتنوزادان،بخشاطفال،جراهیعمومی، ت،

بخشنرسنگ،مراقبتهایقبلوبعدازوالدت،خدماتانستیزی، زنانهومردانه، معالجهیداخله صحتروانی،
تغ خدماتبستر ونوزادان، مادران نزد عملیات از بعد مادرانعملیاتومراقبتهای برای وضعیتتغذی معاینه ذی،

هبرایبخشهایچشم،گوشگلووبینی،معالجهدندان،خدماتدندان،حاملهواطفالزیرپنجسال،خدماتاولی
امراضساری،خدماتبستروتداویمریضانتوبرکلوز،مشورهدهیبرایمریضانصحتروانی،خدماتطبخدمات

عدلی طب خدمات ، خدماتوقایوی ، حفظالصحوی خدمات ، منابع ومراقبت حفظ ،  ومالی اداری خدمات ،
 یناسیون،خدماتحمایویوغیره.واکس

 مراجعینبرایبخشهایعاجل،30-1شفاخانهولسوالیدولتی: ، بستردرآنبخشهایمراجعهمریضانسراپا

مراقبتنوزادان،بخشاطفال،جراهیعمومی مراقبتهایوالدینسایی، مراقبتهایجدیبعدازعملیات، ،
مراقبتهایقبلو زنانهومردانه،نرسنگ، معالجهداخله ،خدماتبعدازوالدت،خدماتانستیزی،صحتروانی،

بسترتغذی،معاینهوضعیتتغذیبرایمادرانحاملهواطفالزیرپنجسال،خدماتاولیهبرایبخشهایچشم،گوش

بتمنابع،الی،حفظومراقخدماتاداریوم خدماتطبوقایوی، بینی،مشورهدهیبرایمریضانصحتروانیگلو
 خدماتحفظالصحوی،خدماتواکسیناسیون،خدماتحمایوی.

 4/مراکزصحیجامع •
 20/مراکزصحیاساسی •
 20/مراکزصحیفرعی •
 11/تیمهایمبایلصحی •
 3/صحیتعدادآشیانههای •
 1 /مرکزصحیمحبس •
 311/تعدادپوستههایصحی •
 2 /یهخصوصشفاخان •
 142 /تعداددواخانههایشخصی •
(62مجموع)/:وموقعیتمراکزصحینظربهنوع •
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 0 1 0 1 3 2 0 0 1 قلعهنو

 0 0 0 2 4 6 1 0 0 قادس

باالمرغا
 ب

0 1 1 3 4 2 1 1 0 

 0 0 1 3 4 2 1 0 0 جوند

 0 0 0 2 2 4 0 0 0 مقر

 0 0 1 1 4 3 1 0 0 آبکمری
 0 2 3 11 21 20 3 1 1 مجموع

 (دواخانهخصوصیدرسطحوالیتفعالیتدارند.138درمجموعبهتعداد)

 

 پرسونل به تفکیک رشته: دداتع

 داکتران و متخصصین, نرس و قابله به تفکیک جنسیت: تعداد  

 

 متخصصین داکتران هانرس  واکسیناتوران قابله ها قابله ها تکنیشن ها

 ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث قابلهها قابلههاتکنیشنها

29 72 16 53 16 75 3 21 1 7 

 12تعدادامبوالنسهادرمراکزصحی:

 مجموعه قابله نرس داکتران عمومی طب داکتران متخصص

زنمردزنمردزنمردزن مرد

8 122275116810582



 
 

 وزارتاقتصاد 20

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 

(نفربودهاست1915)1396(نفرودرسال6211)1395مراجعهبرایمراقبتهایقبلازوالدتدرسال

 (نفربودهاست.2000)1396(ودرسال5128)1395برایمراقبتهایبعدازوالدتدرسالمراجعه 

 

 

 مالحظات تمویل کننده غیر فعال فعال تعداد نام وسایل

صحتعامه514 ماشین اکسری
 صحتعامه724 ماشین التراسوند

 صحتعامهECG 835ماشین 
 صحتعامه22166 مانیتور
 صحتعامه29209 سکشن

 1396 1395 1394 1393 1392 شاخص

دسترسی
بهخانمها

عرضهخدمات
صحی

خانمهابه67%
عرضهخدمات
صحیدسترسی
داشتهاست

خانمهابه63%
ماتعرضهخد

صحیدسترسی
ستداشتها

خانمهابه87%
عرضهخدمات
صحیدسترسی
داشتهاست

خانمهابه98%
عرضهخدمات
صحیدسترسی
داشتهاست

خانمهابه94%
عرضهخدمات
صحیدسترسی
داشتهاست

تعدادوالدت
هایانجام
شدهدر
تسهیالت
صحی

5481425781581016110071

فیصدیمرگ
%0,3%0,6%0,3%0,3%0,2انومیرمادر

فیصدیمرگ
%1%1%1%1,3%1,4میراطفال

میزانسوی
تغذیهدر
مراکزصحی

6%4,2%3%4%2%
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 سرمایه گزاری



عرضهکیفیتخدماتصحیدرکلینیکهایدولتیوخصوصی:

بدوندرنظرداشتجنسیتخدماتصحیعرضهمراکزصحیدولتیدرسطحوالیتنظربهکتگوریوحجم خدمات،
کیدبیشتررویارائهمیکنند.کیفیتخدماتهمیشهدرمحراقتوجهوزارتسطحکشوررقمنسبتاباالیداردازینروتا
والدتصورتمیگیرد درزمانوالدتومراقبتهایقبلوبعداز خانمها،خصوصا قرارداشته.خدماتبه صحتعامه

 دارازنحوهعرضهخدماتصحیدولتیوخصوصیصورتمیگیرد.ونظارتدوام

 

 تحلیل وضعیت موجود سکتور معارف ) به تفکیک ولسوالی ها(-2

(میباشد.جوندوغورماج،مقر،المرغاببا،آبکمری،قادس،ولسوالیهایقلعهنوولسوالی)مرکز7بادغیسدارایوالیت

درینوالیت دسترسیبهخدماتتعلیموتربیهبهبودیافتهولیاینخدماتدرتمامولسوالیهاییکساننمیباشد.
39402آنذکورو94410کهشاگردنفر135812باشدکهمینهادتعلیمیتحتمدیریتریاستمعارفباب480

اناثاستمصروفآموزشمیباشند.

یکفیصددرروستاهامردمباسوادمیباشندوهمچناندرینوالیت10٪هریوفیصددرمناطقش30٪درینوالیت
وبهجامعهواقتصادمحصلینراتربیهدولتیوجودداردکهدررشتههایتعلیموتربیه،زراعتموسسهتحصیالتعالی

افغانیجهتخدم همچنان نمایند، می ددواتبیشترتقدیم والیتوجود درین عبارپوهنتونخصوصی که ازارد ت
حنظلهموسسهتحصیالتعالی موسسهتحصیالتعالیحکمتو هایمیباشدو رشته ،شرعیاتوعلوماسالمیدر

 تبیشترتقدیممینمایند.جامعهافغانیجهتخدمامحصلینراتربیهوبهوتعلیموتربیه،علومسیاسیحقوقو

 1396 1395 1394 1393 1392 شاخص

میزان سرمایه 

گزاری خصوصی در 

 سکتور صحت.

شفاخانهخصوصیکهیکیدرمرکزقلعهنوویکیهمدردرطیسالهایگذشتهدردو
ملیونافغانی چهارده  مجموعی هزینه به باالمرغاب گذاری14000000ولسوالی سرمایه

گردیدهاست.

 سال قبلی: 5مجموع بودجه انکشافی ساالنه سکتور صحت و میزان مصرف آن در 

مجموعمصرفمجموعبودجه سال
بودجه

مالحظات

1393 00
1394 00
1395 00
1396 2190000021900000
فیصدکارپیشرفتهاست20احالکاردردوپروژهجریانداردوت165600003312000 1397
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یدرزمینهتعلیموتربیهدروالیتبادغیسبهخصوصشمولیتتبیتردیددرطولسالهایگذشتهپیشرفتهایشگف
علی است. شده حاصل آنان برای آموزشی امکانات آوری فراهم و مکاتب به اطفال اینرغم ای ،دستاوردهاهمه

وقرییموتربیهدردسترسیبهتعل هسراسروالیتبهطورمساویانهتوزیعنشدهوکیفیتمعارفنیزدرولسوالیها
باوجوداعماروبازسازی بادغیسهنوزهممکاتبدرسطحوالیتتعمیراتتدریسیبرایجاتتفاوتزیادیدارد.

اینعرصهمبرمنیاز واحساسمیشود،مردمدر مناطقدوربهصورتفاحشدیده توسعهدسترسیبهتعلیمدر
کوهس ــدستو آموزشو برایدختران، مخصوصاًتانیمخصوصاً نمودنطبقهارتقایظرفیتمعلمان فراهم اناث،

بنابراینمحیطمصئونبرایتعلیماطفالوانکشافمکاتبمسلکیازاولویتهایعمدهمعارفوالیتبادغیسمیباشد.

برایدسترسیشاگردانکههنگهمیشهمصممبرآنبودهادغیسازآدرسسکتورمعارفوفرریاستمعارفوالیتب
باهماهنگینهادهایعضوسکتورکهریاستمعارفدرراساینسکتورقراربهف ضایمصئونپالنانکشافیخودرا

ریاستمبارز ریاستاقتصاد، ریاستداردهریکموسسهتحصیالتعالیبادغیس،اطالعاتوفرهنگ، موادمخدر، هبا
درمحراقتوجهقرارداشتهونقشمهمیرادر،معارفامورزنانوآمریتورزشیمیباشد،وبرایزدودنچالشهای

.توسعهمعارفومصئونیتمراکزتعلیمی،معلمانوشاگردانداشتهاست

 تحلیل منابع موجوده بادرنظر داشت شاخص های ذیل 

 وسطه و لیسه(شده )ابتدایه، متتعداد مکاتب ثبت 

  1396رسالد92ولیسه118،متوسطه244تعدادمکاتبثبتشده)ابتدایه

 مالحظات تعداد مکاتب

مجموعلیسهمتوسطه ابتدائیه

244 11892454

 (92لیسه/118/متوسطه236تعدادمکاتبفعال)ابتدایه 

 مالحظات تعداد مکاتب

موعجملیسهمتوسطه ابتدائیه

236 11892446

 

 (وزنسال ) مجموع / به تفکیک مرد  14میزان سطح سواد باالتر از 

نفوسوالیتبادغیسدرسال مرکزیمجموع تعداد)2017قرارمعلوماتاحصائیه و530574به آمار بنا میرسدکه )
 سال مرکزی احصاییه اداره شده ارایه 2017ارقام پانز17,4% باالتراز معادلنفوسسن والیتکه این سال ده

 میباشد.24,8سال%24-15(نفرباسوادمیباشدکهازجملهمیزانسطحسوادبینسنین92319)
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 ثبتشده(1،متوسطه،لیسه1تعدادمکاتبخصوصی)ابتدایه

 مالحظات تعداد مکاتب

مجموعلیسهمتوسطه ابتدائیه
1 012

 (1،متوسطهولیسه1تعدادمکاتبخصوصیفعال)ابتدایه

 مالحظات تعداد مکاتب

مجموعلیسهمتوسطه ابتدائیه
1 012

 سالدرمکاتب:15نرخشمولیتزیرسن

 مالحظات فیصدی حضور دختران باپسران درمکاتب

لیسهمتوسطه ابتدائیه

اناثذکوراناثذکوراناث ذکور
69% 31%78%22%83%17%

 

 حصیالتعالی(موسسهت1ثبتشده)تعدادپوهنتونهای •
 (1تعدادپوهنتونهایفعالدولتی) •
 (بابمیباشد2تعدادپوهنتونهایخصوصیثبتشده) •
 (بابمیباشد2تعدادپوهنتونهایخصوصیفعال) •
 تعدادمحصلینبهتفیکجنسیت •

 اسم نهاد شماره
 تعدادمحضلین

 مجموع اناث ذکور

9231321055موسسهتحصیالتعالیدولتی 1
15582461804پوهنتونهایخصوصی 2

 

(تناناثمیباشد.477(تنذکورو)1695تعدادمعلمینبهتفیکیکجنسیت:تعداد)



ن
ی معلمی

صیل
سویه تح

  

ف
معار

 

 جمع کل ماستر لیسانس فوق بکلوریا بکلوریا

ذکور
ث

انا
مجموع


ذکور
ث

انا
مجموع


ذکور
ث

انا
مجموع


ذکور
ث

انا
مجموع


ذکور


انا
مجموعث



1295
279
1574

 

349
188
537
51
10
61
000

1695
477
2172
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 تعداد استادان پوهنتون به تفیک جنسیت
 معلمینواستادانبهتفکیک)لسانس،ماستر،دکتورا(هتحصیلیسوی

 مکاتبدارایتعمیرتعداد

 مالحظات تعداد مکاتب

مجموعلیسهمتوسطه ابتدائیه

16 6278156

 تعدادمکاتببدونتعمیر

 مالحظات تعداد مکاتب

مجموعلیسهمتوسطه ابتدائیه
228 5614298

 (سالقبلی5مجموعبودجهانکشافیومیزانمصرفساالنهسکتورمعارف)حداقل

سویه تحصیلی 
 استادان

 دکتورا ماستر لیسانس

ذکور
ث

انا
مجموع


ذکور
ث

انا
مجموع


ذکور
ث

انا
مجموع


8210101 44549 هنتون دولتیوپ

پوهنتون های 
 خصوصی

41344606101

8589314216202 مجموع

 مالحظات باقیمانده مصرف تخصیص سال اسم اداره شماره

ریاست 1
معارف

مدیریتمالی1392575407924723241110308381
ریاستمعارف

139337562499334354724127027
بودجه
انکشافی


139452102005496525402449465
139539322602308472538475349
139630743994285876432156351

آمریت 2
آمریت139610409261040444482ورزشی

ورزشی

اطالعات 3
وفرهنگ

اطالعات139521407905
وفرهنگ
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 سرمایه گزاری  

 درسکتور معارف وفرهنگ: میزان سرمایه گزاری خصوصی

یکرادیویخصوصیبنامرادیوحنظله2009دروالیتبادغیسدرکناررادیووتلویزویونملی،برایاولینباردرسال
ووپسازآن)سالهایبعدی(رادیونریمان،رادیوالغزالیورادیوصمیمبهترتیببهفعالیتآغازکردند.درکناراین

هایصوتی محلیرسانه یکتلویزیون محلی، بنام در"عبور"خصوصی همچنان است. کرده فعالیتآغاز به اخیرا
فرهنگیخصوصیبنامهایبادغیسفلموجوانفلمبحیث–پهلویاینرسانهها،چندیننهادخصوصیرسانهیی

متشبثینرسانهییکارمیکنند.

کستردهودایمنمیباشندبلکههرازچکانجامشدهامابصورتقسمترسانههایچاپینیزسرمایهگذاریهایکودر

درسطحکشوروبخصوصدر دروهپساطالبانرا گاهیبهچاپونشرمیپردازند.بادرنظرداشتتماممحدویتها،
بادغیسمیتواندورهشگوفاییرسانههایصوتیوتصویریارزیابیکرد.

مثالزندهآنراتاسیسچندینمکتبخصوصیبثاتصورتگرفتهاستکهدرقسمتمعارف،درسالهایاخیرتش

تاسطحلیسهوحتیانستیتیوتتخنیکیومسلکیعنوانکرد.تاکنونانستیتیوتتخنیکیومسلکیگوهرشاد،لیسه
نریمان لیسه به دوسالفعالیت، بعداز مکتبمتوسطهخصوصیرهاومکتبخصوصیالغزالیکه خصوصینریمان،

 ارمیکنند.ادغامگردید،فعاالنهک

قسمتتحصیالتعالینیزباوجودتماممحدودیتهایدیموگرافیکیواقتصادیوجغرافیایی،نیزازقافلهسرمایهدر
گذاریخصوصیپسنماندهاست.بعنوانمثالازایننوعسرمایهگذاریها،بهموسسهتحصیالتخصوصیحنظلهو

اینسوفعالیتمیکنند.به2014خصوصیحکمتاشارهکردکهازسالموسسهتحصیالتعالی

 جدولزیرمبالغسرمایهگذاریسکتورمعارفوفرهنگوالیتبادغیسدرسهبخشعمدهرانشانمیدهد:

 مجموع مبلغ سرمایه گذاری شده نام نهاد/اداره شماره

7560000ریاستمعارف 1
29745005ریاستاطالعاتوفرهنگ 2
92160000ریاستموسسهتحصیالتعالی 3

 موسسات همکار غیر دولتی وشرکای انکشافی درسکتور معارف

 USAIDوGPEیونسکو،ورلدویژن،,دفترمحترمیونسیف،

 نوع فعالیت اسم شماره

ایجادمکاتبمحلی،تسریعیواموزشقبلازمکتبیونسیف 1
ایجادکورسهایسوادآموزیوحرفهیونسکو 2
غذاییبهشاگرادانمکاتبوترمیماتتعمیراتمکاتب.تهیهموادورلدویژن 3
4 GPEایجادمکاتبمحلی،تسریعیواموزشقبلازمکتب
5 CHEMONIC

S CBA 
ایجادبرنامههایآموزشیبخاطربلندبردنارتقایظرفیتکارمندان.
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مکاتبدولتی راجستر خصوصی452میزانثبتو م،انستیتوتدولتییک2، راکزحمایویبابوخصوصییکباب،
 باب،پوهنتونهاومراکزآموزشیوتعلیمی.سیستممعلوماتی17باب،مدارسدینی4تربیهمعلم

کیفیتوموثریتتدریسمکاتب:خصوصیعالیمیباشدازاینکهمکاتبخصوصیبمنظورجذبوعالقهمردمدرمکاتب

می استخدام ایرا ورزیده برایخصوصیاستادان ونیز درمکاتبدولتینمایند میدارند.، تادیه معاشزیادتر استادان
مرفوع حدکافی رابه مکاتب ضرورت تشکیالتشان ازیکطرف دولتی درمکاتب اینکه بعلت میباشد متوسط کیفیت
ساختهنمیتواندوازسویدیگرنبودمعاشمعلمینبحدکافی،کمبودتعمیراتدرسیوکمبودکتبدرسیسببمیشود

شکلدرستآنبدستنیاید.تانتایجمتوقعهب

 تحلیل وضعیت موجوده  سکتور زیربنا ومنابع طبیعی ) به تفکیک ولسوالی ها( -3

سکتورزیربناومنابعطبیعینقشعمدهایدررشدوانکشافاقتصادیواجتماعیداردکهمیتواندتغیراتمثبتیرادر
مسیرشاهراههایعمومی،ازسرکهاوشتهتعدادیزیادیذسالگ10طییسبادغزندگیمردمبهمیانآورد.دروالیت

،جغلاندازیواحداثگردیدهاندکهتاحدیمشکالتمردمرامرفوعساختهمربوطولسوالیهاوحتیقریهجاتهای
لسوالیهایبعضیوگردیدهوسرکهامسیرتمامیولسوالیهاخامهبودهوهمهایآنهاجغلاندازیاتصالیهای.سرکستا

لسوالیمانندو وطیمدتمتذکرهیکبارجغلاندازیصورتگرفتهاماسرکولسوالیصعبالعبورمیباشد)جوند(
وخوشبختانهشاهراهعمومیومردمازینناحیهدچارمشکلمیباشندبناغورماچگاهیهمترمیمیاجغلاندازینشده

اسفالتمیباشدوکاررویاینسرکهاادامهدارد.تردرحالکیلوم98شرکولسوالیآبکمریبهطول

سکتورزیربناومنابعطبیعیمتشکلازذیلمیباشد:

ریاستفوایدعامه-1

ریاستشاروالی-2

ریاستحوزرهفرعیدریایمرغاب-3

ریاستاحیاوانکشافدهات-4

ریاستحفاظتمحیطزیست-5

علوماتیریاستمخابراتوتکنالوزیم-6

ناښآمریتبر-7

 موسساتداخلیوخارجی-8

هایخوردوکوچکاعمارگردیدهکهظرفیتآبیارییکمقدارزمینهاراداردامامتاسفانهدربندبادغیسدروالیت 
.بندهایدایمیوموسمیدارندکدامفعالیتدرحصهاعماربندهایبزرگصورتنگرفتهاستآبمسیردریاهایکه

آلودهگیمحیطزیستکهیکمشکلتاسددتابتواندظرفیتتولیدیآنهابهحداعظمبرنداراعمارکورضرورتبهمذ
افغانستانمیباشد گیمحیطزیستهمبهبادغیسوالیتوجدیدر استیسختآلوده توسطاعماراینمواجه که

نبودسیستمکانالزیسیونبندهارفعمیگردد قطعجنگالت،ایجادهایغیرمعیوایجادشهرکمعیاری. تعدادزیاداری،

سرازیرشدنسیالبها،استفادهازماشینهایکهنهوغیرهمشکالتمحیطزیستیرابرایمردمدرداخلشهر،حمامها
ایجادکردهاست.
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 : هدف و ساحه فعالیت سکتور

بهرهبرداریمناسبازمنابعطبیعیبه نا کاهشهدفعمدهسکتورزیریناهما ایجادشغل، منظوررشداقتصادملی،
بهمارکیتومرکزوالیتوهمچنانایجادسهولتدرهنگامعبورومرورمردم،تنظیممفقرورفاهعامه،دسترسیمرد

منابعآبوجلوگیریازضایعاتآب،جلوگیریازتخریبسواحلدریاوزمینهایزراعتیمیباشد.فعالیتسکتورزیربنا

تااکنونتطبیقبادغیسیتولسوالیآنمیباشدکهپروژههایمتعددیدرساحاتمختلفوال6زوالیتومشمولمرک
گردیدهاست.

 در نو شهرقلعه والیتداخل حدود 8بادغیسدر طولیسرکقکیلومتر به سرکهایکیلومتر272رریزیگردیده،

 و  ها اندازیگر1881ولسوالی قریهجاتجغل سرکهای باعثبلندرفتنکرایهودیدهکیلومتر وضعیتبدسرکها
ردیدهکهتاثیراتمنفیبراقتصادمردمواردمیکند.انتقاالتموادومسافرینگ

بودندکهاز3500حدود5/5/1397الیتاریخ مستفید طریقدیزلجنراتورتولیدمیگردید، برقکهاز نور منزلاز

همهمنازلازبرقتوریدیجمهوریترکمنستانمستفیدبودهو4500تعداد(به15/6/1397تاریخفوقتافعال)تاریخ
روزهدرحالازدیادوتوسعهمیباشد.ولسوالیمقروقریهجاتمربوطآننیزدرحالسرویابتدائیبودهکهازبودجه

میثاقشهروندی-وزارتانکشافدهات -برنامه کار طیمراحلودیزاینوسروی، برقبعداز از عملیآنآغازو
توریدیمستفیدخواهندشد.

انتقالبرق،ازفرستانالیتورهشیخبهبرججوزاسالجاریسرویودرمرحلهتهیهوخریداریقریهجاتمسیرخط
شروعوبهقریهتورهشیخختممیگرددکهدرآینده20kvتجهیزاتالزمهآنبودهوازسباستیشنقلعهنوخط

یکازنوربرقواراداتیبرخودارخواهندشد.نزد

موقعیتبداخلشهرویاقریهجاتمتصلبهشهر27بازماندهاندکهتعداد1390سرویسالدرموردمناطقکهاز
میلیونافغانیمیشودبهمرکز14استنیزسرویودیزاینآنتکمیلوجهتتهیهتجهیزاتموردنیازکهحدود

یدهاست.ارسالگرد

وزارتمعادنوپترولیم

 اهداف:
خصوصیک تولیددرآمددولت،سرعتبخشیدنسکتور میشود، هایدروکاربنها معادنو بهانکشافسکتور منجر ه

اشتغال،رشداقتصاد،زیربناهاوانکشافجامعهبهطورپایدار،متعادلوشفاف.

 استراتیژی:
طریق استقاللمالیافغانستاناز هایدروکاربنهاکمکبه معادنو اینکهوانکشافسکتور اطمینانحاصلکردناز

اقتصادیمحلیومنطقهایکمککردهوجهتتامینصلحوامنیتنیزهمکاریمیکند.-معادنبهانکشافاتاجتماعی
بهترینفعالی با محیطیهمراه نیازهایاجتماعیو انطباقصنایعاستخراجیبا تهایبیناطمینانحاصلکردناز

 .المللیبرایتوسعهپایدار
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 تحلیل وضعیت:
یمنابعغنیمعدنیوانرژیمیباشد.اینکشورازمیانفلزاتدارایمعادنمس،طال،وسنگآهنبودهافغانستاندارا

ذغالسنگوهایدروکاربنهامیباشد. مصالحساختمانی،سنگوسنگهایقیمتی، وهمچنیندارایمعادنمواد/

د،اشتغالزاییوافزایشدرآمددولتشناختهسعهسکتورمعادنبهعنوانتنهامهمتریناهرمتنوعبخشیدنبهاقتصاتو
شدهاست.پتانسیلاقتصادیمتوسطودرازمدتسکتورمعادنوهایدروکاربنهانسبتبههربخشدیگریدراقتصاد

افغانستانبیشتراست.

نتیجهآناکتشافاتابهتصویبرسانیدهاستکهدروریکپالیسیجدیدبازارمحورربرایآزادکردناینپتانسیلکش
سرمایهگذاریخصوصی میکند. وتوسعهسکتورمعادنمنابعطبیعیکشورازدولتبهسکتورخصوصیانتقالپیدا

مشتقخواهدشد.ازصنعتبزرگنیازخواهدبود.درآمددولتازطریقمالیاتمعادن،حقامتیازوصدورجواز/مجوز
بینالبخشیبرایمعادنانتظاراشتغالزاییوسرعتبخش هاییکپارچه رویکرد و توسعهمناطقروستایی، یدنبه

سرمایهگذاریدرزیربناهادرکریدورتوسعهمنابعموردعملواقعخواهدشد.قانونجدیدمعادنکهبهطورگسترده
بهبخشمعادنجذبشودنیزتصویبشدهاست.حفامبتنیبراهدافدولتاستکهس ظتمحیطرمایهگذاریها

ازجملهپشتیبانیازارائهکنندگانخدماتمحلیدرچارچوبهای توسعهاجتماعیوالزاماتمحتوایملی، زیست،
معدنم تشویقنماید. را منصفانه و پایدار بهطور توسعه ادامه شدهتا وسیاسیوقانونیگنجانیده سعینکآینده

عادنمیباشندکهسرمایهگذاریهایخارجیرادربخشمعادنپروژهسنگآهنجاجیگگاولینپروژههایبزرگم
 افغانستانبهخودجذبکردهاند.

بررسیاخیرنشاندادهاستکه هنوزهمموانعدرفراراهتجارتوسرمایهگذاریهایافغانستانوجوددارد. تاکنون،

برایارائاگردر بهخودصورتیکهافغانستانمیخواهدسرمایهگذاریهایالزم دولترا و مردم منافعاقتصادیبه ه
جذبکندبایدطیفوسیعیازاصالحاتسازمانیکهالزمبهاجراهستندراتطبیقنماید.یکتوصیهمرکزیموجود

روزارتمعادنوپترولیمبهمنظورانتقالتوسعهناشیدرتحلیلهایاینسکتورایناستکهاصالحاتوبازسازیهاد

 بهتوسعهناشیازسکتورخصوصیضروریمیباشد.ازدولت

 تحلیل منابع موجود بادر نظر داشت شاخص های ذیل

 شهر سازی و مسکنامور وزارت 

 ف:اهدا
شهریبرایهرشهروشهروندافغان.دنوباالبردنکرامتانسانیوشهروندیبواسطهارائهخدماتمتوازنینابازگردان

 :هااستراتیژی

ستراتیژیمدیریتشهریشامل:سازماندهیا

 انکشاف،تاییدوبهاجرارساندنپالیسیملیشهری؛

 انکشافپالنهایشهریوساحویبرایشهرهایبزرگ؛

 آمادهسازیپالنهابرایاستراتیژیانکشافساحویبرایهمهزونها؛
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 شهرداری؛تقویتظرفیت

 الیتوشهرهایبزرگ؛رشددرآمدوبرنامههایظرفیتسازیدرسیوچهارو

 انکشافپالنهایتوسعهشهری،شاملپالنهایسرمایهگذاریهایزیربناییبرایبیستوپنجشهربزرگ؛

اصالحاتبنیادیبرای حکومتداریموثردرانکشافوارتقاظرفیتبنیادیپشتیبانیشدهتوسطبرنامههایعلمی،
 سیوچهاروالیتوشهرهایبزرگکشور؛

 و تکنالوژی معلوماتی  ارت مخابراتوز

 ف:اهدا
 وزارتمخابراتایناستکه اهداف هایاولویتملیاز برنامه معلوماتیتبدیلکند. یکجامعه به افغانستانرا

اطالعاتمدرنوکارآمدوبخشارتباطاتودولتافغانستانبههدفتحققاینهدفتوسطایجادیک-Eالکترونیکی
برایخدمات مساوی دسترسی ارائه بخشعمومی، در شفافیت و کارایی افزایشاثربخشی، منظور به الکترونیک

اجتماعی،توسعهسکتورخصوصیپرجنبوجوشوایجادیکجامعهباهممرتبطوخالق.

 :ها استراتیژی
ذیلذکرگردیدهاست:انبهنیازهست،کهدرتیژیهابهاقداماتچندجبرایبدستآوردنایناسترا

مشکالتآیندهوساختنبراساسموفقیتهایگذشته - سکتورفایقآمدنبر وزارتخانه، ظرفیتسازیدر
 ؛نهادها،سکتورخصوصیوجریانتعلیموتربیهکهتغذیهسکتورهاست

 ؛ارائهنمودنخدماتجدیدوارزشافزوده -

 ؛لتتولیدیوکارآمدومردمافغانستانود -

 وضعیت: تحلیل
اهمیتبازسازیسیستمهایارتباطیوفرآهمآوریجدیدترین2002بعدازبوجودآمدنحکومتانتقالیدرسال

احساس نوسازیافغانستانبالفاصله جهترشدعمومیو پیشرفتهایتکنالوژیمعلوماتیبرایافغانها تکنالوژیو

تکنالوگردید معرفی و ارتباطی خوب های سیستم امنیت،. ممکن که سکتورها، سایر رشد برای معلوماتی ژی
تالشهایبرایایجاد مهمپنداشتهشد. باشد، کار تجارت/کسبو یا و تعلیموتربیه انکشاف، بازسازی، حکومتداری،

د.زیربناهاجهتارتباطاتواستفادهتکنالوژیمعلوماتیبهترآغازگردی

بهرشدوانکشافسریعوصلMCITی)وتکنالوژیمعلوماتمخابراتبهوزارت (مسولیتدادهشدتااینسکتوررا
یکیازموفقیتهایمهممخابراتنماید.بعدازآنپیشرفتهایزیادیصورتگرفتهاست.دراصل،انقالبدرعرصه

گیرداشتهاست.رویرشدوانکشافاقتصادیتاثیراتچشمیمخابراتکشورمیباشد.رشدسکتورتکنالوژیمعلوماتیو
اینسکتورتمامکشوررابهموصلکرده،موثریتحکومترابهبودبخشیدهوبرایرشدسکتورخصوصیانگیزهفراهم

نمودهاست.
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 مجموعسرکهایشهریوروستایبهکیلومتر

 مالحظات طول سرکها موقعیت شماره

کیلومتر60شهری 1
کیلومتر356ولسوالیها 2

کیلومتر1881دهاتی 3

 مجموعهسرکاسفالتشدهوجغلاندازیشدهبهکیلومتر

 تعداد میادین هوائی دسترسی به ترانسپورت هوائی

درمرکزشهرقلعهنو1347هوایکانکریتیوجوددارد.اینمیدانهوایقلعهنودرسالدروالیتبادغیسیکمیدان
(درجهاعمارگردیدهاست.طولمیدان04(و)22(مترازسطحبحرتاسیسگردیدهخطرنویدرزاویه)905بهارتفاع)

(مترمیباشد.90رمشکوفانبه)(مترودرقسمتداخلفا150(متروبهعرض)2400هوایباساحهمصئونیتپرواز)
(کشوراسپانیاطورپختهکانگریتPRTتوسط)1386(متردرسال25(متروبهعرض)2000خطرنویبهطول)

گردیدهاستودوسالقبلشرکتهواییافقشرقپروازهایمنظمیکهداشت،نسبتبهمعیارینبودنطیارات،
هایخویشرابهحشرکتمذ پرواز افغانستانشرکتهایهواییخصوصیکور در فعالً تا دیگر آوردو التتعلیقدر

والیتبادغیسبهخدماتترانسپورتهوای مردم بناءً نمایند. طیاراتکوچکندارندکهدراینمیدانهواییپرواز
ندارند دسترسی

صورتنگرفتهوکارکناناینادارهمیدانهواییقلعهنوتطبیقدرطولپنجسالگذشتههیجنوعپیشرفتانکشافیدر
(NPPS(نفرهستندومیدانهواییدربرنامه)وصلزیربناها(ملیدارایاولویت)16دربخشهایمختلفتعداد)

 .میباشد

 خدمات ترانسپورت زمینی  دسترسی
واقعگردیدهکهسرکحلقویکشو شمالغربکشور ازاینوالیتوالیتبادغیسدر نقطهعطفبینر و میگذرد

شمالوغربکشورپنداشتهمیشودوهمهروزهوسایطباربریومسافربریازمسیرشاهراهمتذکرهعبورمیکنند.

مدیریتعمومیتنظیمترانسپورتزمینیتحتچوکاترسمیوزارتترانپسورتوهوانوردیدراینوالیتفعالبودهو

وپالیسیهایدولتبهپیشبردهوتمامینسپورتزمینیراتمامیاموراتترا درمطابقتبهقوانین،طرزاالعملها
نمایندگیهایترانسپورتبخشخصوصیرامطابقاصولوپالیسیهایبخشترانسپورتنظارتوارزیابیمینمایدتا

باشدکهخدماتوتسهیالتالزمرابرایمردماینوالیتفراهمسازند.

باشندهگاناینوالبهترانسپورتزمینیدسترسیداشتهکهازعرادهجاتکراییوشخصی80از%طحوالیتبیشسدر
کوهستانیوغیر استفادهمیکنند اکنونوجودنداردوبهنسبتسرکهایخامه، دراینوالیتبسهایشهریتا

 استندرتافعالازبسهایمسافربریاستفادهنمیشود.

 مالحظات طول به کیلومتر نوع سرک شماره

  کیلومتر15 اسفالت 1
کیلومتر305جغلی 2
  کیلومتر320 مجموعسرکها 3
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 ق وضعیت فعلی توزیع انرژی برق به انرژی بر رسیدست

منزلازنوریبرقکهازطریقدیزلجنراتورتولیدمیگردیدمستفیدبودندکهاز3500حدود5/5/1397الیتاریخ
منازلازبرقتوریدیجمهوریترکمنستانمستفیدبودهوهمه4500بهتعداد15/6/1397تاریخفوقتافعالتاریخ

وتوسعهمیباشد.ولسوالیمقروقریهجاتمربوطآننیزدرحالسرویابتدائیبودهکهازکهازدرحالازدیادروزه

کارعملیآنآغازوازبرق بودجهوزارتانکشافدهاتبرنامهمیثاقشهروندیبعدازطیمراحلودیزاینوسروی،
توریدیمستفیدخواهندشد.

نالیتورهشیخبهبرججوزاسالجاریسرویودرمرحلهتهیهوخریداریلبرق،ازفرستاقریهجاتمسیرخطانتقا

قلعهنوخط شروعوبهقریهتورهشیخختممیگرددکهدرآینده20kvتجهیزاتالزمهآنبودهازسباستیشن
نزدیکازنوربرقتوریدیبرخودخواهندشد.

موقعیتبداخلشهرویاقریهجاتمتصلبهشهر27ماندهاندکهتعدادباز1390درموردمناطقکهازسرویسال

میلیونافغانیمیشودبهمرکز14استنیزسرویودیزاینآنتکمیلوجهتتهیهتجهیزاتموردنیازکهحدود
ارسالگردیدهاست.

 باشد.فامیلدرسطحوالیتمی599دسترسیبهانرژیبرقآبی)میکروهاروپاور(

 سترسی به آب اشامیدنی صحید

ایجادگردیدهوآبکهازسرچشمهقرقیطوبهفاصلههشتکیلومتر1357و1356آبرسانیدروالیتبادغیسدرسال
توسطپایپازبیستسمنتیانتقالوبهداخلشهربهجادههایفرعیوبهسایزهایمختلفتوزیعمیگردیدهکهاز

هایسمنتیدرطیسالهایگذشتهباگذشتزمانوبهاثرعبورومرورعرادهجاتکامآلشبکهنل(کیلومتر16جمله)
فرسودهشدهودرحالازبینرفتنبودکهبهاساسپیشنهادآمریتآبرسانیواحکاممقاممحترموالیتتیمبازسازی

نظ در مشکالتآبرسانیرا هسپانیا( تمامرگرفتهوالیتیبهخصوصبخش)آیسیدکشور همکاریگردیدندتا آماده
( ایناقدامبرعالوهتمدیدشبکهسابق، ازنوعپولیتیلینتمدیدنمایند. (کیلومتردیگرنیزاینشبکه34شبکهرا

(نفوسمیشودکهازطریق40072(مشترکودرحدود)2635(کیلومترشبکهودارای)50انکشافنمودهکهفعآل)

بهآمریتآبر بدونسانی و هوایازاد در سابقکامآل در قرقیطو منبعابسرچشمه میگرد. آبتوزیع نوبتی شکل
سرپوشبودهکهخوشبختانهبههمکاریتیمبازسازیوالیتی)پآرتی(اسپانیه،باالیچشمهفوقکامآلپوشیدهشده

عالوه فلزیایجادگردیدهاست. کناره سمنتیو دیوار اطرافچشمه قسمتپایانیبراینو یکبابفلترخانهدر ،
چشمهبهخاطرتصفیهآبساختهشدهاست.

امادرقسمتمنبعآبیدیگر،منبعآبرسانیوپیشرفتکارآبرسانیازولسوالیقادساستکهقراربودبهمرکزوالیت
والیقادسوقریهقادسخوردکازگانولسانتقالیابدامامتاسفانهتاکنونبهبهرهبرادرینرسیدهاستوصرفباشند

 آنبهرهمیبرندکهفازاولشبکهقادستکمیلگردیدهاستوفازدومآندرحالپروسهتدارکاتیمیباشد.
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 دسترسی به خدمات مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی

دسترسیدارنددراینوپستیدرسطحوالیتبادغیسمردمواداراتدولتیبهتکنالوژیمعلوماتی،خدماتمخابراتی
فعالبوده والیتشرکتهایمخابراتیازقبیلشرکتمخابراتیسالم،روشن،افغانبیسیمامتیانواتصاالتعمالً

بهخدماتمخابراتی 55مردم دارندوهمچنان 60الی والیتبادغیسبهخدماتدرصد50درصددرسترسی مردم

انترنتدسترسیدارند.یتبهمردماینوالدرصد20مخابراتیو

درضمندربخشهایهاردویروسافتویروترمیماتوسایلتکنالوژیمعلوماتیخدماتصورتمیگیردکهگراف
ذیلدسترسیمردمرابهخدماتمخابرتاتیوانترنتیدرسطحوالیتوولسوالیهانشانمیدهد:

تیلیکاموصلاتصاالتامتیانافغانبیسیمروشنسالم
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یتشانیونوعفعالتولیدی/صنعتفاریکاتتعداد

،دوکارخانهتولیدیخ/تصفیهآبنوشیدنیازسویتجار/متشبثین1396-1395دروالیتبادغیسدرجریانسالهای
(لیترآبتصفیهبهبازارعرضهمیکنند.240000بهفعالیتآغازنمودهکهروزانه)

پارکهایصنعتی

 رد.تاهنوزپارکصنعتیوجودندادرسطحوالیتبادغیس

 اشتغال نفوس درسکتور زیربنا

و هایانکشافیزیربناییداشته پروژه که اداراتتشکیلگردیده ومنابعطبیعیاز بنا هویداستسکتورزیر طوریکه
نفوسدرهموارهغرضپیشبرداموراتکاریپروژهبهیکتعدادزیادیازکارکناننیازداشتهکهاینعملسبباشتغال

بنایی زیر یکطرفبخشهای از که است. سببممانعتگردیده طرفدیگر واز آمده ومصروفیتبوجود کار زمینه

جوانانازاعتیادبهموادمخدرمیگرددوهمچنانجلوگیریازبیکارینمودهومانعرشدفساداداریمیگردد.

 :کجنسیتنشانمیدهدجدولذیلخالصهاشتغاننفوسرادرسکتورزیربنابهتفکی

واحدمجموعهجنسیت
 نفر950زنمرد
93515
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 انواع معادن و ظرفیت آنها: 

اداره بهترمیدانید طویکهشما بهسرویهایابتدایآمریتمعادنبادغیس، والیتبادغیسنظر در معادنموجود
سروالیتبودهبازدیدازمعادنمجوددرسرتادرتالشسرویو1395الی1393معادنوالیتبادغیسازاوایلسال

یرانظربهبنودکارمندمسلکیمدتیرانظربهشرایطبدامنیباعثمعوققرارگرفتناینعملشد.کهمتأسفانهمدت

هدفچندینبارازطرفاینادرهیکسلسلهپشنهاداتومکاتببهمقاماتوزارتمعادنوپترولیمتقدیمگردیدهکه
دروالیتباغیسدیدننمایدولیریاستهاییتمیباشدتاازظواهرمعدنیموجوداناعزامتیمتخنیکیبهاینواال

سرویکادستریوجیولوژیازکمبودانجینرمسلکیسخنگفتند.

 سال در خوشبختانه منرا1395اما مدیریتعمومیجیولوجیست بست در مسلکی انجینر نفر یک استخدام لهابا
احاتمختلفوالیتبادغیسدیدنبهعملامتیووسایلدستداشتهابتدایازستوانستیمبهاساسسرویهایمقدم

آوردهنمونهاخذنماییم.

به بهاساسنمونههایبدستآمدهازوالیتبادغیستوسطمدیریتعمومیاینادارهونمونههایمواصلتورزیده
نشانمیدهد:وجودیتمعادنذیلرادروالیتباغیسآمریتمعادنتوسطمردم،م

 معادنسنگچونه:درمرکزوولسوالیهایمقر،قادسوآبکمری .1

 معادنخاندانمس:مانندآزوریتمملخیتدرولسولیهایآبکمری،جوندوقادس .2

 معادنسنگتزئینیرخام:دروالسولیقادس .3

 مقرمعادنگچدرولسوالیهایجوند،قادسو .4

 معدنذغالسنگدرمرکز .5

 درولسوالیآبکمریگاوپالمعادنسن .6

 معادنابرک:درولسوالیهایجوندوقادس .7

 معادنسنگفلدشپات:درولسوالیآبکمری .8

 معادنسنگساختمانیبادرجهاعلی:درمرکزوتمامولسوالیها .9

 معادنریگوجغل:درمرکزوتمامولسوالیها. .10

 قرارداد ها:در بخش عواید و 
کهرشداقتصاداشتغالزاییبرایکشورماندارداماتاهنوزمعادنسیکادارهعایداتیبودهادارهمعادنوالیتیبادغی

 اینوالیتشروعبهاستخراجننمودهبناادارهمعادنتاهنوزکدامعوایدندارد.

معاونکهاستخراجشدهاستباظرفیتاستخراجساالنه •

االنهمعادنسعواید •

نفوسدرمعاوناسشتغال •
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ازآنجائیکهمعادندروالیتبادغیسبکرونااستحراجماندهاست،بناءظرفیتاستخراج،میزاناشتغال،عوایدساالنه،
امیدمیرودکهدرآیندههاینزدیکدولتبهآنتوجهالزمنمودهوازاین صادراتوعوائدآنتخمیننشدهاست.

استفادهاعظمینمودهفرصتها وضعیتمعیشتیمردیاقتصادیپایدار راستایبهبود واقتصادکلیوالیتتادر م
بادغیستغییراتمثبترونماگردد.

 عمدهتولیدی/صنعتیبهوالیاتدیگرویاخارجازکشورصادرات

تخمهن پسته، کشورهایخارجرا والیاتدیگرو والیتبادغیسبه انواعپوست،صادراتعمده کرابیه، )تربوز(، دوانه
هد.شم،کرک،قالین،گلموغیرهتشکیلمیدپ

 .عمدهتولیدی/صنعتیازوالیاتدیگرویاخارجازکشورواردات

وارداتعمدهوالیتبادغیسکهخارجکشورووالیاتدیگربهاینوالیتسرازیرمیشود،ازقبیلگازمایع،غلهجات،

املاند.ادساختمانیودیگرموادغذاییاولیهشتازه،سبزیجات،منسوجاتومبلمانومومیوهجاتخشکو

 صادرات ساالنه فابریکات تولیدی / صنعتی رزش ا

بهخارجازوالیتصادر دروالیتبادغیستاهنوزکدامفابریکهتولیدیتاسیسنگردیدهکهبتوانموادتولیدیآنرا
بهاساستذکرباال ندروالیتموجوداستکهموادتولیدی)یخ(آفقطدوشرکت/کارخانهتولیدیخدرسطحنمود.

فصلگرمادرداخلوالیتبهمصرفمیرسد.

