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 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 پیشگفتار

دیموفقگردش،یوتالشفراوانکارمندانخویمسرتاستکهوزارتاقتصادباسعیجا

نمودهوبهلیکشورتکمتیوال34یرابرایاجتماعیانکشافاقتصادیتیواللیتاپروفا

،سکتوریدولتری،موسساتغی،اداراتمرکزیتیوالنیمسولز،یدسترسهموطنانعز

یوانکشافیاقتصادیهاتیکنندهفعاللیوجوامعتمومتحدمللی،سازمانهایخصوص

قراردهد.

،یخی،قدامتتاریواجتماعیاقتصادتیوضعیرفاهعامهوچگونگیروشتریبلیپروفانیا

یواجتماعیاقتصادیتمرکزنمودهودرکلدورنماتیومصارفبودجههروالصیهاوتخصربنای،زیانکشافیسکتورها

فرصت،یچالشهاومعضالتفراراهرشدوانکشافاقتصاد،یواجتماعیاقتصادیهاتیظرفلیمتذکرهراازقبتیوال

قراردادهیابیتحتمطالعهوارزیاقتصادیوسعادتمندشیدرجهتآسایاقتصادتیموجودجهتبهبودوضعیها

است.

،یجمعآوریمدرنبرایهاوهیراموظفنمودتاازشیمسلکمیتکیل،یپروفانیابیوترتهیاقتصاد،جهتتهوزارت

رامطابقبهلیشده،استفادهنمودهوپروفانییتعیارهایمعلوماتدرموردساحاتمشخصمطابقمعیابیوارزلیتحل

روند،یبودجویشوندهگانبخصوصنهادهادیتامستفدینمایمککملیپروفانی.اندینمابیترتنیمعیزمانادیمع

نمودهومساعدتمیتنظاتیوالیواجتماعیاقتصادیهاتیهاواولویازمندیرابراساسنشیخویانکشافیپالنگذار

عامهرادرفاهبهبودرنهیتازمدیهماهنگنمایتیوالیهاتیهاواولویازمندیرامطابقبهنیجامعهجهانیلمایها

یانکشافیشرکاات،یاقتصادوالیهااستیرغیدریبیهایقسمتجاداردتاازهمکارنی.دراندیمساعدنمااتیسطحوال

اتیاقتصادوالیهااستیرلیپروفانیابیوترتهیکهدرتهیبودجویوواحدهایاداراتسکتورریوسایالمللنیب

.مینمایقدردانمانهیصمند،ووزارتاقتصادراکمکنمودها

متذکرهممدواقعگردد.تیدروالیاقتصادتیوبهبودوضعیریگمیدرجهتتصملیپروفانیانکه،یادیامبه



 مستور یمصطف دوکتور

 اقتصاد ریوز

  



 وزارتاقتصاد

 

2 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 سپاسگزاری

درشیخویهمکارانمسلکریناپذیخستگیباهمکارگریمسرتدارمکهامروزشاهددستاوردد

ویانکشافاقتصادیدرراستایسندجامعمعلوماتکیکهیتیواللیپروفاباشم،یوزارتاقتصادم

وات،یاقتصادوالیهااستیاعمدرمرکزوریومسلکیکیتخنمیتیبدونهمکارباشد،یمیاجتماع

نبود.ریامکانپذاتیدرسطحوالیدومیواحدهاریسا

دیطرحوتوحیعموماستیرتیریازهمکارانمتحتمدکیازهرخواهمیبااستفادهازفرصتممن

یکاریشرکایکیتخنمیت،یاقتصادیسیپالیعموماستیهمچنانازرم،ینمایوزارتاقتصادتشکر

علوماتکهارقامومیدولتریموسساتغری)اسال(وسایاداراتمحلتیمانپروژهابتکارتقویانکشاف

کهدرپروسهمیمرکزامتناننمای.همچنینمیخواهمازروئساسکتورمینمایهمکارانمانقراردادهاندابرازقدرداناریرادراخت

بهصورتویژهازدهیرسانیاریمارایکیمذکورهمکارانتخنلیمسودهپروفایرغنامندبهمنظویجلساتمشورهدهریتدو اند.

آمرانسجامنیمحترمعبدالرحمنکمد،یطرحوتوحیعمومسیرجیبهسیرویناپذیرمحترممیخستهگیشهاهاوتالیهمکار

اداراتتیمحترمپروژهابتکارتقونیبلخومشاورتیاقتصادوالسیرئ"شرافت"محترمجنتگلتیوالیاقتصادیهاتیفعال

.مینمایکهزحمتکشیدهاند،سپاسگزاریمحل

،اتیدرکشوربخصوصوالیواجتماعیاقتصادتیوبهبودوضعتیتقویموجود،فراراهیکشوروچالشهایفعلتیبهوضعباتوجه

.مییکارنمایواقتصادیانکشافیبرنامههاتیجهتتقوکجایاستتاباهمازیومتعهدانهومشترکماننشتریبیهنوزهمتالشها

ساختار،یشتیمعتیوضع،یاقتصادیهاتی،ظرفتیوالیمعرفرامونیکهشاملمعلوماتپدهیگردبیسنددرهشتفصلترتنیا

موجوددریهاتی)هشتگانه(،ظرفیسکتوریهاتهیطبقساختارکمت،یوالیانکشافتی،وضعتیوالیوفرهنگیاجتماعیها

تیفعالیسالگذشته،معلوماتدرموردچگونگنیچندیومصرفآنطیانکشافودجهها،بیگذارهیسرماتیوضعت،یسطحوال

ویعمدهاقتصادیشاخصهات،یاولویدارایملیهبرنامهها،خالصتیوالیاقتصادلی،منابعوپوتانشیردولتیموسساتغیها

افغانستانموردبحثقرارگرفتهاست.داریپاکشافومعلوماتواهدافانهیاحصائیآمارادارهملنیبراساسآخرتیوالیاجتماع

استدهیگردبیترتیویواحصایباربشکلمجموعهازارقامومعلوماتمهماقتصادنینخستیبرایتیواللیبهتذکراستپروفاقابل

یواجتماعیاقتصادتیشانرابادرنظرداشتموثریانکشافیسازراکمکخواههدنمودتابرنامههایسیپالنگذاروپالیکهنهادها

سندبادرنظرداشتنی.عالوتاًاندینمایوبررسلیوطهتحلمربتیوالیایجغرافتیبادرنظرداشتوضعیشافانکیسکتورهاکیبهتفک

.دینمایمیاریکمکوزینریپذبیآسشتریمناطقبیبهترمنابعوامکاناتجهتانکشافمتوازنبراصیوتخصیبندتیاولو

لیفوق)پروفایسندمعلوماتتیورزمتابادرنظرداشتاهمیمدیوتاکم،ینمایمیسپاسگزارکیاززحماتهرگریدکباریریاخدر

دویدورههایسندمذکوربادرنظرداشتاوضاعمرتبطبرایومجددسازی،درغنامنددینمایزی(امورمحولهرابرنامهریتیوال

رادرنظرداشتهباشند.یالزموضروریمسولهماهنگینهادهاریمشارکتباسایدرراستاقیتشویوبرادیسالهتالشورز



 یمیرح لیاسماع محمد

 وزارت اقتصاد یمسلک  نیمع
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 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 یوال یامپ

وحمایتتحتاجتماعیواقتصادیامنیتی،سیاسی،تحوالتافغانستاندرکهاخیردههنیمویکدر

جهانتوجهمحراقدرکشوراینوشدایجادجدیدنظاموگردیدسازیزمینهجهانیجامعههمکاری

اینتحققوحمایتبرایگوناگونهایزمینهدرخویشهایدستآوردبهتوجهبابلخوالیتگرفت،قرار

ازاسفالتیتواندرعرصهانکشافبطورفشردهمازاینمیان.میشودمحسوبپیشگاموالیاتازتحوالت

ها،توسعهیهبهقریهاومرکزولسوالیهامرکزشهربهولسوالیمواصالتیداخلشهروراههایسرکها

یبازسازیکند،وصلمیمرکزیابلخوکشوررابهآسیتخطآهنکهوالیجادهامانندایربنازیتوتقو

بهترآبیمجهتتنظیآبیاحداثسربندهای،محمدبلخینموالناجاللالدیالمللینبییهوایدانم

یبرایصنعتیپارکهایجادوایداخلیداتوتولیمحصوالتزراعتیتوحمایتتقویکارروی،زراعت

ازصادراتیتحمای،والبسه،پروسسموادنفتیموادساختمانیی،موادغذایداتدربخشتولیگذاریهبهترسرمایهاینهزمیفراهمساز

یجادوایپوهنتوندولتیهابرایربنازیجادوایوخصوصیدولتیدمکاتبجدیجادایقازطریلیوتحصیمیتعلیهایربنازیتتقوی،داخل

واطفالدریوالدییبسترنسا320وشفاخانهیشفاخانهداخلهوجراحیومجهزبرایاریاعمارساختمانمعی،خصوصیپوهنتونها

گسترشعرضهیهابرایهادرسطحشهروولسوالینکهاوکلیولسوالیوشفاخانههایناابنسیوآموزشیچوکاتشفاخانهحوزهو

وبلندمنزلهادرمرکزشهر،یمراکزتجارتیجاداینی،زمیرزیتجارتیهاوبازارهایتمارکیجادایت،درسطحوالیخدماتمناسبصح

بهمشکالتمسکنیدگیواعماربلندمنزلهاجهترسیشیرهایشهرکهایجادبهترمهمانانوجهانگردان،ایراییپذیهوتلهابرایجادا

سهمبراینمود.یادآورییگرموارددیشهروندانوبسیاشتغالبرایسازینهبرنامههاجهتزمیراهاندازیحی،تفریپارکهایجادمردم،ا

بهیلپروفاین(محسوساستایتیوالیلفا)پرویتیوالینمایکیایهوتهیجادبهاضرورتی،درامرانکشافمحلیشازپیشتربیریگ

انکشاف،درفعالشرکایتمامبامشورتیتحقیقرونداندازیراهطریقازیتدرسطحوالیاجتماع-یانکشافاقتصادیسازینهمنظورزم

جلساتسکتوری،رؤسایریاستتحتسکتوریهایکمیتهجلساتچوکاتدردولتیاداراتباتخنیکیوکاریهاینشستاندازیراه

تهیهپروسهیاننمودهاست.درجریبترتیتوالیوالیاستتحتریانکشافیتهوجلسهکماقتصادرئیسریاستتحتتخنیکیکمیته

یوبههمکارکشوراقتصادمحترموزراتتوسطکهیتیوالپروفایلیدصورتگرفتهاستتاازرهنمودجدییکوششنهاوالیتیپروفایل

 کننده عینت کهیتیوال یلپروفا .گیردصورتاستفاده،استیدهگردیبترتUSAID – ISLA)محــــلیاداراتتقویتابتکارمحترمدفتر

یکاستراتژیبرنامههاوپالنهایندرطرحوتدویتواندمیتوالیتوضعیازچگونگیبانکمعلوماتیثبهح و بوده یتوال ینا یکنون یتوضع

وکارمندانبرنامهیمتشکلازاداراتدولتیمسلکیمتوسطتیکیوتخنیبشکلفنیتیسندمهموالین.اتمامشودموثرساالنهیوانکشاف

یجمعآوریتازسطحوالیقاستکهمعلوماتدرجشدهدرآنبصورتدقیدهگردیب(ترتUSAID – ISLA)یاداراتمحلیتابتکارتقو

شدهاست.

رابرداشتهاست. اول گامیتیوالیلپروفاینوتدویهکهدرتهیدطرحوتوحیعمومیاستوزارتمحترماقتصادبخصوصر از سپاس ابراز

قانونوحقوقبشر،یتحاکمی،محترمهفتگانه)سکتورحکومتداریسکتورهایژهوبهیتیوالیهمچنانجاداردتاازاداراتواحدها

وسکتوراقتصادیاجتماعیتسکتورصحت،،سکتورزراعتوانکشافدهات،سکتورمصونیه،وتربیمسکتورتعلیعی،ومنابعطبیربناسکتورز

خاصیتشکریکیدانمالزممنمودندتالشویسعیدشبانهروزسنینایهکهدرتهیم(ابرازسپاسوامتناننمایوانکشافسکتورخصوص

یواداراتدومیتبامقاموالیتیوالیلپروفایموتنظیبکهدرترتیمنماUSAID/ISLAیاداراتمحلیتبرنامهابتکارتقویکیتخنیمازت

راکمکبلخیسندمهمحکومتمحلینایهدرتهیوشبانهروزیدهنورزیغدریکیتخییورهنماینوعهمکاریچازهیتدرسطحوال

.یدندرسانیاریو

 

 رهگذر اسحق محمد الحاج

 بلخ والی
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 خالصه

ومدیریتییهاروشباهرالقوابایدمنابعبازیآنهمگانیسااریوپایدایستکهبرایجیرسهتدوپراساسأانکشاف

یشافزرااسهمدیریتوندموثریتپراساسیترینعنصریکهمیتود.اکرللفعلمبداجتماعیبایاهنیتهازیذبسیجسا

تفادهازمنابعوامکاناتاستکهزمینهتحققطرحوترتیبطرزالعملوسیستماتیکسازیروشهایاسبخشدهمانا

.سازدمیاهدافانکشافیوپایداریآنرامیسر

برنامهریزیدرتمامسطوحباالییوپائینیاستواربرارقامومعلوماتدقیقوهمهجانبهمیباشدتابتواندازضیاعوقت

زیرابدونموجودیتمعلوماتکافیوارقامروشنوثابتومنابعجلوگیرینمودهوتاثیراتمثبتازخودبجابگذارد.

تحلیلواضحومبتنیبرحقایقوواقعیتازوضعیتانکشافاقتصادیواجتماعیجامعهموردنظرممکننبودهوبرنامه

هایمطروحهفاقدموثریتالزم،تطبیقگردیدهوسببضیاعواتالفمنابعمیگردد.

اینپروفایلرابههدفتعینیکمبنایواقعیومنبعمعلوماتیدرسطحکشوروایجادسهولتبدینلحاظوزارتاقتصاد

وزمینهبهتریدسترسیبهمعلوماتدقیقراجعبهوضعیتموجودوالیاتبرایپالسیسازان،پالنگذاران،پژوهشگران،

 نویسنده و دانشجویان بنیادهایخیریه، موسساتغیردولتی، براداراتدولتی، تخنیکیمشتمل توسطکمیته گان

کارمندانمسلکیمرکزیووالیتیخویشدرتبانیبااداراتدولتی،موسساتغیردولتی،جوانان،اساتیددانشگاهها،

نخبهگان،اهلخردودانش،جامعهمدنیوسایرنهادهایذیربطمرکزیووالیتیتدوینودراختیارمردمافغانستان

قرارمیدهد.

روفایلمزبورنهادهایپالنگذاروپالیسیسازراکمکمیکندتابرنامههایانکشافیشانراطرحوترتیبوموثریتپ

فعالیتهایانکشافاقتصادیواجتماعیخویشرابهتفکیکسکتورهایانکشافیبادرنظرداشتوضعیتجغرافیای

بادرنظرداشتاولویتبندیوتخصیصبهترمنابعوامکاناتجهتاینسندوالیتمربوطهتحلیلوبررسینمایند.عالوتاً

کمکویاریمینماید.نیزانکشافمتوازنبرایمناطقبیشترآسیبپذیر

ظرفیتهایاقتصادی،ابتداءاینوالیتمعرفیوسپسبهاینسنددرهشتفصلترتیبگردیدهکهدرفصلاولآن

وفرهنگیوالیتمذکوراشارهشدهاست.درفصلدوموضعیتانکشافیوالیت،معیشتی،ساختارهایاجتماعیوضعیت

ی)سکتورهایزراعتوانکشافدهات،زیربناومنابعطبیعی،صحتوتغذی،ادارهساختارکمیتههایسکتورطبق

والیت،وضعیتدرسطحظرفیتهایموجودمعارفوفرهنگومصئونیتاجتماعی(،اقتصادوانکشافسکتورخصوصی،

سرمایهگذاریها...تحلیلگردیدهاست.درفصلسومبودجهانکشافیومصرفآنطیچندینسالگذشتهبهبحث

گرفتهشدهاست.بههمینمنوالچگونگیفعالیتهایموسساتغیردولتیدرفصلچهارمجایدادهشدهاست.فصل

تخصیصدادهشدهودرفصلششم،هفتموهشتمباالترتیب،پنجمبرایتشخیصمنابعوپوتانشیلاقتصادیوالیت

تشریحخالصهبرنامههایملیدارایاولویت،شاخصهایعمدهاقتصادیواجتماعیوالیتبراساسآخرینآماراداره

ملیاحصائیهومعلوماتواهدافانکشافپایدارافغانستانموردبحثقرارگرفتهاست.
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 شیوه تدوین

بااتوالیتیبراساسیکروشنظاممندوتحقیقیجهتجمعآوریمعلوماتدربارهوضعیتموجودوالیپروفایل

صلحوانکشافافغانستان،برنامهملیچارچوب،درنظرداشتاهدافوشاخصهایاستراتیژیانکشافملیافغانستان

.یدهاستگردتهیهملیواهدافانکشافپایدارافغانستانهایدارایاولویت

ازجانبتیمتخنیکیریاست نخسترهنمودچگونگیجمعآوریارقاموتدوینپروفایلها برایتدوینپروفایلها

عمومیطرحوتوحیدوزارتاقتصادترتیبودراختیارتیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتقرارگرفت،تاتمامآمارو

هازسطحوالیتجمعآوریودرروشنایآنپروفایلهایوالیاتتدوینارقامموجودباتوجهبهشاخصهایتعینشد

یابد.سپستیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتدرتبانیبااداراتسکتوریمقیموالیاتمعلوماتودادههایموردنیاز

صائیهومعلوماتوسایرراطیپرسشنامههاازمراجعومنابعمختلفتحقیقیومعتبردرسطحوالیتچونریاستاح

نهادهایدولتی،سکتورخصوصی،موسساتغیردولتیداخلیوخارجی،نهادهایجامعهمدنیوسایرمراجعمعتبر

جمعاورینمودهیکسندواحدبنامپروفایل)نمای(والیتراتدویننمودند.

هباجوانبذیدخلواهلخبرهنیزاستفادهبهعملعالوتادرجمعآوریارقامودادههاازروشکارگروپیومصاحب

آمدهاست.بههمینمنوالدرتدویناینسندازمنابعومآخذمعتبرملیوبینالمللینظیرسرویوضعیتزندگیمردم

یات،طرحافغانستان،خالصهبرنامهدارایاولویتملی،پروفایلوالیتیوزارتمالیهدررابطهبهمسایلمالیوبودجهوال

شاخصهای برگزیده انکشافافغانستان، چارچوبملیصلحو والیات، موجود ظرفیتهایباالقوه هایاقتصادیو

استفادهبهینهصورتگرفتهاست. اقتصادیواجتماعیواهدافانکشافپایدارافغانستان

مرورومطالعهگردیدهبعدازمقایسهدرنهایتاینسندتوسطتیمتخنیکیریاستعمومیطرحوتوحیدبصورتدقیق

فصولوآماروارقاممندرجسندهذاباشاخصومعیارهایازقبلتعیینشده،زیورچاپیافتهاست.اینسندبهمثابه

یکمبناواساسواقعبینانه،تحلیلوضعیتموجودرابصورتدرستمهیاساختهروندپالنگذاریانکشافیوالیترانیز

میبخشد.بههمینترتیباینسندسرمایهگذارانوهمکارانانکشافیراتشویقنمودهنقشموثررادرراستایتسهیل

بهبودسرمایهگذاریوتوسعهایپایدارایفاخواهدکرد.
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 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 سند این یمعرف

 برنامهابتکار یکیتخن یتحما و وزارتمحترماقتصاد همکاری به ینکا شمالکشوربوده یاتوال جمله از بلخ یتوال

سندجامعبهشکلبانکیکیرادرتمامابعادطیتوالینایتگرفتهاندتاوضع یمتصم )اسال( یاداراتمحلیتتقو

یتی(والی)بانکمعلومات یتیوال یلپروفا نام تحت دینماییم مطالعه شما که را سندی .بناًیندنمایبوترتیهتهیمعلومات

–یداررادرقالباهدافانکشافپایتوالیفعلیتسندمهموضعینا.یباشدمیتوال ینا یفعل اوضاع ینمب که هبودبلخ

ی(،چارچوبصلحوانکشافملAfghanistan Sustainable(A-SDGs) Development Goalsافغانستان)

(Afghanistan National Peace and Development Framework (ANPDF)برنامه و یملیها(

است.یدهگردینوتدویه(تهNational Priority Programs (NPPs))یتاولویدارا

 مختلف منابع و مراجع از معلومات آوری باجمع که یباشدمیانکشافیپالنهاوبرنامهها ینتدو اساس یتیوال یلپروفا

 نهادهای و یخصوص سکتور ی،دولت ادارات سطح در که پراگنده معلومات یرسا و یتوالیک سطح در معتبر و یقیتحق

یاستکهط یاتوال جمله از بلخ یتوال.است شده یدتوح سندواحد یک شکل به و آمده؛ بدست یتوال ینا یمدن جامعه

چشمیهایشرفتپیواجتماعیبشر،انکشافاقتصاد حقوق و قانون یتحاکم حکومتداری؛یگذشتهدربخشهایسالها

 در معلومات گردآوری .مایدنیلوتکمیبخودرابهشکلجامعترتیتیوالیلتوانستهپروفا یتوال ینا .داشتهاستیرگ

 از یکی معلومات نگهداری و جمعآوری برای یقدق یکانیزمم یک یتموجود عدم و آن یپراگندگ به توجه با یتوال یک

پروفایلترتیبوتهیهکاریتیمآنهمبا.یباشدمیتدرسطحوالیتیوالیلپروفایبوترتیهته روند در یاساس هایچالش

ویربناقانونوحقوقبشر،سکتورزیت،حاکمیدارحکومت)سکتورسکتورهفتهاینمایندهازمتشکلکهوالیتی

طب تعلیعی،منابع تربیمسکتور مصیه،و سکتور انکشافدهات، زراعتو سکتور ، ویاجتماعیتونئسکتورصحت،

یتبرنامهابتکارتقویتیوالیمتیکیتخنیاقتصادبلخبههمکاریاستریریتتحتمد (یسکتورانکشافسکتورخصوص

 بهشکلمنظم،یهایتاولسوالیتتامعلوماترادرهمهابعادازسطحوالیدند(موفقگردUSAID/ISLA)یمحلتادارا

 معلومات ینا یتیوالیلپروفایکار یمت کار پشت با که .یندنما گرفته یلتحل و یهتجز به و آوری جمع یاریمع و یقدق

.یدومنسجمگردیلتحل ،یهتجز و آوری جمع

 اهداف:

والا شاخص خطوط پایترائه انکشاف اهداف قالب یداردر (  Afghanistan Sustainableافغانستان

Development Goalsمل وانکشاف صلح چارچوب  Afghanistan National Peace and)ی(،

Development Framework (ANPDF)ها برنامه و  National Priority)یتاولویدارایملی(

Programs (NPPs)پروسه یابتدائ مراحل برای بلخیتوالیعموم یتوضع یلتحل از (وارائهمعلوماتالزموجامع 

 .یتدرسطحوالیانکشافیوطرحبرنامهها پالنگذاری

 مشخصات:

یدارپا یانکشاف چوناهداف یالملل ینب و یمل های سند اهدافو به مربوطه معلومات شامل ،بلخیتوالیتیوال یلپروفا 

 در یقتطب یتقابل که بوده آن های شاخص و یتاولو دارای یمل های برنامه ،یچارچوبصلحوانکشافمل افغانستان،

 .یباشدم رادارایکیتخن و یمال منابعبشری، چون های یتمحدود داشت نظر در با یمحل سطح

 یتیوال یلپروفا سند ساختار
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 :است شده بندی یمتقس یرز عمده بخش چهار به سند ینا

یتگرفتهشدهومعلوماتچونوالیبصورتجامعبهمعرفیتبخشوالین:درایتوال یاول  معرف بخش .1

یرویمشارکتنیزانومیمعلوماتتوپوگرافیت،درسطحوالیتجنسیکسطحنفوسبهتفکیخ،تاریدازد

 کاربهبحثگرفتهشدهاست.

موجودیتگانهبراساسوضعهشتیبخشسکتورهاین:درایتوال یعموم یتوضع یلبخش دوم تحل .2

یربخشتصوینبهبحثگرفتهشدهاستتاخوانندهبامالحظهایواجتماعیبادرنظرداشتانکشافاقتصاد

 رابداند.ی،اجتماعیاسی،سیانکشافیتوضعیکل

 /ANPDF)یتاولو یدارا یمل یافغانستان، و برنامه ها یبخش سوم چار چوب صلح و انکشاف مل .3

NPPs:)بهیتاولویدارایملیوبرنامهها افغانستان انکشاف و صلح یمل وبچارچ بادرنظرداشتسند

 ینا یابیدست و مردم رفاه سطح بردن بلند یبرا ما کشور پالن واقع دریدوسندملینبحثگرفتهشدهوا

 .یباشدم ییخودکفا به کشور

درقالباهدافیتششگانهوالیبخشسکتورهاین(:دراA-SDGs)افغانستان  یداراهداف انکشاف پا .4

(هدف،17)ی(دارا2030-2015سالهسازمانمللمتحد)15یاجندایکافغانستانکهیدارانکشافپا

تمامیبرایتیوامنیستیزیطمحی،اجتماعی،(شاخصدرعرصهانکشافاقتصاد217و)یت(تارگ169)

استبهبحثیدهآنگردیقکهافغانستاندرکنارهمهمللجهان،متعهدبهتطبیباشدجهانمیکشورها

 .گرفتهشدهاست

 معلومات: آوری جمع ای یوهش 

هفتگانهدریگانسکتورهایندهمتشکلازنما که یتیسازیوال یلپروفا یمت اعضای برای ورکشاپ یرتدو .1

 .یباشدبلخمیتسطحوال

 .یتآنهابهتماماداراتدرسطحوالیقوازطریتیوالیسازیلپروفامیتیپرسشنامهبهاعضایعتوز .2

مردمبهمنظورجمعیهایونهادهایالمللینوبیدفاترهمکارملی،نشستوجلساتمتعددبااداراتدوم .3

 .یتیوالیلبخاطرپروفایتمعلوماتوارقامدررابطهبهوالیآور

ویحشدهتوسطسکتورهاوارجاعدوبارهآنبهاداراتغرضتصحیارقامجمعآوریوجمعبندیلتحل .4

 .یلتکم

 .بلخیتروزنامهها،مجالت،آثارونوشتههادررابطهبهوالی،چاپیتی،استفادهازمنابعانترن .5

دارایملیهایبرنامهوASDGافغانستانیدارانکشافپااهدافمانند،یازمنابعمورداعتباردولتاستفاده .6

 ..غیرهواولویت

 شده:  یمعلومات جمع آور یدوتوح یلمراحل تحل

درسطحیالمللینوبیملیردولتیغیونهادهایتوسطاداراتدومیمعلوماتمقدماتیبعدازجمعآور .1

بهیحقرارگرفتوغرضتصحیوبررسیلموردتحلیمعلوماتمتذکرهتوسطاداراتسکتوربلخیتوال

.یدمربوطارجاعگردیاداراتونهادها
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موردیتیوالیلپروفایبوترتیهتهیکاریتهگانهدرجلسهکمهفتیشدهتوسطسکتورهایدمعلوماتتوح .2

 الزمآوردهشد.ییراتقرارگرفتهوتغیغوروبررس

 فرستادهشد.یرورونظرخواهاداراتغرضمیالزممعلوماتباروساییراتبعدازآوردنتغ .3

یلشدهدرجپروفایادارات،معلوماتجمعآورینشدهتوسطمسولیشنهادپییراتبعدازاضافهنمودنتغ .4

 .یدگردیتوالاینیتیوال

بهیینهایوبررسیلشدهغرضتحلیمعلوماتازتمامادارات،معلوماتجمعآوریوبعدازجمعبند .5

باربرایراشدهآوریجمعمعلوماتمتذکرهکمیتهو.یدگردیشکشپیتیوالیلپروفایبوترتیهتهیتهکم

 .کردندتاییدنمودهمرورآخر
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 فصل اول

 یخنه تارییدر آ بلخ

 اسالم از قبل بلخ والیت تاریخ

بنامکهنهایمتندرباستانیسرزمیناینکه.میباشدافغانستاناسالمیجمهوریوالیاتترینقدیمیازیکیبلخوالیت 

ورودکناروکوهستانیمناطقدرشناسیباستانهایپژوهشاساسبهاست،شدهیادنیزباخترویکاهبلبخدی،:های

الی200دورهبهمربوطکهالجوردیننگینواسبقیزهاسلحه،بند،دستانگشتر،برنجی،آیینهقبیلازآثاربلخدریای

دریایآنامتدادبهکهاستشدهواقعوموقعیتساحهدربلخوهمچناناست.یدهگردیافت.میباشدمیالدازقبل900

بارنخستینبرایدرآنکهبودهاینسرزمینایندیگربارزیاتاستوازخصوصیمقدس(جاریای)دریادائتانیکآمو،

باستانبلخفزیکیحالتومدونتاریخ.استیافتهانجامگوسفندوبزمانندجانوارانکردناهلیوغذاییهایدانهکاشتن

نخستیناولیهپیشدادیانساللهآندرکهگردیدهآغازقبلسال5000حدودازبزرگشهریکبحیثقبالکهمیدهدنشان

ویدا،ریگهایسروددرجملهازکهنبسیارمتنهایدرسرزمینایناز.استگذاشتهراآریاییدولتوتمدنبنایسنگ

که.استشدهیادنیکیوبخوبیچینکهنآثارویونانیقدیممورخانآثارشاه،خشایارکتیبهداریوش،هایکتیبهاویستا،

.خوردمیبچشمیزنیستاکتاباویبلخدربخشهایخی،عنعناتتاررسوموفرهنگهاازبعضی

یآمدهبشمارمیزنیانتجارتومذاهبادی،وکانونفرهنگ تمدنمرکزکهبودهبزرگآریانایپایتختاولینبلخبناً

زنهمهکهشاعرانواستشدهشتهاگذبلخدرادبیدورانینتنخسبنیادیالدقبلازم2000تا1000یسالهادراست.

آندرجهانیتجارتمرکزوداشتهقرارابرشیممعروفشاهراهمسیردربلخ  .اندزدهادبیهایآفرینشبهدستبودند

.استآنمظاهرازیکیبلخبودیکگریکوهنرکهبودهگوناگونهایفرهنگتالقیمحلنیزوروزگار

  اسالم ظهور از بعد بلخ تاریخ

بلخبعدبهآنازویافتندراهبلخبهتمیمیقیسابناحنففرماندهیبهعربنیروهایبارنخستیناسالمظهورازبعد

شاعرانگان،نویسندهدانشمندان،وکردحفظراخودتاریخیجایگاهبلخنیزاسالمیعهددروشداسالمیقلمروازجزئی

درهراتاستقاللیمحمدطاهرپوشنکیالدیم822سالدر.استنمودهبشریتجهانتقدیمرابیشماریعارفانو

وشهریکردندبنامآلداودحکومتمیمحلیاندربلخفرمانروایانتادورهسامانیانخراسانرااعالمکردوازدورهطاهر

شد.یانقلمروسامانیجزئیالدیم889بلخدرسال

بودبلخمردمازهمسامانیان نگاهازبلخزماندرهمینوکردندانتخابخودحکومتپایتختعنوانبهرابخاراکه.

بلخی،ابوشکورچونزیاددانشمندانوگاننویسندهوشاعرانکه.استنمودهزیادیترقیهایتربیهوتعلیموفرهنگی

بودباهفتدروازهشهرِدورهایندربلخویآیندازآنجملهبحسابم…وبلخیسینایابنوبلخیشهیدبلخی،رابعه

شهرکوچک37مربعویلم3*3مساحتشهریامدشرقوغرببهحسابمیتجارتیکاروانهایازگذرگاههایکیو

دراطرافآنوجودداشتهاست.

اوابلخ یالدیم11سدهیلاز جزدولتیالدیم1221–1059وازسالیدولتغزنویدههمذکورجزئواخراتا

دادهکهشهریحادثهمعروفحملهغزهادربلخرویانبودهاست.دردورهسلجوقیانوخوارزمشاهیانغوریان،سلجوق

شهربلخرایالدیم1207باخانوادهاشدرسالیمحمدبلخینمبدلشدوموالناجاللالدیرانهبلخدراثرآنبهو
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قلمروجزئیبلخسال200حدودتیموریانازبعدو(مهاجرشدندیهعروفترکمیازشهرهایکی)یهترکوبهطرفقون

توسطبلخمیالدی1836-1801سالازپسوشداودولتجزئیبلخباباشاهاحمدزماندربوداشترخانیانوشیبانیان

افغانستانعمدههایوالیتازیکیحیثبهبلخزمانآناز.داشتمختارخودحکومتومیشدادارهمحلیحاکمیک

.استنمودهبازیکشوراجتماعیواقتصادیفرهنگی،سیاسی،تحوالتتمامدرخودراکلیدینقش

یثبلخکهمنحیتبلخنهاد،ووالیتمرکزوالیراباالیف(رسماًناممزارشریالدیم1929-1919اماناهللخان)شاه

یدرسالهاشاهظاهرمحمدپادشاهیزمانودربرخورداراستیادیزیتازاهمیشودمیادمرکززونشمالافغانستان

هراتبعدازکابل،یفدورهبهبعدشهرمزارشرینوازهمیقتطبیفشهرمزارشریدی(نقشهجدیالدیم1933-1973)

.یرودشهربزرگمهمافغانستانبهحسابمسومین

 آن یهتسم وجه

 )Zariaspa ( اسپهیزر ،کهبنامBactra باکترا: ینالت ؛Βάκτρα باکترا: باستانیونانی باختر شهریا بَلخ شهر

20استکهامروزهدرفاصله افغانستان یشهرهاترینیمیوازقد باستانوکهنآریانای مهمیاست،ازشهرهاآمدهیزن

  .واقعاست بلخیتوال مرکز یفمزارشر ازیلومتریک

استشدهادیمختلفینامهابهآنازبلخیتمدنویفرهنگتیموقعخاطربهیخیدرمنابعتار بلخن،یگزبلخمثالً.

 …داراالجتهاددارالفقاهه،االسالم،قبه،یبامبلخالقرا،امالبالد،امالحسنا،

19سدهیهاسالنینخستدرانهیمیایآسدریعبوریکاالهایبرایمهمانباررابلخزبان،یوفارسییجهانگرداناروپا

آمو وجنوب هندوکش سرسبز،درشمالیهانیوزمدرختیبیهاابانیبانیشهر،درمرزمنیاند.اشمارآوردهم.به

شهررابههمیهاکهدرّهشدیپخشمیجو18مرکبازیاشبکهقیآبادانبودوآبشهرازطراریبسی،زمانایدر

بلخدربرخوردگاهجادهدادیموندیپ نیوازشرقبهچران،یواقعبودکهازجنوببههند،ازغرببهایکاروانیها.

شهرت اسب وفروشدیخریبرایایدرآسیشهر،کهبهعنوانبازارنیاقیازطریشماریبیهاکاروان.شدیمدهیکش

.کردندیوآمدمداشت،رفت

بلخیتوالیویجغرافیتالف.موقع

دقیقهو31ویدرجهعرضالبلدشرق29ینب در که ازجملهوالیاتدرجهاولاست،وبلخیکیازوالیاتشمالکشور

کستانیازبیدقیقهموقعیتدارد.اینوالیتازشمالبهکشورها52درجهو74دقیقهو28ویدرجهطولالبلدشمال68

انوازطرفجنوبباوالیاتسرپلوتاجیکستان،ازطرفشرقباوالیاتکندزوسمنگان،ازطرفغربباوالیتجوزج

آنقراردارد.یوسمنگانهممرزاست.وشهرمزارشریفمرکزوالیتبلخبودهکهدرقسمتمرکز

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8
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 بلخ یتمربوطه وال یجاتها و قر ی. ولسوال5جدول 

 تعداد شورا ها تعداد قریه جات ولسوالی شماره

 120 121 بلخ 1
 40 58 دهدادی 2
 40 24 شاهینهر  3
 102 38 خلم 4
 67 87 دولت آباد 5
 85 109 چهاربولک 6
 72 85 چهارکنت 7
 3 8 مارمل 8
 112 153 زاری 9

 83 171 کشنده 10
 35 20 شورتپه 11
 26 15 کلدار 12
 81 171 چمتال 13

 122 114 شولگره 14

 

 یجغرافیاییوالیتووضعیتاقلیمب.قلمرو

کیلومترمربعمیباشد،که16.840مرکزیوالیتبلخ،اراضیاینوالیتییهاحصایتبادرنظرداشتمعلوماتآمر

کشورراتشکیلمیدهد.والیتبلخبهیکمرکزیت)شهرمزارشریف(ویکشهرکیکُلاراضیصدف2.48حدود

کهساحاتاراضیبندر دادهیحتوضیلدرجدولذیهرولسوالی)حیرتان(وچهاردهولسوالیتقسیمگردیدهاست،

.یشودم

هایولسوالیکبلخباتفکیتوالیدرمورداراضیحات.توض1جدول

 یاراض فیصدیمجموع  اراضی مربوطه یولسوالنام شهر یا  شماره

 درصد 2.9 كيلومرت مربع 481 بلخ 1
 درصد 3.0 كيلومرت مربع 511 چهار بولک 2
 درصد 8.6 كيلومرت مربع 1.445 چهاركنت 3
 درصد 10.3 كيلومرت مربع 1.733 چمتال 4
 درصد 5.1 كيلومرت مربع 864 دولت آباد 5
 درصد 1.4 مربعكيلومرت  233 یدهداد 6
 درصد 4.2 كيلومرت مربع 708 كلدار 7
 درصد 10.7 كيلومرت مربع 1.802 كشنده 8
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کهبعداست،کهتقریباًیکربعوالیترااحتوامیکند،یخلمازولسوالیهاییولسوالیازلحاظوسعتقلمروجغرافیای

10.3چمتالبایقلمرودرجهدومراداراست،کهبهتعقیبآنولسوالیصدف10.7کشندهبایولسوالی،ازاینولسوال

 هایدیگرتشکیلمیدهند.یقلمرواینوالیتراولسوالیومابقیگیرد،درجهسومازقلمروتماموالیترادربرمیصدف

12.4یبهطورتخمینیایندوولسوالیشمالاینوالیتراولسوالیهایکلداروشورتپهتشکیلدادهکهمجموعاراض

اهاریاینولسوالیهقسمتهایهمسایکهبرخیکند،ساحهوالیتبلخرااحتوام8/1بودهکهیمجموعاراضیصدف

وریگزارتشکیلشدهاست.یکهازتپههایریگیدهد،ودولتآبادتشکیلمیهاینهرشاهیولسوال

ساحه ولسوالیهایکِشنده،شولگرهوچهارکنتاحتواکرده،کههرسهولسوالیمجموعاً 30.9جنوباینوالیترا

هاازسطوحهمواربرخورداربودهکهدریوالوالیتراتحتپوششقراردادهاستوبیشترینساحاتاینولسیصدف

ساحاتدرفصلبهاردرنتیجهبارشبارانقابلزرعینبهطورمایلقرارگرفتهاست.ایمناطقتپههایخاکیبرخ

هندوکش)البرز،شادیانومارمل(قراردارندکهبلندترینیوالیت،سلسلهکوههایمیگردد.درکنارتپههایجنوب

.یرسدمترم2500تفاعاینکوههاازسطحبحربهار

وریگزاریرانیزتپههایریگیاینولسوالیشمالیوالیتقرارگرفتهاست،کهقسمتهایخلمدرقسمتشرقیولسوال

دنازطریقآبشیاینولسوالیآنهمواربودهکهعموماًآبزراعتیومرکزیجنوبیاحتوانمودهاست.قسمتها

 بهدستمیآید.یبرفهایزمستان

بهیاینسهولسوالیدولتآباد،چهاربولکوچمتالتشکیلمیدهد،کهمجموعاراضیهایغربوالیتبلخراولسوال

اززمینهایزراعتیرسد،میصدف18.4 اینیمنابعآبهایزراعتی،شرقیبرخورداربودهوماننداراضیکهعموماً

تشکیلمیدهد.یوالیتراآبشدنبرفهایزمستان

 درصد 24.9 كيلومرت مربع 4.197 خلم 9
 درصد 2.3 كيلومرت مربع 390 مارمل 10
 درصد 0.3 كيلومرت مربع 48 شهر مزار رشيف 11
 درصد 8.2 كيلومرت مربع 1.381 ینهرشاه 12
 درصد 9.9 كيلومرت مربع 1.663 شولگره 13
 درصد 8.2 كيلومرت مربع 1.384 شورتپه 14

كشنده  یجديد التشكيل است، هنوز مساحت آن روشن نبوده و شامل ولسوال یكه ولسوال یزاري به دليل 15
 است.

 یقبول شده است و ساحات آن شامل ولسوال یبه صفت واحد ادار  یردر چند سال اخ یرتانح یشهرک بندر  16
 .یباشدکلدار م

 درصد 100 كيلومرت مربع 16.840 واليت بلخ یمجموع اراض
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یزکهاینقسمتوالیتنبلخومارملتشکیلمیدهند،ی،هایدهدادیهمچنانقسمتمرکزیاینوالیتراولسوال

نوبارایآنراآبشدنبرفهایزمستانیبودهوبازهممنابعتأمینآبهایزراعتیوغربیمانندقسمتهایشرق

 ها،مرکزوالیتراشهرمزارشریفتشکیلدادهکهبیشترینمناطقیتشکیلمیدهد.درکناراینولسوالیهایموسوم

یزراعتیرابازهماراضیماندهوقسمتباقیکنداحتوامیشهریساتتاسیروسایمراکزتجارتی،اینشهررامنازلرهایش

تشکیلمیدهد.

ج.اقلیم

رسد،یمترمیمل40ماهانهآنتایتشکیلمیدهدکهمقداربارندهگیمرطوبوبارانیفصلبهارراهوابهطورعموم

گرادنیزمیرسد.یدرجهسانت43است،کهدرجهحرارتتایخشکواندکبارانیوفصلتابستانوخزاندارایهوا

 گرادمیرسد.یدرجهسانت-2یاوسطالبطوریبسیارسردداشتهکهدرماهجدیامادرفصلزمستانهوا

د.نفوس

نفرتخمینشدهکهازجمله1382155هش1396کشوردرسالیمرکزیهبلخبراساسمعلوماتاحصائیتنفوسوال

نجنسوگروپسیکبلخبهتفکیتنفوسوالیع.توزیباشدمینفوسدهاتیصدف62.4ی،آننفوسشهریصدف37.6

شاندادهشدهاست..ن2درجدول
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 مفصل دو

 والیت عمومی وضعیت تحلیل

 صحت سکتور تیوضع لیتحل -1

قدرآنرادانستهیدبندهگانشوحقانسانهاستکههرکسبایبزرگخداوندمتعالبرایاربسیازنعمتهایکیصحت

کشوریکیازصحتمنداساسجامعهصحتمندبودهامتیکوشاباشد.انسانهایگرانصحتخودودیهوتقوینوتام

باردوشودردسرجامعهیضمریبرعکسانسانهایمایدوانکشافرابپی.تعالیترقیاستکهاستقامتگرفتهتاپلهها

.میباشندکشوریانکشافوبازسازیهایظرفیتازعاریوبودهصحیواجتماعی.یاقتصادیهاینههزیشومسببافزا

بدونیفیتمتوازنوباکیخدماتصحینکهجهتتأمیسکتوریهایاستازریکیصحتعامهبلخیاسترپرسونل

یژیهاواستراتیسیپالیبباطرحوترتیهمهافغانهایبرایمذهبی،جندر،لسانی،نژادی،قومیضدرنظرداشتهرگونهتبع

احترامبهحقوقبشر،ی،ملی،اسالمیاصولوارزشهایتمشخصورعایکاریاستقامتهاینوتعیعقولوعملمی،ها

کاربلخیتسالمدروالیزندهگیجصحتوتروینتأمیبرایز،مسالمتآمیستیوهمزیتفاهمومشارکتجامعهجهان

مگریتواندشدهنمیمتضمنسالمتیبهتنهائیچکدامدولتهیاویائهنتبهموسسهیک.یکشخصبهتنهائی.میکنند

مشترکاهدافآوردنبدستبرایوباشندداشتهمساعیتشریکجامعهاقشاروخصوصی.یدولتیهمهسکتورهاینکها

.یمراحاصلنمائصحتمندجامعهبتوانیمتاگیردصورتتالشصحی

 یفعل یتوضع 1.1 1.2

مختلفهیمراکزدرقدمههایقپوششداردکهازطریصد(ف%95به)یباتقربلخیتدروالیبهخدماتصحیدسترس

سهلمردمهرمرکزیدسترسیدرنظرگرفتهشدهاست.برابلخیتوالیهایبصورتمتوازندرمرکزوولسوالیصح

بایکنفررادربرگرفتهوارتباطنزد1500یصحیبودهکههرکدامپوستههایصحیپوستهها838یدارایصح

باشد.یداشتهمربوطمیمرکزصح

بلخعامهصحتریاستبشریمنابعجدول

 تعداد داکتران اناث تعداد داکتران ذکور یپرسونل ادار

55 22091

تعدادقابلههاتعدادنرسها تعداد فارمسست

29 254148

 خدماتی پرسونل تعداد

428 
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 در سکتور:   یژیکاسترات یتهدف و ساحات فعال 2.1 1.3

یبمنظوردسترسیصحیستمسیدارمثمروپایافته،گسترشیافته،یتبهعملکردتقویابیهدفسکتورصحتدست

همهیایهوتغذیصحیتبهروشمناسبوارزانکهمنجربهبهبودوضعیصحیفیتوعادالنهبهخدماتباکیشترب

.یباشدگردد،میرپذیبآسیزنان،کودکان،وگروههایژهمردم،بهو

مرتبطبهآنهادرسکتورصحتعبارتنداز:یواجزاءفرعیژیکششساحهاسترات

یتومقررات،عدالتوحقوقبشر،ومؤثریناد،قوانمبارزهبافسیت،شفافیت،قابلی،پاسخگوی،:حسابدهیحکومتدار

  کمکها

صحتویمالیلها،تمویستمسیتتقویت،ورفعآزارواذیریسکتورصحت،جلوگیریتومدی:رهبریانکشاف نهاد

سطحی،ومشارکتعامهوخصوصیصحت،استندردها،سکتورخصوصیپالنگذاری،هماهنگید،باالبردنسطحعوا

 یوتمرکززدائیاتوال

بریوخشونتمبتنیتجنسیوی،جامعه،حفاظتصحت،صحتوقایصحت،صحتوتوانمندسازی:ارتقاصحت عامه

امراضساری،صحتباروریت،جنس نوجوانان، و کودکان نوزادان، ویوبیتمعیه،تغذی،ساریرامراضغی،مادران،

مقابلهیبرایوآمادگیطی،صحتمحی،حوادثوجراحات،کاهشتقاضأبهموادمخدر،صحتروان،یزیکیفیتوانبخش

 بحران.یریتومدیباحاالتاضطرار

(BPHS)یاساسیمجموعهخدماتصحینیکی،کلیومراقبتهایبهخدماتصحیودسترسیفیت:کیخدمات صح

  .یواجناسصحیها،طبعدلیفارمسی،ثالثیشفاخانهها(،EPHS)ییشفاخانهیوخدماتاساس

صحتیبشرمنابعلیتمووتیریمدانکشاف،جذب،د،یتول،ی:پالنگذارصحت یمنابع بشر

 بلخ یتدر وال یاساس یخدمات صح 3.1 1.4

استکهتوسطهرنوعیافغانستاناستوآنخدماتصحیتهدابواساسخدماتصحیاساسیمجموعهخدماتصح

شفاخانهوجامعصحیمراکز.اساسیصحیمراکز.فرعیصحیمراکز.یصحیمانندپوستههایهاولیمراکزخدماتصح

امکاناتوادویه.بشرینیروی.اسبابوسایلاندارهچهازسطوحهردرکهاستمشخصوگرددعرضهبایدولسوالیهای

.باشدبرخوردار

شدهاند:یبندیمتقسیآتیبهقدمههایکنندرامیبلخکهعرضهخدماتاساسیتوالدریمراکزصح

 (12)یتشفاخانهدروال •

 (42)اساسیکلینیک •

(19)خصوصیشفاخانه •

 (838)یپوستهصح •

 (38)یفرعیصحکلینیک •

 (15جامع)یصحکلینیک •

 (6)یشفاخانهولسوال •
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 (712)والیتدرسطحدواخانه •

 (32)البراتوار •

بهواقعاتراداشتهکهیگیدهاندکههرکدامامکاناتمشخصشدهرسیدهگردیمتنظیطوریمراکزصحیقدمهها

کهیتعدادمحدودمشکالتصحیکیکهودرصورتینمایدراحلمیشتحتپوششخویاهالیمشکلصحیشترینب

.یشودرجعتدادهمیصحیستمسیراضرورتداشتهباشدبهقدمهباالیشترامکاناتومهارتب

 :یباشدشامل هفت اجزا م یگرددعرضه م یکه در مراکز صح یاساس یخدمات صح 4.1 1.5

 صحتمادرونوزاد .1

 یتصحتطفلومعاف .2

 عامهیتغذ .3

 یکنترولامراضسار .4

 یصحتروان .5

 یوبیتخدماتمع .6

 یاساسیهمادواکماالتمنظ .7

 ضه خدمات در سه سطح است که شامل عر یستمس 5.1 1.6

.یفرعیومراکزصحیارسی.مراکزصحHPیایصحیپوستههایقدرجامعهوروستاهابودهکهازطرسطح اول:

.یولسوالیجامعوشفاخانههایمراکزصحیقهابودهکهازطریدرولسوالسطح دوم:

.یتیشفاخانهوالیقبودهکهازطریتدروالسطح سوم:

 فسکتور معار یلتحل -2

 خالصه سکتور 1.2 1.7

ازآنجملهسکتور.بوجودآمد درهمهعرصههاقابلمالحظهاییهایشرفتپ،یدکارآمدننظامجدیبارو .5

بهسکتورمعارفاشارهشدهینکاست.ایشرفتداشتهوهمچناندرحالپیرراچشمگیهایزفعالیتمعارفن

یمعلم،آزادیهتربیعلمی،کانونهایومسلکیکیتخنیهایتوتتعدادروزافزونمکاتب،مدارس،انست

سکتورمعارفیشتربیهایتمثالخوبدرعرصهموفقیتواندرامورورزشمیشرفترسانههاوهمچنانپ

 .بودهباشد

یسه(بابل251)و(بابمتوسطه239،)یه(بابمکاتبابتدائ156بهتعداد)بلخیتدرمجموعدرسطحوال .6

حضورنسبتهمچنان.وجودنداردیتدرسطحوالیرفعالوخوشبختانهمکاتبغیباشندفعالمیدولت

.میباشدذکورفیصد56واناث%44مکتبدرشاگردان

یات،ادبیهوتربیماست.)تعلیلذیهایمتشکلازپوهنخکهوجودداردیدانشگاهدولتیکتنهابلخیتدرسطحوال

(ینسسایوتر،ادارهعامهوکمپیاسی،طب،حقوقوعلومسیاتشرع،ینری،زراعت،اقتصاد،ژورنالزم،انجیعلومبشر

.میباشد
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 (لیسه/  متوسطه/  ابتدایه) یرو بدون تعم یرتعم یتعداد مکاتب دارا 2.2 1.8

استوبهتعمیریدارایسهبابل188بابمکتبمتوسهو154،یهابتدائببابمکت36بهتعدادبلخیتدرسطحوال

.هستندتعمیربدونبابمکتب240تعداد

 سال گذشته( 5ساالنه سکتور معارف )حد اقل  یمجموع بودجه انکشاف 3.2 1.9

،ی(افغان16343177مبلغ)1393سالیص،تخصی(افغان55275309مبلغ)1392سالیصتخص .7

ی(افغان79341821مبلغ)1395سالیص،تخصی(افغان24563257مبلغ)1394سالیصتخص

(209428395پنجسالمبلغ)یصکهمجموعآمبلغتخصی(افغان33904831مبلغ)1396سالیصوتخص

.یباشدمیافغان

  ی( سال قبل5ساالنه سکتور معار ف )حداقل  یمصرف بودجه انکشاف یزانم 4.2 1.10

مبلغ1393مصرفشدهسالیص،تخصی(افغان51841239مبلغ)1392مصرفشدهسالیصتخص .8

مصرفیص،تخصی(افغان18175182مبلغ)1394مصرفشدهسالیص،تخصی(افغان14478130)

ی(افغان31761649مبلغ)1396مصرفشدهسالیصوتخصی(افغان78611944مبلغ)1395شدهسال

.یباشدمی(افغان194868144مصرفشدهپنجسالمبلغ)یصکهمجموعآمبلغتخص

  یبدن یتورزش وترب 5.2 1.11

وی،بزکشیعالقمندورزشپهلوانیشترمروجاستومردموجوانانبینسوگذشتهبدیازسالهابلخیتدروالورزش

ی،سنتیورزشهاینخودرادارد.عالوهبرایوجودداشتهوعالقمندانخاصیتوالینورزشهاتاکنوندراینبودهوا

است.یافتهیجترویزورزشهانیگرکونگفوودیکواندو،تی،دوش،آببازیبال،مانندفوتبال،والیگریدیاکنونورزشها

بلخوالیتدرورزشکارانتعدادوهاکلپ،هافدراسیونجدول

 ورزشکاران عمومی تعداد ها کلپ تعداد ها فدراسیون اسم شامره
 اوسط طور

 3600 130 فوتبال 1
 680 34 والیبال 2
 92 8 باسکیتبال 3

 یدهدم نشان بلخ یدر پوهنتون دولت یتجنس یکو استادان را به تفک ینتعداد محصل یلجدول ذ

 تعداد استادان نیتعداد محصل

 استادان یصدیف مجموعه اناث ذکور اناث تیشمول یصدیف مجموعه اناث ذکور
 اناث

10641 7528 18169 41.5% 323 106 429 24.7% 
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 80 4 کورش 4
 850 13 کافوتوا 5
 w.t.f 19 880 تکواندو 6
 240 8 کاراته 7
 190 5 ووشو 8
 4000 50 فتنس بادی و اندام پرورش 9

 1500 10 بوکس 10
 120 8 شطرنج 11
 140 12 پانگ پینگ 12
 50 2 پهلوانی 13
 i.t.f 4 400 تکواندو 14
 900 13 تای موی 15
 700 10 بوکس کیک 16
 550 8 جمناستیک 17
 150 3 جودو 18
 120 4 برداری وزنه 19
 150 5 اتلتیک 20
 70 6 رانی بایسکل 21
 240 12 کرکت 22
 400 4 اسکیت 23
 660 18 بلیارد و سنوکر 24
 40 4 بدمنتون 25
 1500 16 بزکشی و کاری سواری 26
 2500 22 رزم فول 27
 240 9 شنا 28
 570 19 رزمی های هرن 29
 400 4 اندود باتور 30
 250 5 الرمی قوت 31
 120 3 جوجتسو 32
 580 4 وان کی 33
 890 3 فایت فری 34
 120 3 شتوکان کاراته 35
 100 3 هارا اشی کاراته 36
 350 5 وی حرفه تای موی 37
 220 4 فایت یونی 38
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 180 7 لفتینگ پاور 39
40 MMA 6 200 
41 UFC 4 150 

 

 خالصه سکتور معارف و فرهنگ یل. پروفا20جدول 

 شاگردان معارف با در نظر داشت برنامه

 یتعداد مجموع تعداد شاگران اناث تعداد شاگردان ذکور برنامه
 533980 239426 294554 یعموم یامتتعل
 18754 4497 14257 یاسالم یامتتعل

 3910 799 3111 یو مسلک یکیتخن یامتتعل
 4132 2839 1293 معلم یهترب

 828 515 313 یسواد آموز 
 13183 7260 5923 یصنوف محل
 630 630 0 یعیصنوف ترس

 575417 255966 319451 شاگران معارف یتعداد مجموع
 مکاتب معارف بر اساس برنامه ها

 مکاتب نسوان و ذکور( یکتعداد مکاتب)با تفک یتنوع نام برنامه
 مجموع مختلط نسوان ذکور

 147 132 3 12 یهابتدائ یعموم یامتتعل
 239 188 16 35 متوسطه

 251 134 58 59 یسهل
 6 3 1 2 دارالعلوم یاسالم یامتتعل

 28 13 0 15 مدرسه
 4 0 0 4 دارالحفاظ

 یکیتخن یامتتعل
 یو مسلک

 16 14 0 2 یتوتانست
 4 4 0 0 یسهل

معلم  یهترب معلم یهترب
 یاساس

2 4 13 19 

 8 8 9 0 یویمراکز حام
مرکز سواد  یاتیسواد ح

 یآموز 
0 0 2 2 

 724 510 83 131 مجموعه مکاتب در بلخ
 معارف یلتشک یاتجزئ

 مجموعه یراج مامور معلم برنامه
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 13409 1398 503 11508 یعموم یامتتعل
 327 58 23 246 یاسالم یامتتعل

 336 99 44 193 یو مسلک یکیتخن یامتتعل
 190 27 39 124 معلم یهترب

 193 11 18 164 یاتیسواد ح
 128 22 106 0 یادار  یتو معان یاستر

 14583 1615 733 12235 یمجموعه عموم
 و رسانه ها یخیآبدات تار ی،مراکز ورزش یلی،معلومات فرشده در بخش مراکز تحص

ذکور  ینتعداد محصل یخصوص یتعداد دانشگاه ها یدولت یتعداد دانشگاه ها
 یپوهنتون دولت

اناث  ینتعداد محصل
 یپوهنتون دولت

1 10 10641 7528 
و  یوییتعداد شبکه راد

 یدولت یزیونیتلو
 یویتعداد شبکه راد یخصوص یزیونیتعداد شبکه تلو

 یخصوص
 یخیتعداد آبدات تار

1 34 32 42 

 سال درمکاتب 15سن  یرز یتنرخ شمول  6.2 1.12

 قراردارد.بلخیتمعارفوالیاستدرسطحریدفص%80(ساله18-7)یرسنزیتنرخشمول .9

 بلخوالیتدردیداریهایرسانه

شامره
 

نام
 

رسانه
 

آغاز
 

رشات
ن

س 
فریکان

 

شامره
 

جواز
 

ب
صاح

 
امتیاز

 

مدیر
 

مسول
 

شامره
 

ب
صاح

 
امتیاز

 
شامره

 
مدیر
 

مسول
نشانی 
مالحظات 

 

تلویزیون 
 

ملی
 

بلخ
 

1366
 

175
 

میگا
 

هرتز
 

تلویزیون 
 

ملی
افغانستان 
 

محمد
 

گل
 

زملی
 

2002014
 2002296
 

چهار
 

ارهی
 

نوایی
 

جوار
 

مخابرات
 

 

تلویزیون 
 

آرزو
 

1384
 

  

کامل
 

نبی
 

زاده
 

نور
 

اغا
 

رشیفی
 

 

07991244
44

 
مقابل

 
رسک
 

کارته
 

آریانا
 

 

تلویزیون 
 

ستاره
 

سحر
 1388
 

کانال
 

28
 

شفیع 
 

عزیزی
 

شفیع
 

عزیزی
 0797909014

 0700551374
 

شهرک
 

خالد
 

بن
 

ولید
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تلویزیون 
 

مهر
 

1392
 

کانال
 

22
 

 

س
عبا

 
ابراهیم

 
زاده

 

محمد
 

اکرب
 

فرهمند
 0795600600
 0796664141
 

مقابل
 

پوهنحی
 

طب
 

بلخ
 

 

آریانا 
 

بلخ
 

1388
 

  

احسان
 

الله
 

بیات
 

بشیر
 

انصاری
 

 

0700506000
 

کوچه
 

صفری
 

کارته
 

آریانا
 

 

تلویزیون 
 

سفیر
 

1393
 

  

سید
 

عبدالله
 

رسور
م

 

سید
 

زمان
 

حسینی
 

079955004
 0777212525

 

کارته
 

صلح
 

مقابل
 

لیسه
 

دقیقی
 

 

تلویزیون 
 

میرتا
 

1393
 

  

عظا
 

محمد
 

نور
 

طاهر
 

قادری
 0700500500

 0788601010
 

شهرک
 

خالد
 

بن
 

ولید
 

0707074747
 

تلویزیون 
 

س
املا

 

1391
 

 147
 

انجنیر
 

نظیف
 

بسم
 

الله
 

0799172757
 0799702865
 

عطایی
 

پالزا
 

چهاارراهی
 

حاجی
 

ایوب
 0783301965

 

تلویزیون 
 

هیله
 

1393
 

انجنیر  
 

شعیب
 

عبدالجلیل
 

عثامنی
 0784247292
 

 

گله
 

چنار
 

عقب
 

مکتب
 

روشانه
 

بلخی
 

 

تلویزیون 
رنا 

 

1394
 

  

طوره
 

 باز
ستانکزی

 

طوره
 

 باز
ستانکزی

 0777500010
 0799270393
 

مجتمع
 

هاشم
 

برات
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تلویزیون 
 

سام
 

1394
 

  

گل
 

رحمن
 

همدرد
 

لطیف
 

ک
سها

 0700800000
 0799200292
 

پروژه
 

س
ا

 0781302302
 

تلویزیون 
 

24
 

1392
 

  

نور
 

احمد
 

نوری
 

صمد
 

پیکار
 

 

0798907423
 

مارکیت
 

زرگری
 079535040
 

 .استصحتوترتیببلخوالیتدرمحلیهایتلویزیونلستفوقشرحقرار

 

بلخوالیتدرمحلیهایرادیو

شامره
 

نام
 

رسانه
 

آغاز
 

رشات
ن

 

س
فریکان

 

شامره
 

جواز
 

ب
صاح

امتیاز 
 

مدیر
 

مسول
 

شامره
ب 

صاح
امتیاز 
 

شامره
 

مدیر
 

مسول
نشانی 
مالحظات 

 

رادیوی 
 

ملی
 

بلخ
 

1366
 

   

محمد
 

گل
 

زملی
 

2002014
 2002296
 

چهار
 

راهی
 

نوایی
 

جوار
 

مخابرات
 

 

 

رادیوآرزو
 

1395
 91.8
 

 

کامل
 

نبی
 

زاده
 

نور
 

آغا
 

رشیفی
 0700000012

 0799124444
 

مقابل
 

رسک
 

آریانا
 

 

 

رادیو
 

رابعه
 

بلخی
 

1386
 87.9
 

ناجیه 
 

حنفی
 

شکیبا
 

موحد
 

 

0700503060
 

منزل
 

سوم
 

رسک
 

برات
 

0700513576
 

مبینه
 

خیر
 

ش
اندی
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رادیو 
 

نهاد
 

1390
 90.4
 

نجیب 
 

پیکان
 

وحید
 

اوریا
 0700501521

 0792286060
 

عقب
 

سلطان
 

راضیه
 

 

 

رادیو
 

ستاره
 

سحر
 

1388
 91.3
 

شفیع 
 

عزیزی
 

شفیع
 

عزیزی
 0797909014

 0700551374
 

مارکیت
 

هاشم
 

برات
 

 

 

رادیو
 

بیان
 

شامل
 

1385
 88.5
 

شیرشاه 
 

امیری
 

حفیظ
 

مجیدی
 0797694653

 0798999941
 

منزل
 6 

هاشم
 

برات
 

079944134
 

رادیو 
 

لحظه
 

1388
 96.00
 

ابراهیم 
 

غضنفر
 

فهیم
 

حقبین
 0799505505

 0798341040
 

منزل
 4 

شهزاده
 

مارکیت
 

 

 

رادیو
نو 

 
بهار

 
بلخ

 

1391
 99.5
 

 

محمد
 

نبی
 

همدرد
 

محمد
 

نبی
 

همدرد
 0794000524
 0700526504
 

شهر
 

بلخ
 

دوره
 

دوم
 

 

رادیو 
 

مهر
 

1390
 99.3
 

س 
عبا

 
ابراهیم

 
زاده

 

وحید
 

سادات
 0795600600

 0795074407
 

مارکیت
 

تجارتی
 

ابراهیم
 

زاده
 

 

رادیو 
 

کلید
 

1382
 89.5
 

نجیب 
 

ایوبی
 

بیژن
 

ش
آر

 0799329832
 07888888771

 

شهرک
 

خالد
 

قسمت
 3

 

 

رادیو 
 

آزاد
 

1392
 97.8
 

احمد 
 

صمیم
 

احمد
 

ندیم
 0799456150

 0799456133
 

شهرک
 

خالد
 

بن
 

ولید
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رادیو 
 

مسلم
 

1395
 

  

عبد
 

القاهر
 

ذبیح
 

الله
 0783145005

 0799380054
 

مجتمع
 

برات
 

منزل
 

سوم
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.میباشداقتصادوعدلیهوزارتراجستروثبتکهبلخوالیتدرجوانانبهمربوطموسساتوهانهادلیست
شامره

 

 موسسه اسم
 مخفف
 موسسه

 مسول اسم
 موسسه

 ثبت منرب
 جواز

 متاس منرب بلخ در موسسه آدرس
 ثبت مرجع

 جواز
 فعالیت

مالحظات
 

 مرکزی موسسه 1
  اقتصاد 0777766161 فردوسی کتابخانه عقب  میرزایی حفیظه AWEC افغان زنان تعلیمی

2 

 برنامه  موسسه
 و اطفال انکشافی

 جوانان
 

YCDP اقتصاد 0700505650 رشیف مزار شهر 736 پیکان نجیب داکرت  

 آموزش مرکز موسسه 3
  اقتصاد 0700529750 برشنا ریاست رسک جوار  فرهاد محمد LLC لنکن

 تحقیقات موسسه 4
  اقتصاد 0787946578 باخرت کارته سوم رسک  محمود شاه WCLRF اطفال و زنان حقوق

 انکشافی موسسه 5
  اقتصاد 0799237607 هوایی پل رسک  برومند رفیق محمد SDO سنایی

 تعلیمی موسسه 6
 مهر برش حقوقی

MERHRO اقتصاد 0797300500 رشیف مزار شهر  داود انجنیر  

 جوانان بنیاد موسسه 7
 افغان

  اقتصاد 0777213777 باخرت کارته رشیف مزار شهر  شتاری 
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8 
 انسانی امداد موسسه

 کودکان و زنان برای
 افغانستان

HAWCA کلینیک پهلوی شاروالی رسک  سلطانی قاسم 
 ضیا

0705456107 
  اقتصاد 0707996044

 زنان شبکه موسسه 9
 افغان

AWN اقتصاد 0766776803 باخرت کارته  مسعوده  

10
 خدمات موسسه 

 صلح کارته  مقصود شاه SESO تعلیمی و اجتامعی
0787452529 

 
0791655666 

  اقتصاد

11
 و تشبثات موسسه 

 اقتصادی انکشاف
 افغانستان

OMEEDA اقتصاد 0791611320 رشیف مزار شهر  رجبی ذبیده  

12
 صحی موسسه 

 ی برا انکشافی
 افغانستان جوانان

YHDO 
 الله محب دوکتور

  اقتصاد 0788380066 آباد سید  

13
 برای خدمات موسسه 

 همبستگی و توسعه
SOUND اقتصاد 0700519017 شورتاکزار گذر 1507 خالد احمد  

14
 حرکت موسسه 

  اقتصاد 0744695261 برات هاشم مارکیت 3548 نیلوفر داکرت WDMO شگرف انکشافی

15
 اجتامعی موسسه 

 بهسازان
BMSO جاده گران ابراهیم مارکیت 3719 رشیف محمد 

 مسعود
  اقتصاد 0778819956

16
 برای قناعت موسسه 

 2114 فرید احمد انجنیر QDAWO زنان انکشاف
  اقتصاد 0799677413 باخرت کارته 
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17
 اجتامعی انجمن 

 زنان پیامن
 

  عدلیه 0797242926 مسعود جاده مارکیت عثامنی 1340 حیدری شکیال 
18

 و فرهنگی شورای 
 بلخ جوانان اجتامعی

 
 مارکیت بایقرا بلخ دروازه 440 قانونی عبدالرحمن 

0790304006 
 

0785004063 
  عدلیه

19
 اجتامعی انجمن 

 همزیستی
 

  عدلیه 0794434003 شهید مسعود جاده 880 عصمت انجنیر 

20
 اجتامعی انجمن 

 صلح ندای بانوان
 

  عدلیه 0729500296 شور دشت 914 سادات سحر 

21
 اجتامعی انجمن 

 دوست صلح جوانان
 

  عدلیه 0700532221 دهدادی 915 نارص مسعود 

22
 پیام اجتامعی انجمن 

 صلح آور
  عدلیه 0767761785 سخی کمپ 916 حسین 

23
 اجتامعی انجمن 

  عدلیه 0795059814 یادکار بابه 379 عصیان مریم  خواه صلح بانوان

24
 اجتامعی انجمن 

 صلح فش در بانوان
  عدلیه 0729111008 چهارم ناحیه 913 زاده حکیم سمین 
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25
 معتهدین شورای 

 نوین اجتامعی
  عدلیه 0789866575 رشیف مزار منایندگی دفرت 990 همدل محمد نیک 

26
 اجتامعی انجمن 

 مقیم رسپل جوانان
 رشیف مزار

  عدلیه 0789725563 رشیف مزار شمع چوک  اسامعیل سید 

27
 اجتامعی بنیاد 

  عدلیه 0799188071 رشیف مزار شهر  احمد شیر  افغان جوانان

28
 اجتامعی انجمن 

 التحصیالن فارغان
 بلخ زراعت

  عدلیه 0798152388 رشیف مزار شهر  نبی غالم 

29
 جوانان ندای مجتمع 

  عدلیه 0706509397 رشیف مزار شهر 627 الدین نور  افغانستان

30
 مردم از حامیت 

  اقتصاد 0775214303 یادگار بابه کمربند 3313 فرزانه خانم SAPO افغانستان

31
 جوانان انجمن 

 بلخ همنوای
  عدلیه 0794210201 پنجم ناحیه 266 حسینی طاهر سید 

32
 اجتامعی شورای 

  عدلیه 0776070083 گرد سیاه گذر  زاده عسکر  افغانستان جوانان

33
 

  عدلیه 0795411416 زاده نبی کامل راهی چهار  جواد احمد پوهنیار  خواه حق جوانان

34
 راه دانشجویان انجمن 

  عدلیه 0750508269 رسهنگ بیگ محمد گذر  اخالقی سلامن  تکامل



 وزارتاقتصاد

 

31 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

35
 بلخ منایندگی دفرت 

  عدلیه 0790555446 رشیف مزار شهر منک، معدن  ظاهر الدین محی  جوانان اتحادیه
36

 هامهنگی موسسه 
 برای مردم معاونت

 مردم
CAPPO اقتصاد 0791741010 رشیف مزار شهر موالنای کارته 2879 باخرتی عبدالقدوس  

37
 فرهنگی کانون 

  عدلیه 0795305720 روضه جنوب-رشیف مزار  احمدی مختار  افغانستان جوانان

38
 روند اجتامعی نهاد 

  عدلیه 0729605021 بلخ دانشگاه جوار-مزاررشیف 1612 احمدی حقجو شازیه  آزادی و عدالت ملی

39
 اجتامعی شورای 

 سخی کمپ خواهران
  عدلیه 0799574719 رشیف مزار-سخی کمپ 1401 چمن گل خانم 

40
 سازی توامنند موسسه 

 حقوقی اجتامعی و
 پیوند

  اقتصاد 0766166772 برات هاشم مارکیت 3881 الله وحید سید 

41
 اجتامعی انجمن 

  عدلیه 0798054750 آقچه بندر 1486 زاده حسن مریم  پیوند

42
 اجتامعی انجمن 

 جنوب بلخی رابعه مارکیت 1251 محمد لعل  بلهیکا بانوان
  عدلیه 0799453586 روضه

43
 اجتامعی شورای 

  عدلیه 0780424425 نور مارکیت  احمد شیر AYSC آریانا جوانان

44
 پرور صلح جوانا 

 افغانستان
  عدلیه 0780331115 نوآباد  جالل 
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45
 جوانان شورای 

  جوانان دفرت 0783332660 آباد دولت ولسوالی  رمضان الله نعمت  آباد دولت ولسوالی
46

 

   0729491714 نور مارکیت  گلبدین  افغان جوانان

47
 

  عدلیه 0747347036 بلخ والیت عامه فواید عقب  الله نقیب  پرواز فرهنگی کانون

48
 دانان حقوق مجمع 

 گران، ابراهیم حاجی مارکیت  زاده دستگیر یلدا  افغانستان
  عدلیه 0793661425 سوم منزل

49
 اجتامعی انجمن 

  عدلیه 0797772494   امیری الله مسیح  جو صلح جوانان

50
 

  عدلیه 0793443663 مزاری شهید مزار زراعت، کارته  حیدری معصومه  فاطر اجتامعی انجمن

51
 الدین ظهیر انجمن 

  عدلیه 0786364388 جوزجانی مارکیت  شاداب عظیم محمد  بابر محمد

52
 نو جوانان سازمان 

 بلخ اندیش
 0789847877   قهاری عبدالحفیظ 

0780617220 
  عدلیه
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بلخیتدروالیغاتاعالناتوتبلیشرکتها
شامره

 

نام
 

ت
رشک

 

آغاز
 

ت
فعالی

 

ب
صاح

امتیاز 
 

شامره
 

س
متا

مدیرمسول 
 

شامره
 

س
متا

 

نشانی
 

1 
 اعالنات رشکت

 تبلیغات و
 سیام

 مقابل 0792123273 شاکر 0744818656 منیر احمد 1391
 شهرداری

2 
 اعالنات رشکت

 انار وتبلیغات
 گلربگ

 0780075172 قاسم محمد 1392
 حفیظ

 سخی کارته 0790514200 الله

 چاپ رشکت 3
 مسعود جاده  فریدون 0777833255 فریدون 1392 ابریز وتبلیغات

 اعالنات رشکت 4
 رضوان 0796726900 الله روح 0786891560 الله بسم 1392 ایام تبلیغات و

 مارکیت

 اعالنات رشکت 5
 محمد 0787724000 فهیم محمد 1392 وزین وتبلیغات

 رضوان  فهیم
 مارکیت

6 
 و چاپ
 رنگین تبلیغات

 کامن
 گران جوار 0799434342 وکیل میر 0799434342 وکیل میر 1392

 مارکیت

7 
 و چاپ
 ساحل تبلیغات

 آبی
 0774369247 عباس سید 1392

 سید
 مسعود جاده 0774369247 عباس

8 
 و چاپ

 تبلیغات
 نور فرهنگ

 0799748511 محمد 0777754006 ظریف محمد 1392
 عقب

 شهرداری

 اعالنات رشکت 9
 آرش محمد 1392 راحم وتبلیغات

 محمد 0799835656 راحم
 مارکیت 0799835656 راحم آرش

 ترابی

 اعالنات 10
 تابش وتبلیغات

 محمد 0796213388 ایوب محمد 1393
 ایوب

 سیاه گذر 0796213388
 گرد

 اعالنات رشکت 11
 ضیا احمد 1393 پرداز وتبلیغات

 ضیا احمد 0700521080 روشندل
 سیاه گذر 0789621090 روشندل

 گرد

 چاپ رشکت 12
 ایلیا وتبلیغات

 علی سید 0798882231 آقا علی سید 1393
 آقا

 مارکیت 0798882231
 برات هاشم
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13 
 چاپ رشکت

 داوود وتبلیغات
 یار

 بیهقی جاده 0777189666 عبدالستار 0787946644 عبدالغفار 1393

14 
 اعالنات
 وتبلیغات
 بلخیان

 0796669090 کیومرث 0786865006 عبدالقیوم 1393
 مقابل

 شهرداری

15 
 چاپ رشکت

 تاپ وتبلیغات
 وی

 عطا 0797100100 پیام شفیق 1393
  0799066685 محمد

 وتبلیغات چاپ 16
 0700509393 عبدالصمد 1391 نصیب

 سید
عبدالصب

 ور
 کفایت 0799035720

 مارکیت

 اعالنات 17
 سکه وتبلیغات

 مظفر 0795934799 فرهاد 0799244522 سیر احمد 1393
 مارکیت

 وتبلیغات چاپ 18
 خان 0797436567 محمد خان 1393 بلخی برادران

 مارکیت 0797436567 محمد
 عثامنی

 وتبلیغات چاپ 19
 محمد 0782522723 غبار محمد 1393 اطلس

 شیرخان 0782522723 غبار
 مارکیت

 اعالنات 20
 0780780078 الله عزیز 0770020076 حکیم 1394 بودا وتبلیغات

 مارکیت
 غفور

 صادقی

21 
 اعالنات
 وتبلیغات
 جهانگیر

 محمد 0798574966 عمر محمد 1394
 راهی چهار 0798574966 عمر

 ایوب حاجی

22 
 اعالنات
 وتبلیغات

 یارمند
 محمد 0773473642 یاسین محمد 1394

 شیرخان 0773473642 یاسین
 مارکیت

 اعالنات 23
 چام وتبلیغات

 فرهاد 0799269009 بلخی فرهاد 1393
 بلخی

 عقب 0799269009
 تفحصات

24 
 اعالنات
 وتبلیغات

 بلخ بهارستان
 احمد 0788888440 صبور احمد 1394

 مارکیت 0788888440 صبور
 سلیمی

 اعالنات 25
 ابراهیم 0799777783 اویغون ابراهیم 1394 چهار وتبلیغات

 مارکیت 0799777783 اویغون
 برات هاشم

 اعالنات 26
 کرسا وتبلیغات

 محمد 0779352454 مجتبا محمد 1394
 مختار

 مارکیت بلخ 0777138800
 چهارم منزل
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27 
 اعالنات

 نرص وتبلیغات
 محبوب الله

 الله نرص 1394
 الله نرص 0778887000 محبوب

 0792162019 محبوب
 آپارمتان
 چینی
 فروشی



بلخوالیتدرهانشریهفهرست

شامره
 

نام
 

رشیه
ن

 

ت
نوعی

 
رشیه

ن
 

ب
صاح

 
امتیاز

 

مدیر
 

مسول
 

منرب
 

جواز
 

س
آدر

 
دفرت

 

تاریخ
 

رشات
ن

 

شامره
 

ب
صاح

 
امتیاز

 

شامره
 

مدیر
 

مسول
 

 بیدار 1
 هفته
 نامه

 ریاست
 اطالعات
 فرهنگ

 بیژن
  برناویچ

 جاده
  0502002014 1300 بیهقی

 هفته دو یولدوز 2
 نامه

 اقوام وزارت
 قبایل

 نورالله
  صمیم

چهارراه
 ی

 شادیان
1357   

 دانشگاه فصلنامه بلخ 3
 بلخ

 محمد
 صادق
 عصیان

 دانشگاه 
  0799344230 1368 بلخ

 نامه روز عرصنو 4
 بنیاد

 فرهنگی
 تقوی راه

 سید
 اسحق

 شجاعی
 گذر 

   1381 مارمل

 پرچم 5
 آزادی

 ماهنامه
 حوزه

 انتشارات
 شامل

عبدالغفا
 ریعان ر

 
چهارراه

 بیهقی ی
1381 0799572966  

 حزب ماهنامه رهگشا 6
 ملی متحد

 روزبه
 57 سعادت

 مارکیت
 هاشم
 برات

1387 0747342634  

 ماهنامه پرخه 7

 جرگه
 عنعنوی

 مردم
 شامل

 ضمیر
  سار

 بندر
تاشقرغا

 ن
1382 0788062065  

 فصلنامه روشنایی 8
 انجمن
 چشم

 پزشکان

 داکرت
 مرتضی
 فرهمند

 
چهارراه

 نارص ی
 خرسو

1385 0799195175  
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9 
 امید

همزیست
 ی

 ماهنامه
 محمد سید

 یزدان
 پرست

 سید
 محمد
 یزدان
 پرست

 جوزجانی 
 مارکیت

1386 0798102102  

 هفته فجر 10
 نامه

 عبدالروف
 توانا

 حجت
 الله

 میرزایی
166 

 مقابل
 لیسه

 سلطان
 راضیه

1387 0774417051  

 صدای 11
 ماهنامه بانو

عبدالقدو
 س

 باخرتی

 فریبا
  احمدی

 عقب
 لیسه

 سلطان
 راضیه

1389 078668122  

 الله نظیف گاهنامه 1 سلسله 12
 سید
 علی
 رهرو

 
 گذر

  0700559005 1392 مارمل

دوماهنام پرسلی 13
 ه

 الله ذبیح
 احساس

   1384 0799833338  

 یاد به 14
 دانشگاه ماهنامه حق

 بلخ

 محمد
 یاسین
 فالح

 دانشگاه 
0797743216 1390 بلخ

0  

 نجیب ماهنامه منا 15
 پیکان

 وحید
  07 1382  88 اوریا

 عقاب 16
 ماهنامه آزادی

 رساج
 الدین
 انتظار

 رساج
 الدین
 انتظار

307 
 جوزجان
 مارکیت

 دوم منزل
1390   

 فرشته 17
 مهدی ماهنامه خاور

 یوسفی
 ستار
 322 سدید

 آموزشگاه
 افغان
 ملر

1390   

 دانشگاه ماهنامه معرفت 18
 بلخ

 محمد
 صادق
 عصیان

 دانشگاه 
   1387 بلخ

 طلوع 19
 فردا

 هفته
 نامه

 علی محمد
 محقق

 حبیب
 ساعی

 مارکیت 
 برات

1392   

 سیدعظیم نرشیه نو بیان 20
 شاداب

 زهرا
   1385  90 احمدی
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 الله ذبیح نرشیه پیروزی 21
   1393    فطرت

 محمد عطا نرشیه خربه 22
 ساهو

 نجیب
 الله

 پاسون
52  1393   

 هفته دریا 23
 نامه

 محمد
 یعقوب
 آزرده

 محمد
 مجتمع  خلیلی

   1393 برات

 اندیشه 24
 صادق

 هفته
 نامه

 حامد
 رشیدی

 رحمت
 الله

 امینی
   1392 حیرتان 47

 پویای 25
 هرن

 محمد ماهنامه
 سامل

 محمد
 سامل

68  1392   

 سید حکیم سید نرشیه کشاورز 26
 بابه 90 حکیم

   1393 یادگار

 هفته راز 27
 نامه

 میرویس
 ربیع

 فردین
 فردوس

 بابه 
 یادگار

   

 هفته هویدا 28
 نامه

 مختار
 وفایی

 مختار
  وفایی

 مقابل
 دوصد
 بسرت

   

 ندای 29
 معلولین

 هفته
  الله روح الله روح نامه

 گذر
 حاجت

 روا

 
   

 رنا نوی 30
 هفته
 نامه

 الدین تاج
 خرم

 تاج
 الدین
 خرم

    نور چوک 

 هفته آویژه 31
 نامه

 عاطف
 آرین

 عاطف
 مجتمع  آرین

    برات

 خزینه 32
 شهرک  نیلوفر الدین نعیم نرشیه گی زنده

    حیرتان

33          

بلخوالیتدرانتشاراتموسساتنمایه

شامره
 

نام
 

موسسه
انتشارات 
 

آغاز
 

ت
فعالی

 

ب
صاح

امتیاز 
 

شامره
 

س
متا

 

مدیر
 

مسول
 

شامره
 

س
متا

 

نشانی
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 انتشارات موسسه 1
 محمد 0789668570 احمد نثار 1392 ماللی مرغلره

 چوک 0775380799 یاسین
 الکوزی

 انتشارات موسسه 2
 0786544899 علی سید 0786544899 علی سید 1392 فردا افق

 کوچه
 ماما

 ابراهیم
بلخوالیتدرژورنالیزمآموزشیمراکزنمایه

شامره
 

نام
 

آموزشگاه
 

آغاز
 

ت
فعالی

 

ب
صاح

امتیاز 
 

شامره
 

س
متا

 

مدیر
 

مسول
 

شامره
 

س
متا

 

نشانی
 

 آموزشگاه 1
 خرسو محمد 1391 طنین ژورنالیزم

 0796577234 یقین
 جمشید
 برهانی

 
0799435621 

 جادهه
 مسعود،
 مارکیت

 عبدالعلی

 آموزشگاه 2
 هاشم محمد 1393 اثر ژورنالیزم

 الله حیات 0799717271 زی احمد
 کارته 0799080402 

 باخرت

3 
 اموزشگاه
 ژورنالیزم

 خربنگاری
 سید 1395

 یام 0796697777 عبداملتین
 0793400944 

 جاده
 مسعود،
 مارکیت
 صادق
 زاده

بلخیتمعارفوالیاستبریردولتیموسساتهمکارغ: درسکتورمعارفیانکشافیوشرکایدولتیرموسساتهمکارغ

بلخیتمحترممعارفوالیاستربا(یوسفجرمنیکاو،برک،تیدنسویتهکم،GIZ،یونسفاست)موسسهیلقرارذ

 همکارهستند.

 یعیومنابع طب یربناسکتور ز یلتحل -3

دررامثبتیتغیراتمیتواندکهداردواجتماعیاقتصادیوانکشافرشددرایعمدهنقشطبیعیومنابعبنازیرسکتور

هاولسوالیسرکهای،عمومیهایشاهراهزیادیتعدادیگذشتهسال17طیبلخدروالیت.آوردمیانبهمردمزندگی

سرکهای.اندساختهمرفوعرامردممشکالتزیادتاحدیکهاندگردیدهواحداثاندازیجغل،اسفالتجاتقریهوحتی

484بطولعمومیوشاهراهشدهDBSTکیلومتر7طولبهولسوالی1وسرکهایمیباشدخامهولسوالی5اتصالی

.میگیردصورتمراقبتآنهاازبلخعامهفوائدمحترمریاستتوسطواستگردیدهقیرریزیکیلومتر

220kvانتقالیلین.میگرددتامینتاجکستانجمهوریوازبکستانجمهوریهایکشورتوریدیبرقازبلخوالیتبرق 

شریفمزارشهر220/110/20kvاستیشنسبآنطریقازبعدآواستیشنسویچبقیدآبادنائباستیشنسویچبهادال

 .میگیردقرارتغذیهتحت

:ذیلهایظرفیتبهنیروییترانسفارمرپایهسهدارایشریفمزار220/110/20kv استیشنسب
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2. 2x50MVA.220/20KV 

3. 1x50MVA.220/110KV 

:ذیلهایظرفیتبهنیروییترانسفارمرپایهیکدارایخلمولسوالی220/20KVهایاستیشنسب

1. 1x16MVA.220/20KV

:ذیلهایظرفیتبهنیروییترانسفارمرپایهدودارایشریفمزار110/35/6KVاستیشنسب

1. 2x16MVA.110/35/6KV 

:ذیلهایظرفیتبهنیروییترانسفارمرپایهدودارایشادیاندشت35/6KVاستیشنسب

1. 2x4MVA.35/6KV 

:ذیلهایظرفیتبهنیروییترانسفارمرپایهسهدارایبلخولسوالی35/6KVاستیشنسب

1. 2x1MVA.35/6KV 

2. 1x3.2MVA.35/6KV 

:ذیلهایظرفیتبهنیروییترانسفارمرپایهدودارایدهدادیولسوالی35/6KVاستیشنسب

1. 1x1.2MVA.35/6KV 

2. 1x4MVA.35/6KV 

توزیعبرقمشترک(146432)تعدادبهآنحومهوشریفمزارشهرباشندگانبهفوقهایاستیشنسبطریقاز

.میباشدفازسنگلمشترک (142132)تعدادبهوفازسه،بزرگمشترک(4299)تعدادبهآنجملهاز.میگردد

.میگاوات85اندازهبهشریفمزارهایاستیشنسبتابستانلودپیکهایحالتدربرقمصرف

.میگاوات3اندازهبهخلماستیشنسبتابستانلودپیکهایحالتدربرقمصرف

.میگاوات90تابستانمصرفمجموعمیگاوات،2اندازهبهحیرتانشهرکتابستانلودپیکهایحالتدربرقمصرف

.میگاوات91اندازهبهمزارکلیاستیشنسبزمستانلودپیکهایحالتدربرقمصرف

.میگاوات4شهرخلماستیشنسبزمستانلودپیکهایحالتدربرقمصرف

.میگاوات97.5زمستانمصرفمجموعمیگاوات،2.5حیرتانزمستانلودپیکهایحالتدربرقمصرف

مختلفهایظرفیتبهپایه592تعدادبهدولتیوتجارتیشخصی،ازاعمتوزیعیهایترانسفارمر هایترانسفارمر.