 (سالقبلیجدولذیلنشانمیدهد5بودجهانکشافیساالنهسکتورزیربناءومنابعطبیعی)حداقلمجموع

 مالحظات باقیمانده لرمصرف به دا تخصیص به دالر سال اسم اداره شماره

وسکتورزیربنا 1
منابعطبیعی

139323564662356466
1394125000125000
1395264161264161
139648630734863073
139733800003380000

کدامموسسههمکارغیرتاکنون موسسات همکار غیر دولتی وشرکای انکشافی درسکتور زیر بنا ومنابع طبیعی

 رسکتورزیربناومنابعطبیعیفعالیتندارددولتیوشرکایانکشافید

 تحلیل وضعیت موجود سکتور زراعت وانکشاف دهات ) به تفکیک ولسوالی ها(
دستارقاماساسبهساختارفزیکیاینکهگردیدهتشکیلخاکیهایازتپهاکثراًساختارفزیکیازلحاظوالیتبادغیس

میگرددارایهبفیصدیذیالداشته ازجملهیکیبادغیس،میباشد78%ئیوتپه16%کوهستانی،6%همواراراضی:
اوایلسالهایطیشدهانجاماحصائیهحسبکهبودهغنیوحیوانینباتیطبیعیمنابعداشتنازبابتکهوالیاتیست

،بودگردیدههزارهکتارسنجشیکصدویکجنگالتزیرپوششساحهیعنیبادغیساشجارطبیعیساحهتمامجمهوریت
هزارهکتارعلفچرطبعی10وساحهارچههکتارجنگلهزار10وساحهپستههزارهکتارجنگالت91ساحهجملهازکه
طبیعینسبتجنگهایسهدههگذشتهوعدمآگاهیوبیخبریمردمازارزشواالوحیاتیایناشجار،میکرداحتوارا

 :داردادامهویرانیاینکنونتامتمادیازسالیانمختلفاشکالوبهزدهآنوویرانگریچپاولبهدست
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وساحهپستهجنگلهکتارهزار30-28درحدودفعالآمدهبعمـلسرویپســتهجنــگلازسـاحهطوریکهاخیرآ
)قیمــاندهباارچههکتارجنگل(2000) 2000وساحه ومتباقیهکتارعلفچــرطبیعی( دارد وجود فعال
است.شدهیلتبدزراعتیهایزمینهزارهکتاردیگربه8

٬سکتورزراعتوانکشافدهاتدرانکشافاقتصادیواجتماعینقشبرازندهداردزیرااقتصادکشوروابستهبهزراعتاست

پروگرامهایازاخیرسالهایطیامنیتیمشکالتنسبتبدبختانهکهدهبوللمی%85ازبیشبادغیسزراعتیاراضی
ستریسروی ندهکاد زمین(هکتار19471حدود)دارایتخمینیشدهانجامتسبامحاوقراربازما وبیشآبی

654،9)ساحهودحــدآبیساحهجملــهازکهبودهللمـــیزمین(هکتار93632از) زمینجریب( پوششزیر

.شخصیدرآمدهپستهباغهایپوششزیرللمیزمینهکتار(4484)وسنگیخسـتهوگوشتــــــیمیوهباغهای

بودهدارانباتاتونمویرشدبرایومناسبمعتدلهواواقلیماکثرآ،زیادعمقدارایمناسبهایخاکدغیساب اما
موسمیآبهایذخیرهوعدمآسمانینزوالتبهمازراعتبودنمتکینسبتبهندارد،راضرورتموردکافیآبمتاسفانه

ناشیغذایموادکمبودبهاکثرآمامردملحاظازاینکهبودهمواجهآبیکممشکلبههمیشهماپیشهزراعتدهاقین
.شندمواجهمیباهاخشکسالیاز

٬درسکتورزراعتوانکشافدهاتسرمایهگذاریهایزیادیدربخشتوسعهوترویجاحداثباغهایمیوهوخصوصاپسته

٬احداثجغلاندازیسرکها٬وحیوانیمبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی٬ترویجتخمهایبذری٬مراکزصحیحیوانی
 ٬پلچکها ٬حفرچاهایآبآشامیدنی آبیاری های مواد٬احداثشبکه علیه ومبارزه سیلبرها ها تحکیماتکانال

مخدرصورتگرفتهاست.

 اینوالبهشکلعنعنویصورتمیگیرد ریاستزراعتوموسساتهمکارتخمهایبذریاصالح٬کشتوزراعتمردم
سبزیجاتوحبوباترابطوررایگاندردسترسدهاقینقراردادهودرزمینهچگونگیکشت٬گندمبطورسبسایدیشده

قین٬بهشکلقتاریودستپاشونحوهکنترولآفاتوامراضنباتی برایدها کنترولومبارزهعلیهمگسخربوزهرا
آموزشدادهاند.

ارگردیدهوفعالمیباشندواحداداریاعم3اتجهیزاتموردضرورتدردروالیتبادغیسسهمرکزصحیحیوانیمجهزب
دواستیشنالقاحمصنوعیفعالیتدارندویکفارمتحقیقاتیدرمرکزاینوالوجوددارد٬

دارایوالیتیانکشافیکمیتهرهنموداساسبهدهاتوانکشافاعتزرسکتور اصلیعضوپنج شاملکه     (
(زیستمحیطوریاستزنانامورریاستمخدر،موادعلیهمبارزهریاست،دهاتوانکشافاحیاریاست،زراعتریاست

تشخیص،هاگزاریودرپالندایرراسکتوریبطورماهوارجلساتسکتوراین،میباشدزراعتسکتورهمکاروموسسات
،مینماینداتخاذالزمتصامیممیباشدسکتورییواساسعمدهوظایفازکههاپروژهابتدائیگذاریوقیمتهااولویت

بادغیسدهاتوحمایتکوکنارکشتبدیلهایپروژه،زایاشتغال،فقرکاهشعملیههایپروژهرویزراعتسکتور
تتعمیراوبافعالهایگینمایندهدومیهایدرواحدزراعتریاستسکتور،اعضایازجمله،مینمایدوفعالیتکار
نباتاتحفاظه،زراعتیخدمات)هایدربخشوظیفهبرحالپرسونلودارایوامکاناتوسایلبامجهزواساسیتهپخ

.میبرندپیشبهاحسنطوربهراخویشوظایفکهبوده(طبیعیومنابع

هایفیترظوازپرتالشمسلکیجوانهایکدروروزهایمندینیازبرحسبمنظمتشکیالتدارایزراعتسکتور
 میباشدداربرخوردرکشورموثرخدماتعرضهراهدرزیادمندیعالقهباعالی
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 تحلیل منابع موجوده بادرنظر داشت شاخص های ذیل

 زمینهایقابلکشت)ابی،للمی(/ظرفیتهکتار

 وزمین های مزروعی للمی / هکتار زمین های مزروعی آبی /به هکتار
1947193632

 زراعتیومالداری:تمحصوالارزش

 محصوالت حیوانی محصوالت زراعتی 
مویوشیر.٫کرک٫پشممیوهجاتبشمولپسته.٬حبوبات٬غلهجات

افغانی7٫437٫500افغانی7٫568٫416٫250

افغانی(7٫575٫853٫750)مجموع/

1395تبهولسوالیهادرسالمنبع:بهاساسآمارجمعآوریشدهتوسطمدیریتهایخدماتزراعتیریاستزراع
 ازسطحوالیتبادغیس

 میزانمحصوالتعمدهزراعتیوروستائی:

تولیدگندم/تن


کنجد/تن


تولید
نخود/تن


تولیدکرابیه


/
ن
ت

تولید
ت
سبزیجا

تولیدمیوه


ت
جا



تولیدپسته


7701515650528187247150435000

 عت.منبع:آمریتامورزراعتیریاستادارهزرا

 قلممحصوالتعمدهصادراتیزراعتی:

پشم/تنکشمره/تنپسته/تنکنجد/تنکرابیه/تن

2818156349005,525

 عمدهوارداتیزراعتی:اقالم

آردبه و گندم
تن/

بهماش/بهتننخود/بهتن لوبیا/
تن

برینج/تنمیوهجات/تنسبزیجاتبهتن

143385645٫2166118604519782108726500

منبع:آمریتامورزراعتیریاستزراعت.
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والیتبادغیس.زمینهایتحتکشت)آبیوللمی(بههکتاربهتفکیکولسوالیهای

ساحه زمین آبی به  ولسوالی  شماره
 هکتار

ساحه زمین للمی به 
 هکتار

مجموع زمینداری واحد 
 اداری

179,912507٫312687٫2قلعهنومرکزوالیت 1
1525,120553,522078٫6سقاد 2
231,614074,614306٫2مقر 3
8613414,913500٫9آبکمری 4
91111644425555باالمرغاب 5
65,41995,72061٫1جوند 6

 فیصدی اشتغال درسکتور زراعت:

بهزن15٪ومرد70٪بهاساسسرویهایانجامشدهتوسطریاستادارهزراعتبادغیسمردماینوالیتدرحدود
.دارنداشتغالوزراعتکشت

اشتغالدربخشزراعتدرسطحوالیتبهاساسآمارو -2013ارقامارایهشدهتوسطادارهاحصائیهمرکزیسالاما
 میباشد.53درحدود2014%

 مصئونیت غذایی :

 .ندارندغذایمصئونیتاینوالمردم49٪حدودWFPـ2018قرارگزارشسال

 هها:تعدادسردخان

 دربخشسکتورخصوصیویا خانه خصوصیتاکنونکدامسرد دولتیتاسیسعدمعالقمندیسرمایهگذاریسکتور
نشدهاست.

 تعداد کانال های ابیاری با ظرفیت آن
54کانالبصورتپختهاعمارگردیدهوباقیمانده60کانالبودهکهازجمله114تعدادمجموعکانالهادرسطحوالیت

بمنظورنوشیدنازآنهاکانال استفادهمینمایندکهدرخامهمیباشدکهمردمزراعتپیشتهبمنظورآبیاریووبعضا
جدولذیلمشخصاتآنهادرجمیباشد.
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شماره
 

اسم 
 کانال

 موقیعت

طول کانال به ) کیلومتر(
 

ض کانال )متر(
عر

ع آبگیر کانال 
منب

 

خته 
ن کانال )پ

ت ساختما
نوعی

- 
خامه

 

ت ت
ساحا

ت آبیا
ح

ی به ) هکتار(
ر

 

ب 
ب درکانال مترمکع

ی آ
ت عظم

ظرفی
درثانیه

 

E
le
v
a
tio
n

  (M
)

 

GPS 

 
ت
والی

ولسوالی


قریه
طوالبلد
ضالبلد

عر


1 

کانالفرستان
 

س
بادغی

قلعهنو
عبدالحی


100,6 
دریا

پخته 
250
0,3
 850
 3500,545

 06308,567
 

2 

کانالچاکرها
 

س
بادغی

قلعهنو
چاکرها


60,8 

دریا
پخته 
160
0,4
 881
 3459,059

 06308,643
 

3 

کانالخوشمرغ
 

س
بادغی

قلعهنو
خوشمرغ


60,7 

دریا
پخته 
80
0,3

 1174
 3450,762

 06306,477
 

4 

کانالزادشاهی
 

س
بادغی

قلعهنو
زادشاهی


40,5 

دریا
پخته 
70
0,2

 1206
 3450,028

 06306,929
 

5 

ی
کانالندام

 

س
بادغی

قلعهنو
ی

ندام


50,5 

دریا
خامه 
85
0,3

 1266
 3448,502

 06306,174
 

6 

ی
کانالمعصوم

 

س
بادغی

قلعهنو
صومی

مع


50,5 

دریا
خامه 
40
0,3

 1435
 3444,963

 06306,141
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7 
کانالقالورجاه

 

س
بادغی

قلعهنو
خوجهها


50,5 

دریا
خامه 
50
0,2

 1278
 3457,731

 06306,107
 

8 

کانالعبدالقفور
 

س
بادغی



قلعه
نو

میرها


40,5 

دریا
پخته 
40
0,3

 1393
 3445,617

 06306,200
 

9 

یها
کانالسین

 

س
بادغی

قلعهنو
ی

سین


60,7 

دریا
پخته 
150
0,3
 1278

 3457,731
 06306,107
 

10 

بمحمد
کانالاربا

 

س
بادغی

قلعهنو
خوجهها


40,5 

دریا
پخته 
45
0,2

 1408
 3445,236

 06306,353
 

11 

کانالزیرگنبد
 

بادغی
قلعهنوس
زیرگنبد


50,6 

دریا
پخته 
40
0,5

 1216
 3445,160

 06306,146
 

12 

ک
کانالنی

 

س
بادغی

قلعهنو
المان


50,5 

دریا
پخته 
70
0,3

 1426
 3444,934

 06306,33
 

13 

ی
کانالچاکرسفل

 

س
بادغی

قلعهنو
چاکرها


60,7 

دریا
پخته 
40
0,3

 855
 3459,951

 06308,448
 

14 

کانالعمله
 

س
بادغی



لق
عهنو
عمله


51 

دریا
پخته 
110
0,4
 938
 3457,269

 06306,676
 

15 

کانالباغبان
 

س
بادغی

قلعهنو
باغبان


50,5 

دریا
پخته 
150
0,25

 

935
 3459,951

 6306,233
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16 
کانالفارم
شکوفان

س 
بادغی

قلعهنو


فارم


80,8 

دریا
پخته 
200
0,4
 931
 3457,441

 6306,233
 

17 

کانالحسامالدین
 

بادغ
س
ی

قلعهنو
المان


60,5 

دریا
خامه 
135
0,3
 1435

 3444,934
 06306,330
 

18 

کانالقرقیطو
 

س
بادغی

قلعهنو
قرقیطو


80,7 

چشمه
 

پخته
200
0,3
 1007

 3456,472
 06309,289

 

19 

ک
کانالباغ

 

س
بادغی

قلعهنو
ک

باغ


70,7 
چشمه

 

پخته
185
0,4
 1005

 3456,379
 06308,443

 

20 

ب
کانالتگا
اسماعی

س ل
بادغی

قلعهنو
ب

جنا


60,5 

چشمه
 

پخته
155
0,3
 938
 3457,269

 06306,674
 

21 

ب
کانالقبچاقغر

 

س
بادغی

قلعهنو
المان


30,5 

دریا
پخته 
130
0,6
 1773

 3440,171
 06309,880
 

22 

کانالقبچاق
شرق

س 
بادغی

قلعهنو
المان


30,5 

دریا
پخته 
145
0,4
 1710

 3440.764
 06309,200
 

23 

اک
س

نالریی
رحیمداد

 

س
بادغی

قلعهنو
المان


30,5 

دریا
پخته 
160
0,4
 1426

 3445,160
 06306,146
 

24 

کانالمبارکشاه
 

س
بادغی

ی
آبکمر

مبارکشا


80,7 

دریا
پخته 
180
0,3
 804
 3500,92

 06302,616
 



 
 

 وزارتاقتصاد 41

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

25 
ی
کانالدایزنگ

 

س
بادغی

ی
آبکمر

دایزنگی


70,5 

دریا
پخته 
220
0,3
 856
 3457,38

 06303,164
 

26 

کانالزینگر
 

س
بادغی

ی
آبکمر



زینگر


5 

دریا
خامه 
100
0,3
 814
 3459,2

 06303,195
 

27 

هللخان
کانالعبدا

 

س
بادغی

ی
آبکمر

دایزنگی


101 

دریا
پخته 
250
0,3
  

3455,64
 06302,447

 

28 

ن
کانالامیرحسی

خان
س 
بادغی

ی
آبکمر

ن
حسی



50,5 
دریا

خامه 
75
0,2

 910
 3455
 06302,443

 

29 

کانالقبچاق
 

س
بادغی

ی
آبکمر

قبچاق


50,5 

دریا
خامه 
100
0,3
 997
 3455
 06302,445

 

30 

گ
کانالسوختهگ

 

س
بادغی

ی
آبکمر

دهستان


50,5 

دریا
پخته 
150
0,3
  

3440,406
 06257,482

 
31 

ت
کانالسوسانا

باال
س 
بادغی

ی
آبکمر

هلل
با

حبی


50,6 

دریا
پخته 
250
0,3
 1971

 3439,92
 06334,941

 

32 

ت
کانالسوسانا
پایان

س 
بادغی

ی
آبکمر

چمبرکمر


40,5 

دریا
پخته 
200
0,3
 1871

 3440,92
 06325,941

 

33 

کانالضیااودول
 

س
بادغی

ی
آبکمر

چمبرکمر


60,5 

دریا
پخته 
200
0,3
 1877

 3440,8
 06256,224

 



 
 

 وزارتاقتصاد 42

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

34 
کانالمسجد

جامع
س 

بادغی
ی
آبکمر

دهستان


4..6 

دریا
خامه 
250
0,3
 1791

 3469,9
 06293,518

 

35 

گ
کانالدرهگنج

 

س
بادغی

ی
آبکمر

دهستان


40,6 

دریا
پخته 
250
0,3
 1765

 3468,8
 06291,327

 

36 

ب
ییعقو

کانالحاج
 

س
بادغی

ی
آبکمر

چمبرکمر


40,5 

دریا
پخته 
175
0,3
 1816

 3440,997
 06254,590
 

37 

کانالغارگداه
 

س
بادغی

ی
آبکمر



ب
تگا

ط
ربا



70,7 

دریا
پخته 
200
0,3
 1960

 3466,47
 06244,180

 

38 

کانالآسیاه
 

س
بادغی

ی
آبکمر

ط
بربا

تگا


110,7 

دریا
خامه 
150
0,3
 1791

 3470
 06218,935

 

39 

ی
کانالدرهعل

 

س
بادغی

ی
آبکمر

باسالم
اربا



30,5 

دریا
خامه 
100
0,2
 1795

 3441,400
 06205,400
 

40 

کانالقبچاق
 

س
بادغی

ی
آبکمر

قبچاق


50,6 

دریا
خامه 
100
0,3
 997
 3455,049

 06330,443
 

41 

کانالچمبرکمر
 

س
بادغی

ی
آبکمر

دهستان


81 

دریا
پخته 
350
0,6
 1960

 3466,468
 06244,108

 

42 

ی
کانالکمور

 

س
بادغی



مقر
ی
کمور



50,5 

دریا
خامه 
200
0,3
 837
 3506,405

 06313,061
 



 
 

 وزارتاقتصاد 43

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

43 
کانالاوالد

موسی
 

س
بادغی



مقر


ک
چشمهدزد



70,7 

دریا
پخته 
250
0,4
 774
 3504,630

 06306,705
 

44 

کاناللرها
 

س
بادغی



مقر


ک
چشمهدزد



60,5 

دریا
پخته 
200
0,4
 875
 3505,006

 06306,705
 

45 

ی
کاناللمر

 

س
بادغی



مقر
ی
لمر



50,6 

دریا
پخته 
150
0,3
 880
 3505,009

 06316,382
 

کانال 46
صیر

زادن
 

س
بادغی



مقر
صیر
زادن



60,5 
دریا

پخته 
150
0,3
 881
 3505,102

 06316,381
 

47 

ی
فبا

کانالشری
 

س
بادغی



مقر


گزرد
سن



150,6 

دریا
پخته 
500
0,4
 752
 3505,008

 06303,766
 

48 

کانالمزیدها
 

س
بادغی



مقر
مزیدها


40,5 

دریا
خامه 
60
0,3

 924
 3402,9

 06317,284
 

کانال 49
یپایان

ترک
 

س
بادغی



مقر
ی
ترک



40,5 

دریا
خامه 
70
0,3

 997
 3459,33

 06317,790
 

50 

ی
کانالاندر

 

س
بادغی



مقر
ی
اندر



70,7 

دریا
خامه 
220
0,4
 995
 3459,36

 06317,755
 

51 

یزادعل
کانال

 

س
بادغی



مقر
ی
زادعل



50,5 

دریا
خامه 
200
0,4
 972
 3400,44

 06317,300
 



 
 

 وزارتاقتصاد 44

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

52 
کانالزرگرها

 

س
بادغی



مقر
زرگر


50,5 

دریا
خامه 
120
0,4
 899
 3404,1

 06316,590
 

کانال 53
جهاندو

ی
ست

 

س
بادغی



مقر
مرکز


81 

دریا
خامه 
300
0,5
 909
 3403,630

 06317,254
 

54 

کانالجکنه
 

س
بادغی



مقر
جکنه


70,7 

دریا
خامه 
100
0,4
 873
 3405,41

 06315,481
 

55 

کانالهجکه
 

س
بادغی



مقر
هجکه


70,5 
دریا

خامه 
400
0,4
  

3512,407
 06315,481
 

56 

ی
کانالخمعباس

 

س
بادغی



مقر


فرس
تان


60,5 

دریا
خامه 
300
0,4
 800
 3503,45

 06306,932
 

57 

کانالخارستان
 

س
بادغی



مقر
خارستان



70,7 

دریا
پخته 
150
0,3
 996
 3456,564

 06312,691
 

58 

ک
کانالتوت

 

س
بادغی



مقر
ک
توت



50,5 

چشمه
 

خامه
80
0,3

 948
 3457,752

 06311,540
 

59 

کانالسیاهکولو
 

س
بادغی



مقر
ک
سنجت



چش 80,8
مه

 

پخته
500
0,4
 975
 3458,843

 06314,589
 

60 

کها
کانالتاجی

 

س
بادغی



مقر
ک
تاجی



40,5 

چشمه
 

پخته
130
0,3
 830
 3505/707

 06311,498
 



 
 

 وزارتاقتصاد 45

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

61 
کانالزیرتنگی

 

س
بادغی



مقر
ممکه


50,5 

دریا
خامه 
150
0,4
 680
 3512,965

 06303,804
 

62 

یباال
کانالترک

 

س
بادغی



مقر
ی
ترک



50,5 

دریا
خامه 
70
0,3

 997
 3459,325

 06317,790
 

63 

چشمهسفید
 

س
بادغی



مقر
صمدخان



91 

چشمه
 

خامه
210
0,6
 956
 3501,667

 06318,239
 

64 

ی
کانالعموم
ی
قرچق

س 
بادغی



س
قاد

ی
قرچق



100,8 
دریا

خامه 
325
./3
 1189

 3451
 06322,335

 

65 

کانالسیدالها
 

س
بادغی



س
قاد

سیدال


40,5 

دریا
پخته 
120
0,3
 1437

 3446,943
 06330,894

 

66 

یها
کانالکرک

 

س
بادغی



س
قاد

ی
کرک



101 

دریا
خامه 
200
0,4
 1480

 3445,72
 06331,509

 

67 

ت
سوشاهدوس

کانالالما
 

س
بادغی



س
قاد

ت
شاهدوس



80,6 

دریاوکاریز
 

پخته
12
0,3

 1512
 3444,962

 06331,887
 

68 

کانالاوالدمیرزا
 

س
بادغی



س
قاد

اوالدمیرزا


60,6 

دریا
خامه 
100
0,5
 1539

 3444,404
 06332,684
 

69 

کانالبلمیسن
 

س
بادغی



س
قاد

بلمیسن


70,7 

دریا
خامه 
110
0,4
 1485

 3445
 6331
 



 
 

 وزارتاقتصاد 46

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

70 
کنالروتی

 

س
بادغی



س
قاد

بویه


60,6 

دریا
خامه 
160
0,6
 1524

 3470,020
 06347,097
 

71 

ک
کانالزرداولوگ

 

س
بادغی



س
قاد

بویه


50,5 

دریا
خامه 
120
0,4
 1515

 3442,01
 06328,862

 

72 

بها
کانالنای

 

س
بادغی



س
قاد

بها
نای



50,5 

دریا
خامه 
120
0,4
 1249

 3448,99
 06326,218

 

73 

کانالچبردوها
 

س
بادغی



س
قاد

چبرود


دریا 100,7
وکاریز

 

پخته
150
0,5
 1392

 3447,635
 06326,678
 

74 

کانالسنگر
 

س
بادغی



س
قاد

سیدمحمد


70,6 

دریاوکاریز
 

پخته
120
0,4
 1403

 3447,700
 06330,070
 

75 

کانالخودآمده
 

س
بادغی



س
قاد

خودآمده


70,6 

دریاوکاریز
 

پخته
150
0,4
 1366

 3447,634
 06322,086
 

76 

هللخان
کانالعبدا

 

س
بادغی



س
قاد



هللخان
عبدا



121 

دریاوکاریز
 

پخته
450
0,8
 1409

 3455,6
 06302,410

 

77 

بسرور
کانالاربا

 

س
بادغی



س
قاد

سرور


100,8 

دریاوکاریز
 

پخته
200
0,5
 1240

 3448,955
 6326,118
 

78 

یقربانها
کانالحاج

 

س
بادغی



س
قاد



یقربان
حاج



80,6 

دریاوکاریز
 

خامه
180
0,4
 1319

 3448,228
 06326,785
 



 
 

 وزارتاقتصاد 47

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

79 
کانالزادصالح

 

س
بادغی



س
قاد

زادصالح


70,6 

دریاوکاریز
 

پخته
250
0,5
 1329

 3448,138
 06326,981
 

80 

ک
کانالعمربی

 

س
بادغی



س
قاد

ک
عمربی



60,7 

دریاوکاریز
 

پخته
400
0,8
 1349

 3447,721
 06327,955
 

81 

خلیفهایاز
 

س
بادغی



س
قاد

خلیفهایاز


دریا 50,6
وکاریز

 

پخته
325
0,7
 1327

 3448,091
 06327,121
 

82 

ی
یمحمدعل

حاج
 

س
بادغی



س
قاد

ی
محمدعل



100,8 

دریاوکاریز
 

پخته
275
0,5
 1274

 34949,090
 06325,257
 

83 

کانالهمایوخان
 

س
بادغی



س
قاد

ک
بای



60,5 

کاریز
خامه 
185
0,6
 1362

 3484
 06350,545

 

84 

ک
کانالتاک

 

س
بادغی



س
قاد

ک
تاک



80,7 

کاریز
پخته 
230
0,4
 1357

 3443,4
 6330,5
 

85 

کانالجواجه
چهارم

س 
بادغی



س
قاد

خوجهها


60,7 

کاریز
پخته 
150
0,4
 1282

 3451,210
 06328,03
 

86 

کانالاربابان
 

س
بادغی



س
قاد

اربابان


60,6 

کاریز
پخته 
170
0,4
 1252

 3452,4
 06326,915

 

87 

کاناللوندان
 

س
بادغی



س
قاد

لوندان


50,5 

کاریز
پخته 
165
0,4
 1222

 3452,4
 06326,915

 



 
 

 وزارتاقتصاد 48

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

88 
کانالکاریزحمام

 

س
بادغی



س
قاد

لنگر


50,4 

کاریز
پخته 
120
0,3
 1233

 3452,4
 06327,1
 

89 

کاریزنیزابیها
 

س
بادغی



س
قاد

ب
نیزا



70,5 

کاریز
پخته 
120
0,4
 1257

 3451,7
 06327,050

 

90 

کانالکاریزپیر
 

س
بادغی



س
قاد

خواجه


40,5 

کاریز
پخته 
130
0,3
 1293

 3451,47
 06329,017

 

91 

ف
کاریزکش

 

س
بادغی



س
قاد

لنگر


50,5 
کاریز

پخته 
145
0,4
 1229

 3459,5
 06327,735

 

92 

یها
کاریزعالنتای

 

س
بادغی



س
قاد

لنگر


50,5 

کاریز
پخته 
150
0,4
 1271

 3451,7
 06328,772

 

93 

کاریزابابانجدید
 

س
بادغی



س
قاد

اربابان


50,5 

کاریز
پخته 
135
0,4
 1243

 3452,1
 06328,103

 
94 

یده
کانالعموم
برنج

س 
بادغی



س
قاد

دهبرنج


141 

چشمه
 

پخته
400
0,8
 2149

 3467,433
 06326,183
 

95 

ک
کانالخمگرد

 

س
بادغی

ب
مرغا

ک
خمگرد



50,5

دریا
خامه
250
0,3
  

96 

لریخته
کانالقی

 

س
بادغی

ب
مرغا



ل
قی

رخته


152

دریا
خامه
500


1  



 
 

 وزارتاقتصاد 49

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

97 
کانالمحمد

حنیفه
س 

بادغی
ب

مرغا
ف

حنی




دریا
خامه


  

98 

کانالعربها
 

س
بادغی

ب
مرغا

عربها




دریا
خامه


  

کانال 99
خمسفی
 د

س
بادغی

ب
مرغا

ی
اچکر



92

دریا
خامه
950


2  

100 

ت
کانالخمتو

 

س
بادغی

ب
مرغا

ی
اچکر




دریا
خامه


  

101 

کانالسیدآباد
 

س
بادغی

ب
مرغا

سیدآباد


51

دریا
خامه
800


1  

102 

یسخیداد
کانالخمحاج

 

س
بادغی

ب
مرغا



 

دریا
خامه


  

103 

کانالخمشهزاده
 

س
بادغی



مرغا
ب

 

دریا
خامه


  

104 

کانالخمملهم
 

س
بادغی

ب
مرغا

ملحم


153

دریا
خامه
45
0,2
  

105 

کانالجوکار
 

س
بادغی

ب
مرغا

ی
اچکر





دریا
خامه


  



 
 

 وزارتاقتصاد 50

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

106 
کانالکپهبابا

 

س
بادغی

ب
مرغا

قبچاق


153

دریا
خامه
400


3  

107 

ی
کانالجو

ګ
نج

 

س
بادغی

ب
مرغا



15 3

دریا
خامه
1250


3  

108 

ی
کانالجهاندوست

 

س
بادغی

ب
مرغا



10 2

دریا
خامه
400
0,4
  

109 

ب
یخمآ

کانالمیرانز
 

س
بادغی

ب
مرغا

ی
میرانز



103

دریا
خامه
450


3  

110 

ب
کانالچرخا

 

س
بادغی

ب
مرغا

ب
چرخا



82

دریا
خامه
600


2  
111 

ی
کانالارسار

 

س
بادغی

ب
مرغا

محلهباال


102

دریا
خامه
700


2  

112 

کانالپنجاه
 

س
بادغی

ب
مرغا

موریچاق


154

دریا
خامه
1150


4  

113 

توپنج
کانالبیس

 

س
بادغی

ب
مرغا

موریچاق


123

دریا
خامه
1100


3  

114 

ب
کانالپنجا

 

س
بادغی

ب
مرغا

آقاخل


121/5

دریا
خامه
450


3  



 
 

 وزارتاقتصاد 51

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 تعداد ذخایر اب  زراعتی / ظرفیت:

 اع4مجموعاتعداد آبگردان آذخیره ذخیره باب )اعماریک که ظرفیتمارشده به قادس درولسوالی بگردان
بابذخیرهآببه2مترمکعباعمار1560مترمکعبآبواعماریکبابذخیرهآبگرداندرولسوالیمقربهظرفیت3120

ویل(تمNHLPملیباغداریومالداری)(مترمکعبآبکهازطریقپروژه500قلعهنومرکزوالیتهریکبهظرفیت)

.میرسدآبمترمکعب5680ظرفیتبهچهارذخیرهمجموعکه٬واعمارگردیدهاست

 :تعداد بند های ابگردان / ظرفیت ابیاری

وتنگناهایمناسبیدراینوالیتوجودداردکهباهزینهکممیتوان فعالاعمارنشدهولیمکانها بندآبگردانتا
 صورتگیرد.بندآبگرداناعمارواستفادهاعظمییک

 فارم های حیوانی وزراعتی / تعداد وظرفیت:

( والیتبهساحه نومرکز )درقلعه دارد وجود قراردارد فعالتحتاستفاده زراعتیکه (170دروالیتبادغیسدوفارم

( ولسوالیقادسبهساحه )لیدرولسوازراعتیدوفارماما٬(جریب3جریبوفارم بهساحه جریب375باالمرغاب )
میباشدکهباالثرسهدههجنگفارمهایمتذکرهتخریبوتماماشجارآنها(جریب176رولسوالیجوندبهساحه)ود

قطعوازبینرفتهاستونیزدیواراحاطویآنهاتخریبگردیدهکهبهنسبتنبودبودجهتاکنوناحیانشدهاستوامافارم

 وجودندارد.حیوانیدراینوال

 تی:خیل در فعالیت های زراعمیزان/تعداد خانم های د

1200)تعدادوبهمیباشدهادخیلدرولسوالیزراعتیهافعالیتبههاخانم15٪درحدود تحتبطورمستقیمخانم(
.اندمشغولزراعتیهایفعالیتبهزراعتادارهپوشیش

 ( سال قبلی:5حداقل مجموع بودجه انکشافی ساالنه سکتور زراعت ) 
یاستاحیاوانکشافدهاتازطریقشوراهاانکشافیقریهجاتتطبیقورزراعت:پروژههایرپروژههایانکشافیسکت

زراعتیبودهوازطریقکارگرانروزمزدپیشبردهمیشودمجموعبودجه میگرددوپروژههایریاستزراعتکهبیشترآنها
د.افغانیمیشو-(512822729درحدود)

 سرمایه گزاری
  ( سال قبلی:5قل ساالنه سکتور زراعت )حدا میزان مصرف بودجه انکشافی

افغانی-512822729(مبلغ/1396الی-1392مجموعمصارفبودجهانکشافیسکتورزراعتطیپنجسالگذشته)
 شدهاست.

مصارفبودجهانکشافیطی
الی1392سالازسال)5

1396)

13921393139413951396

98032986 256456130 33627900 58017641 66688072 
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 ( سال قبلی:5مجموع عواید سکتور زراعت ) حداقل 
 .میرسدافغانی(43٬242٫831٫900حدوداٌمبلغ)تولیداتزراعتیمجموععواید

 میزان سرمایه گزاری خصوصی درسکتور زراعت:

هاستودردیگربخشهایزراعتیتاکنونسرمایهگزاریخصوصیصورتنگرفتمیزانسرمایهگزاریدرسکتورزراعت
 .استگرفتهصورتافغانی(5٫000٫000دربخشاحداثگرینهوسهایشخصیدرحدود)

 :زراعت درسکتور انکشافی وشرکای دولتی غیر همکار موسسات

وریاستCBARD NHLP٬همکارهایوپروژهCRDSA٬ ٬IRC٬)ورلدویژن(W Vموسساتهمکارسکتورزراعت:
بارزهعلیهموادمخدر،ریاستامورراعت،ریاستاحیاوانکشافدهات،ریاستمهایاعضایسکتورزراعت)ریاستز

زنانوریاستحفاظتمحیطزیست(.

 تحلیل وضعیت موجود سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی )به تفکیک ولسوالی ها(-5
 اقتصاد سکتور واشتغالزاییدارد وانکشاف رشد رشدسکتورخصوصینقشمهمواساسیدر تشویقوو ، رشد .

ری اهدافمهمحکومتمیباشد. خصوصییکیاز سکتور مستوفیت،حمایت اداره ، ادارهاستاقتصاد ادارهتجارت،

مخدر مواد با مبارزه اداره حفاظتمحیطزیست، و اصنافشهر ، مرکزی احصائیه گانمتشبثینسکتور، نماینده
د.گروپکاری(میباشناعضایاینسکتور)،موسساتغیردولتی.خصوصی

 در گذاری سرمایه عدم علت خصوصیبه سکتور و نیست مشادهد سکتور دراین لمس قابل متآسفانهپیشرفت
است نگرفته قرار  حکومت توجه والیتبادغیسهمسکتورخصوصیمورد در وج دارندکهعالقمندمتشبثین ود

پارکهایصنعتیمانعسرمایهگذاریآنهاشدهاست.باآنهمسرمایهگذاریهستندامامتآسفانهناامنیونبود
نفردرآنهاشاملکارشدهانددرساحاتمسکونیوکهچند(شرکتتولیدیخوتصفیهآببثاتمانند)یکتعدادتش

حداثگردیدهاست.درجاهاینامناسبایجادوا

اینوالیتا ترکمنستانبه افتتاحبرقوارداتیکشور متشبثینخصوصیودولتدربا تا میدواریهایبمیانآمده
استایسرمایهگذاریهایخصوصیگامهایموثربرایرشداینسکتوربردارند.ر

 وضعیت فقر
چناچنچهوالیتبادغیسیکیازوالیاتنسبتادورازمرکزکشوربهحسابمیآیدکهاکثرزمینهایزراعتیآنللمی

بهزراعتومالداریمصروفانداما80میهمتاکنونفعالنگردیدهومردماینوالیتدرحدود%بودهوکدامبندررس
مواشیمردمبهعلتنبودعلوفهیاتلفشدندویاهمبهقیمتارزانالیاکثرمتاسفانهدرسالهایاخیربهنسبتخشکس

اززمینهایخویشبهفروشرسانیدهشدندودرقسمتزراعتمردمنتوانستندحاصالتگند مویادیگرنباتاترا

وار ازآمار میزانفقر گوشهاینوالیتدادمیزندو گوشه داردبدستآورندرویاینملحوظفقردر ادارهقام هشده
مردماینوالیت80تخمینگردیدهبودفزایشیافتهکهدرحدود%56,8که%2017-2016احصاییهمرکزیسال

یمیکنند.زیرخطفقرزندگ
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 میزان فقر

امابهاثرخشکسالی56,8%2017-2016بهاساسسالبهاساسآمارواراقامارایهشدۀادارهاحصاییهمرکزیسال
تخمینگردیده.80میزانسطحفقر%1397سال

 تحلیل منابع موجود بادر نظر داشت شاخص های ذیل 

 ودهاتی میزان نفوس درسن کار به تفکیک ساحه زیست  شهری

جمعیت530574به1397درسالنادارهاحصائیهمرکزیافغانستاارقامارایهشدهازسوینظربهتاینوالینفوس
 نیرویکارنخمینگردیده.70ودرمجموع%دردهاتزندگیمیکننددرشهرومتباقی3اضافهاز%میرسدکه

 فیصدی نیروی کار 

 میباشد.70توسطادارهاحصائیهمرکزی%1395هسالآماروارقامارائهشدمیزاننفوسدرسنکاربهاساس

 میزان مشارکت نیروی کار به تفکیک جنسیت

80,2میزانمشارکنیرویکاردرمجموع%2017-2016بهاساسآماروارقامارایهشدهادارهاحصاییهمرکزیسال
 میباشد.

 میزان بیکاری به تفکیک جنسیت

 میباشد.26,9میزانبیکاریدرمجموع%2017-2016دارهاحصاییهمرکزیسالرایهشدهاروارقامابهاساسآما

 نیروی کار باسواد 

17,4بهباال%15میزانسطحسوادازسن2017-2016بهاساسآماروارقامارایهشدهازجانباحصاییهمرکزیسال
باسواداز17,4ینگردیده.بناازجمله%تخم24,8،%24-15سنینمیباشدوایندرحالیاستکهمیزانسطحسواد

سالدرسطحوالیتموجوداست.18نیرویکارباسوادباالترازسن15مجموعهنفوساینوالیتدرحدود%

 سهم اشتغال درسکتور اقتصاد ) تولید وتجارت(

تج • اداره توسط شده ارائه ارقام اساس به صنعت: بخش در اشتغال صنایع و تعدادارت به صنعت دربخش

نفوسبادغیسراشاملاستدرحالیکهآمارارائهشده٪2(دههزاروچهارصدنفراشتغالدارندکهتقریبا10400َ)
 میباشد.23درحدود%2014-2013توسطادارهاحصائیهمرکزیسال

هتوسطادارهاحصائیهقامارایهشداشتغالدربخشتولیدوصنعتدرسطحوالیتبادغیسبهاساسآماروار •

 میباشد.23درحدود%2014-2013مرکزیسال
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٪10(پنجاهودوهزارنفرمشغولاینحرفهمیباشدکهتقریبا52000َدربخشسکتورخصوصیوتجارتبهتعداد) •
 نفوسبادغیسراشاملمیباشد.

 

 سرمایه گزاری

 میزان سرمایه گذاری خصوصی 

کهسرمایهگذاریخصوصیدرآنرشدکمترداشتهباآنهمدرسکتورمعارفوالیاتیاستوالیتبادغیسازجمله
(موسسهتحصیالتعالی،یکانستیتیوتتخنیکی2(بابجمنازیومورزشی،دو)2بعضیازسرمایهگذاریازقبیلدو)

سکتوررفتهامادرویکبابمکتبخصوصیصورتگرفتهوهمچناندرسکتورصحتنیزسرمایهگذاریصورتگ
بهحالکدامسرمایهگذاریبزرگبهجزءایجاددو) (فاریکه/شرکتیخوتصفیه2اقتصادورشدسکتورخصوصیتا

بدینسوآغازبهفعالیتنمودهوساالنهدرموسمگرمایختولیدوبهبازارعرضهمینماید1396و1395آبکهازسال
ن وارد با استاما امیدواریهایدر16داتیکشورترکمنستانکهمودنبرقوارصورتنگرفته میگاباتبرقمیباشد

قسمتسرمایهگذاریخصوصیبهمیانآمدهتاسرمایهگذارانبتواننددرسکتورهایمختلفکارخانههایتولیدیو
باالخصوصدررونقاقتصادکشورصنعتیراایجادوآغازبهفعالیتنمایندتاباشدکهاینوالیتبتواندنقشمثبترادر

اقتصاداینوالیتبازینمایدوزمینهکاررابهمردماینوالیتفراهمنماید.

 ارزش تولیدات وخدمات

ازاینکهاتاقهایتجارتوصنایعدروالیتبادغیسدرسالهایاخیرتاسیسشدهبناآماروارقامدقیقوکاملتابه
ب که نگردیده ارزشتوحالجمعآوری درتوان ارقام این همچنان و کرد بصورتدرستارایه را خدمات لیداتو

 دسترسریاستاقتصادوالیتبادغیسنیزموجودنیست.

 ارزش صادرات  وواردات 

ازآنجائیکهافغانستاندرکلیککشورمصرفیوبادغیسهمجزءآناستوبههمیناساس،تقریباتماممواد/کاالی

آماردقیقوارداتیکهبیانگرارزشوارداتیشراازمصرفیخو واردمیکندامادرسطحوالیتبادغیس، دیگرکشورها
باشد،دردسترسنمیباشد.

 اما سال در آن صادراتی تجارت،ارزشمواد و صنعت آمریت توسط شده ارایه ارقام و آمار اساس بالغ1396به

نوپنچصدافغانیتخمینگردیدهاست.هفتملیو(ششملیاردودوصدهفتاد6277500000بر)

 :میزانعوایدشاملعوایدمالیاتیوغیرمالیاتی/مجموععوایدوالیتبهتفکیکسکتور

 رانشانمیدهد:1306جدولذیلمجموععوایدمالیاتیوغیرمالیاتیوالیتبادغیسبهتفکیکسکتوردرسال

 الحظات م       عواید تحصیل شده  سکتورها    شماره 

افغانی72098صحی 1
افغانی142625معارف)تعلیمی( 2



 
 

 وزارتاقتصاد 55

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

افغانی2037853ساختمانی 3
افغانی0صنعتی 4
افغانی196406تجارتی 5
افغانی4327360اصناف 6

افغانی6776342 میزان عمومی 



 ارزش تولیدات صنایع دستی

یاترشدوانکشافچندانینکردهاستامابهاساسآماروارقامادغیسنسبتبهدیگروالصنایعدستیدروالیتب

سال اینوالیتدر ارزشتولیداتصنایعدستیدر تجارتوالیتبادغیس، مبلغ1396آمریتصنعتو حدود در
پانزدهمیلیونافغانیتخمینشدهاست.1500000

 یبه تفکیک دولتی وخصوص تعداد بانک ها

دروالیتبادعیسیکبانکدولتی)دافغانستانبانک(کهدرچوکاتادارهمحلیوجودداشتهوبارویکارآمدن
بانک کابلبانکجدید، بانکهایخصوصیچونعزیزیبانک، بازار، بارویکارآمدناقتصاد طالبانو حکومتپسا

ودند.عالیتهایشانآغازنماسالمیافغانستاندراینوالیتف

ذیلبانکهایفعالدروالیتبادغیسرانشانمیدهدجدول

 مالحظات  موقعیت  نوعیت  اسم بانک  شماره 

محلعیدگاهدولتیدافغانستانبانک 1
جادهمعارفخصوصینویکابلبانک 2
جادهمحبسخصوصیعزیزیبانک 3
جادهمحبسخصوصیبانکاسالمیافغانستان 4

 بنادر تجارتی وگمرکات
دروالیتبادغیستاکنونکدامتجارتیبیرونمرزیوجودندارداماتالشهاورایزنیهایدرراستایگشایشیک

بندرتجارتیمیانافغانستانوترکمنستاندرمنطقهتورهشیخولسوالیمقروجوددارد.

 (سالقبلی5رخصوصی)حداقلجهانکشافیساالنهسکتوراقتصادورشدسکتومجموعبود

سکتوراقتصادورشدسکتورخصوصیدرطیپنجسالگذشتهکدامبودجهانکشافینداشته.

(سالقبلی5میزانمصرفبودجهانکشافیساالنهسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصی)حداقل

)حداقل خصوصی سکتور ورشد سکتوراقتصاد انکشافیدر بودجه نسبتعدم 5به مصرفصورت( کدام سالقبلی
نگرفتهتابتوانمیزانمصرفآنراهویداساخت.

تصادورشدسکتورخصوصی:میزانسرمایهگزاریخصوصیدرسکتوراق
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سرمایهگزاریخصوصیدروالیتبادغیستاهنوزدراینوالیترشدننمودهباآنهمباایجاددوشرکتتولیدیخو
 اخیر سالهای آبدر خصوصبرایتصفیه سکتور رشد و اقتصاد سکتور در گزاریخصوصی سرمایه ایامید روزنه

 (بیستملیونافغانیمیباشد.20000000تداییایندوشرکتدرحدود)شهرونداناینوالیتبودهوسرمایهاب

 موسساتهمکارغیردولتیوشرکایانکشافیدرسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصی

ورخصوصیهیچنوعموسسهیهمکاردراینوالیتوجودندارد.قتصادورشدسکتدرقسمتسکتورا

 ساختار های اجتماعی، وتحلیل جندر:

اص جنیستجندطالح مفهوم وزن(ر مینماید)مرد افاده هروبهرا وامتیازات بهدوحقوق،مسولیتها،مکلفیتها،صالحیتها
ندردرساحاتمختلفاوضاعواحوالمختلفداردکههرطورییکساندراموراتزندگیبحثمیکند.درکشورمابحثج

)جندر(راازیتدورتاامروزحاکماستبهنحویحقوقجنسشتههایذقبیلهنظربهرسوموعنعناتمتوالیکهازگقومو
زاویههمانرسوموعنعناتتعریفمینمایند.

دروالیتبادغیس زاتهردو)مردوزن(وهمچنانبعضازمشکالتیامتارانظربهفعالیتها،مسوولیتهاوبناوضیعتجندررا

درچوکاتسکتوریقرارگرفتهکهاکثرطبقهذکورموردبررسیحقوقآنانموجوداستاستفادهازراهفراوچالیشهایکه
،سکتورهایحکومتی ،صنایع ،فارمداری ،مالدری کشاورزی ، وغیردولتی دولتی موسسات وشرکتها، خصوصی های

هایمختلفم حالیکهسلکیمصروفکاراند.وحرفه اینزناندر والیتمعموالدرچوکاتسکتوریهایخصوصیدر

منوشرکتها،موسساتدولتیوغ کارهایامور سکتورهایحکومتیزیردولتی، هایکوچک، فارم علیالخصوصدرل،
صنایعدستیمصروفکاراند.سکتورمعارفو

چوکاتودرموسساترصحتودرقدمهایبعدیرقدمبعدیدرسکتودرسکتورمعارفودزنانبیشتردراینوالیت
سکتورخصوصیفعالیتدارند.