.پایه890تعدادبهرهایشیمنازلبرایتوزیعی

توزیعبرقبلخوالیتمربوطهایولسوالیوشریفمزارشهرمحترماهالیبرایترانسفارمرپایه1482ترازاضافهطریقاز

.استگردیده

صنعتیپارکدیگریوشادیاندشتصنعتیپارکیکیبوده،صنعتیپارکدودارایبلخوالیتکهاستاستذکرقابل

.استگردیدهتوزیعمختلفتولیداتغرضترانسفارمرپایه141تعدادبهومیباشدگوریمار

 سکتور یتهدف و ساحه فعال 1.3 3.2

فقرکاهششغل،ایجادملی،اقتصادرشدمنظوربهطبیعیمنابعازمناسببرداریبهرهناهمازیریناسکتورعمدههدف

منابعتنظیم،مردمومرورعبورهنگامدرسهولتایجادهمچنانووالیتومرکزمارکیتبهمردمدسترسیعامه،رفاهو
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مشمولزیربناسکتورفعالیت.میباشدزراعتیهایوزمیندریاسواحلتخریبازجلوگیری،آبضایعاتازوجلوگیریآب

گردیدهتطبیقاکنونتابلخوالیتمختلفساحاتدرمتعددیهایپروژهکهمیباشدآنولسوالی14ووالیتمرکز

.است

یعیومنابعطبیربناخالصهسکتورزیل.پروفا35جدول

 یها رسک لومرتیک
 داخل در شده اسفالت

 شهر

 جغل یها رسک لومرتیک
 شهر داخل در شده یانداز 

 خط آهن
 یشیرها یتعداد شهرک ها

 

 شهرک منظور شده 30 لومرتیک 101 200 185
 یها رسک لومرتیک

 داخل در شده اسفالت
 ها یولسوال

 جغل یها رسک لومرتیک
 ها یولسوال  شده یانداز 

تعداد مراکز خدمات 
 برق نیدیمستف یصدیف یترانسپورت

و در  یصدف 90در داخل شهر  4 207 128
 یصدف 73مجموع 

 یها رسک لومرتیک
 شاهراه شده اسفالت

 با یمواصالت یها
 اتیوال

  یخاک یها رسک لومرتیک
 تعداد پل و پلچک ها تعداد معادن باالقوه هایولسوال

351 128 8 
 181 تعداد پل هیپا 15تعداد 

 پلچک هیپا
 یها شاهراه لومرتیک

 آب نیدیمستف یصدیف رسبند ها ها ایتعداد در ها یولسوال با یمواصالت
 یدنیآشام

 صدیف 67 69 3 140
 

 یافغانیونمل800ینهبههزیاعمارهوتلسهستارهشهردار .10

 یاعماردوسالونفاتحهخوان .11

 یاطرافروضهمبارکتوسطسکتورخصوصیوآپارتمانهایرهابابتعم8ینوساز .12

 یشهریمترکانالوآبروهایلوک10احداث .13

 یلومترک100شدهداخلشهربهطولیزیریتکانکریسرکهاوکوچههایتموجود .14

کهتوسطسکتوریالمللینبیبهنامباختروطنبانورمهایمسافربریترانسپورتینلبابترمیکیتموجود .15

 است.یدهگردیگذاریهسرمایخصوص

 یفشهرمزارشریورودیدرراههایدوبابدروازهمجللوکنترولیتموجود .16

 یفدرشهرمزارشرینیزمیردوگذرگاهزیتموجود .17

 هایپلبزرگدرسطحولسوالیهپا300یتموجود .18
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ولتیلوک20بر220یشنآبادوتحتولتاژقرارگرفتنسباستیبنایشناستیچسویتوفعالیتموجود .19

یفمزارشر

 داردیتفعالیتوالیندرایوشرکتترانسپورتیهاتحاد78بهتعداد .20

 یتوسطسکتورخصوصیحیودوپارکبزرگتفریتوسطشهرداریحیبابپارکتفر6یتموجود .21

 یریوشهرکامیفرمرکزمزارشردیبزرگورزشیومودواستدیورزشیداندومیتموجود .22

 یافغانیون(مل160)ینهنفربههز1500یتبزرگنورباظرفیشگاههمایتموجود .23

 ینیزمیرزیتبانوانوپنجمارکیژهویتمارکیکی،تجارتیتبابمارک5یتموجود .24

سکتوریگذاریهسرمایقوعمدتاًازطریباشدمیشیصدهابالکرهایکهحاویشهرکقانونیسیتموجود .25

 فراهمشدهاست.یخصوص

یتوهمچنانموجودیمحمدبلخینموالناجاللالدیالمللینبییهوایدانمیدجدینلترمیتموجود .26

بهیمامتروتوقفگاهرمپل45متروعرضیلوک3.35یبهطولمجموعیدجدیوخطرنویتکسو

هزارمترمربع36مساحت

 یلومتر(ک101مزاربهطول)–یرتانخطآهنحیتوفعالیتوجودم .27

است.یدهاحداثگردیتجارملیشهرکههمکاریباییجهتزینیتزئیچهارراه18یتموجود .28

 یمحمدبلخینموالناجاللالدیالمللینبییهوایدانمیجادباایالزمههوانوردیالتتسهیتموجود .29

 ییوهواینیدرعرصهترانسپورتزمیموثرسکتورخصوصیتفعالیمساعدبراینهزمیتموجود .30

ییهوایدانمیدجدینلترمیجاد)بااینیوزمییهوایقسهولتدرصادراتووارداتکاالهاازطریتموجود .31

خطآهنیقازطرینازچیتجارتیاستکهکاالهایدهگردیجادفعالًامکاناتآنا–واحداثخطآهن(

 برسد.ییاروپایوتاکشورهایههمسایبهکشورهایقطرینبلخوهمچنانازایتواردوال

 :منابع معدنی بلخ وضعیت تحلیل 2.3 3.3

آهنسنگوطال،مس،معادندارایفلزاتمیانازکشوراین.میباشدانرژیومعدنیغنیمنابعدارایافغانستان    

.میباشدهاهایدروکاربنوسنگذغالقیمتی،هایسنگوسنگساختمانی،مصالح/موادمعادندارایهمچنینوبوده

شناختهدولتدرآمدافزایشوزاییاشتغالاقتصاد،بهبخشیدنتنوعاهرممهمترینتنهاعنوانبهمعادنسکتورتوسعه

اقتصاددردیگریبخشهربهنسبتهاهایدروکاربنومعادنسکتوردرازمدتومتوسطاقتصادیپتانسیل.استشده

.استبیشترافغانستان

اکتشافاتآننتیجهدرکهاسترسانیدهتصویببهرابازارمحورجدیدپالیسییککشورپتانسیلاینکردنآزادبرای 

بزرگخصوصیگذاریسرمایه.میکندپیداانتقالخصوصیسکتوربهدولتازکشورطبیعیمنابعمعادنسکتورتوسعهو

معادنصنعتاز.شدخواهدمشتقمجوز/جوازصدوروامتیازحقمعادن،مالیاتطریقازدولتدرآمد.بودخواهدنیاز

سرمایهبرایالبخشیبینیکپارچههایرویکردوروستایی،مناطقتوسعهبهبخشیدنسرعتوزاییاشتغالانتظار

برمبتنیگستردهطوربهکهمعادنجدیدقانون.شدخواهدواقععملموردمنابعتوسعهکریدوردرزیربناهادرگذاری

توسعهزیست،محیطحفاظت.استشدهتصویبنیزشودجذبمعادنبخشبههاگذاریسرمایهکهاستدولتاهداف

قانونیوسیاسیهایچارچوبدرمحلیخدماتکنندگانارائهازپشتیبانیجملهازملی،محتوایالزاماتواجتماعی

نمایدتشویقرامنصفانهوپایدارطوربهتوسعهادامهتاشدهگنجانیده آهنسنگپروژهوآیندهعینکمسمعدن.
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خودبهافغانستانمعادنبخشدرراخارجیهایگذاریسرمایهکهمیباشندمعادنبزرگهایپروژهاولینجاجیگگ

.اندکردهجذب

کهاستدادهنشاناخیربررسی.داردوجودافغانستانهایگذاریسرمایهوتجارتفراراهدرموانعهمهنوزتاکنون، 

جذبخودبهرادولتومردمبهاقتصادیمنافعارائهبرایالزمهایگذاریسرمایهمیخواهدافغانستانصورتیکهدراگر

تحلیلدرموجودمرکزیتوصیهیک.نمایدتطبیقراهستنداجرابهالزمکهسازمانیاصالحاتازوسیعیطیفبایدکند

بهدولتازناشیتوسعهانتقالمنظوربهپترولیمومعادنوزارتدرهابازسازیواصالحاتکهاستاینسکتوراینهای

.میباشدضروریخصوصیسکتورازناشیتوسعه

کوارتیزریگدار،خاکجغلریگ،چونه،سنگ معادن شور، نمک تعمیراتی،سنگ معادنشاملبلخوالیتعمدهمعادن 

 )گاز و نفت( هایدروکاربنی منابع دارای والیت این ش،.ه 30 دهه در شده انجام سروی مطابق.میباشد سلفروشیشهیا

 ترسبات و بلخ ساختمان کلدار، ساختمان خانه، جیران کنج، ساختمان دکر، جان محمد ساختمانآن ترین عمده .میباشد

 تجدید ایجاب ذخایر این .است گردیده تثبیت والیت این مختلف نقاط در و مختلف احجام به کهباشد، می البرز سلفردار

دربلخوالیتشمالدرکهآمودریاىامتداددرنفتىموادمعادن6اخیراًهمچنان.نماید می را تثبیتو اکتشاف سروی،

امریکاتحقیقاتىمرکزهمکارىباافغانستانمعادنوزارتطریقازدارد،موقعیتکلداروچهاربولکهاىولسوالیبین

.استشدهتخمیندالرمیلیون6.8ساالنهآننفتىموادموجودیت.استشدهکشف

 در والیت بلخ: مسکن و شهر تحلیل وضعیت 3.3 3.4

طیدر.استبودهکاهشحالدرهموارهافغانستاندرشهریرشد،(داخلیجنگدوران)2001و1978سالهایبین

پروسهوبودندشدنخرابحالدرجدیگونهبههاشهرمراکزوشهرهااکثر،(طالباندوران)2001تا1196سالهای

ازسازیشهرپروسهجدید،حکومتآمدنکاررویباو2001سالازبعدوجود،اینبا.بودراکدکاملبطورشهرسازی

کشورهایهایکمکبزرگسرازیریباهمسایههایکشورازمهاجرینبازگشتزماندربعداپروسهاین.شدآغازنو

(.جهانیبانکهاییافتهاساسبر)رسیدمی٪5.7بهشهریرشدمیزاناوسط2005سالدر.گرفتشدتبیشترخارجی

.دادقررپنجمردهدرراافغانستانشهریرشددنیاهایشهردیگرمیاندردرشترقماین

 :ی شهریها استراتیژی 1.3.3

 شهری؛ملیپالیسیرساندناجرابهوتاییدانکشاف، •

 بزرگ؛هایشهربرایساحویوشهریهایپالنانکشاف •

 ها؛زونهمهبرایساحویانکشافاستراتیژیبرایهاپالنسازیآماده •

 شهرداری؛ظرفیتتقویت •

 بزرگ؛هایشهرووالیتچهاروسیدرسازیظرفیتهایبرنامهودرآمدرشد •

شهرپنجوبیستبرایزیربناییهایگذاریسرمایههایپالنشاملشهری،توسعههایپالنانکشاف •

 بزرگ؛

داریحکومتبرایبنیادیاصالحاتعلمی،هایبرنامهتوسطشدهپشتیبانیبنیادیظرفیتارتقاوانکشاف •

 کشور؛بزرگهایشهرووالیتچهاروسیدرموثر
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 :شامل استراتیژی خدمات و شهری زیربناهای 2.3.3

 آب؛مورددرپالیسیوبرنامهتوسعه •

 کابل؛درشدهکشیلولهآببهفامیلهاازدرصد50دسترسیبهرسیدنبرای •

 والیات؛درشدهکشیلولهآببهفامیلهاازدرصد30دسترسیبهرسیدنبرای •

 :شامل خانه، و زمین توسعه قسمت در نشده، بندی نقشه مناطق بهبود برای ها استراتیژی 3.3.3

 سرپناه؛برایشهریهایزمینبهدسترسیدرافزایشدرصدپنجاهبهرسیدنبرای •

 سازی؛شهروخانههایفعالیتبرایعمومیهایزمینتوضیعدرافزایشدرصدسیبهرسیدنبرای •

 کشور؛والیت12درمسکنهایپروژهگیریسرازبرای •

   

 در بلخ: یمعلومات یتکنالوژ و  مخابراتتحلیل وضعیت  4.3 3.5

آوریفرآهموارتباطیهایسیستمبازسازیاهمیت2002سالدرانتقالیحکومتآمدنبوجودازبعد .32

نوسازیوعمومیرشدجهتافغانهابرایمعلوماتیتکنالوژیهایپیشرفتوتکنالوژیترینجدید

سایررشدبرایمعلوماتیتکنالوژیمعرفیوارتباطیخوبهایسیستم.گردیداحساسبالفاصلهافغانستان

مهمباشد،کاروکسب/تجارتیاوتربیهوتعلیمانکشاف،بازسازی،حکومتداری،امنیت،ممکنکهسکتورها،

.گردیدآغازبهترمعلوماتیتکنالوژیاستفادهوارتباطاتجهتزیربناهاایجادبرایتالشهای.شدپنداشته

انکشافورشدبهراسکتوراینتاشددادهمسولیت(MCIT)معلوماتیتکنالوژیومخابراتوزارتبه .33

مخابراتعرصهدرانقالباصل،در.استگرفتهصورتزیادیهایپیشرفتآنازبعد.نمایدوصلسریع

انکشافورشدرویمخابراتیومعلوماتیتکنالوژیسکتوررشد.میباشدکشورمهمهایموفقیتازیکی

بهبودراحکومتموثریتکرده،وصلبهمراکشورتمامسکتوراین.استداشتهچشمگیرتاثیراتاقتصادی

.استنمودهفراهمانگیزهخصوصیسکتوررشدبرایوبخشیده

34. 

گردیدهذکرذیلدرکههست،نیازجانبهچنداقداماتبههاتیژیاسترااینآوردنبدستبرای :ها استراتیژی 1.4.3

 :است

 آیندهمشکالتبرآمدنفایقوگذشتههایموفقیتاساسبرساختن .1

 .هاستسکتورتغذیهکهتربیهوتعلیمجریانوخصوصیسکتورنهادها،سکتوروزارتخانه،درسازیظرفیت .2

 افزودهارزشوجدیدخدماتنمودنارائه .3

 افغانستانمردموکارآمدوتولیدیدولت .4

  معلوماتی وتکنالوژی مخابراتی خدمات به دسترسی 2.4.3

مخابراتیخدماتپوششتحت(%90)حدودآکهداشتهوجودبلخوالیتدرمخابراتیخدماتبهدسترسی .35

.شدنگاشتهشمامعلوماتجهتموضوعمیباشد

معلوماتیتکنالوژیومخابرات .5
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.استشدهتوزیعبلخوالیتدرسیمدارتیلفونشماره10150پنجاهیکصدوهزارودهتعدادبه:نوت .6

 

الدینجاللموالناالمللیبینهوائیمیدانبنامکهداردوجودییهوایدانمیکبلخیتدروال  :یهوائ یادینم 5.3

 .استبازمحترممسافرینبرویوبودهفعالروزههمهکهمیگرددیادبلخیمحمد

وداخلیمسافرینبرایتسهیالتوفراهمجهتامکاناتهمه: ینیوزم یبه ترانسپورت هوائ یدسترس 6.3

 .استمهیاخارجی

مجموعبرایریاستاینآبیمنابعموجودمقدارآبحاضرحالدر    :صحی اشامیدنی آب به دسترسی 7.3

اینکهگردیدتذکربایدنداشتهمشکلصحینظرازامانبودهبخشقناعتکمیتنظرازشریفمزارشهرشهروندان

تختهازآبانتقالانکشافیبرنامهشریفمزارشهرشهرونداندرصد90الی85دادنقرارپوششتحتروستایریاست

 گرفتخواهدقرارشهروندانخدمتدرعالیکیفیتوبلندقیمتبابرنامهاینکهداشتهدسترویشهرداخلبهراپل

 شان فعالیت ونوع صنعتی /یدیتول یکاتاد فابرتعد  8.3 3.6

ایوشبکهخصوصیسکتوربخشتولیدیفابریکاتتماممیباشدبیشتراشتغالسهمبلخوالیتخصوصیسکتوردر

.استساختهمساعدشریفمزارشهرعزیزهمشهریانبرایرااشتغالبیشترزمینهکهبودهخصوصیمخابراتی
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والیتمحلیدولتومرکزیدولتجدیحمایتبهوبودهافزایشبهروبلخوالیتدرخصوصیگذاریسرمایهومیزان

بهترفعالیتوتولیدزمینهمیباشدکهخوبوبهترامنیتنسبتبهبلخوالیتدرتولیداتوخدماتارزش.استنیازبلخ

 .میباشدوبودهمساعد

  صنعتی های پارک 9.3 3.7

زمینهکه(نوائیشیرعلیامیرصنعتیپارک-2شادیانصنعتیپارک-1)داردجودوصنعتیپارکدوبلخوالیتدر

.استساختهمهیاتاجرینبرایرامصئونفضایوتولید

 سکتور زراعت وانکشاف دهات  تحلیل -4

 سکتور خالصه 1.4 3.8

یعی،منابعطبیمبلخدرچهارچوبچهاربرنامهکهشاملتنظیتوالیومالداریاریزراعت،آبیاستدربخشزراعت،ر

.یدنمایمیت،فعالاستازبرنامههایتوحماییرتغیریتومدیاقتصادزراعتیاءاحی،زراعتیزیوحاصلخیحاصلده

مصروفهاولسوالیسطحدرکارمندانازتن136جملهآنازکهمیباشدتن341مجموعاًزراعتریاستتشکیالت

میباشندرسانیخدمت المللیبینوداخلیهایانجوشمول)بهسازمان20مجموعدر. هایدربخشادارهاینبا(

اداراتیوانکشافدهاتباهماهنگیاءاحیاستوانکشافدهاتتوسطریاءد.دربخشاحننمایمیهمکاریمختلف

ازطرینقابللمسبدستآمادهاستکهایها،دستآوردهایوولسوالیتدرسطحوالیربطذ یقدستآوردهاعمدتاً

یراهسازیبرنامهملیی،روستایعصنایبرنامهملی،آبرسانیبرنامهملی،شهروندقیثامانند:برنامهمیبرنامههایقتطب

.استیدهمربوطهحاصلگردیبرنامههایروساییروستا

 

  یزراعت یها ینزم 2.4 3.9

راازهمینمدرکیشخویزندگیهاندکهنیازهاىاولیزراعتیهایتمصروففعالیتمردماینوالیصدف70بهیکنزد

وسیعاست؛اماتمامىزمینآندراثرکمبودآبکشتنمیشود.یداراىدشتهایت.هرچنداینوالیسازندمرفوعم

 کند.ینمیتموجودراکفای)شولگروبلخاب(تاحدىکماستکهآبآبیارىزمینزراعتیتآبدودریاىاینوال

متر30تنهایتمترمکعبآبنیازدارد؛امادریاهاىجارىاینوال400بلخدرجریانیکثانیهبهیزمینهاىزراعت

ازکشتیتاینوالیدرصدزمینزراعت60بهیکآبهمهسالهنزدیینارساینمکعبآبتهیهکردهمیتواندکهدراثرا

یتوالیعیوجوددارد.ساحهجنگالتطبیللمینزمهکتار150000هکتارزمینآبىو272000یتدراینوال. یماندم

مانند:کشنده،مارمل،چهارکنتیتوالینایکوهستانیهایدرولسوالیشترکهبیکندرااحتوامینهکتارزم115000بلخ

 رساحهعلفچردربلخوجوددارد.هکتا138600دارد.همچنانیتموقعیوزار



کشافدهاتخالصهسکتورزراعتوانیلپروفا

 یتعداد فارم ها
 یقاتیتحق

 حاصالت ساالنه زعفران یکوچک آب یبند ها تعداد مسلخ

 وگرامیکل 45 300 1 1
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 یها ونتیتعداد 
و  یتعداد مالداران مسلک وهیتعداد مراکز پروسس م یجیترو

 جات وهیحاصالت ساالنه م دهیآموزش د

 تن 67885 4000 2 14
 یها فیتعداد کوپرات
 و یمسلک نیتعداد دهاق باغ ها یزراعت

 دهید آموزش
 زجاتیحاصالت ساالنه سبز

 تن 636374 3500 هکتار 42464.3 16

تعداد دفاتر زراعت در 
 یزراعت یتعداد فارم ها علفرچر ها جنگالت پسته ها یولسوال

 3 هکتار 261526 هکتار 73005 14
 یمالدار  یتعداد فارم ها یوانیح یها نکیکل یللم یها نیزم تعداد رسد خانه ها

 520 45 هکتار150000 8
 یتعداد گدام ها

 مثمر ریجنگالت غ حاصالت ساالنه غله جات یآب یها نیزم رهیذخ

 هکتار 10000 تن 378042 هکتار 272000 9
بلخیتآنهادروالیتآبهمراهباظرفیرکانالهاوذخاتعداد

:ازاندعبارتکهاستموجودبلخوالیتدرآبگردانهایبندساختمانسهتعدادبه

دروازه6دارایکهداشتهموقعیتبلخوالیادهدادیولسوالیسیاجرموقعیتدرشاهینهرآبگردانبند .1

 .میباشدمکعبمتر(750)آنظرفیتوبودهکنترولی

دروازه18دارایکهداشتهموقعیتبلخوالیتچمتالولسوالیسرآسیابقریهدرثمرقندیانآبگردانبند .2

 .میباشدمکعبمتر(840)انظرفیتوبودهکنترلی

بودهکنترولیدروازه10دارایکهداشتهموقعیتبلخوالیتبلخولسوالیبنگالهقریهدربنگالهآبگردانبند .3

 .مباشدمکعبمتر(1100)آنظرفیتو

ساحهجهتساختنبند4بهتعدادیولیباشدبلخموجودنمیتدروالیآبزراعتیرهبلخکدامذخیتدروالهمچنان

آبیجمعآوریساحهجهتساختبندها17بهتعدادینبلخ،کشندهوزارعوهمچنیهایادریآبباالیرهذخیها

کهمنجملهیدهلگردوآبارسایبهمقاممحترموزارتانرژیوغرضاجراآتبعدییباراندرساحاتتحتاثرشناسا

وآبصورتیتوسطوزارتمحترمانرژbuild-designبهشکلیانشادیکارساختبندتنگیکیتخنیکارسرو

درمرکزقراردارد.یابیآنتحتمرحلهارزیگرفتهکهپروسهداوطلب

 یمنابع آب 3.4 3.10

آمودرشمالیا.دریباشدخلممیایبلخودریایآمو،دریایبلخسهحوزهآبوجودداردکهشاملدریتدروال1.3.4

آبیتموقعیتوال در و قسمتهایبعضیاریدارد ولسوالیاز میهایمحدود آناستفاده از .یشودشورتپهوکلدار

دولتآباد–.حوزهدومآنحوزهآبکشندهدیباشمترمکعبم834160000آموبهمقداریایساالنهدریآبیلپوتانش

رایتکهغرباینوالیباشدمترمکعبم200643840بلخبهمقداریایساالنهدریآبیل)حوزهبلخ(است.پوتانش
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هاىکشنده،زارى،شولگره،چارکنت،دهدادى،چمتال،چهاربولک،بلخودولتآبادراشاملیکندوولسوالیمیاریآب

،گریم نهرسیاهگرد نهربلخ،  نهرآبیارىزمینسرچشمهمیگیردکهعبارتانداز بندیا اینمنطقهیازده از دد.

حوزه. نهرمشتاق،نهرعبداهلل،نهرچمتال،نهردولتآباد،نهرچهاربولک،نهرفیضآباد،نهرآقچه،نهرامامونهرشاهى

سمنگانسرچشمهگرفتهوتمامىیتبلخواقعشدهاستکهازوالتیسومآنحوزهخلماستکهاینحوزهدرشرقوال

دهد،دوکانالعمدهآنعبارتانداز:نهرهاىشرقىونهرهاىغربى.یخلمراتحتپوششقرارمیولسوال

یدتولینیبیش.پیباشدبلخدرساحهچشمهشفاوپلبرقمیتشدهدروالینیبیشپیآبیبندها 2.3.4

 .یباشدمیگاواتم100ازیشترشدهبدستخواهدآمد،بینیبیشپیبرقکهازبندها

 جغرافیوی موقیعت بادرنظرداشت)  دهات وانکشاف زراعت سکتور موجود وضعیت تحلیل 4.4 3.11

 (ها ولسوالی تفکیک به

 هکتارظرفیت(/للمی،ابی)کشتقابلهایزمین 1.4.4

 .داردوجودبلخوالیتدرللمیزمینهکتار150000وآبیزمینهکتار272000 •

 یومالداریمحصوالتزراعتارزش 2.4.4

 افغانی6277700000گندم •

 یافغان52500000برنج •

 افغانی190500000انار •

 افغانی1500000000پخته •

 افغانی1063650000انگور •

 افغانی241500000کنجد •

 افغانی132300000بادام •

 نیافغا1798230000خربوزه •

افغانی2101310000تربوز •

وروستائیزراعتیعمدهمحصوالتمیزان 1.4.4

 تولید میزان محصول

 تن 313885 گندم
 تن 1500 برنج
 تن 47000 پخته
 تن 21273 انگور

 تن 4410 بادام
 تن 179823 خربوزه
 تن 210131 تربوز
 تن 6350 انار

 تن کنجد



 وزارتاقتصاد

 

48 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 زراعتیصادراتیعمدهمحصوالتقلم4.4.4

 تن468کشمش •

 تن96پخته •

 تن560سبزیجات •

 تن150.103طبینباتات •

 تن61تازهجاتمیوه •

 زراعتدرسکتوراشتغالفیصدی

 .اندپیشهزراعتبلخوالیتمردم70% •

 مرد60% •

زن10% •

ییغذامصئونیت

 .دارندغذاییمصونیتبلخوالیتدرمردم30% •

 سردخانههاتعداد

 .استموجودبلخوالیتدرزراعتیمحصوالتنگهداشتبرای(انرژیکیصفری،)سردخانهببا9تعدادبه •

 آنظرفیتباابیاریهایکانالتعداد

درهشولگره،بلخ،چمتال،دهدادی،هایولسوالیواقعرسمیعمومیکانال24تعدادبهبلخوالیتدر •

 .داردوجودحیرتانوکلدارزارع،صوف،

 ظرفیت/زراعتیابذخایرتعداد

 .نداردوجودبلخوالیتدرزراعتیآبذخیرهکدام •

 ابیاریظرفیت/ابگردانهایبندتعداد 10.4.4

:ازاندعبارتکهاستموجودبلخوالیتدرآبگردانهایبندساختمانسهتعدادبه

دروازه6دارایکهداشتهموقعیتبلخوالیادهدادیولسوالیسیاجرموقعیتدرشاهینهرآبگردانبند -1

 .میباشدمکعبمتر(750)آنظرفیتوبودهکنترولی

دروازه18دارایکهداشتهموقعیتبلخوالیتچمتالولسوالیسرآسیابقریهدرثمرقندیانآبگردانبند -2

 .میباشدمکعبمتر(840)انظرفیتوبودهکنترلی

بودهکنترولیدروازه10دارایکهداشتهموقعیتبلخوالیتبلخولسوالیبنگالهقریهدربنگالهآبگردانبند -3

 .مباشدمکعبمتر(1100)آنظرفیتو

 وظرفیتتعداد/وزراعتیحیوانیهایفارم 11.4.4

 فارم7زراعتیهایفارمتعداد •

 فارم174مرغداریهایفارمتعداد •

 932741گوسفندتعداد •
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 357758بزتعداد •

 97989گاوتعداد •

 9497شترتعداد •

 16436اسپتعداد •

  ی( سال قبل5ساالنه سکتور زراعت ) حداقل  یبودجه انکشاف مجموع 5.4 3.12

 افغانی15381925انکشافیبودجه1393سال •

 افغانی3888500انکشافیبودجه1394سال •

 افغانی11777700انکشافیبودجه1395سال •

 افغانی34267365انکشافیبودجه1396سال •

 افغانی20374576انکشافیبودجه1397سال •

 ی(سالقبل5ساالنهسکتورزراعت)حداقلیمصرفبودجهانکشافمیزان

افغانی14463173انکشافیبودجهمصارف1393سال •

افغانی3888480انکشافیبودجهمصارف1394سال •

افغانی11777700انکشافیبودجهمصارف1395سال •

 افغانی30054839انکشافیبودجهمصارف1396سال •



 زراعت درسکتور انکشافی وشرکای دولتی غیر همکار موسسات 6.4 3.13

1. FAO 
2. NHLP 
3. OFWMP 
4. CARD-F 

5. AAIP 
6. SNAPP2 

7. NPO 
8. CCAP 
9. RADAP-NORTH 

10. PIN 
11. WFP 
12. JDA 
13. DCA 
14. DACAR 
15. NEI 
16. ACBAR 
17. ACTED 
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18. GP 
19. HIH 
20. ICARDA 
21. EU-FARM 

22. OHW 
23. CARE 
24. ADF 
25. IFAD 
26. SEDEP 
27. SWIM 
28. GREEN 
29. ASIO 
30. PRB 
 افغانستانرفاهیواجتماعیخدماتموسسه .31
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  یاقتصاد ورشد سکتور خصوص حاکمیتسکتور  یلتحل-5

شاملریانکشافیتهکمیبندیممطابقتقسیاقتصادوانکشافسکتورخصوصیتسکتورحاکم اقتصاد،یاستاساساً

ادارهمستقلنورمواستندرد،یش،کنترولوتفتیاستتجارت،ریاتاقهایاستریع،تجارتوصنایاستریت،مستوف

تطبیقبهمرتبطهایفعالیتسکتوراینطریقاز.یباشدکمککنندهمیگمرکونهادهایاستوریهاحصائیاستر

ورسکترشدبرایهازمینهایجادوتقویتمالی،ادارهبهبودعواید،آوریجمعتقویتمالی،مدتمیانچهارچوب

داخلی،محصوالتبرایمارکیتتقویتمالی،خدماتوالیت،سطحدرصنعتوتجارتبرایهاسهولتایجادخصوصی،

سکتورایندرانکشافیمسائلبیشترراسکتورکارتمرکز.میگرددمدیریتداخلیتولیداتومحصوالتصادراتتقویت

.میگرددتنظیموالیتانکشافیکمیتهوسکتوریجلساتطریقازآنهایفعالیتومیدهدتشکیل

یدررشداقتصادیت،والینفعالایباشد.جامعهتجارتیافغانستانمیمهماقتصادیهایتبلخازجملهوالیتوال

عالوهبریدار،بهرشداقتصادپایابیکردهاست.ازجملهعواملموثردردستیفاءنقشبسزاراایرچندسالاخیدرط

کشوریهایتوالیرباسایسهدرمقایتوالینایتینسبتأخوبامنیتوضعی،تجارتیمجاورتباسرحدوفرصتها

مرکزیکبرد،بهیبهترسودمیتیامنیطوازشرایرودشهربزرگکشوربشمارمینکهدومیفاست.شهرمزارشر

ی،شاملبانکداریتوالیندرایدیکلیتجاریشدهاست.سکتورهایلتبدیوتجارتیاقتصادیهایتفعالیبرایمحور

 باشد.یمیزارعتوباغداری،معلوماتیمحصوالت،تکنالوژیدتجارت،تول

یروسایکااماراتمتحدهآمریه،روسیا،کوریه،ازبکستان،قرغزستان،ترکیران،پاکستان،این،چیبلخباکشورهایتوال

درسرحدکشورازبکستانیرتانبلخهمانابندرحیتوالیعاملدررشداقتصادیندارد.فعالتریکشورهامناسباتتجارت

یالتگردد.خطآهنبهکشورازبکستانتسهیمتصلمیگردیازکشورهایاریآنافغانستانبهبسیقاستکهازطر

یخشک،محصوالتزراعتیوهبلخعبارتازمیتوالیمحصوالتصادراتینبوجودآوردهاست.مهمترتجارتیالزمرابرا

دهد.یمیلاستکهدرحالحاضربخشاعظمصادراتافغانستانراتشکیدستیعوصنا

یفمزارشر(کهدرشرقوجنوبشهریانشادی(و)پارکصنعتیینوایرشیعلیر)امیدوپارکصنعتیتموجو

ینمتشبثیبرایاداراتحکومتیقوهمچنانعرضهخدماتازطریباشدمیگذاریسرمایبرایخوبینهداردزمیتموقع

انجوهایفرصتممکنهوبراینبهزودتریعتجارتوصنایاستبلختوسطریتدروالیدربخشجوازسکتورخصوص

گردد.یوزارتاقتصادصادرمیقمراحلوازطریاقتصادطیاستریقازطریالمللینوبیوموسساتمل



 یتعداد رشکت ها
 یساختامن

 یتعداد رشکت ها
 یخدمات

تعداد رشکت 
 یزراعت یها

 یتعداد رشکت ها
 یدیوتول یصنعت

859 729 87 556 

خدمت  یتعداد رشکت ها یمشورت یتعداد رشکت ها
 یصح

 یتعداد رشکت ها
 یصنعت یتعداد پارک ها یمیتعل

22 47 87 2 

 تعداد دفاتر ملل متحد یتعداد موسسات محل تعداد موسسات انرت نشنل تعداد موسسات نشنل
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10 34 174 16 

 ینفت مواد خانه هیتصف تعداد کارخانه ها
 مرت به نیصادرات قال

 مربع
 سال در یافغان به تیمستوف دیعوا

 1396 یمال
285 12 380000 2196535828 

 یافغان به بلخ گمرک دیعوا
 1396 یمال سال در

 دیعوا دیتزئ یصدیف
 1396 سال در تیمستوف

 دیعوا دیتزئ یصدیف
  1396 سال در گمرک

صدیف16صدیف15.6 11944921881

 

 یروین یصدیفو همچنان  یودهات یشهر ستیز ساحه کیتفک به کار درسن نفوس زانیم 1.5 3.14

 1395 سال  مردم در  گی زنده وضعیت سرویبه اساس  کار

 اناث ذکور جنس دو هر گی زنده وضعیت

20426033322170938 کار مشغول اشخاص تعداد

808423404681403742 دارند قرار کار سن در اشخاصیکه تعداد

36334577168286117 فعال غیر اشخاص تعداد

1385358045558080 بیکار اشخاص تعداد

427981663526163  کار کم اشخاص تعداد



  

 % 31.1 بیکاری نرخ

%15.5 کاری کم نرخ

%89.8 شده اصالح های رفت بد به دسترسی

%61.6 یافته بهبود آب منابع به دسترسی

%48.8 فقر
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 6 سواد با اشخاص فیصدی
 باالتر و ساله

 تعلیامت در شمولیت نسبت
 ثانوی

 تعلیامت در شمولیت نسبت
 ابتدایی

 دو هر
 جنس

 دو هر ذکور اناث
 جنس

 دو هر ذکور  اناث
 جنس

 ذکور  اناث

34.9 % 27.3% 42.5 % 50.3 % 45.9 % 54.3 % 82.6 % 72.5 % 93.4 % 



:آنازباالتروساله15نفوسبرای1395سالدیموگرافیکیواجتماعی،اقتصادی،سرویاساسبهذیلارقام

 :اقتصادی مسایل مختصر تحلیل 2.5

 کارماه6ازبیشترمدتبهسرویازقبلماه12جریاندرباالتروساله15نفوسبیندربلخوالیتدر 2.6

%10.7هازنبیندر %69.7هامردبیندر :جملهاز %40.3.اندکرده

:اندکردهکارماه6ازکمترکهاشخاص

 ها زن بین در ها مرد بین در جنس دو هر

2.3 % 3.0 % 1.6 % 
:اندنکردهکارهیچاشخاصیکه

 ها زن بین در ها مرد بین در جنس دو هر

57.3 % 27.3 % 87.7 % 
 

 :انددادهانجامکارینظرموردسالجریاندرباالتروساله15هایمردفیصدی

%60.4هازنبیندر %72.7(کردگیکارهایماهبدون)

 ارزش صادرات  وواردات:  3.5 3.15

سالطیوالیتاینصادراتارزشوامریکاییدالر1743720387مبلغحاوی1396سالدربلخوالیتوارداتارزش

.استبودهامریکاییدالر24872685مبلغحاوی1396
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 یوخصوص یدولت یکتعداد بانک ها به تفک 4.5 3.16

 نام بانک شامره
 یدولت)   بانک تینوع

 بانک تیموقع (یخصوص/

 بلخ دروازه جهارم، هیناح یخصوص بانک وندیم 1

 یهقیب یچهار،چهاراه هیناح یخصوص غضنفر بانک 2

 یندگی،منا مخابرات جوار 1 یندگیمنا یخصوص بانک یز یعز 3
 سوم یندگیمنا و منک معدن رسک دوم

 بلخ دروازه
 تیمارک تیکفا چهارم، هیناح یخصوص افغانستان یامللل نیبانک ب 4

  یخصوص باخرت بانک 5

 اثیغ سلطان سهیل مقابل ، اول هیناح ی/ تجارت یخصوص بانک یپشتن 6
 نیالد

 اسبق یقومندان چوک ، چهارم هیناح یتجارت /یخصوص یبانک مل 7

  یخصوص بانک ننسیکروفایما 8

 یهقیب ی،چهاراه پنجم هیناح یخصوص کابل بانک ینو  9

 دافغانستان یعموم تیریمد 10
 بانک

 بلخ دروازه غضنفر چوک ، دوم هیناح یدولت

 شورتاکزار ،گذر 5 هیناح یخصوص بانک نیآر 11



 وگمرکات:  یبنادر تجارت 5.5 3.17

گمرک.میباشدواقعحیرتانبندیشهرکدرکهبودهموجودتجارتیبندریکبلخوالیتدرگمرکاتوتجارتیبنادر

.میرودشماربهبلخوالیتتجارتیبنادرجملهازنیزبلخیمحمدالدینجاللموالنامیدانسرحدی



 

 



 

 :یاجتماع تیمصئون  -6

 یاجتماع تیسکتور مصئون یمعرف 1.6 3.18

شاملریانکشافیتهکمیبندیممطابقتقسیاجتماعیتسکتورمصئون ویکارواموراجتماعیاستاساساً وشهدا

کمکیهاونهادهایمستقلکوچیتآمریل،سرحداتوقبایاستامورزنان،ریاسترین،عودتمهاجریاسترین،معلول

وقوعهنگامبشریهایکمکاجتماعی،مصئونیتبهمرتبطهایفعالیتسکتوراینطریقاز.یباشدمیربطکنندهذ

عودتومهاجرینبهکمکمعلولین،بهکمککار،بیجوانانبهکمکپذیر،آسیبزنانبهکمکمترقبه،غیرحوادث

سکتورایندرانکشافیمسائلبیشترراسکتورکارتمرکز.میگرددمدیریتهاکوچیمسائلبهرسیدگیوگانکننده

.میگرددتنظیموالیتانکشافیکمیتهوسکتوریجلساتطریقازآنهایفعالیتومیدهدتشکیل

تحل29جدول آموزشحرفه،یابی،کاری،بهخدماتاجتماعی)دسترسیاجتماعیتسکتورمصئونیعمومیعتوضیل.

یرپذیبطبقاتآس–بهتناسبنفوسیاضطراریامورزنان،مساعدتهاوکمکهای،وحقوقیاجتماعیمشورهها

اجتماع(

شامره
عرضه  
خدمات 
سکتور 

مصنون
ی

 ت
اجتامع

 ی

80 
– 

100
 

یف
 صد

س
نفو

 

60 
– 

80 
یف

 صد
س

نفو
 

40 
– 

60 
یف

 صد
س

نفو
 

20 
– 

40 
یف

 صد
س

نفو
 

0 –
 

20 
یف

 صد
س

نفو
 

 نهیجوانان غرض زم یعرضه خدمات برا 1
      شغل یساز 

      رانیاج یبرا جواز عیتوز 2
      کارمندان یتقاعد میتنظ 3
      بازمانده گان شهدا یمعاش برا 4
      نیمعلول یبرا ها کمک و ازاتیامت 5

ذکور و  یحرفه برا یآموزش یکورس ها 6
 اناث

     

      ها کودکستان قیخدمات از طر 7
      ها پرورشگاه قیخدمات از طر 8

 یبرا یده یو آگاه یآموزش یبرنامه ها 9
      زنان

      زنان یحقوق مسائل و ایقضا به یدگیرس 10

11 
)آب نیمهاجر مشکالت به یدگیرس
 لیوسا ،ییغذا مواد شلرت، ،یدنیآشام

 البسه خانه، ییابتدا
     

      یعیطب آفات گان دهید بیآس به یدگیرس 12
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13 
 بیساحات آس یاهال یبرا یده یآگاه

 از یر یجلوگ و حوادث وقوع مورد در ریپذ
 آن خطرات

     

      گان شده جایب یبرا ینقد یمساعدت ها 14
      گان شده جایب یبرا ییغذا یمساعدت ها 15
      مهاجرت مورد در یآگاه یها نیکمپا 16
      ها یکوچ یبرا مساعد فضا جادیا 17
      ریفق یخانواده ها یمساعدت برا 18
      در مورد حقوق زنان یده یآگاه 19
      زنان هیمحو خشونت عل 20
      زنان یتوامنند ساز  21

 ( یموجود وامکانات فعل ی) دست آورد ها یفعل یتوضع 2.6 3.19

33600000ینهاتاقبههز27یمترمربعدارا2000پرورشگاهبهمساحتیعمومیریتمدیرتعم ▪

 سپردهشد.یاعماروبهبهرهبردارافغانی

 ذکورواناثیدتنازافرادکمعا100یانکشافمهارتهابرایبرنامهملیقتطب ▪

 دفاترکمککنندهیروزنتونبههمکاریراعمارتعم ▪

 ینتنازمعلول3620یحقوقبرایعتوز ▪

 تنازورثهشهدا5575تعدادیحقوقبرایعتوز ▪

 ینتنازمتقاعد4201تعدادیحقوقبرایعتوز ▪

 یاتباعداخلتناز2271یجوازکاربرایعتوز ▪

 یتنازاتباعخارج1942یجوازکاربرایتوزا ▪

 تنازاطفالدرکودکستانها1749جذبوتحتپرورشقراردادن ▪

 طفلدرپرورشگاه85ومراقبتازیدارهگن ▪

 ومعروضبهخطریرپذیبآساطفالیایقضایورجعتدهیدگیرس ▪

 مختلفیخانمدربخشها137مدو200یحرفهبرایآموزشده ▪

 مربوطهیارگانهایقآنهاازطریایقضایریگیبهمشکالتخانمهادرخانهامنوپیدگیرس ▪

 زنانیهمحوخشونتعلیبرنامههایقتنازخانمهاازطر150تحتپوششقراردادن ▪

ویتاثدرطولسالبهحماتنازجوانانذکوروان2017یبرایوکارآموزیفرصتکاریجادا ▪

 دفاترکمککنندهیهمکار

وپناهیکمکیبستههایفراهمسازیقازطریشدهگانداخلیجاهوبینبهمشکالتمهاجریدگیرس ▪

 (یشدهگانداخلیجاهتنازب4278تعدادیبرایبشریکمکهایآنها)فراهمسازیگاهبرا
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قطعهمرغ15000یعازتوزیتوانتحتپوششکهمیهایلفامیبرایاقتصادیکمکهایفراهمساز ▪

 نمود.یآوریادهایدرولسوالیلفام500یبرا

 دفاترکمککنندهیقشدهگانازطریجادهبیبراینقدیمساعدتهایفراهمساز ▪

کمپل،البسه،لحاف،زغال،بستهیولر،ترپال،چراغ،یمه،کهشاملخیاساسیکمکهایفراهمساز ▪

شدهگانیجاهبیلفام6489یبرایرهوغیزمستان

 یاجتماع یتسکتور مصئون یل. پروفاخالصهجدول 

 تعداد پرورشگاه ها
 از که نیتعداد معلول

 ها کمک و خدمات
 شوندیم دیمستف

 یداخل گان شده جاهیتعداد ب
 را یبرش  یها کمک که

 اند منوده افتیدر

تعداد افراد تحت پوشش 
 هیمحو خشونت عل یبرنامه ها

 زنان
1 3572 4278 150 

 تعداد کودکستان ها
تعداد جوانان که تحت 

 یپوشش آموزش ها
 قرار گرفته اند یحرفو 

 و نیمهاجر یتعداد کمپ ها
 یداخل گان شده جاهیب

بضاعت که  یتعداد اطفال ب
تحت پوشش کمک ها قرار 

 دارند.
54 600 1 200 

تعداد جوانان که شامل  امن یتعداد خانه ها
 اند یکار آموز  یبرنامه ها

 آفات گان دهید بیتعداد آس
 منوده افتیدر کمک که یعیطب

 اند
 تعداد مرستون ها

1 2017 204 1 

 یتعداد مراکز حقوق
 زنان یبرا

که  یتعداد اتباع خارج
 بلخ تیوال یها یتعداد کوچ جواز کار اند یدارا

تعداد ورثه شهدا که تحت 
 قرار مربوطه ازاتیپوشش امت

 دارند
4 1942 2500 5575 

 یتعداد مراکز حرفه و 
 یو آموزش

 یدارا که رانیتعداد اج
 اند کار جواز

 خدمات از کهییها یتعداد کوچ
 شوندیم دیمستف

 ها کمپ در که نیتعداد معتاد
 .کنندیم افتیدر را خدمات

5 2271 20 100 

 ازاتیامت پوشش تحت که نیتعداد متقاعد
  دارند قرار یتقاعد

4201 

 سالم یستز یطبه مح یدسترس 3.6 3.20

محیطهایمعیاراستاینآنعلتبودهوالیتایندرشهروندیمحضالتازیکیسالمزیستمحیطبهدسترسی

.نمایدمیتحدیدرازیستمحیطمختلفهایبخشدرآناثراتبنابرین،.گردندنمیرعایتمربوطاموراتدرزیستی

خریطهایجادوزیستیمحیطمشکالترفعبرایزیربطاداراتهماهنگیبازیستمحیطریاستفوقمشکالتوجودبا
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راهوگازبهسوزچوبهاینانواییتبدیلگاز،بهسوزذغالسنگهایداشنمودنتبدیلکثافات،آوریجمعهای

.سالمزیستمحیطازحفاظتغرضآمدورفتپرمحالتواداراتتعدادیکدربزرگوکوچکهایدانیزبالهاندازی

 :ها یکوچ یتوضع 4.6 3.21

اندعبارتمختلفولسوالی9دربلخوالیتدر.استنمودهآغازفعالیتبهوتشکیلهاکوچیاداره1385سالسنبلهاز

اضافههاکوچینفوستعدادشاهینهرکشنده،زاری،شولگره،خلم،بلخ،آباد،دولتچهاربولک،چمتال،هایولسوالیاز

.میباشدموجودشدهیادهایولسوالی9درفامیلهزاردووبیستتراز

شامره
ت 

والی
 

 ولسوالی
 بودوباش محل

 ها کوچی
 مناینده اسم

 ها کوچی
 فامیل تعداد

مالحظات
 

  180 فامیل کامل امیر حاجی تیمور تابش شیخ بولک چهار بلخ 1

2 
  50 فامیل جان سید آباد وزیر بلخ بلخ 

3 
 نزدیک عوض بابه شولگره بلخ 

  40فامیل عبدالغفار سوخته ولسوالی

4 
  70 فامیل خان عرب سیدان جر شولگره بلخ 

5 
  184 فامیل ظریف افغانیه شهرک شاهی نهر بلخ 

6 
 شاهی نهر بلخ 

 بیجاشدهگان باغ یکه
 کی اومه های کوچی

 زاری
  64 فامیل خان وزیر

7 
  120 فامیل احمد فضل قچر خلم بلخ 

8 
  300فامیل اللی خیل گلی دهشتان آباد دولت بلخ 

9 
 بابری قلعه جر چمتال بلخ 

  130 فامیل الله حبیب و الدین تاج سنگالخ و
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دارندیتفعالبلخیتکهدروالیاسیسیهایگیندهحزابونماا

چگونگی 
فعالیت و عدم 

 فعالیت
 ساحه فعالیت شامره متاس

اسم 
در مسول
 بلخ

 نام حزب

شامره
 

چهاراهی برکت مقابل  766076666 فعال
 ولسوالی نهرشاهی

اخرت محمد 
 ابراهیم خیل

حزب محاذملی 
اسالمی 
 افغانستان

1 

 786531812 فعال
دروازه بلخ نوابی مارکیت 

منزل سوم عقب آریا 
 مارکیت

 2 حزب افغان ملت لعل جان

کوچه سلطان غیاث  700502000 فعال
 الدین

 عبدالرحمن
 ضیایی

حزب حرکت 
اسالمی 
 افغانستان

3 

 774959595 فعال غیر
پل هوای عققب 

تفحصات چهاراهی سید 
 آباد

محمد علی 
 محقق

حزب وحدت 
اسالمی مردم 

 افغانستان
4 

دشت شور کارته  199333398 فعال
 نوشادکوچه سید کیان

سید شمس 
 الدین

جنبش ملی 
اسالمی 
 افغانستان

5 

گذر عزیز آباد رسک  700507300 فعال
 غالم دستگیر محکمه

حزب جمعیت 
اسالمی 
 افغانستان

6 

 700509770 فعالغیر 
رشق محبس کهنه عقب 

همسفر منزل هوتل 
 رسدار سعیدیا

 رجب ابراهیمی
حزب انسجام 
 7 ملی افغانستان

انجنیر محمد  گذر عزیزآباد سفلی 700502341 فعال
 رضا

حزب اسالمی 
 8 افغانستان

 785011979 فعال
منزل دوم مارکیت قالین 

فروشی دولت آبادی 
 پهلوی هوتل برات

ضابط محمد 
 کریم

حزب اسالمی 
 9 افغانستانمتحد 

 799200120 فعال غیر
گذر تاشقرغانی ها 
متصل لیسه دقیقی 
 بلخی شامل گمرک

سید علی اکرب 
 صالحی

حزب حرکت 
اسالمی مردم 

 افغانستان
10 

 11 حزب قیام ملی جواد صمیمی بندر تفحصات 795224022 فعال
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 طوره باز خان رسک پول هوایی 799500015 فعال
حزب تحریک 
ولسی وحدت 

 افغانستان
12 

-0797271111 فعال
077727111 

کارته ام البالد ناحیه 
 دهم شهر مزاررشیف

 13 حزب پیوند ملی داد علی نوروزی

پروژه اس جوار تربیه  783521148 فعال غیر
 معلم زراعت

داکرت عامل خان 
 توخی

حزب حرکت 
مردمی 

 افغانستان
14 

اساس نو حزب  شمس الدین وفا  700282079 فعالغیر 
 15 افغانستان

صوفی میر   772002217 غیر فعال
 حسین

حزب حرکت 
اسالمی متحد 

 افغانستان
16 

عقب لیسه سلطان  790890323 فعال
 جعفر صادق راضیه کوچه دوم

حزب حرکت 
اسالمی آزاد 

 افغانستان
17 

محمد نبی   782955905 فعال غیر
 چمرنان

حزب اقتدار ملی 
 18 افغانستان

کوچه چهارم کارته باخرت  77462795 فعالغیر 
حزب همبستگی  محمد ظاهر 23منزل شامره 

 19 افغانستان

آپارمتان قالین فروشی  786510900 فعال
حزب دسولی  عبدالجبار 3منزل 

 20 غورخنگ

حزب تحول و رفا  عبدالهادی جبار   فعال غیر
 21 افغانستان

آپارمتان مال سلطان   فعال غیر
 منزل دوم

حزب توحید  
 22 مردم افغانستان

حزب کار و  محمد وفای زاده علی آباد 744004404 فعال غیر
 23 توسعه

حزب اجامع ملی    767100800 فعال غیر
 24 جوانان

کارته خراسان ایستگاه  770619844 فعال
 موتر ها

حاجی برات 
 خان

حزب جبه ملی 
 25 نجات افغانستان

تاشقرغان بندر  798999979 فعالغیر 
حزب عدالت  محمد یوسف مزاررشیف

 26 افغانستان

چهارراهی محب  777552545 فعالغیر 
 مزاررشیف

انجنیر محمد 
 محسن پهلوان

حزب صلح ملی 
 اسالمی

27 
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 77503594 فعالغیر 
مارکیت تجارتی هاشم 
برات منزل چهارم اطاق 

401 
حزب ملی ترقی  

 28 مردم افغانستان

 700712371 فعال
مارکیت ابراهیم گران 
 جاده مسعود منزل سوم

انجنیر 
 عبدالهادی

حزب آزادی 
خواهان مردم 

 افغانستان
29 

گل محمد   778824332 فعال غیر
 عباس

حزب حرکت ملی 
 30 افغانستان

 یو مذهب ینیامور د 3.22

علمامنحیثساختارهایمدنیدرعرصههایذیل:نقش

همگاندرجریانهستندمردمافغانستاندرسالهایمتمادیشاهدکشمشهایقویطوریکه:حل منازعات •

بودهاندکهاینمنازعاتاکثراتوسطجرگههایقومیکهدرراسآنعلماقرارداشتهاندفیصلهصورت

کهمیگرفتکهتااکنوناینرسومدربینافغانهاجریانداردومردمازاکثرفیصلههایعمالراضیهستندپرا

 -بدونضیاعوقتوهزینهمالیفیصلهصورتمیگردد.

اگربهکلمهصلحمتوجهشویمکهاینواژهبرگرفتهازقرآنمجیداستکهقرآنکتابالهیاستکه:صلح •

همیشهوقتمسلمانانرابهصلحوصفادعوتنمودهاستوصلحرافقطتوسطعلمااینمیتوانجستجو

 –ازآدرساسالماگرجستجونمایمکلیدآندردستعلمااست.کردبهعبارهدیگرصلح

آگاهیدهییکیازبزرگواولیعلمامیباشدکهمردمراازارزش :آگاهی دهی و ارتقای ذهنیت مردم •

هایواالیصلحامنیتوپیامدهایشومجنگکهسرتاسرخابیرادرپیدارددرروشنیقرآنوارشادات

-اردادهیکیازوجایبدینیخودمیداند.احادیثنبویقر

علماباهمکاریمردممحلوسرانقومدربعضیاز:رسیده گی به مسایل ابتدایی اجتماعی در محالت •

 -مسایلحقوقیکهمخالفتباقانونوشرعیتنداشتهباشد.

نیبودهعلمادردرحصهمدارسدینیومساجدکهاولینبنایتعلیموتربیهدی-:تعلیم و تربیه اطفال  •

تربیهفرزندانوطننقشبارزیداشتهوزحماتزیادغرضرشدفکریاسالمیاوالدوطنمتحملمیشود

طوریکههویداستاکثرااطفالدرافغانستانازسالهایمتمادیبهاینطرفابتدادروسخویشازمساجد

ایپیشبرددروسشانکمکنمودهوتاثیرگذارآغازمینمایندکهدرنتیجهخیلیدرآیندهجوانانوبر

-میباشند.

ایامجمعهمبارک،تجلیلازنزولقرآندر،ایامعیدینمبارک:نوع مناسبت های دینی و مذهبی مروج •

ایامروزهمبارکرمضانوختمقراندرنمازتراویح،جشنمیالدباسعادتنبی)ص(،تجلیلازایامعاشورا

رفضیلتبرایقاریانوعلما،محافلدستا

ئیهمساجدرسمی،غیررسمی،جامعوغیرجامعوالیتبلخجدولاحصا



 وزارتاقتصاد

 

62 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

حسینیه 
های 

غیررسمی
حسینیه  
های رسمی

مساجدغیر 
رسمی 
تشیع

 

مسا
ج

س
در

می تشیع
مساجدغیر 

رسمی 
تسنن

س 
مساجدر

می تسنن
ت 

موقعی
شامره 
 

غیرجامع
 

جامع
غیرجامع 

 

جامع
غیرجامع 

 

جامع
غیرجامع 

 

جامع
غیرجامع 

 

جامع
غیرجامع 

 

جامع
ی 
ولسوال

 

1 

مرکزمزار 70 22 162 284 3 3 2 0 1 2 3 18
 یفرش

2 

 3 بلخ 7 0 65 388 1 0 3 5 0 0 1 1

 4 چهاربولک 2 0 42 243 0 0 0 0 0 0 0 0

 5 چهارکنت 1 0 3 70 0 0 5 10 0 0 2 10

 6 چمتال 2 0 28 79 0 0 0 15 0 0 4 6

 7 خلم 4 0 40 80 0 0 0 0 0 0 0 0

 8 دولت آباد 4 0 31 87 1 0 2 3 0 0 2 5

 9 دهدادی 11 0 19 80 0 0 1 4 0 0 2 4

 10 زارع 1 0 19 179 0 0 3 5 0 0 3 4

 11 شورتپه 1 0 12 67 0 0 0 0 0 0 0 0

 12 شولگره 4 0 12 180 1 0 4 10 0 0 4 6

 1 کشنده 4 0 11 314 0 0 0 0 0 0 0 0

 14 کلدار 1 0 20 41 0 0 0 0 0 0 0 0

 15 مارمل 1 0 2 57 0 0 0 0 0 0 0 0

 16 نهرشاهی 2 0 24 110 2 0 2 3 1 0 2 3

شهرک  1 0 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0
 حیرتان

17 

57
 23
 2 2 55
 22
 3 8 2288

 493
 22
 116
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 :امنیت سکتور -7

یاسترین،شاه209یقولاردویه،امنیشاملقوماندانیانکشافیتهکمیسکتورهایماتمطابقتقسیتسکتورامن

هایسکتورازیکیمنحیثامنیتسکتور.یباشدقاطعمیتماموریقوماندانومبارزهباموادمخدر،یاستری،ملیتامن

.میباشدداراوالیتانکشافبرایمناسببسترسازیزمینهووالیتسطحدرامنیتتامیندررامحورینقشکلیدی

.میگرددتنظیمسکتورایندرآنشاملاداراتاجرااتطریقازآنهایفعالیت

 قومندانی تعداد
 مرکز سطح در امنیه

 والیت

 قومندانی تعداد
 سطح در امنیه

 ها ولسوالی

 امنیه قومندانی تعداد
 شهرک سطح در

  بندری

 ریاست تعداد
 سطح در امنیت
 والیت مرکز

1 14 1 1 
 در امنیت مدیریت تعداد اردو قول رسحدی قومندانی خاص پولیس قومندانی

  ولسوالی
1 1 1 14 

 به تناسب نفوس یتیبه خدمات امن یدسترس یلتحل 1.7 3.23

شامره
 

 80 یتعرضه خدمات سکتور امن
– 

100
 

ف
یصد

 
س

نفو
 

60 
– 

80 
ف

یصد
 

س
نفو

 

40 
– 

60 
ف

یصد
 

س
نفو

 

20 
– 

40 
ف

یصد
 

س
نفو

 

0 –
 

20 
ف

یصد
 

س
نفو

 

      یشانمردم در خانه ها یتامن ینتام 1

2 
مراکز عامه)مکاتب، مساجد،  یتامن ینتام

 یگاههوتل ها، پارک ها، پوهنتون ها، تفر
 ها، کارخانه ها،...(

     

      یموسسات رسم یتامن ینتام 3
      رجال برجسته یتامن ینتام 4
      رسحدات یتامن ینتام 5
      شاهراه ها یتامن ینتام 6
      رسک ها و جاده ها یتامن ینتام 7
      یککنرتول تراف 8
      ییجنا یمکنرتول جرا 9

      یزممبارزه با ترور 10
      مبارزه با مواد مخدر 11
      یهضد حوادث و اطفا 12
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      ینو مبارزه با مخالف یتحفظ امن 13

  سکتور امنیت در بلخ یامکانات فعل موجود و یدستآورد ها 2.7 3.24

 یتیامنیرخطیفوظایدراجرایتیامن کارمندان و ینمسوولیانمیعالیهروحیتموجود ▪

  یکار خوب تجارب یودارایستهشاینمنسوبیتموجود ▪

 یملیتوامنیملیاردویس،پول صفوف در سواد با افرادیتموجود ▪

 یتیافسراندربخشامنیکشف بلندکاریفیتکیتموجود ▪

 ومردمشانیفنسبتبهوظا یتیامنیروهاین افسرانیانتعهدوصداقتدرمیتموجود ▪

 یتهدفمندبودنبرنامههادربخشامن ▪

 ناامنیهایمشترکدرولسوالیویتصفیهایاتعملیراهاندازیبرنامهبرایتموجود ▪

مخربویهایتازفعالیریدرسطحشهرجهتجلوگمشترکیزیونگارنیراهاندازیبرنامهبرایتموجود ▪

 یمجرا

 هایاتعملیاندرجریملیاردویتجهتتقوییویتصفیهایاتعملیاندرجرییهوایهایروینیتفعال ▪

 یتوالیریتیمدیدرپالنهایتوالیهایتازاولویکییثمنحیتشاملبودنبخشامن ▪

 یکیتخن و یاداریلوسایتی،امنینمنسوبیها یتقابل در افزون روز یشرفتبهپیابیدست ▪

 یتصفرنگهداشتنکشتکوکناردرسطحوالیارادهوبرنامهبرایتموجود  ▪

 یوموادانفجارینمایسازیکشفوخنثیوامکاناتالزمهبرایتظرفیتموجودیتامن ▪

 دهشتافگنانویستانتروریریدرقسمتدستگیسپولیوفنیکیتخنیمهارتهایتموجود ▪

قاچاقبرانعمدهموادمخدروپرچونیریباموادمخدردستگیمبارزهجدیبرنامهوتعهدبرایتموجود ▪

 فروشان

 :حکومتداری سکتور -8

یاستمحکمه،ریاستریتی،والیشورایت،شاملاداراتمقاموالیانکشافیتهکمیبندیممطابقتقسیسکتورحکومتدار

یسیونکمی،وخدماتملکیمستقلاصالحاتاداریسیونارشادوحجواوقاف،کمیاستریه،عدلیاستری،سارنوال

یهایت.فعالیباشدمبارزهباموادمخدرمیاستریست،زیطادارهمحی،مستقلانتخابات،ادارهمبارزهباارتشاوفسادادار

قانون،اموریتعدالتوحاکمینتامیتی،والیشورایتقانون،حقوقبشر،تقویتحاکمی،سکتورشاملحکومتدارینا

مرتبطبهیهایتسکتورفعالینایق.همچنانازطریباشدحقوقبشروحقوقزنانمی،اصالحاتاداریقتطبینی،د

.یگرددمیمتنظیتباتمرکزبهانکشافوالیمحلیحکومتدار

تعداد دفاتر 
 ها یولسوال

دفاتر تعداد 
محاکم در مرکز 

 یتوال

تعداد دفاتر محاکم در 
 یهاسطح ولسوال

 یتعداد دفاتر سارنوال
 یتها در مرکز وال

14 2 14 1 
 یتعداد دفاتر سارنوال

 ها یدر سطح ولسوال
تعداد دفاتر حقوق برش 

 یتدر مرکز وال
تعداد دفاتر ارشاد و حج و اوقاف در 

 یتمرکز وال
تعداد دفاتر امور زنان در 

 یتمرکز وال
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14 1 1 1 

تعداد دفاتر امور زنان 
 ها یدر سطح ولسوال

تعداد دفاتر ارشاد و حج 
و اوقاف در سطح 

 ها یولسوال
 ها  یولسوال یتعداد شورا ها یتیوال یشورا یتعداد اعضا

14 14 19 988 
تعداد دفاتر حقوق در 

 ها یسطح ولسوال
داران در  یهتعداد قر

 ریبند یتعداد شهرک ها یمل یشورا یتعداد وکال  ها یسطح ولسوال

14 1174 11 1 
 آنها یخدمت رسان یها ینهبلخ و زم یتدر سطح وال یادار  یفهرست واحد ها  1.8

 یاستقامت کار  نام اداره شامره

 یتمقام وال 1
ادارات در سطح  یخدمت رسان یو هامهنگ یامور رهرب 

 یتوال
 آنها یبرا یاز مردم و دادخواه یندگیمنا یتیمنتخب وال یشورا 2
 ییعرضه خدمات قضا استیناف محکمه ریاست 3

 یو عدل یعرضه خدمات حقوق یهعدل یاستر 4

 یاقضا یقو تحق یبررس یسارنوال یاستر 5

و خدمات  یمستقل اصالحات ادار  یسیونکم 6
 یاصالحات در ادارات خدمات ملک یجادا یملک

 شهروندان یحقوق برش  ینتام مستقل حقوق برش در بلخ یسیوندفرت کم 7

 یجزن و ترو یهبه مسائل زنان، کاهش خشونت عل یدگیرس امور زنان یاستر 8
 جندر

 یعرضه خدمات شهر  یمزار شاروال یاستر 9
 ینیعرضه خدمت د ارشاد، حج  و اوقاف یاستر 10
 مبارزه با مواد مخدر مبارزه با مواد مخدر یاستر 11

 یطبه مسائل مح یدگیو رس یستز یطحفاظت از مح یستز یطاداره حافظت از مح 12
 یستیز

 یپلوماتیکامور دپیشربد  خارجه یندگیمنا یاستر 13
 یتمردم در سطح وال یتامن ینتام یهامن یقوماندان 14
 دشمن یتاز فعال یریو جلوگ یتیحفظ نظام امن یمل یتامن یاستر 15
 یتوال یتدفاع از حمالت دشمن و استقرار امن قول اردو 16
 یتدر سطح وال یتیامور امن یهامهنگ یهامهنگ یقوماندان 17
 یتشهروندان در سطح وال یبرا یتتذکره تابع یعتوز ثبت و احوال نفوس ریاست 18
 رشد اقتصاد یبا مترکز رو  یزراعت و مالدار توسعه  یو مالدار  یاریزراعت، آب یاستر 19
 مردم در دهات یزندگ یتوضع یبهبود و انکشاف دهات یاءاح یاستر 20
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 یموثر از منابع آب یبهره بردار  بلخ یاییحوزه در یاستر 21
 یامراض و عرضه خدمات صح یوعاز ش یریجلوگ صحت عامه یاستر 22
 یازمندانبه مشکالت ن یدگیرس یاشترسه م یاستر 23
 سواد اجتامع یزانارتقا م معارف یاستر 24
 یو مسلک یعال یالتخدمات تحص یفراهم ساز  پوهنتون بلخ یاستر 25
 فرهنگ و ارتقا معلومات شهروندان یتحفظ و تقو اطالعات و فرهنگ یاستر 26
 یتوال یها یربناز یتحفظ و تقو عامه یدفوا یاستر 27
 یتبرق در سطح وال ینتام بلخ برشنا یاستر 28
 ییخدمات ترانسپورت هوا یفراهم ساز  یملک ییهوا یدانم یتآمر 29
 یتدر سطح وال یدنیآب آشام ینتام یزیسیونو کانال یآبرسان یاستر 30
 انکشاف شهر یمتنظ یشهر ساز  یاستر 31
 یتوال یاز منابع معدن یبهره بردار  معادن یاستر 32
 یمواد نفت یمتنظ یمواد نفت یاستر 33
 ینزارع یبرا یمیاویکود ک یفراهم ساز  کود و برق یاستر 34
 مردم یبه مشکالت اجتامع یدگیشغل و رس یفراهم ساز  ینو شهدا و معلول یکار و امور اجتامع یاستر 35
 و عودت کننده گان ینبه مسائل مهاجر یدگیرس و عودت کننده گان ینمهاجر یاستر 36
 یلبه مسائل مربوط به رسحدات و قبا یدگیرس یلرسحدات و قبا یاستر 37
 ها یبه مسائل کوچ یدگیرس ها یکوچ یتآمر 38
 یتدر سطح وال یرشد اقتصاد یساز  ینهزم اقتصاد یاستر 39
 سهولت و رشد تجارت و صنعت یجادا یعتجارت و صنا یاستر 40
 به مسائل تجاران یدگیرس تجارت یاتاق ها یاستر 41
 یتدر سطح وال یامور مال یریتمد یتمستوف 42
 یتبه مسائل مربوط به صادرات و واردات وال یدگیرس گمرک یاستر 43
 یو بانک یعرضه خدمات پول د افغانستان بانک یندگیمنا 44

ارقام  یمو تنظ یاجتامع – یاقتصاد یرسو  یانداز  راه مرکزی احصائیه ریاست 45
 یویاحصائ

 حیرتان بندر در( یو صادرات ی)واردات یتنظم اموال تجارت یرتانح یخدمات بندر  یاستر 46
 ها یعرضه خدمات در سطح ولسوال یو هامهنگ یرهرب  چهارده گانه یها یولسوال 47
 یرتانح یاز امور شهرک بندر  یریتمد یرتانح یشهرک بندر  48
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 ها یدر سطح ولسوال یسوم یفهرست واحد ها 2.8 3.25

 یسوم یواحد ها ینام ولسوال شامره

 بلخ 1
 یحقوق، قوماندان یریتمد ی،سارنوال ی،معارف، محکمه ولسوال یریتصحت، مد یریتمد
ثبت احوال نفوس،  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتامور زنان، مد ی،ولسوال یهامن

 یولسوال یحج و اوقاف، شاروال یریتمخابرات، مد یریتمد

 یدهداد 2
 یحقوق، قوماندان یریتمد ی،سارنوال ی،معارف، محکمه ولسوال یریتصحت، مد یریتمد
ثبت احوال نفوس،  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتامور زنان، مد ی،ولسوال یهامن

 حج و اوقاف یریتمخابرات، مد یریتمد

 ینهر شاه 3
حقوق ،  یریتمد ی،سارنوال ی،معارف، محکمه ولسوال یریتصحت، مد یریتمد

ثبت  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتامور زنان، مد ی،ولسوال یهامن یقوماندان
 حج و اوقاف یریتمخابرات، مد یریتاحوال نفوس، مد

 خلم 4
حقوق،   یریتمد ی،سارنوال ی،معارف، محکمه ولسوال یریتصحت، مد یریتمد

ثبت  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتامور زنان، مد ی،ولسوال یهامن یقوماندان
 یولسوال یحج و اوقاف، شاروال یریتمخابرات، مد یریتاحوال نفوس، مد

 دولت آباد 5
 یحقوق، قوماندان یریتمد ی،سارنوال ی،معارف، محکمه ولسوال یریتصحت، مد یریتمد
ثبت احوال نفوس،  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتان، مدامور زن ی،ولسوال یهامن

 یولسوال یحج و اوقاف، شاروال یریتمخابرات، مد یریتمد

 چهاربولک 6
 یحقوق، قوماندان یریتمد ی،سارنوال ی،معارف، محکمه ولسوال یریتصحت، مد یریتمد
ثبت احوال نفوس،  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتامور زنان، مد ی،ولسوال یهامن

 حج و اوقاف یریتمخابرات، مد یریتمد

 چهارکنت 7
 یحقوق، قوماندان یریتمد ی،سارنوال ی،معارف، محکمه ولسوال یریتصحت، مد یریتمد
ثبت احوال نفوس،  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتامور زنان، مد ی،ولسوال یهامن

 حج و اوقاف یریتمخابرات، مد یریتمد

 مارمل 8
 یحقوق، قوماندان یریتمد ی،سارنوال ی،معارف، محکمه ولسوال یریتصحت، مد یریتمد
ثبت احوال نفوس،  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتامور زنان، مد ی،ولسوال یهامن

 حج و اوقاف، یریتمخابرات، مد یریتمد

 یزار  9
 یحقوق، قوماندان یتیرمد ی،سارنوال ی،معارف، محکمه ولسوال یریتصحت، مد یریتمد
ثبت احوال نفوس،  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتامور زنان، مد ی،ولسوال یهامن

 حج و اوقاف یریتمخابرات، مد یریتمد

 کشنده 10
 یحقوق، قوماندان یریتمد ی،سارنوال ی،معارف، محکمه ولسوال یریتصحت، مد یریتمد
ثبت احوال نفوس،  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتامور زنان، مد ی،ولسوال یهامن

 حج و اوقاف یریتمخابرات، مد یریتمد

 شورتپه 11
 یحقوق، قوماندان یریتمد ی،سارنوال ی،معارف، محکمه ولسوال یریتصحت، مد یریتمد
ثبت احوال نفوس،  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتامور زنان، مد ی،ولسوال یهامن

 حج و اوقاف یریتمخابرات، مد یریتمد
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 کلدار 12
 یحقوق، قوماندان یریتمد ی،سارنوال ی،معارف، محکمه ولسوال یریتصحت، مد یریتمد
ثبت احوال نفوس،  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتامور زنان، مد ی،ولسوال یهامن

 حج و اوقاف یریتمخابرات، مد یریتمد

 چمتال 13
 یحقوق، قوماندان یریتمد ی،سارنوال ی،معارف، محکمه ولسوال یریتصحت، مد یریتمد
ثبت احوال نفوس،  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتامور زنان، مد ی،ولسوال یهامن

 حج و اوقاف یریتمخابرات، مد یریتمد

 شولگره 14

 یحقوق، قوماندان یریتمد ی،سارنوال ی،لمعارف، محکمه ولسوا یریتصحت، مد یریتمد
ثبت احوال نفوس،  یریتمد ی،اراض یریتمد ی،زراعت یریتامور زنان، مد ی،ولسوال یهامن

 یولسوال یحج و اوقاف، شاروال یریتمخابرات، مد یریتمد
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 فصل سوم

 بودجه و مصرف بودجه انکشافی به تفکیک سکتور

 معارف

وزارتمعارفدرراستایتالشرسیدنبهدیدگاهاینادارهکهعبارتازانکشافسرمایهبشریمطابقبهاصولواساسات

دینمقدساسالم،احترامبهارزشهایملیوحقوقبشرازطریقفراهمآوریزمینهدسترسیمساویانههمهاتباعکشور

مدارس33مکاتبتخنیکی،12دارالمعلمین،11مکاتبتعلیماتعمومی،567بهتعلیموتربیهباکیفیتمیباشد،بتعداد

آنازطبقهاناثدر243،775ذکورو310،760شاگردکهازآنجمله554،535دینی،فعالیتدارند.مجموعابهتعداد

درموردوضعیتمعارفاینجدولذیلاینمکاتبمشغولفراگیریدانشهستند. والیتبیانمعلوماتمختصررا

میکند.

 معارف

 مکاتب تخنیکی مدارس داراملعلمین مکاتب عمومی کتگوری
 تعداد شاگردان

 مجموع اناث ذکور
  554,535    243,775    310,760   12 33 11 567 تعداد

دریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانستانفامیلهاعالقمندبیشتربهتعلیمو

تربیهگردیدهواطفالخودرابرایفراگیریتعلیمبهمکاتبمیفرستند.تعدادشاگرداندرمکاتبوالیتبلخقسمیکهدر

 میدهد.فوقدیدهمیشودیکرقمقابلمالحظهرانشان

وزارتمعارفساالنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیوانکشافیدریافتمیکندوقسمیکه :بودجه معارف

درشکلدیدهمیشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیبهمصرفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازموجودیت

مصارفعادیبرایتعدا وزارتمعارفو استمیباشد.تشکیلبزرگدر موجود سرتاسرکشور در مکاتبکه زیاد  د

 جزئیاتبودجهمعارفوالیتبلخدرشکلذیلانعکاسدادهشده.

 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

1,911,883 

64,465 15,807 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
عادی

مصرف 
بودجه 
عادی

1,911,883 1,847,419 

711,564 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 
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تعدادپروژههایکهدرسالجاریدروالیتبلختحتتطبیقهستندقرارذیلمیباشد. 

 1397پروژه های انکشافی 
 فیصدی مرصف مرصف بودجه پروژه  

 %17  4,776,727     28,058,449  تجهيز مکاتب تعليامت عمومیاعامر و 
 %26  2,629,248     9,944,889    سواد آموزی و تعليامت غري رسمی

 %17  2,042,787     12,233,349  والیت رسحدی شامل وغرب 11پروژه های انکشافی 
 %0    -                21,799        انکشاف و تقویت برنامه های سواد آموزی

 %100  6,358,400     6,363,750    استخدام معلیمین اناث در روستا ها
تکمیل پروژه های باقیامنده مکاتب نا تکمیل 

EQUIP    7,422,237                -    0% 

 %25  15,807,162   64,464,548  مجموع
 

 زراعت

والیتمصروفزراعتمیباشند،هرچنداینوالیتدارایدشتهایوسیعمیباشد،اماتمامیهفتاددرصدمردماین

زمینآندراثرکمبودیآبکشتنمیشود.آبدودریایاینوالیت)شولگروبلخاب(تاحدیکماستکهآبآبیاری

زمینزراعتیرانیزتهیهکردهنمیتواند.

بهزمینهایزراعتیبلخدرجریانیکثان 400یه دریاهایجاریاینوالیتتنها اما دارد، 30مترمکعبآبنیاز

درصدزمینزراعتیاینوالیتازکشتمیماند.زارعیناین60مترمکعبآبتهیهکردهمیتواندکهازاثرآنهمهسال

تهیهودربخشآبیاریوالیتاکثرادرمناطقخودبرایایستادکردنآببارانیحفرههایبزرگجهتجمعآوریآب

زمینهایزراعتیازآنکارمیگیرند،دردویاسهسالاخیرمشکلکمبودآبباحفرچاهایعمیقدرشماریازولسوالی

جریب750جریبزمینآبیو1،360،000هایاینوالیت)چمتال،بلخوچهاربولک(رفعمیشود.دراینوالیتیک

حاصالتمهمبلخمحسوبمیشودوبعداپنبه،جوجواروبرنجنیزازمحصوالتزراعتیزمینللموجوددارد.گندماز

اینوالیتاست.پستهیکیازمیوههایمهمبلخاست،امادرپهلویآندرکشتانگوروخربوزهشریننیزنامدارد.

آلو،بویی،بادام،سیب،توت،شفتالو،کشمشنیزازمحصوالتصادراتیاینوالیتاستوعالوهبرآنمیوههایزردالو،

تربوز،گیالس،انجیرودیگرحاصالتخوببرخوردادمیباشد.زمینهایبلخدربخشحاصالتغلهدانهنیزبینظیر

است.

قسمیکهدرشکلدیدهمیشودبودجهانکشافیبخشزراعتوالیتبلخبهمراتببیشترازبودجهعادی :زراعت بودجه

همیباشدکهبیانگرسرمایهگزاریهایبیشتررویزراعتدراینوالیتبودهومیتوانخوشبینیکآیندهاینادار

خوبدراینبخشباشیم.
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پروژههایکهدرسالجاریدراینوالیتتحتتطبیققراردارنددرجدولذیلنشاندادهشده.

 زراعت 1397پروژه های انکشافی 
 فیصدی مرصف مرصف بودجه پروژه

 %8 4,981,270 59,984,220 تخمهای بذری و کود کیمیاوی تهیه و توزیع
 %100 601,408 601,411 برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی

احیا ، توسعه و مراقبت فارمهای تحقیقاتی ، ترویجی و 
 %70 2,068,600 2,968,600 تولیدی

 89,841,773 6,566,300 7% (NHLPمالداری )برنامه ملی باغداری و 
 %70 919,600 1,310,032 مبارزه علیه آفات و امراض نباتی
 109,962,944 109,962,797 100% (AMIPبرنامه زیرساخت های مارکیت زراعت) 

برنامه احیا ی زیرساخت های آبیاری کانال 
 25,969,200 6,089,689 23% (NVDAننگرهار)

 39,625,692 33,580,453 85% (AAIPعوامل تولید زراعتی افغانستان )پروژه 
 108,831,921 31,878,283 29% (OFWMPتنظیم آب در مزرعه ) 

 1,422,667 - 0% (NEASPبرنامه انکشاف زراعت در شامل و رشق )
 %11 280,000 2,578,000 توسعه کشت پخته و زعفران

 %100 113,763 114,310 اسرتاتیژیک گندمذخایر  احیا و اعامر
 %100 3,276,228 3,276,228 برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشرتاک جامعه

 %100 102,941 102,941 پروژه آبیاری و ذخایر آب
 %9 353,332 4,076,250 رسدخانه ها احداث

 1,154,071 804,748 70% (ZECSرسدخانه های انرژی صفری )
 %5 120,000 2,374,000 ایجاد باغچه های خانگی و مصونیت غذائی

 %7 11,682,850 155,792,000 برنامه ملی دارایی اولویت
 !DIV/0# - - احداث شهرک های گلخانه ئی

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مصرف 
بودجه عادی

657,396 

47,410 17,198 

افغانی000ارقام به بودجه عادی

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

657,396 609,986 

213,382 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 
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 %35 213,382,262 609,986,260 مجموع

 تحصیالت عالی

13،899استادو422پوهنحیمیباشد.وزارتتحصیالتعالیدارای16دروالیتبلخیکپوهنتوندولتیاستکهدارای

 محصلدراینوالیتمیباشد

 تحصیالت عالی
 اناث ذکور تعداد محصلین اناث ذکور تعداد استاد تعداد پوهنحی ها پوهنتون کتگوری

 5,770 8,129 13,899 96 326 422 16 بلخ تعداد
مجموعابودجهکهوزارتتحصیالتعالیبرایوالیتبلختخصیصدادهبالغمیشودبه :بودجه تحصیالت عالی

ملیونافغانیکهبیشترینسهماینمبلغرویبودجهانکشافیبمصرفخواهدرسیدودربخشعادیبودجهخیلی375

کماختصاصدادهشده.

  
 دراینوالیتتحتتطبیققرارداردپروژهانکشافیرا4وزارتتحصیالتعالیدرسالجاریبتعداد

 1397پروژه های انکشافی 

مرص بودجه پروژه  
 ف

فیصدی 
 مرصف

 %0 0  2,000,000    اعامر تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون بلخ )زون شامل(
 %0 0  24,679,000  تدویر برنامه های ماسرتی و شبانه در نهاد های تحصیلی

 HEDP       100,000  0 0%برنامه حامیت تخنیکی و عملیاتی 
اداره پالیسی عامه و لیلیه های ذکور و اعامربرج برق وخریداری تجهیزات 

 %0 0  30,000,000  اناث پوهنتون بلخ

 %0    -     56,779,000  مجموع


  

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مصرف 
بودجه عادی

375,579 
318,800 

91,959 

000ارقام به بودجه عادی

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

375,579 

56,779 
-

000ارقام به بودجه انکشافی 
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 صحت عامه

احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتبلخقرارجدولذیلمیباشد.

 صحت
 تداوی مریضانظرفیت  تعداد دکتوران پوسته صحی شفاخانه شخصی شفاخانه دولتی  کتگوری

                 9                   5           838              74                  72,516  
 

بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتبلخازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفته :بودجه بخش صحت

شدهدرگرافذیلنشاندادهشده،وگرافنشاندهندهایناستکهبیشترینبخشبودجهباالیپروژههایانکشافی

 بمصرفمیرسید.

   
تطبیققراردارندینوالیتدرحالتعدادپروژههایانکشافیکهازجانبوزارتصحتعامهدرا

 1397پروژه های انکشافی 
 فیصدی مرصف مرصف بودجه پروژه  

 %91 1,392,500 1,522,800 برنامه ملی معافيت کتلوی
 %22 5,909,002 26,364,181 تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات کشور

اعامر وبازسازی شفاخانه ها وکلینیک ها در والیات 
 وخریداری تجهیزات طبی

41,004,000 - 0% 

 %52 110,810,699 213,625,769 تقویت نظام صحی در مرحله عبور
 %25 175,776 704,000 تقویه سیستم صحی )روندسوم(

تجهیزوتداوی معتادین مواد مخدردروالیات 
 هلمند،ننگرهار،هرات،بلخ،منیروزوکندز

5,467,200 2,112,180 39% 

 %49 172,100,507 348,690,950 مجموع

 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

576,880 
348,69

1 172,10

1 

000ارقام به بودجه انکشافی 

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مصرف 
بودجه عادی

576,880 

228,189 

111,286 

000ارقام به بودجه عادی 
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 و آب یانرژ

دروالیتبلخدوحوزهآبوجودداردکههردوآنازسویجنوبومناطقکوهستانیسرچشمهمیگیرند.جوزهنخستین:

شولگر،–حوزهآبکشندی زاری، دولتآباد)حوزهبلخ(استکهدرطرفغرباینوالیتولسوالیهایکشندی،

آبادراتحتپوششقرارداده.ازاینمنطقهیازدهبندیاچارکینت،دهدادی،چمتال،چهاربولک،بلخ،نهرسراجودولت

نهرآبیاریزمینسرچشمهمیگیردکهعبارتاستازنهربلخ،نهرسیاگرد،نهرمشتاق،نهرعبداهلل،نهرچمتال،نهردولت

حوزهدرشرقآباد،نهرچهاربولک،نهرفیضآباد،نهرآقچه،نهرامامونهرشاهی.حوزهدومآنحوزهخلماست،این

والیتبلخموقعیتداردکهازوالیتسمنگانسرچشمهمیگیردوتمامیولسوالیخلمتحتپوششگرفتهکهدوکانال

عمدهآنعبارتاستاز:نهرهایشرقیونهرهایغربیمیباشد.

خشآندربخشملیونافغانیکهبیشترینب186بودجهاینوالیتدربخشانرژیوآببالغمیشودبهبودجه: 

انکشافیبمصرفخواهدرسید.

 
 
پروژههایانکشافیکهدرسالجاریدراینوالیتدرحالتطبیقمیباشدقرارذ   

 1397پروژه های انکشافی 
 فیصدی مرصف مرصف بودجه پروژه  

 %97 4,288,757 4,409,987 پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در افغانستان
 %0 - 7,876,492 تحکیم سواحل دریا ها

 %0 - 33,299,000 پروگرام انکشاف رسمایه گذاری منابع آبی
 %6 1,854,835 33,500,000 اماده سازی پروژه مزار رشیف از گاز به برق

 %28 36,717,075 131,010,479 مجموع



  

مجموع 
بودجه

بودجه 
عادی

مصرف 
بودجه 
عادی

186,196 

55,185 

8,784 

000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

186,196 

131,010 

36,717 

000ارقام به بودجه انکشافی 



 وزارتاقتصاد

 

75 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 فوایدعامه

لزومدیددونوعسرکاعمارنمودهکهعبارتازسرکهایقیرریزیدروالیتبلخطبقمعمولوزارتفوایدعامهنظربه

سرکهایاینوالیت میباشد. وسرکهایجغلاندازیشده کیلومتر432کیلومترمیباشدکهازآنجمله632شده

کیلومترجغلیاست.200اسفالتی،

افغانیکهجزئیاتآندرشکلذیلنشانملیون238بودجهوزارتفوایدعامهدروالیتبلخبالغمیشودبهبودجه: 

 .دادهشده.بیشترینبخشبودجهفوایدعامهدربخشانکشافیاختصاصدادهشدهاست

    
پروژههایموجودانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهدروالیتبلختحتتطبیقمیباشدقرارذیلاست.

 1397پروژه های انکشافی 

فیصدی  بودجه پروژه  
 مرصف

ساختامن رسک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل ;ساختامن رسک حلقوی 
 %0 114080000 مزار رشیف 

کیلومرت ;در  30ساختامن رسک تنگی چشمه شفا الی بازار ولسوالی شولگره بطول 
 %0 98,510,272 والیت بلخ

 %0 6,700,000 کیلومرت ۱۷ساختامن رسکهای داخل شهر مزار رشیف بطول 
 %0 219,290,272 مجموع

 

  

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مصرف 
بودجه عادی

238,026 

18,736 
5,236 

000ارقام به بودجه عادی 

مجموع بودجه بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

238,026 
219,290 

-

000ارقام به بودجه انکشافی 
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 لست پروژه های انکشافی در حال تطبیق در والیت بلخ

 3,160,401,337 مجموع بودجه

 اسم پروژه اختیاری
متویل 
 کننده

 1,006,583,262 وزارت/اداره

AFG/200039  اعامر تعمیرات مستوفيت ها در سطح
 واليات

حکومت 
 افغانستان

 1,000,000 وزارت مالیه - 20

AFG/200231 حکومت  برنامه آموزشی درازمدت
 570,190 وزارت مالیه - 20 افغانستان

AFG/220177  اعامر کمپلس ذخایرممر , دیپوهای
 مهامت , لوژستیکی

حکومت 
 افغانستان

وزارت دفاع  - 22
 ملی

2,833,033 

AFG/220182 حکومت  اعامر مفرزه های هوائی
 افغانستان

وزارت دفاع  - 22
 11,471,200 ملی

AFG/240008 حکومت  اعامر مساجد
 افغانستان

وزارت حج  - 24
 ، ارشاد و اوقاف

4,071,888 

AFG/240095  اعامر مسجد جدید جامع روضه رشیف
 والیت بلخ

حکومت 
 افغانستان

وزارت حج  - 24
 27,336,000 ، ارشاد و اوقاف

AFG/260339   تهانه های رسحدی و تاسیسات اعامر
 تورخم

حکومت 
 افغانستان

وزارت امور  - 26
 داخله

1,518,667 

AFG/270332 حکومت  اعامر و تجهيز مکاتب تعليامت عمومی
 افغانستان

وزارت  - 27
 15,522,727 معارف

AFG/270335 حکومت  اعامر مکاتب و ليليه برای کوچيان
 افغانستان

وزارت  - 27
 معارف

1,391,555 

AFG/270383 انکشاف زيربنای تعليم و تربيه 
حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 27
 438,585 معارف

AFG/270892  انکشاف و تقویت برنامه های سواد
 آموزی

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 27
 معارف

103,623 

AFG/270894 حکومت  وجوه غیر مرشوط والیات
 افغانستان

وزارت  - 27
 58,897 معارف

AFG/270895 حکومت  استخدام معلیمین  اناث در روستا ها
 افغانستان

وزارت  - 27
 معارف

2,857,143 

AFG/270896  تکمیل پروژه های باقیامنده مکاتب نا
 EQUIPتکمیل 

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 27
 2,857,143 معارف

AFG/270897  اعامر مکاتب برای تیز هوشان در هفت
 شهر بزرگ

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 27
 معارف

14,285,714 
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AFG/280015  اعامر تاسیسات وخریداری تجهیزات
 پوهنتون بلخ )زون شامل(

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 28
 2,000,000 تحصیالت عالی

AFG/280242  تدویر برنامه های ماسرتی و شبانه در
 نهاد های تحصیلی

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 28
 30,000,000 تحصیالت عالی

AFG/280307 
اعامربرج برق وخریداری تجهیزات 

اداره پالیسی عامه و لیلیه های ذکور و 
 اناث پوهنتون بلخ

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 28
 30,000,000 تحصیالت عالی

AFG/320140  باز سازی و عرصی سازی فابریکات
 کود برق مزار رشیف

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 32
 معادن و پطرولیم

136,010,000 

AFG/350037  اعامر تعمیر ریاست های وزارت
 اقتصاد در والیات

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 35
 1,499,996 اقتصاد

AFG/370233  تاسيس مراکزتداوی معتادين در
 واليات کشور

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 37
 صحت عامه

16,000,000 

AFG/370727 
اعامر وبازسازی شفاخانه ها وکلینیک 

ها در والیات وخریداری تجهیزات 
 طبی

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 37
 25,772,080 صحت عامه

AFG/370863 
تجهیزوتداوی معتادین مواد 

مخدردروالیات 
 هلمند،ننگرهار،هرات،بلخ،منیروزوکندز

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 37
 3,730,000 صحت عامه

AFG/370864 حکومت  کنرتول ملی ربیس وزونویس
 افغانستان

وزارت  - 37
 صحت عامه

600,000 

AFG/370868 
اعامر کلینیک ها، شفاخانه ها و پروژه 

و  1396های والیتی برای سال های 
1397 

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 37
 15,505,000 صحت عامه

AFG/390258   تخمهای بذری و کود تهیه و توزیع
 کیمیاوی

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
58,702,870 

AFG/390323 
برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت 

 حیوانی
حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
351,198 

AFG/390331  احیا ، توسعه و مراقبت فارمهای
 ترویجی و تولیدیتحقیقاتی ، 

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
3,377,900 

AFG/390357 حکومت  مبارزه علیه آفات و امراض نباتی
 افغانستان

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
1,310,032 
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AFG/390604 حکومت  توسعه کشت پخته و زعفران
 افغانستان

وزارت  - 39
آبیاری و زراعت 

 مالداری
1,171,000 

AFG/390654 
برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به 

 اشرتاک جامعه
حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
2,065,426 

AFG/390676 حکومت  پروژه آبیاری و ذخایر آب
 افغانستان

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
205,882 

AFG/390677 حکومت  احداث  رسدخانه ها
 افغانستان

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
2,596,250 

AFG/390741 
ایجاد باغچه های خانگی و مصونیت 

 غذائی
حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
2,374,000 

AFG/390757 احداث شهرک های گلخانه ئی 
حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
64,605,998 

AFG/420233 
ساختامن  رسک موجوده از پارک 

فردوسی الی کمربند کابل  ساختامن 
 رسک حلقوی مزار رشیف

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 42
 114,080,000 فواید عامه

AFG/420349 
ساختامن رسک تنگی چشمه شفا الی 

 30ولسوالی شولگره  بطول بازار 
 (  در والیت بلخDBSTکیلومرت )

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 42
 67,000,000 فواید عامه

AFG/420381  ساختامن رسکهای داخل شهر مزار
 کیلومرت ۱۷رشیف بطول 

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 42
 6,700,000 فواید عامه

AFG/430060 
برنامه ملی رسکهای روستایی 

(NRAP برنامه ميل دسرتيس به/ )
 (ARAPدهات )

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 43
احیاء و انکشاف 

 دهات
82,071,969 

AFG/430063  برنامه ميل تهيه آب درروستاها و
 آموزش حفظ الصحه محيطي

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 43
احیاء و انکشاف 

 دهات
13,175,767 

AFG/430375  وزارت انکشاف  -میثاق شهروندی
 دهات

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 43
احیاء و انکشاف 

 دهات
3,136,416 
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AFG/430447  برنامه ملی انکشاف
 (NABDPساحوی)

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 43
احیاء و انکشاف 

 دهات
10,209,421 

AFG/430478 
پروژه های والیتی -رسکهای روستائی 

 1396ضمیمه بودجه  سال 
حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 43
احیاء و انکشاف 