شزراعتبهنستبناامنی،ضعفجسمیوهمچومشکالتبطورمستقلسهمندارندباآنهمدرگرچیزناندربخ
ینمایند.ساحاتدهاتیاکثرازناننیزبامرداندراموراتزراعتیومالداریهمکاریم

 احزابسیاسی

(حزبسیاسیفعالوجودداردکهعبارتنداز:10دروالیتبادغیسبهتعداد)

 مسئول والیتی  حزب سیاسی اسم شماره

مولویمحمدحسینفیضانجمعیتاسالمیافغانستان 1

زلمینگځدافغانستاندسولیغور 2

داکترشاهمحمدحزباسالمیافغانستان 3

حاجیعبدالغنیوعدالتحزبحق 4

سیدصادقحزبملیوطن 5

عبدالقیومقانعمجمعروندسبزافغانستان 6

داکترذبیحاهللجبههملینجاتافغانستانحزب 7

گلمحمد)حکیمیار(حزباسالمیمتحدافغانستان 8
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حاجیعبدالواحدخانحزبجمهوریخواهان 9

مختاریعبدالرازقحزبتوسعهافغانستان 10



 نهاد های مدنی در والیت بادغیس
نهادهاوموسساتجامعهمدنیکهنظامهایمبتنیبرارادهوحقوقشهروندیمردمموجودیتشانراممکنومشرعیت

ادامهمیدهند.ایننهادهاازیکسوشانبهفعالیتوالیتاینمیبخشدبیشازدهسالاستکهدرافغانستانوازجملهدر
رابهنمایشمیگذارندوازسویهمدرراستایحکومتداریراسیومظهرآزادیواستفادهازحقوقشهروندیمولفهدموک

انکشاف وبهبود وبخشخصوصی برعملکرددولت نظارتی نقش ،ایفای ومردم دولت میان نقشرابط ایفای ، بهتر
ازمانها،اتحادیهها،موسسات،نهادهااجتماعینقشبسیارمهمیرادرجامعهایفامیکنند.اینگونهنهادهاکهدروجودس

انجمنهاوسایرانواعساختارهایتشکیالتیتجلیمیکنند،دارایدونوعفعالیتاند،کهیکیفعالیتهایانفرادینهادها،و
نهادهایجامعه ستودیگرآنفعالیتهایشبکهییاستکهمتشکلازچندیننهادویاموسسهجامعهمدنیمیباشد.

 بهتروموموهبادغیسمدنی کارهای اندکه بوده درصددآن دادهاره انجام مدنی جامعه گسترشوتحکیم برای ثری

هنوزهمهمکاریبینومصدرخدماتخوبیدرراهانکشافاجتماعیحکومتداریخوبوصلحوثباتگردند.متاسفانه
بهحدیرضایتبخشنیست مدنیدر هایجامعه نهاد وتقویهتابتوانددرکنارخویشجامعدولتو مدنیراحمایه ه

 دنیجامعهرابراییکزندگیقانونمندمستحکمنماید.ودهوبنیادهایمنم

 (نهادمدنیفعالدراینوالیتموجوداستکهدرراستایمدنیفعالیتداردوعبارتنداز:26بهتعداد)

 شماره تماس مسئول نهاد اسم نهاد مدنی شماره

0795161818محمدآصفامیریلعهنونهاداجتماعیجوانانشهرق 1
0796825713عبدالظاهر)کریمی(انجمننرسهایکایل 2
0797654898دوستمحمدانجمناجتماعیقاموس)دریا( 3
0729480246سیداماناهللنعمتیانجمنمالدارانمرکزوالیتبادغیس 4
0799631534محمدابراهیمانجمنزعفرانکارانمقیمقلعهنو 5
حفاظتازارزشهایجهادومقاومتمردمروند 6

افغانستان
0798982455عبدالخالقملکزاد

0799053350دادشاهانجمناجتماعیزنبوردارانمقیمقلعهنو 7
انجمناجتماعیقوریهدارانمقیمقلعهنووالیت 8

بادغیس
0798663369ذبیحاهلل

0794914712حمدخیرمانحمناجتماعیندایسالم 9
بنیاداجتماعیشهیدتورنجنرالعبدالظاهرنائب 10

زاده
0799545495عیدالسمیعنائبزاده

0799298619فرستانخاناحمداتحادیهملیپیشهورانافغانستان 11
0799494923حاجیعبدالواحدمساعدتهایحقوقی 12
0799367364بسماهللصالحانجمنفصلنوین 13
0799241100نبیاهللبینشانجمنژورنالیستان 14
0795984864جنیداهللاشکانیانجمناجتماعیاندیشهجوانانوالیتبادغیس 15
0799464482سیدشیدابنیادشهیددوکتورنجیباهلل 16
0797116703عبدالواسعنوریانجمنجوانانمبارزوطن 17
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0795030203اکبرینثاراحمداجتماعیسعادتانجمن 18
سازماناجتماعیجوانانولسوالیقادسوالیت 19

بادغیس
0799192129محمدعالم

0798280960محمدرسولانجمناجتماعیمردمآبکمری 20
0799689503شیراحمدنهاداجتماعیحوزهدهبرنج 21
 0799253006محمداکبرهوتکجوانانارگانملیان/ګوانانوملیارځد 22
0798234420سیدنصراهللنبیلنهاداجتماعیجوانانمرکزبادغیس 23
070212224خیرمحمدخادمدخوشحالباباادبیبهیر 24
0799556090عالوالدینانجمناجتماعیحوزهلنگرشریف 25
0798869090مارکشاهثاقبانجمنشعراونویسندگان 26

 

 نماینده گی های سیاسی
 ایسیاسیکشورهاموجودنیست.یسنمایندگیهدروالیتبادغ

 حضوردفاترونمایندهگیهایسازمانمللمتحدوهمکارانانکشافیمتحابه

شماره 
جوازوتاریخ 

 ثبت
 شماره تماس

آدرس 
موسسه در 

 والیت

مسول/نماینده 
موسسه در 

 والیت

مخفف 
 موسسه

اسم 
 شماره موسسه/دفتر

(2680 )
28/04/1391 

0797365780 جادهاولیهناح
 عیدگاه

غالمرسول
جاوید TSDCO 

موسسه
خدماتی،انکشافی
 وفرهنگیتوانا

1 

مورخ  286
7/10/1384 

دردسترس
نیست

ناحیهاول
روبرویآمریت

 برق

داکترفضلاکبر
اکبری

HEWA
D 

کمکموسسه
هایبشری،

صحیوبازسازی
هیواد

2

2055/12/28 
(270) 

0797292266
ناحیهاولجاده

 رفمعا
محمدشفیع

منیب VOW موسسهندایزن 3

مورخ 
1/9/1384(167) 

0795113212
ناحیهاول
 عیدگاه

ابراهیممحمد
محمودی CRDSA 

موسسههماهنگی
توسعهوبازسازی

افغانستان
4

مورخ  45
17/6/1384 

شفاخانهداخل 0707213177
داکترنادر
رحمانی MWO 

موسسهبهزیستی
تحرک 5

اکتوبر  31( 115)
2005 

0794222646 ناحیهدوم فریدونبارکزی WVI 
موسسهبین
المللیورلدویژن

6

84 0792613061
ناحیهاولجاده

دهنمعارف
باغک

مجیدامیری NRC 

موسسهبین
الملیهیئت
نارویبرای
مهاجرین

7

12 0792555999 ناحیهاول
بازارکندالن

یوسفوثیق IRC 
موسسهکمیته
بینالمللینجات

8

مورخ  2285 داخللیسه 0799338010 فرزانفرزام SDROA موسسهانکشافی 9
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یونیسیف) دفتر  تنها دائمی بادغیسبطور والیت کارمیکند.UNICEFدر متحد ملل کودکان حمایت صندوق )
(پروگرامغذاییجهاننمایندهگیدارد.WFPناندفتر)همچ

همچنانیکتعدادانجوهایغیردولتیملیوبینالمللیدراینوالیتفعالیتدارندکهعبارتنداز:

 وضعیت کوچی ها،

 خلص معلومات درباره وضعیت کوچیها والیت بادغیس!
زندگیدرمناطقکوهستانیاکثرادرادرآناسکاندارندووالیتبادغیسنیزیکیازوالیاتکشوربودهکهکوچیه

اجتماعیوانکشافیدارندونسبتبهقشردیگرازجامعهمشکالتش انازناحیهدسترسیبهخدماتتعلیمی،صحی،
میباشد .بیشتر تعداد به ساله بادغیسهمه والیت 12000در 15000الی مختلف: ولسوالیهای از کوچی فامیل

بهمرغاباال گرمسیر مناطق والیتاز داخل در بهار فصل ثور و حمل ماهای در ب،غورماچ،قادس،جوند،مقروآبکمری

ناطقسردسیرکوچمینمایندوگاهیهمبهوالیاتهمجوارهراتوغورنیزبمنظورتهیهعلوفهبهمواشیشاندرم
دراینوالیتمسکنگزینمیشوند.گرچینفوسحالکوچهستنداینافراددربرجمیزانوعقربفصلخزاندوباره

هزارفامیلکوچیدروالیت20000مجموعادرحدوددقیقکوچیهایدراینوالیتتاهنوزتثبیتنشدهباآنهم

والیتبادغیسنداشتن در کوچیها مشکالتعمده مکاتب،آبآشامیدنیصحی،مراکزبادغیسزندگیمیکنند.

حنظله 16/6/1390
بادغیسی

وتحقیقاتیبرای
افغانها

(25 )
17/6/1384 

0729128557
ناحیهاولجاده
معارفروبروی

ندایزندفتر

داکترمحمد
اسماعیل
استانکزی

CHA 
موسسههماهنگی

کمکهای
انسانی

10

مورخ  1399
27/1/1387 

0795984864

ناحیهدوم
منزدولدوم
آمریت

سرحداتاقوام
وقبالیل

جنیداهللاشکانی ACSFo 
موسسهمجتمع
جامعهمدنی
افغانستان

11

مورخ  411
19/11/1384 

0799419797
معارفجاده

روبرویتعمیر
کمالخان

محمدهاشم
بیکزاد ALSDO 

دافغانحقوقیاو
تولنیزه

پرمختیایی
موسسه

12 

مورخ  240
23/9/1384 

0729888742 دفتراسبق
همبستگیملی

رحیماهللخرمی APA 
موسسهافغان
پالننگاجنسی

13 

مورخ  376
12/11/1384 

0798737472
ناحیهاولجاده

تعمیرعیدگاه
رشیدخان

جلیلاحمد AHDAA 
موسسهمعاونت
انسانیوانکشافی
برایافغانستان

14 

 0797359358

ومناحیهد
ولدوممنزد

آمریت
سرحداتاقوام

وقبالیل

اماناهللنیازی WASSA 
موسسهخدمات
اجتماعیزنان

15 

 0796513362 عیدگاهمنزل
نجیباهلل چانآقا DAACA

R داکارموسسه 16 
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نصحی اندازی راه سیمینارهای، سرپناهشدن نبود و فروشمحصوالت، برای مارکت مالداری، رشد برای آموزشی
غص همچنان ومالدارانمیباشد. کوچیها درسرراه بسیارعظیم مشکل این زورمندان ازطرف عمومی علفچرهای ب

ک رفتن ازبین سبب خود که شده غصب بادغیس زورمندان توسط عمومی علفچرهای وچیمیباشد،امروزتمام
وساحهعلفچرراومالدارمیشودبهیقینگفتهمیتوانیماگررهبریوالیتبادغیسبهزودترینفرستجلوقاصبینرانگیرد

ومالدارنوسیعنسازدیکبخشعظیمسرمایهبادغیسازدستمیرود. مالدارمیباشندوعوایدبرایکوچیها کوچیها
بدبختانهساالنهیشانمحصوالتحیوانیاست اما اثرخشکسالی. 1396سالاز درحدود1397و فیصد60

متاسفانهکهدرطیچندینبهرکودمواجهشدهاقتصادیشانومتضررگردیدهاندووضیعتتلفشدندشانمواشی

مالداری اکثراینمردم که دولتسببشده توجهی بی این که توجهخاصیصورتنگرفته قشرناتوان این به سال
 تبدهند.خویشراازدس

 فعالیت رسانه ها

اگاهیدهیبرایمردمبااطالعرسانیرسانههاوفعالیتهایرسانهایاهمیتبزرگوفوقالعادهدرجهتبیداریو
اینوالیتتاهنوزرشددررسانههاوفعالیتهایرسانهایگرچهوارتقایدانشوانتقالمعلوماتبرخوردارمیباشد

بهشیوههایمختلفبانشرفعالیتهایشانرارسانهاینمودهباآنهمرسانههایموجودفعالیتقابلمالحظهاین
وغیرهبهپیشچاپیصوتیتصویریوسایرفعالیتهایسمعیوبصریازطریقرادیوتلویزیوننشراتی روزنامهها

میبرندودرحالرشداست.

نزنابسامانیهاودرجایباتقدیرازبرجستهساختودهوزمانیبااستفادهاراهنمایخوبیبرایمردمباینفعالیتها
زمینهسازبهتربرایاجرااتخوبفعالیتحکومتووردهآنهادهایهمکاراصالحاتراببارفعالیتهایموثرحکومتو

واشخاصبهنفعجامعهومردممیگردد.والیتبادغیسمحلی

 بادغیسر رادیو های قابل دسترس د

،رادیورادیوبیبیسیعبارتاندازرادیوهایبینالمللیکهبایکمرکزتولیددرکشوررویموجایامنشراتدارد

زادی.آورادیوصدایآمریکا

رادیوهایبادغیس،ملیتلویزیونزیرنامرادیواینوالیتافغانستانودرملیتلویزیونیتحتنامرادیوترادیوحکوم
آملیازطریقامواجافاممانندرادیووصیباپوششخص رادیوآرمانریانا رادیوارکوزیا، رادیوورادیوبیانشمال.،

نزدیکهایمحلیکهتنهادر رادیونشراتداردمانندرادیومرکزوالیتوبعضیازولسوالیها حنظله،رادیونریمان،
صمیمورادیوغزالیمیباشند.

والیتبادغیستصویریرسانههای

نشراتدارد.عبوروتلویزیونبادغیساستیشنتلویزیونبنامهایتلویزیونملیمحلیدووالیتبادغیسدر

والیتبادغیسرسانههایچاپی

صدایدرسطحوالیتبادغیسیکمجلهدولتیویکهفتهنامهخصوصیفعالیتونشریهدارندکهعبارتاندازمجله

دولتیبودهوازطرفریاستاطالعاتوفرهنگاینوالیتبطورماهواربهچاپرسیدهوبهکهیکمجلهبادغیس
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اندیشهپویاکهیکهفتهنامهخصوصیبودهوبطورهفتهواربههفتهنامهدسترسشهروندانقرارمیگیردوهمچنان
ریاستامورزنانمدیریتمیگردیددهوازطرفامهدولتیبوچاپمیرسدودرضمنماهنمامهطلوعمهرکهیکماهنم

قبالفعالبودهامابهنسبتکمبودبودجهازدوسالبدینسوبهچاپنرسیده.

 فرهنگ وجوانان،

بدینسوهفته1382تالشهایفرهنگیدروالیتبادغیسازسالهایقبلآغازامابارویکارآمدندولتنوینازسال

عرصهرشدوانکشاففرهنگدرسطحوالیتآغازبهکارنمودکهمیتوانازیوخصوصیدرامههایدولتنامهوماهن
ماهنامهمقاموالیتبادغیسوهفتهنامهخصوصیاندیشهپویانامبرد

نگدرایناواخرجوانانازطریقانجمنهایفرهنگیوآموزشیخدماتشایستهایرادرراستایترویجوگسترشفره

سعادت،انجمنفرهنگیفصلنوین،انجمناجتماعیدکهدراینجاازآنهاچنینناممیبریم:عرضهمیدارناصیلکشور
دحوزهاجتماعیجوانان،انجمناجتماعیسازمان ونویسندگانوشعرابهیروانجمنادبیباباخوشحاللنگرشریف،

دیگرانجمنها.

لینشاعرلساندریبودهکهازشهرتفراواننندحنظلهبادغیسیاوبزرگ،شاعرانبزرگمادروالیتبادغیسعلمای
درسطحمنطقهبرخوردارمیباشدوهمچناننویسندهگانمعروفنیزپرورشیافتهاندکهآثاربعضیازایشاندر

یافتهاندقرارنوالیتبادغیسپرورشسطعکشورمورداستفادهقرارگرفتهاست.ادبا،شعراونویسندهگانکهدرداما
اند:ذیل

محمدیونسدهقان،حاجیبسماهللبسمل،بیبیسمنبوی،عزیزنازک،استادعبدالقیومرحیمی،مولوینظامالدین
محمد نعمانیکهحیاتداردوهنوزهمشعرمیسرایدوشاعرانجوانامروزیاینوالیتمانندنجمالدینبرهانی،

ویسپوهملمشکوانیشاعرزبانپشتو،نقیباهللآروین،استاد،سیدآقاارفاق،میرمشیدی،سیدمحمدضیاییشریفج

خلیلاهللخلیل،رحمتاهللرحمت،حفیظزریر،خانموسیمهبادغیسی،مبارکشاهثاقب،آقاسیدمحمودهاشمیشاعر
 زبانپشتووعبدالباریحمیدی.

الیتوباسکرتریتمدیریتامورجوانانوارتحتریاستمقاموملیجوانانبطورماهکمیتهنظارتازتطبیقپالیسی

ریاستاطالعاتوفرهنگتدویرجلسهدادهوهمهاداراتکهعضویتاینکمیتهراداراهستندگزارشاتوفعالیتهای
ایجوانانوالیقادسومقرشوراهانجامشدهشانرادربخشجوانانارایهمیدارندودرضمندردوولسوالییعنیولس

 تادرقسمتشناسایچالشهاورشدجوانانفعالیتنمایدکههماکنونفعالمیباشند.تشکیلشده

بطورکلمدیریتعمومیامورجوانانبخاطررشدوظرفیتسازیجوانانبادغیسدرطیاینمدتتعدادصدهاجوانرا
ونیمهعالیمعرفیکردهاست.مؤسساتتحصیالتعالیتخفیففیصدیبلنددربخاطرادامهتحصیلبطورمجانیویا

برنامههایمتعددیبرایرشدجوانانوفرهنگدرسطحوالیتازطرفنهادهایمختلفومسوولینامورجواناندر

لروزهایمهمملیاینوالیتبااکنونبرگزارگردیدهازقبیلجامهایورزشی،سهمواشتراکفعالدرراستایتجلی
غرضترویجفرهنگنابافغانیآگاهیدهیدربخشهایتعلیمی،تحصیلی،اضرارموادمخدراریخیبرنامههایراوت

وازبینرفتنتعصباتقومیو...نقشاساسیایفاکردهاست.وتجلیلازروزهایملیوجهانیراازقبیلروزجهانی
 ت.تجلیلبعملآوردهاسجوانان،روزملیرضاکارانو...
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 حقوق بشر:       

بادغیسیکیازوالیتهایزونغرببودهوتحتپوششکاریدفترساحویکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستان
آنهماین با دراینوالیتندارد نمایندگیازسهسالبدینسو کدام حقوقبشر گرچیکمیسیو محسوبمیشود،

والیتفعالیتهایانجامدادهوهمچنانبخشیعتحقوقبشریدرایننظارتوگزارشازوضکمیسیونباراهاندازی
حقوقبشرسازمانمللمتحدهمازوضیعتحقوقبشریدرسطحوالیتنظارتوبررسیهایخویشرابطورمعمول

لمساینقشبارزداردوداردکهاینخوددرراستایبرمالساختنتخطیهایکهبرضدحقوقبشرصورتمیگیرد

واماموجودیتمخالفیندولت،افرادمسلحغیرمسؤل،بوطبهحقوقبشردرساحهحاکمیتدولترعایتمیشودمر
یکعده و ازمناطق دربرخی قانون مجریان تا شده سبب وکال و محلی زورمندان مداخله قومی، ومتنفذین اربابان

کاملنداشتهباشند.اینضعیفعملنمودهوتسلطوتحققحاکمیتقانونازولسوالیهایاینوالیتدربرابرتطبیق
موضوعسببتداومفرهنگمعافیتازمجازاتدربینمردموبخصوصتخطیگرانقانونشده،چنانچهدرسالقبلما

لت قتلهایناموسی، مختلفنقضحقوقبشریبخصوصخشونتهایگوناگونعلیهزنانازجمله: شاهدموارد
نزل،تجاوزجنسیاجباری،مسمومیتوغیرهبودهایمکهتوسطمتخلفینریزیرسن،فرارازمکوب،ازدواجهایاجباو

وعواملآنرا بازتابدادهشدهاست. ازقانونباالیقربانیانومتضرریناعمالشدهوتاحدیهمازطرفرسانهها
ف ناپسند، عرفوعنعنات قانون، از مردم آگاهی اعدم چالشهای تشقراقتصادی، دیگر وموارد علیمنیتی کیلمیدهد.

الرغماینکهمسوولینآنوالدرزمینهتوجهمبذولنمودهوبرخیازعامالنآنراازطریقمراجعکشفیوامنیتیدستگیر
 قوقبشردرمسایلمربوطبهحوموردپیگردقانونیقراردادهاستوتعداددیگریهنوزهمازپنجهقانونفراریاند.

؛گرچهوجودزوزمندانوناقضینحقوقبشردرداخلنظامیکچالشبزرگدریتدولترعایتمیشودساحهحاکم

راهتامینعدالتوکشانیدنناقضینحقوقبشریبهمیزمحاکمهمیباشد،امادرزمینهآگاهیدهیازحقوقبشریو
یتهایموثرصورتگرفتهعدالیوقضایی،فعالواجراآتارگانهایکاهشخشونتهاازطریقورکشاپهاوسمینارها

است.

 حقوق مدنی:      

حقوقمدنیمجموعهقواعدیاستکهحقوقخصوصی)داخلیوبینالمللی(شهروندانیکجامعهراتعینمیکند،که
ترسیمه،حقانتخاب،حقدسبطورخاصشاملحقوقشخصی،حقوقخانوادهگی،حقامالکودارای،حقکاروبی

یوقضایی،اصالحاتاراضیوحقاستقادهازهواوبحرمیباشد.کهبراساسقواعدحقوقمدنیبسیاریبهارگانهایعدل
ازارتباطاتمیانافرادجامعهنیزتعیینمیگردد.دروالیتبادغیسفعاالنجامعهمدنی،کمیسیونمستقلحقوقبشر،

کهکمپاینهایآگاهیدهیرابهمردمرادررابطهوفرهنگنهادهایاندقاف،وریاستاطالعاتریاستارشادحجواو

حقوقمدنیشانراتاهنوزبنابهچالشهای100بهحقوقمدنیراهاندازیکردهانداماباآنهمشهروندانبطور%
تادلیهدرمرکزوالیتندرمحاکموریاستعنهادهایرسیدهگیبهحقوقمدنیشهرونداموجودبدستنیاورده.

حدیفعالبودهوامادرسطحولسوالیهاهنوزهمبهچالشروبرواستودرکلحقوقمدنیشهروندانتحتتاثیر
 مشکالتامنیتیووجودزورمندانوافرادمسلحغیرمسئولقراردارد.



 
 

 وزارتاقتصاد 63

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 امور دینی و مذهبی:

بهپیشبردهوفعالیتهایمردمنظربهارشاداتدینمبیناسالمافغانستانیککشوراسالمیبودهوتمامیامورات
تنعالماندینوجودداردکه1000میشودبناوالیتبادغیسنیزاینامرمستثنینبوده.دراینوالیتبهتعدادحدود

نمای 1624ساجدبهند.طبقمعلوماتریاستارشادحجواوقافتعدادممیتوانندنقشموثردرآموزشهایدینیایفا

تحجواقافدربسیاریازکمپاینهایآگاهیعامهازطریقمنابرمساجددرمحراب.علمایدینیبهرهنماییریاس
درحدود کنوننامنفرجهترفتنبهزیارتحجبیتاهللشریفتا3000تمامولسوالیهایاینوالیتسهممیگیرند.

دا سهمیه که کردند نام ثبت خویشرا های بادغیسبه والیت به شده 440ده به و میباشد. تن تن10تعداد

در ناظمین/معلمینویکتنبسهکهدرراسآنهاریسارشادحجاوقافتنظیمگردیدهوبهسفرحجاعزاممیگردد.
نهدارسخصوصیثبتوراجستراینریاستمیباشدکهساالبابم59بابدارالحفاظو21سطحوالیتبادغیستقریبآ

 ریاس150حدود اینمدارسفارغمیگردد. هایتناز مربوطدرعرصه پالیسیاداره تارشادحجاوقافمطابقبه
مختلفبهجلساتاداراتاشتراکنمودهوبطورمعمولازروزهایمذهبیمطابقبهتقویمسالوسایراجتماعاتایام

ریاستاشتراکوسهمفعالارزندهخویشراانجاممیدهد.یاحالیدستاربندیها،حفاظکراموعلمایمدارسمذهب
حجائقافهفتهواربرایعلماوخطبایمساجداینوالدررابطهبهموضوعاتمهمکشوروظیفهسپردهتادرخطبههای

 ایامجمعهبهبهمردماطالعرسانینمایند.

فعالبودهو،حجواوقافمسئولرسیدگیبهاموردینیومذهبیریاستارشاد بودهودرسطحوالیتوولسوالیها
ورایعلمانیزدرپهلویاینریاستوجوددارد..فعالیتشورایعلمادراینوالیتآنطوریکهمردمانتظاردارندباش

وثریتکمتردارد.توجهبهشرایطناامنیوتبلیغاتمخالفانعلیهنظام،م
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دغیسجدولمساجددرسطحوالیتبا

ساجد غیر  مدارس خصوصی
تعداد م

سینیه ها
ی ح

رسم
 

ساجد 
تعداد م

سینیه ها
ی ح

رسم
ساجد غیر  

تعداد م
ی

رسم
 

ساجد 
تعداد م
ع

جام
 

ی
سم

ر
 

ساجد غیر 
تعداد م

ی
رسم

 

جد 
س

تعداد م
ی

رسم
ی 

سوال
ول

 

شماره
 

 مدرسه دارالحفاظ

10 21 1 قلعهنو 26 287 21 24 1 0
2 آبکمری 2 246 7 19 0 0 9 2
3 مقر 3 154 7 11 0 0 7 1
4 قادس 1 362 7 14 0 0 22 8
5 مرغاب 1 136 1 9 0 0 0 0
6 جوند 3 238 1 7 0 0 0 0
7 غورماچ 3 38 0 4 0 0 0 0
 مجموعکلی 39 1462 44 78 1 0 59 21



 ورزش وتربیت بدنی

اینمرزبومبطورکالسیکوپراکندهدرورزشازسالهایدوربدینطرفدربینمردمبادغیسرواجداشتهوجوانان

محفلهای همدر سازماندهیواجرامینمودنداوقاتفراغتویا ساختهخویشآنرا خوشیتحتقواعدوقوانینخود
50ازپهلوانی،توپودنده،خوسی،تنابکشیودردههورزشهایکهبشترینپیشنهرادربادغیسداشتهعبارتبودند

موقتتشکیلرسمیبارویکارآمدندولت1381غیسآنهمدرمکاتبرواجپیدانموددرسالقسماٌولیبالدرباد

 ادارهورزشدرسطحوالیتبادغیستحتعنوانمدیریتتربیتبدنیوسپورتایجادگردید.

بهوجودآمدنوشکلگ واعدویریاینتشکیلکاررویورزشهایمدرنروزوبهکارگیریوعملیشدنقکهبا
آغاز،ورزشکاراندرتحتیکچوکاتقوانینپزیرفتهشدهملیوبینالمللیدرعرصهورزشفعالیتهای خویشرا

انجاممیدهنددرحالحاضرتعداد) وفعالیتهایورزشیخویشرا نورزشیدرسطح(فدراسیو9منظمبرنامهها

(ورزشکاردرچوکاتریاست2010تورزشیبادغیسو)(ورزشکاردرچوکاتآمری2500والیتبادغیسبامجموع)
 تورزشیدارند.معارفبادغیسفعالی

تشکیلاداریآمریتورزشیبادغیس

 مالحظات جمله موجود قرار دادی کارمندان دایمی تشکیل اداره شماره

1 84488
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سطحوالیتبادغیسجدولفدراسیونهایورزشیدر

اماکنورزشیمربوطآمریتورزشیوالیتبادغیسمعلومات

بهاحساسمعلوماتمدریتسپورتوماتکلپچارتمعل وتیمهایورزشیدرسطحمکاتبشهروولسوالیها ها

ریاستمعارفبادغیس

 

شماره
 

سیون
نام فدرا

ی  
پ ها

تعداد کل
ط

مربو
 

موقیعت کلپ 
 ها

تعداد    
    

مربیا
 ن

ی     
ضا

تعداد اع
شکار

ورز
مجموعه جنسیت 
ت 

ال حظا
م

 

اناثذکورولسوالیشهر

فدراسیون1
فوتبال

703832701540154001540

2////
والیبال

1688162002000200

3////
پهلوانی

44041401400140

//کیک//4
بوکس

3338585085

////پرورش5
اندام

32131201200120

6////
مویتای

33039090090

33031301300130//ووشو//7

8////
جوجستو

32131501500150

9////
کانگفوتوا

22024545045

 مالحظات ملکیت موقیعت نام مکان ورزشی شماره


شهرقلعهنوناحیهدوماستدیومورزشیابتدای1

شاروالی
آمریتورزشی

2
جمنازیومورزشی

شهرقلعهنوناحیهدوم
آمریتورزشیشاروالی
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 شماره

 
 رشته

  تعداد کلپ ها
 مجموعه

 
 تعداداعضاء

  جنسیت
 جمله

 
اناثذکورولسوالیشهر مالحظات

 
1 


فوتبال


15




40



55


990



990


0


990



2 
لیبالاو


30



55



85


1020


1020


0


1020



 عالوتاتیمهایکرکتدرسطحولسوالیهایباالمرغابوغورماچوالیتبادغیسفعالیتدارند.

احتماألبصورتتخمینی) فوتبالبصورتغیررسمیدرمحالتدوردستشهرووالسوالیهای(تیموالیبالو40هکذا
(جوانعالقمندبهورزشبصورتغیررسمیداخلفعالیتهای700تتخمینی)ششگانهوالیتبادغیسباکمی

 نظر نشانمیدهدکه%)ورزشیبوده ورزشعالقمندی90سنجیهایصورتگرفته جواناندروالیتبادغیسبه )
یهافانهزمینههاوفرصتهایالزمبرایفعالیتهایورزشیخصوصآدرمحالتدوردستشهرولسوالداشتهمتاس

برایجوانانمیسرنمیباشد.

ورزشبادغیسدردهسالپسینرشدقابلمالحظهداشتهودستآوردهایچشمگیریراهمراهبودهاست.

جوانانبهکارهایغیرقانونیواعتیادبهموادتباهکنمخدربودهورزشیگانهگزینهموثربرایجلوگیریازابتالشدن
انان.نقشبارزداشتهبرایصلحوثباتمیتواندمفیدواقعشود.ودرنزدیکساختنجو

 هرچندکهباالیورزشسرمایهگذاریصورتگیردبههمانپیمانهمردمافغانستان.

میشوند.بهصلحوثباتدرجامعهنزدیکتر

ورزشیعنیصلح،توانمندی،زیبای،محبتوگذشتراافادهمینماید.

 )به تفکیک ولسوالی ها( مصئونیت اجتماعی:د سکتور تحلیل وضعیت موجو -6
سکتورمصونیتاجتماعیجهتکاهشآسیبپذیری،کاریابی،انکشافمهارتهاتهیهسرپناهبهعودت-معرفیسکتور:
 گان دارای)کننده اجتماعی سکتورمصؤنیت مینماید فعالیت گان شده ازجملهعضو(17وبیجا که میباشد فرعی

ادارا10) و)(عضوآن ی7تدولتی ازشورای(عضوآناداراتغیردولتیکه نماینده والیتویکنفر مقام کنفرنماینده

خصرسیدهگیمینمایندورویتماممحترموالیتـیمیباشندکهبصورتفعاالنهدرتمامجلساتماهواربوقتوزمانمش
موضاعتکاریارتباطبهمباهـمهمکاریبعملمیآورند.

کارمیکندوازوضعیتورثهشهداومعلولینباخبریداردثهشهداومعلولیننیزاینسکتورکهبرایور

تعداد) به بادغیس دردفاتر)م3169دروالیت که دارد وجود ونظامی ملکی شهداومعلولین ره(ادا40(نفرورثه
-4-18(نفرمعلولینطبعیتاریخ2630کار،اموراجتماعی،شهداومعلولینثبتوراجسترگردیدهاستوهمچنانبهتعداد)

دروال1397 ،معلولین است گردیده هویتتوزیع کارت وبرایشان مراحل طی آنها واسناد معلولیت یتتثبیتدرجه

میکن زنگی قناعت غیرقابل ابتدای یکزندگی زمینهبادغیسبسیاربه نوع شهداهیچ وورثه معلولین برای ،چون ند
بهیکزنگیمسالمتآمیزبرسند،وضعیتمعلولینکهآموزشمهارتهایحرفویآموختهنمیشودکهصاحبکارشوندتا
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اشدچراکهمددمعاشدولتبرایآنهاساالنهمیپردازد،امادرحادثاتجنگیمعلولگشتهاندتااندازهقابلمالحظهمیب
ینطبعیکهازاینامتیازمحروممیبشاندوخودشنیزباردوشخوانوادههستندبسیاربهسختیزنگیمیکنند.معلول

دارد؛وضعیتاطفالورمسکت محافظتاطفالبیسرپرستفعالیتهایگسترده صؤنیتاجتماعیدرراستایسیپنیا

بجریان اینخطه مردم کثریت شایدا میباشد کننده بادغیسنگران درحدود)دروالیت اطفال که (برای%30باشند
کفشرنگکردن،آهنکانهخریدن،اشغالپیداکردنلقمهنانروزانهچیکارهایدشواروشاقهراانجاممیدهند،ازقبیل

جمعکردن،شاگردشدنبهحمامها،ترمیمگاههایموتروسکیلو...

ازدواجهایز راواقعاتحتتاثیرقرارمیدهد انسان که دیگراطفال جنجالیوبآلخرهمشکل آینده اینهم میباشدکه یرسن

سختت قشررا این یکدیگرمیشوند بردن ازبین ،خشونتوحتی استدروالیتبادغیسجداشدن حتتهدیدقرارداده
(اطفالبهاینمشکلگرفتارهستند.20%)

ربهیکزندگیسخت(اطفالاعمازاناثوذکورتحتتهدیدخشونتفزیکیقراردارندایناطفالبسیا%10آریدرحدود)

اکارشاقهراانجامبدهدبسرمیبرندکهاکثریتکارهایشاقهبهسرایناطفالانجاممیشوندیعنیزنگیمجبورمیکندت
معتاد ویاهمدارندکه پدرومادرندارند)یتیم( یا هستندکه مردمان اطفال طبقه پدرانیکهاین بلیهستند ، میباشند

واداربکارشاقه نمودهوازایشانمبلغپولیکهروزانهمصرفمواددارندبشکلاجباریمیخواهندکهخیلیبزوراطفالشانرا

تآسفباراست.

یساطفالهستندکهازتمامطبقاتاطفالکهتحتتهدیدقراردارندخیلیسختترزنگیمیکنند،اینتبادغدروالی
موجودیتایناطفالتایکالیدوفیصداطفالکسانیهستندکهبدونسرپرستوبدونسرپناهزنگیمیکنندفیصدی

یجنگهایداخلیمیشوندوازبینمیروند.اطفالهستندکهفدا%3الی2میباشدکهدررویسرکهابسرمیبرند،ودرحدود

 تحلیل وضعیت موجوده سکتورحکومتداری)به تفکیک ولسوالی ها(  -7

 .قوقبشریتقویهبنیهدیموکراسیوحقوقبشروداشتنسیستممبارزهبانقضح

 آمیز.مسالمتاجتماعاتوتظاهرات،برگزاریهارسانهآزادیبیان،فعالیتبدونسانسور

ازجمله،برگزاریانتخاباتوالیتیشورایبهمردممراجعه،مدنیجامعههاینهادموجودیت،سیاسیاحزابیتفعال
بنیهدموکراسیاستفادهمیشود.ونیزازطریقنهادهایمؤلفههایدیموکراسیاستکهدرسطحوالیتبرایتقویه

ارگانهایعدلی )ریاستامورزنان، وموسساتغیردولتی(درراستاییمبارزهبادولتیمرتبط وقضاییدولتی،

حقوقبشریفعالیتهایچشمگیریدرساحهحاکمیتدولتنقضحقوقبشریوافشایخشونتهاواعمالناقض
نجامدادهمیشود.ا

 دولت : حسابدهی و عامه خدمات عرضه

یتهایموثریرادرراستایعرضهخدماتازطریقبرنامهارگانهایدولتیدرهمآهنگیباموسساتغیردولتیفعال
اسفالتجادههایداخلشهرقلعهنو ،هایملیانجامدادهومیدهندکهبهعنوانمثال:)اسفالتسرکحلقوی،

های دیوار و احداثسربندها احداثسرکهایروستایی، ، ترمیماساسیسرکهایبینمرکزوالیتوولسوالیها
ستنادی،ذخیرهآبهایموسومی،توزیعتخمهایبذریاصالحشدهوکودکیمیاویبهدهاقین،احداثباغاتمیوها
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طراربهمتضررینحوادثوبیجاشدهگانداخلیوندپسته،سیبوغیرهوهمچنانعرضهکمکهایحاالتاضمان
 متضررینخشکسالیوسایرحوادثمیباشد.

 به سطح محلی: سیستم حکومتداری خوب

تماماداراتدولتیبهسکتورهایهشتگانهتقسیمبودهوازجملهسکتورحکومتداریکهاداراتعدلیوقضایینیز
درسطحمحلیشاملاینسکتوراندبراساساصلاستقال فعالیتداشتهوسایراداراتعضواینسکتور، لیتشان

نزمینهیکسلسلهچالشهایمانند:تهدیداتامنیتی،پائینبودنظرفیتمطابقالیحهوظایفکارمینمایند.درای
ارتباطاتالکترونیکیوامسرپرستیولسواالن،کمبودامکاناتونبودسیستمهایکارمندانبخصوصدرولسوالیها،د

محدودشدنساحهحاکمیت ، ولسوالی)جوندوباالمرغاب( هایمواصالتیدو بودنراه مسدود هسته،  دولتدر

 مرکزیولسوالیهارامیتوانسببپائینبودنکیفیتحکومتداریخوبدرسطحمحلیدانست.

 حاکمیت ، انفاذ و تطبیق قانون.

حاکمبوده،متخلفینازطرفارگانهایعدلیوقضاییموردپیگردقرارمیگیرند،دردرساحهحاکمیتدولت،قانون
های فعالیتنهاد عرضهاینزمینه در ، هایدیگرمانندریاستعدلیه نهاد سایر خیلیبهتراز دراینوالیت قضا
وتطبیققانونبرجستهگیدارد.خدماتورسیدگیبهقضایا

 )ملکی( مرکز والیت )قلعه نو(تعداد ادارات دولتی 

 زیرمعرفیمیشود:(ادارهدولتیملکیوتصدیفعالمیباشندکهقرارلیست42دروالیتبادغیستعداد)

 اسم اداره شماره اسم اداره شماره

ریاستشورایوالیتی22مقاموالیت1
ریاستامورزنان23مستوفیت2
شهرسازیریاستامور24ریاستمعارف3
ریاستشورایصلح25ریاستاحیاءوانکشافدهات4
ریاستهاللاحمر26ریاستاقتصاد5
آمریتامورمهاجرینوعودتکنندهگان27 نافاستیارنوالیڅریاست6
آمریترادیوتلویزیونملی28 ومالداریآبیاری،زراعتریاست7
آمریتسرحدات،اقواموقبایل29 معلوماتیتکنالوژیومخابراتریاست8
آمریتکوچیها30 واوقافحج،ارشادریاست9
لکیاداریوخدماتمآمریتاصالحات31 استینافمحکمهریاست10
آمریتاحصائیهمرکزی32 عدلیهریاست11
آمریتآبرسانی33 زیستمحیطحفاظتریاست12
آمریتبادغیسبرشنا34 وفرهنگاطالعاتریاست13
آمریتمعادن35 عامهفوایدریاست14
آمریتتجارتوصنایع36 مخدرموادعلیهمبارزهریاست15
شاروالیریاست37 اراضیریاست16
مدیریتثبتاحوالنفوس38 عامهصحتریاست17
مدیریتمیدانهوای39 مرغابدریایفرعیحوزهریاست18
مدیریتتنظیمترانسپورتزمینی40 حوادثبامبارزهریاست19
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 ورزشیآمریت41 ومعلولینشهدااجتماعی،کار،امورریاست20
 بانکدافغانستان42 عالیتحصیالتمؤسسهءریاست21

(واحداداریبهشمولمرکزوالیتفعالیتداردکهبرعالوهدفتر7وعادرسطحوالیتبادغیسبهتعدادهفت)ممج
مالداری،انکشاف و آبیار زراعت، محکمه، اداره ازجمله فعالیتدارندکه نمایندگیواحدهایهایدومینیز ولسوال،

،امنیتملی،قوماندانیامنیهودیگراداراتنیزفعالیتدارند.تعدادارنوالیڅه،صحتعامه،دهات،حجواوقاف،عدلی
( مرکزی احصائیه اداره اساسدفتر به ، ولسوالیها بادغیسبشمول والیت درسطح جات موجود1024قریه قریه )

 میباشد.

 تحلیل منابع موجود بادر نظر داشت شاخص های ذیل

 مردوزن(یستسالم)دسترسیبهمحیطز

مناطق به والیت این م اکثرمرد باشد،که می افغانستان طبعی منابع ودارای ازوالیاتزراعتی بادغیسیکی والیت

سالم زیست ازمحیط کنندکه می جوند(زندگی وولسوالی قادس باالمرغاب،ولسوالی )ولسوالی دوردست
هوبرایکشتوزرعبهحدکافیآبوجوددارد.یفروانبودبرخورداراند،درولسوالیباالمرغابوجوندآبآشامیدن

های زمین درای مناطق این اینکه برخوردارمیباشند،یکی سالم زیست ازمحیط بدودلیل ولسوالیهای مناطق

مراتب به کننده وآلوده دودزا ووسایط وسایل آالت ماشین دیگراینکه میباشد وکشت وانوع زراعتی،جنگالت،دریا
یتمیباشد.کمترازمرکزوال

اندوبههمینعلت مواجه آّ کمبود دوولسوالیدیگروالیتبادغس)ولسوالیآبکمریوولسوالیمقر(بهشدتبه ومردم

رنجمیبرند،امادرعوض ازکمبودآبصحیآشامیدنیودیگرآبها دراینمناطقزمینزراعتیآبیبسیارکمبودهومردم
وددارد.نگلپستهوج(هزارهکتارج30الی28درایندوولسوالیدرحدود)

آلوده دودزا وسایل مناطق براخورداراند؛زیراطبیعتادراین خوب نسبتا زیست ومقرازمحیط آبکمری ولسوالیهای مردم

کنندهکممیباشدوجنگالتطبعیهمازخاکبادهاودیگرآلودگیهاجلوگیریمیکند.

فچرها،مراتعو...(وایجادوپخش)جنگالت،علبزرگترینتهدیدبرزمینومحیطزیست،تخریبوازبینبردنمنابعطبعی
بسرعتبه دودوانواعآولودگیهامیباشد،کهبشردرتخریبمنابعطبعیوایجادآلودگینقشبسزایداشتهوزمینرا

بهطرفهالکتمیکشاند،اماخوشبختانهبههماناندازهکهانساندرتخریبوزمیننقشداردبههماناندازهمیتواند
یداکند.سالمدستپمحیطزیست

هایآتشفشان وآزادشدنکوه دسترسیبهمحیطزیستسالمبهجزچندمواردازقبیلرشدسریعنفوس،انفجار

وگازهابهعملکردخودبشربستگیداردکهبهعللوعواملذیلمیتوانبهمحیطزیستسالمدسترسیپیداکرد.

 اصالاستفادهنشود.هنهوفرسودهازماشینآالتکمتراستفادهشودوازماشینهایک -1

 ایجادسرسبزیهاوساحاتسبز)غرسنهالوایجادکمربندهایسبز( -2

حکومتداریقویوتطبیققوانیندرهمهعرصهها)ازبینبردنفساداداری،همآهنگیخوببینادارات -3
 ذیربط،آوردنامنیتسرتاسری،برخوردجدیوقانونیبازورمندانوقانونشکنان(
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ماس -4 جاداشتن درشهر،جلوگیریمعترپالن مجهزومعیاری کانالیزاسیون )داشتن آن درشهروتطبیق
ساحات برای وزمین بودجه دادن شهری،تخصیصی نقشه بدون خودسرانه وسازهای ازساخت

 سبزدرشهرها.

 عدماستفادهازموادسوختفوسیلی)ذغالسنگ،مبالیلسوخته( -5

 زیستی.ضوعاتمحیطترویجفرهنگحفظمحیطزیستواولویتبندیمو -6

 دسترسیبهخدماتاجتماعیباالخصوصبرایزنها

بخصوصجوانانبازماندهازتحصیلبهخدماتاجتماعی،مرکزآموزشهایفنیحرفویبمنظوردسترسیشهروندان
درحدودبههدفتربیتومسلکیسازیآنهاازطرفوزارتکار،اموراجتماعیفعالگردیدهاست.دراینمرکزساالنه

آموزشدیدهوبعدکسبمهارتهایآموزشی250 تنازجوانانبازماندهازتحصیلدربخشهایمختلفحرفهها
میشوند واقع مفید هایشان خانواده برایحمایتاقتصاد 90حدود و کودکستانها در اطفال در60تناز تن

کههایمحافظتاطفالدرمرکزشهرجهتدفاعازدارند.شبپرورشگاهکارواموراجتماعیتحتآموزشوپرورشقرار
حقوقاطفال مورد تدویرجلساتمنظمآگاهیدهیدر میگردد.. برگزار وجلساتماهوار حقوقاطفالفعالبوده

سیستممنظمآگاهیدهیازحقوقاطفالوزنانتوسطراهاندازیمیگرددتوسطعلماازطریقمساجدورسانهها .
 .اینریاستهموارطرحودیزاینمیگرددCPANیا اطفالهمحافظتشبک

صورتمیگیردمثالَرسیدگیبهحلاختالفاتاطفالدرطیهرسالیعنی%40دسترسیبهخدماتاجتماعیدرحدود

نهفالیکهمنطقهشانتحتادارهدولتمیباشدویاهمازمناطقناامنکسیمراجعهمیکندرسیدگیبعملمیآید؛ساالاط
 (نفرازکورسهایحروفوینهادهایدولتیوغیردولتیدرحرفههایموردنیازبازارفارغمیگردد.250)درحدود

دسترسیبهخدماتیاجتماعیباالخصوصبرایخانمهاکهصورتگرفتهقرارذیلاست.

1- ( جریب ده مساحت به تفریحی ساحه ایجاد بمنظور زنانه باغ غرضاحداث زمین (20000تهیه
 سالجاری.مربعدرطیمتر

بههمکاریریاستامورزنانوریاستشاروالیغرضرشداقتصادیزنانتاسیسمرکزتجارتبانوان -2

 (تنزنانتجارتپیشه.40تجارتپیشهوبازاریابیصنایعدستیزناندرسطحوالیتبرایتعدادبیش)

(تنازدخترخانم720رایتعداد)ازقبیل)کمپیوتر،خیاطی،انگلیسیوسوادآموزی(بایجادکورسهایآموزشی -3
ومردا ،زنان کار،اموراجتماعی،شهداومعلولینها واداره مؤسسات همکاری به گذشته سالهای طی ن

صورتگرفتهاست.
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قرارذیلتحریراست.1397الی1395جدولفارغینکورسهایحرفویازسال

سال  شماره
 فراغت

فارغین  فارغین ذکور بیق کنندهاداره تط
 اناث

مجموع 
 ارغینف

1


نفر150نفر100نفر50ادارهکار،اموراجتماعی،شهداومعلولین1395
نفر140نفر100نفرc.r.d.s.a 40دفتر

نفر100نفر60نفر40ادرهکار،اموراجتماعی،شهداومعلولین21396

نفر80نفر32نفرi.r.c 48دفتر
نفر150نفر75نفر75ادارهکار،اموراجتماعی،شهداومعلولین31397

نفر100نفر60نفرIRC 40دفتر

 

(فامیلمیگرددبه300ایجادباغچههایسبزخانگیبرایزنانبیسرپرستونانآورخانهکهمجموعا) -4
 (انجامشد.1397و1395،1396درسالهای)I.R.Cهمکاریدفترمحترم

کور -5 )اریابسد(ازقبیل دفتر همکاری به وزنان دختران برای حرفوی کورسهای هایایجاد س
( تعداد برای دوزی،ابریشم دوزی،خامک صورت100خیاطی،چرمه ودختران .)(زنان است. گرفته

 (1394سال

علیه -6 خشونت محو مادر،روز روز زنان: ملی روزهای زنان)هشتمتجلیل  المللی بین زن،روز
به والیت درسطح بیشترزنان هرچه وهمآهنگی انسجام غرض وروزمعلم زنان مارچ(،روزهمبستگی

 اشتراکخانمهایتحتمرکزوولسوالیهایمربوطهاینوالهمهسالهبرگذارمیگردد.

ورآموزشهای(تندخترانبههمکاریدفترمحترمپروموتبمنظ225دربخشارتقایظرفیتمعرفی) -7
 تیوریوعملیادارهومنجمنتبهاداراتدولتیوغیردولتیمعرفیوآموزشهایالزمرافراگرفتهاند.

بادائرنمودن -8 وارئهجلسات زنان مشکالت حل جهت وولسوالیها مرکز تحت زنانه شورای روسای
 پیشنهاداتشانبمراجعذیصالحانجامشدهاست.

 اشتغالزاییبرایمردوزن

تبادغیسازجملهوالیاتدورافتادهوکماقتصادکشوربودهکهزمینهکاروکاریابیبرایمردماینوالبصورتاساسیوالی
امنینیزبرزمینهکارتاثیراتمنفیداشتهوبرفقروبیکاریاینوالودرست میسرنبودهوازطرفیجنگهایداخلیونا
 .میفزاید

احصائیهمرکزیارائهگردیدهاکثریتآنرانوجوانانوجوانانتشکیلمیدهد.اینوالیتبانفوسمتذکرهکهتوسطاداره
خصوصیوعواملناامنیباعثشدهاستتانیرویجوانوواجدشرایطعدمسرمایهگذاریالزم،نقشکمرنگسکتور

مرجع باشندویگانه کمکار و اینوالیتبیکار حکومتکار واجدشرایطکار محلیبودهاستکهبیکاریاینقشر
تملکیوتنکارمندانخدما(4324سرانجاماینامربهیکبحرانکالناجتماعیتبدیلگردیدهاست.درحالحاضر)
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ایندرحالیستکهساالنهدرتن2172 اداراتدولتیصاحبکاراستندمصروفهستند، معلممنحیثکسانیکهدر
تعالیونیمهعالیدولتیوخصوصیفارغالتحصیلگردیدهوواردتنازپوهنتونهاوموسساتتحصیال400حدود

ینفارغیندراداراتوموسساتدولتیوخصوصیجذبمیگردندبازارکارمیشوند.البتهیکتعدادانگشتشمارازا
ایشسرمایهبهنظرنمیرسد.توجهالزمحکومت،افزکهدرمقایسهباحجمبیکاریاینپروسهچندانقابلمالحظه

 گذاری،تشدیدفعالیتسکتورخصوصیمیتواندراهگشاهبرایکاهشبیکاریدرسطحوالیتباشد.

 

(مقیموالیتبادغیسمصروففعالیتهایآموزشهایفنیوحرفویهستند.IRC)رازطریقدفتر(نف180تعداد)

پایانسال(تنازطبقهاناثوذکوردرحرفههایمختلفانتخابگردیدندک150وتعداد) به1397هتا دورهآموزشرا
پایانمیرسانند.

دهاندبهتفکیکسالوتفکیکزنومرددرجدولذیلتعدادکارمندانیکهازطریقجوازکاربهاداراتدولتیمعرفیگردی
ست.نگاشتهشدها

 مجموع کارمند وکارکن سال

99776اناثکارکن26اناثکارمند 1394
422ذکور229ذکور

29724اناثکارکن81اناثکارمند 1395
298ذکور316ذکور

27394اناثکارکن14اناثکارمند 1396
281ذکور72ذکور

13281اناثکارکن7اناثکامند 1397



 داشتن سرپناه یا مسکن برای عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی

الی1381متاسفانهخشکسالیهاوبروزمشکالت،ناامنیباعثبیجاشدگیفامیلهاازولسوالیهابهمرکزوالیتازسالهای
استفامیلهایبیجاشدهخشکسالیتوسطریاست بیشترینحدرسیده داشتهودرطیسالجاریبه اکنونادامه

 سال درطی میگرددکه تنظیم شان امورات حوادث با مبارزه )محترم درحدود به800جاری ازولسوالیها (فامیل
اداره عهده به میشوند بیجا امنیتی مشکالت به نسبت که های فامیل امورآن تنظیم وهمچنان اند مرکزبیجاشده

امورمهاجرینبودهکهبهکمکمؤسساتهمکارانجاممیگردد،فامیلهایبیجاشدهدرمحالتمختلفشهرقلعهنودرخانه
 دراینوالیتبیجاشدهگانبشکلکتلویتجمعندارندبعضیهایاقاربویاخانه هایکرایزنگیدارند،خوشبختانه

ازفامیلهایبیجاشدهکهشرایطبرگشتبهمحالتاصلیبرایشانمساعدمیگرددبطورخودبخودیبرگشتمینمایندولی

ریاستاینوالیتتقریباحدودمتآسفانهاکثریتفامیلهایبیجاشدهالیاکنوندرمحلبیجاشدههستند؛قابلیادآو
(3000 ازسالهای که داشته وپاکستان ایران مهاجردرکشورهای تعدادتقریبا1381(فامیل اکنون توسط%60الی شان

اینعودت استکه درهمیناموراتفعالیتدارندبوطنعودتنموده منظمباکمکمؤسساتبینالمللیکه پروسه
وادغاممجددبهرمندگردیدهاندولیمتآسفانهروندعودتمهاجرینازسالهایکنندهگانازپروژههایمختلفاسکان
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هیچفامیلعودتنکردهاستموانعومشکالتعودتکنندگان1397دراینوالیتبسیاربتیبودهکهدرطیسال1391
وبیجاشدهگان.

 عدمموجودیتشهرکدراینوالیت. -1

 عدمموجودیتسرپناه. -2

 دنی.عدمموجودیتآبآشامی -3

 عدمموجودیتشغل. -4

 ازدیادروزافزونفامیلهایبیجاشدهدرمرکزوالیت. -5

1396الی1381آماروارقامبیجاشدهگانازسالهای

بیجاشده گان  سال
 داخلی

عودت کننده گان ازکشورهای ایران 
 وپاکستان

مجموع بیجاشده 
 وعودت کننده

فامیل5796فامیل1416فامیل4380 1392الی1381
فامیل2084فامیل38فامیل2046 1393
فامیل2889فامیل32فامیل2857 1394
فامیل1836فامیل32فامیل1804 1395
فامیل4040فامیل1730فامیل2310 1396
فامیل01500فامیل1500 1397
فامیل16627فامیل1730فامیل14897 مجوع

 رسیدگیبهحوادثطبیعی

حوا با مبارزه ملیآمادگی اساسحکماداره به 2526دثطبیعی، 2/2/1351مورخ  به درمیالدی1971مطابق
تاسیسچوکاتصدارتوقتمنحیثیکادارههماهنگیکنندهوانسجامدهندهتمامیامورمربوطبهحوادثطبیعی

کمیسیونعالیملیمبارزه عنوانداراالنشاء ادارهحوادثبه وظایفگردید. پهلویسایر ایفایخویشباحوادثدر ،
وظیفهمینماید،کهمرجعتصمیمگیریهایبزرگجهتبسیجمنابعوامکاناتبهسطحملیدرحاالتاضطرارمی

.شروعبهفعالیتنمود1388سالدرریاستمبارزهباحوادثدروالیتبادغیس.باشد

 دد:دثبادغیسقرارذیلخالصهمیگروظالیفعمدهریاستآمادگیمبارزهباحوا

ونقشهماهنگی 1 ساز پالیسی وظیفوییکاداره راستائی در مسولیتکاری در موادغذائیکننده  قسمتتهیه

وغیرغذائیبهآسیبدیدگانطبیعیبانهادهایدولتیوغیردولتیدارد.

طرفسکرتر 2 میگردداز اضطرارتدویرجلساتاضطرارینظربهضروریاتعینیبرگزار ریاستآمادگییتکمیته (
مطابقبهمواداتفیصلهجلسهاضطراراجراآتورسیدگیاصولیصورتمیگرد.مبارزهباحوادث(

وجوهاضطرارازجملهشاخصهایکاریاینادارهبودهکهمصرفیترتیبپالنهایزمستانیوهمچنانپالنهای 3
نیازباشدترتیبگردیدهدرحصهت طبیقآنقبآلاقدامصورتبهاساسنیازمندیهاوضرورتهایخاصیکهشدیدآ

گرفتهمیگرد.
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عمومیصورتب زمیایناداره سیالبها، از اینحوادثعبارتند موردحوادثطبیعیرسیدگیمینماید نلرزه،در
فرورفتگیزمین،آتشسوزی، طوفان لغزشکوه،طوفانباد،حجومباد،جبهاتسردوگرم،شیوعامراض،آبخیزی،

وچکهاوغیرهحوادثمیباشدکهریاستمبارزهعلیهحوادثدرساحاتمختلفشهروولسوالیتغیاندریاها،برفک
وازکمکهایموسساتداخلیوخارجیآنهاراتحتپوششهابرایرسیدگیبهآسیبدیدگانجدآعملمینماید

خویشقرارمیدهد.

 :1397فعالیتهایریاستآمادگیمبارزهباحوادثدرطیسال

تعداد)برای 1 برای نو قلعه مرکز وتحت ولسوالی مقدار24490پنج متضررین2449(فامیل برای گندم تن
خشکسالیتوزیعنمودهاست.

مترجویمنطقهدهبرنجولسوالیقادسکهازاثرلغزشکوهتخریبگردیدهبوداعمارنمودهاست.40تقریبا 2

اختنمودهاست.(تنشهدابرایورثهاکرامیهپرد17تافعآلبرایتعداد) 3

4 ( آردوروغننباتیبرایمتضررینحوادثتوزیعگردیده124برایتعداد برنج؛ (فامیلموادغذاییازقبیل:

.است

(فامیلموادغیرغذائیباهماهنگیریاستحوادثبرایمتضررینحوادث456دفترمحترمیونیسفبرایتعداد) 5
طبیعیتوزیعگردیدهاست.

افپیدفترمحترم 6 بهخانهخویشبادبلیو سرویخانه (فامیلدر58315ولدویژنبرایتعداد)توسطپروژه
عدتنمودهاست.(تنگندمرامسا12929,9538ششولسوایمقدار)

(کمیتههشداردهیدرقریهجاتاطرافقلعهنوجهتآگاهیدهیازخطراتحوادث11تعداد)IRCدفترمحترم 7

طبیعیایجادنمودهاست.

شش6000(فامیلمتضررینحوادثطبیعیسرویوبرایهرفامیلمبلغ10500برایتعداد)IRCدفترمحترم 8
مساعدت افغانی هزار به عالوه بر است. باغلر80تعداد)نموده منطقه برایمتضررینخشکسالی (بابخیمه

وسنجیتکتوزیعنمودهاست.

9  محترم تعداد)NRCدفتر برایهرف9842برای متضررینحوادثطبیعی مبلغ(فامیل ششهزار6000امیل
افغانیتوزیعنمودهاست.

برایمتضررینخشکسالی(فامیلازولسوالیآبکمریوتحتمرکزقلعه2763برایتعداد)WFPدفترمحترم1 10
مساعدتنمودهاست.
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بدوشداردوبمنظورتطبیقتصامیموانسجامامورمربوطبهمبارزهباحوا دثریاستحوادثسکرتریتکمیتهاضطراررا
طبعیدرسطحوالیتکمیسونفوقالعادهمبارزهباحوادثتحتریاستوالیوالیتبهترتیبذیلایجادمیگردد.

 رقطعهاردویملیبحیثعضو.قومندانقدمدا 1

 قومندانامنیهبحیثعضو. 2
 مستوفیبهحیثعضو. 3
 رئسصحتعامهبهحیثعضو. 4
 رئسانرژیوآّبحیثعضو. 5

 رئسزراعتبهحیثعضو. 6
 ئسفوایدعامهبهحیثعضو.ر 7
 رئسمعارفبحیثعضو. 8
 مدیرترانسپورتبهحیثعضو. 9

 رئسانکشافدهاتبهحیثعضو. 10
 آمرامورمهاجرینبهحیثعضو. 11
 رئساطالعاتوفرهنگبهحیثعضو. 12

 رئسمحیطزیستبهحیثعضو. 13
 رئسسرهمیاشتبهحیثعضو. 14
 شاروالبحیثعضو. 15
 حیثعضو.مسؤلادارهدروالیتمربوطهبه 16

 میگردد تنظیم طبعی حوادث با مبارزه اداره توسط کمیسون سکرتریت به ،I.R.Cودفاترهمکارمانندامورمربوط
N.R.C،W.F.Pیونسیفوورلدویژننیزشاملکمیتهاضطرارمیگردد 

 مصونیتبرایگروههایآسیبپذیر

 :گروههایآسیبپذیردرسطحوالیتبادغیسقرارذیلاند

کهنساالنمتقاعدینو-6متضررینجنگ-5مهاجرینوبیجاشدهگان-4اطفال-3ورثهشهدا-2ینمعلول-1
معتادین.-8زنان-7

سههزارتنازورثهشهیدومعلولینجنگیازطرفریاستکارواموراجتماعی،شهداومعلولین3200وبرایحدود
تنازمتقاعدیندرسطحوالیتمیتواندمصوونیتخوببرای259بهتسهیالتفراهممیگردد.همچنانتوزیعحقوق

دگروههایآسیبپذیرباش
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 فصل سوم 
والیت بادغیس  1397بودجه انکشافی ومصارف پروژه های انکشافی سال 

 معارف:

بشریمطابقب راستایتالشرسیدنبهدیدگاهاینادارهکهعبارتازانکشافسرمایه اصولووزارتمعارفدر ه
اساساتدینمقدساسالم،احترامبهارزشهایملیوحقوقبشرازطریقفراهمآوریزمینهدسترسیمساویانههمه

مکاتبتخنیکی،4دارالمعلمین،4مکاتبتعلیماتعمومی،904اتباعکشوربهتعلیموتربیهباکیفیتمیباشد،بتعداد
مدارسدینی،فعالیتدارند.17

معلوماتمختصردرموردجدولذیلشاگرددراینمکاتبمشغولفراگیریدانشهستند.129،116هتعدادمجموعاب

وضعیتمعارفدروالیتبادغیسرابیانمیکند.

 معارف

مکاتبتخنیکیمدارسدارالمعلمینمکاتبعمومیکتگوری
تعدادشاگردان

مجموعاناثذکور

 129،116 36،535 92،581 4 17 9044تعداد



دریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانستانفامیلهاعالقمندبیشتربهتعلیمو

بیانتربیهگردیده.تعدادشاگرداندرمکاتب والیتبادغیسقسمیکهدرفوقدیدهمیشودیکرقمقابلمالحظهرا
 میکند.

 :بودجه معارف

االنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیوانکشافیدریافتمیکندوقسمیکهدرشکلدیدهوزارتمعارفس
تاستازموجودیتتشکیلبزرگمیشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیبهمصرفمیرسدودلیلعمدهآنعبار

موج درسرتاسرکشور مکاتبکه زیاد مصارفعادیبرایتعداد جزئیاتبودجهدروزارتمعارفو استمیباشد. ود
معارفوالیتبادغیسدرشکلذیلانعکاسدادهشده.
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ذیلاست.تطبیقشدقرار1397تعدادپروژههایکهدراینوالیتازطریقوزارتمعارفدرسال

  1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمصرفبودجهپروژه

%136،0000مدیریتوارتقایظرفیت

19،045،76487%(EQUIPتعلیماتعمومی)بشمول

%872،18096سوادآموزیوتعلیماتغیررسمی

%35،898،16818وغربوالیتسرحدیشمال11پروژههایانکشافی

%3،272،000100صنفیدرولسوالیآبکمری8اعمارتعمیرمکتبمتوسطه

%1،000،0000صنفیدرمرکزولسوالی8رتعمیرمکتبمتوسطهاعما

%36،000100انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی

%5،955،21575اناثدرروستاها;nbsp&معلیمیناستخدام

EQUIP109،3700%تکمیلپروژههایباقیماندهمکاتبناتکمیل

%3،849،3810اعمارمکاتببرایتیزهوشاندرهفتشهربزرگ

%70،174،07845مجموع



 زراعت:

اقتصاداینوالیتعمدتابرمحصوالتزراعتیپایبنداست،زراعتآنبشکلللمیبودهکمترازسامانولوازم

حاصالتزراعتیآن آنبکارمیرود. کنجد،تخنیکیومدرندر زیره، نخود، جواری، جو، عبارتازگندم،

بنا امروز بادغیسازقدیماالیامتا خربوزهوغیرهمیباشد. گدامخراسانوحوزهغربیافغانستانهندوانه، م

مشوربود.پیشهدوممردمایندیارمالداریوتربیهگوسفندنوعقرهقلاستکهازهمینمدرکهمهساله

هقل،پشم،کرکوقروتبهسایروالیاتوخارجکشورصادرمیگردد.گوسفند،پوستقر

مجموع 
بودجه

بودجه 
عادی

مصرف 
بودجه 
عادی

452,412 
382,238 

255,645 

بودجه عادی

افغانی000ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

452,412 

70,174 
31,638 

بودجه انکشافی

افغانی000ارقام به 
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 بودجه زراعت:

بودجهانکشافیوزارتزراعتوالیتبادغیسبهمراتببیشترازبودجهعادیاینادارهقسمیکهدرشکلدیدهمیشود
انخوشبینیکآیندهخوبدرمیباشدکهبیانگرسرمایهگزاریهایبیشتررویزراعتدراینوالیتبودهومیتو

 اینبخشباشیم.


تطبیقشدجزئیاتآنقرارشرح1397لیپروژههایانکشافیدروالیتبادغیسدرسالما10بهتعداد

  ذیلاست.

 زراعت 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمصرفبودجهپروژه

 %2 20،844،400      تخمهایبذریوکودکیمیاوی&;تهیهوتوزیع

 %100 752،561          برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی

 39،129،176 50%      (NHLPمالداری)برنامهملیباغداریو

 %100 3،192،530        مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی
وماتیپیشبینیوضعیتزراعت،هواشناسیزراعتی،تقویتسیستمتکنالوژیهایمعل

 34،136            واحصائیهزراعتی
0% 

 %4 2،383،000        توسعهکشتپختهوزعفران

 %100 1،961،328        برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشتراکجامعه

 %78 12،000،243      پروژهآبیاریوذخایرآب

 %100 1،992،000        ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی

 %0 2،709،330        پروژههایانکشافیوالیتی

 %44 84،998،704      مجموع

 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

109,39

6 
84,999 

37,114 

بودجه انکشافی

افغانی000ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
عادی

مصرف 
بودجه 
عادی

109,39

6 

24,397 
15,438 

بودجه عادی

افغانی000ارقام به 
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  تحصیالت عالی:

پوهنحیمیباشد.پوهنتونمتذکرهدارایمجموعا3دروالیتبادغیسصرفیکپوهنتوندولتیفعالبودهکهدارای
تررادرجدولپائینمیتواندریافتنمود.استادمیباشدکهجزئیاتبیش49تنمحصلینو687

 تحصیالت عالی

تعدادمحصلینتعداداستادتعدادپوهنحیهاپوهنتونکتگوری

 687 349بادغیستعداد

 

:بودجه تحصیالت عالی

 به میشود بالغ برایوالیتبادغیستخصیصداده وزارتتحصیالتعالی که بودجه که33مجموعا ملیونافغانی

انعکاسدادهشدهاست.ضیحاتبیشتردرموردآندرگرافذیلتو

 
دراینوالیتهیچنوعپروژهانکشافیدربخشتحصیالتعالیتحتتطبیقنمیباشد.

 صحت عامه:

احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتبادغیسقرارجدولذیلمیباشد.

 صحت

ظرفیتتداویمریضانتورانتعداددکپوستهصحیشفاخانهدولتیکتگوری

  12،156                  33              338          2               تعداد

 :بودجه بخش صحت

بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتبادغیسازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفتهشدهدرگرافذیل

نشاندادهشده.

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

33,000 

- -

000بودجه انکشافی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
عادی

مصرف 
بودجه 
عادی

33,000 33,000 

21,960 

000بودجه عادی ارقام به 
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تطبیقشدهقرارذیلاست:1397شافیکهازجانبوزارتصحتعامهدراینوالیتدرسالتعدادپروژههایانک

 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمصرفبودجهپروژه

 %93 804،800             برنامهملیمعافیتکتلوی

 %54 6،252،117           تاسیسمراکزتداویمعتادیندروالیاتکشور

 %0 683،400              سیساتصحیدروالیتبادغیساعمارتا

 %70 98،466،827         تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور

 %30 5،035،791           تقویهسیستمصحی)روندسوم(

 %0 22،000،000         اعماروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتازوجوهغیرمشروط

 %28 62،816،277         پروژهصحتمندی

 %61 316،989،584      مجموع

 انرژی و آب:

نمودنمنابعتولیدبرقوواردنمودنبرقازمنابعخارجازوالیتبادغیسیکپروژهتحتدرعرصهفراهم

کاراست،همچناندرعرصهتنظیمامورآبنیزیکپروژهتحتکاراست.

 بودجه:

ربخشانکشافیمیباشد،کهچنینپنداشتهمیشودکهوزارتانرژیوسهمعمدهبودجهوالیتبادغیسد

عهساحهفعالیتخویشرادراینوالیتدارد.آبتصمیمتوس

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

204,351 
196,059 

91,857 

000بودجه انکشافی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
عادی

مصرف 
بودجه 
عادی

204,351 

8,292 4,686 

000بودجه عادی ارقام به 
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قرارگرافذیلمیباشد.1397بودجهوزارتانرژیوآببرایوالیتبادغیسدرسال

شدقرارذیلاست.پروژههایانکشافیکهدرسالجاریدراینوالیتدرحالتطبیقمیبا 

 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمصرفبودجهپروژه

 %3،597،88592پروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاریدرافغانستان

 %19،689،61080 شبکهتوزیعبرقبرقرسانیوالیتبادغیسازترکمنستانبهشمولسباستیشنو

 %23،287،49582 مجموع

 :فواید عامه
و نمودهکهعبارتازسرکهایدر نوعسرکاعمار دیددو لزوم به الیتبادغیسطبقمعمولوزارتفوایدعامهنظر

261ازآنجملهکیلومترمیباشدکه839قیرریزیشدهوسرکهایجغلاندازیشدهمیباشد.سرکهایوالیتبادغیس

جغلیمیباشد.578کیلومترسرکهایاسفالتیو

 ه :بودجه فواید عام

مجموع 
بودجه

بودجه 
عادی

مصرف 
بودجه 
عادی

28,720 

5,432 3,520 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

28,720 

23,287 
18,991 

000بودجه انکشافی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
عادی

مصرف 
بودجه 
عادی

1,057,148 

15,388 11,461 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

1,057,148 
1,041,761 

627,527 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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ملیاردافغانیکهجزئیاتآندرشکلذیلنشاندادهشده1بودجهوزارتفوایدعامهدروالیتنیمروزبالغمیشودبه

طبیقمیباشدقرارذیلاست.پروژههایانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهدروالیتبادغیسدرحالت 

 1397پروژه های انکشافی 

بودجهپروژه
فیصدی

فمصر

           کیلومتر233المانبطول-باالمرغاب-ساختمانسرکقیصار
938،105،959

61% 

              برنامهملیسرکهایروستایی)وزارتفوایدعامه(
89،354،556

41% 

داخلشهرکیلومترپیادهرووجویچههای4کیلومترسرکوساختن5,5اسفالت
 قلعهنو

             
14،300،00099% 

 مجموع
             

14،300،00099% 

 پروژه های انکشاقی والیت بادغیس
شماره لست پروژه های انکشافی

 

 اداره پروژه بودجه مصرف

686،578 686،578 
ابتدائیهو&;اساسیمحاکماعماروترمیم

 مرافعهدروالیات
سترهمحکمه 1

304،193 وزارتمالیه ستوفیتهادرسطحوالیاتاعمارتعمیراتم 304،193 2

110،000 وزارتمالیه برنامهآموزشیدرازمدت 178،000 3

824،454 وزارتحج،ارشادواوقاف اعمارمساجد 1،993،005 4

- وزارتمعارف مدیریتوارتقایظرفیت 136،000 5

16،593،314 ارفوزارتمع (EQUIPتعلیماتعمومی)بشمول 19،045،764 6

833،693 وزارتمعارف سوادآموزیوتعلیماتغیررسمی 872،180 7

6،422،814 والیتسرحدیشمال11پروژههایانکشافی 35،898،168
 وغرب

وزارتمعارف 1
1

3،271،136 صنفیدر8اعمارتعمیرمکتبمتوسطه 3،272،000
 ولسوالیآبکمری

وزارتمعارف 1
2

- صنفیدرمرکز8مکتبمتوسطهاعمارتعمیر 1،000،000
 ولسوالی

وزارتمعارف 1
3

36،000 وزارتمعارف انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی 36،000 1
4

4،481،138 وزارتمعارف اناثدرروستاها&;استخداممعلیمین 5،955،215 1
5

- تکمیلپروژههایباقیماندهمکاتبناتکمیل 109،370
EQUIP 

رفوزارتمعا 1
6

- اعمارمکاتببرایتیزهوشاندرهفتشهر 3،849،381
 بزرگ

وزارتمعارف 1
7

91،575 134،630 
پالنگذاری&;حمایتازفعالیتهایحقوقی،

 ادغاممجددو
وزارتامورمهاجرینوعودت

کنندهگان
1
8

75،000 ارتقایظرفیتبرایکارمندانوزارتاقتصادبه 88،516 رتاقتصادوزا 1
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9 شمولجندر

302،400 وزارتاقتصاد تقویتسیستمپالنگذاری،نظارتوارزیابی 302،400 2
0

420،000 وزارتاقتصاد مدیریتپروژههایکوچکسرحدی 425،040 2
1

748،800 وزارتصحتعامه برنامهملیمعافیتکتلوی 804،800 2
2

3،371،642 وزارتصحتعامه یاتکشورتاسیسمراکزتداویمعتادیندروال 6،252،117
2
3

- وزارتصحتعامه اعمارتاسیساتصحیدروالیتبادغیس 683،400
2
4

68،447،407 وزارتصحتعامه صحیدرمرحلهعبورتقویتنظام 98،466،827
2
5

1،505،004 وزارتصحتعامه تقویهسیستمصحی)روندسوم( 5،035،791
2
6

- 22،000،000 
اسیساتصحیدروالیاتازاعماروبازسازیت

 وجوهغیرمشروط
وزارتصحتعامه

2
7

17،783،892 وزارتصحتعامه پروژهصحتمندی 62،816،277
2
8

326،980  تخمهایبذریوکودکیمیاوی&;تهیهوتوزیع 20،844،400
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری
2
9

752،558  نیبرنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوا 752،561
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری
3
0

19،400،000  (NHLPبرنامهملیباغداریومالداری) 39،129،176
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری
3
1

3،192،530  مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی 3،192،530
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری
3
2

- 34،136 
ی،پیشبینیوضعیتزراعت،هواشناسیزراعت
تقویتسیستمتکنالوژیهایمعلوماتیو

 احصائیهزراعتی

وزارتزراعتآبیاریو
مالداری

3
3

85،000  کشتپختهوزعفرانتوسعه 2،383،000
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری
3
4

1،961،328 1،961،328 
برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشتراک

 جامعه
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری
3
5

9،403،444  پروژهآبیاریوذخایرآب 12،000،243
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری
3
6

1،992،000  ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی 1،992،000
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری
3
7

-  پروژههایانکشافیوالیتی 2،709،330
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری
3
8

3،303،912 3،597،885 
پروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاریدر

وزارتانرژیوآب افغانستان
3
9

15،687،029 19،689،610 
برقرسانیوالیتبادغیسازترکمنستانبه
وزارتانرژیوآب شمولسباستیشنوشبکهتوزیعبرق

4
0

576،360،557 938،105،959 
المانبطول-باالمرغاب-ساختمانسرکقیصار
وزارتفوایدعامه کیلومتر233

4
1

37،075،632 89،354،556 
وزارتبرنامهملیسرکهایروستایی)

وزارتفوایدعامه فوایدعامه(
4
2
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14،091،025 کیلومتر4کیلومترسرکوساختن5,5اسفالت 14،300،000
 داخلشهرقلعهنوپیادهرووجویچههای

وزارتفوایدعامه 4
3

22،834،496 (/برنامهNRAPبرنامهملیسرکهایروستایی) 67،452،667
 (ARAPملیدسترسیبهدهات)

وزارتاحیاءوانکشافدهات 4
4

2،287،877 24،954،193 
برنامهملیتهیهآبدرروستاهاوآموزشحفظ

 الصحهمحیطی
وزارتاحیاءوانکشافدهات

4
5

7،599،305 28،924،000 
هایوالیتی&;ژهپرو-برنامهانکشافساحوی
 1396سال&;ضمیمهبودجه

وزارتاحیاءوانکشافدهات
4
6

4،841،412 6،307،675 
شبکههایآبرسانی،تحکیمکاریوحفرچاه

پروژههایوالیتیضمیمه-آبآشامیدنی
 1396بودجهسال

وزارتاحیاءوانکشافدهات
4
7

- وزارتاحیاءوانکشافدهات دهات(وجوهغیرمشروطبهوالیات)انکشاف 12،000،000 4
8

- وزارتاحیاءوانکشافدهات وجلوگیریازسیالبهااحیایمجددکاریزها - 4
9

- شبکهبزرگآبرسانیشهرقلعهنووبندآب 34،000،000
 والیتبادغیس

وزارتاحیاءوانکشافدهات 5
0

5،207،100 آباد,احیایمیادینهواییمنطقوی)فیض 7،600،000
 چغچران,میمنهوقلعهنو(&;

ادارههوانوردیملکی 5
1

5،212،216  برنامهانکشافمهارتها 5،212،216
وزارتکار،اموراجتماعی،

شهداومعلولین
5
2

-  الکترونیکیسازیوریفورموزارت&;پروژه 1،028،500
وزارتکار،اموراجتماعی،

شهداومعلولین
5
3

70،000 70،000 
رانسپنججانبهوآگاهیعامهازاضرارموادکنف

وبازنگریپالیسیهادرسطحمخدر،تشریح
 کشور

وزارتمبارزهعلیهموادمخدر
5
4

16،065،175 اعمارتعمیراتمجتمعاداریبرایارگانهای 20،100،000
 دولتیوالیتبادغیس

وزارتامورشهرسازی 5
5

1،029،550 وزارتعدلیه ریاستهایعدلیهوالیاتاعمارتعمیرات 10،000،000 5
6

24،040،184 ادارهمستقلارگانهایمحلی پروژهشاروالیهایافغانستان 24،040،184 5
7

30،000 ظرفیتسازیملیتعلیماتآموزشوآگاهی 30،000
 محیطزیستی

ادارهملیحفاظتمحیط
زیست

5
8

150،000  انحمایهازخدماتملکیافغانست 330،000
کمیسیونمستقلاصالحات

خدماتملکیاداریو
5
9

3،946،550 3،946،550 
اعماروبازسازیتعمیراتامنیتملیدرکابل

 ووالیات
ریاستعمومیامنیتملی

6
0

903،254،900 مجموع 1،666،388،351
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 فصل چهارم  
 فعالیت موسسات غیر دولتی :

داخلیوخارجیمیباشندکهبهمنظورغیرسیاسیوغیرانتفاعی(:نهادهایغیردولتیNGOsموسساتغیردولتی)
کشورتشکیلمیگردد.پیشبرد NGOsفعالیتهایموسساتغیردولتی) اهدافمعینطبققوانیننافذه بیشتراز(

وزارتبدینسودروالیتبادغیسآغازووبعدازیرچترقانونانجوهایاموسساتغیردولتیکهرهبریآنرا2002سال
دبطورقانونیقعالیتهایشانرارونقبخشیدندودرسکتورهایمختلفازقبیلسکتورصحت،اقتصادبهعهدهدار

معارف،زیربنا،مصونیتاجتماعی،حکومتداری،زراعتوانکشاف،ودیگربخشهافعالیتنمودهوتاهنوزهمدراکثر
سکتورهافعالیتدارند.

اینستکهدرراستایانسجامووزارتاقتصادسالها تالشوزارتهماهنگیفعالیتهایموسساتفعالیتمینماید.
برایموسساتکهدرافغانستانفعالیتدارندفراهمساختهوبسترمناسبهمکاری میورزدتاسهولتهایالزمرا

هارادرریاستمدیریتهایعمومیانجو1389بینآنهاواداراتدولتیراایجادنماید.ازاینرووزارتاقتصادازسال

هایاقتصادوالیاتتشکیلنمودکهتااکنوندربخشانجوهافعالیتمینمایند.

 حضورموسساتمللمتحد

بهشکلفیزیکیوحضوریفعالیتداردودارایتشکیالتاست.UNICEFدروالیتبادغیسصرفدفتردرحالحاضر
درهمکاریبا WHO, WFP, OCHA, FAO, UNHCR, UNDPانمللمتحدچونامانمایندگیهایدیگرسازم

(فعالیتدارند. counterparts) اداراتدولتیودیگرموسساتداخلیوخارجی

دروالیتبادغیسموسساتغیردولتیمختلفیازدیرخلیوخارجیبهتفکیکدا(NGOتعدادموسساتغیردولتی)
دارندکهجدولذیلموسساتکهاکنوندراینوالیتفعالتدارندرانشانمیدهد:زمانیبهاینسوفعالیت
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شماره 
جوازوتاریخ 

 ثبت

آدرس  شماره تماس
موسسه در 

 والیت

مسول/نماینده 
موسسه در 

 والیت

مخفف 
 موسسه

اسم 
 موسسه/دفتر

 شماره

(2680)
28/04/1391 0797365780 جادهناحیهاول

 عیدگاه
غالمرسول

جاوید TSDCO 
موسسه

خدماتی،انکشافی
 وفرهنگیتوانا

1 

مورخ286
7/10/1384

دردسترس
نیست

ناحیهاول
روبرویآمریت

 برق

داکترفضلاکبر
اکبری

HEWA
D 

کمکموسسه
هایبشری،

صحیوبازسازی
هیواد

2

2055/12/28
(270) 0797292266

ناحیهاولجاده
 معارف

محمدشفیع
منیب VOW موسسهندایزن 3

مورخ
1/9/1384(167) 0795113212

ناحیهاول
 عیدگاه

ابراهیممحمد
محمودی CRDSA 

موسسههماهنگی
توسعهوبازسازی

افغانستان
4

مورخ45
17/6/1384

شفاخانهداخل 0707213177 داکترنادر
رحمانی MWO 

موسسهبهزیستی
تحرک

5

اکتوبر31(115)
2005 0794222646 ناحیهدوم زیفریدونبارک WVI 

موسسهبین
المللیورلدویژن 6

84 0792613061
ناحیهاولجاده

دهنمعارف
باغک

مجیدامیری NRC 

موسسهبین
الملیهیئت
نارویبرای
مهاجرین

7

12 0792555999
ناحیهاول
بازارکندالن یوسفوثیق IRC 

موسسهکمیته
بینالمللینجات 8

مورخ2285
16/6/1390 0799338010 

یسهداخلل
حنظلهبادغیسی فرزانفرزام SDROA 

موسسهانکشافی
وتحقیقاتیبرای

افغانها
9

(25)
17/6/1384 0729128557

ناحیهاولجاده
معارفروبروی

ندایزندفتر

داکترمحمد
اسماعیل
استانکزی

CHA 
موسسههماهنگی

کمکهای
انسانی

10

مورخ1399
27/1/1387

0795984864

ناحیهدوم
دوممنزدول

آمریتسرحدات
اقواموقبالیل

جنیداهللاشکانی ACSFo 
موسسهمجتمع
جامعهمدنی
افغانستان

11

مورخ411
19/11/1384 0799419797

معارفجاده
روبرویتعمیر
کمالخان

محمدهاشم
بیکزاد ALSDO 

دافغانحقوقیاو
تولنیزه

پرمختیایی
موسسه

12 

مورخ240
23/9/1384 0729888742

راسبقدفت
همبستگیملی رحیماهللخرمی APA 

موسسهافغان
پالننگاجنسی 13 

مورخ376
12/11/1384

0798737472
ناحیهاولجاده

تعمیرعیدگاه
رشیدخان

جلیلاحمد AHDAA 
موسسهمعاونت
انسانیوانکشافی
برایافغانستان

14 

 0797359358 ناحیهدوم
منزدولدوم

اماناهللنیازی WASSA 
موسسهخدمات
اجتماعیزنان

15 
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 فعال)بهتفکیکمرکزولسوالیها(غیردولتیتعدادموسسات

نوعیت  NGOاسم موسسه  شماره
NGO 

 مالحظات مناطق تحت پوشش آدرس موسسه در والیت

1 
هخدماتی،انکشافیموسس

 وفرهنگیتوانا
قلعهنو،مقروباالمرغاب جادهعیدگاهناحیهاولداخلی

2 
کمکهایموسسه

بشری،صحیوبازسازی
هیواد

 ناحیهاولروبرویآمریتبرق داخلی
قادس،مقر،آبکمریو

قلعهنو،جوندو
باالمرغاب



دس،مقر،آبکمریوقا ناحیهاولجادهمعارف داخلیموسسهندایزن 3
قلعهنو



4 
موسسههماهنگیتوسعه

وبازسازیافغانستان
آبکمریوقلعهنوقادس، ناحیهاولعیدگاه داخلی

قلعهنو،مقر،جوندداخلشفاخانه داخلیموسسهبهزیستیتحرک 5

6 
موسسهبینالمللی

ناحیهدوم خارجیورلدویژن
قادس،مقر،آبکمریو

وقلعهنو،جوند
باالمرغاب



7 
موسسهبینالملیهیئت
نارویبرایمهاجرین

دهنناحیهاولجادهمعارف خارجی
باغک

تحتمرکزقلعهنو

8 
موسسهکمیتهبین

المللینجات
قلعهنو،مقر،قادسوبازارکندالنناحیهاول خارجی

آبکمری


9 
موسسهانکشافیو
تحقیقاتیبرایافغانها

قلعهنوتحتمرکزحنظلهبادغیسیداخللیسه داخلی

10 
موسسههماهنگیکمک

هایانسانی
جادهمعارفروبرویناحیهاول داخلی

دفترندایزن
قلعهنو،مقر،آبکمریو

قادس


11 
موسسهمجتمعجامعه

مدنیافغانستان
ناحیهدوممنزدولدومآمریت داخلی

سرحداتاقواموقبالیل
قلعهنو،مقروآبکمری

12 
دافغانحقوقیاوتولنیزه

پرمختیاییموسسه
کمالجادهمعارفروبرویتعمیر داخلی

خان
قلعهنو

13 
موسسهافغانپالننگ

اجنسی
مقر،قلعهنو،آبکمریدفتراسبقهمبستگیملی داخلی

14 
موسسهمعاونتانسانیو
انکشافیبرایافغانستان

 داخلی
ناحیهاولجادهعیدگاهتعمیر

شیدخانر
قلعهنو

15 
موسسهخدماتاجتماعی

زنان
 داخلی

آمریتناحیهدوممنزدولدوم
سرحداتاقواموقبالیل

قلعهنو

16 
 

قلعهنوعیدگاهخارجیموسسهداکار



 

آمریتسرحدات
الیلاقواموقب

 0796513362
عیدگاهمنزل
نجیباهلل چانآقا DAACA

R داکارموسسه 16 
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 موسساتغیردولتیبهتفکیکسکتورهافعالیت

نوعیت  NGOاسم موسسه  شماره
NGO 

ت سکتورهای تح آدرس موسسه در والیت
 مالحظات پوشش

1 
موسسه

خدماتی،انکشافیو
 فرهنگیتوانا

مصونیتاجتماعی جادهعیدگاهناحیهاولداخلی

2 
کمکهایموسسه

بشری،صحیوبازسازی
هیواد

صحتوتغذی ناحیهاولروبرویآمریتبرق داخلی

حکومتداری ناحیهاولجادهمعارف داخلیموسسهندایزن 3

4 
گیموسسههماهن

توسعهوبازسازی
افغانستان

اجتماعیومصونیت ناحیهاولعیدگاه داخلی
حکومتداری



صحتوتغذیومصونیتداخلشفاخانه داخلیموسسهبهزیستیتحرک 5
اجتماعی

موسسهبینالمللی 6
ورلدویژن

ناحیهدوم خارجی

زراعتوانکشافدهات،
صحتوتغذی،معارفو
فرهنگومصونیت

یاجتماع



7 
موسسهبینالملی
هیئتنارویبرای

مهاجرین
 خارجی

دهنناحیهاولجادهمعارف
باغک

مصونیتاجتماعیو
حکومتداری

موسسهکمیتهبین 8
بازارکندالنناحیهاول خارجیالمللینجات

مصونیتاجتماعی،معارف
وفرهنگ،زراعتو

انکشافدهات


9 
موسسهانکشافیو

فرهنگمعارفوداخللیسهحنظلهبادغیسی داخلیغانهاتحقیقاتیبرایاف

موسسههماهنگیکمک 10
هایانسانی

ناحیهاولجادهمعارف داخلی
روبرویدفترندایزن

صحتوتغذی،زراعتو
انکشافدهاتومصونیت

اجتماعی


11 
موسسهمجتمعجامعه

 داخلیمدنیافغانستان
ناحیهدوممنزدولدوم

تاقواموآمریتسرحدا
قبالیل

حکومتداری

حقوقیاوتولنیزهدافغان 12
پرمختیاییموسسه

جادهمعارفروبرویتعمیر داخلی
کمالخان

حکومتداری

13 
موسسهافغانپالننگ

دفتراسبقهمبستگیملی داخلیاجنسی
مصونیتاجتماعیو
زراعتوانکشافدهات

14 
موسسهمعاونتانسانیو

 داخلیافغانستانانکشافیبرای
عیدگاهتعمیرناحیهاولجاده

مصونیتاجتماعیرشیدخان

موسسهخدمات 15
 داخلیاجتماعیزنان

ناحیهدوممنزدولدوم
آمریتسرحداتاقوامو

قبالیل
مصونیتاجتماعی

مصونیتاجتماعیناحیهاولعیدگاهخارجیموسسهداکار 16
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وکیفیت(یکنوععرضهخدمات)کمیتفعالیتموسساتغیردولتیبهتفک

نوعیت  NGOاسم موسسه  شماره
NGO 

آدرس موسسه 
 مالحظات نوع عرضه خدمات در والیت

1 
موسسهخدماتی،انکشافی

داخلی وفرهنگیتوانا
جادهناحیهاول
مصونیتاجتماعی عیدگاه

2 
کمکهایموسسه

بشری،صحیوبازسازی
هیواد

 داخلی
ناحیهاولروبروی

صحتوتغذی مریتبرقآ

ناحیهاولجاده داخلیموسسهندایزن 3
 معارف

حکومتداری

موسسههماهنگیتوسعه 4
 ناحیهاولعیدگاه داخلیوبازسازیافغانستان

مصونیتاجتماعیو
حکومتداری

داخلشفاخانه داخلیموسسهبهزیستیتحرک 5
صحتوتغذیو
مصونیتاجتماعی

6 
للیموسسهبینالم
ناحیهدوم خارجیورلدویژن

زراعتوانکشافدهات،
صحتوتغذی،معارف
وفرهنگومصونیت

اجتماعی



موسسهبینالملیهیئت 7
نارویبرایمهاجرین

ناحیهاولجاده خارجی
دهنباغکمعارف

مصونیتاجتماعیو
حکومتداری



8 
موسسهکمیتهبین

 خارجیالمللینجات
ناحیهاول

النبازارکند

اجتماعی،مصونیت
معارفوفرهنگ،

زراعتوانکشافدهات


موسسهانکشافیو 9
 داخلیتحقیقاتیبرایافغانها

داخللیسهحنظله
معارفوفرهنگبادغیسی

موسسههماهنگیکمک 10
هایانسانی

 داخلی
ناحیهاولجاده
معارفروبروی
دفترندایزن

صحتوتغذی،زراعت
وانکشافدهاتو
مصونیتاجتماعی



11 
موسسهمجتمعجامعه

 داخلیمدنیافغانستان

ناحیهدوممنزدول
دومآمریت

سرحداتاقوامو
قبالیل

حکومتداری

12 
دافغانحقوقیاوتولنیزه

 داخلیپرمختیاییموسسه
جادهمعارف
روبرویتعمیر
کمالخان

حکومتداری

موسسهافغانپالننگ 13
اجنسی

قاسبدفتر داخلی
همبستگیملی

مصونیتاجتماعیو
زراعتوانکشافدهات



موسسهمعاونتانسانیو 14
 داخلیانکشافیبرایافغانستان

ناحیهاولجاده
عیدگاهتعمیر
رشیدخان

مصونیتاجتماعی

15 
موسسهخدماتاجتماعی

 داخلیزنان

ناحیهدوممنزدول
دومآمریت

سرحداتاقوامو
قبالیل

عیمصونیتاجتما

کمکهایبشریناحیهاولعیدگاهخارجیموسسهداکار 16
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سالقبل(5میزانبودجهانکشافیموسساتغیردولتیجهتتمویلبرنامههاوپروژههایانکشافی)طی

 سالقبل5میزانمصرفبودجهانکشافیموسساتغیردولتیطی

میزان مصرف بودجه طی  مالحظات
 سال 5

فی میزان بودجه انکشا
 شماره اسم موسسه سال 5طی 

موسسهخدماتی،انکشافیو افغانی17512831 افغانی16261378 
 فرهنگیتوانا

1 

کمکهایبشری،موسسه   
صحیوبازسازیهیواد

2

موسسهندایزن    3

موسسههماهنگیتوسعه   
وبازسازیافغانستان

4

موسسهبهزیستیتحرک دالر289021,47 دالر219263  5
موسسهبینالمللیورلدویژن    6

   
موسسهبینالملیهیئت
نارویبرایمهاجرین 7

موسسهکمیتهبینالمللی   
نجات

8

موسسهانکشافیوتحقیقاتی   
برایافغانها

9

 افغانی140050828 افغانی16641504 
موسسههماهنگیکمکهای

انسانی 10

   
موسسهمجتمعجامعهمدنی

انستانافغ 11

دافغانحقوقیاوتولنیزه   
پرمختیاییموسسه

12 

موسسهافغانپالننگاجنسی    13 

   
موسسهمعاونتانسانیو
انکشافیبرایافغانستان 14 

موسسهخدماتاجتماعیزنان    15 
موسسهداکار    16 

یکسکتور:طریقموسساتغیردولتیتمویلمیگرددبهتفکتعدادپروژههایکهاز

مجموعکارمندانموسساتغیردولتیبهتفکیکجنسیت

شماره
 

 پروژه ها موسسات سکتورها
 تعداد کارمندان

 مالظات
 مجموعزنمرد

1 

ی،
حکومتدار

تقانونو
حاکمی

حقوقبشر
  30 13 17 2موسسه ندایزن 

  5 1 4 1 مدنیافغانستانمجتمعجامعه

  4 2 2 1 لنیزهپرمختیاییموسسهدهافغانحقوقیاوتو

  39 6 27 2 موسسههمآهنگیتوسعهوبازسازیافغانستان

  23 3 20 1 هیآتنارویبرایمهاجرین
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2 

زیربناءو
منابع
ی
طبیع

 

0 0 0 0  

3 

فو
معار

گ
فرهن

 
     موسسهورلدویژن

  0 0 0 0 بینالمللینجاتکمیته

  5 1 4  برایافغانهاموسسهانکشافیوتحیقیاتی

4 

ی
توتغذ

صح
موسسهکمکهایبشری،صحیوبازسازی 

هیواد
     

  122 38 84 1 موسسهبهزیستیتحرک

      موسسهبینالمللیورلدویژن

      موسسههمآهنگیکمکهایانسانی

5 

تو
زراع

ت
فدها

انکشا
 

     موسسهبینالمللیورلدویژن

  39 10 29 2 مللینجاتکمیتهبینال

      موسسههمآهنگیکمکهایانسانی

      موسسهافغانپلنینپگایجنسی

6 

تاجتماعی
صونی

م
 

  13 2 11 3موسسهخدماتی،انکشافیوفرهنگیتوانا

  33 6 27 4 بازسازیافغانستانموسسههماهنگی،توسعهو

  39 13 26 1 موسسهبهزیستیتحرک

      هبینالمللیورلدویژنموسس

  23 13 20 3 موسسههئیتناوریبرایمهارین

  39 10 29 4کمیتهبینالمللینجات
     موسسههمآهنگیکمکهایانسانی
  7 2 5 1موسسهافغانپلنینگایجنسی

  15 8 7 1موسسهمعاونتانسانیوانکشافیبرایافغانها
  2 1 1 1اجتماعیزنانموسسهخدماتیو

7 

صادو
اقت

ف
انکشا

سکتور
صوصی

خ
 

     

8 

ت
امنی
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 فصل پنجم 
 منابع بلقوه انکشاف اقتصادی : 

والیتبادغیسپستهصادراتسازیومعیاریتولیداتطرحاسم طرح:

 ارتباط آن به ا هداف استراتیژی افغانستان مولد: اساسی طرح وهدف 

جهانی،کاهشفقرصادراتپستهمطابقبهاستندردهای،پستهبادغیستولیدمیزانبلندبردنطرحعمدهاینهدافا
داشتزنجیرهوافزایشسطحدرآمدورسیدنبهاهدافاستراتیژیافغانستانمولدازطریقافزایشصادراتبادرنظر

ارزشمحصولمیباشد.