 دهات
16,414,394 

AFG/430479  اعامر پل و پلچک  -رسکهای روستائی
 1396در والیات ضمیمه بودجه 

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 43
احیاء و انکشاف 

 دهات
9,848,646 

AFG/430480 پروژه  های  -برنامه انکشاف ساحوی
 1396والیتی ضمیمه بودجه  سال 

حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 43
احیاء و انکشاف 

 دهات
4,083,768 

AFG/430483 
احیای مجدد کاریزها وجلوگیری از 

 سیالب ها
حکومت 
 افغانستان

وزارت  - 43
احیاء و انکشاف 

 دهات
5,104,710 

AFG/440224 حکومت  احاطه میدان هوائی مزاررشیف
 افغانستان

اداره  - 44
 هوانوردی ملکی

6,700,000 

AFG/490340 حکومت  اعامر تعمیر والیت بلخ
 افغانستان

وزارت امور  - 49
 134,000,000 شهرسازی

AFG/490429  پروژه شهرک های رهایشی و صنعتی
 قالین در مرکز و والیات

حکومت 
 افغانستان

وزارت امور  - 49
 شهرسازی

9,000,000 

AFG/590106  حکومت  افغانستانپروژه شاروالی ها ی
 افغانستان

اداره  - 59
مستقل ارگانهای 

 محلی
18,760,000 

AFG/600038  ظرفیت سازی ملی تعلیامت آموزش و
 آگاهی محیط زیستی

حکومت 
 افغانستان

اداره ملی  - 60
حفاظت محیط 

 زیست
162,384 

AFG/630043 
پروژه ترمیم و تجهیز  اساسی 

 ساختامن استدیوم ورزشی کابل
حکومت 
 افغانستان

ریاست  - 63
عمومی تربیت 
 بدنی و سپورت

2,000,000 

AFG/820011  ،تامین آب آشامیدنی شهر شربغان
 جوزجان و تخته پل مزار رشیف

حکومت 
 افغانستان

رشکت  - 82
آبرسانی و 

کانالیزاسیون 
 افغانستان

3,350,000 
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AFG/860001  اعامر تعمیر مرکزی و تعمیرات والیتی
 والیات بلخ و دایکندیدر 

حکومت 
 افغانستان

کمیسیون  - 86
مستقل حقوق 
 برش افغانستان

16,591,790 

متویل  اسم پروژه غیر اختیاری
 کننده

 2,153,818,075 وزارت/اداره

AFG/270385 تربيه معلم 

صندوق 
امانتي 

بازسازي 
 افغانستان

وزارت  - 27
 79,533 معارف

AFG/270387  بشمول ( تعليامت عمومیEQUIP) 

صندوق 
امانتي 

بازسازي 
 افغانستان

وزارت  - 27
 107,558 معارف

AFG/270390 سواد آموزی و تعليامت غري رسمی 

سازمان 
تعليمى، 
علمى و 

كلتوري ملل 
متحد 

 )یونسكو(

وزارت  - 27
 معارف

428,572 

AFG/350074 وزارت  - 35 هندوستان مدیریت پروژه های کوچک رسحدی
 اقتصاد

2,399,940 

AFG/370068 برنامه ملی معافيت کتلوی 

اتحاد 
رسارسی 

برای 
واکسین و 

 معافیت

وزارت  - 37
 487,000 صحت عامه

AFG/370233 
تاسيس مراکزتداوی معتادين در 

 واليات کشور

بخش بین 
املللی 

تنفیذ قانون 
مبارزه علیه 
 مواد مخدر

وزارت  - 37
 4,000,000 صحت عامه

AFG/370803 تقویت نظام صحی در مرحله عبور 

صندوق 
امانتي 

بازسازي 
 افغانستان

وزارت  - 37
 243,276,801 صحت عامه
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AFG/370834 )تقویه سیستم صحی )روندسوم 

اتحاد 
رسارسی 

برای 
واکسین و 

 معافیت

وزارت  - 37
 1,100,000 صحت عامه

AFG/390356  مالداری برنامه ملی باغداری و
(NHLP) 

صندوق 
امانتي 

بازسازي 
 افغانستان

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
84,118,394 

AFG/390592  (برنامه زیرساخت های مارکیت زراعت
AMIP) 

بانک 
انکشاف 
 آسیایی

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
67,000,000 

AFG/390594 
برنامه احیا ی زیرساخت های آبیاری 

 (NVDAکانال ننگرهار)

بانک 
انکشاف 
 آسیایی

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
34,150,000 

AFG/390596  پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان
(AAIP) 

صندوق 
امانتي 

بازسازي 
 افغانستان

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
35,882,437 

AFG/390598  ( تنظیم آب در مزرعهOFWMP) 

صندوق 
امانتي 

بازسازي 
 افغانستان

وزارت  - 39
زراعت آبیاری و 

 مالداری
233,479,076 

AFG/410074  پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری
 در افغانستان

صندوق 
امانتي 

بازسازي 
 افغانستان

وزارت  - 41
 205,000,000 انرژی و آب

AFG/410391 
انکشاف رسمایه گذاری منابع پروگرام 

 آبی

بانک 
انکشاف 
 آسیایی

وزارت  - 41
 32,964,000 انرژی و آب

AFG/410660  پروژه بازسازی خسارات ناشی از
 سیالب ها در شامل

بانک 
انکشاف 
 آسیایی

وزارت  - 41
 63,315,000 انرژی و آب

AFG/410776  اماده سازی پروژه مزار رشیف از گاز به
 برق

صندوق 
امانتي 

وزارت  - 41
 33,500,000 انرژی و آب
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بازسازي 
 افغانستان

AFG/420106  ( برنامه ميل رسک های روستايی
 وزارت فوايدعامه (

صندوق 
امانتي 

بازسازي 
 افغانستان

وزارت  - 42
 فواید عامه

107,200,000 

AFG/430060 
برنامه ملی رسکهای روستایی 

(NRAP برنامه ميل/ ) دسرتيس به
 (ARAPدهات )

صندوق 
امانتي 

بازسازي 
 افغانستان

وزارت  - 43
احیاء و انکشاف 

 دهات
65,657,576 

AFG/430375  وزارت انکشاف  -میثاق شهروندی
 دهات

صندوق 
امانتي 

بازسازي 
 افغانستان

وزارت  - 43
احیاء و انکشاف 

 دهات
268,163,549 

AFG/430472  خسارات ناشی از پروژه های بازسازی
 سیالب ها در شامل کشور

بانک 
انکشاف 
 آسیایی

وزارت  - 43
احیاء و انکشاف 

 دهات
13,680,000 

AFG/480024 (تقدير ازاجراات خوبGPI) 

بخش بین 
املللی 

تنفیذ قانون 
مبارزه علیه 
 مواد مخدر

وزارت  - 48
مبارزه علیه مواد 

 مخدر
16,765,269 

AFG/590210  شهروندیمیثاق 

صندوق 
امانتي 

بازسازي 
 افغانستان

اداره  - 59
مستقل ارگانهای 

 محلی
641,063,370 
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 فصل چهارم

 یدولت ریغ موسسات تیفعال

کهبهیباشندمیوخارجیداخلیانتفاعیروغیاسیسیرغیردولتیغی(:عبارتازنهادهاNGOs)یردولتیموسساتغ

(NGOs)یردولتیموسساتغیهایتفعال .یگرددمیلنافذهکشورتشکینطبققوانیناهدافمعیاهدفیشبردمنظورپ

یهایتادارهمشخصجهتانسجامفعالیچهیدیازدهههفتادخورشیشتاپیداردولیدرافغانستانسابقهطوالن

وزارتیقثبتموسساتازطرینهموسساتدرافغانستانزمیهایتموسساتدرافغانستانوجودنداشتهباگسترشفعال

.یدارتباطخارجهوزارتپالنفراهمگردیاستپالنسابقدرر

اولTODAIبنامموسسه)یموسسهخارجیناول جاپانو افغانستانجوازینایانبنامموسسهنابیموسسهداخلین(

یاستتحتنامریدجدیاستافغانستاندوریاسالمیجمهورینمودند.دردورهحکومتانتقالیافترادریشخویتفعال

بود.بعدازادغاموزارتپالنووزارتیدهگردیجادوزارتپالنایلانجوهادرتشکینظارتوبررسیاستثبتانجوهاور

یاستوزارتاقتصادبنامریلغمشدهودرتشکمدیزثبتونظارتانجوهانیاستبناموزارتاقتصادهردوریبازساز

یهنقشآنهاازارایرموسساتدرکشوروتغیهایتدارد.باگسترشفعالیتاکنونفعالیالیردولتیانسجامموسساتغ

درهفتفصلوچهلهشتمادهدرسالیردولتی،قانونموسساتغیانکشافیبشردوستانهبهبرنامههایکمکها

.یدگردحیتوش1384

تالشریاستاین.یدنمایمیتموسساتفعالیهایتفعالیانسجاموهماهنگیوزارتاقتصادسالهاستکهدرراستا

بینهمکاریمناسببستروساختهفراهمدارندفعالیتافغانستاندرکهموسساتبرایراالزمهایسهولتتاورزدمی

هایریاستدرراانجوهاعمومیهایمدیریت1389سالازاقتصادوزارتروایناز.نمایدایجادرادولتیاداراتوآنها

.نمایندمیفعالیتانجوهادربخشاکنونتاکهنمودتشکیلوالیاتاقتصاد

 (: International NGOs) بین المللیموسسات  .1
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 (National NGOs) داخلیموسسات  لیست

 موسسه مخفف موسسه اسم شامره
 مسول اسم

 موسسه
 در موسسه ادرس

 موسسه متاس منرب بلخ والیت
 مرکزی دفرت

 
 در ثبت تاریخ

 بلخ اقتصاد
 موسسه کار تحت پروژه

1 
 اداره موسسه

 کمک هامهانگی
 افغانها برای های

AKBAR عبدالروف 
 25/10/1386 کابل 0700500499 بخدی کارته قادری

 بین هامهنگی
 موسسات

 کمک موسسه 2
 راشد محمد CHA انسانی های

 0776618955 محبس رسک سکندری
 ندارد پروژه بلخ در 23/12/1391 کابل 0766558080

 برای زنان موسسه 3
 الله حفیظ AWAW افغان زنان

 0728441602 آریانا کارته صدیقی
 18/7/1387 کابل 

 ،خانه امن خانه پروزه
 مهاجرین ورسوی امید

 مرکز موسسه 4
 ندارد 11/9/1391 کابل 0777241599 اباد سید رسک علی انجنیر CCA تعاون

 ندارد 3/6/1390 کابل 0787013045 مستوفیت جوار محمد نیک COAR کوار موسسه 5

 بازسازی موسسه 6
 زراعتی های پروژه 29/7/1385 کابل 0799152036 اباد سید ستار داکرت NPO/RRAA افغانستان دهات

 لو وانو دبیا پامیر 7
 زراعتی پروژه 13/1/1384 کابل 0799760022 شورتکزار کاظم داکرت PRB موسسه

 از حامیت موسسه 8
 16/6/1398 کابل 0797708033 گرد سیا کوچه سهاک هیلی MA زنان

 حقوقی های پروژه
 وصحی

9 

 خدمات موسسه
 اجتامعی

 برای وانکشافی
 افغانستان

DHSA 0788888771 مزار شهر الله شفیع 
 ندارد 12/7/1386 کابل 0778980669
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 و تربیوی موسسه 10
 علی محمد RTCO رشد مشورتی

 0797162071 مزاررشیف شهر وثوقی
 20/1/1394 کابل 0744130043

  مدنی اعتالف ساخنت
 قانون اصالح برای

 حامیت برای وپالیسی
 اطفال

11 
 و رفاه موسسه

 انکشاف
 افغانستان

WADAN سید دوکتور 
 ربانی افضل

 ندارد 5/9/1384 کابل 0700295315 مزاررشیف شهر

 شبکه موسسه 12
 افغان زنان

AWN 0766776803 باخرت کارته مسعوده 
0766776824 

 16/2/1393 کابل
 های فرصت متویل

 زنان رهربی

 شبکه موسسه 13
 19/8/1388 کابل 0799202943 شورتاکزار بصیر داکرت BDN باخرت انکشافی

 در صحی خدمات عرضه
 والیت سطح

14 
 و صحی موسسه

 برای انکشافی
 افغانستان جوانان

YHDO 0700072109 بخدی کارته عبدالرشید 
 3/6/1392 کابل 0796468647

 اطفال از حامیت
 انسان قاچاق با مبارزه

15 

 انسانی امداد
 و زنان برای

 کودکان
 افغانستان

HAWCA سلطانی قاسم 
 شاروالی رسک

 ضیا کلینیک پهلوی
 آمون

0705456107 
0707996044 

 1/5/1392 کابل
 حقوقی دهی آگاهی

 

 تعلیمی مرکز 16
 مدرسه در تربیه و تعلیم 6/5/1381 کابل 0784742004 ازبکیه یلمرب خان بشیر FEDCO فالح

 خدماتی موسسه 17
 یوسف محمد TSCO طلوع

 0778823705 سجادیه کارته رحیمی
 ندارد 12/10/1388 کابل 0799301247
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18 
 بازسازی موسسه

 رفاه انکشافی و
 افغانستان برای

RWDOA فرید احمد 
 0700447244 شهرمزاررشیف کریمی

 ندارد پروژه بلخ در 18/4/1391 کابل 0797480660

 توسعه موسسه 19
 زنان اجتامعی

FRDO ندارد 22/4/1389 کابل 0700174002 ایشانی کارته رشیفه انجیرن 

 خدمات موسسه 20
 عبدالحی سید WRSO ضایعات دورانی

 0780401560 رشیف مزار شهر روحی
 ندارد 28/2/1392 کابل 0786555676

 انکشافی موسسه 21
 دموکراسی و

ODD ندارد 29/3/1392 بغالن 0789884603 مزاررشیف شهر الله حفیظ 

22 
 همکاری موسسه

 برای انکشاف و
 افغانستان

AADA 077386312 رشیف مزار شهر گل شاه داکرت 
 ندارد 17/9/1393 سمنگان 0774610571

 مشارکت موسسه 23
 سادات فاطمه ANPO نستان افغا ملی

 4/5/1395 کابل 0783061166 رشیف مزار شهر علوی
 کننده تامین از حامیت

 غیرررسمی عدالت گان

24 
 برای موسسه

 صلح برای
 ودیموکراسی

EPDO دادخواهی– حقوقی 12/10/1396 کابل 0798347787 بخدی کارته زینب 

25 
 برای موسسه
 های کمک

 انکشافی
ORD بابر محمد 

 11/2/1397 کابل 0775151400 مزار شهر دادود
 به وکمک مکتب اعامر

 بضاعت بی افراد

  نرصین ZMAA زردوزی موسسه 26
 0799704580 بخدی کارته صاحبزاده

 1392 کابل 079804525
 در زنان سازی ظرفیت
 خیاطی حرفه بخش
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27 
 بازسازی موسسه

 برش های کمک و
 هیواد دوستانه

HEWAD 0793003869 رشیف مزار شهر الله روح 
 27/2/1393 کابل 

 پولیس ظرفیت ارتقای
 کاهش مورد در ها ونهاد

 برجندر مبتنی خشونت

 خیریه موسسه 28
 6/1/1392 کابل 0781374611 حیرتان شهر عبدالبصیر OHW برشی

 پذیر انعطاف تقویت
 پذیر آسیب جوامع

29 
 انکشاف  موسسه

 بادام صنعت
 افغانستان

AAIDO 0700884836 بادام مارکیت الله مطیع 
 زراعتی پروژه 20/10/1390 کابل 0700223496

30 
 دیدبان موسسه

 شفافیت
 افغانستان

IWA 13/11/1388 کابل 0799056845 محب چوک غرب تابش سلیم 
 های  پروژه از نظارت

 محاکم و انکشافی

31 
 حامیت موسسه

 زنان از اجتامعی
 اطفال و

OSSWC 
 عبدالسالم

 مزاررشیف شهر بلخی
0781363055 
 ندارد 7/12/1391 کابل 0793506665

32 
 خدمات موسسه

 و اجتامعی
 تعلیمی

SESO 0799713848 صلح کارته جان خیرب 
 توفل امتحان برنامه 3/13/1393 کابل 0791655666

33 
 تخنیکی موسسه

 تعلیمی و
 زردهگرو

TESTO محمد نیاز 
 0797174168 مزاررشیف شهر صافی

 ندارد 6/6/1393 کابل 0775173528

34 
 و ملی موسسه
 جوانان اجتامعی

 افغانستان
AYNCO عظیم محمد 

 0700502925 رشیف مزار شهر کریمی
 ندارد 21/3/1391 کابل 0786544016
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35 

 ملی موسسه
 برای افغانها
 کالن آموزش

 ساالن

ANAFAE 0799605251 گمرک پارک اخیر خان داوود 
 31/3/1389 کابل 0700290857

 برنامه و آموزی سواد
 آموزشی های

36 
 مرکز موسسه
 زنان تعلیمی

 افغان
AWEC حفیظه 

 1385 کابل 0702943805 آریانا کارته میرزایی
 و زنان ظرفیت ارتقای

 پروموت برنامه

 یاسین محمد PARSA پارسا موسسه 37
 فرید

 0702511505 مزاررشیف شهر
0700284286 

 حقوقی 24/1/1394 کابل

38 
 مرکز موسسه

 اجتامعی
 معلولین

CCD 0790346061 رشیف مزار شهر عزیزمبارز 
 ندارد 4/1/1393 کابل 

 تعلیمی موسسه 39
 0797300500 مزاررشیف شهر ود دا انجیرن MEHRO مهر برش حقوقی

 ندارد 2/12/1393 کابل 

40 

 و صحی موسسه
 مجدد احیایی
 وموسسه شهامت

SSWAO 

SHRO 
SSWAO 

 تخنیکم عقب اصیال داکرت
 
 
 

 6/12/1392 کابل
 شفاخانه پوشش تحت

 طریق از زنان معتادین
 SSWAOموسسه

41 
 انکشاف موسسه
 دستی صنایع

 مخفی
MSHDO 0799297601 مزاررشیف شهر سها هام 

 ندارد پروژه 13/5/1393 بدخشان 0793784909

42 
 همکاری موسسه

 اطفال با
 افغانستان

ASCHANA 0799355430 ها غازی قلعه شاپور داکرت 
 ندارد پروژه بلخ در 1/11/1386 کابل 0707771010
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43 
 انکشاف موسسه

 معیشت افتصادی
 وزراعت

LEADO 0788771425 رشیف مزار شهر ضیا احمد 
 14/11/1395 کابل 0799621125

 چمتال در پروری ماهی
 ودهدادی

44 

 انکشافی موسسه
 برای وتحقیقاتی

 لنکین) ها افغان
) 

SDROA ریاست رسک جوار فرهاد محمد 
 برشنا بلخ

0700529750 
0700567073 

 15/3/1393 کابل

 انرتنت خدمات عرضه
 کورس– رایگان
 شهر داخل  انگلیسی

 مزار

 مرکز موسسه 45
 زنان توامندی

ECW کودکان حفاظت 1/10/1395 کابل 0794448004 رشیف مزار شهر الله عصمت 

 انکشافی موسسه 46
 SDO سنایی

 اکرب محمد
 مرین

 بالک آریانا کارته
 اول

0793779779 
 زعفران زراعتی پروژه 7/9/1392 کابل 0787666808

47 

 و تشبثات موسسه
 انکشاف
 اقتصادی
 افغانستان

OMEEDA 4/9/1392 کابل 0791611320 مزاررشیف شهر رچبی ذبیده 
 های قرضه اقساط

 کوچک

48 
 جامعه موسسه
 وحقوق مدنی

 برش
CSHRO 

 منچهر
 ندارد 13/6/1390 کابل 0774511005 برش حقوق رسک ابراهیمی

49 
 تحقیقاتی موسسه

 و زنان حقوق
 اطفال

WCLRF کارته سوم رسک شامحمود 
 14/4/1393 کابل 0787946578 باخرت

 و حق به زنان دسرتسی
 هرصدا) میراث و مهر

 ( میشود حساب

 زنان موسسه 50
 0798002045 مزاررشیف شهر حبیبی شفیقه NAWA نوین افغانستان

 ندارد پروژه 11/6/1394 کابل 0792842230
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51 
 تدابیر موسسه

 برای مطمنئ
 بازتوانی

TENTO 4 بلک پالزا روشن خان روز 
 اول منزل

0792176031 
 ندارد پروژه بلخ در 9/7/1394 کابل 0799815280

52 
 خدماتی موسسه

 مرکز وتعلیمی
 نستان افغا

SEOA 0700121244 رشیف مزار شهر فاطمه 
 ندارد پروژه بلخ در 4/8/1394 کابل 0785919057

53 
 مجتمع موسسه

 افغا مدنی جامعه
 نستان

ACSFO صلح کارته قادری بهمن 
 

0700546162 
 

 حقوقی پروژه 20/1/1393 کایل

 موسسه 54
 0711001524 چهارکنت ولسوالی طیبه HF همبستگی

 26/8/1394 کابل 0711001526
 – داری زنبور پروژه

 کنت چهار ولسوالی

 مطالعات موسسه 55
 APPRO نستان افغا عامه

 و الله احسان
 محیا کربا

 سلطانی
 رشیف مزار شهر

0799701050 
0772767087 

 
 30/9/1394 کابل

 اساسی برحقوق نظارت
 نها افغا

56 
 زنان موسسه
 برای وجوانان

 تغیر
WYCO 

 مسوول
 عمومی

 بیات فرخنده
 مسوول
 ساحوی

 صمیمی جواد

 0795224022 رشیف مزار شهر
 وجوانان اطفال به کمک 23/2/1395 کایل 

 دسولی موسسه 57
 مرکزی مسول PTRO نیزه روز لپاره

 0799704428 مزاررشیف شهر وردک میرویس
 9/5/1395 کابل 0771299156

 خواهی وداد نظارت
 در مدنی جامعه
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 نیزه اوخیره
 موسسه

 ساحوی مسول
 یلدا

 قانون پروسه خصوص
 گزاری

58 
 خدمات موسسه

 زنان حقوقی
 افغان

AWRO الله عتیق 
 11/5/1395 کابل 0780818231 رشیف مزار مرکز اداری

 اناث محصل 27 حامیت
 به شامل زون سطح در

 سال یک مدت

59 
 خیریه موسسه

 افغا الشهداء سید
 نستان

ASCO جواد سید 
 0785062024 اباد فقیر سانچارکی

 13/8/1395 کابل 0773648141
 غذایی  کمک توزیع

 غذایی وغیر

60 
 تعلیمی رسکس

 افغا وتربیوبی
 نستان

AECC 
 الله خلیل

 حمید
 

 مکتب اباد سید
 شهید الله مقصد

0700229987 
 3/12/1394 کایل 0797358584

 هرنی های فعالیت
 شاگردان برای وتفریحی

 شهید الله مقصد مکتب

 دسرتسی موسسه 61
 0767779090 آباد دولت محمد خیر AOAD معلولین برای

 ندارد پروژه 7/11/1395 کابل 0798243474

62 
 تقویت موسسه

 افغا اجتامعی
 نستان

ASIO عرفان داکرت 
 وندا

 0707920506 رشیف مزار شهر
0792052375 

– مرغداری انکشاف 12/11/1395 کابل
 ودهدادی چمتال



 وزارتاقتصاد

 

96 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا



 .دارند مرکزیت بلخ والیت در که داخلی موسسات لست 1.2

 موسسه اسم شامره
 مخفف

 موسسه
 موسسه ادرس موسسه رئیس

 متاس منرب
 موسسه

 والیت در
 بلخ

 در ثبت تاریخ
 بلخ اقتصاد

 کار تحت پروژه

 زنان بهزیستی موسسه 1
  شور دشت رسک وردک لریسه WCLIO واطفال

 ندارد پروژه ۱۰/۹/۱۳۸۶ مرکز 0785001997

 بهرت افغانستان موسسه 2
 برش وحقوق صلح برای

BAOPHR 0775525588 رشیف مزار خلیل داکرت 
0798112233 

 ۲۹/۳/۱۳۸۹ مرکز
 حقوقی های برنامه
 ها ولسوالی در

 برای همکاری موسسه 3
 0700502211 صلح  کارته اسدالله سید داکرت AHEAD وانکشاف معارف صحت

  ۱۸/۸/۱۳۸۷ مرکز 0729011111

 اموزی سوادر ۱۵/۴/۱۳۸۸ مرکز 0700507264 رشیف مزار شهر ساحی سعیده TOP توانا انکشافی موسسه 4

 دفاع برای معاونیت موسسه 5
 ندارد ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ مرکز 0700502263 بخدی کارته ل روشند لی مال ADWRO زنان حقوق از

 برای وترویج تبلغ موسسه 6
 افغان زنان

OPPAW ندارد ۳/۸/۱۳۹۰ مرکز 0799613222 رشیف مزار شهر مسعود سلطان 

 برای خدمات موسسه 8
 حقوقی های برنامه ۱۳/۷/۱۳۸۹ مرکز 0700519017 شورتاکزار ر گذ جرات الین بابر SOUND وهمبستگی توسعه

 زنان حامیوی مرکز موسسه 9
 ندارد ۴/۱۰/۱۳۸۵ مرکز 0799028723 رشیف مزار شهر سیار نیلوفر WYSC وجوانان

 ندارد 6/1/1390 مرکز 0700503610 ک چغد گذر صبور الله فضل DAEVO دوستان سازی باز موسسه 10

 اجتامعی انکشاف موسسه 11
 اففانستان برای بهرت آینده

SDBFAO عبدالستار مارکیت مبینه استاد 
 دارغه

 ندارد ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ مرکز 0777515305
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 کودکان از حامیت موسسه 12
 23/12/1396 مرکز 0795070052 پروین جاده راسخ مصطفی STCOA افغانستان تاالسیمی

 امراض تداوی
 تالسنی

 پژوهشی حامیتی موسسه 13
 لیسه رشقی رسک جواد الله حیات AHRRAO افغان برش حقوق

 حقوقی های فعالیت ۳۰/۵/۱۳۸۹ مرکز 0706440007 باخرت

 ندارد ۱۶/۳/۱۴۲۱ مرکز 0700500169 بخدی کارته نبی غالم انجنیر SHA شفق سازی باز موسسه 15

 نابینایان انجمن موسسه 16
 0795797815 شفاخانه کارته صفا عبدالرحیم AAB افغانستان

 گاوداری 30/7/1386 مرکز 0799444760

 ندارد ۲۵/۵/۱۳۹۰ مرکز 0700539661 دهدادی سادات محبوبه ONWP مردم برای نو راه موسسه 17

 فا ون وتعا انجنیری موسسه 18
 الدین ظهیر کارته رشیف محمد FECO ئض

 ندارد ۱۳/۷/۱۳۸۵ مرکز 0799656430 فاریابی

 کودکان برای آینده موسسه 19
 کودکان از حامیت ۸/۱۱/۱۳۹۲ مرکز 0790533170 رشیف مزار شهر کریمی مریم FACO افغانستان

 اجتامعی خدمات موسسه 20
 0786658990 رشیف مزار شهر بابی شاه محمد PESCO امروز پیوند وفرهنگی

 حرفوی ۱۸/۴/۱۳۹۰ مرکز 0799196123

 0799376717 رشیف مزار بصیر محمد OJAO افغان جدید امید 21
 ندارد 2/4/1395 مرکز 0772784413

 اجتامعی خدمات موسسه 22
 ندارد 5/5/1395 مرکز 0799389565 رشیف مزار ارشف محمد KSSDO خواه خیر وانکشافی

 صحت ۱۹/۳/۱۳۸۸ مرکز 0797743883 رشیف مزار شهر حسین محمد سید MSRDO مساوات ئی روستا موسسه 23

 انکشافی برنامه موسسه 24
 0700505650 رشیف مزار شهر پیکان نجیب داکرت YCDP وجوانان اطفال

 ندارد ۳۰/۱/۱۳۸۸ مرکز 0796661655

 مهارت انکشاف موسسه 25
 ندارد ۳۰/۱/۱۳۸۸ مرکز 0700548985 رشیف مزار شهر الدین نجم میرزا KDSO خرم های
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 ندارد ۸/۱/۱۳۹۰ مرکز 0700550556 چهارم ناحیه رص نا محمد MAAO مدرن زراعتی مرکز موسسه 26

 وانکشاف ون تعا موسسه 27
 ندارد ۲/۷/۱۳۹۲ مرکز 0799621044 رشیف مزار شهر نعیم محمد RDOP م مرد برای

 ندارد 13/10/1384 مرکز 0700502041 مزاررشیف قمرالدین SOH سهرابی  سازی باز موسسه 28

 طفل برای کمک موسسه 29
 منحل تازه ۱۱/۴/۱۳۹۲ مرکز 0700512900 مزار شهر خاطره MCAO ومادر

 وخدمات انکشافی موسسه 30
 مقابل مزار شهر عمکی ادین اسالم BDSO بهرت

 شده منحل تازه 10/7/1392 مرکز 0799442594 موالنا پوهنتون

 خدمات معاونت موسسه 31
 ناحیه رشیف مزار شهر غالم انجنیر NOASS نوین اجتامعی

 ندارد 31/5/1392 مرکز 0773830037 پنجم

 حیات تسهیالت موسسه 32
 ندارد ۲/۷/۱۳۹۲ مرکز 0794322400 رشیف مزار شهر اسدالله استاد LCPAO نستان افغا مردم برای

 برای همکاری موسسه 33
 ندارد ۴/۱۰/۱۳۹۲ مرکز 0700511335 رشیف مزار خالد داکرت CADO نستان افغا انکشاف

 انکشافی مستقل موسسه 34
 ندارد 31/5/1395 مرکز 0700538384 مزاررشیف محسنه HADIO نستان افغا وبرشی

 مدنی توانایی موسسه 35
 منحل تازه 14/2/1393 مرکز ۰۷۹۲۰۷۰۷۰۷ رشیف مزار شهر الله ن احسا MSEO میرسه

 اجتامعی  رفاه موسسه 36
 ندارد 15/4/1393 مرکز 0700503568 رشیف مزار شهر مصطفی سید BSWO بهبود

 وانکشاف تحقیقات موسسه 37
 ندارد 28/3/1393 مرکز 0794698995 رشیف مزار شهر عزیزالله AHSDRO افغان فکری افق پایدار
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 ندارد 12/4/1393 مرکز 0788816966 رشیف مزار الله سمیع PTPO صلح زبان قلم موسسه 38

39 
 اجتامعی خدمات موسسه
 جوان های خانم برای

 واطفال
SSYWCO ندارد 16/4/1393 مرکز 0797523055 رشیف مزار کامله 

 اجتامعی خدمات موسسه 40
 نوین نستان افغا

ANSSO 0700503594 رشیف مزار شهر الدین اکرم 
0786155258 

  6/11/1394 مرکزیت

41 
 تعلیم نوربرای موسسه

 وخدمات ابادی تربیه
 اجتامعی

NOSER افسانه 
 0793770002 رشیف مزار شفیق محمد

 ندارد 7/3/1393 مرکز 0796592121

 خدمات عرضه موسسه 42
 ندارد 19/7/1393 مرکز 0700506651 رشیف مزار شهر ینا ساد CASAO نستان افغا برای اجتامعی

 خدمات انکشاف موسسه 43
 د ندارد 28/11/1392 مرکز 076062606 رشیف مزار شهر راغب مرمر OLDSAW ن افغا زنان برای حقوقی

 ،اجتامعی تعلیمی 44
 منحل 8/7/1393 مرکز 0777185400 رشیف مزار شهر قاسمی نصیر JSEDO جوانان وانکشافی

 واجتامعی صحی  موسسه 45
 افغانستان

ADSHO ندارد 4/6/1394 مرکز 0786273278 مزار شهر محمد دوست 

46 
 سازی مسلکی موسسه

 ی اقتصاد ورشد ها حرفه
 ها خانواده

VPHEGO ندارد 19/6/1393 مرکز 0787181967 رشیف مزار شهر عبداملنان 

 اجتامعی خدمات موسسه 47
 نستان افغا قند مثر

ASSSO عمیق نیمه چاه حفر 1392 2/23 مرکز 0780649613 رشیف مزار شهر نعیم محمد 



 وزارتاقتصاد

 

100 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 انکشافی موسسه 48
 ندارد 14/8/1393 مرکز 0797269083 مزاررشیف شهر سویتا DSON نیازمندان برای واجتامعی

 ندارد 22/8/1393 مرکز 0787388454 رشیف مزار شهر ندا نوریه PLO خون پا  حقوقی موسسه 49

 اجتامعی خدمات موسسه 50
 ندارد 13/9/1393 مرکز ۰۷۹۸۲۲۶۵۰۴ رشیف مزار زهرا RSLSO راستین وحقوقی

 ندارد ۱۳/۶/۱۳۸۹ مرکز 0708602222 سم قا مرزا گذر الدین نجم SRP شاهرخی سازی باز موسسه 51

 وزراعتی سازی باز موسسه 52
 ندارد ۱۶/۸/۱۳۸۴ مرکز 0700505521 رشیف مزار شهر اسداالله انجنیر RAOJ هد جا

 افغا دمیک اکا زنان موسسه 53
 0770000710 رشیف مزار شهر منیژه استاد SAAWO نستان

 ندارد ۸/۱۱/۱۳۹۲ مرکز 0770920404

 مردم از حامیت موسسه 54
 ندارد 4/10/1393 مرکز 0775214303 رشیف مزار شهر رحیمی فرزانه SAPO نستان افغا

 ندارد ۶/۱۰/۱۳۹۳ مرکز ۰۷۸۸۱۲۰۶۷۲ رشیف مزار شهر رشاد احمد IWO یرشفتپ  راه موسسه 55

 ندارد ۱۴/۳/۱۳۹۰ مرکز ۰۷۸۷۶۶۵۲۱۹ رشیف مزار شهر اندیش خیر  فریده WSWO زنان اجتامعی رفاه موسسه 56

 های حل راه موسسه 57
 ندارد ۲۶/۹/۱۳۹۲ مرکز ۰۷۹۷۹۵۵۹۰۰ رشیف مزار شهر حسین محمد YAPO پیرشفت برای جوانان

 مدبران حقوقی موسسه 58
 نداردد 22/10/1393 مرکز 0781350740 رشیف مزار شهر شیرزاده مروه MALO افغان

 وا سازی باز موسسه 59
 ندارد 25/10/1393 مرکز 0799211703 رشیف مزار شهر عبدالرازق GWRDO سبز راه نکشافی

 وخدماتی تعلیمی موسسه 60
 منحل 6/11/1393 مرکز 0793641063 رشیف مزار شهر عزرا خانم TSSEO ترکستان
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 ندارد 22/10/1393 مرکز 0799289010 رشیف شهرمزار گلچهره MLO مبداء حقوقی موسسه 61

 شفاف خدمات موسسه 62
 ندارد 30/10/1393 مرکز 0796363638 رشیف مزار شهر فهیم احمد TSPO مردم برای

 خدماتی و فرهنگی موسسه 63
 0778720766 مزاررشیف – یوملرب آغا حاجی AYCO یاسین آل

 ندارد 11/11/1389 مرکز 0776314572

 برشی خدمات موسسه 64
 0700541978 مزاررشیف شهر نادری شمیم HSOA افغانستان

 آموزشی 30/1/1390 مرکز 0774040993

 انکشاف و تعاون موسسه 65
 مردم برای

RDPO الدین ظهیر کارته نعیم محمد داکرت – 
 مزاررشیف شهر

0799621044 
0794050003 

 ندارد 6/9/1389 مرکز

 وخدمات حرفوی موسسه 66
 0708766700 رشیف مزار جاوید محمد TTSSO تکامل اجتامعی

 ندارد 5/3/1395 مرکزیت 0700505501

 ، تعلیمی حامیت موسسه 67
 0700504732 مزاررشیف شهر فاروق غالم AERSSO افغان علمی و تحقیقی

 ندارد 16/2/1392 مرکز 0776060306

 مدنی جامعه موسسه 68
 – مسعود شهید جاده ازکیا نسیمه CSHRO برش حقوق

 برات خدماتی مجتمع
0775411005 
 ندارد 30/11/1390 مرکز 0799631854

 و اقتصادی موسسه 69
 اجتامعی انکشافی

OESD صلح کارته حیدری خان شیرین - 
 مزاررشیف

 ندارد 11/10/1392 مرکز 0799320880

 و حرفوی اجتامعی موسسه 70
 0700702842 مزاررشیف شهر الدین صدر انجنیر ASVAO افغان زراعتی

 ندارد 6/1/1390 مرکز 0799404836

 و حق برابری موسسه 71
 0794741508 مزاررشیف شهر لیلام WELIO ها خانم برای عدالت

 ندارد 29/3/1393 مرکز 0798749313

 0788000035 مزاررشیف شهر مرتضی سید DOS جامعه انکشاف موسسه 72
 ندارد 6/12/1391 مرکز 0700505043
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 خواسته تقویت موسسه 73
 مزاررشیف شهر ربیع میرویس RABI ها افغان اساسی های

0795666555 
 ندارد 26/8/1391 مرکز 0799367676

74 
 و سازی توامنند موسسه

 مدنی جامعه انکشاف
 افغانستان

ASCEDO د اسدالله 
 0786542726 مزاررشیف شهر 

 ندارد 9/11/1392 مرکز 

 و انکشافی خدمات موسسه 75
 شهر - بهار نو کارته عبدالحمید ADWSO افغانستان رفاهی

 ندارد 17/10/1387 مرکز 0799350698 مزاررشیف

 ندارد 28/4/1385 مرکز 0700245849 ن رشیف مزار شهر الدین قمر SOH سهرابی سازی باز موسسه 76

 شهر – مارکیت معراج احمد نور انجنیر RCY جوانان بازسازی موسسه 77
 مزاررشیف

0772370945 
0799444673 

 ندارد 22/9/1385 مرکز

 – برات رسول مجتمع الله نور انجنیر BORO امید بهار بازسازی موسسه 78
 مزاررشیف شهر

0799862551 
 ندارد 12/3/1392 مرکز 0770740172

 – مارکیت جوزجان عبداملنان انجنیر BRF بینا بازسازی موسسه 79
 مزاررشیف شهر

0700501108 
0799330457 

 ندارد 23/9/1381 مرکز

 0799447961 نا آریا کارته سلیم خواجه انجنیر ABCO افغان بیروی موسسه 80
 دارد کابل والیت در 31/1/1388 مرکزیت 0778830687

 و انکشافی خدمات موسسه 81
 نور بانوان اجتامعی

BNDSSO شیر علی بابه قریه عزیزه – 
 رشیف مزار

0775357823 
0772274861 

 ندارد 3/2/1392 مرکز

 علیه خشونت رفع موسسه 82
 – مارکیت جوزجان سخی غالم EVAAO نوجوانان

 ندارد 10/2/1390 مرکز 0793225436 رشیف مزار

 حقوقی آگاهی موسسه 83
 وکیل میر SLAO اجتامعی

 بیگ محمد گذر
 مزار شهر – رسهنگ

 رشیف
 ندارد 11/3/1390 مرکز 0502044537
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 و رضفیت ارتقای موسسه 84
 ندارد 9/2/1392 مرکز 0700511408 صلح کارته فرحت سیاوش SCSW اجتامعی رفاه

 اجتامعی خدمات موسسه 85
 ندارد 11/4/1392 مرکز 0799106948 البالد ام کارته حسین احمد سید ASEDSO ارتفا انکشاف و تعلیمی

 اساسی انکشافی موسسه 86
 0775211300 رشیف مزار شهر فرید احمد BDRAO افغانستان دهات

 ندارد 24/6/1390 مرکز 0700762998

87 
 خدماتی انکشاف موسسه

 برای مالداری و باغداری
 افغانها

AOH 0775866519 مزاررشیف شهر فاضل سید 
 ندارد 29/11/1390 مرکز 0700572787

 توامنند اجتامعی موسسه 88
 ندارد 14/3/1390 مرکز 0778827508 مزاررشیف شهر حرضت غالم IACO مردمی سازی

 تعلیامت حامیت موسسه 89
 افغانستان مولدین آموزشی

STEPAO ندارد 4/3/1392 مرکز 0783241024 مزاررشیف شهر دیانا 

 ظرفیت ارتقاء موسسه 90
 0783658432 وحدت کارته رضایی اسدالله SCCBO کار راه مدنی

  24/11/1396 مرکز 0783835066

 برای همبستگی موسسه 91
 افغانستان بازسازی

SORA برات هاشم مارکیت پاینده – 
 رشیف مزار شهر

0770000730 
0793300025 

 ندارد 9/10/1391 مرکز

 ظرفیت ارتقای موسسه 92
 0798840559 مزاررشیف شهر بلخی عقل سید MCCBO معیار مدنی

 ندارد 13/4/1395 مرکز 0785784498

 او زراعتی افغان د موسسه 93
 اجتامعی

AAT شهر – مارکیت معراج ایوب محمد 
 رشیف مزار

0700502087 
0799760012 

 ندارد 26/1/1385 مرکز

 برای دانش و کار موسسه 94
 شهر - کهنه محبس طاهر محمد KDOA افغانستان

 ندارد 20/10/1388 مرکز 0772800817 مزاررشیف
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 برای سبز نهال موسسه 95
 ندارد 26/3/1392 مرکز 0797020203 مزاررشیف شهر الدین جامل انجنیر OGPA افغانستان

 مدنی توانایی موسسه 96
 – مارکیت جوزجان الله احسان MCEO میرسه

 مزاررشیف شهر
0792070707 
 منحل 14/2/1392 مرکز 0786471012

 ندارد 10/4/1391 مرکز 0798984189 مزاررشیف شهر حسین علی انجنیر ANO نوین عرص موسسه 97

 و متوازن انکشاف موسسه 98
 ندارد 15/7/1392 مرکز 0786204050 مزاررشیف شهر الدین محراب ARREDO افغانستان دهات بازسازی

 کمک هامهنگی موسسه 99
 انکشافی و برشی های

CHDAO ندارد 5/2/1389 مرکز 0700511363 مزاررشیف شهر همنوا میرویسس 

 دموکراسی ابتکار موسسه 100
 ندارد  مرکز 0700503230 مزاررشیف شهر نارص محمد AIDO افغانستان

 تخنیکی و بازسازی موسسه 101
  – امانی کارته سعدالله STRO شامل

 مزاررشیف

0799334431 
0708461332 

 
 ندارد 23/11/1384 مرکز

 و انکشافی موسسه 102
 مزاررشیف شهر عبداملتین SDPMO صلح پیام اجتامعی

0700502443 
0799044011 

 
 ندارد 29/9/1388 مرکز

 وآوموزش انکشاف موسسه 103
 زنان برای

DEOW ندارد ۷/۱۲/۱۳۸۹ مرکز 0791982498 گرد ه سیا رسک عطایی بلقیس 

 ،فرهنگی بازسازی موسسه 104
 ندارد 20/1/1394 مرکز 0700509770 مزاررشیف شهر علی رجب ASCRO نستان افغا واجتامعی

 خانم برای  خیریه موسسه 105
 افغانها واطفال  ها

ROAWC اطفال وتربیه تعلیم 28/9/1394 مرکز 0798200075 رشیف مزار شهر دانش الله ذبیح 
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 برای مدنی فعالین موسسه 106
 برات رسول مجتمع رسالت عبدالعظیم CASDO پایدار توسعه

0774074007 
0729102510 

 
 ندارد 16/3/1392 مرکز

 وتوسعه حقوق موسسه 107
 مساوات

ERDO ندارد 21/10/1394 مرکز 0785409466 برات رسول مجتمع یار اکرب فریب 

 ندارد 17/11/1394 مزاررشیف 0786406741 رشیف مزار شهر زرغونه RVEO رویش آموزشی کار موسسه 108

 077819956 رشیف مزار رشیف محمد BMSO سازان به اجتامعی موسسه 109
 حقوقی 27/10/1394 مرکز 0793286884

110 
 برای اجتامعی  موسسه

 عدالت قانون حاکمیت
 وانکشاف

SOLJD رشیف مزار عیسی الله ذبیح 
0784262769 
 ندارد 4/1/1397 مرکز 0730308932

 زراعتی خدمات موسسه 111
 0791437723 رشیف مزار شهر نیازی دادو محمد GASSO سبز شهرک واجتامعی

 ندارد 19/1/1394 مرکز 0793763433

 پایدار وتوسعه کار موسسه 112
 078998966 مزاررشیف شهر آذرمهر شمسیه WSDOA نستان افغا برای

 ندارد 1/4/11394 مرکز 0785077167

 برای مستقل همکاری 113
 تغییر

ICCO ندارد 1393/1/11 مرکز 0799372445 ار مزرشیف شهر صفوت عبدالحمید سید 

 ومشورتی حقوقی موسسه 114
 0774617106 رشیف مزار شهر فرشته NLCO نوین

 ندارد 6/3/1394 مرکز 0796202274

 سازی ظرفیت موسسه 115
 0794835551 رشیف مزار انجیال WCBRO بانوان وتحقیقات

 ندارد 27/11/1394 مرکز 0780991673

 وآبادانی صلح موسسه 116
 0792692692 برات رسول مجتمع فرزانه APDRO وانکشافی

 ندارد 26/2/1392 مرکز 0700507292



 وزارتاقتصاد

 

106 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وانکشافی خدماتی موسسه 117
 رشیف مزار شهر کاظم سید MDASO مساوات

0775085168 
 4/10/1395 مرکزیت 0700551500

 عاجل مریض انتقال
 درشهر کنت4 از

118 
 

 وتعلیمی صحی موسسه
 برابری

EHEO ندارد 27/8/1395 مرکزیت 0700500400 رشیف مزار شهر صافی علی 

 وانکشافی آموزشی موسسه 119
 0797874897 رشیف مزار شهر اکربی یلدا NEDAO افغانستان ندابرای

 کمپیوتر آموزشی 18/10/1395 مرکزیت 0785000244

 وفرصت تعلیمی موسسه 120
 برشی های کمک آوری

AHOE 0799429911 مزاررشیف شهر آرین محفوظ 
0791515288 

  24/3/1395 مرکزیت

 ورزش توسعه موسسه 121
 0770693710 رشیف مزار شهر عاتیکه AFSDO افغانستان

  26/5/1396 مرکز 0794204242

 وفرهنگی خدماتی موسسه 122
 ذکی محمد سید AYSCSO افغان جوانان

 0798061411 مارکیت مجیدی موصوی
 16/2/1395 مرکز 0749676163

0778682741-
 رضا سید

 مدنی انکشاف موسسه 124
  22/6/1396 مرکز 0700507308 گذرمتن حقجو طاهره CDSJO وعدالت ،اجتامعی

 اجتامعی انکشاف موسسه 125
 تحقیق وتربیوی

SDTCO 3/7/1396 مرکز 0799021034 مارمل گوچه عبداالحد  

 وخدماتی تعلیمی موسسه 126
  2/8/1396 مرکز 0781430675 رشیف مزار شهر الرحمن دقیق EESO نخبه

 توسعه پژوهشی موسسه 127
 0782363015 فلز کابل چهارراهی آسا طاهره FIDO آینده

  31/5/1395 مرکز 0791525435

 جدید گی زنده موسسه 128
 ANLO افغانها

  فتح ملک داکرت
 باخرت لیسه مقابل صدیقی

0780004082 
  20/8/1396 مرکزیت 0784967100
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 مزار شهر عزیزاحمد NPSWWO جهان با همگام موسسه 129
0777616481 
  13/10/1395 مرکز 0797708033

130 
 سازی توامند موسسه

 مدنی معه جا وانکشاف
 افغانستان

ACSEDO 27/8/1395 مرکز 0799823394 مزار شهر الله ذبیح  

  29/8/1396 مرکز 0799005336 مزاررشیف شهر کریم محمد OO یتیامن برای موسسه 131

 برشی های کمک موسسه 132
  20/8/1396 مرکز 0792132473 رشیف مزار شهر ه زاد نیک هام AWHAO افغان زنان

 ومهارتها صحی موسسه 133
 افغانستان برای

HASOA 8/11/1396 مرکز 0782416319 رشیف مزار شهر رحیمه داکرت  

 ظرفیت ارتقای موسسه 134
  8/11/1396 مرکز 0795211145 رشیف مزار شهر احمد WECBCO تکامل راه مدنی

 وانکشاف تحول موسسه 135
 پایدار

SCDO 8/11/1396 مرکز 0780184171 رشیف مزار شهر نوری مرتضی محمد  

 وفردا امروز موسسه 136
  8/11/1396 مرکز 0744553321 رشیف مزار شهر غضنفر الله نجیب TTBO درخشان

 معاونت هامهنگی موسسه 137
 مردم برای مردم

CAPPO 10/11/1396 مرکز 0788880123 رشیف مزار شهر خواجه الله نجیب  

 ونهج قرآن فرهنگی موسسه 138
 0774595482 رشیف مزار شهر حسین QNBCO البالغه

  10/11/1396 مرکز 0772505531

 سازی توامنند موسسه 139
 پیوند وحقوقی اجتامعی

PLSEO 21/3/1397 مرکز 0747344064 رشیف مزار شهر واحد سید  
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 ظرفیت ارتقای موسسه 140
 وحدت کارته رضایی استدالله SCCBO کار راه مدنی

0795474563     
  24/11/1396 مرکز 0797360711-

 آموزشی موسسه 141
 0790557272 وحدت کارته قاسم محمد MLIO معرفت راه وتحقیقاتی

  27/4/1397 مرکز 0775084530

142 
 پایدار ابتکار موسسه
 تغیر برای موثر

EISCO شادیان وازه در اکرمی پرویز 
0798454572 
0799117774 

  27/5/1397 مرکز

(موسسهآنتوسطخانمها63)و.یباشدمی(موسسهداخل204و)انترنشنل(موسسه36جمله)کهاز یباشداقتصادبلخمیاستثبتوراجستررNGO) (موسسه240درمجموع)

 اناث(مصروفکاراند.1458ذکور3143(کارمنداناثوذکور)4601موسساتبهتعداد)یدوکتگورینکهدرا -یگرددمیرهبر
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نشان2017درسالبلخیتدروالیردولتیتوسطموسساتغبخشهارچمجموعبودجهمصرفشدهرادریلذگراف

.یدهدم

 

 خارجیوداخلیموسساتتفکیکبهیگرددمیلتمویدولتیرموسساتغیقطرکهازیتعدادپروژهها

واجرانمودهیقبلختطبیت(پروژهمختلفرادرچهاربخشدرسطحوال382جمعآبهتعداد)2017سالیموسساتط

یقتطبی(پروژهتوسطموسساتداخل135بتعداد)یومتباقیموسساتخارجتوسطپروژه(247)ازجملهاندکه
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یکایی(دالرامر31،794،698مبلغ)2017سالیمصارفطیزانمجموعمبهاساسارقامحاصلهازگزارشاتموسسات،

ازآنجملهیگرددم که 20،537،105مبلغ  خارج%64دالر) موسسات توسط ی( امر11،257،593ومبلغ یکایدالر

     است.ه یدرسبهمصرفی(آنتوسطموسساتداخل36%)

 حکومتی غیر موسسات توسط گذشته سال 5 در شده مصرف بودجه

 2017 2016 2015 2014 2013  سال

364،984،22918،275،29064،231،2329،027،47631،794،698 بودجه



 وزارتاقتصاد

 

111 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 پنجمفصل 

 (ANPDF/ NPPs)تیاولو یدارا یمل یبرنامه ها خالصه 

 یشهروند برنامه  میثاق .1

:زمانیجدول

 سالمیباشد.4سالتطبیقمیشودومرحلهاولآن10مرحلهبودهکهطی3اینبرنامهدارای

 800،000،000دالرامریکائی  :بودجه

 800،000،000دالرامریکائی  :تعهد

 درمرحلهاولخالیمالیوجودنداردمالی: ءخال

 شورایعرضهخدماتومشارکتشهروندیشورای انکشافی: 

رسمآافتتاحگردیدوآمادگیهابرایتطبیقمرحلهاولآنمطابقپالن2016میثاقشهروندیدرسپتمبروضعیت:

 درجریاناست.