 تحلیل اقتصادی محصول:

امااحتوارازمینهکتارهزار90حدوداکهبودهطبیعیپستهوسیعجنگالتدارایقبلایسالهدربادغیسوالیت

باقیبادغیسوالیتوقادسآبکمرجوند،،مقر،باالمرغابهایولسوالیدرجنگالتمذکورهکتارهزار30حدودامروزه
کیلوفیکهگردیدهبرآوردخشکپستهنتهزار25ساالنهاینوالیتپستهجنگالتمحصوالتتخمینیوبطورمانده
حداکثرمحصولپستهبین.میشودوفروشخریدوالیتاینمرکزدرافغانی1400الی900ازخندانخشکپسته

کیلو3تا5/1متوسطمقدارمحصولیکدرختپستهدروالیتبادغیسبهطورسالگیبدستمیآیدو40تا15سن
اگرمقدارصادراتکنونی.کیلوگراممیرسد1گرامالی400بهزخشکشدنتقریبامقدارآنگرامپستهتازهکهبعدا

فت.ازسویدیگراینارزشآنبهحدودچهاربرابرافزایشخواهدیا،بازاریابیگرددبستهبندیوبشکلمعیاریپسته
فقرکمکخواهدنمود.بیکاریوهشدرکامرداینوالیتگردیدهوتنزنو1000امرسبباشتغالتقریبا

 تحلیل وضعیت:

 نقاط قوت: 

 مناسبوآبوخاکموجودیتشرایطاقلیمی •

 موجودیتاراضیوسیع •

 موجودیتفضایمناسبدرکشوربرایتولیدوپروسسایننبات •

 کارفراوانجهتکشتوبرداشتپسته.نیروی •

 نقاط ضعف:

 پستهکمبودهزینهبرایتجارت •

 معیاریپستهپروسسغیر •

 نبودفابریکاتپروسسوبستهبندی •
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 نبودامکاناتنگهداریوزخیرهگاههایپسته •

 نبودبرندیاعالمتتجاری •

برداشتپیشازوقتمحصول •

 فرصت ها: 

 برایپستهبادغیستقاضابلندمارکیت •

 خارجبهپستهموجودیتزمینهصادرات •

 محصوالتفروشجهتمناسبمارکت •

 ایهگذاریدراینبخشزمینهسرم •

• 

 تهدیدات: 

 قطعدرختانپستهتوسطاهالیمنظقه •

 غصبزمینهایپستهتوسطاهالیمنطقه •

 موجودیتافرادزورگووناامنی •

 نتایخ متوقعه:

جنگلپستهاحیاوگسترشساحات •

ایجادفرصتهایشغلیبرایمردمبادغیس •

افزایشدرآمدساالنهازصادراتپستهوالیتبادغیس •

باالرفتنسطحکیفیپستهوالیتبادغیس •

داخلوخارجکشوربهجلوگیریازمهاجرتهایاهالیمنطقه •

التپستهواحداثباغهایپستهگتشویقوحمایتمردمبهحفاظتونگهداریجن •

شخطراتناشیازسیالبهاولغزشکوهاهکا •

تامینامنیتساحهجنگلپسته •

 نتیجه گیری :

توجهبهمناسببو عایدقابلمالحظهآندروالیتدنشرایططبیعیبرایکشتمحصولاستراتیژیکیبنامپستهوبا
 تاجراننسبتبههرمحصولدیگرزیادتراستعالقهمندیزارعینوبادغیس، تصمیماتبارهنماییودرصورتیکه.
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باعثمسلمآزیرکشترود،سطحبیشتریاززمینهایمنطقهساحاتنزدیکجنگلپستهدهاقین،جدیمسئولینو
نهوالیتبادغیسباخوشبختاخواهدشد.عوایدبرایدولتافزایشنیزمردمبادغیسوبرایمنفعتفراواناشتغالو
بخوداختصاصدادهاستجغرافیایسازگار،اقلیممناسبوداشتن را پیشنهاداتذیلبهبیشترینجنگالتپسته .

ارایهمیگردند:منظ.ورافزایشتولیداتپسته

 پاکسازیساحاتجنگلپستهازوجودافرادمسلحغیرمسئول. •

 تشکیلقطعهنظامیبخاطرحفاظتازجنگلپسته. •

 پسته.دساحاتجنگلگسترشواحیاءمجد •

 ایجادتسهیالتالزمبرایذخیرهسازی.اختصاصبودجهکافیو •

 بستهبندیدروالیتبادغیس.تاسیسفابریکهپروسسو •

 گزاریورکشاپهاوبرناههایآگاهیدهیبمنظوربلندبردنسطحآگاهیاهالیمنطقه.بر •
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 ششم فصل 
 دارای اولویت چار چوب صلح و انکشاف ملی افغانستان، و برنامه های ملی 

(ANPDF/ NPPs) 

 دیدگاه چار چوب صلح و انکشاف ملی افغانستان:

 برنامه انکشاف سکتور خصوصی - 1

برایسکتورخصوصیرکندیگراستراتیژیرشداقتصادیبرنامهانکشا یکمحیطمساعد خصوصیایجاد فسکتور
محیطسرمایهگذاریوتاسیس بهبود تامینصلح، میباشد. هایکشور میتوانندسرمایه همه زیربناهایقابلاعتماد،

نماید.دولتبروکراسیحکومتیراخصوصیافغانستانراکهدرکشورهایخلیجویادیگرکشورهاوجوددارند،جذب
کاهشداده،حقوقمالکیتراواضحساخته،روندصادراتراتسهیلنموده،زمینههایدسترسیبهبرققابلاعتمادو

فراهممینمایدت افزایشدادهوامنیتشخصیمتشبثینوتجاررا بدوندرنظرداشتوارداتکاالهای .رانسپورترا
روارداتافغانستانتقریبادهبرابربیشترازصادراتاینکشورمیباشد.اینعدمتعادلدربرگیرندهنظامی،درحالحاض

کشورموجوداندویاهمدرداخلکشوربابهبودزیربناهاوایجادیکتعدادزیادیازمحصوالتاستکهیادرداخل
ومتوسطظرفیتالزمبرایتبدیلشدنبهمُحرکینفضایبهترسرمایهگذاری،تولیدشدهمیتواند.متشبثینکوچک

تأمین متوسطبر پالیسیتشبثاتکوچکو دارند. میلیونهاشغلرا وایجاد تقاضایاساسیرشداقتصادیکشور

انکشاف میباشد. متمرکز است، دارایمزیتنسبی آن افغانستاندر ساحاتکه افزایشتعویضوارداتدر داخلی،
طریق از میتواندصادارت صورتگرفته بروکراسی، کاهشمشکالتناشیاز و مالی های قرضه در .فرآهمساختن

 نیازبهبودجهاختصاصینداردودراغلبموارددولتبسیاریموارددولتبرایتشویقسرمایهگذاریوایجادشغل،
ابرایسرمایهگذاران،وکاهشخطراتومیتواندبااستفادهازصالحیتنظارتیوقانونیاش،وبافراهمآوریمشوقه

ذاریاستفادهناامنیها،زمینهسرمایهگذاریدرکشوررامهیاسازد.افغانستاندربرخیمواردازقوانیندربهبودسرمایهگ
مفیدواقعگردیدهوتغییرقوانیننظارتیمنجربهجهشوتحرکدرسرمایهگذاریوبهبودعرضه نمودهکهحقیقتاً

نامهخدم جواز سیستم اصالح مانند مخابرات خصوصی بخشسکتور اصالحاتدر مثال، بهطور است. گردیده ات

سکتورتکنالوژیمخابراتیدراینکشورشدهاست.پروسههایشرکتهایمخابراتی،منجربهرشدسریعوفوقالعاده
دربرگیرندهقواعدومقرراتقابلقبولاندام روندتطبیقاینقواعدکهشاملمراحلمختلفنظارتیدولتمعموالً ا

هدبهاست،سببایجادزمینهبرایاخذرشوتشدهورویموثریتنقشنظارتیدولتتاثیرگذاشتهاست.دولتمتع
آوردناصالحاتدرپروسهتجارتوسادهسازیاموراداریوعرضهخدماتدروزارتهایکلیدیبهشمولسادهسازیو

تطبیقتسهیلعرضه تسهیلروندکاروبارهمبا میباشد. خدماتطوریکهخدماتمختلفدریکمکانعرضهگردند،
آوردناصالحاتدرقوانینومقرراتنظارت .دخواهدیافتاصالحاتموردنظروهمباحکومتداریالکترونیکیبهبو

زمینهسرمایهگذاریرابرایمردمبیبضاعتنیزمیسرمی دولت، دولتبرایمردمبیبضاعتشهریمشوقسازد.

26هایچون،دادنسندقانونیمالکیتجایداددرهمهشهرهایبزرگومتوسط،زمینهآنرافراهممیسازدتاآناندر
بانکداری گسترشتسهیالت آینده، در نمایند. گذاری سرمایه رویتجارتهایکوچک، هایشان جایداد منازلو
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بایلوپرداختالکترونیکیبرایمردمبیبضاعتومناطقدورافتادهکهازدسترسیبهسیستمالکترونیکیازطریقم
باکاهشمصارفنرخربح ومصارفانتقاالتپولی،زمینهدسترسیآنانرابهنظامهایمالیکشورمحرومبودهاند،

سازد.مالیکشورمساعدمی

خصوصیاهدا وسیلهانکشافسکتور برایانکشافسکتورخصوصیعبارتاندازایجادشغلبه بازارهای:فما اعمار
تعهیاکاالیهایافغانستان؛موثرورقابتگر؛تقویتتشبثاتکوچکومتوسطباتمرکزویژهبرشرکتهایصادرکنندهام

خارجی و داخلی گذاریهای سرمایه خصوصی .وتشویق سکتور رشد برای مناسب محیط ایجاد جهت ما  :اقدامات
فراهمنمودنخدماتحمایویمرتبطوقابل کمکبهشرکتهایافغانجهتدستیابیبهاستندردهایبینالمللی؛

های موافقتنامه هایتجارتیدردسترسبرایتجارت؛پیشبرد کشورهایهمسایه؛تقویتاتشه گمرکاتبا گمرکاتبا
 دو تجارتی های موافقتنامه عقد در افغانستان؛پیشرفت ترانسپورتوسفارتهای جانبه؛تقویتسکتور چند و جانبه

هایبینلوژستیک،بهشمولتطبیقموافقتنامهگمرکاتدرموردترانسپورتکاالهایبینالمللیکهمطابقبهآنکاال
میباشند معاف گمرکی حقوق پرداخت از تعویضواردات؛TIR Convention(.المللی و داخلی تدارکات بهبود

مند نظام و پارکهایبهبود ایجاد خصوصی؛تقویتو سرویسکتور ابزار ساختن)سیستماتیکنمودن(
ومقرراتغیرضروری؛ارایهمشوقهایمالیاتیوصنعتیوزونهایویژهاقتصاد،بازنگریمقرراتجوازنامههابهمنظورلغ

تجهتتسهیلمدیریتعرضهحمایتهایقانونیازسرمایهگذاریهاوسرمایههایمتشبثین؛ایجادمراکزآسانخدم

هفتزوندیگر و کابل در پرداختهایگمرکی( تادیه و جواز، نمودن، راجستر الکترونیکی)ثبتو .خدماتتجارتی
 

هرنوعانکشافموفقانه،نیازمندیکسکتورمالیموثروباثباتمیباشد.دولتجهتاصالحسکتور :مالیاصالحسکتور
تقویتسکتورمالیبهوسیلهبرطرفنمودنمالیداراییکاستراتیژی اعتمادمردم، دوجانبهاست؛اول:جهتاحیأ

وفراهمآورییکسیستممعتبرتنظیمونظارتازبانکها. ایناقداماتباعثانکشافسکتوربانکیشدهوباخالءها
بودثباتپایدار،ازدیادموثریتوتسهیلارایهمشوقهازمینهایجادنوآوریدراینسکتورخواهدگردید.تمرکزمابربه

مالیخواهد سکتور آوردنثباتدر بهمنظور نظارتی بردنچارچوبتنظیمیو بلند خدماتبهوسیله به دسترسی

یکواحدجهتنظارتازخطراتبانکهای.دبو مُدلهایتفتیشمبتنیبرارزیابیخطرات؛ایجاد از افزایشاستفاده
بررسیقوانین بررسیکاملمصئونیتددولتی؛ ومقرراتجهتحذفمواردتکراروحصولاطمینانازموثریتآنها؛
ایخصوصیجهتاعطایقرضهبرایتشبثاتخصوصی؛میالدی؛ارایهمشوقهابرایبانکه2117افغانستانبانکتاسال

ب خدمات به شهروندان بهتر دسترسی جهت مالی، امور در شمولیت ملی استراتیژی سالوتهیه پایان تا انکی

 میالدی.2017

 برنامه میثاق شهروندی - 2

وآیندهدرزمینهتامینبرنامهملیمیثاقشهروندییکبرنامهجدیددولتیوبینالوزارتیاستکهدرطیدهسال
مههمبستگیسالهبرنا14خدماتاساسیبرایمردمافغانستانکمکمینماید,اینبرنامهبادرنظرداشتتجربهارایه

است.ملیوسایربرنامههایانکشافیدیگرطرحوجایگزینبرنامههمبستگیملیگردیده

بهروستاهاوشهرهایافغانستانمعیاریخدماتحداقلیارایهربهمنظو(2026الی2016)اینبرنامهبرایدهسال
استطرح نشانساختکهریزیشده بایدخاطر یکنندگاناینبرنامهبانکجهانیازتمویلحکومتافغانستانو
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قریهدر12000جمعا2020ًشروعوتا2016یاولازاکتوبرشود.مرحلهدرسهمرحلهتطبیقمیبودهوبزرگملی
قریه12000نیزبیشاز2023تا2021یدومازسالمرحله,شودمیتطبیقوالیت34ولسوالیمربوط117یک

یاولودومکهشاملشمولمرحلهبهجمعاًومیابدادامه2026تاآنکهیسومدرمرحلهمیدهدورتحتپوششقرا
داد.تحتپوششقرارخواهدرادرسطحکشورهزارقریه36

برنامهمثاقشهروندیدروالیتبادغیس

  :از اند عبارت شهروندی میثاق ملی برنامه اصلی هدف

 شهرها و محالت ,ها ریهق بین اتحاد ایجاد در کمک •

  مردم و حکومت بین روابط بخشیدن بهبود •

  فقر کاهش جهت اساسی خدمات تامین •

  قریه انکشافی های شورا رهبری تحت انکشافی های فعالیت انجام •

 .مانده حاشیه به و پذیر آسیب اقشار بخصوص انکشافی های فعالیت در قریه مردم تمام شمولیت از اطمینان •

 ,یابد می ادامه سال چهار مدت برای و نموده کار به آغاز 2016 اکتوبر ماه در شهروندی میثاق ملی رنامهب نخست مرحله
.میدهد قرار پوشش تحت ذیآل بادغیس ولسوالی دو در را انکشافی شورا241 نخست دور سال چهار طی در برنامه این

تعداد شورا های  موسسه همکار ولسوالی والیت
 تحت پوشش

پالن یبی تقربودجه 
 شده به دالر

 بادغیس
 Move مقر

 
 

120 6،200،000,00 

 6،500،000,00 121 جوند
  241  2 مجموعه

اکنوندرراستایتحققآن های آورد دست میثاقشهروندیازآغازتا ملی برنامهبرنامهمیثاقشهروندیازشروعتا
 :هاستانجامدادباغیساکنونفعالیتهایذیلرادرسطحوالیت

 .پرسونلتخنیکیواداریموردنیازدرسطحوالیت استخدام •

 .کارمندانموردنیازدرسطحولسوالیها استخدام •

 .ایجاددفاتردرسطحولسوالیها •

 .انترنیتووسایلموردضرورتهابه ولسوالی دفاتر تمام نمودن مجهز •

اتهمکاروکارمنداندفتربرنامهملیمیثاقروزهبرایکارمنداناجتماعیموسس22برگذاریکارگاهآموزشی •
 .بادغیسشهروندیدر

 .باغیسبرگذاریورکشاپهایآموزشیتخنیکیبرایانجینیرانبرنامهملیمیثاقشهروندیدر •

 .افیانکشهایشورا 241ترتیبپروفایل •

 .شورا 241برگزاریانتخاباتبرایگزینشاعضایشوراهایانکشافقریهدر •
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 .شوراانکشافیقریه225نانکشافیبرایترتیبپال •

سطحآگاهیبردنبرگزاریدههاورکشاپآموزشیمختلفبرایاعضایشوراهایانکشافیبهمنظوربلند •
 شان

)یکصدونودودوملیونافغانی(192،000،000 مجموعیبهارزش انکشافی پروژه 93 ودیزاین سروی •
 .اتج قریه انکشافی های شورا یبرای

افغانی)شانزدهملیون(ازبودجهانکشافیشوراهایانکشافیقریه16،000،000  بهمصرفرسانیدنمبلغ •

 تحتپوششبرنامه.درولسوالیهایمختلف

 چارچوب صلح و انکشاف افغانستان(برنامه حکومتداری موثر )از  -3

رو با بیثباتیبهطورجداییناپذیر امنیو افغانستاننا تامینوحفظدر بدینلحاظ، ندانکشافبطیارتباطدارد.
اهمیتپیشبرد ثبات، داشتنحکومتمشروعوبا به توجه یکهدفمهماست. موثریتحکومتخود مشروعیتو

ثباترادراینکشورتقویتمینماید.وضاحتدرحقوقمالکیت،بحثصلح،ایجاداجماعسیاس یوتأمینامنیتبا
مالکی وساکنانکشورمیباشد،ازاهمیتخاصتاً تزمینکهیکیازعمدهترینسرمایههایفزیکیبرایاکثرافغانها

ادارهمستقلاراضیبرایفایقآمدنبهاینچالشتحتبرنامهم لینامگذاریزمینهادراینخاصبرخورداراست.
ماتاساسیمانندصحتومعارف،مخصوصاًزمینهکارمینماید.حفاظتازدستآوردهایموجوددربخشعرضهخد

برایدخترانوزنان،نیازمندآناستکهمردماحساسمصئونیتکرده،باالینمایندگانمنتخبخوداعتمادکنندو
 .ناعاشهخانوادههایخودبدستآورندبتوانندعوایدکافیبرایتامی

ادامهکارروینهادینهساختناصالحا :الف(اصالحسکتورعامه تسکتورعامهدرجریاندورهحکومتوحدتملی،

مییابد.افغانستانازوجودبیشازحدپالیسیها،قواعدومقرراتکهبهخوبیتطبیقنمیگردند،رنجمیبرد.جهتبهبود
نظارتوتامینمشوقامور دولتنیازمندآوردناصالحاتدرسیستمهایمدیریت، ومقررات، هاتطبیقپالیسیها

میباشد.اصالحمدیریتاجراات،درسهسالآیندهبهوزارتهایکهبیشترینعوایدومصارفرادارند،معرفیمیگردد.
کیفیتکاریکارمندانعالیرتبهدرحالتطبیقمیباشدبرنامهاصالحخدماتملکیواصالحادارهعامهغرضبهبود

ئولیتوپاسخگو:افغانستانبایدچنینیکادارهعامهایراایجادنمایدساختنونهادینهکردنیکادارهعامهایبامس
بهشکلبرابرد مردانرا هایاشتراکزنانو باشدوزمینه رحیاتکهجوابگوینیازمندیهایانکشافیاینکشور

یسیاسی،فساداداریسیاسی،اجتماعی،اقتصادیوفرهنگی،فراهمسازد.برایرسیدنبهاینمقصد،بایدبرمیراثها

ونفوذزورمندانکهسببکاهشظرفیتدراداراتشده،غلبهنمائیم.اصالحاتبایدریشههایناسالمادارهراازبین
بنابرین .ایجادیکادارهعامهومسلکیبهنفعتماممردماینکشوراستبردهوبهاشخاصزورمندقناعتبدهدکه

:ماستتااقداماتذیلمدنظرقرارگیرندبرایرسیدنبههدففوقالز

ومقرراتموجودهبهشمولقانونینقوانیوبازنگریدومقرراتجدینقوانیبباتصویصالحخدماتملک •
ی؛خدماتملک

ی؛سازیروندمسلکیتحفظوتقوایجاد، •

اجراات؛یبرمبنایریتمدٔەیواستفادهازشگسترش •
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ی؛شهروندیثاقمیلهسعرضهخدماتبهویتموثربهبود •

 ی؛وحسابدهیتشفافتقویت •

 مکافاتومجازات.یرهنمودهاترتیبو

پالنکاری میباشد. متعهد کشور در اداری کردنفساد کن ریشه خاطر اداریدولتبه کردنفساد ریشهکن ب(
یکبرنامهقویجهتجلوگیریازفساداداریجمهوریریاست همراهبارهبریسالمدربرایمبارزهبافساداداری،

خاتمهدادهوا فرهنگمعافیترا همانسترهمحکمهولویحارنوالی؛ بهپنجهقانونخواهدسپرد. شخاصمفسدرا

افزایشاعتمادمردمبر طوریکهرسیدگیبهمشکالتامنیتینیازمنداقداماتسیاسیوموفقیتهاینظامیمیباشد،
نیزمیتواندمیزانحمایتاینکهدولتمیتواندخدمتبهتر دربخشهایمختلفبرایشهرونداناشعرضهنمایدَ را

 را افزایشدهدمردم حکومتشان نیازمند.از نهادینهشده فسادِ با مبارزه اداری فساد با پالنمبارزه نکاتعمده
تکلیدیکهقبالًآغازگردیدهاصالحاتعمدهدرنهادهایامنیتی،مدیریتی،اقتصادیواداراتحقوقیمیباشد.اصالحا

 فیصدتماممصارفراتشکیلمیدهد؛21بازسازیتدارکاتعامه،که:است،شاملمواردذیلمیباشد
 ایجادشورایعالیحاکمیتقانونومبارزهبافساداداری؛

وزارتتجارتوصنایع،وزارتترتیبپالنهایمبارزهبافساداداریکهآغازآنهاازوزارتهایمالیه،معادنوپترولیم،

وزارتترانسپورتصورتمی برایمرکزعدلیومخابراتوتکنالوژیمعلوماتیو گیرد؛فراهمآوریحمایتهایویژه
برایهمه قضاییجهتتفتیشوتعقیبقضایایبزرگفساداداری؛معرفیپروسهامتحانشمولیتوامتحانمجدد

والیتکشور؛وگسترشاستفادهازسیستمهایالکترونیکبرای22عویضقضاتدرحارنواالنوقضاتکشور؛تبدیلوت
 .تدارکاتوپرداختهایپولیامورتهیهو

هایدیگری بهشیوه برایمحافظتخود ج(تقویتحکومتداریمحلیزمانیکهیکدولتضعیفعملنمایدمردم
بکههارومیآورند.حکومتبایدجهتتامینامنیتچون،خیانتبهوطن،یکجاشدنباملیشههایمسلحودیگرش

خدماتحقوقیواجتماعیتوسطنهادها،نفوذشرادرتماموالیاتوولسوالیمردم،نظارتازوضعیتامنیتیوعرضه

ها ولسوالی والیاتو تمام در دایمیحکومترا حضور بتواند که سرمایهگذاریهای هایافغانستانگسترشدهد.
مانندانتخاباتافزایش تاسالدهد،سهممصرفازطریقحکومتمحلیراباالببردوتدویرانتخاباترا شاروالیها
بنابریندراینزمینه،تالشهایحکومت2119 تامیننمایدامرحکومتداریمحلیراتقویتخواهدنمود. میالدی،

تقویتارتباطاتدرهمهسطوححکومتازسطح:برایحمایتوتقویتحکومتداریمحلیشاملنکاتذیلمیباشد

هماهنگی حمایت، ملی؛بهبود سطح به آن؛ارتقایمحالتتا تطبیق و پالنگذاری بودجهسازی، روند ارتباطاتدر و
ظرفیتشاروالیهابرایجمعآوریعوایدوعرضهخدماتبهتر؛گسترشحضورحکومتدرولسوالیها

قرارمساله :د(مبارزهباموادمخدر موادمخدردرافغانستاندرتقاطعبینسکتورهایامنیتوانکشافاینکشور،

است.تجارتغیرقانونیموادمخدرباعثتشدیدشورشگریوتضعیفمشروعیتدولتمیگردد.تقاضایمتداومگرفته
جلوگیریکاملانتقالکشورهایمصرفکنندهموادمخدرودرعینحالاقداماتناکافیکشورهایترانزیتیبرای

میالدیبهاینسو2115نمودهاست.حکومتازسالموادمخدر،تأثیراستراتیژیهایمبارزهباموادمخدررامحدود

درحالتطبیقپالنملیمبارزهباموادمخدرمیباشد.اینپالنهماهنگیالزمرامیاننهادهایتطبیقکنندهقانون،
درمدتمعارفوصحتایجادمینم نیازمندتعهداتدرازمدتاست، باتوجهبهاینکهاصالحاتموفق، سال5اید.
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دهحکومتبهسعیوتالشخویشجهتارائهمعیشتبدیلبرایدهاقینادامهخواهدداد.ازطرفدیگر،حکومتآین
 .برایتنفیذجدیقوانینمبارزهباپولشوییوقاچاقموادمخدر،کارخواهدنمود

 برنامه اصالح سکتور عدلی - 4

مایهاجتماعینیزحایزاهمیتمیباشد.افغانستانبدونشکثباتاقتصادیوسیاسیمهماستولیاحیایمجددسر
سالگذشتهازجنگهایداخلیدوامداررنجبردهاست.هرچندراهحلسادهبهاینمعضلاجتماعی21تقریباًدرطول

ولیاین ندارد سیاسیوجود شهروندانبایدرویو اول: متمرکزاست. عنصراساسیملتسازی، چارچوبرویسه
قضای منازعاتسیستم جهترفع را معتقدگردندکهحکومتحاکمیتقانون و باشند داشته کامل اعتماد یکشور

ضهخدماتدراجتماعیبیطرفانهعملیمینماید.دوم:دولتومسئولیندرحکومتبایدازتوانمندیشانبرایعر

طرازبینبردنتضادهایمحلیوسطحمحلیبهشکلوسیع،یکتصورمثبتازخودایجادنمایند.سوم:کشوربهخا
درکمتفاوتبرایهویتسازیملیواحساسشهروندیازمیراثغنیخویشاستفادهنماید.

بایداحساسکنندکهدولتازطریقتطب یقبیطرفانهقانوندرجامعهعدالتراالف(اصالحسکتورعدلیمردمما
افغانستانبایدبهخاطراطمینان مینماید. وحقمالکیتارائه ها ازتطبیقوحاکمیتقانونکهدرنبودآنقرارداد

تضمیننخواهدشدوهیچاختالفیهمازطریقروندحقوقیوعدلیحلنخواهدگردید،سیستمهایخودراازنو
دتاخدماتارنوالیدرحالتهیهپالنهایوسیعاصالحاتدرآناداراتهستنځترهمحکمهودفترلویایجادنماید.س

دسترسیهمهافغانهابهسکتورعدلیو.خویشرامسلکینمودهوامکاندسترسیبهقانونرابرایمردمفراهمسازند

النهراکهتوانائیارائهخدماتعدلیبیطرفانهراقضائیافغانستانسیستمعدلیوقضائیوحاکمیتقانونبهطورعاد
ب بدونهرنوعتبعیضدربرارهرعضومطابقبهقوانینبینالمللیدارا اینسیستمقانونرا اشد،ایجادخواهدنمود.

 بهخاطرجامعهعادالنهوبیطرفانهتطبیقخواهدنمودوازاینناحیهبرایمردماطمینانواعتمادالزمخواهدداد.
نوزنانافغانبهعدالت؛ایجادحصولاطمینانازدسترسیهمهمردا:تامیناهداففوق،اقداماتذیلصورتمیگیرند

سیستمحقوقیشفافوبیطرفجهتتطبیققانوناساسیومیثاقهایبینالمللیحقوقبشری؛ارتقایظرفیتکاریو
سطوح؛افزایشتعدادکارمندانزندرنهادهایعدلیوقضائیومسلکیکارمندانعدلیوتطبیقکنندهقانوندرهمه

بهبودهمآه تفویضصالحیترسیدگیبهقضایایمجاریقانون؛ نگیمیاننهادهایعدلیوقضائیومجاریقانون؛

قضاییزمینازسترهمحکمهبهادارهمستقلاراضی؛افزایشموثریتوپاسخگوییبهوسیلهبازنگریساختارینهادهای
واتخاذاقداماتجدیبرایحمایتحقوق بشرومقابلهباخشونتعلیهواجراییسیستممدیریتالکترونیکیقضایا؛

 .زنان
ب(تقویتهویتملیافغانستان:افغانستاننیازمندبازسازیهویتملیخویشجهتمبارزهباپدیدهمنفیسمتگرائی،

میگردد جامعه در باعثمنازعاتدایمی میباشدکه اساسی .، جزء روییکتاریخ، و دورهم به جامعه اقشار آوردن
عنعناتموجودبرقراریصلحمیباشد منابعتاریخیو دیگررهبرانترغیبخواهندگردیدکهاز شارواالنو والیان، .

ی،میالد2115جهتپیشرفتکثرتگراییدرچارچوبهویتملیاستفادهنمایند.درماهدسمبر

 بنادر وتغیراتقابلمالحظهای قضاییاصالحات عنوانیسکتورعدلیو والیتبادغیسوالیتبادغیسزیر در
بوجودآمدهاستکهمیتوانمواردذیلرابهعنوانمثالیادآورشد:
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1-  ازکادرهایمسلکیاڅحداکثرقضات، رنواالنوکارمندانریاستعدلیهدرمرکزوالیتوولسوالیها
 ررحاصلنمودهوشاملکاراندکهاینتغیرمثبتدرسطحمحاکمبیشترمیباشد.تق

حرضائیتمردمازرسیدگیبهقضایایحقوقوجزاییدراینسکتور،نسبتبهسالهایقبلبهبودسط -2

 یافتهکهازآنجملهدرمحاکمرضائیتمردمبیشتراست.

ن،وکارمنداناداریسارنوالیازطریقسمینارهاوبرنامههایآموزشیکارمندانریاستعدلیه،سارنواال -3
 بهدورهستاژبهارتقاءظرفیتضرورتدارند.کهدراینموردتوجهبیشترنیازاست.وشمولیت

نیازاستتاصندوقسمع -4 برایجلبهمکاریورضائیتبیشترمردمازکارکردسکتورعدلیوقضایی،
پیشنهاداتمردمشکایاتو شکایاتو سطحوالیتفعالگرددتا  یکخطتلیفونسمعشکایاتدر یا

 استماعوثبتوبمراجعذیرطرجعتدادهشود.

 برنامه انکشاف زراعت جامع - 5

اندافغانستاندرموقعیتجغرافیاییقرارداردکهکشورهایهمسایهاشنهتنهاازناحیهجنگومنازعهمتاثرنبوده

رقابیخوبینیزبرخورداربودهاند.برایایجادبلکهآناندرتولیدوفروشکاالهایمشابهبهقیمتپائینترازجایگاه
یکاقتصادرقابتگر،افغانستانبهپیشبردهمگراییمنطقهای،بهبودحکومتداری،تبدیلسکتورهایتولیدیبهشکلی

داقتصادیرامیسرسازد،نیازدارد.دولتبرایجلوگیریازجایگزینیتولیداتکهاصالحاتوسرمایهگذاریزمینهرش

بکار پروسسشده برایتولیدمحصوالتزراعتیو بهویژه هایحمایویرا برنامه و پالیسیها باید بازارها، داخلیدر
بنابرگرفتهوازمقرراتسازمانتجارتجهانیغرضجلوگیریازبیرونراندهشدنتولیدکنن دگانداخلیازبازارها

نم استفاده وارداتی، های کاال قیمت بودن در .ایدپائین گذاری سرمایه سهم میان تفاوت اقتصادی عالی شورای
بهترتیب وخدماتاجتماعیرا بدینمعنیکهبیشتروجوه21و71سکتورهایاشتغالزا فیصدتصویبنمودهاست.

بهآنس بودجه در رشداقتصادیانکشافیموجود مولدیتو موجبازدیاد خواهدشدکه هایتخصیصداده کتور
سرمایهگذاریدرسکتورخدماتکاهشنخواهدیافتبلکهسهمآندربودجهبرایمدتیدرسطحموجودومیشوند.

عمل "یکپُل"اقتصادمادرکوتاهمدتبهاستراتیژیهایضرورتداردکهبهمثابه .یانزدیکبهآن،حفظخواهدشد
غانستانباتمرکزبرمزیتهاینسبیخوددربخشهاینمودهوفرصتهایشغلیزیادیراایجادنماید.دردرازمدت،اف

پردازد می ارزشمیشود، کهموجبتحرکزنجیره ماهر نیرویکار سرمایویو زیربناها ایجاد روی اجتماعی  .کار
سادگییعنیصرفاًباتخصیصبودجهبرایسکتورهایدارایپتانسیلبلند،دستیابیبهرشداقتصادیدرافغانستانبه

بنابرپالیسیهای .شدهنمیتواندمیسر پتانسیلرشداقتصادیافغانستاننهتنهابهاثربیثباتیوناامنیبلکهشدیداً

روشدولتمبنیبراخذنتایج فساداداریومدیریتنادرست،محدودبودهاست. ملموسازمدیریتبودجهضعیف،
گذاریبودهوتاریخچهخوباجرااتدارندومیتوانندباموجبمیشودتاآنسکتورهایکهدارایفرصتخوبسرمایه

 .اصالححکومتداریثمراتبیشترداشتهباشند،بزرگترینسهممنابعمالیبهآنهااختصاصخواهندیافت
استفادهازبرنا مههایملیدارایاولویتجهتافزایشمؤلدیتملیمودلافغانستانبرایگامیبهسویخودکفایی:

هریکازاینسکتورهایرشداق درطرحتمامبرنامههایملیدارایاولویتانعکاسیافتهاست. تصادیاشتغالزا،
مطابقبهنتایجپیشنهادشدهکابینهوبراساسمنابع مالیارائهمینماید.دارایاولویت،یکطرحسرمایهگذاریرا

فعالیتهایاول با برنامه هر برای سکتوری مشرح شدهدیدگاه مرور بودجه و قابلسنجش، نتایج ویتبندیشده،
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منحیثیکبخشازپروسهبودجهسازیساالنه،دربستههایپیشنهادیبهکابینهوشورایعالیاقتصادی،پیشکش
برن .خواهندشد تحتپوششاینچارچوبقراردارندمدتانکشافکاملاکثریتاز هایملیدارایاولویتکه امه
آغازسنجشامکاناتتطبیقوکاررویاینطرح،حکومتمیتواندمنابعبیشتراز با پنجسالرادربرخواهندگرفت.

یآگاهانهازمصارف،مالیوتشکیالتیموردنیازراتخمیننماید،چارچوبیرابرایترتیبتسلسل،وبراساسیکارزیاب

ابزارموردنیازجهتطرحوسنجشمصارفموردنیازشان،اولویتهایخویشرامعینسازدووزارتهایمربوطرابا
عملکرد بر متکی ناخالصملیافغانستان کاهشتولیدات یا انکشافزراعتافزایشو برنامهجامع سازد.الف( مجهز

فیصدنفوسکشورزمینهکاررامیسرمینمایدوقسمتبزرگصادراتکشوررا21سکتورزراعتاستکهحداقلبرای

شکیلمیدهد.زراعتماهیتاًیکسکتوربیثباتمیباشد،درحالحاضرکمبودسرمایهگذاریدرانکشافمنابعآبی،ت
طبیعی منابع بودن پائین کیمیاوی، وکود بذری مانندتخم ضرورت مورد مواد کیفیتبودن ضعیفبی سیستم و

مانعرشدسکتورزراعتگردیدهاست. تغییراتاقلیمیسببشدهاستتاتودهیخهاسهبازاریابیداخلیوخارجی،
هفتهزودترنسبتبهگذشتهذوبگردندواینکارباعثازدیادسطحبارانها)نهبرف(دربهارشدهکهخطرسیالبها

 آبدر باعثکمبود و افزایشداده برایایجادرا وقتدیگر، هر بنابراینبیشتراز هایخشکتابستانمیشود. ماه
ازنآب/بندهایآبگردانوهمچنانکنترولسیالبها،ضرورتمیباشد.درجریانجنگهازمینهایزراعتیبامخ

روندخنثیسازی حمایتمتواتراز اند. ناکگردیده ماینزارهایخطر اراضیمؤلدیتبیشترتبدیلبه در ماینها

شدادهوسببکاهشخطرمرگومیرناشیازماینهازراعتی،دسترسیزارعینبهزمینهایبیشترزراعتیراافزای
میشود درمناطقفقیرکشور، چندینسکتوریعنیدر .را نیازمندسرمایهگذاریدر افزایشمؤلدیتزراعتیزیادتر

،لوازمپیشرفتهکشتوکاروزنجیرهارزش،کهبرایتولیدکنندگانروستاییبخشهایآبیاری،مدیریتآبوانکشاف
نگهداریمواشی،م احیایسکتور محصوالتگندم،حبوباتو ازدیاد میباشد. گذاریاست، شوقبزرگبرایسرمایه

برایخرید،پروسسومصئونیتغذاییرادرکشورفراهمخواهدنمود.بهبوددراتصالشهرهاوروستاهاکهزمینهرا
رون در سببدگرگونی فراهممیکند، تولیداتزراعتی شدذخیره خواهد ها شهر انکشافدهاتو گذاری .د سرمایه

توسطسکتوردولتیرویبخشهایازاینسکتورکهدارایپتانسیلبزرگبرایرشداقتصادیاند،متمرکزخواهد
تکنولوژیبهترز تخمهایاصالحشده، راعتیوتأسیساتالزمبرایذخیرهمحصوالتدهاقینکهامکاناتناچیزبود.

ک همدررفتنازحالتامرارمعاشبهحالتحاصالتدارند، باالبردهودهاقینرا مکمیکندتامصئونیتغذاییرا
بهبودکنترولکیفیتوبستهبندیبهترکهباعثکاه شضایعاتوبهمازادکمکمینماید.باصنعتینمودنزراعت،

میتوانافغانستانراازیککشوروار دکنندهایمحصوالتزراعتیبهیککشورصادرهدررفتنمحصوالتمیشود،

 .کنندهایآنمحصوالتتبدیلکرد.اینپتانسیلبزرگدردرازمدتایجادخواهدشد
طو در دهاقین برای بازارها نمودن باز و حاصالت افزایش اشتغال، آیندهایجاد سال پنج  :ل

 از را آبی های 2,2زمین به هکتار گ2,7میلیون هکتار داد؛میلیون خواهیم  سترش
 چگونگیدستیابیبهاهداف .میلیونمتریکتن،افزایشخواهیمداد5,9میلیونمتریکتنبه4,5تولیداتگندمرااز 

:فوق

لآبیاری،انکشافشبکههایجدیدآبیاریواعمارکانا1000افزایشسرمایهگذاریدربخشمدیریتآببابازسازی
 ذخایرکوچکآب؛

  به محصوالتگندم ملیگندمجهتازدیاد زمینتحتزرع،کاهش110فیصدوازدیاد26تطبیقبرنامه هکتار هزار
 نصفضایعاتمحصوالتوانکشافبازارمعیاریتخمبذریواصالحشدهگندم؛
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هایگمرکیمجازجهتگیریمعیارهایویژهدربرابرگیاهانوارداتیواستفادهازتعرفهبهبودمدیریتمالداری،بکار 
 جلوگیریازوارداتامتعهکهازحمایتکشورهایصادرکنندهبرخوردارباشند؛

دهزارهکتارزمین،حمایتازسرمایهگذاریدربخشارزشافزوده،ایجا230هزاربه180افزایشظرفیتباغداریاز 

 پروسههایجوازصادراتوگسترشحمایتازتجارتزراعتیزنان؛
 حیایمجددذخایراستراتیژیکغلهجاتوایجادبوردذخایرغلهجاتجهتحمایتازدهاقین؛ا 
هکتارزمینجهتحمایتازمحیطزیستوایجادعوایدبرای60000گسترشواحیایجنگالتزراعتیبهبیشاز 

 دهاقین؛

وزارتبهیکنهادغیرمتمرکز،خدمتنظردرساختاروزارتزراعت،آبیاریومالداریجهتمبدلنمودناینتجدید
گذاربرایدهاقین،قانونگذاروتشویقگرسرمایهگذاریهایخصوصیدرسکتورزراعت.

اولویتهایاستراتیژیکسکتوری:

 به ملیجامعانکشافزراعتبهحیثیکعاملعمده حکومتداریخوبوتوسعه٬تامینامنیتسرتاسریبرنامه
یدولتجمهور اقتصاد کفای ملیخود مقاصد ایناستراتیژیدرمحور میشودوطرح شمرده اسالمیافغانستان ٬ی

افزایشدرآمدواشتغالزایباالیهفتاولویتتمرکزدارد.

اولویتهایاستراتیژیکعبارتانداز:

:بهبودسستمهایآبیاری-1

سازی ✓ قریهدهبرنجولسوالیمترکان414اعمار٬قناتدرولسوالیقادس18پاککاریوباز الآرسیسیدر
پختهکاری٬بندآبگردانغرضآبیاریزمینهایزراعتی8دهانهآبیاریاعماروبازسازی52اعمار٬قادس

استنادیومحافظویغرضجلوگیریمتردرقلعهنومرکزوالیتواعماردیوارهای3124جویهایآبیاریبطول
(متر.1780ازتخریبزمینهایزراعتیبطول)

تولیدگندموغالت:-2

(تنطیپنجسالگذشته.453٫128,56مقدارتولیدغلهجات) ✓

:٬توسعهباغداریونباتاتصنعتیبهشمولسبزیجات-3

✓ ( ساحه باغداری ک4484توسعه تحت وساحت پسته باغ هکتارزمین وسبزیجات)( صنعتی نباتات شت
(هکتارزمین.252٫027

 انکشافمالداری:-4

غذایحیوانی2اعمارساختمان٬بابسرپناهحیوانی8اعمارساختمان ✓ مواد ذخیره باب3اعمار٬بابگدام
مرغابوجوندوتاسیسدواستیشنالقاح٬ولسوالیهایمقر3کلینیکصحتحیوانیوتجهیزکلینیکهادر

 نوعیحیواناتدرقلعهنومص

(طویلهغرضجلوگیریازبیماریتبکنگو.400اصالح)٬وضشستشویحیوانیاعمارح٬وولسوالیقادس

تنظیممنابعطبیعیباحساسیتتغیراقلیم:-5
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✓ ( وحفاظت4484احیایساحه استوکنترول دروالیتبادغیسصورتگرفته زمینجنگالتپسته هکتار )
ساحاتجنگالت جنگالتپس30000منابعطبیعیبشمولساحه) )(هکتار وساحه جنگل2000ته (هکتار

ارچه.

مصئونیتغذایباارزشوسبزیجات:-6

سال.5(تنگندماصالحشدهبذریطی1360توزیعمقدار) ✓

 (هکتارزمین.234357ساحهتحتکشتسبزیجاتبشمولفالیزکاری) ✓

(هکتارزمین.1208هبشمولپسته)توسعهساحاتاحداثباغاتمیو ✓

مکتبنسوانوتوزیع9باغچهمکتبیبرای9خانمزراعتپیشهواحداث700باغچهخانگیبرای700احداث ✓
وحفظغذایمصئونیت٬خانمدرزمینههایمختلفزراعتی700خانموآموزش709بستهزراعتیبرای709

.نوهوقلعآبکمری٬مقر٬قادسدرولسوالیهایالصحه

مترمربعزمینوباتوزیعوسایلزراعتیبرایخانم40نه(هریکبهساحهبابگرینهوس)گلخا64احداث ✓
هایزراعتپیشهدرقلعهنومرکزوالیت.

ایجادیکبابمرکزپروسسسبزیجاتومیوهجاتبرایخانمهازراعتکاردرقلعهنومرکزوالیت. ✓

خانمزراعتپیشه.(2792مکتبساحویبااشتراک)200برگذاری ✓

(کیلوتخمیانجاتسبزیجاتبرایخانمهایزراعتپیشهدرقلعهنومرکزوالیت1049توزیعمقدار) ✓

 اصالحات نهادی وارتقای ظرفیت: -6 

نفرکارمند2(نفرکارمندواجیرازطریقپروسهاصالحاتاداریوخدماتملکیواستخدام194استخدامتعداد) ✓
بهنفرکارمند(7)ومعرفیمدتکوتاهایورکشاپبهنفرکارمند(120)حدودرفیمعCBR٬ازطریقبرنامه

 .ازکشورخارجروزه20هایورکشاپ

 برنامه وصل و زیربناها - 7

موقعیتافغانستانمنحیثمرکزترانزیتمیانآسیایشرقی،جنوبی،مرکزیوغربی،ذ(گسترشروندادغاممنطقوی
سرمایهگذاریباشد،سطحجنگهایداخلیبهمیتواندمنبععمدهاقتصادی میزانقابلمدیریتکاهشیافتهاست.

هایابتداییرادربخشانتقالانرژیبیرونمرزی،وبنادرخشکهبرایانتقالاجناسبهمناطقدور،فراهمساختهایم.
برایپروژهه الحاقافغانستانبهسازمانتجارتجهانیتسهیالتالزمرا هتایسرحدیواصالحاتپالیسیجاخیراً

انکشافتجارتمنطقوی،تهیهوتشخیصمنابعمالیکافی،فراهممینماید.ماباصندوقبینالمللیپول،بانکانکشاف
آسیاییوبانکجهانیغرضطرحمُدلهایکهبتواندنهتنهاسرمایهگذاریجهانیبلکهسرمایهگذاریداخلیومنابع

خصو سکتور  صیمالی

کارمیکنیممنطقویرادراینسکتورج همکاریهایاقتصادیمنطقویدارایپتانسیلزیادبودهو.لبکند،مشترکاً
دیجیتلیآسیایمرکزی، گذاریرویشاهراه سرمایه افغانستانمحسوبمیشود. اقتصادی مهمرشد منحیثعامل
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ادارهجدیدهمکاریهایمنطقویتلقیپروژههایانرژیمنطقوی،خطآهنوسرکهایمنطقوی،ساحات میشوند.
خطآهنافغانستانماسترپالنانتقالاموالتجارتیوموادمعدنیراترتیبدادهکهازطریقشمالبهآسیایمرکزی،
باهموصلمینمایدوازآنجملهروی مناطقصادراتیافغانستانرا ازطریقجنوببهایرانوششبندرلوژستیکی،

همچنانتصمیمداریمتاباهمسایهگانخویش.خط،پیشرفتهایحاصلشدهاستکیلومتراین350ینتقریباْدیزا

ومرکزبینSACEP) (سطحهمکاریهاراگسترشدهیم،مثالًبابرنامههمکاریآسیایجنوبیدرعرصهمحیطزیست
 دررویچگونگیکاهشتاICIMOD) (المللیبرایانکشافمنسجمکوهها منطقههمالیا،ثیراتمنفیتغییراقلیم،

 .همکاریداریم

از عبارتاند منطقوی برایانکشافهمکاریهای ما اهداف طریقتجارتمنطقوی تامینامنیتاز و اقتصادی :رشد
 

 مبدلنمودنافغانستانبهمرکزترانزیتاموالتجارتی،میانآسیاوکشورهایدیگر؛
کشور؛ صادرات مسیر غییر طریق از امنیت بهبود پایدار؛و تجارت از جانبه دو منافع و اعتماد میزان بردن  باال

 :جهتافزایشعوایدخودازدرکتجارتمنطقوی،بهاقداماتذیلمتوصلمیشویم
 OBOR))یکسرک-پیوستندرپروژههایمنطقویمانندپروژهیککمربند

فزیربناهاوسکتورخصوصیدرانکشا( ppp) تشویقمشارکتعامهوسکتورخصوصی

 کاسا های پروژه شمول به ها پروژه نیاز مورد وجوه و حمایت دریافت از اطمینان تاپی؛1000حصول  و
 گسترشهمکاریبانهادهایمنطقوی؛وتقویتسفارتهاوماموریتهایتجاریمادربیرونازکشور

 برنامه انکشاف شهری - 8

وسوموقعیتجغرافیایی،زمینههایرشداقتصادیرافراهممیسازند.شهرهابهخاطرداشتننفدربسیاریازکشورها،
شهرهایافغانستاندارایتاریخطوالنیبودهامافعالًبایداینشهرهابهمُحرکینرشدوانکشافمبدلشوند.شهرهای

تعدادزیادشهروندانجدید،الزمنیستندتابتوانندمامبدلبهمراکزبرایزندگیشدهاندولیدارایاساساتاقتصادی
بیجاشدگانداخلیوعودتکنندگانرا،جذبنمایند.عالوهبراین،بادرنظرداشتپالنانتخابمستقیمشاروالهادردر

 .،اینشهرهابهظرفیتمدیریتیالزمشهرینیازخواهندداشت2019سال

 شهرهایمُتحرکوقابلسکونت
 :قرارذیلمیباشندعمدهمابرایاینسکتوراهدف

 فعال،مطمئنوقابلزیستمراکزشهری؛ۀٔایجادشبک
تبدیلمراکزشهریبهمراکزرشداقتصادی،مراکزفرهنگیواجتماعی؛وغیرمتمرکزساختنروندپالنگذاریشهری،و

 .ایجادمیکانیزمهایحکومتداریشهری
 اهداف به یافتن دست ابرای دارای ملی برنامه گرفتفوق، خواهد نظر در را ذیل موارد شهری  :ولویت

شهرها؛ در قانون حاکمیت تقویت و صالحیت تفویض تطبیق حقوقی، و قانونی چارچوب مالحظه قابل  بهبود

 احداثزیربناهایشهری،خاصتاْسیستمترانسپورتوفاضالب؛
 نکشافشهری؛ادغاموانسجاممیراثهایفرهنگیبابرنامها

 تمسکونیشهری،تهیهوتطبیقمقرراتزونهاوافزایشساحاتمسکونیقابلخریدبرایهمه؛بهبودساحا
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بهبودبخشیدنخدماتشهریبرایافرادبیبضاعتوازدیاددسترسیبه تصدیقوحمایتازحقوقمالکیتزمین،
یشهریبهپالنگذاریانکشافشهریوادغاممناطقداخلمشاغل؛وتشویقاقتصادهایبزرگ،تاسیسزونهایاقتصادی

شهرهایبزرگ

 برنامه انرژی -9

استراتیژیرشداقتصادیمبتنیبربهبودتواناییهایتولیدکنندگانجهتدسترسیبهبازارهایشهریوبینالمللی

استفادهازنقشههای)کهاغلببامیباشد.انکشافدهلیزترانسپورتیمتاثرازجنگهایداخلیاست،طرحهایضعیف
موجبهزینههایبلنددر بهاندازهمشابهچالشبرانگیزبوده، گوگلترتیبمیشوند(ومدیریتضعیفقراردادیها
ارزیابی یکپروسه آینده، در موارد چنین جهتجلوگیریازتکرار است. کیفیتپایینگردیده با ساختمان سکتور

جهتبهبودساختمانیشرتصدیقکیفیتپروژههای دولتاقداماتجدیرا کتهاراجهتاعمارسرکهاآغازمینمایم.
کهاین.نهادهایترانسپورتیبهوسیلهایجادسیستمهایکهجوابگوینیازهایروزافزونکشورباشد،رویدستدارد

وانستیتوتترانسپورت صندوقسرکها مستقلسرکها، نستانبرنامهایافغا.میباشداقداماتشاملتاسیساداره
کیلوواتترکمنستان500ولینبرق1000درازمدتِرابرایتولیدوانتقالانرژیآغازنمودهاست.پروژههایکاسا،

وپروژهپایپالینتاپیکهگازطبیعیراازترکمنستانبه4000کهدرنهایتتا میگاواتبرقراانتقالخواهدداد،
زجملهپروژههایبزرگدراینسکتورمیباشند.اعماروبهرهبرداریازبندسلمایکتقالمیدهد،اآسیایجنوبیان

برق به هایدسترسی زمینه صادراتی، برق انتقال از عواید ایجاد ضمن ها پروژه این میشود. بزرگتلقی دستآورد
درحالافزایشاست،بایکطرحمنابعداخلیتولیدبرقاز.تجارتیوخصوصیرادرداخلافغانستان،ازدیادمیبخشد

سالآینده،ازجملهچهارپروژهبرقآبیبزرگتوسعه5میگاواتبرقازمنابعداخلیظرف2300جامعجهتتولید
میگاواتازانرژیخورشیدی،باد،وگازطبیعی،که600وPPPs) ( یافتهبهعنوانمشارکتبخشدولتیوخصوصی

 توسط بخشدهمچنان خصوصیمشارکت و سالPPPs) ( ولتی پایان در و افزایشاست حال در میشود انجام

سالگذشته،بیشترخواهدبودسرمایه40افغانستانانرژیبیشتربرقراازمنابعداخلیتولیدکردهکهنسبتبه2018
 صنعتی و انکشافتجارتی های پیششرط از یکی که داخلی بخشتولیدات در سرمایهمگذاری با البته یباشد،

.گذاریهایروبهافزایشدربخشانرژیقابلتجدیدبرایمناطقمسکونیودورافتاده،دراولویتقرارخواهدداشت

تعقیبمی.یکبرنامهملیدارایاولویتبرایانکشافزیربناوانرژی اهدافذیلرا برقما انرژیو سکتور در
ترانسپ:نمائیم مصارف روستاها؛وکاهش و ها شهر میان تجارت گسترش جهت نقل و حمل یا  رتی

ملیلینبرق انرژی}برق{طی500تکمیلشبکه ناحیه رسیدنبهخودکفاییاز وافزایش15کیلواتو سالآینده؛
 .عوایدناشیازخریدوفروشانرژیبینآسیایمیانهوآسیایجنوبی

 :ایناقداماتمتوصلمیشودجهتدستیابیبهاهداففوقافغانستانبه
 تشویقسکتورخصوصیبرایسرمایهگذاریرویانکشافزیربناها؛

انکشافزیربناهایاستراتیژیک؛ پروسه خصوصیجهتتسریع برایسکتور دولتی های دسترسگذاشتنزمین  به

انسجام،دیزاینوتصویبشیوههایجدیدتدارکاتجهتکاهشپروسهمناقصه؛

کدرهاوانجینیرانزیربناومدیرانپروژهها؛آموزشدادن
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 به برق داخلی تولیدات آبی؛2300افزایش برق و تجدید قابل انرژی طبیعی، گاز از استفاده با  میگاوات،
افزایشعرضهوگسترشظرفیتانتقالانرژیداخلی،مخصوصاًانرژیقابلتجدید؛ونورمالسازیشیوههایقیمت▪

 ادراینسکتورهگذاریوسبسایدی

 برنامه ملی انکشاف معادن و منابع طبیعی-10

به نقشمهمیرا وانکشافهایدروکاربنها، منابعصنایعاستخراجیماننداستخراجمعادن، انکشافمعادنو برنامه

تموثر،ازرعنوانمُحرکرشداقتصادیدرکشورایفاخواهندنمود.انکشافپایداراینهاازطریقمناقصهشفافونظا
اهمیتخاصیبرخوردارمیباشد.گزارشهایاخیرضرورتحضورقویدولتدراینسکتورجهتجلوگیریازقاچاقو
همآهنگیو مبتنیبر پالنهایاستراتیژیکما همینرو، از میسازد. برجسته را دیگراشکالاستخراجغیرقانونی،

معیا وحصولاطمینانازEITI( ) هایابتکارشفافیتصنایعاستخراجیرمطابقتکاملهمهفعالیتهایاستخراجیبا
اینکهاستخراجمعادندرسطحکشوروساحاتتاریخیبادرنظرداشتبهترینتجاربجهانیومدیریتمهارتهاجهت

،اماتباوجودیکهسکتورمعادندارایظرفیتبلندبرایتولیدعایداس .درکظرفیتکلیاینسکتور،صورتمیگیرد
مقرراتضعیف،تصویببطیسرمایهگذاریوفساداداریمانعانکشافاینسکتورگردیدهواینچالشهاسدراهبهره

برداریازمعادنکوچکومتوسط،وتولیدوجمعآوریعوایدقابلتوجهازاینسکتورشدهاست.دولتجهتتشویق
چوبهاینظارتیوقانونیراسرعتخواهدبخشید.برایتحققرسرمایهگذاریهایخصوصی،روندرسیدهگیبهچا

پتانسیلسکتورمعادن،الزماستتادرزیربناهایمهموحیاتیچونایجادخطوطآهنکهپروژههایعمدهمعادنرا
ازشفافیتوحسابدهی .تاسیساتبنادروصلنماید،سرمایهگذاریهایبزرگصورتگیردبهشبکههایملیبرقو

جملهاولویتهایکلیدیبرایانکشافپایداراینسکتورخواهدبود.عدمرسیدهگیبهاستخراجغیرقانونیمعادنکه
برای211باعثازدسترفتن میلیوندالردرسالوهمچنانتقویتشورشگریوجرایممیگرددوزیانهایبزرگرا

ت.دولتشرایطجدیدراجهتهمگانیساختنمنافعمالکیتوشدولتواردمیکند،دراولویتدولتقرارخواهددا

حصولاطمینانازجمعآوریعوایدآنمعادنیکهاستخراجدرآنبهطوررسمیصورتمیگیرد،وضعخواهدنمود.
هرنوعانکشافتجاریدراینسکتور نقشهبرداریواکتشافهایدوکابنهاهمچناندرحالانجاممیباشدبااینکه،

تقویتسکتوراستخراجمعادنبراییکاقتصادبهتراهدافعمدهما.بستگیبهبلندرفتننرخجهانینفتوگازدارد
برایاستخراجمعادنوسکتورمعادنقرارذیلمیباشدبهحداکثررسانیدنعوایدناشیازاستخراجمعادن؛افزایشتداوم

وجلوگیریازاستخراجغیرقانوگوپیشبینیعوایدمعادن؛توسعهاستخراجنفتو برای .نیمعادناز؛ واولویتهایما
اصالحعقدقراردادهاومسلکیسازیحکومتداریمحلی؛:اینسکتور،قرارذیلمیباشد

صنایع شفافیت ابتکار معیارهای با مطابقت در معادن قانون تهیه کشور؛ معادن تمام بر دولت گسترشکنترول

جلبشُرکایبینالمللیجهتانکشافمعادنبزرگ؛وایجادشبکههایجدیدخطوط؛AEITI) (استخراجیافغانستان
آهنجهتاتصالباخطوطترانسپورتی)حملونقل(منطقویباکشورهایترکمنستانوایرانگسترشکنترولدولت

 ؛AEITI) (استخراجیافغانستانصنایعبرتماممعادنکشور؛تهیهقانونمعادندرمطابقتبامعیارهایابتکارشفافیت

خطوط هایجدیدخطوطآهنجهتاتصالبا شبکه وایجاد جلبشُرکایبینالمللیجهتانکشافمعادنبزرگ؛
 ترانسپورتی)حملونقل(منطقویباکشورهایترکمنستانوایران
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 برنامه انکشاف منابع بشری-11

مهارتهایشغلیافغانستانبهصورتدرست :سرمایهبشرییرویافزایشمولدیتکارینیرویکاروسرمایهگذار
باتقاضایبازارکارآنهمخوانینداشته،وایننقیصهدرزمانتطبیقاستراتیژیرشداقتصادیبدترخواهدگردید.لذابا

 دولتدربخشآموزشهایمسلکی،انجینیری، مهارتتوسعهدرنظرداشتپیشبینینیازمندیهایآیندهبازارکار،

بادرنظرداشتنیازمندی نیازهایصنعتخدماتواصالحاتکهقابلیتانعطافپذیرینیرویکاررا هایمدیریتی،
هایجدیدبازاربلندببرد،سرمایهگذاریخواهندنمود.بازگشتمهاجرینوبیجاشدگانداخلیمیتواندنقشسازندهرا

اینشرط به باشد، داشته کار بازار زمیدر برایکه هایآموزشی برنامه و تحصیالتمتوسطه به هایدسترسی نه

مهاجرینبهویژهبرایآنهایکهدربیرونازکشورتعلیمدیدهاند،مساعدگردد.دولتجهتبهبودکیفیتآموزشیدر
مورتحصیلی،دهیانهادهایتحصیلیوتخصصی،مُدلهایمبتنیبرنتایجراباتغییرنصابآموزشی،ارزیابیوگزارش

 .بهمیانخواهدآورد
میباشد ذیل قرار سکتور این در دولت های گذاری سرمایه هدف اقتصادی رشد جهت بشری سرمایه  :انکشاف

 آمادگیبراینیازهایآیندهبازارکاربهشمولصادرنمودننیرویکار؛
 صوصی؛کتورخهماهنگسازیبهتربرنامههایآموزشیباتقاضاینیروکاردرس

وبهبودظرفیتنیرویکارازطریقسرمایهگذاریدرصحتوقایویومعالجوی  .افزایشاساسمهارتهایموجود؛

 :جهتدستیابیبهاهدافمتذکرهدولتاقداماتذیلرا،رویدستمیگیرد
 گسترشآموزشهایحرفهایومسلکیبااستفادهازمُدلتحصیلیکشورآلمان؛

 کادمیهایآموزشمهارتهایشخصی؛أسیسآتقویتت
 تشخیصفرصتهابرایجذبمهاجرینوبیجاشدگاندربرنامههایتربیویوبازارکار؛

 حمایتازراهکاریاشیوههایمحلیکهزمینهایجادعوایدبرایمعلولینرافراهمنماید؛
خش؛اینببازنگریپالیسیومقرراتکارجهتازدیادانعطافپذیریدر

 سرمایهگذاریدربخشآموزشزنانوبازارکار؛

 بهبودظرفیتکاریوزارتاقتصادباادغامریاستهایمختلفآن؛و
 تشخیصیکمُدلپایداربرایتامینوجوهمالییاتمویلسیستمصحی

 برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان-12

بهمشارکتکاملسیاسی،اجتماعیواقتصادیزناندرروندیخوددولتافغانستانهمچنانازطریقاستراتیژیمل
سازمانمللمتحدوبرنامههای1325بههمیناساسدولتازقبلمصارفتطبیققطعنامه.انکشافملیمتعهداست

گرفتهاست نظر در نظرداشتتعهداتدولتدرر.ملیدارایاولویتبرایتوانمندسازیاقتصادیزنانرا استایبادر
دولتطیپنجسالآیندهمصمماستتاباالیبرنامهتوانمندسازیاقتصادیزناندرحدود میلیون250کاهشفقر،

دالرسرمایهگذارینماید.همچنانبرنامهاصالحاتراطوریتدوینمیکنیمتاازآنطریق،تحرکاقتصادیزنانرا

بهبودبخشیموازطرفدیگرتماممقرراتیراکهدسترسیزنانتیراافزایشداده،کیفیتآماروارقاماحصایویجنسی
 استراتیژیجندرافغانستان:.رابهبازاروقرضههایمالیمحدودومسدودمیسازد،ازمیانبرداریم

حصول و فقر برایرهانیدنزناناز اما قانوناساسیافغانستانمتضمنحقوقمساویشهروندیبرایزنانمیباشد.
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تطبیقاطمین دولتجهت نمائیم. الزم حمایت آنان از بازارها، و و اقتصادی روند در آنان افزایشمشارکت از ان
پیشنهاد را رکن پنج زمینهاستراتیژیجندر، این دولتدر کُلی ای برنامه عملکرد بر رکناستوار هر که مینماید

زنا:میباشد بشری حقوق قبال در ما تعهداتجهانی امنتطبیق هایخانوادگی؛ن، خشونت از زنان رهایی و  یت
اطمینانازدسترسیکاملزنانبهآموزش)بهشمولتحصیالتعالی(وخدماتصحی؛

 راهاندازیبرنامهملیدارایاولویتتوانمندسازیاقتصادیزنان؛
اروباردولتوکتضمینحقوقاساسیزنانازطریقاجراءوتطبیقکاملقوانین؛وپیشرفتزناندر

دربخشتوانمندسازیاقتصادیزنانازاداراتدولتیوغیردولتی

وهمآهنگیهایدرسطحوالیتبرای درسالهایاخیرتالشها براساسبرنامهملیتوانمندسازیاقتصادیزنان،
ساتغیردولتیبعملبعضیموستوانمندسازیاقتصادیزنانازجانبادارهمحلیوسکتورهایذیربطدرهمکاری

آمدهکهنتایجموثروبرازندهایرادروضعیتاقتصادیزناندروالیتبادغیس،بوضوحمیتوانمشاهدهکردوکارکرد

هایذیلرابهعنوانمصداقادعایفوقیادآورمیشویم:

1- ( دفترپروموتبهخ275معرفی همکاری وزیدرسالهایاطرکارآم(تنازدخترانتوسطریاستامورزنانبه
1396و1395

توسطریاستامورزنانبههمکاریریاستشاروالیغرضبازار35ایجادمرکزتجارتیبرای) -2 (تنازخانمها
 یابیمحصوالتوصنایعدستیشان

(خانمدربخشتالشی،توسطریاستامورزنانبههمکاریدفترانتخابات.191معرفی) -3

ورزناندربخشجندرمقاموالیت.ریاستام(خانمتوسط6معرفی)- -4

اموراجتماعی،20معرفی) -5 ، ریاستکار به بهخاطرآموزشحرفه توسطریاستامورزنان تنازدختران  )

 شهداومعلولین.

 تنازخانمهادربخشپروموتبخاطرمعلمیتوسطریاستمعارفباهماهنگیریاستامورزنان.100معرفی -6

 محقالزمهتوسطریاستمعارف.ربخشمعل(تنازخانمهاد87تقرر) -7

8- ( تعداد 560به الی  قبل های درسال 1396(خانم اریابیسدکارریاستتوسط دفتر و واموراجتماعی
)خیاطی،خامکدوزی،گلدوزی،چرمهدرحرفههایذیلآموزشدیدهاند:امورزنانریاستباهماهنگی

 سابریشموآموزشکمپیوتروغیره(پردهدوزی،کوردوزی،آرایشگری،قالیبافی،

 (قطعهمرغخانگیتوزیعشدهاست.40(نفرخانم،فینفر)120برای) -9

 (خانمدربخشباغداریدرطیدوسالگذشتههمکاریصورتگرفتهاست.140بهتعداد) -10

خانگیتوسطریاستزراعتبرای700توزیع -11 ولسخانمزراعتپیشه700باغچه  و مرکز والیهایمقردر

مکتبنسواندرولسوالیقادسوتحتمرکز.9باغچهخانگیبرای9،آبکمری،قادس.همچنانتوزیع

با)1785توزیع) -12 (تنازخانمهای60(فامیلآموزش)9(بستهزراعتیبرای)9(کیلوپیاززعفرانهمراه
 وبازاریابیزعفران.عآوریپروسیسمرکزوولسوالیهایمقروقادسدرقسمتجم
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تنازخانمهادرولسوالیمقر،قادسو10(بابگرینهوسوهرگرینهوسباشریکبودن8احداث) -13
خانمبخاطرکشتگرینهوسهاتوسطریاستزراعت.200آبکمریوآموزش

 سالگذشته.رشیرینیپزیطیروزهتوسطدفترورلدویژنبخاط15(تنازخانمهادریکترننگ15آموزش) -14

 (نفریازخانمهادربخشنرسنگی.24فارغدادندودوره) -15

نفریازقابلگیوجریاندورهششمقابلگیدردورهآموزشوجریانداشتن24(دوره)5فارغدادن) -16 )
 (نفرهتوسطریاستصحتعامه.24دورهسومنرسنگی)

الیهایقادسوآبکمریدربارهحقوقطفلتوسطخانمهادرولسو(تناز3000آگاهیدهیبرایتعداد) -17
 .CRDSAدفتر

 استراتیژی جندر افغانستان:
برایباشدزنانمیبرایشهروندیافغانستانمتضمنحقوقمساویقانوناساس اما حصولیدنرهانی. و فقر زناناز

افزایناناطم اقتصادیشاز روند در آنان حمایمشارکت آنان از بازارها، و نمائالیتو تطبیمزم دولتجهت یق.

پیژیاسترات را رکن پنج رکناینمایدمیشنهادجندر، هر استوارکه برنامه عملکرد ایکُلیبر ینهزمیندولتدر
ی؛خانوادگینانازخشونتهازییورهایتزنان،امنیمادرقبالحقوقبشریتعهداتجهانتطبیق:یباشدم

یدارایبرنامهملیراهاندازی؛(وخدماتصحیعالیالتآموزش)بهشمولتحصکاملزنانبهیازدسترساطمینان

زناندریشرفتوپین؛کاملقوانیقاجراءوتطبیقزنانازطریحقوقاساستضمینزنان؛یاقتصادیتوانمندسازیتاولو
 دولتوکاروبار.
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 هفتمفصل 
 سروی وضعیت زنده گی  در افغانستان :

افغانستانسرویوضعیتزند گیدر مردم1395ه واقتصادی وضعیتاجتماعی معلوماتدرمورد منبع جامعترین
مرکزیاحصائیهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمکتخنیکیانستی تیوتسکتوردرافغانستاناستکهتوسطاداره

بهنشررسید.1397(درسالICONعامهجامعهاروپا)

فعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکهخصوصیتچندگانه1395غانستانسالنشرسرویوضعیتزندهگیدراف
،ویژهگیاینسروییکوسیلهمنحصربهفردبرایپالیسیسازانوتمامسازمانهایملیوبینالمللیبشمامیرود

توانائیتحلیلتغیراتفصلیدرشاخص پوششنفوسکوچی، یاینسرویعبارتانداز هایانکشافیمرتبط،ها
توانائیتولیداحصائیهبهسطحوالیتهمچنانتداومسرویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافیرامهیا

میسازد..

1395لسرویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسا هدفاز12شاخصراتحتپوششقراردادهکهشامل20،
بوده17میان گیاهدافانکشافپایدار گردیدهاست،سرویوضعیتزنده درایندراینگزارشارایه واکثریتآنها

زراعت،صحت، فقر،مصئونیتغذائی، بازارکار، ، تعلیمدرافغانستانحاویمعلوماتاساسیدرموردنفوسوخانوارها

یمقابلهباآنواولویتوتربیه،مسکن،جنسیتوچالشهایکهخانوارهایافغاندرگیرآنهستنند،استراتیژیها
هایمردمبرایانکشافدرآنانعکاسیافتهاست.

:ALCS-2017وضعیتزندهگیمردموالیتبادغیسبهاساسسروی

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

 20794 20794 20794 20794 (sq.kmمساحت)

 24,2 23,5 22,7 20,9 تراکمجمعیت)افراددرهرکیلومترمربع(

 104 100 97 82 نسبتوابستگی

 102,8 118,6 110,3 117,8 نسبتجنسیتی

 24,8 22,1 21,1 16,5 (٪سال()15-24میزانسوادجوانان)

 17,4 18,9 16,9 10 سالهوباالتر15میزانسواددرجمعیت

پوششمراقبتهایقبلاززایمان)حداقلیکبازدید(
(٪) 

0,4 13,6 32,9 57,7 

 10,6 9,2 4,1 0,8 (٪زنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهرزایمانمیدهند)

سال،درحالحاضرمتاهلاند19-15زنانکهدرسن
(٪) 29 31,4 35,4 50,7 

 0,26 0,19 0,26 0,42 ساله(24-15جنسیتیسواددرجوانان)توازن

 10,6 7,1 5,5 10,9 (٪ساله)49تا15چندهمسریزنانمتاهل

 _ _ 44,1 16,5 (٪جمعیتباکمبودپروتئین)
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 _ _ 41,7 1,6 (٪جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)

 5,5 3 3,3 2,4 نسبتوابستگیسالمندان

 58,7 45,8 52,2 _ اشتغالبهنسبتجمعیت

 23,7 32,3 42,4 _ (٪میزانزیراشتغال)

 26,9 30,5 8,2 _ (٪میزانبیکاری)

 80,2 65,8 56,8 _ (٪مشارکتنیرویکار)میزان

 50,6 62,8 50,6 _ استخدامنهچندانسودمند
 _ 53 _ _ (٪جمعیتمشغولدرکشاورزی)

 _ 23 _ _ (٪تولید)جمعیتمشغولدر

 _ 24 _ _ (٪جمعیتمشغولدرخدمات)

 56,8  39,3 42,8 (٪میزانفقر)

 37 34,4 18,6 81,9 (٪د)جمعیتکهدرفضابازرفعحاجتمینمایی

 95,3 93,9 94,6 98,3 (٪جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینماییند)

 98,6 96,5 36,3 3,5 (٪خانوادهکهدارایبرقمیباشند)
 6,4 5,7 6,2 6,5 تعدادخانواده

 42,2 32,7 50,5 18,4 (٪افرادکهدرخانوادههایپرجمعیتزندهگیمیکنند)

 12 6,4 1,8 0,8 نفرجمعیت100هتلفنهمراهدرهرمجموع

 0,1 0,05 0,07 0 نفر100کاربراناینترنتدرهر

 13,4 14,6 15,2 10,7 (٪آبیاریهستند)خانوادههاییکهدارایزمینهای

 60,7 69,6 62,1 71,4 (٪خانوادههاییکهدارایزمینهایللمیهستند)

 6,8 6,1 7,2 1,7 (٪عهباغهستند)خانوادههاییکهدارایقط

 2,9 1,9 3,3 4 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(

للمیمتعلقبهخانوادههااوسطاندازهزمینهای
 11,9 14,8 11,4 14,9 )جریب(

 1,5 1,1 1,7 1,9 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(
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تزندهگیبهسطحملی:سرویوضعی

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

 652864 652864 652864 652864 (sq.kmمساحت)

 42,4 40,7 39,1 35,3 جمعیت)افراددرهرکیلومترمربع(تراکم

 101 100 104 105 نسبتوابستگی

 103,9 105,3 105,7 105 نسبتجنسیتی

 53,6 51,7 46,6 38,9 (٪سال()15-24میزانسوادجوانان)

 34,8 34,3 31,4 26,2 سالهوباالتر15میزانسواددرجمعیت

زایمان)حداقلیکبازدید(پوششمراقبتهایقبلاز
(٪) 32,8 51,2 63 70,2 

زنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهرزایمانمیدهند
(٪) 21,8 39,9 45,2 53,4 

سال،درحالحاضرمتاهلاند19-15زنانکهدرسن
(٪) 

17,9 19,5 17,9 16,4 

 0,57 0,55 0,52 0,45 ساله(24-15توازنجنسیتیسواددرجوانان)

 7,8 7,4 7,3 8,1 (٪ساله)49تا15چندهمسریزنانمتاهل

 _ _ 19,4 15,7 (٪جمعیتباکمبودپروتئین)

 _ _ 18,5 6,1 (٪جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)

 5,4 4,9 5 5,7 نسبتوابستگیسالمندان

 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 _ _ (٪شاورزی)جمعیتمشغولدرک

 18,08 22 _ _ (٪جمعیتمشغولدرتولید)

 37,59 34 _ _ (٪جمعیتمشغولدرخدمات)

 54,5 39,1 36,5 36 (٪میزانفقر)

 13,6 19,2 15 24,6 (٪جمعیتکهدرفضابازرفعحاجتمینمایید)

 74,8 75,9 79,9 83,2 (٪جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینماییند)
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 97,6 89,5 68,9 41,1 (٪خانوادهکهدارایبرقمیباشند)

 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 نفر100کاربراناینترنتدرهر

 37,9 36,6 37,9 40,4 (٪خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند)

 19,4 16,3 16,8 16,4 (٪خانوادههاییکهدارایزمینهایللمیهستند)

 13,1 12,6 12,6 10,3 (٪خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)

 4,9 6,1 6 6,7 هها)جریب(اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانواد

اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها
 12,1 13,2 16,4 14 )جریب(

 1,9 1,9 2 2 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(

 

 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی :
توسطوزارتاقتصاد،ادارهملیاحصائیهومعلوماتوگزیدهشاخصهایاحصائیویوضعیتفقرورفاهعامهمشترکاً،

شهداومعلولین،ترتیبگردیدهاستکهدربرگیرندهارقامجدیددرسیزدهبخشمختلفوزارتکارواموراجتماعی،

به دسترسی و مسکن جنسیت، صحت، معارف، اشتغال، و کار مصئونیتغذایی، ونابرابری، فقر نفوس، شاملارقام
 .رجی،میباشدتاساس،مصئونیتاجتماعی،زراعتومالداری،سکتورحقیقی،سکتورمالیوسکتورخاخدما
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استفادهکنندگانارقامکهدربخشدراینبستهمعلوماتی،ارقامشاخصهایمهماحصائیویواقتصادیبهشکلمطلقونسبیبهطورمختصروساده،انعکاسدادهشدهبناً،برای
دواقعگردد.درصورتضرورتبهتفصیلبیشتر،استفادهکنندگان،میتوانندمنابعارقامراکهدرستوناخیرکرهبهمعلوماتمختصرضرورتداشتهباشند،میتواندممهایمتذ

 جداولذکرشدهاست،دریافتنمایند.

تیوکوچیوجودداردبهتفکیکساحاتبعضیشاخصهایکهامکاناتتجزیهآنبهسطحشهری،دهاباآنکهارقاممندرجایننشریهبهسطحملیتهیهوارایهگردیدهاستولی
 مسکونینیزارایهگردیدهاست.

 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شماره

 نفوس 1

دمجموعافرادیکهدریکزمانمعیندریکساحهتعدا نفوسکشور 1,1
 معینجغرافیائیزندگیمیکنند.

نشریهبرآورد نفر31،575،018 %100
 1397نفوس

 

نشریهبرآورد نفر7،507،953 %23,7 ندگیمیکنند.فیصدینفوسکهدرمناطقشهریز سهمنفوسشهری 1,2
 1397نفوس

 

نشریهبرآورد نفر22،567،065 %71,5 کنند.ندگیمیدرمناطقدهاتیزفیصدینفوسکه سهمنفوسدهاتی 1,3
 1397نفوس

 

 نفر1،500000 %4,8 فیصدینفوسکوچیازمجموعنفوس سهمنفوسکوچی 1,4
نشریهبرآورد

 1397نفوس
 

 نفر15،493،446 %49 عنفوستناسبمجموفیصدینفوسزنانبه سهمنفوسزنان 1,5
نشریهبرآورد

 1397فوسن
 

ذکوربرنفوساناثبودهونشاندهندهتعدادنبستنفوس نسبتجنس 1,6
 مرداندرمقابلصدزنمیباشد.

%105  

سرویوضعیت
زندگیدر
افغانستان
1395 
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الی15ر)سنکاساله(برنفوس14الی0نسبتاطفال) نسبتوابستگیاطفال 1,7
64) 

96,09%  

سرویوضعیت
زندگیدر

غانستاناف
1395 

 

1,8 
نسبتوابستگیکهن

 ساالن
الی15وباالترازآنبرنفوسفعال)65نسبتافرادسن

64) 5%  
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

1,9 
نسبتوابستگی

 مجموعی
+وباالترازآنبرنفوسسن65و14-0نسبتافرادسن

  %101 (64الی15کار)

سرویوضعیت
رزندگید

افغانستان
1395 

 

 میزانرشدنفوس 1,10
عبارتازتغییر)افزایشیاکاهش(دراندازهنفوسدرفاصله

  %2,14 معینزمانیمیباشدکهمعموآلبهفیصدیارائهمیشود
نشریهبرآورد

 1397نقوس
 

1,11 

فیصدینفوسبه
تفکیکگروپهای

سنیوسیع
سال0-14(1)
سال15-64(2)

(3)65+ 

 فیصدیگروپهایسنینفوسازمجموعنفوس
47,52% 
49,91% 
3 2,57% 

14،124،916 
14،835،404 
764،003 

نشریهبرآورد
 1396نقوس


 
 
 

 فقرونابرابری 2

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شماره
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ییاغیرغذفیصدینفوسکهمجموعمصارفموادغذاییو میزانفقر 2,1
 ملیقرارداشتهباشد.خطفقرنپائینترازشا

54,5% 15،837،319 

سرویوضعیت
ندگیدرز

افغانستان
1395 

 

2,2 

یزانفقربهم1,2,1
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

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

41,6% 
58,6% 
 

2،877،417 
13،033،139 

سرویوضعیت
زندگیدر
افغانستان
1395 

 

نامفاصلهوسطیبینسطوحمصارففقراوخطفقرب شگاففقر 2,3
 شگاففقریادمیگرددوشدتفقررانشانمیدهد.

15%  

سرویوضعیت
زندگیدر
افغانستان
1395 

 

2,4 
فیصد20سهممصرف

فقیرتریندرمصرف
 مجموعی

فیصدفقیرتریننفوسازمجموع20مصارفمجموعی
  %7,3 مصارفتمامنفوسکشور

سرویوضعیت
زندگیدر
افغانستان
1395 

 

 ینیضریبج 2,5

نشاندهندهتوزیععاید/مصرفمیباشد،اینشاخصدر
ویکتحولمیکند.0بین

نشاندهندهتوزیع1نشاندهندهتوزیععادالنهکاملو0
 غیرعادالنهمطلقمیباشد

0,31  

سرویوضعیت
زندگیدر
افغانستان
1395 

 

2,6 

خانوارهایفقیرنسبت
بهتفکیکاشتغال
رئیسخانواردر

رسکتو
(سکتورزراعت1)
(سکتورصنعت2)
 (سکتورخدمات3)

تعدادخانوارهایفقیرکهرئیسخانواردرسکتورهای
 مختلفمصروفکاراند،ازمجموعنفوستحتخطفقر

63 % 
58 % 
45 % 

 

سرویوضعیت
زندگیدر
افغانستان
1395 

 

file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
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 مصئونیتغذایی 3

3,1 
میزانعدممصئونیت

 غذایی
خذکیلوکالریدرروزا2100ازکمترفیصدینفوسکه

 12،984،273 %44,6 ایدمینم
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان

29،112،719
فیصدی-نفر

باساسنفوس
-17سروی

2016
محاسبهشده

 است

3,2 
میزانعدممصئونیت

 غذاییشدید
کیلوکالریاخذ1500فیصدینفوسکهروزانهکمتراز
 3،899،437 %13,4 مینماید

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان


 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شماره

گرام50فیصدینفوسکهمصرفروزانهایشانکمتراز میزانکمبودپروتین 3,3
 پروتیندرروزمیباشد

30,1% 8،763،895 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

 کارواشتغال 4

میزاننفوسدرسن 4,1
 کار

 15،902،108 %54،6 وباالترازمجموعنفوسکشور14فیصدیافرادسن
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

4,2 

میزاننفوسدرسن
محلکاربهتفکیک
اقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

 فوسکشوروباالترازمجموعن14فیصدیافرادسن
1.26%
2.69,4% 
3.4,6% 

1.4،127،528
2.11،049،294 
3.724،286 

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
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4,3 

میزانمشارکتنیروی
کاربهتفکیک

جنسیت
(هردوجنس1)

مرد  (2)
 زن  (3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مصروفکارو
 بیکاراند.

1.53,9%
2.80,6% 
3.26,8% 

1.8،478،434
2.6،392،655 
3,2،085،779 

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

4,4 

میزانمشارکتنیروی
کاربهتفکیکمحل

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مصروفکارو
 یابیکاراند.

1.48,0%
2.54,9% 
3.72,4% 

1.1،962،974
2.5،993،117 
3.522،370 

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

نسبتاشتغالبر 4,5
 نفوس

  %41,33 فیصدینفوسمصروفکارازنفوسسنکار
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

4,6 

میزانبیکاریبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
(مرد2)
(زن3)

 

ازسروی،درقبلهفتهیکرکهفیصدینیرویکا
هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

 رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمترازهشت

1.23,9%
2.18,3% 
3.41,0% 

1.2،024،800
2.1،170،100 
3.854،700  

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان


 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ام)ارق تعریف تعریفشاخص شماره
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4,7 

میزانبیکاریبه
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

سروی،درازقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

 رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمترازهشت

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 

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

میزانکمکاری)کارنا 4,8
 کافی(

قبلهفتهیکسالوباالترازآنکهدر14فیصدیافراد
کمتررویمشغولکاربودهاندولیطیهفتهمتذکرهساز
عتکارکردهباشند،درحالیکهبرایکاراضافیسا40از

تمایلوفرصتداشتهاندبهاساس:
(نیرویکارفعال.1)

 (اشتغال.2)

1.15,6%
2.20,5% 

1،320،928 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

 کاراطفال 4,9

سهکتگوریکارشاقهطفلازلحاظسنتعریفشده
است:

سالهانجامشود،بدون11-5طفال.هرکاریکهتوسطا1
درنظرداشتساعاتیاشرایطکار،

14سالحداقل14-12(هرکاریکهتوسطاطفال2
ساعتانجاممیشودویااجرایکارهایخطرناک،

43سالهبرای17-15(کاریکهتوسطاطفالبینسنین3
ساعتیابیشترانجامشود،یاکارهایخطرناک،کار

 طفلتلقیمیگردد.شاقه

26,50% 2،736،200 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1393نافغانستا
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 میزانبیکاریجوانان 4,10
ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)

هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکاسروی،در
 رداشتهاند.)تعریفملی(ساعتکاگذشتهکمترازهشت

30,7% 84،2000 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

4,11 

جوانانمیزانبیکاری
بهتفکیکجنسیت

مرد  (1)
زن  (2)
 هردوجنس(3)


 

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکاسروی،در

 رداشتهاند.)تعریفملی(ساعتکاگذشتهکمترازهشت

1.44%
2.46% 
3.30,7% 

1.523،709
2.396،683 
3.842،000 

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان


 
 
 
 
 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شماره

4,12 

میزانبیکاریجوانان
بهتفکیکمحل

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
هفتهیطیابیکاربودهاندورویاجستجوکاسروی،در

 ر.ساعتکاگذشتهکمترازهشت

1.39,1%
2.29,6% 
3.13,3% 

1.144،232
2.366،467 
3.13،010 

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

واندن،نوشتنوحلفیصدینیرویکارکهتوانمندیخ نیرویکارباسواد 4,13
 باشد.محاسباتریاضیراداشتهوساده

35,85% 5،629،256 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

سهماشتغالدر 4,14
 سکتورزراعت

عتهایمربوطبهزرافعالیتفیصدیافرادشاغلکهدر
 ولبهکارهستند.مشغومالداری

44,3% 2،814،511 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
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4,15 
سهماشتغالدر

 ساختمان سکتور
فیصدیافرادشغالکهدرفعالیتمربوطبهساختمان

 619،887 %9,8 مشغولبهکارهستند.
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

سهماشتغالدر 4,16
 سکتورتولید

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتولیدمشغولکار
 511،454 %8,1 هستند.