 تفصیل:

جزاول:

ارایهخدماتشهری

دالرامریکائی383،130،000بودجه:

والیتازخدماتذیلدرمرحلهاولبهرمند34انکشافیقریهدرشورایهای12000حدودارایه خدمات شهری:

خواهندگردید:

 دسترسیهمگانیبهآبآشامیدنی -

زیربنایشهری:حداقلیکیازخدماتیابتداییذیل)بادرنظرداشتتحلیلخالموجود،ساختاراجتماعیو -

 (:برق،سرکهایابتداییویازیربناهایکوچکآبیاری.قابلدسترس

شورای850:درمرحلهنخست،اینبخشبرنامهحکومتداریوجوهموردنیازوجوه ساحات شهری -

گذررادرچهارشهرعمدهکشورفراهمخواهدنمود.هرشورایانکشافیمبلغ170انکشافیشهریو

دالرامریکاییدریافتخواهدنمود.شورامیتواندیکیازخدماتچون:بهبودسرکهاوآبروها،آب70،000

شورایآشامیدنی،مدیریتکثافاتجامد،شمارهگذاریمنازلویابرقبرایمنازلراانتخابنمایند.هر

دالرامریکاییدریافت200،000خانواده(مجموعا1250ًتا800شورایانکشافیویا5گذر)متشکلاز

خواهندنمود.شوراهامیتوانندیکویاچندخدماتازقبیل،بهبودویاتنظیمسرکهایدرجهدوم،فراهم

زنانواطفال،مدیریتکثافتهایآوریآبآشامیدنی،پارک/ساحاتتفریحیویامیدانهایبازیبرای

جامد،برقبرایروشنیمنازل،پروژههادرآمدزابرایخانمهادریافتنمایند.
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توسطوزارتزراعتآبیاریومالداری،درهمآهنگیباشوراهایانکشافی،جهترسیدگیبهاقشارخدمات زراعتی:

فقیروآسیبپذیرصورتخواهدگرفت.موادموردنیازتولیدگندم،موادموردنیازباغداری،بازسازیشبکههایآبیاری

یوانیایجاددرآمدوانکشافاقتصادیرادرسطحومدیریتآبمزارع،نگهداریمنابعطبیعی،وفراهمآوریخدماتح

ملیومحلیاطمینانمیبخشد.

وزارتمعارفباکمیتههایمعارفکهمسئولبلندبردنآگاهیدهی،انسجامفامیلهاجهتارسالاطفالمعارف:

شانبهمکاتب،ونظارتاطفالواساتیدمیباشدکارخواهدنمود.

فعال از انکشافی نظرخواهدشورای در امورتعلیمی تمامی در را آنها نظریات و نموده نظارت ها کمیته های یت

درطولهفته3-1گرفت.شهروندانازاینکهتماماستاداندارایسندفراغتصنفدوازدهبوده،شاگردانبینصنفهای

شامل12-7صنفهایساعتدرسیوشاگردانبین30درطولهفته6-4ساعتدرسی،شاگردانبینصنفهای24

نظارتخواهندداشتنقشهبرداریمکاتبوسرویشاگردانبیرونازمکتب،نظارتخدماتدرهفتهساعتدرسی36

معیاری،اطمینانازایجادیکمحیطسالم،بازسازیمکاتبوسایرفعالیتها.

یصحیدربخشصحتوکلسترهاوزارتصحتعامهمستقیماازطریقکمیتههایفرعیوشورایانکشافصحت : 

عرضهخدماتخواهدنمود.

کمیتههایفرعیدرهمآهنگیباشوراهایانکشافیوکلسترهایشوراهایانکشافیمسولیتبلندبردنسطحآگاهی،

انسجامفامیلهاجهتفراهمآوریخدماتصحیبرایاطفالوبزرگساالن،ونظارتازعرضهخدماتصحی.)نظارتاز

 .حداقلخدماتمعیاری،ارایهبستههایاساسیخدماتصحی،وفعالیتهایدیگرعرضه

 جزدوم:

ایجادساختارنهادها

 دالرامریکائی146،980،000بودجه:

ایجادنمایدکهدرسطحوزارتخانهها، مطابقبرنامهایجادشدهمیثاقشهروندیقادرخواهدبودسازمانهایداخلیرا

شاروالیها،ولسوالیهاوتاسطحقریهجاترادربرمیگیردکهاینسازمانهاقادرخواهدبودتازمینهپیشرفتوالیات،

 شانرافراهمسازد.اینبرنامهازارتقاظرفیت،کمکتخنیکی،تسهیلوارایهخدماتحمایتمیکند.

جزسوم:

نظارتوارزیابی،کسبدانش

 مریکائیدالرا5،400،000بودجه:

گان سازماندهنده دارداینبرنامهانکشافخواهددادکهتوسطمدیراناجراییه، اولویتمانقرار کارهایکهدر

اجتماعیصورتمیگیرد.نظربهایناولویتبندیگزارشهایمنظموارزیابیهاقادرخواهدبودکهازسهمگیریزنان،

عدینوبیجاشدهگانداخلیاطمینانبخشد.دراینبرنامهدرخواستهایزیادیفقراوگروههایآسیبپذیرمانندومتقا

برایراپوردهیشکایتوجبرانخساراتگنجانیدهخواهدشد.نظربهارزیابیکهازطرفصندوقوجهیپولبرای

خدماتاستفادهمیگردد.برایافغانستانصورتمیگیردازتصاویرماهوارهایبهمنظورپیدانمودنخالزیربناییوارایه

ارایهخدماتبهترتحقیقاتمتعددنظربهبرنامهطرحریزیشدهاست:مانند)سیتیسی(،اجتماعیشدن،حسابدهی

متقابلاجتماعیوارزیابیهایکیفیتتخنیکی.
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جزچهارم:

تطبیقومدیریتپروژه

دالرامریکائی91،410،000بودجه:

مخلفقادرخواهدبودتاظرفیتانستیتوتهاراازسطحملیبهسطحوالیتی،ازسطحولسوالیاینبرنامهدرسطوح

هاتاسطحقریهجاتبلندببرد.

شورایانکشافیوکمیتههایفرعیدربارهنقشفعالیتوتطبیقپروژههایشانکهشاملمدیرتمالیوتدارکات

میشودآموزشدادهخواهندشد.

جزپنجم:

 MCCGادغاماجتماعیو

دالرامریکائی45،080،000بودجه:

تاکیدزیادرویاجتماعیشدنگروههایآسیبپذیرکهشاملزنان،متقاعدین،بیجاشدهگانداخلیکهاینبرنامه

هاانجامپذیرخواهدبود.کهارایهآنتوسطتحقیقاجتماعی،بهزیستیکهضرورتبهشناختجامعه،تحلیلچالشدارد

،آموزشبهترتمامکارمندان،شوراهایانکشافیوکلسترهاوشوراهایگذرهمچناننظارتوارزیابیازبخشهای

 آسیبپذیروشمولیتآنهادربرنامهصورتخواهدگرفت.

 برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان  .2

 :پنجسالجدولزمانی

 دالرامریکائی200،000،000بودجه: 

 دالرامریکائی18،000،000 تعهد:

 دالرامریکائی182،000،000 مالی : ءخال

 شورایانکشافمنابیعبشریشورای انکشافی:

وضعیت:

افتتاحگردید،وواحدبرنامهملیتوانمندسازیاْرسم2017مارچسال8برنامهملیتوانمندسازیاقتصادیزناندر

اقتصادیزناندروزارتکاراموراجتماعیبرایهماهنگیبیشترفعالیتهاتاسیسگردیددرحالحاضروزارتخانهها

 واداراتذیدخلباالیانکشافبودجهوپالنهایتطبیقیبرایبرنامههایملیدارایاولویتکارمینمایند.

 صیل:تف

جزاول:

گسترشارقاماحصائیویتاثیرگزاربرفعالیتهایاقتصادیزنانوتقویتظرفیتپیگیریاحصائیه به اساس جندر : 

 .لیلواستفادهازارقاماحصائیویتح

جزدوم:
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برداشتنموانعقانونیبرایمشارکت:

ادیوحصولاطمینانازاینکهزنانبهنحوهبهترقادربهازمیانبرداشتنموانعفراراهاشتراکزناندرفعالیتهایاقتص

اشتراکدرفعالیتهایاقتصادیواجتماعیمیباشند.

جزسوم:

سوادآموزی،مدیریتتجارتومهارتهایکاری:

رنامهملیاینموردتکمیلکنندهب.بلندبردندانشومهارتهایزنانجهتانجامبهتراموردرمنزلوبیرونازمنزل

زنانصنفهایسوادآموزیدایرمینمایندو36،000سالآیندهبه5انکشافمنابعبشریمیباشدوزارتمعارفدر

سالآیندهزمینهآنفراهمخواهدگردیدتادرمکاتب5زناندرجریاندرسمیباشند.درظرف200،000فعالبتعداد

والیتافغانستاناعمارخواهد34  سالآیندهحداقلیکلیلهزنانهدر10روستاییبحیثمعلمیناستخدامگردددرظرف

گردید.

جزچهارم:

بهبوددسترسیبهوجوهمالیازمجراهایرسمیوغیرحصول اطمینان از دسترسی گسترده به وجوه مالی:   

 رسمی.

بازارها:بهبوددسترسیبهلوازمووسایطزراعتی،خدماتتوسعوی،وجزپنجم:

ارتقاظرفیتزنانجهتاشتراکدربازارهایزراعتی،امرارمعاشباازدیادتولیدجهتبهبودامنیتغذاییوافزایشدر

 آمدخانوادهها.

جزششم:

دسترسیبهبازارهایخالقاقتصادی:

بهبوددسترسیزنانبهموادباکیفیتبازارها،تسهیلصادراتوایجادعایدبرایزنانوفامیلهایکهدرفعالیتهای

 خالقاقتصادیمبادرتمیورزند.

 برنامه  ملی زیربنا .3

 :پنجسالجدولزمانی

 5،995.000،000دالرامریکایی      بودجه:

 برخیازاجزایتأمینمالیمشخصشدهاند،اماهیچکدامتاکنوننهایینشدهاند.منابعمالیمشخصبرای تعهد:

 TBDمالی:ءخال

 شورایانکشافیزیربناشورای انکشافی : 

درزمانکنفرانسبروکسلتوسعهیافت.ازآنزمان،لیستپروژههابهمنظوربرنامهملیدارایاولویتاین وضعیت :

النتطبیقآندرحالتانکشافبودهوگزینههایمالیتحتبررسیپاولویتبندیفعالیتهاتوسعهدادهشدهاست.

 قراردارند.

 تفصیل:
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جزاول

یوالیتیاهشبکهگسترش،TAPکیلووات500خطوطانتقالجدیدوپروژههایسباستیشن:خطانتقالانرژی:

 .سیستمشمسیخارجوداخلشبکهقابلتجدید،پروژههایتولیدانرژیملی،نیروگاههایآبی

 دالرامریکائی1،370،000،000بودجه:

جزدوم:

نقلشهریکابل،حملونقلشهری،تسریعدرتجارت،بنادرخشکهوتدارکات.ترانسپورت:جادهها،راهآهن،حملو

شبکهجاده:جادهحلقه،جادهاتصالبهنقاطعبورمرزی،تونلسالنگوجادهدسترسی،

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

شیرخانبندر.سرکحلقویکابل،ترانسپورتعمومی،سیستمترانسپورت–کندز–مزارشریف-شبرغان-اندخوی

ودیگرتجهیزاتتخنیکی.MLATهوشمند،میدانهواییورادار

دالرامریکائی2.995،000.000بودجه:

جزسوم:

منابعآبیوآبیاری:

هایموجود،طرحهایجدیدومخزنآب(آبیاری)بازسازیطرحزراعتآثارفیزیکیآبیاری،

دالرامریکائی650،000،000بودجه:

جزچهارم:

مرتبطباسایربخشهاتوسعه صنایع استخراجی:

 بودجه:ندارد

 :پنجمجز

 مسکن، مناطق توسعه و مناطق ویژه اقتصادی:سکتور شهری

 دالرامریکائی600،000،000بودجه:

 :ششمجز

  Digital Casa:اطالعات و ارتباطاتاوری نف

 دالرامریکائی90،000.000بودجه:

 لینانتقالیTAP 500kvو TAPI, CASA 1000:طات منطقویارتبا هفتم:جز 

 دالرامریکائی330،000،000بودجه:

 

 انکشاف برنامه جامع ملی دارای اولویت زراعت .4

 سال پنج:جدولزمانی
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 دالرامریکائی1،978،100،000:بودجه

 مراجعهبهاجزاتعهد:

 مراجعهبهاجزا:  مالیخالء 

 ارائهخدماتومشارکتشهروندانیشوراشورای انکشافی:  

یکپیشنویساینبرنامهملیدارایاولویتدرجریانکنفرانسبروکسلانکشافیافتهبوداماهیچگونهوضعیت:

ارزیابیاقتصادیوارزشپولیرادربرنداشتبناًاینبرنامهملیدارایاولویتدرحالحاضرموردبررسیقرارداشتهتا

 یگردد.بررسیگرآندیعملیهایشرفتوپینیبازب2016اکتبرسالینهآنالیاقداماتمربوطبههزیابیارز

 تفصیل:

اول:جز

،توجهخواهدرسیدلیونهکتاریم2.7لیونهکتاربهیم2.45 سالآیندهافزایشزمینهایآبیاریشدهاز5در آبیاری:

خواهدرسیدکهباالیسطحلیونهکتاریم3.1 به2025درازمدتباالیافزایشسطحزمینهایقابلآبیاریتاسال

انوادهتاثیرگذارخواهندبود.خ 650،000 گیزند

بود.خواهدملیونتنغلهجات8ملیونتنبه5.8افزایشازآننتیجهمتوقعه

دالرامریکائی393،000،000بودجه:

دالرامریکائی193،000،000 تعهد:

 دالرامریکائی200،000،000کسربودجه:

دوم:جز

هکتارزمین110،000لیونتناست.عالوهبراینیم5.9سالآینده5هدفتولیداتگندمدر م و دیگر حبوبات:گند

3.1لیونبهیم2.45 سالآیندهقرارخواهدگرفت،افزایشفیواحدتولیداتاز5 آبیوللمیتحتکشتگندمدر

لیونتنبرایزمینهایللمی،تقویتارتباطاتیم1.3لیونتنبهیم1.03لیونتنفیهکتاربرایزمینهایآبیویم

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

(باالیانکشاف2021-2019کاستنضایعاتحاصالتگندمتوجهخواهدداشت)دومیلیونتنساالنه(ومرحلهدوم)

جدیدوارایهخدماتموثرتوجهدارد.روشهای

دالرامریکائی350،000،000 بودجه:

دالرامریکائی80،200،000تعهد:

دالرامریکائی269،800،000کسربودجه:

سوم:جز

یشتربیبهتقاضاییپاسخگویبرایواندرهرحیسطحبهرهوریشافزایاو/یواناتتعدادحیشافزا :حیوانات اهلی

.وترنریوصحت1دردوبخشکلیدی(2045میلیونالی 70 ،2025میلیونالی47.)روبهرشدیتغذاازجمعیبرا

.محصوالتحیوانی.2حیوانی.



 وزارتاقتصاد

 

117 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

دالرامریکائی350،000،000بودجه:

دالرامریکائی70،000،000تعهد:

دالرامریکائی280،000،000کسربودجه:

چهارم:جز

هکتارزمینراتحتپوشش400،000(بخشفرعیانتظارداردکه2014)بانکجهانیفیصد5.5رشدساالنه:باغداری

%درحاصالتغله2افزایش2024میلیارددالرامریکاییبهرشدتولیداتناخالصداخلیتاسال1.6قراردادهوکمک

3.23ظرفیتباالبردنتولیداتناخالصداخلیبهجاتباسرمایهگزاریدرستدرطرحاحیایآبیاریامکانپذیراست.

12،400(.توسعهزمینهایباغداریساالنهبه2012میلیارددالرامریکاییدرسال1.4)بامقایسه2024میلیاردتاسال

%5%درسال.افزایشصادراتمحصوالتباغداریحداقل10-5هکتار.افزایشفیهکتارتولیداتباافزایشتولیدات

تولیداتباغداریباارزش،بهشمولمیوههای15–10درسال.توسعهمحصوالتصنعتیازقبیل)کتان،زعفرانوسویا(و

سالآینده.5خشکوتازهدر

دالرامریکائی350،000،000بودجه:

دالرامریکائی70،000،000تعهد:

 دالرامریکائی280،000،000کسربودجه:

:پنجمجز

)بیستیکومیننشستپاریسوچارچوبیههمسایآبوهواباکشورهاییرتغیکردهایرو :مدیریت منابع طبیعی

4یجزءدارایندارد.ایبستگیعیجوامعکهبهمنابعطبیدارپایشدهاست.توسعهاقتصادیسهمقادررابطهبهتغیراقلیم(

.یانسانغیرویانسانیهمنطقهحفاظتشده،توسعهسرمایریتمدیی،دارویاهانگیریتمراتعومدی،ستوناست:جنگلدار

دالرامریکائی318،700،000بودجه:

دالرامریکائی17،000،000تعهدات:

 دالرامریکائی301،700،000کسربودجه:

ششم:جز

تغازمصونیتغذاییبرخوردارنیستندکشورنفوس٪33:مصونیت غذایی وتغذیه ویعیخطراتطبیمی،اقلییرات.

کشاورزیشهریوباغداریخانگیتشویقخواهدشد.شود.یمییموادغذایاساسیبردسترسیرباعثتأثیریدرگ

دالرامریکائی81،400،000بودجه:

دالرامریکائی17،000،000تعهدات:

 دالرامریکائی64،400،000 کسربودجه:

هفتم:جز

خواهندشد.تشکیل یندهسالآ2شدهودرلغو یندهاوزارتزراعتساختاروفرا :اصالحات اداری

:هشتمجز
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یگذاریهسرمایناست.بزرگتریزراعتیهایتوتوسعهفعالینگهداریمهمبرایرمسیقاتیکهتحق :تحقیق وتوسعه

ارائهخدماتابیکردهایدهقانمحوراستوازرودهقانبهیکخواهدبودچراکهنزدریاستهایزراعتوالیتیدر

کند.یمحمایت

دالرامریکائی50،000،000بودجه:

دالرامریکائی3،500،000 تعهدات:

 دالرامریکائی  46،500،000 کسربودجه:

:نهمجز

بانکهایکطکشاورزانهمچنانتوسهقرضهبیدسترس :اعتباردهی توانندنقشیمیتجاریچالشبزرگاست.

زراعتیبانکتوسعهیانمیناست.درایازاعتبارموردنیکتحریشدهبرایفبهترتعریمالیهایاستداشتهباشند.س

شود.یشاملمیزن"یمالیواسطهها"ویندهسالآ5 در

 امریکائی)هیچتعهدیصورتنگرفته(دالر100،000،000بودجه:

:دهمجز

 ،)مسائلمربوطبهنظارتزراعتییشتربیهایتبهعنوانفعالیمشارکتدربخشخصوصحمایتازسکتورخصوصی:

توسعهیژیبهدنبالاستراتینده،وزارتزراعتآبیاریومالداریسالآ5ی(؛طیاتیمالیمشوقهای،فصلیتعرفهها

اساسیاقتصاد خصوصیگذاریهسرمابر زنجیبخش پردازش برایرهدر بهیتقاضایکتحریارزش و رهبازار

 است.زراعتییور

جزیازدهم:

 .ومبارزهبافسادیمبارزهباموادمخدر،زناندرکشاورز بخش های همه شمول:  

 پالن اصالحی سکتور عدلی و قضایی  .5

 سالپنججدولزمانی:

 کاررویبودجهدرحالجریاناست :بودجه 

 :مالیءخال

 حکومتداری،حاکمیتقانونومبارزهبافساداداریی:انکشاف یشورا 

وضعیت:

مجلسشورایبعهدهاینبرنامهدارایاولویتتوسطکمیتهعدلیوقضاییکابینهتائیدگردیدهتطبیقآندرحالحاضر

عالیبرایحاکمیتقانونومبارزهبافسادمیباشد.واسناددرحالتترجمهبهزبانانگلیسیقراردارد،وتماموزارت

ههایعملیاتیخویشرادنبالمیکندوهزینههایآنرامیپردازند.خانههاواداراتذیدخلکاربررویبرنام

 تفصیل:

اصالحاتساختاریموسساتبخشعدلی)درجریان(جزاول:

 ارتقاظرفیت)جریاندارد(:جزدوم
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مبارزهبافساد)جریاندارد(جزسوم:

(شفافیتوپاسخگویی)جریانداردجزچهارم:

 برنامهآگاهیدهیعمومیبازار)جریاندارد(جزپنجم:

بررسیواصالحقوانین)جریاندارد(جزششم:

 پروگرام  انکشافی معادن و منابع  .6

سالپنج:جدولزمانی

دالرامریکائی130،032،450 :بودجه

:تعهد

:مالیءخال

 شورایهایانکشافیزیربنا :شورای انکشافی

ماهمیبادونرها16طرحابتدائیتوسطوزارتمعادنوپطرولیمترتیبگردیدهوبراینظرخواهیبهتاریخت :یوضع

 انکشافخواهدیافت2017شریکساختهشدهویکبرنامهتفصیلیدرماهاکتوبرسال

 تفصیل:

جزاول:

ارتقاظرفیتصنعتی:

دالرامریکائی25،541،700بودجه:

رفیتوزارتخانهبرایتقویتبهترمدیریتظارتقا

چارچوبحاکمیتشفافوپاسخگو

 اصالحاتشرکتهایدولتی

اصالحاتدرپالیسیهاوقوانین

جزدوم:

GEO-TECHNICALارتقاسرمایهگذاریواطالعات

دالرامریکائی40.241،600:بودجه

 AGSگسترشقابلیتهای

اریمعلوماتوسرمایهگز

جزسوم:

 مقررات،بازرسیوتطابق

دالرامریکائی   150 ,39,584  بودجه:
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 بهبودچارچوبقانونی

بهبودجوازوتطابققراردادها

تقویتنظارتوارزیابی

 برنامه انکشافی نیروی بشری .7

 سالپنج:جدولزمانی

 تعیینخواهدگردید :بودجه

 تعهد:

 :مالیءخال

 شورایانکشافیقوایبشری:انکشافیشورای 

مسودهطرحابتداییاینبرنامهملیدارایاولویتتهیهگردیده،کهفعالتحتبررسیحکومتمیباشد.پالن ت:عیوض

 تهیهخواهدگردید.2017مشرحاینبرنامهالیاکتوبر

 :تفصیل

جزاول:

آموزشهایحرفویوتخنیکی

:تفکیکمیانتعلیماتحرفوی (TVET)نیازفهمیدنتفکیکیازتعلیمتخنیکیحرفویوآموزش -

(وآموزش،آموزشمجددکسانیکهبیکاراند،وآموزشبیشتربرایکارمندانو19-15اساسیبرایجوانان)

 بزرگساالن

%5(،فعالفقطبه19-15ر)تفکیکگروپهایموردنظر:نیازبرایرسیدنزیادترگروپهایموردنظ -

 رسیدهاست.

 مدرنسازیدورهآموزشیسنتی -

 مدیریتخودیشرکتها -

 همکاریمیانسکتورخصوصیوسکتورهایعامه -

 ازینبهیگدهیورسقیتحق -

جزدوم:

تحصیالتعالی

 بهبودیافتنکیفیتتحصیالتدرپوهنتونها -

 مدرنساختنضروریاتتدریسوآموزشپوهنتون -

عهتیمکاریتحصیلکردهمتخصصوواجدشرایطتوس -

 صدورمجوز،تضمینکیفیتواعتبارنامهموسساتتحصیالتعالیبهاساسمعیاراتبینالمللی -

کیفیتدربارهتحصیالتعالیسکتورخصوصیتحقیقومحصولازپوهنتونهایافغان -
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 ثر ؤبرنامه حکومتداری م .8

 پنجسالجدولزمانی:

 کاردرحالجریاناست :بودجه

 :تعهد

 مالی:ءخال

 شورایحاکمیتقانونومبارزهعلیهفساداداریشورا ی انکشافی:

ت:عیوض

بخشمدیریتمالیعامهتکمیلگردیدهوتحتتطبیققرارددارد.جهتتکمیلبخشپالیسیحکومتداریوالیتی

کارجریاندارد.

 تفصیل:

جزاول:

مدیریتمالیعامه

بخشاصالحمدیریتعامهتحتتطبیقاست.میکانیزمتطبیقآنازطریقپالنبهبوداجرااتمالیصورتمیگیرد،که

سالهبرایهمهاشتراککنندهگانتیم)اساسا5ًگشایشیافت.اینپالنبهاساسطرحپالن2016ینپالندرسالا

جهتدادنانگیزهوپیگیریازاجراات(TBPM)وزارتمالیهودوارگانخارجازوزارت(باروشمدیریتاجرااتتیم

 میباشد.

جزدوم:

حکومتداریوالیتی

ریتحتبررسیگروپکاریکهمشتملازچندینوزارتوإداراتمستقلدولتیبشمولادارهمستقلبخشحکومتدا

ارگانهایمحلی،وزارتمالیه)معینیتپالیسیوریاستعمومیبودجه(،وزارتاقتصادووزارتاحیاوانکشافدهات

نهایبودجهوالیتی،بههمینترتیبمیباشد.هدفاینگروپکاریتهیهیکسندجامعاستکهشاملپالیسی

مسودهپالیسیحکومتداریوالیتیومقررهپالنوالیتیمیباشد

تنظیمیافتهاستتهیهخواهدگردید.1394/2015اینسندنظربهپالیسیبودجهوالیتیابتداییموجود،کهدرسال

ندیارتباطوپیوندخواهدخوردوهدفآنتهیهیکپالناینبرنامهحکومتداریوالیتیازپایینبهبرنامهمیثاقشهرو

 حکومتداریمیباشد،کهبهبودعرضهخدمات،حسابدهی،ونمایندگیحکومتراتسهیلنماید.

 :برنامه انکشاف شهری .9

 سالپنججدولزمانی:

 کاردرحالجریاناستبودجه:   

تعهد:
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 مالی:ءخال

 شورایانکشافیزیربنا :شورا ی انکشافی

یکطرحابتدایبرایاینبرنامهدرکنفرانسبروکسلترتیبگردیدهبودکهسهستوناصلیبهعنوانوضعیت : 

تذیدخلباالیتوسعهبودجهوبرایآمادهاچارچوبکلیبرایاینبرنامهملیشناختهشده.وزارتخانههاوادار

 د.ئیویکارمیکنناسازیبرنامهاجر

 تفصیل:

جزاول:

تقویتوانسجاممدیریتشهری:

اصالحچارچوببرنامهریزیشهریجهتاتخاذبرنامههایمختلفدرسطحاداری.برنامهملیپالیسیانکشافشهری

 استراتیژیملیشهریتدوینوتصویبگردید.

جزدوم

برایهمهاطمینانازمسکنمناسبودسترسیبهخدماتشهریعمومی

برنامهتقویتهمبستگیملیازطریقشوراهایانکشافیوجلساتگزرهابهوسیلهساختارهایموجودهاجتماعیو

دیدشهری.جسکتورخصوصیانکشافیوتطبیقپالن

بنااطمینانازمسکنمناسبودسترسیبهاقتصادشهریوزیرجزسوم:

شناساییپروژههایعمدهموردنیازدرسطحمنطقهومحل/تقویتپارکهایصنعتیمراکزگزرهایکوچکو

 متوسطدرپنجشهرهایعمدهبادرنظرداشتموثریتهایموجود

 برنامه انکشاف سکتور خصوصی  .10

 سالپنججدولزمانی:

 :هجبود

 تعهد:

 مالی:ءخال

 شورایعالیاقتصادیانکشافی :  یشورا
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 ششمفصل 

 والیت بلخ پوتانشیل و منابع موجود اقتصادی

 طرحافزایشتولیداتپنبهوایجادخودکفاییدربخشتولیدمنسوجاتوروغننباتیپنبهدانهدربلخاسم طرح:
هدفاساسیطرحوارتباطآنبهاهدافاستراتیژیافغانستانمولد:

ویالبسهنخ،ینخیپروسسپنبهبهپارچههایبرانهیزمجادیطرحعبارتازتوسعهکشتپنبه،انیایهدفاساس

بلختیزنانومرداندروالیشغلبراجادیوالبسه،اییموادغذادیدربخشتولییخودکفاجادیوبالخرهایروغننبات

.باشدیم

تحلیلاقتصادیمحصول:

پنبهازنباتاتمعروفومهمصنعتیدرافغانستانبخصوصوالیتبلخبودهکهازسالیانمتمادیدروالیتبلخوشمال

تنمیباشدکهمعموالًبهشکلپنبهدانهدار45000کشوربذرآنجریاندارد.تولیدایننباتصنعتیساالنهدرحدود

زارشریفبهفروشمیرسد.ازلحاظزنجیرهارزش،پنبهدانهبذریتوسطازطرفدهاقیندربازارهایولسوالیوشهرم

وپرورشبهشکلپنبهدانهدارجمعآوریگردیدهوبهفروشزرعدهاقینمنحیثموادخامتهیهگردیدهوبعداز

همیندلیل،حاصلمیرسد.البتهدرقسمتپرورشآن،بیشترازشیوههایسنتیومعمولیزراعتیکارگرفتهمیشود.به

کهدهاقینبدستمیآورد،بهپیمانهزحمتوتالشکهبهخرجمیدهند،آنقدرقابلمالحظهنمیباشد.بههمینخاطر،

نیازاستتادرقسمتتولیدپنبه،باریاستزراعتوازطریقریاستزراعتهمکاریهایبرنامهریزیشدهومنسجم

ه،حمایتصورتگیرد.باتمرکزرویافزایشحاصالتپنب

درقسمتتوسعهزنجیرهارزش،تازمانیکهزمینهمصرفپنبهمحلوجدربخشتولیدپارچههانخیازطریقکارخانههای

بافندگیوهمچنانپنبهدانهازطریقکارخانههایتولیدروغنمنحیثموادخاماینکارخانهها،فراهمنگردد؛امکان

شوجودندارد.زیراصادرپنبهبهکشورهایهمسایه)پاکستان،ازبکستان،تاجکستان،ایران،...(برایتوسعهزنجیرهارز

مساعدنمیباشد.اینکشورهاخودبهقدرکافیپنبهتولیددارد.صادرنمودنآنازطریقکارگوهایخطآهنبهچین

گردد.فلهذابهترینراهکاربخاطرتوسعهزنجیرهارزش،وکارگوهایهواییبهسایرکشورها)دبی،روسیه،...(گرانتماممی

ایجادزنجیرههایجدیدارزشبرایپنبهمحلوجوپنبهدانهداردازطریقاحداثکارخانههایتولیدروغنوکارخانه

خارجهایتولیدپارچهولباسنخیوایجادمارکیتبرایاینپارچههادرداخلودرصورتامکاندردرازمدتبه

کشورمیباشد.

تحلیلوضعیت:

نقاطقوت:

 موجویتنیرویبشریمسلکیدربخشزراعت،تجارتوصنعت •

 موجودیتزمینهایزراعتیمساعدبرایکشتپنبهدروالیتبلخ •

 موجودیتتجربهقبلیدربخشتولیدپنبهدروالیتبلخ •

مختلفموادباارزش)پارچهنخی،روغن،...(موجودیتتجربهقبلیدربخشپروسسپنبهبهانواع •

 موجودیتپارکهایصنعتیبخاطراحداثکارخانهها •
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 موجودیتکوپراتیفهایزراعتیغرضحمایتازکشتپنبهدرسطحولسوالیها •

موجودیتتالشهاازطرفریاستزراعت،ریاستتجارتوصنایعوریاستنساجیبخاطرتقویتزنجیره •

 احیاءتولیداتداخلیبااستفادهازپنبهارزشپنبهو

 موجودیتنیرویانسانیارزانبخاطراستخدامدرسکتورتولیدی •

نقاطضعف:

 عدمموجودیتطرحوبرنامهواضحومدونبخاطرتوسعهکشتپنبهوتوسعهزنجیرهارزشدراینبخش •

 عدمفعالیتکارخانههایپروسسپنبهوکارخانهنساجیبلخ •

 وجودیتبرنامهمشخصبخاطرحمایتازدهاقیندرقسمتتوسعهکشتپنبهعدمم •

 عدمموجودیتبرنامهبخاطرکنترولوارداتمحصوالتمشابهداخلی •

 ناکافیبودنبرنامههابخاطربازاریابیبرایتولیداتداخلی •

 عدمموجودیتسیستمعملیبرایترویجاستفادهازمحصوالتداخلی •

باطموثرمیانزنجیرههایمختلفارزش)زنجیرهتولیدپنبهبازنجیهتولیدمحصوالتعدمموجودیتارت •

 پنبه(

ضعفدرهماهنگیمیانزراعتوتجارتوصنایعبخاطرتبدیلنمودنپنبهبهیکمنبعبزرگموادخام .36

 برایبخشهایمختلفتولیدی

فرصتها: .37

 موجودیتاقلیممناسببرایکشتپنبهدروالیتبلخ •

 حمایتدولتازبرنامههایتولیدداخلیبههدفایجادخودکفایی •

 موجودیتنهادهایکمککنندهبینالمللیدربخشتوسعهزراعتوصنعتوتجارتدرکشور •

 موجودیتبانکانکشافزراعتیدروالیتبلخبخاطرحمایتازدهافین •

 ولیداتموجودیتسکتورخصوصیعالقمندبرایسرمایهگذاریدربخشت •

 موجودیتبازاربرایفروشمحصوالتپروسسشدهپنبهدرداخلوالیت •

حمایتبرنامهازجانبوزارتاقتصادکشورغرضتقویتوتوسعهکشتوتولیدمحصوالتپنبهدروالیت •

بلخ

تهدیدات: .38

 محدودبودنگرایشهاازطرفمردمبخاطراستفادهازمحصوالتداخلیکشور •

 موجودیتقرضههایمناستبرایافرادزراعتپیشهوتجارعدم •

 فرارسرمایهوسرمایگذارازکشوربهدلیلعدماعتمادبهاوضاعسیاسیونظامیکشور •

 ناکافیبودنکمکهایجامعهجهانیدربخشتقویتتولیداتداخلی •

 نبهدانهوکارخانهنساجیعدمموجودیتامکاناتمالیبرایاحیاءوبازسازیکارخانهتولیدروغنپ •

 ناکافیبودنتالشهابرایتشویقسکتورخصوصیغرضایجادشراکتباسکتورعامهدربخشتولیدات •
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وارداتسیلآسایمحصوالتمثلروغنهایصنعتی،پختههایمصنوعی،البسهنیلونیباقیمتپائینازکشورهای

 گذاریخصوصیرادربخشتوسعهزنجیرهارزشپنبه،بهچالشمیکشدهمسایهبهشمولچین،کهانگیزهبرایسرمایه

نتایخمتوقعه:

 بلندبردنمولدیتتولیدروغننباتی •

 تقویتزنجیرهارزشافزاییدانههاینباتیروغنی •

 ایجادفرصتهایشغلی •

 تامینمصونیتغذایی •

 کاهشفقر •

 تعویضواردات •

تشویقصادرات •

:نتیجهگیری

ومنسوجاتوجوددارد،درنظرگرفتهیبهروغننباتینباتصنعتنیپنبهوپروسسادیدربخشتولکهیتجربهقبل

ایشدهاست.هدفاساس البسهوهمچنانخوارکه،ینخیپارچهها،یروغننباتدیدربخشتولییخودکفاجادیرا

یوارداتیومنسوجاتوالبسه،کاالهایدربخشورغننباتاریداخلیفعالًتمامبازارهارای.زدهدیملیتشکیوانیح

اشغالنمودهاست.

پنبهکهمتضمندیسکتورزراعتدربخشتولتیسهبخشصورتگرفتهاست.اول.تقویتوجهروشتریطرحبنیادر

یوبازسازیفعالسازیباتمرکزرو،یدیسکتورتولتیسالباشد.دوم.تقوکیتنپنبهدر25000بهکینزددیتول

یسکتورخصوصیمناسبرابرایبخشدولتفرصتهانیادر.البتهدهدیملیکهموادخامآنراپنبهتشکیدیمراکزتول

قیرادرنظرخواهدگرفتکهازطریهازمیکانیشراکتباسکتورعامهمساعدخواهدساختوهمچنانمجادیغرضا

قیازطریداخلداتیازتولتیشود.سوم.بخشحماقیتشویبخشهانیدرایگذارهیسرمایبرایآنسکتورخصوص

.بگونهمثال،گرددیمدیکهدرداخلکشوربااستفادهازنباتپنبهتولباشدیوارداتمحصوالتمشابهمتیریومدلکنترو

یروغننباتیداخلیارخانههاکدیتندرروزفرضگرددوقدرتول1500یضرورتساالنهکشوردربخشروغننبات

تن500فروشیماندهازخارجصادرگرددتاباشدبرایباقتنروغن1000صورت،فقطنیتندرسالباشد.درا500

شکلدربخشنیروغن،ضمانتفروشوجودداشتهباشد.بههمیداخلیشدهدرروزتوسطکارخانههادیروغنتول

 .ردیصورتگ،یداخلداتیفروشتولیضمانتبراجادیبخاطرامحاسباتزیمنسوجاتندیتول
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 هفتمفصل 

 در افغانستان مردمسروی وضعیت زنده گی 

 افغانستان گیدر وضعیتاجتماعیواقتصادیمردم1395سرویوضعیتزنده جامعترینمنبعمعلوماتدرمورد

درافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاحصائیهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمکتخنیکیانستیتیوتسکتورعامه

.بهنشررسید1397(درسالICONجامعهاروپا)

فعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکهخصوصیتچندگانه1395وضعیتزندهگیدرافغانستانسالنشرسروی

اینسروییکوسیلهمنحصربهفردبرایپالیسیسازانوتمامسازمانهایملیوبینالمللیبشمامیرود،ویژهگی

غیراتفصلیدرشاخصهایانکشافیمرتبط،توانائیهایاینسرویعبارتاندازپوششنفوسکوچی،توانائیتحلیلت

تولیداحصائیهبهسطحوالیتهمچنانتداومسرویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافیرامهیامیسازد..