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

4,17 
سهماشتغالدر
سکتورمعادنو

 استخراج
 11،977 %0,2 فیصدینیرویکهدرسکتورمعدنمشغولکارهستند.

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

4,18 
سهماشتغالدر

سکتورخدماتعامه،
 شخصیواجتماعی

ورخدماتعامه،شخصیوسکتفیصدینیرویکارکهدر
 اجتماعیمشغولکاراند.

19,7% 1،252،987 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

4,19 

سهماشتغالدر
سکتورهایتجارت
عمده،پرچون،
 رستورانتوهوتلها

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتجارتعمده،پرچون،
 700،530 11% رستورانتوهوتلهامشغولکاراند.

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

4,20 

سهماشتغالدر
سکتورهای

ترانسپورت،ذخایر،
 ارتباطاتومعلومات

فیصدینیرویکارکهدرسکتورترانسپورت،ذخایر،
 368،063 %5,8 ارتباطاتومعلوماتمشغولکاراند.

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

4,21 

رسهماشتغالد
سکتورهایمالی،
بیمه،رهنمایی
 معامالتوتجارت

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایمالی،بیمه،
 65،583 % 1 رهنماییمعامالتوتجارتمشغولکاراند.

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شماره
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4,22 
شتغالدرسهما

سکتورهایبرق،گاز
 وآب

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایبرق،گازوآب
 4،935 %0,1 مشغولکاراند.

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

 1،008،148 %15,7 کارگرانکههرروزبهطورانفرادیکارمیکنند کارگرانروزمزد 4,23
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

کارگرانبامعاش، 4,24
 خصوصی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتورخصوصی
 مصروفکاراند

7,1% 453،859 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

کارگرانبامعاش، 4,25
 دولتی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتوردولتی
 مصروفکاراند.

10,1% 649،105 
یتسرویوضع

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 2،580،109 %40,1 کارگرانکهمالککارخودمیباشند. کارگرانمستقل 4,26
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

 %2,6 .کسانیکهکارگراستخداممیکنند کارفرما 4,27


169،488 
 

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

4,28 
فامیلیبدون کارگران

 1،573،539 %24,5 کسانیکهبدونمزدکارمیکنند. مزدومعاش
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

 معارف 5

ناییاتوسالوباالترازآنکه15سنفویفیصد میزانسطحسواد 5,1
 باشند.راداشتهنوشتننونداخو

34,8% 5,253،950 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
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5,2 
یزانحضوریابیم

 خالص)دورهابتدائیه(

کهواجدینصنوفسال12-6فیصدیسنین
(اندوفعاالنهدرمکاتب6الی1ابتدائیه)صنوف

حاضراند.دراینشاخصمشمولینوحاضرین
 مدارساسالمیشاملنمیباشند.

56,1% 2،875،627 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

میزانحضوریابی 5,3
 خالص)دورهثانوی(

سالکهواجدین18الی16فیصدیسنین
(انددر12–7نهادهایتعلیماتثانوی)صنوف

صنوفخویشحاضراند.دراینشاخصمدارس
 اسالمیشاملنمیباشند.

35,7% 1،359،552 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

 مالحظات نبعمعلوماتم ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شماره

5,4 
میزانحضوریابی

تحصیالت خالصدر
 عالی

کهواجدیننهاد24الی19فیصدینفوسسنین
هایتحصیالتعالیمیباشند.دراینشاخص

 مدارساسالمیشاملنمیباشند.
9.7% 238,864 

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

5,5 

میزانحضوریابی
تحصیالت خالصدر

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

نسبتخالصحضوربهحیثتعدادشاگردانبر
گروپتیوریکیسنمکتببراییکسطحمعین
تعلیمیمحاسبهشدهوبهفیصدیازمجموعنفوس

-12همانگروپسنبیانمیشود.درینگزارش
24تا19برایثانویو18تا13ی،برایابتدائ6

 .برایتحصیالتعالیمورداستفادهقرارگرفتهاست

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 

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
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5,6 
میزانحضوریابی
ناخالصدرتعلیمات

 ابتدائی

ضوردارند،فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهح
 3،714،749 %72,5 12الی6ازمجموعافرادبینسنین

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

5,7 

میزانحضوریابی
ناخالصدرتعلیمات

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

دورهابتدائیهحضوردارند،فیصدیشاگردانکهدر
،بهتفکیک:12الی6نازمجموعافرادبینسنی

(5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)
 اناث

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 

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

5,8 
میزانحضوریابی
ناخالصدرتعلیمات

 ثانوی

دیشاگردانکهدردورهتعلیماتثانویحضورفیص
 18الی13دارند،ازمجموعافرادبینسنین

48.0% 1،824،227 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

5,9 

میزانحضوریابی
تعلیماتناخالصدر
ثانوی

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

ثانویحضورفیصدیشاگردانکهدردورهتعلیمات
به18الی13دارند،ازمجموعافرادبینسنین

(ذکور4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1تفکیک)
 (اناث5)

69,2% 
42,5% 
2,6% 
63,0% 
5.32,2% 

1.709،379
2.1،110،552 
3.4،296 

4.1،229،286 
5.594،941 

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

5,10 
میزانحضوریابی

 ناخالصدر
 تحصیالتعالی

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالی
 24الی19حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

14,1% 347،141 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
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 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شماره

5,11 

میزانحضوریابی
  ناخالصدر

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

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالی
24الی19مجموعافرادبینسنینحضوردارند،از
(4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1بهتفکیک)

 (اناث5ذکور)

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 

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان


 
 
 
 
 

5,12 
میزانسوادزنان

باالترازو14)سنین
 آن(

سالوباالترازآنکهتوانایی14فیصدیزنان
 1،657،346 %29,3 خواندنونوشتنراداشتهباشند.

سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

5,13 

نسبتتساویجنسیت
دردوره:

(ابتدائیه1
(متوسطه2

 (لیسه3

انبهمیزانختردخالصرحضومیزانتناسب
اندردورههایابتدائیه،پسرخالصحضوریابی

متوسطهولیسه.
 

1.0,71%
2.0,51% 
3.0,39% 

 
سرویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
 

 صحت 6

6,1 
دسترسیبهمراقبت

قبلازهایصحی
 تولد

سالکهعروسیکرده49-14فیصدیخانمهای
اندودردورانحاملهگیحداقلیکبارتحت

ازکارمندانصحی)داکتر،قابله،نرسومعاینهیکی
 یاهمکارمندصحیجامعه(قرارگرفتهباشند

59% 2،560،718 
سرویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

ارقامتامبه
اساس
ازمحاسبات

برآوردنفوس
1396کشور

96وصفحه
سرویصحت
ودیموگرافی

بدست1396
 آمدهاست.
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6,2 
والدتهایانجامشده
باحضوراشخاصماهر

 صحی

سالکهعروسیکرده49-14فیصدیخانمهای
اندووالدتاخرینطفلشانتحتنظرشخص
ماهرصحی)داکتر،قابله،نرسویاهمکارمند

 صورتگرفتهباشد.صحیجامعه(

51% 2،231،502 
سرویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

ارقامتامبه
اساس

محاسباتاز
برآوردنفوس

 1396کشور

میزانمرگومیر 6,3
 مادران

تعدادمرگومیرمادراندردورانحاملگیدرهر
 هزاروالدتزندهدرسال100

سرویصحتو  1291
 1396  دموگرافی

 

6,4 
یزانمرگومیرم

 اطفال

سالدر5تعدادمرگومیراطفالزیرسن
هزارتولدافغانستاندرسال)وفیاتدرهریک

زنده(


 

سرویصحتو  55
 1396  دموگرافی

ریفرنس:
161صفحهاز

سرویصحت
ودیموگرافی

1396 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شماره

6,5 
.میزانحامله3,7,2

گیسنیننوجوانی
 (19الی15)بین

الی15 رقمحاملگی)والدت(خانمهابینسنین
 198،527 %12,1 سالگی.19

سرویصحتو
دیموگرافیدر

 1394افغانستان

ریفرنس:
161صفحهاز

سرویصحت
ودیموگرافی

1396 
 مسکنودسترسیبهخدماتاساسی 8
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8,1 

هآبمیزاندسترسیب
آشامیدنیسالم،به
تفکیکمناطق

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

شامیدنیآبآمنابعسکهبهنفویفیصدعبارتاز
 سالمدسترسیداشتهباشد.

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 

سرویوضعیت
افغانستانزندگیدر

1395 


 
 

8,2 
میزاناستفادهاز

سیستمفاضالببهبود
 یافته

هایسیستمفاضالبلتکهازسهومیدمریفیصد
 صحیاستفادهمیکنند.

52% 15،423،000 
سرویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

میزاندسترسیبه 8,3
 برق

ژیبرقازنریخانوارهاکهدسترسیبهافیصد
 28،430،700 %97,7 دارند.منابعمختلف

سرویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8,4 

فیصدینفوسشهری
کهدرمحالتپر
جمعیتوکثیف
 زندگیمیکنند.

تعدادافرادیکهدرمحالتپرجمعیتوکثیفزیست
 21،086،400 %72,4 دارنددرهرصدنفر.

سرویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 


 
 

8,5 

فوسکهازفیصدین
منابعآبآشامیدنی
بهبودیافتهاستفاده

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

تعدادافرادیکهبمنابعآبآشامیدنیبهبودیافته
 دسترسیدارنددرهرصدنفر.

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 

رویوضعیتس
زندگیدرافغانستان

1395 
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8,6 
فیصدینفوسبا

دسترسیبههرگونه
 منبعبرق

تعدادافرادیکهدسترسیبهبرقدارنددرهرصد
 28،422،757 %97,7 نفر.

سرویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8,7 

فیصدیخانوارهای
کهدرمسکنهایپر
ازدحامزندگیمی

 کنند.

اتاقآنکهبیشترازسهنفردریکمسکنیاخانه
 زندگیمیکنند.

43,9% 12،709،667 
سرویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شماره

8,8 

فیصدیخانوارهای
کهدرمسکنهایپر
ازدحامزندگیمی

کنند:
شهری
 دهاتی
 کوچی

یکاتاقآننهکهبیشترازسهنفردرمسکنیاخا
 زندگیمیکنند

1.42,7%
2.41,5% 
3.83,3% 

 

1.2،939،683
2.8،585،854 
3.1،210،930 

 

سرویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8,9 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده

،برای: میکنند
پختوپز
 گرمکردن

جامدمثلذخالتعدادافرادیکهازموادسوخت
 استفادهمیکننددرهرصدنفر.سنگ

1.74,8%
2.93,8% 

1.21،752،309
2.27،223،707 

سرویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
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8,10 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده
میکنند،برایپختو

پزبهتفکیک:
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)

 

ذخالسوختجامدمثلتعدادافرادیکهازمواد
 سنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.21,3%
2.91% 
3.98,9% 

1,1،474،469
2.18،839،251 
3.1،438،589 

سرویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8,11 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده
میکنند،برایگرم
کردنبهتفکیک:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

افرادیکهازموادسوختجامدمثلذخالدادتع
 سنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.87.3%
2.96,8% 
3,81,7% 

1.5،992،762
2.20،051،928 
3,1،189،017 

  

 مصئونیتاجتماعی 9

9,1 

فیصدیافرادبدون
مزددرخانواراز
مجموعاشتغالبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

فیصدیکارکنانکهدرکارهایخانه،زراعت،
مالداریودیگرکارهایداخلخانهمصروفهستند
وازبابتکارکهانجاممیدهندهیچنوعمزدی

 دریافتنمیکنندبرمجموعتماماشتغال

    

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شماره
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9,2 

سیبپذیرافرادآتعداد
کهتحتپوشش
مصئونیتاجتماعی
قرارگرفتهاندبه
تفکیکذیل:

(افراددارای1)
معلولیت

(خانوادههایشهدا2)
 (متقاعدین3)

  
1.110،037
2.155،000 
3.120،000 

وزارتکار،امور
اجتماعی،شهداو

 2016معلولین
 

9,3 
نسبتزنانبیوهاز

 مجموعزنان
آنعدهازکسانیکهدوبارهازدواج"زنانبیوهتعداد

 569،324 %3,99 "نکردهاند
سرویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

(کهپدریامادر18تعداداطفال)سنینپائینتراز تعدادایتام 9,4
 نداشتهباشد.

 105،175 
سرویدیموگرافیو
صحتدرافغانستان

1394 
 

9,5 

فیصدیزنانکهدارای
سال24الی20سن

هستندودرسنقبل
سالگیازدواج15

 کردهاند

سالهستند24الی20تعدادزنانکهدارایسن
 سالگیازدواجکردهاند15ودرسنینقبل

4,2%  
سرویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

9,6 
فیصدیخانوارهای
کهتوسطزنان

 سرپرستیمیشوند

برمجموعخانوارهایکهتوسطزنانسرپرستی
 45،076 %1,19 خانوارها

سرویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

 زراعتومالداری 10

10,1 
فیصدیخانوارهایکه
دارایزمینهایآبی

 هستند
 37,9%  

سرویوضعیت
افغانستانزندگیدر

1395 
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10,2 
فیصدیخانوارهایکه
دارایزمینهایللمی

 هستند
 19,4%  

سرویوضعیت
ندگیدرافغانستانز

1395 
 

10,3 

فیصدیخانوارهایکه
دارایباغوباغچه

هستند
 

 13,1%  
سرویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شماره

10,4 
اوسطسایززمینهای
آبیکهدرمالکیتقرار

 دارند)بهجریب(
  بجری4,9 

سرویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

10,5 
اوسطسایززمینهای
للمیکهدرمالکیت
 قراردارند)بهجریب(

  جریب12,1 
سرویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

10,6 

اوسطسایزباغهاو
باغچههایکهدر
مالکیتقراردارند)به

 جریب(

  جریب1,9 
سرویوضعیت
تانزندگیدرافغانس

1395 
 

 سکتورحقیقی 11

11,1 
تولیدناخالصداخلی

 بهشمولکوکنار
مجموعارزشپولیاجناسوخدماتتولیدشده

 میلیونافغانی1،463،764  یککشوردریکدورهمعینحسابی
سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

 

 میزانرشداقتصادی 11,2
تغییردرتولیدناخالصداخلییککشوردریک

  %7,2 سالنظربهسالقبل
سالنامهاحصائیوی
2017-2018 
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11,3 
تولیدناخالصداخلی

 دالر 718  تولیدناخالصداخلیتقسیمبرنفوسکشور. سرانه
سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

 

 شاخصقیممستهلک 11,4
بینکنندهتغییراتدرسطحعمومیقیمتهای

سطمستهلکیناجناسوخدماتخریداریشدهتو
 بوده

111,7%  
سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

سالاساس
1394 

سالنامهاحصائیوی  %4,4 تغییردرشاخصقیممستهلکیننظربهسالقبل میزانتورم 11,5
2017-2018 

 

سهمسکتورزراعتدر 11,6
 تولیدناخالصداخلی

سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی346،269 %23,7 سهمسکتورزراعتازمجموعتولیدناخالصداخلی
2017-2018 

 

11.7 
سهمسکتورصنعتاز
مجموعتولیدناخالص

 داخلی

ناخالصسهمسکتورصنعتازمجموعتولید
 داخلی

سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی307،529 21,0%
2017-2018 

 

11,8 
سهمخدماتدرتولید

 ناخالصداخلی
عتولیدناخالصسهمسکتورخدماتازمجمو
 میلیونافغانی743،137 %50,7 داخلی

سالنامهاحصائیوی
2017-2018  

11,9 
سهممالیاتبرواردات
درتولیدناخالص

 داخلی

سهممالیاتبروارداتازمجموعتولیدناخالص
 میلیونافغانی66،830 %4,6 داخلی

سالنامهاحصائیوی
2017-2018  

 سکتورمالی 12

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف ریفشاخصتع شماره
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 عوایدداخلی 12,1
مالیاتیمیعبارتازمجموععوایدمالیاتیوغیر

 میلیونافغانی517،151  باشد.
سندبودجهملی

1396  

عوایدکهدولتآنراازانواعمختلفمالیاتها عوایدمالیاتی 12,2
 بدستمیآورد.

سندبودجهملی 105،015افغانیمیلیون 
1396 

 

 عوایدغیرمالیاتی 12,3
عوایدکهدولتآنراازفعالیتهایاقتصادیو
 میلیونافغانی47،502  سایرمنابعدستداشتهخودبهدستمیآورد.

سندبودجهملی
1396  

12,4 
مجموعبودجهسال

 مالی
تخمینرسمیعایداتومصارفبراییکمدت

 میلیونافغانی417،180,4  یندهمعموالًیکسالمعینآ
سندبودجهملی

1396  

12,5 
مجموعمصارفدر

 سالمالی

مصارفدولتشاملتماممصارف،سرمایهگذاری
وپرداختهایدولتدریکسالازمجموع

 بودجههمانسال
 میلیونافغانی356،453,4 

سندبودجهملی
1396  

 بودجهعادی 12,6

ازبودجهاستکهبرایتمویلمصارفقسمت
عادیپرداختمیشود)معاشاتکارمندان،

خدمات،ربحقروض،وجوهخریداریاجناسو
 احتیاطیوسایر(

 میلیونافغانی591,9 253 
گزارشاجراات
بودجهملیسال

1396 
 

12,7 
میزانمصرفبودجه

  %94,7 فیصدیبودجهمصرفشدهازمجموعبودجهعادی عادی
گزارشاجراات
بودجهملیسال

1396 
 

 بودجهانکشافی 12,8

تمویلمصارفپروژهقسمتیازبودجهاستکهبرای
هاوپالنهایانکشافیدرنظرگرفتهمیشود)

معاشاتکارمندان،خریداریاجناسوخدمات،ربح
 قروض،وجوهاحتیاطیوسایر(

 میلیونافغانی102،861,5 
گزارشاجراات

دجهملیسالبو
1396 

 

میزانمصرفبودجه 12,9
 انکشافی،

مجموعهبودجهفیصدیبودجهمصرفشدهاز
 انکشافی

68,9%  
گزارشاجراات
بودجهملیسال

1396 
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12,1
0 

سهمکمکهادر
  %60,9 فیصدیکمکهاازمجموعبودجهملی بودجهملی

سندبودجهملی
1396  

12,1
1 

سهمکمکهادر
 افیبودجهانکش

  وزارتمالیه   فیصدیکمکهاازبودجهانکشافی

12,1
بودجهاختیاریبودجهاستکهازعوایدداخلی اختیاریبودجه 2

سندبودجهملی 537,27,7  تمویلمیگردد.
1396  

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شماره

12,1
3 

فیصدیکمکهادر
 تیاریبودجهاخ

وجوهکهازطرفکشورهایکمککنندهدر
افغانستانگذاشتهمیشود.ازاختیاریحکومت

 مجموعبودجهاختیاری
  وزارتمالیه  

12,1
4 

 بودجهغیراختیاری

بودجهکهازجانبجامعهجهانیبحیثکمکبه
حکومتافغانستاندادهمیشودودولتافغانستان

تمویلیواستقامتکنترولمستقیمباالیمنابع
 هایمصرفیآنندارد.

سندبودجهسال میلیونافغانی938،67.2 
1396 

 

12,1
 میلیونافغانی3154   قروض 5

سندبودجهسال
1396  

12,16 
مبلغبااسمکشورقر

 ضدهنده

بانکانکشافاسالمی
 بانکانکشافآسیاییوبانکجهانی

 عربستانسعودی
 سایر

 

غانیمیلیوناف681,7
 میلیونافغانی69,4
 افغانیمیلیون737,0
 میلیونافغانی1166,6

سندبودجهملی
1396  

 سکتورخارجی 13
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 بیالنستادیات 13,1

بیالنستادیاتعبارتازمجموعپرداختهاو
دریافتهاییککشورباکشورهایجهانکه
دردوقسمتبیالنستجاریومالی)حساب

 ریه(میباشد.سرمایهوحسابجا

  دافغانستانبانک  

وضعیتمالیکشوردردوحسابسرمایهوحساب بیالنسمالی 13,2
 جاری

  دافغانستانبانک  

 بیالنستجارت 13,3
نشاندهندهتفاوتمیانارزشصادراتوواردات
یککشورباکشورهایخارجیدرطییکدوره

 معین
 میلیوندالر6،961- 89% -

هاحصائیویسالنام
2017-2018  

 مجموعصادرات 13,4
ارزشمجموعیکاالهاازقلمروگمرکییککشور

 831،926،776 %10 خارجمیگردد)بهدالرآمریکایی(
سالنامهاحصائیوی
2017-2018  

 مجموعواردات 13,5
ارزشمجموعکاالهاکهبهقلمروگمرکییک
 7،792،600،089 %90 کشورداخلمیگردد)بهدالرآمریکایی(

سالنامهاحصائیوی
2017-2018  

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شماره

 قلمعمدهصادرات5 13,6

میوهجاتخشک
 میوهجاتتازه
 نباتاتطبی
 قالین

 پستباب

1.36%
2,15% 
3,13% 
4,3% 
5,1% 

1,298،880،569
2,123،257،837 
3,109،723،656 
4,23،754،446 
5,11،706،757 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی
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 قلمعمدهواردات5 13,7

گندموآردگندم
 ماشینآالت

 برق
 سایروسایلبرقی
 موادتعمیرات

1.12%
2,4% 
3,4% 
4,2% 
5,1% 

1.908،318،69
2,274،465،669
3,284،229،06 
4,177،515،383 
5,97،186،346 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

کشورشریک5 13,8
 صادراتیافغانستان

پاکستان
 هندوستان
 ترکیه
 ایران
 عراق

1.43%
2,43%
3,3% 
4,2% 
5,2% 
 

1.357،201،29
2,356،139،528 
3,22،006،683 
4,18،112،759 
5,14،563،224 

 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

کشورشریکوارداتی5 13,9
 افغانستان

پاکستان
 ایران
 چین

 قزاقستان
 ازبکستان

1.17
2.16%
3.15% 
4.11% 
5.7% 
 

1.1،293،224،715
2.1،212،563،809 
3.1،179،297،874 
4.866،770،014 
5.560،528،302 

 

احصائیویسالنامه
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی
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 تمهشفصل 
 :SDGsمعرفی مختصر اهداف انکشاف پایدار 

اقتصادی،(درعرصهانکشاف2030-2015سالهسازمانمللمتحد)15(،یکاجندایSDGsاهدافانکشافپایدار)
اجتماعی،محیطزیستیوامنیتیبرایتمامکشورهایجهانمیباشدکهافغانستاندرکنارهمهمللجهان،متعهدبه

 هاست.تطبیقآنگردید

( اهدافانکشافیهزارهSDGsاهدافانکشافیپایدار امتداد حقیقت، در شاخصها، و تارگیتها اهداف، ازدیاد با ،)
(MDGsاهدا میباشد. )( هزاره MDGsفانکشافی یکاجندای پایدار اهدافانکشافی همانند )15( -2015ساله

نتوانستدرسال(سازمانمللمتحدبرایکشورهایدرحالانکشافبو2000 دکهافغانستانبخاطرمعضالتوقت،
هانمتعهدبهتطبیقمیالدی،درکناردیگرکشورهایج2005میالدیمتعهدبهتطبیقآنگردد،امادرسال2000

(شاخصانکشافیبود.48(تارگیتو)18(هدف،)9(دارای)MDGsآنگردید.اهدافانکشافیهزاره)

(درماهسپتمبر،سالSDGs،اهدافانکشافیپایدار)2015یاهدافانکشافیهزارهدراواخرسالباختممعیادزمان
مقرسازمانملل2015 (آیندهتصویبگردیدکههمه2015-2030سال)15متحدبرایمیالدیدرشهرنیویارک،

جاپانوانگلستان(.کشورهایعضوسازمانمللمتحدمکلفومتعهدبهتطبیقآنگردیدند)بجزکشور

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



 :SDGsدیدگاهاهدافانکشافپایدار
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 تمرکز اهداف انکشاف پایدار:

زجهانبشریت،محوفقرشدیدا ▪

 مبارزهمتداومدرمقابلنابرابریوبیعدالتی، ▪

 تامینصلحوثباتپایدار، ▪

 حفاظتازمحیطزیست، ▪

 تقویتهمکاریهایاقتصادیواجتماعیمیانمللجهان، ▪

 فشرده هفده هدف به گونه سمبولیک:

 : A-SDGsاهدافانکشافپایداربرایافغانستان

متعهدبهتطبیقاهدافانکشافپایداربودهوبتاسیازجمهوریاسالمیافغانستانم نحیثعضوسازمانمللمتحد،

(شورایعالیوزیران،وزارتاقتصادموظفگردیدهتاازروندکاری،20/07/1394(مورخ)4)(،فقره16مصوبهشماره)
گزارشاتمنظمچگونگیتطبیقآننظارتوارزیابینمودهو (SDGs) هماهنگیوتطبیقموثراهدافانکشافیپایدار

 .بهمجمعسازمانمللمتحدارائهنمایدرابصورتساالنهترتیبوبهشورایعالیوزراءوازطریقمراجعدیپلوماتیک

 اهدافانافغانستان :همیت A-SDGsاهمیتاهدافانکشافپایداربرایافغانستان

وتوسعهدرکنارمللجهانمتعهدبهتطبیقاهدافافغانستانمنحیثیککشورمستقلوباورمندبهثبات •
انکشافیپایدارمیباشد.

کاملطرحوترتیبگردیدهاست،بناً،تماماولویتهایانکشافیافغانستاندراهدافانکشافیپایداربادقت •
 آنانعکاسیافتهاند.



 
 

 وزارتاقتصاد 140

 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

هایاقتصادیواجتماعیدراهدافمتذکرهمیتوانندیکمنبعواساساستراتیژیکبرایانکشافاولویت •
 کشورباشند.

 انیباافغانستانبیشترخواهدگردید.باتطبیقاهدافانکشافیپایدار،حمایتمالیوتخنیکیجامعهجه •

 تطبیقاهدافانکشافیپایدار،منتجبهصلحوثباتدائمیدرکشورخواهدگردید. •

 :درکشورخواهدگردید.تطبیقاهدافانکشافیپایدارباعثرشدوانکشافسریع •

 : A-SDGsمراحلتطبیقاهدافانکشافپایداربرایافغانستان

 

 مرحلهملیسازی

 2018الیجنوری2016مارچ

 حلهانطباقوادغاممر

 2018الیاپریل2017جنوری

 مرحلهتطبیق

 2030الیسپتمبر2018اپریل
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 گیت ها وشاخص های اهداف انکشاف پایدار افغانستان :تار

 واحد رهبر شاخص تارگیت

 هدفاول:محوفقرباتماماشکالآندرهمهجا

انوکودکان،کاهشحداقلنیمیازنسبتمردان،زن2030الیسال1,2
فقیر)درتمامیابعادفقر(متعلقبهتمامگروههایسنی،مطابقباتعریف

 ملیفقر.

.نسبتنفوستحتخطفقر،براساستعریفملیفقر1,2,1
 مجموعهردوجنس.1

الف.ذکور
 ب.اناث

ج.شهری
د.دهاتی
 ه.کوچی

 وزارتاقتصاد

یتاجتماعیمناسبدر،تطبیقسیستمهایمصئون2030الیسال1,3
سطحملی،اجرایهمگانیآندرتمامطبقاتوتحتپوششقراردادان

 تعدادقابلمالحظهافرادفقیروآسیبپذیر.

تحتپوششسیستمهایمصئونیتاجتماعیقرارفیصدینفوسکه1,3,1
گرفتهاندبهتفکیک:

 .اشخاصدارایمعلولیت1
.خانوادههایشهدا2
 .متقاعدین3
 سال10.خانوادههایآسیبپذیر،دارایاطفالزیرسن4

وزارتکار،اموراجتماعی،شهداو
 معلولین

(درفقراوresilience،ایجادتواناییوتابآوری)2030الیسال1,5
وآسیبپذیریآنها(exposure)افرادآسیبپذیر؛وکاهشتاثیرپذیری

صادی،اجتماعی،محیطزیستیوسایردربرابروقایعشدیداقلیمی،اقت
 حوادث.

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث فیصدیافرادمعروضبهخطردرمقابلوقایعاقلیمیوسایرحوادث.1,5,1

میزانتاثیرگذاریمستقیمحوادثغیرمتراقبهاقتصادیدرارتباطبه1,5,2
 حوادثادارهملیامادگیمبارزهبا تولیدناخالصداخلی.
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت

قابلمالحظهمنابعازمراجعمختلفبشمول .الفحصولاطمینانازبسیج1
بمنظورهمکاریهایانکشافی،جهتفراهمسازیابزارکافیومطمئن،
 تطبیقبرنامههاوپالیسیهابرایمحوفقردرتمامیابعادآن.

 وزارتمالیه ایی.نسبتمنابعاختصاصدادهشدهدولتبرایبرنامههایفقرزد1.الف.1
نسبتمصرفدولتدرخدماتضروری)تعلیموتربیه،صحتو2.الف.1

 وزارتمالیه مصئونیتاجتماعی(.

 گرسنگی؛دستیابیبهامنیتغذاییوبهبودتغذیه؛وترویجزراعتپایدارهدفدوم:محو

،محوگرسنگیوحصولاطمینانازدسترسیهمه2030الیسال2,1
بهویژهفقرا،مردمآسیبپذیرواطفال،بهموادغذاییمطمئن،مغذیمردم،

 وکافیدرجریانسال.
 .لحاظمصئونیتغذاییفیصدیافرادغیرمصئوناز2,1,1

وزارتزراعت،آبیاریومالداری
 

گاهشتمامانواعسوءتغذی،همچناندستیابیبه2030الیسال–2,2
درموردعدمرشدوالغریدراطفالزیرسنپنجاهدافموتفقهبینالمللی

سال
 

)قدکوتاهی(دراطفالکمترازپنجسال) شیوعسوءتغذیمزمن–2,2,1
(انحرافمعیاریازمیانگینمعیاررشد2قدبرسن(کمتراز)منفینسبت
 (WHO)اطفال

 وزارتصحتعامه

سال)نسبتقدشیوعسوءتغذیحاددراطفالکمترازپنج–2,2,2
(انحرافمعیاریازمیانگینمعیاررشداطفال2برسن(کمتراز)منفی

(WHO)–بهتفکیککموزن 
 وزارتصحتعامه

،مضاعفساختنمولدیتزراعتیودرآمدتولیدکننده2030الیسال2,3
ها،مردمبومی،دهاقینفامیلی،چوپانهاگانکوچکغذایی،بهویژهخانم

اهیگیران؛ازطریقتامینمساواتدردسترسیبهزمینوسایرمنابعوم
تولیدی،مهارتها،خدماتمالی،بازارها،وفرصتبرایارزشافزودهو

 کارهایبیرونازمزرعه.

اوسطحاصلطبقهدهقاندرحاصلگندموبرنج)متریکتن/هکتار(2,3,1
 لف.گندمآبیا

 ب.گندمللمی
 ج.برنج

 اعت،آبیاریومالداریوزارتزر

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری حداوسطدرآمدتولیدکنندهگانکوچکموادغذایی.2,3,2
،حصولاطمینانازموجودیتسیستمهایتولیدمواد2030الیسال2,4

(Agriculture Practicesغذاییپایداروتطبیقشیوههایزراعتی)
عثافزایشسطحمولدیتوتولیداتگردیدهوکهبا(Resilient)پایدار

ایکوسیستمرامحافظتمینماید،وهمچنان،ظرفیتسازگاریباتغیر
اقلیم،شرایطآبوهواینامناسب،خشکسالی،سیالبوسایرمصیبتهارا

 بهبودمیبخشد.باالبردهوبهتدریجکیفیتزمینوخاکرا

زراعتمولدوپایدارقراردارند.نسبتساحاتزراعتیکهتحت2,4,1
 
 

وزارتزراعت،آبیاریومالداری
 

،حفظتنوعجنیتیکیتخمها/دانهها،نباتاتزراعتی،2025الیسال2,5
حیواناتاهلی/خانگیوانواعحیواناتوحشی،ازطریقمدیریتدرستو

تعدادنباتاتمزروعیوحیواناتکهراجستروتحتحفاظتقرار2,5,1
گرفتهاند.بهتفکیک:

ومالداریوزارتزراعت،آبیاری
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
ترستیوایجادذخایردانههاونباتاتدرسطحملی.حصولاطمینانازدس
هایسنتیتقسیمعادالنهازمفادحاصلهازاستفادهمنابعجنیتیکیوروش

 کهدرسطحبینالمللیبهتوافقرسیدهاست.

 الف.میوهجات
 ب.نباتات
 ج.حیوانات

روستایی،تحقیقاتزراعتی،.الفافزایشسرمایهگذاریدرزیربناهای2
خدماتتوسعهوی،انکشاففنآوری،ذخایرجنیتیکینباتاتواحشاماز
 طریقهمکاریهایتوسعهویبینالمللی،جهتافزایشمولدیتزراعتی.

 ریومالداریوزارتزراعت،آبیا شاخصزراعتمحوریمصارفعامه1.الف.2

اطمینانازکارکرددرستبازارهایغذاییو.جاتخاذتدابیرجهتحصول2
مشتقاتآنوایجادسهولتبمنظوردسترسیبموقعبهمعلوماتبازارو

 ذخایرغذاییبخاطرجلوگیریازنوساناتشدیدقیمتغذایی.

یآنتعدادمحصوالتزراعتی،مالداریومواداولیهکهقیمتها1.ج.2
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری .بشکلهفتهواروماهواربهنشرمیرسد

 همهسنینهدفسوم:حصولاطمیناناززندگیصحتمندوبهبودرفاهعامهبرایهمهودر

،کاهشنسبتمرگومیرمادرانناشیاززایمانبه2030الیسال3,1
 تندرهرصدهزاروالدتزنده.70کمتراز

هزاروالدتزنده.بهتفکیک100نسبتمرگومیرمادراندرهر3,1,1
 .مجموع1

الف.شهری
ب.دهاتی

 .گروهسنی2

 وزارتصحتعامه

والدیصورتگرفتهاست)ازینتناسبوالدتهایکهتوسطماهر3,1,2
 وزارتصحتعامه مجموعوالدتها(.

رقابلجلوگیری،پایاندادنبهمرگومی2030الیسال3,2
(Preventable)سال،بههدفکاهشدادن5نوزادانواطفالزیرسن

نفر25طفلدرهریکهزارتولداتزندهو15مرگومیرنوزادنبهحداقل
 سال.5درهریکهزارطفلزیرسن

درهریکهزاروالدتهایسال)5میزانمرگومیراطفالزیرسن3,2,1
 زنده(.

 مهوزارتصحتعا

 وزارتصحتعامه میزانمرگومیرنوزادان)درهریکهزاروالدتهایزنده(.3,2,2

،پایاندادنبهبیماریهایقابلشیوع2030الیسال3,3
(Epidemics)غفلتشده؛ازجملهایدز،توبرکلوز،مالریا،بیماریهای
(neglected)ازنوشیدنگرمسیریومقابلهباهپتایتز،بیماریهایناشی

 آبغیرصحیوسایربیماریهایساری.

درجریانیکسالگذشتهدرهرHIV/AIDSتعدادواقعاتجدید3,3,1
یکهزارنفوسغیرملوث.

 .مجموع1
ذکورالف.

 وزارتصحتعامه
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
ب.اناث

 زندانیانزنانومرداندارایرفتارپرخطر(ج.نفوسکلیدی)معتادین

 وزارتصحتعامه توبرکلوزدرهرصدهزارنفوسدریکسالگذشتهتعدادواقعات3,3,2

 وزارتصحتعامه تعدادواقعاتمالریادرهریکهزارنفردریکسالگذشته.3,3,3

دریکسال.شخصهزار100درهرBمیزانمبتالیانبههیپاتیت3,3,4
بهتفکیک:

 الف.بهسطحملی
 VCTاکز+درمرHBب.فیصدیواقعات

 وزارتصحتعامه

،کاهشمرگهاینابهنگامازبیماریهایغیرساریبه2030الیسال3,4
 تندرستی.یکسوم،ازطریقجلوگیری،تداویوبهبودصحتروانیو

فیصدیاحتمالمرگومیربیمارانقلبی،سرطان،شکرویابیماری3,4,1
 سالگی(70الی30هایمزمنتنفسیدرافغانستان)بینسنین

وزارتصحتعامه
 

تقویتجلوگیریوتداویازسوءاستفادهمواد،منجملهموادمخدرو3,5
 مضرالکول. استفاده

استفادهکنندهگانموادمخدرکهازخدماتتداویاعتیادبهفیصدی3,5,2
 موادمخدرمستفیدمیگردند.

وزارتصحتعامه
 

ندنمرگومیروصدماتمبتنیبر،بهنصفرسا2030الیسال3,6
 تصادفاتترافیکی)رویجاده(

(هزارنفردریک100میزانوفیاتناشیازحادثاتترافیکی،درهر)3,6,1
بهتفکیک:سال
هردوجنس مجموع .1

ذکورالف.
ب.اناث

 .وضعیتاجتماعیاقتصادی2
الف.پایین
ب.متوسط

 ج.بلند

 وزارتامورداخله

،حصولاطمینانازدسترسیهمگانیبهخدمات2030سالالی3,7
مراقبتهایصحیباروری؛بشمولفاصلهمیانوالدتها،آگاهی،تعلیمو

 .باروریدراستراتیژیهاوبرنامههایملیادغامصحت

(49–15تناسبخانمهایکهدرسنباروریقراردارند)بینسنین3,7,1
 وزارتصحتعامه برایایجادفاصلهبینوالدتهارادارند.ودسترسیبهروشهایمدرن

 وزارتصحتعامه .(19-13خانمهابینسنین)حاملگیمیزان3,7,2

بشمولحمایتازحصولاطمینانازعرضهخدماتصحیهمگانی،3,8
خطراتمالی،دسترسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیت،دسترسیبه

فیصدینفوسکهدسترسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیتو3,8,1
 کیلومتر(دارند.10ساعتپیادهروی)2صلهعادالنهدرفا

 وزارتصحتعامه
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
 وزارتصحتعامه فیصدیوابستگیسکتورصحتبهمنابعخارجی.3,8,2 ی،مطمئن،موثر،باکیفیت،وقابلاستطاعتبرایهمه.ادویهوواکسیناساس

کنوانسیونسازمانصحیجهانیدربارهکنترول"ای.الفتقویتاجر3
 درهمهکشورهابشکلمناسب."دخانیات

(بیناشخاصدارایسنActiveشیوعاستفادهازتنباکو)بهشکل1.الف.3
 وزارتصحتعامه ویاباالترازآن.15

.بحمایتازتحقیقوانکشافواکسینوادویهبرایامراضساریوغیر3
فراهمکهزیادترتاثیرگذاراستباالیکشورهایدرحالانکشاف،ساری

مطابق(Affordable)ساختندسترسیبهادویهوواکسینقابلاستطاعت
 .وصحتعامهTRIPSدرتوافقنامه بهقطعنامهدوهه

فیصدینفوسکهدسترسیپایداربهادویهوواکسینقابلپرداخت1.ب.3
دارند.

 
 مهوزارتصحتعا

 .جافزایشچشمگیرخدماتمالیصحیواستخدام،انکشاف،آموزشو3
 نیرویکارصحیدرکشور.(retention)حفظ

 وزارتصحتعامه تعدادوتعمیمکارمندانصحی)برهریکهزارنفوس(1.ج.3

 وزارتصحتعامه فیصدیتخصیصبودجهدولتبرایسکتورصحت. 2.ج.3

 فرصتهایآموزشیمادامالعمربرایهمه.(Promote)ترویجنانازتعلیمباکیفیت،همهشمول،هدفچهارم:حصولاطمی

اینکههمدخترانوپسرانبطورحصولاطمیناناز،2030الیسال4,1
عادالنهتحصیالتابتداییومتوسطراتکمیلنمایندکهمنجربهیگانورا

 .دستاوردهایآموزشیمرتبطوموثرگردد

فیصدیاطفال/نوجوانانکهحداقلسطحقابلیتهای 4,1,1
الف(خواندن
ب(ریاضی

 رادر:
)ذکورواناث(3یا2(صنوف1)
اناث()ذکورو (،6(پایاندورهابتدایی)صنف2)
(،)ذکورواناث(9(درپایاندورهمتوسطه)صنف3)

 حصولکردهباشند.

وزارتمعارف
 

یتعلیمیبهسطحملی:تطبیقارزیاب4,1,2
 ،3یا2الف.درصنف

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

 وزارتمعارف

جدیدالشموالندرصنفآخردورههای:میزانناخالص4,1,3
(6(ابتداییه)صنف1)
 (9(متوسطه)صنف2)

 وزارتمعارف
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
میزانتکمیلدردورههای:4,1,4

 (6ف.ابتداییه)صنفال
(9ب.متوسطه)صنف
(12ج.لیسه)صنف

 

 وزارتمعارف

فیصدیاطفالخارجازمکتبدردورههای:4,1,5
(12-7(ابتداییه)سن1)
(15-13(متوسطه)سن2)
 (18-16(لیسه)سن3)

 وزارتمعارف

فیصدیاطفالباالترازسنواجدشرایطشمولیتدرصنفدردوره4,1,6
ای:ه
 (ابتداییه1)
(متوسطه2)
 (لیسه3)

 وزارتمعارف

تعدادسالهایتعلیماتابتداییهومتوسطه4,1,7
 الف.رایگان
ب.اجباری

 اسنادتقنینیموجودتثبیتشدهباشند.کهدر

 وزارتمعارف

،تامیندسترسیتمامدخترانوپسرانبهتعلیموتربیه2030الیسال4,2
ههایقبلازمکتبوکودکستانبرایآمادهسازیاطفالبهباکیفیتدردور

 تعلیموتربیهابتدائیه.

6تعلیماتقبلازمکتب).میزانشمولیتناخالصدربرنامههای4,2,2
 ساله(

 وزارتمعارف

منصفانههمهمردانو ،حصولاطمینانازدسترسی2030الیسال4,3
قابلپرداخت،تعلیماتمسلکیوزنانبهتعلیماتتخنیکیباکیفیت،
 .تحصیالتعالیازجملهپوهنتون

میزاناشتراک4,3,1
ساله(24-15الف.جوانان)

ساله(64-25بزرگساالن)ب.
ماهاخیر،به12درتعلیماتوبرنامههایآموزشرسمیوغیررسمیطی

 تفکیکجنسیت)ذکورواناث(

ادارهمستقلتعلیماتتخنیکیو
 مسلکی

ساله(دربرنامههایتخنیکیومسلکی24-15میزاناشتراکافراد)4,3,2
بهتفکیکجنسیت

ادارهمستقلتعلیماتتخنیکیو
مسلکی
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
 الف.

ب.ذکور
 اناثج.

 

فیصدیجذبجدیدالشموالندرموسساتتحصیالتعالیدولتیو4,3,3
خصوصی.بهتفکیک:

.دولتی1
الف.ذکور
 ب.اناث

ی.خصوص2
الف.ذکور
 ب.اناث

وزارتتحصیالتعالی
 

دولتیاشخاصکهازبرنامههایفنیوحرفوینیمهرسمیتعداد4,3,4
ساالنهمستفیدمیشود.بهتفکیک:

 .ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتماعی،شهداو
 معلولین

،افزایشقابلمالحظهتعدادجوانانوبزرگساالنکه2030الیسال4,4
 کارآفرینیدارایمهارتهایتخنیکیومسلکیبرایاشتغال،کارمناسبو

(entrepreneurship).باشند 

فیصدیاشخاصدارایمعلولیتکهازبرنامههایاموزشیفنی4,4,1
 میشوند.حرفوی)نیمهرسمی(مستفید

وزارتکار،اموراجتماعی،شهداو
 معلولین

وحصول دنتبعیضجنسیتیدرآموزش،ازبینبر2030الیسال4,5
اطمینانازدسترسیمساویانهبهتمامیسطوحتعلیموتربیه،آموزشهای
فنیوحرفهای؛بشمولافرادآسیبپذیر،معلول،مردممحلیوکودکاندر

 پذیری.وضعیتآسیب

شمولیتدردوره: نسبتتوازنجنسیتی4,5,1
.ابتدائیه1
.متوسطه2
 .لیسه3

 رتمعارفوزا

فیصدیشاگرداندورهابتداییهکهلساناولیالساناصلیشان،4,5,2
 وزارتمعارف لسانتدریسمیباشد.

 وزارتمعارف پالیسیهایمشخصبرایتخصیصمنابععامهبهاقشارمحروم4,5,3

اوسطمصارفتعلیمیبهازایهرشاگردبراساس:4,5,4
 الف.دورهتعلیمی،

وزارتمعارف
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
 .لیسه3.متوسطه،2اییه،.ابتد1

مصارفباالیهرشاگردازعایدسرانهتولیدناخالصاوسطب.فیصدی
 داخلی(

قابل،حصولاطمینانازاینکهتمامیجوانانونسبت2030الی4,6
مالحظهازبزرگساالن)زنانومردان(مهارتهایخواندنونوشتنوحساب

 راکسبنمودهاند..

فیصدینفوسگروپسنیمشخصکهحداقلسطحقابلیتهای4,6,1
تعیینشده:
 الف.سواد
ب.حساب

 راکسبنمودهاند.بهتفکیکجنسیت)ذکورواناث(

 وزارتمعارف

سوادیبینافراد:میزانبا4,6,2
 سال24الی15الف.

 .مجموع1
.ذکور2
.اناث3

سالهوباالتر15ب.
.مجموع1
.ذکور2
 .اناث3

 وزارتمعارف

میزاناشتراک4,6,3
ساله(24-15الف.جوانان)

 سالوباالتر(15ب.بزرگساالن)
 دربرنامههایسوادآموزی

 وزارتمعارف

،حصولاطمینانازاینکهتمامیدانشآموزان2030الیسال4,7
(Learners)ایدار،بهتعلیمومهارتهایموردنیازبرایترویجانکشافپ

ازجملهترویجآنبهدیگران،ازطریقآموزشبرایانکشافپایداروسبک
زندگیپایدار،حقوقبشر،برابریجنسیتی،ترویجفرهنگصلحوعدم

شونت،شهروندیجهانی،وارجنهادنبهتنوعفرهنگیومشارکتفرهنگیخ
 برایانکشافپایدار،دستیابند.

اسنادیکهنشاندهد:4,7,1
 (.آموزشموضوعاتشهروندیجهانی،1)
(.آموزشموضوعاتانکشافپایدار،بشمولتساویجنسیتیوحقوقبشر2)

درسطوحذیل:
یموتربیهالف.پالیسیهایملّیتعل

ب.نصابتعلیمی
ج.تربیهمعلمو

 وزارتمعارف
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
د.ارزیابیشاگردان
 شاملگردیدهاند.

مهارتهایزندگیمرتبطبهمسایلفیصدیمکاتبیکهآموزش4,7,2
 وزارتمعارف جنسیووقایهازاچآیویراارائهمینمایند.

میزانتطبیقچارچوببرنامهجهانیآموزشحقوقبشردرسطح4,7,3
ملی:

 الف.شاملشدندرنصابتعلیمی
ابتدایی،متوسطهولیسهب.آموزشحقوقبشربهشاگرداندرمکاتب

 قبشربهمعلمینوکارمندانج.آموزشحقو

 وزارتمعارف

فیصدیشاگردانبهتفکیک:4,7,4
 الف.دورهتعلیمی

ب.براساسگروپسنی
کهدرککافیازمسایلمربوطبهشهروندیجهانیوانکشافپایداررادارا

 میباشند.

 وزارتمعارف

رابطهبهسالهکهدانشومهارتهایالزمدر15شاگردانفیصدی4,7,5
 وزارتمعارف علوممحیطیوعلومزمینرادارامیباشند.

.الفاعماروتجهیززیربناهایتعلیمیمتناسببانیازمندیاطفالوافراد4
دارایمعلولیتوحساسبهتفاوتهایجندروهمچنینفراهمآوریمحیط

 ر،مصئون،عاریازخشونتوهمگانیبرایهمه.هاییادگیریمؤث

فیصدیمکاتبیکهدارایامکاناتوتسهیالتذیلمیباشند:1.الف.4
الف.برق

ب.انترنتبرایمقاصدتعلیمی
پ.البراتوارهایکمپیوتر

ت.تسهیالتبرایشاگرداندارایمعلولیت
ث.تسهیالتآبصحیوشستشو

برایاناثج.تشنابهایمجزا
 چ.تعمیرمناسب

 وزارتمعارف

دیشاگردانیکهمواردیچونآزارواذیت،خشونت،لتوفیص2.الف.4
 کوب،تبعیضوسوءاستفادهجنسیراتجربهنمودهاند.

 وزارتمعارف

تعدادونوعیتحمالتیکهباالیشاگردان،کارمندانومکاتب3.الف.4
 صورتگرفتهاست.

 وزارتمعارف
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت

تحصیلیجهانی،گسترشقابلمالحظهبورسیههای2030.بالیسال4
برایآموزشعالی،ازجملهبرنامههایآموزشیمسلکی،تخنیکی،تکنالوژی

 معلوماتی،انجنیریوبرنامههایساینسی.

تعدادبورسیههایتحصیالتعالیدرخارجازکشوربهتفکیک:2.ب.4
یسانس.بورسیههایل1
.بورسیههایماستری2
 .بورسیههایدکتورا3

 تعالیوزارتتحصیال

،افزایشعرضهقابلمالحظهمعلمینشایستهازطریق2030.جالیسال4
 همکاریهایبینالمللیوآموزشمعلمین.

فیصدیمعلماندردورههای:1.ج.4
الف.تعلیماتقبلازمکتب

ب.ابتداییه
ج.متوسطه

لیسهد.
)مانند،کهدستکم،حداقلبرنامههایتربیهمعلمرادریافتنمودهاند.

آموزشهایمتودیکداخلخدمتوقبلازخدمت(بهتفکیکجنسیت
 )ذکورواناث(

وزارتمعارف
 

نسبتشاگردبهمعلمآموزشدیدهبراساسدوره:2.ج.4
.ابتداییه1
.متوسطه2
 .لیسه3

وزارتمعارف
 

فیصدیمعلمانمسلکیمطابقبهمعیارهایتعیینشدهبراساس3.ج.4
دوره:

.ابتداییه1
.متوسطه2
 .لیسه3

وزارتمعارف
 

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

وزارتمعارف
 

نیازمندقابلیتهایاوسطمعاشمعلمدرمقایسهباسایرشغلهاکه5.ج.4
 مشابهمیباشد.

وزارتمعارف
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت

وزارتمعارف لمینازوظیفهمعلمیفیصدیترک/تقاعدمع6.ج.4
 

ماهگذشتهبرنامههایداخلخدمترا12فیصدیمعلمانیکهدر7.ج.4
 سپرینمودهاند.

وزارتمعارف
 

 تمامزنانودخترانهدفپنجم:دستیابیبهتساویجنسیتیوتوانمندسازی

 تبعیضعلیهزنانودختراندرهمهجا.اشکالمحوتمام5,1
فیصدیحصولاطمینانازموجودیتچارچوبهایقانونیغرض5,1,1

تقویت،تطبیقونظارتازمساواتوعدمتبعیضبراساسجنسیت)قوانین،
 مقرارات،کنوانسیونهاوپیمانها(

 وزارتامورزنان

محوتمامانواعخشونتعلیهزنانودختراندرمحالتعاموخصوصی،5,2
 تفادهجنسیودیگرانواعسوءاستفاده.ازجملهقاچاق،سوءاس

بهباالکهبهخشونتفزیکی،جنسیویا15فیصدیزنانازسن5,2,1
 وزارتامورزنان .لشدهاندبماهگذشتهتوسطهمسرمتق12روانیدرطول

بهباالکهازطرفافرادغیراز15فیصدیزنانودخترانبینسنین5,2,2
موردخشونتفزیکی،جنسی،روانیوسواستفادهماهاخیر12همسرطی

 جنسیقرارگرفتهاند.
 وزارتامورزنان

 وزارتامورزنان ازدواجنمودهاند.19-15زنانکهبینسنینفیصدی5,3,1 محوهمهرسومزیانآورمانندازدواجهایاطفال،اجباریوزودهنگام.5,3

دازطریقارائهخدماتعامه،تشخیصوارزشدهیکارهایبدونمز5,4
زیرساختهاوسیاستهایمصئونیتاجتماعیوترویجمسئولیتپذیری

 مشترکدرفامیلوخانوادهمطابقبهباورهایملی.

شدهباالیکارهایداخلیوپرستاریبدونفیصدیوقتمصرف5,4,1
مزد.بهتفکیک:

.مجموع1
الف.ذکور
 ب.اناث

جتماعی،شهداووزارتکار،امورا
 معلولین

حصولاطمینانازمشارکتکاملوموثرزنانوهمچنانفرصتهای5,5
مساویرهبریتدرتمامیسطوحتصمیمگیریسیاسی،اقتصادیوزندگی

 عامه.

وزارتامورزنان .یصدیکرسیهایاشغالشدهتوسطزناندرشورایهایملیف5,5,1
 

 وزارتامورزنان ایمدیریتی.فیصدیزناندرموقفه5,5,2
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت

افزایشاستفادهازتکنالوژیهایتوانمندساز،خصوصاًتکنالوژی .ب5
 .برایتوانمندسازیزنان(ICT)معلوماتیومخابراتی

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

وزارتمخابراتوتکنالوژی
تیمعلوما

 

 دسترسیومدیریتپایدارآبوحفظالصحهبرایهمههدفششم:حصولاطمیناناز

،دسترسیمساویانهوهمگانیبهآبآشامیدنیمصئونبا2030الی6,1
 .استطاعتقیمتقابل

فیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشدهآبآشامیدنیمصئون6,1,1
استفادهمینمایند.بهتفکیک:

.مجموع1
لف.شهریا

 ب.دهاتی

 احیاءوانکشافدهاوزارت

،دسترسیهمهمردمبهخدماتمساویانهومناسب2030الیسال6,2
حفظالصحهونظافت،محورفعحاجتدرفضایبازباتوجهخاصبه
 نیازمندیهایزنان،دخترانوآنانیکهدرشرایطآسیبپذیرقراردارند.

حفظالصحهماتمدیریتشده،مصئونوفیصدینفوسکهازخد6,2,1
استفادهمیکنند.بهتفکیک

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات
 

فیصدینفوسکهدسترسیبهسهولتهایشستندستهاباآبو6,2,2
صابونرادارندبهتفکیک:

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات
 

برایرفعحاجتازفضایبازاستفادهمینمایند،فیصدینفوسکه6,2,3
بهتفکیک:

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات
 

،بهبودکیفیتآبباکاهشآلودگی،ازبینبردن2030الیسال6,3
میاویوبهحداقلرساندنانتشارموادکی(dumping)ذخیرههایزباله

یکثیفتصفیهناشدهبهنصف،وافزایشقابلکاهشآبها خطرناک،

)خانواروتمامفعالیتهایاقتصادی(مدیریتشده فیصدیفاضالب 6,3,1
.(safely treated)بطورمصئون

 .شهری1
 وزارتشهرسازیومسکن
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 واحد رهبر شاخص تارگیت
 آن.(reuse)واستفادهمجدد(recycle)مالحظهدربازیابی

سکتور،افزایشچشمگیرموثریتمنابعآبیدرتمام2030الیسال6,4
پایدارآن،وتامینمنابع (withdrawal) هاوحصولاطمینانازبرداشت

آبیبمنظورپاسخگوییبهمشکلکمبودآبوکاهشقابلمالحظهتعداد
.مردمیکهازکمبودآبرنجمیبرند

 


 

زمان:گذشتمیزانتغیردراستفادهموثرآببا6,4,1
 سکتورانرژی-1
 سکتورزراعت-2
 سکتورصنعت-3
 سکتورشهری-4
 
 

 وزارتانرژیوآب

بلندبردنظرفیتذخایرآبیبرایمصارفسرانهفیمترمکعبدر 6,4,2
 سال.

 وزارتانرژیوآب

،تطبیقمدیریتهمهجانبهداخلیمنابعآبدرتمام2030الیسال6,5
ریهایمتقابلفرامرزیدرامورآب.همکاسطوح،بشمول

 

ازصفرالی)(IWRM)درجهتطبیقمدیریتهمهجانبهمنابعآب6,5,1
 وزارتانرژیوآب صد(.

 وزارتانرژیوآب فرامرزی تفاهمنامههادرامورآبهای تطبیقمعاهدههلمندو6,5,2

ها،ایکوسیستمآبی،بشمولکوهاحیای،حفاظتو2030الیسال6,6
دریاها،جهیلهاوطبقاتآب،(wetlands) جنگالت،باطالقها

 . (aquifers)دهی

)فیصدی.تغییردروسعتایکوسیستمهایآبیدرطولزمان6,6,1
تغییرات(

 
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

حفظ.بحمایتوتقویتمشارکتجوامعمحلیدربهبودمدیریتآبو6
 الصحه.

حوزهءدریاییباپالیسیهاومقررههایعملی5اهادرفیصدیشور1.ب.6
 وزارتانرژیوآب جهتاشتراکاهالیدرمدیریتوانکشافهمهجانبهمنابعآب.

 برایهمه.استطاعتهدفهفتم:حصولاطمینانازدستسرسیبهانرژیپایدار،مطمئن،مدرنوقابل

بهخدماتانرژیقابل،حصولاطمینانازدسترسی2030الیسال7,1
.ومدرن(reliable)استطاعت،مطمئن

 

بهبرقدسترسیدارند.بهتفکیکازطریقشبکهفیصدینفوسکه 7,1,1
.شهری1
.دهاتی2  

 وزارتانرژیوآب

،افزایشقابلمالحظهسهمانرژیتجدیدپذیر2030الیسال 7,2
(Renewable energy).درترکیبانرژیجهانی 

در(Renewable energy)سهم)فیصدی(انرژیتجدیدپذیر7,2,1
 مصرفمجموعیانرژیبرق

 یوآبوزارتانرژ

،مضاعفساختنمیزانموثریتانرژی.2030الیسال7,3
 

اندازهشدهبراساسانرژی(Energy intensity)شدتانرژی7,3,1
 وزارتانرژیوآباولیهوتولیداتناخالصداخلی
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
 

وارتقاءتکنالوژیجهتعرضهها گسترشزیرساخت ،2030.بالیسال7
 خدماتانرژیمدرنوپایداربرایهمه.

سرمایهگذاریدرموثریتانرژیبهعنوانفیصدیازتولیدناخالص 1.ب.7
داخلیومقدارسرمایهگذاریمستقیمخارجیبرایزیرساختهاوتکنالوژی

 برایخدماتانکشافیپایدار.
 وزارتانرژیوآب

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

رشداقتصادیسرانهدرمطابقتباشرایطملی،بهویژهتداومدر8,1
وزارتمالیه هتولیدناخالصداخلیحقیقی.میزانرشدساالن8,1,1 تولیدناخالصداخلیدرسال%7دستیابیبهحداقلرشد  

دستیابیبهمولدیتاقتصادیازطریقتنوع،ارتقاءفنآوریونوآوری،8,2
تمرکزباالیبخشهایدارایارزشافزودهباالونیازمندازجملهازطریق

 بهنیرویکاربیشتر
ارتاقتصادوز .میزانرشدتولیدناخالصداخلیحقیقیفینفرشاغل8,2,1

 

فعالیتهایتولیدیازپالیسیهایانکشافیکه(promote)ایجاد8,3
(productive activities)ایجاداشتغالمناسب،کارآفرینی،خالقیت،

تشبثاتخوردومتوسطازطریقدسترسیبهرسمیسازیونوآوریو
 خدماتمالیحمایتمیکند.

ورهابدونزراعت.بهتفکیکسهماستخدامغیررسمیدرسکت8,3,1
 .مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

وزارتتجارتوصنایع
 

وایجاد(productive)،تأمیناشتغالکاملومولد2030الیسال8,5
شغلهایمناسببرایتمامزنانومردانبهشمولجوانانومعلولینبا

 یکسان.پرداختدستمزدمساویبرایکارهایباارزش

اوسطدرآمدساعتوارکارمندان.بهتفکیک:8,5,1
.شغل1
.گروپسنی2
.معلولیت3
.ذکور4
 .اناث5

وزارتکار،اموراجتماعی،شهداو
معلولین

 

میزانبیکاریبهتفکیکجنسیت8,5,2
.ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتماعی،شهداو
 معلولین

ابلمالحظهنسبتجوانانکهشاملکار،مکتب،کاهشق2030الیسال8,6
 ویابرنامههایآموزشینیستند.

(24-15بیکاریدرجوانانبینسنین)میزانبیسوادیو8,6,1
.بیسوادی1
 .بیکاری2

وزارتکار،اموراجتماعی،شهداو
 معلولین
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
اتخاذاقداماتسریعوموثربمنظورمحوکارهایجبری،بردگیمدرن،8,7
اچاقانسانوحصولاطمینانازجلوگیریومحوبدتریناشکالکاراطفال؛ق

پایاندادن2025استفادهازاطفالسرباز،والیسالازجملهسربازگیریو
 تمامانواعکارباالیاطفال.

،بهتفکیکگروپسنی:17-5فیصدیاطفالکارگربینسنین8,7,1
11-5.بینسن1
14-12.بینسن2
 17-15.بینسن3

وزارتکار،اموراجتماعی،شهداو
 معلولین

حمایتازحقوقنیرویکاروایجادمحیطکاریامنومطمئنبرای8,8
تمامکارگرانبهشمولکارگرانمهاجر،بخصوصزنانمهاجروکسانیکهدر

 کاریقراردارند.(precarious)شرایطناپایدار

 .اتوخیموغیروخیمکاریمیزانوقوعجراح8,8,1
وزارتکار،اموراجتماعی،شهداو

 ولینمعل

وزارتکار،اموراجتماعی،شهداو الحاقکنوانسیونهایاساسیسازمانبینالمللیکار8,8,2
 معلولین

تعداداشخاص)کارگران(کهازراهایقانونیومنظمبهاساس8,8,3
(بهکشورهایخارجی)کشورهایدارایBLAsتوافقنامههایدوجانبهکار)
 تقاضاکارگر(اعزاممیگردند.

وزارتکار،اموراجتماعی،شهداو
 معلولین

پایدار،تهیهوتطبیقپالیسیهاجهتتوسعهگردشگری2030الی8,9
 کهسببایجاداشتغال،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد.

 وزارتاطالعاتوفرهنگ داخلی.سهمگردشگریدرتولیدناخالص8,9,1

نسبتاشتغالدرصنعتگردشگریازمجموعاشتغال.بهتفکیک:8,9,2
 الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتاطالعاتوفرهنگ

هایمالیداخلیجهتتوسعهدسترسیبهتقویتظرفیتنهاد8,10
 بانکداری،بیمهوخدماتمالیبرایهمه.

 دافغانستانبانک هزارنفر100تجارتیبرهرتعدادشعباتبانکهای8,10,1

100سالوباالتر(دارایحساببانکیدرهریک15تعدادافرادی)8,10,2
 هزارنفر.

 دافغانستانبانک

 دافغانستانبانک هزارنفر100برهریکATMتعدادماشینهایاتوماتصرافییا8,10,3

ینمودناستراتیژیاشتغالبرای،انکشافواجرای2025.بالیسال8
 پیمانجهانیاشتغالسازمانبینالمللیکار.جوانانوتطبیق

فیصدیمصرفمجموعیدولتدربرنامههایمصئونیتاجتماعیو1.ب.8
 برنامههایاشتغالزاییدرتناسببودجهملی.

وزارتکار،اموراجتماعی،شهداو
 معلولین

 نوآوری.(Foster)،تقویتصنعتیسازیپایدار،همهشمولوتشویق(Resilient)ایمقاومهدفنهم:ایجادزیرساخته



 
 

 وزارتاقتصاد 156

 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
ایجادزیربنایباکیفیت،قابلاعتماد،پایدارومقاوم،بشمولزیربناهای9,1

انکشافاقتصادیورفاهبشری،با منطقهویوفرامرزی،جهتحمایت
 برایهمه.تمرکزرویدسترسیمساویانهوقابلاستطاعت

کیلومترییکسرکتمام2فاصلهفیصدینفوسروستاییکهدر9,1,1
 وزارتاحیاءوانکشافدهات فصلیزندگیمیکنند.

،تشویقصنعتیسازیپایداروفراگیر،افزایشقابل2030الیسال9,2
مالحظهسهمصنعتدراستخداموتولیدناخالصداخلی،درمطابقتبه

 زیسهمصنعت.دوبرابرسااوضاعملی،و

 Manufacturing)فیصدیارزشافزودهتولیداتصنایعفابریکاتی9,2,1
value added):بهتناسب

الف.تولیداتناخالصداخلی
 (Per Capitaب.سرانه)

 وزارتتجارتوصنایع

 فیصدیاشتغالدرصنعتازمجموعاشتغال.9,2,2
وزارتتجارتوصنایع

 

دسترسیصنایعکوچکوسایرکسبوکارهادرکشوربهافزایش9,3
 خدماتمالیباربحارزان،وپیوستناینهادرزنجیرهارزشوبازارها.

 وزارتتجارتوصنایع فیصدیسهمصنایعکوچکدرارزشافزودهشدهتمامیصنایع9,3,1

 وزارتتجارتوصنایع فیصدیصنایعکوچکباقرضه.9,3,2

لفتسهیلدرانکشافزیربنأپایدارومقاومازطریقافزایشحمایتهای.ا9
 وزارتمالیه فیصدیکمکهایرسمیبینالمللیبرایسکتورزیربنا.1.الف.9 مالی،تکنالوژیکیوفنیدرکشور.

تکنالوژیمعلوماتیو  ،افزایشچشمگیردستیابیبه2030.جالیسال9
.اهمکردندسترسیبهانترنتقابلاستطاعتوتالشبرایفر مخابراتی

بهتفکیک..فیصدینفوستحتپوشششبکهتیلیفونسیار)موبایل(1.ج.9
.تکنالوژی1

وزارتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتی


 هدفدهم:کاهشنابرابریدرسطحملیوبینالمللی

نفوسبا%25،دستیابیتدریجیوپایداررشددرآمد2030الیسال10,1
 کمتریندرآمدبهمیزانباالترازاوسطدرآمدملی.

10,1,1
الف.رشددرآمدسرانه

 نفوسباکمتریندرآمد.%25ب.رشددرآمد
 وزارتاقتصاد

دستمزدوپالیسیویژهپالیسیمالی،پالیسیهاتخاذپالیسیها،ب10,4
مصئونیتاجتماعی،ودستیابیتدریجیبهتساویبیشتر.

 

:بهتفکیک.میزانمشارکتنیرویکار10,4,1
.ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتماعی،شهداو
معلولین

 

مطمئینومصئون؛انتقالمهاجریناز،تسهیلمهاجرتهایمنظم10,7
 .طریقاجرایینمودنپالیسیهایمنظمومدیریتشدهمهاجرت

اجستردارایمدرکاقامتدرفیصدیمهاجرینافغانکهباثبتور10,7,1
:باشندکشورهایمیزبانمی

.پاکستان1
 .ایران2

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
عودتکنندگانکهحینعودتازکمکهایبشردوستانهدرتعداد10,7,2

 یکسالمستفیدمیگردند.
وزارتامورمهاجرینوعودت

 کنندگان

 دارفامیلهایبیجاشدهدرهرسال.تعداداستقرارپای10,7,3
وزارتامورمهاجرینوعودت

 کنندگان
فیصدیدسترسیبهخدماتاساسیوزیربنائیشهرکهای10,7,4

 مهاجرین.
وزارتامورمهاجرینوعودت

 کنندگان
.فیصدیعودتکنندگانوبیجاشدهگانکهازفرصتهایشغلیو10,7,5

 معیشتیبرخوردارشدهاند.
وزارتامورمهاجرینوعودت

 کنندگان
3تمهاجرینبهکمتراز،کاهشهزینههایتادیا2030.جالیسال10

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

 کنندگان

 وپایدار(resilient)مقاومهمهشمول،مصئون،(human settlements)شهرکهایدهم:ساختنشهرهاوهدفیاز

،حصولاطمینانازدسترسیهمگانیبهمسکن2030الیسال11,1
باخدماتابتداییوبهبودساحاتفقیراستطاعتمناسب،مطمئنوقابل

 .(slums)نشین

،غیر(slums)رساحاتفقیرنشیننسبتنفوسشهریکهد 11,1,1
مسکننامناسبزندگیمیکنند.پالنیویا

 
 وزارتشهرسازیومسکن

سیستمهایحملونقلمصئون،ارزانفراهمنمودن،2030الیسال11,2
وپایداربرایهمه،بهبودمصئونیتجادهها،خصوصاًگسترشحملونقل

راداسیبپذیرمانندزنان،اطفال،عامه،باتوجهخاصبهضرورتهایاف
 معلولینوکهنساالن.

)دولتی( نسبتجمعیتکهدسترسیبهخدماتترانسپورتعامه11,2,1
دارند.


 

 وانوردیملکیھزارتترانسپورتوو

،افزایششهرنشینیهمهشمولوپایدار،وظرفیت2030الیسال11,3
 human)شهرکهاسازی،مدیریتیکپارچه،پایدارومشارکتی

settlements).درکشور
 

فیصدیشهرهاییکهساختارجامعهمدنیدربرنامهریزیآن11,3,2
 وزارتشهرسازی ورمنظمودیموکراتیکصورتمیگیرد.دخیلبودهومدیریتآنبط

افزایشتالشهابرایحفاظتومصئونیتمیراثهایفرهنگیو 11,4
طبیعی.

 

جهملیکهجهتحمایتوحفاظتازمیراثهایسهمبود11,4,1
طبیعی،فرهنگی،وهمچنانسایتهایمیراثجهانیاختصاصدادهشده

 .است
 اطالعاتوفرهنگوزارت

کاهشقابلمالحظهتعدادمرگومیرومتضررین،و،2030الیسال11,5
ازمستقیماقتصادیمرتبطباتولیدناخالصداخلیناشیکاهشخسارات

شتهشده،بیجاویاگمشدهومتضررینحوادثدرهرتعدادافرادک11,5,1
صدهزارنفوس.بهتفکیک

احوادثادارهملیامادگیمبارزهب
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
،بشمولحوادثمرتبطبهآب،باتمرکزبرحمایتاز(disasters)حوادث

 افرادیفقیروآسیبپذیر.
.مرگومیر1
.افرادبیجاشدهوگمشده2
 .متضررین3

دری،کاهشاثراتنامطلوبسرانهمحیطزیست2030الیسال11,6
شهرها،ازجملهازطریقتوجهخاصبهکیفیتهوا،مدیریتشهرداریو

دیگرانواعزباله.
 
 
 

شهریازمجموعکلزبالههای(solid waste)میزانزبالههای11,6,1
تولیدشدهکه

الف.بطورمنظمجمعآوری
 بعدازجمعآوریتخلیهنهاییگردیدهب.

 شاروالیکابل

(درشهرPM10وPM 2,5اوسطساالنهذراتمعلق.)بطورمثال11,6,2
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست نفوس(.میزانها)

،ایجادتسهیالتجهتدسترسیهمگانیبهاماکن2030الیسال11,7
ابلدسترسوسرسبز،بهویژه،مطمئین،فراگیر،ق(public spaces)عامه

 کودکان،افرادکهنسالوافرادمعلول.برایزنان،

ماهگذشته12آزارواذیتفزیکییاجنسیدرموردتعدادافرادیکه11,7,2
قرارگرفتهباشند.بهتفکیک

.مجموعهردوجنس1
الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

تصادی،اجتماعیومحیطزیستیمیانازروابطمثبتاق حمایت .الف11
مناطقروستاییازطریق و(Peri-urban)هایشهری شهرها،حومه

 تقویتبرنامهریزیانکشافیملیومنطقوی.

نسبتنفوسمسکوندرشهرهایکهدرآنپالنهایانکشاف1الف.11
شهریومنطقویرامبنیبرپیشبینینفوس،ضروریاتمنابعووسعتشهر

 طبیقمیکنند.ت
 وزارتشهرسازی

،افزایشقابلمالحظهتعدادشهرهاوشهرکها2030الیسال ب.11
(human settlements)باپالیسیوپالنهاییکپارچهجهتبدست

کاهشتاثیراتوسازگاریباتغییراتاقلیمی،مقاومدرآوریموثریتمنابع،
یتحوادثدرمطابقتبهمقابلحوادث؛انکشافوتطبیقسیستممدیر

 ."2030-2015برایکاهشخطراتحوادثسالSendaiچارچوب"

فیصدیاداراتمحلیکهاستراتیژیکاهشخطراتوحوادثرادر1ب..11
برایکاهشخطراتطبیعی(Sendai)مطابقتباچارچوبسندای
 پذیرفتهوتطبیقمینمایند.

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

 شیوههایپایدارتولیدومصرفدوازدهم:حصولاطمینانازهدف

ضایعاتموادغذاییتاپنجاهفیصد،کاهشسرانه2030الیسال12,3
درسطوحمختلفعرضهمصرفکنندهوکاهشضایعاتموادغذاییدرطول

 زنجیرهتولید،بهشمولعرضه

.بهتفکیک:فیصدیضایعاتگندموبرنجدرجریانتولیددرسال12,3,1
الف.گندم
 ب.برنج

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت

دردوران،مدیریتمناسبموادکیمیاویوزبالهها2030الیسال12,4
ودرمطابقتباچارجوبهایبینالمللیتوافقشده(life cycle)زندگی

کاهشانتشارآنهادرهوا،آبوخاکجهتکاهشتاثیراتنامطلوبآنها
 انسانهاومحیطزیست.باالیصحت

ایجادوتطبیقپالنعململیبرایششتوافقنامهچندجانبه12,4,1
محیطزیستیبینالمللیازقبیلکنوانسیوانهایاستاکهلم،ویانا،میناماتا،
باسیل،روترداموپروتوکولمنتریالدرارتباطموادخطرناکودیگرمواد

هایافغانستاندرانتقالاطالعاتومسؤولیتکمیاویجهتتطبیقتعهدات
 موردنیازتوافقنامهمربوطه.

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

تشویقشرکتهابخصوصشرکتهایبزرگوفرامرزیدراتخاذ12,6
 شیوههایتولیدیپایداروتوحیدمعلوماتآندرگزارشات.

 وزارتتجارتوصنایع نند.انتشارمیکتعدادازشرکتهایکهازپایداریگزارش12,6,1

.الفجذبحمایتکشورهایتوسعهیافتهبمنظورتقویتوتوانمندسازی12
ظرفیتهایعلمیوتکنولوژیکیبرایتطبیقشیوههایپایدارتولیدو

 مصرف.

انجامتقیقاتعلمیبمنظورحفاظتازمحیطزیست،تولیدانرژی1.الف.12
 دنبهخودکفاییاخلیورسیپاک،افزایشتولیداتد

 اکادمیعلوم

.بانکشافوتطبیقابزارهاجهتنظارتازفعالیتهایگردشگری12
 پایدارکهباعثاشتغالزایی،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد

تعدادپالیسیهاواستراتیژیهایگردشگریپایدارهمراهباپالن 1.ب.12
 وزارتاطالعاتوفرهنگ آن.هایتطبیقیوابزارهاینظارتی

 قداماتفوریدرجهتمبارزهباتغیراتاقلیمیوتاثیراتآنذهدفسیزدهم:اتخا

درمقابل(resilient)تقویتظرفیتهایانعطافپذیرومقاوم13,1
 .وحوادثطبیعیاقلیمیخطرات

ستراتیژیهاوراهکارهایکاهشخطراتو فیصدیانکشاف13,1,1
ثطبیعیدرسطوحولسوالیهاومحالت.حواد

 
 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

ادغاموشاملسازیاقداماتتغییراقلیمدرپالیسیهاواستراتیژی13,2
.هایملی




 

فیصدیپیشرفتدرعرصهایجادیاعملیساختنپالیسی/13,2,1
فغانستانبرایسازگاریتوانمندشدنانامهجامعکهسببویابراستراتیژی

بااثراتنامطلوبتغییراتآبوهوامیشودوهمچنانسببکاهشدر
بهنحویکهتولیدغذاراتهدیدنکند.)به،انتشارگازهایگلخانهایشده
های،گزارشNDC،سهممشارکتملیNAPشمولبرنامهسازگاریملی

 وغیره(.BUR،گزارشتجدیدشدهدوسالهNCملی

 رهملیحفاظتمحیطزیستادا

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



 
 

 وزارتاقتصاد 160

 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
اظت،احیاواستفادهپایداراطمینانازحفحصول،2030الیسال15,1

درسطحزمینوزیرزمین(Fresh water)ایکوسیستمهایآبشیرین
(inland)بخصوصجنگالت،ساحاتمرطوبهاوخدماتآن،

(wetland)کوههاوزمینهایخشک،(drylands)مطابقتعهداتبه،
 توافقنامههایبینالمللی.

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری اراضیکشور.مساحتجنگالتازتمامتناسب15,1,1

،بهبودتطبیقمدیریتپایدارانواعجنگالت،خاتمه2030الیسال15,2
دادنبهپروسهقطعجنگالت.احیایدوبارهوانکشافجنگالت

(afforestation). 

فیصدیپوششجنگالتتحتمدیریتپایدار.15,2,1
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری 

زمین(desertification)،مبارزهباصحراییشدن2030الیسال15,3
اراضیمتاثراز ،بشمول (degraded)واحیاءخاکوزمینتخریبشده

خشکسالیوسیالب،وتالشبرایرسیدنبهجهانعاریازاراضیتخریب
 شده.

مساحتساحاتیکهتحکیماتصورتمیگیرد)مساحتاراضی15,3,1
دهتوسطسیالبنظربهمساحتکلیاراضیدرمسیردریاهاوشتخریب

مجراهایآبیبااستفادهازتدابیرساختمانیوغیرساختمانی(.
 

 وزارتانرژیوآب

،اطمینانازحفظایکوسیستمکوهستانی؛بشمول2030الیسال15,4
جهتتنوعزیستیآنهابمنظورارتقایظرفیتآنهادرارایهمزایایالزم

 تحققانکشافپایدار.

ساحاتمهمدارایتنوعزیستیکوهستانیکهتحتپوششیصدیف15,4,1
 .قرارگرفتهاند.(protected areas)بهعنوانمناطقحفاظتشده

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

مسکنهایاتخاذاقداماتعاجلوقابلمالحظهبرایکاهشتخریبات15,5
الی،متوقفکردنضایعاتتنوعزیستیو(natural habitats)طبیعی
معرضانقراضگیاهاوحیواناتکهدرحفاظتوجلوگیریاز2030سال

 قراردارند.

شاخصلستسرخ.)تهیهلستانواعحفاظتشدهمطابقبه15,5,1
 (.IUCNمعیارهایاتحادیهبینالمللیحفاظتازطبیعتیا

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

اتخاذاقداماتعاجلبرایخاتمهدادنشکارغیرقانونیوقاچاق15,7
یوجلوگیریازعرضهوتقاضایغیرقانونشده،گیاهانوحیواناتحفاظت

 حیواناتوحشی.

بطورغیرقانونیکه حیواناتوحشیومحصوالتآنهاتجارتتناسب15,7,1
 شکاروقاچاقشدهاند.

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

،اتخاذاقداماتبرایجلوگیریازورودمهاجمهای2025الیسال15,8
 ین.ناسازگاروکاهشقابلمالحظهتاثیرآنرویایکوسیستمهایآبوزم

تصویبقوانینملیمربوطبهجلوگیریویاکنترلازمهاجمانواع15,8,1
 .(Invasive alien species)مختلفبیگانگان

 طزیستادارهملیحفاظتمحی

،ادغاموشاملساختنارزشهایایکوسیستمو2030الیسال 15,9
در وتنوعزیستیدرپالنهایملیومحلی،درپروسههایانکشافی

 استراتیژیکاهشفقر.

پیشرفتبطرفاهدافتعیینشدهملیمطابقبههدفدومتنوع15,9,1
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست .2020الی2011پالناستراتیژیکبرایتنوعحیاتAichiحیات
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
برای .الفبسیجسازیوافزایشقابلتوجهمنابعمالیازتماممنبعها15

 استفادهپایدارتنوعزیستیوایکوسیستمها.حفظو
سهمکمکهایانکشافیرسمیومصارفعامهباالیاستفاده1.الف.15

 پایدارتنوعحیاتوایکوسیستمها.
لیحفاظتمحیطزیستادارهم

 

 برایهمهوتشکیلنهادهایموثر،حسابدهوهمهشمولدرتمامسطوحهدفشانزدهم:ترویججوامعصلحآمیزوهمهشمولبرایانکشافپایدار،ایجاددسترسیبهعدالت

کاهشقابلمالحظهخشونتباتماماشکالآنومرگومیرمرتبطبه16,1
 آندرهمهجا.

فیصدیمرگومیرناشیازجنگدرهرصدهزارنفوس:16,1,2
.ناشیازماینهایمتعارف1
انفجاریهتعبیهشدهباپلیتفشاری.ناشیازمواد2
 .ناشیازمهماتباقیماندهازجنگ3

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

 لیامادگیمبارزهباحوادثادارهم فیصدیپاکاریاراضیازماینومهماتمنفجرناشده16,1,5

اطفالازپایانبخشیدنبهتماماشکالخشونتهاوسواستفادهعلیه16,2
 جملهقاچاق،استثماروشکنجه

کهموردخشونتوشنکنجهفزیکی17-1نسبتاطفالبینسنین16,2,1
 .ویاروانیمراقبتکنندهدرماهگذشتهقرارگرفتهباشند

جتماعی،شهداووزارتکار،امورا
 معلولین

تفکیک:هزارجمعیت.به100تعدادقربانیانقاچاقانساندرهر16,2,2
.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتعدلیه

حاکمیتقانونبهسطحملیوبینالمللیو(promote)یارتقا16,3
 حصولاطمینانازدسترسیمساویانههمهبهعدالت.

ماه12تعدادافرادیکهموردآزارواذیتفزیکییاجنسیدر16,3,1
باشندوبهارگانهایزیربطمراجعهنمودهباشند.بهگذشتهقرارگرفته

تفکیک
.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

نسبتزندانیانبیسرنوشتبرمجموعزندانیانبهتفکیک16,3,2
دوجنس.مجموعهر1

الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

گانازمساعدتهایحقوقیجهتدسترسیبهتعدادمستفیدشونده16,3,3
 عدالت

 وزارتعدلیه
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت

،کاهشقابلمالحظهجریانهایمالیوتسلیحاتی2030الیسال16,4
غیرقانونی؛تقویتحصولوبازگشتداراییهایسرقتشدهومبارزهعلیه

 اماشکالجرایمسازمانیافته.تم

 وزارتامورداخله جشدهازکشورارزشپولهایغیرقانونیداخلوخار16,4,1

نسبتسالحهایخوردوسبککهکشفوضبطگردیده،مطابقبه16,4,2
 نورمهایبینالمللیوابزارهایقانونیثبتوموردپیگیریقرارمیگیرد.

وزارتامورداخله
 

 کاهشقابلمالحظهفسادورشوهستانیدرتماماشکالآن.16,5

نسبتاشخاصکهحداقلبایکیازکارمندانرسمیدرارتباط16,5,1
بودهودرجریانیکسالگذشتهبهیکیازکارمنداندولتیرشوهدادهویا

بهتفکیک: ازنزدشرشوهخواستهشدهاست.
.مجموع1

الف.ذکور
 ب.اناث

سارنوالیلوی
 

داراییهایکارمندانعالیرتبهفیصدیثبت،تدقیق،بررسیونشر16,5,3
 ادارهامور دولتیپیشبینیشدهدرقوانیننافذهکشور.

 گسترشوتقویتاشتراکافغانستاندرنهادهایحکومتداریجهانی.16,8
ینالمللی.نسبتعضویتوحقرایدهیافغانستاندرنهادهایب16,8,1

بهتفکیک:
 .نهادهایبینالمللی1

وزارتامورخارجه
 

،تهیههویتحقوقییاقانونیبرایهمه،بشمولثبت2030الیسال16,9
 تولدات.

تعدادتولداتثبتشده.16,9,1  ادارهمستقلثبتواحوالنفوس 

دی.حصولاطمینانازدسترسیعامبهاطالعاتوحمایتازآزا16,10
 موافقتنامههایبینالمللیهایاساسیمطابقبهقوانینملیو

تعدادمواردتآئیدشدهقتل،اختطاف،مفقودیاجباری،بازداشت16,10,1
خودسرانهوشکنجهژورنالستان،کارمندانرسانهها،اعضایاتحادیهتاجران

 ماهگذشته.12وفعالینحقوقبشردر
 وزارتاطالعاتوفرهنگ

پالیسیهایکهدسترسیعمومیرابهتعدادقوانین،مقررههاو16,10,2
 اطالعاتتضمینمینمایند،اتخاذوتطبیقگردیدهاند

وزارتاطالعاتوفرهنگ
 

.الفتقویتنهادهایملیمربوطهبشمولارتقایظرفیتدرتمامسطوح،16
تومبارزهعلیهتوسطهمکاریهایبینالمللیبمنظورجلوگیریازخشون

 جرایم.تروریزمو

موجودیتنهادهایمستقلملیحقوقبشردرمطابقتباقواعد1.الف.16
 شناختهشدهپاریس.

وزارتامورداخله
 

 هدفهفدهم:تقویتابزارهایتطبیقیواحیامشارکتجهانیبرایانکشافپایدار

 وزارتمالیه نسبتعوایدداخلیبرتولیدناخالصداخلی.17,1,1حمایتبینالمللیتقویتوبسیجسازیمنابعداخلی،بااستفادهاز17,1
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت
وزارتمالیه تناسبتمویلبودجهملیازعوایدملی.17,1,2 بمنظورارتقایظرفیتداخلیدرجمعآوریمالیاتوعواید.

 

 سازیمنابعمالیاضافیبرایکشورازمنابعمختلف.بسیج17,3
ازمجموعتولیدات (FDIهمسرمایگذاریهایمستقیمخارجی)س17,3,1

 ناخالصداخلی.
وزارتتجارتوصنایع

 

جنوب،همکاریهای–جنوب،جنوب–افزایشهمکاریهایشمال17,6
سهجانبهمنطقویوبینالمللی،جهتدسترسیبهعلومساینسی،تکنالوژی

اساسشرایطتوافقشدهونوآوریوافزایششریکسازیمعلوماتبه
متقابلبشمولهمانگیبهتردرمیکانیزمهایموجودبهخصوصبهسطح

 سازمانمللومیکانیزمتسهیلتکنالوژیجهانی.

نفرمسکونی.به100فیصدیمشترکینانترنتثابتبرودبانددرهر17,6,2
تفکیک

 .سرعت1
 

وزارتمخابراتوتکنالوژی
معلوماتی

 

 Technology)،فعالسازیکاملبانکتکنالوژی2030الیسال17,8
bank)وساینس،ومیکانیزمهایظرفیتسازیجهتافزایشاستفاده

 .تکنالوژیبلخصوصتکنالوژیمعلوماتیومخابراتی

نسبتنفوسکهازخدماتانترنتاستفادهمیکنند.17,8,1
 

وزارتمخابراتوتکنالوژی
معلوماتی


 

،2030الیسال17,11
سهمصادراتکشوردرافزایشصادراتکشوربلخصوصدوبرابرساختن

 صادراتجهانی.
سهمصادراتافغانستاندرمجموعصادراتجهان.17,11,1  

وزارتتجارتوصنایع
 

 )ملیارددالرامریکایی(تولیدناخالصداخلی17,13,1 تقویتثباتاقتصادکالنتوسطهماهنگیوانسجامپالیسیها.17,13
وزارتمالیه

 

خصوصیوجامعهمدنی-تشویقوبهبودمشارکتموثرعامه،عامه17,17
 تجاربومنابعاستراتیژیمشارکت.براساس

خصوصی)به-مقدارپولتخصیصشدهبهمنظورمشراکتعامه17,17,1
 میلیوندالر(

وزارتمالیه
 

افزایشمایتهایارتقاءظرفیتجهتتسریعح2020الیسال17,18
سریعفراهمسازیارقامباکیفیتبلند،بهموقعوقابلاعتمادبهتفکیک
عاید،جنسیت،سن،نژاد،قومیت،وضعیتمهاجرت،معلولیت،موقعیت

 جغرافیایوسایرمشخصاتمرتبطبهخصوصیاتملی

هتفکیکنسبتشاخصهایانکشافپایدارکهدرسطحملیب17,18,1
بامقاصدهمخوانیداشتهودرمطابقتباپرنیسپهایجزئیاتتولیدشده،

 اساسیاحصائیههایرسمیقرارداشتهباشد
 ادارهملیاحصاییهومعلومات

تعدادکشورهایکهقانونملیاحصائیهشانمشمولپرنسیپ17,18,2
 هایاساسیاحصائیهرسمیمیباشد

معلوماتادارهملیاحصاییهو
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 غیسبادتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهبر شاخص تارگیت

تقویتابتکاراتموجودجهتانکشافشیوههایکه2030سالالی17,19
پیشرفتانکشافپایداررااندازهگیریکردهبتواندومتممتولیدناخالص

 داخلیوارتقایظرفیترادرکشورهایروبهانکشافحمایتکند

یویدرارزشدالریتماممنابعکهبرایارتقایظرفیتاحصائ17,19,1
 انکشافتخصیصدادهشدهاست.کشورهایروبه

ادارهملیاحصاییهومعلومات
 

نسبتکشورهایکه)الف(دردهسالگذشتهحداقلیک17,19,2
فیصدثبتتولدات100سرشمارینفوسومسکنراانجامدادهاند،)ب(به

 فیصدثبتوفیاتدستیافتهاند.80و
 معلوماتادارهملیاحصاییهو
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 بادغیستیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 منابع و مآخذ:
 1395سال ادارهملیاحصائیهومعلومات - ALCs--  (  2017سرویوضعیتزندگیمردمافغانستان) •
 2016وزارتمالیهافغانستاندسمبر–) (NPPsخالصهبرنامههایملیدارایاولویت •
 1397یهافغانستانسالوزارتمال-ریاستبودجهوالیتی–پروفایلوالیتیمالیوبودجه •
 1397وزارتاقتصادسال–خالصهطرحهایاقتصادیوظرفیتموجودبالقوهوالیات •
 1400-1395مالیهورازتاقتصادو–(ANPDF(سندچارچوبملیصلحوانکشافافغانستان •
 1397برگزیدهشاخصهایاقتصادیوانکشافی،وزارتاقتصادسال •
(2030-2015وزارتاقتصاد)–رافغانستاناهدافانکشافپایدا •

 منابع معلوماتی در  سطح والیت :

 ریاستزراعت،مالداریوابیاری •
 سکتوراقتصادورشدسکتورخصوصی •
 ریاستاحصائیه •
 وفرهنگریاستاطالعات •
 ریاستانرژیوبرق •
 ریاستپوهنتون •
 مستوفیت •
 ریاستعدلیه •
 ریاستمخابرات •
 تماعیریاستکارواموراج •
 ریاستاقواموقبایل •
 ریاستامورزنان •
 ریاستمعادن •
 ریاستگمرکات •
 ریاستانکشافدهات •
 ریاستحجواوقاف •

 



و  مالى  با حمایت  والیتى  اجتماعى-اقتصادى  ُرخنامۀ  این  و چاپ  تهیه 
المللى  بین  انکشاف  اداره   – ادارات محلى  تقویت  ابتکار  برنامۀ  تخنیکى 
اقتصاد  وزارت  به  مشارکت  در  و   (USAID) آمریکا  متحده  ایاالت 
جمهورى اسالمى افغانستان صورت گرفته است. مسوولیت محتویات سند 
هذا از آن دولت جمهورى اسالمى افغانستان مى باشد و دیدگاه ادارات 

انکشاف بین المللى آمریکا و دولت این کشور را منعکس نمى سازد. 

وزارت اقتصاد
آدرس: چهارراهى انصارى، شهرنو، 

کابل افغانستان
info@moec.gov.af :ایمیل آدرس

شماره تماس: 0752116075
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Pro�le is made possible through the support of USAID 
Initiative to Strengthen Local Administrations and in 
partnership with the Ministry of Economy. Contents of this 
documents are the sole responsibility of Government Islamic 
Republic of Afghanistan and do not necessarily re�ect the 
views of USAID or the United States Government. 
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