هدفازمیان12شاخصراتحتپوششقراردادهکهشامل1395،20سرویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسال

انکشافپایداربودهواکثریتآنهادرایندراینگزارشارایهگردیدهاست،سرویوضعیتزندهگیدرافغانستاناهداف17

حاویمعلوماتاساسیدرموردنفوسوخانوارها،بازارکار،فقر،مصئونیتغذائی،زراعت،صحت،تعلیموتربیه،مسکن،

ایانکشاف،استراتیژیهایمقابلهباآنواولویتهایمردمبرنندانوارهایافغاندرگیرآنهستجنسیتوچالشهایکهخ

 .درآنانعکاسیافتهاست

ایجادسهولتو دروالیتبلخپیرامونوضعیتزندهگیمردماینوالیتبمنظور نتیجهسرویانجامشده اینجا در

انستانتحریرشدهاست.جلوگیریازسردرگمیخوانندهگانعزیزقبلازسرویوضعیتزندهگیمردمافغ

 :ALCS-2017وضعیتزندهگیمردموالیتبلخبهاساسسروی1.1

 شاخص ها

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

 16186.3 16186.3 16186.3 16186.3 (sq.kmمساحت )
 83.6 80.2 76.9 69.4 تراکم جمعیت )افراد در هر کیلومرت مربع(

 90 89 89 100 نسبت وابستگی
 98.1 98.8 101.3 98.2 نسبت جنسیتی

 57.7 58.9 57 42.6 (٪سال( ) ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )
 37.9 38 37.8 28.4 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک 
 85 87 87.3 44.1 (٪بازدید( )

زایامن میدهند زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر 
(٪) 24.7 49.3 50.8 57.4 
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سال، در حال حارض متاهل   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 
 10.8 8.5 13.5 13.4 (٪اند )

 0.71 0.64 0.69 0.61 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 
 8.6 12.5 8.4 10.4 (٪ساله ) ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 
 _ _ 14.9 43.3 (٪پروتئین )جمعیت با کمبود 

 _ _ 12.9 26.7 (٪جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )
 6.2 7.2 5.7 8.1 نسبت وابستگی ساملندان
 37.9 38.2 40.5 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 15.5 23 5 _ (٪میزان زیراشتغال )
 31.1 41.8 4 _ (٪میزان بیکاری )

 55.1 65.6 42.2 _ (٪میزان مشارکت نیروی کار )
 46.6 64.8 9 _ استخدام نه چندان سود مند
 35.6 34 _ _ (٪جمعیت مشغول در کشاورزی )

 23.1 29 _ _ (٪جمعیت مشغول در تولید )
 41.4 37 _ _ (٪جمعیت مشغول در خدمات )

 48.8 _ 20.8 60.6 (٪میزان فقر )
 5.2 7.5 1.5 7 (٪جمعیت که در فضا باز رفع حاجت مینامیید )

جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده مینامییند 
(٪) 77.2 65.5 65.8 65.7 

 99 92.1 76 55.3 (٪خانواده که دارای برق میباشند )
 7.9 6.5 7.4 7 تعداد خانواده

افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده گی میکنند 
(٪) 28.2 36.7 19.1 39.6 

 27 25 20.2 7.4 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 
 3 2.66 1.21 0.13 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

 32.7 26.3 33.2 29.6 (٪خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند )
 21.4 26.6 8.9 16.5 (٪خانواده هایی که دارای زمین های للمی هستند )

 13 12.3 8.1 7 (٪خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )
اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها 

 14.8 16.6 16.7 13.5 )جریب(

اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده ها 
 23 19.8 17.4 13.8 )جریب(

اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها 
 1.3 2.2 1.3 1.6 )جریب(
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 سطح ملی :سروی وضعیت زنده گی  به 

 شاخص ها

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

 652864 652864 652864 652864 (sq.kmمساحت )
 42.4 40.7 39.1 35.3 تراکم جمعیت )افراد در هر کیلومرت مربع(

 101 100 104 105 نسبت وابستگی
 103.9 105.3 105.7 105 نسبت جنسیتی

 53.6 51.7 46.6 38.9 (٪سال( ) ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )
 34.8 34.3 31.4 26.2 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

 70.2 63 51.2 32.8 (٪پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک بازدید( )
 53.4 45.2 39.9 21.8 (٪زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن میدهند )

 16.4 17.9 19.5 17.9 (٪حال حارض متاهل اند )سال، در   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 
 0.57 0.55 0.52 0.45 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 7.8 7.4 7.3 8.1 (٪ساله ) ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 
 _ _ 19.4 15.7 (٪جمعیت با کمبود پروتئین )

 _ _ 18.5 6.1 (٪جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )
 5.4 4.9 5 5.7 نسبت وابستگی ساملندان
 23.9 42.9 45.7 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 15.6 55.4 49.8 _ (٪میزان زیراشتغال )
 30.7 22.6 8.2 _ (٪میزان بیکاری )

 53.9 55.4 49.8 _ (٪میزان مشارکت نیروی کار )
 39.5 39 25 _ استخدام نه چندان سود مند

 44.32 44 _ _ (٪کشاورزی )جمعیت مشغول در 
 18.08 22 _ _ (٪جمعیت مشغول در تولید )

 37.59 34 _ _ (٪جمعیت مشغول در خدمات )
 54.5 39.1 36.5 36 (٪میزان فقر )

 13.6 19.2 15 24.6 (٪جمعیت که در فضا باز رفع حاجت مینامیید )
 74.8 75.9 79.9 83.2 (٪جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده مینامییند )
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 97.6 89.5 68.9 41.1 (٪خانواده که دارای برق میباشند )
 7.7 7.4 7.4 7.3 تعداد خانواده

 43.9 42.6 43.8 33.7 (٪افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده گی میکنند )
 21.2 17.3 14.1 5.8 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 

 2 1.22 0.50 0.27 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 
 37.9 36.6 37.9 40.4 (٪خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند )
 19.4 16.3 16.8 16.4 (٪خانواده هایی که دارای زمین های للمی هستند )

 13.1 12.6 12.6 10.3 (٪خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )
 4.9 6.1 6 6.7 متعلق به خانواده ها )جریب(اوسط اندازه زمین های آبی 

 12.1 13.2 16.4 14 اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده ها )جریب(
 1.9 1.9 2 2 اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(

 

 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی :

ومعلوماتوهیاحصائیفقرورفاهعامهمشترکاً،توسطوزارتاقتصاد،ادارهملتیوضعیویاحصائیشاخصهادهیگز

بخشمختلفزدهیدرسدیارقامجدرندهیدربرگکهاستدهیگردبیترتن،یشهداومعلول،یوزارتکارواموراجتماع

بهخدماتیمسکنودسترست،یکارواشتغال،معارف،صحت،جنس،ییغذاتیمصئون،یشاملارقامنفوس،فقرونابرابر

.باشدیم،یوسکتورخارجیسکتورمال،یقیسکتورحق،یزراعتومالدار،یاجتماعتیاساس،مصئون

بهطورمختصروساده،یبهشکلمطلقونسبیواقتصادیویمهماحصائیارقامشاخصها،دراینبستهمعلوماتی

داشتهباشند،تمتذکرهبهمعلوماتمختصرضروریاستفادهکنندگانارقامکهدربخشهایبناً،برادادهشدهانعکاس

کهدرستونراتوانندمنابعارقامیاستفادهکنندگان،مشتر،یبلیتواندممدواقعگردد.درصورتضرورتبهتفصیم

 یند.نماافتیجداولذکرشدهاست،درریاخ

آنبههیکهامکاناتتجزیشاخصهایبعضیاستولدهیگردهیواراهیتهیبهسطحملهینشرنیباآنکهارقاممندرجا

 است.دهیگردهیاراینیزساحاتمسکونکیوجودداردبهتفکیوکوچیدهات،یسطحشهر
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 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره
 نفوس 1

تعداد مجموع افرادیکه در یک زمان معین در یک ساحه  نفوس کشور 1.1
  معین جغرافیائی زندگی میکنند.

نرشیه برآورد  نفر 31,575,018 %100
 1397نفوس 

 

نرشیه برآورد  نفر 7,507,953 %23.7 کنند.ندگی می فیصدی نفوس که در مناطق شهری ز سهم نفوس شهری 1.2
 1397نفوس 

 

نرشیه برآورد  نفر 22,567,065 %71.5 کنند.ندگی می فیصدی نفوس که در مناطق دهاتی ز سهم نفوس دهاتی 1.3
 1397نفوس 

 

نرشیه برآورد  نفر 1,500000 %4.8 فیصدی نفوس کوچی از مجموع نفوس سهم نفوس کوچی 1.4
 1397نفوس 

 

نرشیه برآورد  نفر 15,493,446 % 49 ع نفوستناسب مجموفیصدی نفوس زنان به  سهم نفوس زنان 1.5
 1397نفوس 

 

نبست نفوس ذکور بر نفوس اناث بوده و نشان دهنده تعداد  نسبت جنس 1.6
 مردان در مقابل صد زن می باشد.

%105  
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

الی  15ر )سن کاساله( بر نفوس  14الی  0نسبت اطفال ) نسبت وابستگی اطفال 1.7
64) 96.09%  

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

نسبت وابستگی کهن  1.8
 ساالن

الی  15و باالتر از آن بر نفوس فعال ) 65نسبت افراد سن 
64) 5%  

وضعیت رسوی 
زندگی در 

 1395افغانستان
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نسبت وابستگی  1.9
 مجموعی

+  و باالتر از آن بر نفوس سن 65و  14-0نسبت افراد سن 
  %101 (64الی  15کار  )

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

عبارت از تغییر )افزایش یا کاهش( در اندازه نفوس در فاصله  میزان رشد نفوس 1.10
نرشیه بر آورد   %2.14 زمانی میباشد که معموآل به فیصدی ارائه میشودمعین 

 1397نقوس 
 

1.11 

فیصدی نفوس به 
تفکیک گروپ های 

 سنی وسیع
 سال 14- 0( 1)
 سال 15-64( 2)

 (3 )65+ 

 فیصدی گروپ های سنی نفوس از مجموع نفوس
47.52% 
49.91% 

3 2.57% 

14,124,916 
14,835,404 

764,003 

نرشیه بر آورد 
 1396نقوس 

 
 
 
  

 فقر و نابرابری 2

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

 میزان فقر 2.1
غیر فیصدی نفوس که مجموع مصارف موادغذایی و 

 15,837,319 %54.5 ملی قرار داشته  باشد.خط فقر ن پائین تر از یی شااغذ
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395فغانستان ا

 

2.2 

میزان فقر به  1.2.1
 تفکیک محل اقامت:

 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

( 1فیصدی نفوس تحت خط فقر از مجموع نفوس در )
 ( نفوس کوچی3( دهات و )2شهرها )

41.6% 
58.6% 

 

2,877,417 
13,033,139  

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

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
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
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وسطی بین سطوح مصارف فقرا و خط فقر بنام فاصله  شگاف فقر 2.3
  %15 شگاف فقر یاد می گردد و شدت فقر را نشان می دهد.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

2.4 
فیصد  20سهم مرصف 

فقیرترین در مرصف 
 مجموعی

فیصد فقیرترین نفوس از مجموع  20مصارف مجموعی 
  %7.3 مصارف متام نفوس کشور

وضعیت رسوی 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

 رضیب جینی 2.5

نشاندهنده توزیع عاید/ مرصف می باشد، این شاخص در 
 و یک تحول می کند. 0بین 

نشان دهنده توزیع  1نشاندهنده توزیع عادالنه کامل و  0
 غیر عادالنه مطلق می باشد

0.31  
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

2.6 

خانوارهای فقیر نسبت 
به تفکیک  اشتغال 

 رئیس خانوار در سکتور
 ( سکتور زراعت1)
 ( سکتور صنعت2)
 ( سکتور خدمات3)

تعداد خانوارهای فقیر که رئیس خانوار در سکتور های 
 مختلف مرصوف کار اند، از مجموع نفوس تحت خط فقر

63  % 
58 % 
45 % 

 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 مصئونیت غذایی 3

میزان عدم مصئونیت  3.1
 غذایی

خذ کیلو کالری در روز ا 2100از کمتر فیصدی نفوس که 
 12,984,273 %44.6 ایدمینم

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 

29,112,719  
فیصدی  -نفر

باساس نفوس 
-17رسوی 

محاسبه  2016
 شده است
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میزان عدم مصئونیت  3.2
 غذایی شدید

کیلوکالری اخذ  1500فیصدی نفوس که روزانه کمرت از 
 3,899,437 %13.4 مینامید

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 

 
 
  

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

 میزان کمبود پروتین 3.3
گرام  50فیصدی نفوس که مرصف روزانه ایشان کمرت از 

 8,763,895 %30.1 پروتین در روز میباشد
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 کار و اشتغال 4

میزان نفوس در سن  4.1
 15,902,108 %54,6 و  باال تر از مجموع نفوس کشور 14فیصدی افراد سن  کار

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4.2 

میزان نفوس در سن 
محل کار به تفکیک 
 اقامت:

 (شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 و  باال تر از مجموع نفوس کشور 14فیصدی افراد سن 
1.  26 % 

2. 69.4 % 
3.  4.6% 

1. 4,127,528 
2. 11,049,294 

3. 724,286 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4.3 

میزان مشارکت نیروی 
 کار به تفکیک جنسیت

 ( هر دو جنس1)
 مرد   (2)
 زن   (3)

فیصدی نفوس که در سن کار قرار داشته، مرصوف کار و 
 بی کار اند.

1. 53.9% 
2. 80.6% 
3. 26.8% 

1. 8,478,434 
2. 6,392,655 
3.2,085,779 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
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4.4 

میزان مشارکت نیروی 
کار به تفکیک محل 

 اقامت:
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 (کوچی3)

فیصدی نفوس که در سن کار قرار داشته، مرصوف کار و یا 
 بیکار اند.

1. 48.0% 
2. 54.9% 
3. 72.4% 

1. 1,962,974 
2. 5,993,117 
3. 522,370 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

نسبت اشتغال بر  4.5
  نفوس

  %41.33 فیصدی نفوس مرصوف کار از نفوس سن کار
 وضعیت رسوی

 در زندگی
 1395 افغانستان

  

4.6 

میزان بیکاری به 
 تفکیک جنسیت:

 ( هر دو جنس1)
 ( مرد2)
 ( زن3)

  

جستجو از رسوی، در قبل هفته یک فیصدی نیروی کار که 
هفته گذشته کمرت از ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و کا

 ر کرده اند. )تعریف ملی(ساعت کاهشت 

1. 23.9% 
2. 18.3% 
3. 41.0% 

1. 2,024,800 
2. 1,170,100 

3. 854,700        

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 

 
  

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

4.7 

میزان بیکاری به 
 تفکیک محل اقامت:

 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 ( ملی4)

جستجو رسوی، در از قبل هفته یک فیصدی نیروی کار که 
هفته گذشته کمرت از ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و کا

 ر  کرده  اند. )تعریف ملی(ساعت کاهشت 

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 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
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میزان کم کاری )کار نا  4.8
 کافی(

قبل هفته یک سال و باالتر از آن که در  14فیصدی افراد 
کمتر روی مشغول کار بوده اند ولی طی هفته متذکره ساز 
ساعت کار کرده باشند، در حالیکه برای کار اضافی  40از 

 متایل و فرصت داشته اند به اساس:
 ( نیروی کار فعال.1)

 (  اشتغال.2)

1. 15.6% 
2. 20.5%  

1,320,928 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 کار اطفال 4.9

سه کتگوری کار شاقه طفل از لحاظ سن تعریف شده 
 است:

ساله انجام شود، بدون  11-5. هر کاریکه توسط اطفال 1
 در نظر داشت ساعات یا رشایط کار،

 14سال حداقل  14-12( هر کاریکه توسط اطفال 2 
 ار های خطر ناک، ساعت انجام می شود و یا اجرای ک

 43ساله برای  17-15( کاریکه توسط اطفال بین سنین 3
ساعت یا بیشرت انجام شود، یا کار های خطر ناک، کار 

 شاقه طفل تلقی میگردد.

26.50% 2,736,200 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1393افغانستان 

 

 میزان بیکاری جوانان 4.10
از قبل هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )

هفته ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کارسوی، در 
 ر داشته اند. )تعریف ملی(ساعت کاگذشته کمرت از هشت 

30.7% 84,2000 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 
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4.11 

میزان بیکاری جوانان 
 به تفکیک جنسیت

 مرد   (1)
 زن   (2)

 هر دو جنس (3)
 
  

از قبل هفته یک سال( که  24-15)فیصدی جوانان 
هفته ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کارسوی، در 

 ر داشته اند. )تعریف ملی(ساعت کاگذشته کمرت از هشت 

1. 44 % 
2. 46 % 
3. 30.7% 

1. 523,709 
2. 396,683 
3. 842,000 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 

 
 
 
 
 
  

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

4.12 

میزان بیکاری جوانان 
 به تفکیک محل اقامت:

 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

از قبل هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )
هفته ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کارسوی، در 

 ر.ساعت کاگذشته کمرت از هشت 

1. 39.1% 
2. 29.6% 
3. 13.3% 

1. 144,232 
2. 366,467 
3. 13,010 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

فیصدی نیروی کار که توامنندی خواندن، نوشنت و حل  نیروی کار با سواد 4.13
 5,629,256 %35.85 محاسبات ریاضی را داشته و ساده باشد.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

سهم اشتغال  در  4.14
 سکتور زراعت

عت های مربوط به زرافعالیت فیصدی افراد شاغل  که در 
 2,814,511 %44.3 ول به کار هستند.مشغو مالداری 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

سهم اشتغال در  4.15
 ساختامن سکتور

در فعالیت مربوط به ساختامن فیصدی افراد شغال که 
 619,887 %9.8 مشغول به کار هستند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
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سهم اشتغال در سکتور  4.16
 تولید

فیصدی نیروی کار که در سکتور تولید مشغول کار 
 511,454 %8.1 هستند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

سکتور سهم اشتغال در  4.17
 11,977 %0.2 فیصدی نیروی که در سکتور معدن مشغول کار هستند. معادن و استخراج

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4.18 
سهم اشتغال در سکتور 
خدمات عامه، شخصی 

 و اجتامعی

فیصدی نیروی کار که در سکتور خدمات عامه ، شخصی و 
 1,252,987 %19.7 اجتامعی مشغول  کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4.19 

سهم اشتغال در سکتور 
های تجارت عمده ، 
پرچون ، رستورانت و 

 هوتل ها

فیصدی نیروی کار که در سکتور تجارت عمده، پرچون، 
 700,530 11% رستورانت و هوتل ها مشغول کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4.20 

سهم اشتغال در سکتور 
های ترانسپورت، 

ذخایر، ارتباطات و 
 معلومات

فیصدی نیروی کار که در سکتور ترانسپورت، ذخایر، 
 368,063 %5.8 ارتباطات و معلومات مشغول کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4.21 

سکتور سهم اشتغال در 
های مالی، بیمه، 

رهنامیی معامالت و 
 تجارت

فیصدی نیروی کار که در سکتور های مالی، بیمه ، 
 65,583 % 1 رهنامیی معامالت و تجارت مشغول کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره
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اشتغال در سکتور سهم  4.22
 های برق ، گاز و آب

فیصدی نیروی کار که در سکتور های برق ، گاز و آب 
 4,935 %0.1 مشغول کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

 1,008,148 %15.7 کارگران که هر روز به طور انفرادی کار میکنند کارگران روزمزد 4.23
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

کارگران با معاش،  4.24
 خصوصی

کارگران که بر اساس یک قرار  داد در سکتور خصوصی 
 453,859 %7.1 مرصوف کار اند

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

کارگران با معاش،  4.25
 دولتی

کارگران که بر اساس یک قرار  داد در سکتور دولتی 
 649,105 %10.1 مرصوف کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

 2,580,109 %40.1 کارگران که مالک کار خود می باشند. کارگران مستقل 4.26
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 %2.6 .کسانیکه کارگر استخدام می کنند کارفرما 4.27
 

169,488 
 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

فامیلی بدون   کارگران 4.28
 1,573,539 %24.5 کسانیکه بدون مزد کار می کنند. مزد و معاش

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

 معارف 5
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نایی اتوسال و باالتر از آن که  15س نفوی فیصد میزان سطح سواد  5.1
 5,253,950 %34.8 باشند.داشته را نوشتن ن و نداخو

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

میزان حضوریابی  5.2
 خالص )دوره ابتدائیه(

سال که واجدین صنوف  12-6فیصدی سنین 
( اند و فعاالنه در مکاتب 6الی  1ابتدائیه )صنوف 

حارض اند. در این شاخص مشمولین و حارضین 
 باشند.مدارس اسالمی شامل منی 

56.1% 2,875,627 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

میزان حضوریابی  5.3
 خالص )دوره ثانوی(

سال که واجدین  18الی  16فیصدی سنین 
( اند در 12 – 7نهادهای تعلیامت ثانوی )صنوف 

صنوف خویش حارض اند. در این شاخص مدارس 
  اسالمی شامل منی باشند.

35.7% 1,359,552 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

  

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

5.4 
میزان حضوریابی 

تحصیالت  خالص در 
 عالی

که واجدین نهاد  24الی  19فیصدی نفوس سنین 
های تحصیالت عالی می باشند.در این شاخص 

 مدارس اسالمی شامل منی باشند.
9.7% 238,864 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
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5.5 

میزان حضوریابی 
تحصیالت  خالص در 

 عالی
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 ( ذکور4)
 ( اناث5)

تعداد شاگردان بر نسبت خالص حضور به حیث 
گروپ تیوریکی سن مکتب برای یک سطح معین 

تعلیمی محاسبه شده و به فیصدی از مجموع نفوس 
 6-12هامن گروپ سن بیان می شود. درین گزارش 

برای  24تا 19برای ثانوی و  18تا 13برای ابتدائی، 
 .تحصیالت عالی مورد استفاده قرار گرفته است

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 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

5.6 
میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیامت 
 ابتدائی

فیصدی شاگردان که در دوره ابتدائیه حضور دارند، از 
 3,714,749 %72.5 12الی  6مجموع افراد بین سنین 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

5.7 

میزان حضوریابی 
ناخالص در تعلیامت 

 ابتدائی
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 ( ذکور4)
 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره ابتدائیه حضور دارند، از 
 ، به تفکیک:12الی  6مجموع افراد بین سنین 

( 5ذکور )( 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 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

5.8 
میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیامت 
 ثانوی

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی حضور 
 1,824,227 %48.0 18الی  13مجموع افراد بین سنین دارند، از 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
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5.9 

میزان حضوریابی 
ناخالص در تعلیامت 

 ثانوی
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 ( ذکور4)
 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی حضور 
به  18الی  13دارند، از مجموع افراد بین سنین 

( ذکور 4( 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 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

5.10 
میزان حضوریابی 

تحصیالت   ناخالص در 
 عالی

فیصدی شاگردان که در دوره تحصیالت عالی حضور 
 347,141 %14.1 24الی  19دارند، از مجموع افراد بین سنین 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

5.11 

میزان حضوریابی 
تحصیالت    ناخالص در

 عالی
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 ( ذکور4)
 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره  تحصیالت عالی حضور 
به  24الی  19دارند، از مجموع افراد بین سنین 

ذکور ( 4( کوچی )3( دهاتی )2( شهری )1تفکیک )
 ( اناث5)

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 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
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5.12 
میزان سواد زنان 

و باالتر از  14)سنین 
 آن(

سال و باالتر از آن که توانایی  14فیصدی زنان 
 نوشنت را داشته باشند.خواندن و 

29.3% 1,657,346 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

5.13 

نسبت تساوی جنسیت 
 در دوره:

 ( ابتدائیه1
 ( متوسطه2

 ( لیسه3

ان به میزان حضور ختردخالص ر حضومیزان تناسب 
ان در دوره های ابتدائیه، متوسطه و پسریابی خالص 

 لیسه.
 

1. 0.71% 
2. 0.51% 
3. 0.39% 

 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 صحت 6

دسرتسی به مراقبت  6.1
 های صحی قبل از تولد

سال که عروسی کرده اند  49-14فیصدی خانم های 
و در دوران حامله گی حد اقل یک بار تحت معاینه 
یکی از کارمندان صحی )داکرت، قابله، نرس و یا هم 

 گرفته باشندکارمند صحی جامعه( قرار 

59% 2,560,718 
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

ارقام تام به 
اساس محاسبات 
از برآورد نفوس 

و  1396کشور 
 96صفحه 

رسوی صحت و 
دیموگرافی 

بدست  1396
 آمده است.

6.2 
والدت های انجام شده 
با حضور اشخاص ماهر 

 صحی

سال که عروسی کرده اند  49-14فیصدی خانم های 
والدت اخرین طفل شان تحت نظر شخص ماهر  و

صحی )داکرت، قابله، نرس و یا هم کارمند صحی 
 جامعه( صورت گرفته باشد.

51% 2,231,502 
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395  

ارقام تام به 
اساس محاسبات 
از برآورد نفوس 

 1396کشور 
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میزان مرگ و میر  6.3
 مادران

در دوران حاملگی در هر تعداد مرگ و میر مادران 
 هزار والدت زنده در سال 100

رسوی صحت و   1291
 1396  دموگرافی

 

میزان مرگ و میر  6.4
 اطفال

سال در  5تعداد مرگ و میر اطفال زیر سن 
 افغانستان در سال )وفیات در هر یک هزار تولد زنده(

 
 
 
 
 
  

رسوی صحت و   55
 1396  دموگرافی

ریفرنس: صفحه 
رسوی  161از 

صحت و 
دیموگرافی 

1396 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

6.5 
. میزان حامله 3.7.2

گی سنین نوجوانی 
 (19الی  15)بین 

الی  15 رقم حاملگی )والدت( خانم ها بین سنین 
 سالگی. 19

12.1% 198,527 
رسوی صحت و 
دیموگرافی در 

 1394افغانستان 

ریفرنس: صفحه 
رسوی  161از 

صحت و 
دیموگرافی 

1396 
 مسکن و دسرتسی به خدمات اساسی 8
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8.1 

میزان دسرتسی به آب 
آشامیدنی سامل، به 

تفکیک مناطق  
 مسکونی

 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 ( ملی4)

شامیدنی آآب منابع س که به نفوی فیصدعبارت از 
 سامل دسرتسی داشته باشد.

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 

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 

 
 
  

8.2 
میزان استفاده از 

سیستم فاضالب بهبود 
 یافته

های سیستم فاضالب لت که از سهومی دمری فیصد
 15,423,000 %52 استفاده میکنند.صحی 

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

 میزان دسرتسی به برق 8.3
منابع ژی برق از نری خانوار ها که دسرتسی به افیصد

 28,430,700 %97.7 دارند.مختلف 
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

 

8.4 

فیصدی نفوس شهری 
که در محالت پر 

کثیف زندگی جمعیت و 
 می کنند.

تعداد افرادیکه در محالت پرجمعیت و کثیف زیست 
 دارند در هر صد نفر.

72.4% 21,086,400 
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 
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8.5 

فیصدی نفوس که از 
منابع آب آشامیدنی 
بهبود یافته استفاده 

 می کنند
 ( ملی1)
 ( شهری2)
 ( دهاتی3)
 ( کوچی4)

افرادیکه مبنابع آب آشامیدنی بهبود یافته  تعداد 
 دسرتسی دارند در هر صد نفر.

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  

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

8.6 
فیصدی نفوس با 

دسرتسی به هرگونه 
 منبع برق

 28,422,757 %97.7 افرادیکه دسرتسی به برق دارند در هر صد نفر.تعداد 
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

 

8.7 

فیصدی خانوار های که 
در مسکن های پر 
ازدحام زندگی می 

 کنند.

مسکن یا خانه که بیشرت از سه نفر در یک اتاق آن 
 12,709,667 %43.9 زندگی می کنند.

زندگی رسوی وضعیت 
 در افغانستان

1395 
 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

8.8 

فیصدی خانوار های که 
در مسکن های پر 
ازدحام زندگی می 

 کنند:
 شهری
 دهاتی
 کوچی

مسکن یا خانه که بیشرت از سه نفر در یک اتاق آن 
 زندگی می کنند

1. 42.7% 
2. 41.5% 
3. 83.3% 

 

1. 2,939,683 
2. 8,585,854 
3. 1,210,930 

 

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
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8.9 

فیصدی نفوس که از 
سوخت جامد استفاده 

 ، برای : می کنند
 پخت و پز
 گرم کردن

تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد مثل ذخال 
 سنگ استفاده میکنند در هر صد نفر.

1. 74.8% 
2. 93.8%  

1. 21,752,309 
2. 27,223,707  

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

8.10 

فیصدی نفوس که از 
سوخت جامد استفاده 
می کنند،برای پخت و 

 پز به تفکیک :
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
  ( کوچی3)

تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد مثل ذخال 
 سنگ استفاده میکنند در هر صد نفر.

1. 21.3% 
2. 91% 

3. 98.9% 

1.1,474,469 
2. 18,839,251 
3. 1,438,589 

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

8.11 

فیصدی نفوس که از 
سوخت جامد استفاده 

می کنند،برای گرم 
 کردن به تفکیک :

 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد مثل ذخال 
 هر صد نفر.سنگ استفاده میکنند در 

1. 87.3% 
2. 96.8% 
3.81.7% 

1.  5,992,762 
2. 20,051,928 
3.1,189,017 

  

 مصئونیت اجتامعی 9
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9.1 

فیصدی افراد بدون مزد 
در خانوار از مجموع 
اشتغال به تفکیک 

 جنسیت:
 ( هر دو جنس1)

 مرد   (2)
 زن   (3)

فیصدی کارکنان که در کارهای خانه، زراعت، 
دیگر کارهای داخل خانه مرصوف هستند مالداری و 

و از بابت کار که انجام میدهند هیچ نوع مزدی 
 دریافت منیکنند بر مجموع متام اشتغال

    

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

9.2 

تعداد افراد آسیب پذیر 
که تحت پوشش 

مصئونیت اجتامعی 
به قرار گرفته اند 
 تفکیک ذیل:

( افراد دارای 1)
 معلولیت

 ( خانواده های شهدا2)
 ( متقاعدین3)

  
1. 110,037 
2. 155,000 
3. 120,000 

وزارت کار، امور 
اجتامعی، شهدا و 

 2016معلولین 
 

نسبت زنان بیوه از  9.3
 مجموع زنان

تعداد زنان بیوه "آنعده از کسانیکه دوباره ازدواج 
 569,324 %3.99 نکرده اند"

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

 تعداد ایتام 9.4
( که پدر یا مادر 18تعداد اطفال )سنین پائینرت از 

 نداشته باشد.
 105,175 

رسوی دیموگرافی و 
صحت در افغانستان 

1394 
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9.5 

فیصدی زنان که دارای 
سال  24الی  20سن 

هستند و در سن قبل 
سالگی ازدواج  15

 کرده اند

سال هستند و  24الی  20تعداد  زنان که دارای سن 
  %4.2 سالگی ازدواج کرده اند 15در سنین  قبل 

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

9.6 
فیصدی خانوار های که 
توسط زنان رسپرستی 

 شوندمی 

خانوار های که توسط زنان رسپرستی بر مجموع 
 45,076 %1.19 خانوار ها

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

 زراعت و مالداری 10

10.1 
فیصدی خانوار های که 
دارای زمین های آبی 

 هستند
 37.9%  

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

10.2 
فیصدی خانوار های که 

زمین های للمی دارای 
 هستند

 19.4%  
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

 

10.3 

فیصدی خانوار های که 
دارای باغ و باغچه 

 هستند
  

 13.1%  
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره
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10.4 
اوسط سایز زمین های 
آبی که در مالکیت قرار 

 دارند )به جریب(
  جریب 4.9 

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

10.5 
اوسط سایز زمین های 

للمی که در مالکیت قرار 
 دارند )به جریب(

  جریب 12.1 
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

 

10.6 

اوسط سایز باغ ها و 
باغچه های که در 

دارند)به مالکیت قرار 
 جریب(

  جریب 1.9 
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

 

 سکتور حقیقی 11

تولید نا خالص داخلی  11.1
 به شمول کوکنار

مجموع ارزش پولی اجناس و خدمات تولید شده 
 یک کشور در یک دوره معین حسابی

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی 1,463,764 
2017-2018 

 

تغییر در تولید نا خالص داخلی یک کشور در یک  میزان رشد اقتصادی 11.2
 سال نظر به سال قبل

سالنامه احصائیوی   7.2%
2017-2018 

 

تولید نا خالص داخلی  11.3
 رسانه

 دالر  718  تولید نا خالص داخلی تقسیم بر نفوس کشور .
سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

 شاخص قیم مستهلک 11.4

کننده تغییرات در سطح عمومی قیمت های بین 
اجناس و خدمات خریداری شده توسط مستهلکین 

 بوده
 

سالنامه احصائیوی   111.7%
2017-2018 

سال اساس 
1394 

 تغییر در شاخص قیم مستهلکین نظر به سال قبل میزان تورم 11.5
سالنامه احصائیوی   4.4% 

2017-2018 
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سهم سکتور زراعت در  11.6
 تولید ناخالص داخلی

 سهم سکتور زراعت از مجموع تولید ناخالص داخلی
 
 

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی346,269 23.7%
2017-2018  

11.7 
سهم سکتور صنعت از 
مجموع تولید ناخالص 

 داخلی

 سهم سکتور صنعت از مجموع تولید ناخالص داخلی
 
 

احصائیوی سالنامه  میلیون افغانی 307,529 21.0%
2017-2018  

سهم خدمات در تولید نا  11.8
 خالص داخلی

سهم سکتور خدمات از مجموع تولید نا خالص 
 داخلی

 
 
 

 میلیون افغانی 743,137 50.7%
سالنامه احصائیوی 

2017-2018  

11.9 
سهم مالیات بر واردات 

در تولید نا خالص 
 داخلی

ناخالص سهم مالیات بر واردات از مجموع تولید 
 داخلی

 
 
 

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی  66,830 4.6%
2017-2018 

 

 سکتور مالی 12

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره
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عبارت از مجموع عواید مالیاتی و غیر مالیاتی می  عواید داخلی 12.1
 باشد.

سند بودجه ملی  میلیون افغانی 517,151 
1396 

 

عواید که دولت آنرا از انواع مختلف مالیات ها  عواید مالیاتی 12.2
 بدست می آورد.

سند بودجه ملی  105,015میلیون افغانی  
1396 

 

عواید که دولت آن را از فعالیت های اقتصادی و  عواید غیر مالیاتی 12.3
 دست می آورد.سایر منابع دست داشته خود به 

سند بودجه ملی  میلیون افغانی 47,502 
1396 

 

مجموع بودجه سال  12.4
 مالی

تخمین رسمی عایدات ومصارف برای یک مدت 
 معین آینده معموالً یک سال

سند بودجه ملی  میلیون افغانی  417,180.4 
1396 

 

مجموع مصارف در سال  12.5
 مالی

رسمایه گذاری و مصارف دولت شامل متام مصارف ، 
پرداخت های دولت در یک سال از مجموع بودجه 

 هامن سال
سند بودجه ملی  میلیون افغانی 356,453.4 

1396 
 

 بودجه عادی 12.6

قسمت از بودجه است که برای متویل مصارف 
عادی پرداخت می شود) معاشات کارمندان، 

خریداری اجناس و خدمات، ربح قروض، وجوه 
 وسایر(احتیاطی 

گزارش اجراات بودجه  میلیون افغانی 591.9 253 
  1396ملی سال 

میزان مرصف بودجه  12.7
 عادی

گزارش اجراات بودجه   %94.7 فیصدی بودجه مرصف شده از مجموع بودجه عادی
 1396ملی سال 

 



 وزارتاقتصاد

 

152 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 بودجه انکشافی 12.8

قسمتی از بودجه است که برای متویل مصارف  
انکشافی در نظر گرفته می پروژه ها و پالن های 

شود) معاشات کارمندان ، خریداری اجناس و 
 خدمات، ربح قروض، وجوه احتیاطی و سایر(

گزارش اجراات بودجه  میلیون افغانی 102,861.5 
  1396ملی سال 

میزان مرصف بودجه  12.9
 انکشافی،

فیصدی بودجه مرصف شده از مجموعه بودجه 
بودجه گزارش اجراات   %68.9 انکشافی

  1396ملی سال 

سهم کمک ها در بودجه  12.10
 ملی

سند بودجه ملی   %60.9 فیصدی کمک ها از مجموع بودجه ملی
1396 

 

سهم کمک ها در بودجه  12.11
  وزارت مالیه   فیصدی کمک ها از بودجه  انکشافی انکشافی

داخلی بودجه اختیاری  بودجه است که از عواید  بودجه اختیاری 12.12
سند بودجه ملی  537,27.7  متویل می گردد.

1396  

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

فیصدی کمک ها در  12.13
 بودجه اختیاری

وجوه که از طرف کشور های کمک کننده در 
اختیاری حکومت افغانستان گذاشته می شود. از 

 اختیاریمجموع بودجه 
  وزارت مالیه  

 بودجه غیر اختیاری 12.14

بودجه که از جانب جامعه جهانی بحیث کمک به 
حکومت افغانستان داده می شود و دولت 

افغانستان کنرتول مستقیم باالی منابع متویلی و 
 استقامت های مرصفی آن ندارد.

سند بودجه سال  میلیون افغانی 938,67.2 
1396 

 

سند بودجه سال  میلیون افغانی 3154   قروض 12.15
1396  
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مبلغ با اسم کشور قر  12.16
 ض دهنده

 بانک انکشاف اسالمی
 بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی

 عربستان سعودی
 سایر

 

 میلیون افغانی 681.7
 میلیون افغانی 69.4

 میلیون افغانی 737.0
 میلیون افغانی 1166.6

سند بودجه ملی 
1396  

 سکتور خارجی 13

 بیالنس تادیات 13.1

بیالنس تادیات عبارت از مجموع پرداخت ها و 
دریافت های یک کشور  با  کشور های جهان که در 
دو قسمت بیالنس تجاری و مالی) حساب رسمایه و 

 حساب جاریه( می باشد.

  د افغانستان بانک  

رسمایه و حساب وضعیت مالی کشور در دو حساب  بیالنس مالی 13.2
  د افغانستان بانک   جاری

 بیالنس تجارت 13.3
نشان دهنده تفاوت میان ارزش صادرات و واردات 
یک کشور با کشور های خارجی در طی یک دوره 

 معین
سالنامه احصائیوی  میلیون دالر 6,961- 89% -

2017-2018  

گمرکی یک کشور ارزش مجموعی کاال ها از قلمرو  مجموع صادرات 13.4
سالنامه احصائیوی  831,926,776 %10 خارج می گردد) به دالر آمریکایی(

2017-2018  

ارزش مجموع کاالها که به قلمرو گمرکی یک کشور  مجموع واردات 13.5
سالنامه احصائیوی  7,792,600,089 %90 داخل می گردد) به دالر آمریکایی(

2017-2018  

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره
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 قلم عمده صادرات 5 13.6

 میوه جات خشک
 میوه جات تازه
 نباتات طبی

 قالین
 پست باب

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 

سالنامه احصائیوی 
2017-2018 

به دالر ارزش 
 آمریکایی

 قلم عمده واردات 5 13.7

 گندم و آرد گندم
 ماشین آالت

 برق
 سایر وسایل برقی

 مواد تعمیرات
 

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 

سالنامه احصائیوی 
2017-2018 

ارزش به دالر 
 آمریکایی

کشور رشیک  5 13.8
 صادراتی افغانستان

 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 

 

سالنامه احصائیوی 
2017-2018 

ارزش به دالر 
 آمریکایی

کشور رشیک وارداتی  5 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 

 

سالنامه احصائیوی 
2017-2018 

ارزش به دالر 
 آمریکایی



 وزارتاقتصاد

 

155 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 شتمهفصل 

 SDGs  اهداف انکشاف پایدار

 SDGsمعرفی مختصر اهداف انکشاف پایدار 

(درعرصهانکشافاقتصادی،2030-2015سالهسازمانمللمتحد)15(،یکاجندایSDGsاهدافانکشافپایدار)

میباشدکهافغانستاندرکنارهمهمللجهان،متعهدبهاجتماعی،محیطزیستیوامنیتیبرایتمامکشورهایجهان

تطبیقآنگردیدهاست.

( امتداداهدافانکشافیهزارهSDGsاهدافانکشافیپایدار درحقیقت، وشاخصها، تارگیتها ازدیاداهداف، با ،)

(MDGs(میباشد.اهدافانکشافیهزاره)MDGsهماننداهدافانکشافیپایداریکاجندای)(2000-2015ساله)15

نتوانستدرسال 2000سازمانمللمتحدبرایکشورهایدرحالانکشافبودکهافغانستانبخاطرمعضالتوقت،

میالدی،درکناردیگرکشورهایجهانمتعهدبهتطبیقآنگردید.2005میالدیمتعهدبهتطبیقآنگردد،امادرسال

(شاخصانکشافیبود.48(تارگیتو)18(هدف،)9)(دارایMDGsاهدافانکشافیهزاره)

(درماهسپتمبر،سالSDGs،اهدافانکشافیپایدار)2015باختممعیادزمانیاهدافانکشافیهزارهدراواخرسال

(آیندهتصویبگردیدکههمه2015-2030سال)15میالدیدرشهرنیویارک،مقرسازمانمللمتحدبرای2015

یعضوسازمانمللمتحدمکلفومتعهدبهتطبیقآنگردیدند)بجزکشورجاپانوانگلستان(.اهدافانکشافیکشورها

(169(هدف،)17(،بمنظورتوسعهاقتصادیواجتماعیجوامعبشریطرحودیزاینگردیدهاندکهدارای)SDGsپایدار)

(شاخصانکشافیمیباشد.217تارگیتو)

 SDGsانکشافپایداردیدگاهاهداف1.1 3.26
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تمرکزاهدافانکشافپایدار2.1 3.27

 محوفقرشدیدازجهانبشریت؛ ▪

 مدرمقابلنابرابریوبیعدالتی؛مبارزهمتداو ▪

 تامینصلحوثباتپایدار؛ ▪

 حفاظتازمحیطزیست؛ ▪

قتصادیواجتماعیمیانمللجهان؛تقویتهمکاریهایا ▪

 سمبولیکفشرده هفده هدف به گونه  3.1 3.28

  A-SDGsاهداف انکشاف پایدار برای افغانستان . 2

سازمانمللمتحد،متعهدبهتطبیقاهدافانکشافپایداربودهوبتاسیازعضوجمهوریاسالمیافغانستانمنحیث

(شورایعالیوزیران،وزارتاقتصادموظفگردیدهتاازروندکاری،20/07/1394(مورخ)4(،فقره)16مصوبهشماره)

منظمچگونگیتطبیقآننظارتوارزیابینمودهوگزارشات (SDGs) هماهنگیوتطبیقموثراهدافانکشافیپایدار

.رابصورتساالنهترتیبوبهشورایعالیوزراءوازطریقمراجعدیپلوماتیکبهمجمعسازمانمللمتحدارائهنماید

.تعینشدهاست(شاخص178(تارگیتو)112)،(هدف16افغانستان)برای،بعدازملیسازیاهدافانکشافپایدار

اهدافانافغانستانتمیA-SDGsاهمیت اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان  1.2
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افغانستانمنحیثیککشورمستقلوباورمندبهثباتوتوسعهدرکنارمللجهانمتعهدبهتطبیقاهداف •

 انکشافیپایدارمیباشد.

ویتهایانکشافیافغانستاندراهدافانکشافیپایداربادقتکاملطرحوترتیبگردیدهاست،بناً،تماماول •

 آنانعکاسیافتهاند.

اهدافمتذکرهمیتوانندیکمنبعواساساستراتیژیکبرایانکشافاولویتهایاقتصادیواجتماعیدر •

 کشورباشند.

 باتطبیقاهدافانکشافیپایدار،حمایتمالیوتخنیکیجامعهجهانیباافغانستانبیشترخواهدگردید. •

 هدافانکشافیپایدار،منتجبهصلحوثباتدائمیدرکشورخواهدگردید.تطبیقا •

 :تطبیقاهدافانکشافیپایدارباعثرشدوانکشافسریعدرکشورخواهدگردید. •

 A-SDGsمراحل تطبیق اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان  3.29



  

 مرحلهملیسازی

 2018الیجنوری2016مارچ
 ادغاممرحلهانطباقو

 2018الیاپریل2017جنوری

 مرحلهتطبیق

 2030الیسپتمبر2018اپریل



 وزارتاقتصاد

 

158 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 انکشاف پایدار افغانستان اهدافی گیت ها وشاخص هاتار  

 واحد رهرب شاخص تارگیت

 در همه جاهدف اول: محو فقر با متام اشکال آن 

، کاهش حد اقل نیمی از نسبت مردان، زنان و 2030الی سال  1.2
کودکان فقیر )در متامی ابعاد فقر( متعلق به متام گروه های سنی، مطابق 

 با تعریف ملی فقر.

 .نسبت نفوس تحت خط فقر، بر اساس تعریف ملی فقر 1.2.1
 . مجموع هر دو جنس1

 الف. ذکور
 ب. اناث

 ج. شهری
 دهاتید. 

 ه. کوچی

 وزارت اقتصاد

، تطبیق سيستم های مصئونیت اجتامعی مناسب در 2030الی سال  1.3
سطح ملی، اجرای همگانی آن در متام طبقات و تحت پوشش قراردادان 

 تعداد قابل مالحظه افراد فقري و آسيب پذير.

فیصدی نفوس که تحت پوشش سیستم های مصئونیت اجتامعی  1.3.1
 ند به تفکیک:قرار گرفته ا

 . اشخاص دارای معلولیت1
 . خانواده های شهدا2
 . متقاعدین3
 سال 10. خانواده های آسیب پذیر، دارای اطفال زیر سن 4

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
  معلولین

( در فقرا و resilience، ایجاد توانایی و تاب آوری )2030الی سال  1.5
و آسیب پذیری آنها در  (exposure)افراد آسیب پذیر؛ و کاهش تاثیر پذیری 

برابر وقایع شدید اقلیمی، اقتصادی، اجتامعی، محیط زیستی و سایر 
 حوادث.

فیصدی افراد معروض به خطر در مقابل وقایع اقلیمی و سایر  1.5.1
  اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث حوادث.

میزان تاثیرگذاری مستقیم حوادث غیر مرتاقبه اقتصادی در ارتباط  1.5.2
 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث به تولید ناخالص داخلی.
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

قابل مالحظه منابع از مراجع مختلف  .الف حصول اطمینان از بسیج1
بشمول همکاری های انکشافی، جهت فراهم سازی ابزار کافی و مطمنئ، 

 تطبیق برنامه ها و پالیسی ها برای محو فقر در متامی ابعاد آن.مبنظور 

نسبت منابع اختصاص داده شده دولت برای برنامه های  1.الف.1
 وزارت مالیه فقرزدایی.

نسبت مرصف دولت در خدمات رضوری )تعلیم و تربیه، صحت و  2.الف.1
 وزارت مالیه مصئونیت اجتامعی( .

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

، محو گرسنگی و حصول اطمینان از دسرتسی همه 2030الی سال  2.1
مردم، به ویژه فقرا، مردم آسیب پذیر و اطفال، به مواد غذایی مطمنئ، 

 مغذی و کافی در جریان سال.
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری .فیصدی افراد غیر مصئون از لحاظ مصئونیت غذایی 2.1.1

 

گاهش متام انواع سوء تغذی، همچنان دستیابی به  ۲۰۳۰الی سال  – ۲.۲
اهداف موتفقه بین املللی در مورد عدم رشد والغری در اطفال زیر سن پنج 

 سال
 

)قدکوتاهی( در اطفال کمرت از پنج سال )  شیوع سوء تغذی مزمن – ۲.۲.۱
ار رشد ( انحراف معیاری از میانگین معی ۲نسبت قد برسن( کمرت از ) منفی 

 (WHO)اطفال 
 وزارت صحت عامه

شیوع سوء تغذی حاد در اطفال کمرت از پنج سال ) نسبت قد  – ۲.۲.۲
( انحراف معیاری از میانگین معیار رشد اطفال  ۲برسن( کمرت از ) منفی 

(WHO) – به تفکیک کم وزن 
 وزارت صحت عامه

، مضاعف ساخنت مولدیت زراعتی و درآمد تولید 2030الی سال  2.3
کننده گان کوچک غذایی، به ویژه خانم ها، مردم بومی، دهاقین فامیلی، 

چوپان ها و ماهیگیران؛ از طریق تامین مساوات در دسرتسی به زمین و 
سایر منابع تولیدی، مهارت ها، خدمات مالی، بازارها، و فرصت برای ارزش 

 و کارهای بیرون از مزرعه. افزوده

اوسط حاصل طبقه دهقان درحاصل گندم و برنج )مرتیک  2.3.1
 تن/هکتار(

 الف. گندم آبی
 ب. گندم للمی

 ج. برنج

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حد اوسط درآمد تولید کننده گان کوچک مواد غذایی. 2.3.2
، حصول اطمینان از موجودیت سیستم های تولید 2030الی سال  2.4

( Agriculture Practicesمواد غذایی پایدار و تطبیق شیوه های زراعتی )
 نسبت ساحات زراعتی که تحت زراعت مولد و پایدار قرار دارند. 2.4.1

 
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 



 وزارتاقتصاد

 

160 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهرب شاخص تارگیت

که باعث افزایش سطح مولدیت و تولیدات گردیده و  (Resilient)پایدار 
ایکوسیستم را محافظت می مناید، و همچنان، ظرفیت سازگاری با تغیر 

ایط آب و هوای نا مناسب، خشکسالی، سیالب و سایر مصیبت ها اقلیم، رش 
 را باال برده و به تدریج کیفیت زمین و خاک را بهبود می بخشد.

 

، حفظ تنوع جنیتیکی تخم ها/دانه ها، نباتات 2025الی سال  2.5
زراعتی، حیوانات اهلی / خانگی و انواع حیوانات وحشی، از طریق مدیریت 

درست و ایجاد ذخایر دانه ها و نباتات در سطح ملی. حصول اطمینان از 
دسرتستی و تقسیم عادالنه از مفاد حاصله از استفاده منابع جنیتیکی و 

 ی سنتی که در سطح بین املللی به توافق رسیده است.روش ها

تعداد نباتات مزروعی و حیوانات که راجسرت و تحت حفاظت قرار  2.5.1
 گرفته اند. به تفکیک:

 الف. میوه جات
 ب. نباتات

 ج. حیوانات

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 

راعتی، افزایش رسمایه گذاری در زیربناهای روستایی، تحقیقات ز  .الف2
خدمات توسعه وی، انکشاف فن آوری، ذخایر جنیتیکی نباتات و احشام از 

 طریق همکاری های توسعه وی بین املللی، جهت افزایش مولدیت زراعتی.
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری شاخص زراعت محوری مصارف عامه 1.الف.2

ای غذایی اتخاذ تدابیر جهت حصول اطمینان از کارکرد درست بازاره .ج2
و مشتقات آن و ایجاد سهولت مبنظور دسرتسی مبوقع به معلومات بازار و 

 ذخایر غذایی بخاطر جلوگیری از نوسانات شدید قیمت غذایی.

تعداد محصوالت زراعتی، مالداری و مواد اولیه که قیمت های آن  1.ج.2
 بشکل هفته وار و ماهوار به نرش میرسد.

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

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

مادران ناشی از زایامن به ، کاهش نسبت مرگ و میر 2030الی سال  3.1
 تن در هر صد هزار والدت زنده. 70کمرت از 

 هزار والدت زنده. به تفکیک 100نسبت مرگ و میر مادران در هر  3.1.1
 . مجموع1

 الف. شهری
 ب. دهاتی

 . گروه سنی2

 وزارت صحت عامه
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

والدی صورت گرفته است )از ین تناسب والدت های که توسط ماهر 3.1.2
 دت ها(.مجموع وال 

 وزارت صحت عامه

، پایان دادن به مرگ و میر قابل جلوگیری 2030سال  الی 3.2
(Preventable)  سال، به هدف کاهش دادن  5نوزادان و اطفال زیر سن

نفر  25طفل در هر یکهزار تولدات زنده و  15مرگ و میر نوزادن به حداقل 
 سال. 5در هر یکهزار طفل زیر سن 

سال )درهر یکهزار والدتهای  5میزان مرگ و میر اطفال زیر سن  3.2.1
 زنده(.

 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامه میر نوزادان )در هر یکهزار والدتهای زنده(.میزان مرگ و  3.2.2

 ، پايان دادن به بيامري های قابل شیوع2030الی سال  3.3
(Epidemics) غفلت شده ؛ از جمله ايدز، توبرکلوز، مالريا، بيامري هاي
(neglected)  گرمسريي و مقابله با هپتایتز، بيامري هاي نايش از نوشیدن

 ساير بيامري های ساری. آب غیر صحی و

در جریان یکسال گذشته در هر  HIV/AIDSتعداد واقعات جدید  3.3.1
 یکهزار نفوس غیر ملوث.

 . مجموع1
 ذکور الف.

 ب. اناث
 زندانیان زنان و مردان دارای رفتار پرخطر (ج. نفوس کلیدی )معتادین 

 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامه هزار نفوس در یک سال گذشتهتعداد واقعات توبرکلوز در هر  صد  3.3.2
 وزارت صحت عامه تعداد واقعات مالریا در هر یکهزار نفر در یک سال گذشته. 3.3.3
در یک شخص هزار   100در هر  Bمیزان مبتالیان به هیپاتیت  3.3.4

 سال. به تفکیک:
 الف. به سطح ملی

 VCT+ در مراکز HBب. فیصدی واقعات 

 عامهوزارت صحت 

، کاهش مرگ های نا بهنگام از بیامری های 2030الی سال  3.4
غیرساری به یک سوم، از طریق جلوگیری، تداوی و بهبود صحت روانی و 

 تندرستی.

فیصدی احتامل مرگ و میر بیامران قلبی، رسطان، شکر ویا بیامری  3.4.1
 سالگی( ۷۰الی  ۳۰های مزمن تنفسی در افغانستان )بین سنین 

 وزارت صحت عامه
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

تقویت جلوگیری و تداوی از سوء استفاده مواد، منجمله  مواد مخدر و  3.5
 .مرض الکول استفاده

مخدر که از خدمات تداوی اعتیاد استفاده کننده گان مواد فیصدی  3.5.2
 به مواد مخدر مستفید میگردند.

 وزارت صحت عامه
 

، به نصف رساندن مرگ و میر و صدمات مبتنی بر 2030الی سال  3.6
 تصادفات ترافیکی )روی جاده(

( هزار نفر در 100میزان وفیات ناشی از حادثات ترافیکی، درهر ) 3.6.1
 یک سال به تفکیک:

 دوجنسهر  مجموع .1
 ذکورالف. 

 ب.  اناث
 . وضعیت اجتامعی اقتصادی2

 الف. پایین
 ب. متوسط

 ج. بلند

 وزارت امور داخله

، حصول اطمینان از دسرتسی همگانی به خدمات 2030الی سال  3.7
مراقبت های صحی باروری؛ بشمول فاصله میان والدت ها، آگاهی، تعلیم و 

 .برنامه های ملیادغام صحت باروری در اسرتاتیژی ها و 

 – 15تناسب خانم های که در سن باروری قرار دارند )بین سنین  3.7.1
( و دسرتسی به روش های مدرن برای ایجاد فاصله بین والدت ها را 49

 دارند.
 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامه .(19-13خانم ها بین سنین )  حاملگیمیزان  3.7.2
بشمول حامیت از  خدمات صحی همگانی،حصول اطمینان از عرضه  3.8

خطرات مالی، دسرتسی به خدمات صحی اساسی با کیفیت، دسرتسی به 
ادویه و واکسین اساسی، مطمنئ، موثر، باکیفیت، و قابل استطاعت برای 

 همه.

فیصدی نفوس که دسرتسی به خدمات صحی اساسی با کیفیت و  3.8.1
 کیلو مرت( دارند. 10ساعت پیاده روی ) 2عادالنه در فاصله 

 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامه فیصدی وابستگی سکتور صحت به منابع خارجی. 3.8.2

تقویت اجرای " کنوانسیون سازمان صحی جهانی در باره کنرتول .الف 3
 دخانیات" در همه کشورها بشکل مناسب.

( بین اشخاص دارای Activeشیوع استفاده از تنباکو )به شکل  1.الف.3
 و یا باالتر از آن . 15سن 

 وزارت صحت عامه
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

حامیت از تحقیق و انکشاف واکسین و ادویه برای امراض ساری و غیر .ب 3
فراهم  ساری که زیادتر تاثیر گذار است باالی کشورهای در حال انکشاف،

مطابق  (Affordable)ساخنت دسرتسی به ادویه و واکسین قابل استطاعت 
 .و صحت عامه TRIPSدر توافقنامه  به قطعنامه دوهه

دسرتسی پایدار به ادویه و واکسین قابل  فیصدی نفوس که 1.ب.3
 پرداخت دارند.

 
 وزارت صحت عامه

افزایش چشم گیر خدمات مالی صحی  و استخدام، انکشاف، آموزش .ج 3
 نیروی کار صحی درکشور. (retention)حفظ  و

 وزارت صحت عامه تعداد و تعمیم کارمندان صحی )بر هر یکهزار نفوس( 1.ج.3
 وزارت صحت عامه تخصیص بودجه دولت برای سکتور صحت.فیصدی   2.ج.3

 فرصت های آموزشی مادام العمر برای همه. (Promote)ترویج حصول اطمینان از تعلیم با کیفیت، همه شمول، هدف چهارم: 

اینکه هم دخرتان و پرسان بطور حصول اطمینان از  ،2030الی سال  4.1
ابتدایی و متوسط را تکمیل منایند که منجر به یگان و عادالنه تحصیالت را

 دستاورد های آموزشی مرتبط و موثر گردد.

 فیصدی اطفال/ نوجوانان که حداقل سطح قابلیت های 4.1.1
 الف( خواندن

 ب( ریاضی
 را در:

 )ذکور و اناث( 3یا  2( صنوف 1)
 )ذکور و اناث( (،6( پایان دوره ابتدایی )صنف 2)
 (، )ذکور و اناث(9دوره متوسطه )صنف ( در پایان 3)

 حصول کرده باشند.

 وزارت معارف
 

 تطبیق ارزیابی تعلیمی به سطح ملی: 4.1.2
 ،3یا  2الف. در صنف 

 (،6ب. در اخیر دوره ابتدایی )صنف 
 (9ج. در اخیر دوره متوسطه)صنف 

 وزارت معارف

 های:میزان ناخالص جدیدالشموالن در صنف آخر دوره  4.1.3
 (6( ابتداییه )صنف1)
 (9( متوسطه )صنف2)

 وزارت معارف
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

 میزان تکمیل در دوره های: 4.1.4
 (6الف.ابتداییه )صنف 
 (9ب.متوسطه )صنف 

 (12ج. لیسه )صنف 
 

 وزارت معارف

 فیصدی اطفال خارج از مکتب در دوره های: 4.1.5
 (12-7( ابتداییه )سن 1)
 (15-13( متوسطه )سن 2)
 (18-16لیسه )سن ( 3)

 وزارت معارف

فیصدی اطفال باالتر از سن واجد رشایط شمولیت در صنف در دوره  4.1.6
 های:

 ( ابتداییه1)
 ( متوسطه2)
 ( لیسه3)

 وزارت معارف

 تعداد سال های تعلیامت ابتداییه و متوسطه 4.1.7
 الف. رایگان
 ب. اجباری

 باشند.که در اسناد تقنینی موجود تثبیت شده 

 وزارت معارف

، تامین دسرتسی متام دخرتان و پرسان به تعلیم و 2030الی سال  4.2
تربیه باکیفیت در دوره های قبل از مکتب و کودکستان برای آماده سازی 

 اطفال به تعلیم و تربیه ابتدائیه.

 6میزان شمولیت ناخالص در برنامه های تعلیامت قبل از مکتب )  .4.2.2
 وزارت معارف ساله(
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

منصفانه همه مردان و  ، حصول اطمینان از دسرتسی2030الی سال  4.3
زنان به تعلیامت تخنیکی با کیفیت، قابل پرداخت، تعلیامت مسلکی و 

 .تحصیالت عالی  از جمله پوهنتون

 میزان اشرتاک 4.3.1
 ساله( 24-15الف. جوانان )

 ساله( 64-25ب. بزرگساالن )
ماه اخیر، به  12در تعلیامت و برنامه های آموزش رسمی و  غیر رسمی طی 

 تفکیک جنسیت )ذکور و اناث(

اداره مستقل تعلیامت تخنیکی و 
 مسلکی

ساله( در برنامه های تخنیکی و  24-15میزان اشرتاک افراد ) 4.3.2
 تفکیک جنسیتمسلکی به 

 الف.
 ب. ذکور
 ج. اناث

اداره مستقل تعلیامت تخنیکی و 
 مسلکی

 

فیصدی جذب جدیدالشموالن در موسسات تحصیالت عالی دولتی  4.3.3
 و خصوصی. به تفکیک:

 . دولتی1
 الف. ذکور

 ب. اناث
 . خصوصی2

 الف. ذکور
 ب. اناث

 وزارت تحصیالت عالی
 

برنامه های فنی وحرفوی نیمه رسمی دولتی اشخاص که از تعداد  4.3.4
 ساالنه مستفید میشود. به تفکیک:

 . ذکور1
 . اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

، افزایش قابل مالحظه تعداد جوانان و بزرگساالن که 2030الی سال  4.4
کار دارای مهارت های تخنیکی و مسلکی برای اشتغال، کار مناسب و 

 باشند. (entrepreneurship) یآفرین

فیصدی اشخاص دارای معلولیت که از برنامه های اموزشی فنی   4.4.1
 حرفوی )نیمه رسمی( مستفید میشوند.

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

و حصول  ، از بین بردن تبعیض جنسیتی در آموزش2030الی سال  4.5
اطمینان از دسرتسی مساویانه به متامی سطوح تعلیم و تربیه، آموزش های 

فنی و حرفه ای؛ بشمول افراد آسیب پذیر، معلول، مردم محلی و کودکان در 
 وضعیت آسیب پذیری.

 شمولیت در دوره: نسبت توازن جنسیتی 4.5.1
 یه. ابتدائ1
 . متوسطه2
 . لیسه3

 وزارت معارف

فیصدی شاگردان دوره ابتداییه که لسان اول یا لسان اصلی شان،  4.5.2
 لسان تدریس می باشد.

 وزارت معارف

 وزارت معارف پالیسی های مشخص برای تخصیص منابع عامه به اقشار محروم 4.5.3
 اوسط مصارف تعلیمی به ازای هر شاگرد براساس: 4.5.4

 الف. دوره تعلیمی،
 . لیسه3. متوسطه، 2. ابتداییه،1

مصارف باالی هر شاگرد از عاید رسانه تولید ناخالص اوسط ب.  فیصدی 
 داخلی(

 وزارت معارف
 

، حصول اطمينان از اینکه متامی جوانان و نسبت قابل 2030الی  4.6
مالحظه از بزرگساالن )زنان و مردان( مهارت های خواندن و نوشنت و 

 حساب را کسب منوده اند..

فیصدی نفوس گروپ سنی مشخص که حداقل سطح قابلیت های  4.6.1
 تعیین شده:

 الف. سواد
 ب. حساب

 تفکیک جنسیت )ذکور و اناث(را کسب منوده اند. به 

 وزارت معارف

 میزان با سوادی بین افراد: 4.6.2
 سال 24الی  15الف. 

 وزارت معارف
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

 . مجموع1
 . ذکور2
 . اناث3

 ساله و باالتر 15ب. 
 . مجموع1
 . ذکور2
 . اناث3

 میزان اشرتاک 4.6.3
 ساله( 24-15الف. جوانان )

 سال و باالتر( 15ب. بزرگساالن )
 برنامه های سواد آموزیدر 

 وزارت معارف

، حصول اطمینان از اینکه  متامی دانش آموزان 2030الی سال  4.7
(Learners)  به تعلیم و مهارت های مورد نیاز برای ترویج انکشاف پایدار، از

جمله ترویج آن به دیگران، از طریق آموزش برای انکشاف پایدار و سبک 
زندگی پایدار، حقوق برش، برابری جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و عدم 

خشونت، شهروندی جهانی، و ارج نهادن به تنوع فرهنگی و مشارکت 
 انکشاف پایدار، دست یابند.فرهنگی برای 

 اسنادی که نشان دهد: 4.7.1
 (. آموزش موضوعات شهروندی جهانی،1)
(. آموزش موضوعات انکشاف پایدار، بشمول تساوی جنسیتی و حقوق 2)

 برش در سطوح ذیل:
 الف. پالیسی های ملّی تعلیم و تربیه

 ب. نصاب تعلیمی
 ج. تربیه معلم و

 د. ارزیابی شاگردان
 یده اند.شامل گرد

 وزارت معارف

فیصدی مکاتبی که آموزش مهارت های زندگی مرتبط به مسایل  4.7.2
 جنسی و وقایه از اچ آی وی را ارائه مینامیند.

 وزارت معارف
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

میزان تطبیق چارچوب برنامه جهانی آموزش حقوق برش در سطح  4.7.3
 ملی:

 الف. شامل شدن در نصاب تعلیمی
 شاگردان در مکاتب ابتدایی، متوسطه و لیسهب. آموزش حقوق برش به 

 ج. آموزش حقوق برش به معلمین و کارمندان

 وزارت معارف

 فیصدی شاگردان به تفکیک: 4.7.4
 الف. دوره تعلیمی

 ب. براساس گروپ سنی
که درک کافی از مسایل مربوط به شهروندی جهانی و انکشاف پایدار  را 

 دارا می باشند.

 وزارت معارف

ساله که دانش و مهارت های الزم در رابطه به  15فیصدی شاگردان  4.7.5
 علوم محیطی و علوم زمین را دارا می باشند.

 وزارت معارف

اعامر و تجهیز زیربناهای تعلیمی متناسب با نیازمندی اطفال و .الف 4
افراد دارای معلولیت و حساس به تفاوت های جندر و همچنین فراهم آوری 

های یادگیری مؤثر، مصئون، عاری از خشونت و همگانی   برای محیط 
 همه.

 فیصدی مکاتبی که دارای امکانات و تسهیالت ذیل میباشند: 1.الف.4
 الف. برق

 ب. انرتنت برای مقاصد تعلیمی
 پ. البراتوارهای کمپیوتر

 ت. تسهیالت برای شاگردان دارای معلولیت
 ث. تسهیالت آب صحی و شستشو

 ای مجزا برای اناثج. تشناب ه
 چ. تعمیر مناسب

 وزارت معارف

فیصدی شاگردانی که مواردی چون آزار و اذیت، خشونت، لت و  2. الف.4
 کوب، تبعیض و سوء استفاده جنسی را تجربه منوده اند.

 وزارت معارف
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

تعداد و نوعیت حمالتی که باالی شاگردان، کارمندان و مکاتب  3. الف.4
 صورت گرفته است.

 وزارت معارف

، گسرتش قابل مالحظه بورسیه های تحصیلی 2030الی سال .ب 4
جهانی برای آموزش عالی، از جمله برنامه های آموزشی مسلکی، تخنیکی، 

 ساینسی.تکنالوژی معلوماتی، انجنیری و برنامه های 

 تعداد بورسیه های تحصیالت عالی در خارج از کشور به تفکیک: 2.ب.4
 بورسیه های لیسانس .1
 بورسیه های ماسرتی .2
 بورسیه های دکتورا .3

 وزارت تحصیالت عالی

، افزایش عرضه قابل مالحظه معلمین شایسته از 2030الی سال .ج 4
 معلمین.طریق همکاری های بین املللی و آموزش 

 فیصدی معلامن در دوره های: 1.ج.4
 الف. تعلیامت قبل از مکتب

 ب. ابتداییه
 ج. متوسطه

 د. لیسه
که دست کم، حداقل برنامه های تربیه معلم را دریافت منوده اند. )مانند، 
آموزش های متودیک داخل خدمت و قبل از خدمت( به تفکیک جنسیت 

 )ذکور و اناث(

 وزارت معارف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبت شاگرد به معلم آموزش دیده براساس دوره: 2.ج.4
 . ابتداییه1

 وزارت معارف
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

 . متوسطه2
 . لیسه3
فیصدی معلامن مسلکی مطابق به معیارهای تعیین شده براساس  3.ج.4

 دوره:
 . ابتداییه1
 . متوسطه2
 . لیسه3

 وزارت معارف
 

 نسبت شاگرد به معلم مسلکی براساس دوره: 4.ج.4
 . ابتداییه1
 . متوسطه2
 . لیسه3

 وزارت معارف
 

اوسط معاش معلم در مقایسه با سایر شغل ها که نیازمند قابلیت  5.ج.4
 های مشابه می باشد.

 وزارت معارف
 

 وزارت معارف فیصدی ترک/ تقاعد معلمین از وظیفه معلمی 6.ج.4
 

ماه گذشته برنامه های داخل خدمت را  12فیصدی معلامنی که در  7.ج.4
 سپری منوده اند.

 وزارت معارف
 

 هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توامنند سازی متام زنان ودخرتان

 تبعیض علیه زنان و دخرتان در همه جا. اشکالمحو متام  5.1
فیصدی حصول اطمینان از موجودیت چارچوب های قانونی غرض  5.1.1

تقویت، تطبیق و نظارت از مساوات و عدم تبعیض بر اساس جنسیت 
 )قوانین، مقرارات، کنوانسیون ها و پیامن ها(

 وزارت امور زنان
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

محو متام انواع خشونت علیه زنان و دخرتان درمحالت عام و  5.2
 خصوصی، از جمله قاچاق، سوء استفاده جنسی و دیگر انواع سوء استفاده.

به باال که به خشونت فزیکی، جنسی و یا  15فیصدی زنان از سن  5.2.1
 وزارت امور زنان .ل شده اندبماه گذشته توسط همرس متق 12روانی درطول 

به باال که از طرف افراد غیراز  15فیصدی زنان و دخرتان بین سنین  5.2.2
ماه اخیر مورد خشونت فزیکی، جنسی، روانی و سو استفاده  12همرس طی 

 جنسی قرار گرفته اند.
 وزارت امور زنان

محو همه رسوم زیان آور مانند ازدواج های اطفال، اجباري و زود  5.3
 هنگام.

 وزارت امور زنان ازدواج منوده اند. 19-15فیصدی زنان که بین سنین  5.3.1

تشخیص و ارزش دهی کارهای بدون مزد  از طریق ارائه خدمات عامه،  5.4
زیرساخت ها و سیاست های مصئونیت اجتامعی و ترویج مسئولیت پذیری 

 مشرتک در فامیل و خانواده مطابق به باورهای ملی.

فیصدی وقت مرصف شده باالی کارهای داخلی و پرستاری بدون   5.4.1
 مزد. به تفکیک:

 . مجموع1
 . ذکورالف

 ب. اناث

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

حصول اطمینان از مشارکت کامل و موثر زنان و همچنان فرصت های  5.5
مساوی رهربیت در متامی سطوح تصمیمگیری سیاسی، اقتصادی و زندگی 

 عامه.

 انوزارت امور زن .فیصدی کرسی های اشغال شده توسط زنان در شورای های ملی 5.5.1
 

 وزارت امور زنان فیصدی زنان در موقف های مدیریتی. 5.5.2

افزایش استفاده از تکنالوژی های توامنند ساز، خصوصاً تکنالوژی  .ب 5
 .برای توامنند سازی زنان (ICT) معلوماتی و مخابراتی

 ون سیار )موبایل( هستند. به تفکیک  یلفتناسب نفوس که دارای ت 1.ب.5
 ذکور .1
 . اناث2

وزارت مخابرات و تکنالوژی 
 معلوماتی

 
 حصول اطمینان از دسرتسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همههدف ششم: 
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

، دسرتسی مساویانه و همگانی به آب آشامیدنی مصئون با 2030الی  6.1
 .استطاعتقیمت قابل 

فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده آب آشامیدنی مصئون  6.1.1
 استفاده مینامیند. به تفکیک:

 . مجموع1
 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها

به خدمات مساویانه و مناسب ، دسرتسی همه مردم 2030الی سال   6.2
حفظ الصحه و نظافت، محو رفع حاجت در فضای باز با توجه خاص به 
 نیازمندی های زنان، دخرتان و آنانیکه در رشایط آسیب پذیر قرار دارند.

فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده، مصئون و حفظ الصحه  6.2.1
 استفاده میکنند. به تفکیک

 . مجموع1
 الف. شهری

 . دهاتیب

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت
 

فیصدی نفوس که دسرتسی به سهولت های شسنت دستها با آب و  6.2.2
 صابون را دارند به تفکیک:

 . مجموع1
 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت
 

فیصدی نفوس که برای رفع حاجت از فضای باز استفاده می  6.2.3
 منایند، به تفکیک:

 . مجموع1
 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت
 

از بین بردن  ،،  بهبود کیفیت آب با کاهش آلودگی2030الی سال  6.3
و به حد اقل رساندن انتشار مواد کیمیاوی  (dumping)های زباله ذخیره 

)خانوار و متام فعالیت های اقتصادی( مدیریت  فیصدی فاضالب  6.3.1
 .(safely treated)شده بطور مصئون

 و مسکنوزارت شهرسازی 
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

کاهش آبهای کثیف تصفیه ناشده به نصف،  و افزایش قابل  خطرناک،
 آن. (reuse)د و استفاده مجد (recycle)مالحظه در بازیابی 

 . شهری1

 سکتور، افزایش چشم گیر موثریت منابع آبی در متام 2030الی سال   6.4
آن، و تامین منابع پایدار  (withdrawal) حصول اطمینان از برداشتها و 

آبی مبنظور پاسخگویی به مشکل کمبود آب و کاهش قابل مالحظه تعداد 
 .مردمی که از کمبود آب رنج می برند

 
 
 

 :زمان گذشت با آب موثر استفاده در میزان تغیر 6.4.1
 انرژی سکتور -1
 زراعت سکتور -2
 صنعت سکتور -3
 شهری سکتور -4
 
 

 وزارت انرژی وآب

فی مرت مکعب در بلند بردن ظرفیت ذخایر آبی برای مصارف رسانه  6.4.2
 سال.

 وزارت انرژی وآب

، تطبیق مدیریت همه جانبه داخلی منابع آب در متام 2030الی سال  6.5
 سطوح، بشمول همکاری های متقابل فرامرزی در امور آب.

 

از صفر الی ) (IWRM) درجه تطبیق مدیریت همه جانبه منابع آب 6.5.1
 .(صد

 وزارت انرژی وآب

 وزارت انرژی وآب فرامرزی آبهای امور در ها تفاهمنامه و هلمند معاهده تطبیق 6.5.2
ایکوسیستم آبی، بشمول کوه ها،  احیایاظت و فح ،2030الی سال  6.6

دریاها، جهیل ها و طبقات آب  ،(wetlands) جنگالت، باطالق ها
 . (aquifers)دهی

)فیصدی  .در طول زمان آبیایکوسیستم های  وسعتتغییر در  6.6.1
 تغییرات(

 
 زیستاداره ملی حفاظت محیط 

حاميت و تقويت مشاركت جوامع محيل در بهبود مديريت آب و حفظ  .ب6
 الصحه.

 های مقرره و ها دریایی با پالیسی حوزهء 5 ها در شورا فیصدی 1.ب.6
 .آب منابع جانبه همه انکشاف و مدیریت در اهالی اشرتاک جهت عملی

 وزارت انرژی و آب

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

قابل ، حصول اطمینان از دسرتسی به خدمات انرژی 2030الی سال  7.1
 .و مدرن (reliable)مطمنئ استطاعت، 

 به برق دسرتسی دارند. به تفکیک از طریق شبکه فیصدی نفوس که 7.1.1
 . شهری1

 وزارت انرژی و آب
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

 . دهاتی2 
 

، افزایش قابل مالحظه سهم انرژی تجدید پذیر 2030الی سال   7.2
(Renewable energy) انرژی جهانی. در ترکیب 

 در (Renewable energy)پذیر  تجدید انرژی( فیصدی)سهم  7.2.1
 برق انرژی مجموعی مرصف

 انرژی و آبوزارت 

 ، مضاعف ساخنت میزان موثریت انرژی.2030الی سال  7.3
 

 اولیه انرژی اساس بر شده اندازه (Energy intensity)انرژی  شدت 7.3.1
 داخلی ناخالص تولیدات و
 

 وزارت انرژی و آب

و ارتقاء تکنالوژی جهت  ها گسرتش زیرساخت ،2030الی سال  .ب7
 عرضه خدمات انرژی مدرن و پایدار برای همه.

رسمایه گذاری در موثریت انرژی به عنوان فیصدی از تولید  1.ب.7
ناخالص داخلی و مقدار رسمایه گذاری مستقیم خارجی برای زیرساخت ها 

 وتکنالوژی برای خدمات انکشافی پایدار.
 وزارت انرژی و آب

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

رشد اقتصادی رسانه در مطابقت با رشایط ملی، به ویژه  تداوم در 8.1
 تولید ناخالص داخلی در سال %7دستیابی به حداقل رشد 

 وزارت مالیه  لی حقیقی.میزان رشد ساالنه تولید ناخالص داخ 8.1.1
 

دستیابی به مولدیت اقتصادی از طریق تنوع، ارتقاء فن آوری و نوآوری،  8.2
از جمله از طریق مترکز باالی بخش های دارای ارزش افزوده باال و نیازمند 

 به نیروی کار بیشرت
 وزارت اقتصاد .میزان رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی فی نفر شاغل 8.2.1

 

 فعالیت های تولیدی ازکشافی که پالیسی های ان (promote)ایجاد  8.3
(productive activities) ایجاد اشتغال مناسب، کار آفرینی، خالقیت و ،

تشبثات خورد و متوسط از طریق دسرتسی به رسمی سازی نوآوری و 
 خدمات مالی حامیت میکند.

 سهم استخدام غیر رسمی در سکتورها بدون زراعت. به تفکیک 8.3.1
 . مجموع هر دو جنس1

 الف. ذکور
 ب. اناث

 وزارت تجارت و صنایع
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

و ایجاد  (productive) ، تأمین  اشتغال کامل و مولد2030الی سال  8.5
شغل های مناسب براي متام زنان و مردان به شمول جوانان و معلولین با 

 پرداخت دستمزد مساوی برای کار های با ارزش یکسان.

 اوسط درآمد ساعتوار کارمندان. به تفکیک: 8.5.1
 . شغل1
 . گروپ سنی 2
 . معلولیت3
 . ذکور4
 . اناث5

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

 

 میزان بیکاری به تفکیک جنسیت 8.5.2
 . ذکور1
 . اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
  معلولین

، كاهش قابل مالحظه نسبت جوانان که شامل کار، 2030الی سال 8.6
 مکتب و یا برنامه های آموزشی نیستند.

 (24-15میزان بیسوادی و بیکاری درجوانان بین سنین ) 8.6.1
 . بیسوادی1
 . بیکاری2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

کارهای جربی، بردگی مدرن، اتخاذ اقدامات رسیع و موثر مبنظور محو  8.7
قاچاق انسان و حصول اطمینان از جلوگیری و محو بدترین اشکال کار 

 2025اطفال؛ از جمله رسبازگیری و استفاده از اطفال رسباز، و الی سال 
 پایان دادن متام انواع کار باالی اطفال .

 ، به تفکیک گروپ سنی: 17-5فیصدی اطفال کارگر بین سنین   8.7.1
 11-5بین سن .  1
 14-12. بین سن 2
 17-15. بین سن 3

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

حامیت از حقوق نیروی کار و ایجاد محيط كاري امن و مطمنئ برای   8.8
متام کارگران به شمول كارگران مهاجر، بخصوص زنان مهاجر و كسانيكه در 

 کاری قرار دارند. (precarious)رشايط ناپایدار 

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و  .میزان وقوع جراحات وخیم و غیر وخیم کاری 8.8.1
 نمعلولی

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و  الحاق کنوانسیون های اساسی سازمان بین املللی کار 8.8.2
 معلولین



 وزارتاقتصاد

 

176 

 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهرب شاخص تارگیت

تعداد اشخاص )کارگران( که از راهای قانونی و منظم به اساس  8.8.3
( به کشور های خارجی )کشورهای BLAsتوافقنامه های دوجانبه کار )

 دارای تقاضا کارگر( اعزام میگردند.

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
  معلولین

، تهیه و تطبیق پالیسی ها جهت توسعه گردش گری پایدار 2030الی  8.9
 که سبب ایجاد اشتغال، ترویج فرهنگ و محصوالت محلی گردد.

 وزارت اطالعات و فرهنگ سهم گردش گری در تولید ناخالص داخلی. 8.9.1
 نسبت اشتغال در صنعت گردشگری از مجموع اشتغال. به تفکیک: 8.9.2

 الف. ذکور
 ب. اناث

 وزارت اطالعات و فرهنگ

تقويت ظرفيت نهاد هاي مايل داخيل جهت توسعه دسرتيس به  8.10
 بانكداري، بيمه و خدمات مايل براي همه.

 دافغانستان بانک هزار نفر 100تعداد شعبات بانک های تجارتی  بر هر  8.10.1
سال و باالتر( دارای حساب بانکی در هر یک  15تعداد افرادی ) 8.10.2

 هزار نفر. 100
 دافغانستان بانک

هزار  100بر هر یک  ATMتعداد ماشین های اتومات رصافی یا  8.10.3
 د افغانستان بانک نفر

، انکشاف و اجرایی منودن اسرتاتيژي اشتغال برای 2025الی سال .ب 8
 پیامن جهانی اشتغال سازمان بین املللی کار.جوانان و تطبيق 

فیصدی مرصف مجموعی دولت در برنامه های مصئونیت اجتامعی  1.ب.8
 و برنامه های اشتغال زایی در تناسب بودجه ملی.

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

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

ایجاد زیربنای باکیفیت، قابل اعتامد، پایدار و مقاوم، بشمول  9.1
انکشاف اقتصادی و رفاه  زیربناهای منطقه وی و فرامرزی، جهت حامیت

 برشی، با مترکز روی دسرتسی مساویانه و قابل استطاعت برای همه.

کیلومرتی یک رسک متام  2 فاصلهدر فیصدی نفوس روستایی که   9.1.1
 وزارت احیاء و انکشاف دهات فصلی زندگی میکنند.

، تشویق صنعتی سازی پایدار و فراگیر، افزایش قابل 2030الی سال  9.2
مالحظه سهم صنعت در استخدام و تولید ناخالص داخلی، در مطابقت به 

 اوضاع ملی، و دوبرابر سازی سهم صنعت.

 Manufacturing)فیصدی ارزش افزوده تولیدات صنایع فابریکاتی  9.2.1
value added) :به تناسب 

 الف. تولیدات ناخالص داخلی
 (Per Capitaب. رسانه )

 وزارت تجارت و صنایع
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

 وزارت تجارت و صنایع فیصدی اشتغال در صنعت از مجموع اشتغال.  9.2.2
 

افزایش دسرتيس صنايع كوچك و سایر کسب و کار ها در کشور به  9.3
 خدمات مايل با ربح ارزان، و پیوسنت این ها در زنجیره ارزش و بازار ها.

 وزارت تجارت و صنایع فیصدی سهم صنایع کوچک در ارزش افزوده شده متامی صنایع  9.3.1
 وزارت تجارت و صنایع فیصدی صنایع کوچک با قرضه.  9.3.2

تسهیل درانکشاف زیر بنأ پایدار و مقاوم از طریق افزایش حامیت  .الف9
 های مالی، تکنالوژیکی و فنی در کشور.

 وزارت مالیه فیصدی کمک های رسمی بین املللی برای سکتور زیربنا. 1.الف.9

تکنالوژی معلوماتی و   چشمگیر دستیابی به، افزایش 2030الی سال .ج 9
 .استطاعتو تالش برای فراهم کردن دسرتسی به انرتنت قابل  مخابراتی 

به  .فیصدی نفوس تحت پوشش شبکه تیلیفون سیار )موبایل( 1.ج.9
 .تفکیک

 . تکنالوژی1

 وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
 

 ملی و بین املللیهدف دهم: کاهش نابرابری در سطح 

نفوس  %25، دستیابی تدریجی و پایدار رشد درآمد 2030الی سال  10.1
 با کمرتین درآمد به میزان باالتر از اوسط درآمد ملی.

10.1.1 
 الف. رشد درآمد رسانه

 نفوس با کمرتین در آمد. %25ب. رشد درآمد 
 وزارت اقتصاد

مالی، پالیسی دستمزد و پالیسی ویژه پالیسی ه اتخاذ پالیسی ها، ب 10.4
 مصئونیت اجتامعی، و دستیابی تدریجی به تساوی بیشرت.

 

 :به تفکیک .میزان مشارکت نیروی کار 10.4.1
 . ذکور1
 .  اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

مطمئین و مصئون؛ انتقال مهاجرین از  ،تسهیل مهاجرتهای منظم 10.7
 .ودن پالیسی های منظم و مدیریت شده مهاجرتطریق اجرایی من

فیصدی مهاجرین افغان که با ثبت و راجسرت دارای مدرک اقامت  10.7.1
 :باشنددر کشور های میزبان می 

 . پاکستان1
 .  ایران2

وزارت امور مهاجرین و عودت 
 کنندگان

تعداد عودت کنندگان که حین عودت از کمک های برشدوستانه  10.7.2
 در یک سال مستفید می گردند.

وزارت امور مهاجرین و عودت 
 کنندگان

وزارت امور مهاجرین و عودت  تعداد استقرار پایدار فامیل های بیجاشده در هر سال. 10.7.3
 کنندگان

فیصدی دسرتسی به خدمات اساسی و زیربنائی شهرک های  10.7.4
 مهاجرین.

وزارت امور مهاجرین و عودت 
 کنندگان

فیصدی عودت کنندگان و بیجاشده گان که از فرصت های . 10.7.5
 شغلی و معیشتی برخوردار شده اند.

وزارت امور مهاجرین و عودت 
 کنندگان

 3، کاهش هزینه های تادیات مهاجرین به کمرت از 2030الی سال  .ج10
 فیصد در تادیات. 5فیصد و حذف دهلیزها با هزینه باالتر از 

وزارت امور مهاجرین و عودت  فیصدی مصارف ارسال حواله نظر به مجموع مبلغ حواله شده. 1.ج.10
 کنندگان

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

، حصول اطمینان از دسرتسی همگانی به مسکن 2030الی سال  11.1
سا حا ت  بهبودبا خدمات ابتدایی و  استطاعتمناسب، مطمنئ و قابل 

 .(slums) فقیر نشین

، غیر (slums) ری که در ساحات فقیر نشیننسبت نفوس شه 11.1.1
 پالنی ویا مسکن نا منا سب زندگی می کنند.

 
 و مسکنوزارت شهرسازی 

سیستم های حمل و نقل مصئون،  فراهم منودن، 2030الی سال  11.2
مصئونیت جاده ها، خصوصاً گسرتش حمل  بهبود، برای همه ارزان و پایدار
توجه خاص به رضورت های افراد اسیب پذیر مانند زنان، با و نقل عامه، 

 اطفال، معلولین و کهن ساالن.

 )دولتی( نسبت جمعیت که دسرتسی به خدمات ترانسپورت عامه 11.2.1
 دارند.

 
 

 ملکی وانوردیھوزارت ترانسپورت و 
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

شهرنشینی همه شمول و پایدار، و ظرفیت  افزایش، 2030الی سال  11.3
 human)سازی، مدیریت یکپارچه، پایدار و مشارکتی شهرک ها 

settlements)  .در کشور 
 

فیصدی شهر هایی که ساختارجا معه مدنی در برنامه ریزی آن  11.3.2
 وزارت شهر سازی دخیل بوده ومدیریت آن بطور منظم ودیموکراتیک صورت میگیرد.

افزایش تالش ها برای حفاظت و مصئونیت میراث های فرهنگی و  11.4
 طبیعی.

 

سهم بودجه ملی که جهت حامیت و حفاظت از میراث های   11.4.1
طبیعی، فرهنگی، و همچنان سایت های میراث جهانی اختصاص داده 

 .شده است
 وزارت اطالعات و فرهنگ

کاهش قابل مالحظه  تعداد مرگ و میر و ، 2030الی سال  11.5
مستقیم اقتصادی مرتبط با تولید ناخالص مترضرین، و کاهش خسارات 

، بشمول حوادث مرتبط به آب، با (disasters)حوادث داخلی ناشی از 
 مترکز بر حامیت از افرادی فقیر و آسیب پذیر.

وادث در تعداد افراد کشته شده، بیجا و یا گمشده و مترضرین ح 11.5.1
 هر صد هزار نفوس. به تفکیک

 . مرگ و میر1
 . افرادبیجا شده وگمشده2
 . مترضرین3

 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث
 

در  یمحیط زیست، کاهش اثرات نا مطلوب رسانه 2030الی سال  11.6
از جمله از طریق توجه خاص به کیفیت هوا، مدیریت شهرداری و  ،شهرها

 دیگر انواع زباله.
 
 
 

از مجموع کل زباله های  شهری (solid waste)میزان زباله های  11.6.1
 تولید شده که

 طور منظم جمع آوریالف. ب
 تخلیه نهایی گردیدهبعد از جمع آوری  ب.

 کابلشاروالی 

( در PM10و  PM 2.5اوسط ساالنه ذرات معلق. )بطور مثال  11.6.2
 نفوس(. میزانشهر ها )

 زیست محیط حفاظت ملی اداره
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

،  ایجاد تسهیالت جهت دسرتسی همگانی به اماکن 2030الی سال  11.7
، مطمئین، فراگیر، قابل دسرتس و رسسبز، به ویژه (public spaces)عامه

 برای زنان، کودکان، افراد کهن سال و افراد معلول.

ماه  12آزار و اذیت فزیکی یا جنسی در  مورد تعداد افرادیکه  11.7.2
 گذشته قرار گرفته باشند. به تفکیک

 . مجموع هردو جنس1
 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت امور داخله

روابط مثبت اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی میان از  حامیت  .الف11
مناطق روستایی از طریق  و (Peri-urban) ی شهریها شهرها، حومه

 برنامه ریزی انکشافی ملی و منطقوی.تقویت 

مسکون در شهر های که در آن پالن های انکشاف نفوس  نسبت 1الف.11
و وسعت رضوریات منابع  ،مبنی بر پیشبینی نفوسرا و منطقوی شهری 

 شهر تطبیق میکنند.
 وزارت شهر سازی

، افزایش قابل مالحظه تعداد شهرها و شهرک ها 2030الی سال  ب.11
(human settlements)  با پالیسی و پالن های یکپارچه جهت بدست آوری

کاهش تاثیرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی، مقاوم در  موثریت منابع،
مقابل حوادث؛ انکشاف و تطبیق سیستم مدیریت حوادث در مطابقت به  

 ".2030-2015ش خطرات حوادث سال برای کاه Sendai"چارچوب 

فیصدی ادارات محلی که اسرتاتیژی کاهش خطرات وحوادث را  1ب..11
برای کاهش خطرات طبیعی  (Sendai)در مطابقت با چارچوب سندای 

 پذیرفته و تطبیق می منایند.
 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

 تولید و مرصفهدف دوازدهم: حصول اطمینان از شیوه های پایدار 

ضایعات موادغذایی تا پنجاه فیصد  ، کاهش رسانه2030الی سال  12.3
درسطوح مختلف عرضه مرصف کننده و کاهش ضایعات مواد غذایی در 

 طول زنجیره تولید، به شمول عرضه

 . به تفکیک:فیصدی ضایعات گندم و برنج درجریان تولید در سال 12.3.1
 الف. گندم

 ب. برنج
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 دوراندر ، مدیریت مناسب مواد کیمیاوی و زباله ها 2030الی سال  12.4
و در مطابقت با چارجوب های بین املللی توافق شده  (life cycle)ی زندگ

کاهش انتشار آنها در هوا، آب و خاک جهت کاهش تاثیرات نامطلوب آنها 
 باالی صحت انسانها و محیط زیست.

ایجاد و تطبیق پالن عمل ملی برای شش توافقنامه چند جانبه  12.4.1
استاکهلم، ویانا، محیط زیستی بین املللی از قبیل کنوانسیوان های 

میناماتا، باسیل، روتردام و پروتوکول منرتیال در ارتباط مواد خطرناک و 
دیگر مواد کمیاوی جهت تطبیق تعهدات و مسؤولیت های افغانستان در 

 انتقال اطالعات مورد نیاز توافق نامه مربوطه.

 اداره ملی حفاظت محیط زیست
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

و فرامرزی در اتخاذ تشویق رشکت ها بخصوص رشکت های بزرگ  12.6
 شیوه های تولیدی پایدار و توحید معلومات آن در گزارشات.

 وزارت تجارت و صنایع تعداد از رشکت های که از پایداری گزارش انتشار میکنند. 12.6.1

جذب حامیت کشورهای توسعه یافته مبنظورتقویت و توامنند  .الف12
شیوه های پایدار  سازی ظرفیت های علمی و تکنولوژیکی برای تطبیق

 تولید و مرصف.

انجام تقیقات علمی مبنظور حفاظت از محیط زیست، تولید  1.الف.12
 انرژی پاک، افزایش تولیدات داخلی و رسیدن به خود کفایی

 اکادمی علوم

انکشاف و تطبیق ابزار ها جهت نظارت از فعالیت های گردشگری  .ب12
 و محصوالت محلی گردد پایدار که باعث اشتغالزایی، ترویج فرهنگ

تعداد پالیسی ها و اسرتاتيژی های گردشگری پایدار همراه با  1.ب.12
 پالن های تطبیقی و ابزار های نظارتی آن.

 وزارت اطالعات و فرهنگ

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

در مقابل  (resilient)تقویت ظرفیت های انعطاف پذیر و مقاوم  13.1
 .و حوادث طبیعی اقلیمی خطرات

سرتاتیژی ها و راه کار های کاهش خطرات و  فیصدی انکشاف 13.1.1
 حوادث طبیعی در سطوح  ولسوالی ها و محالت.

 
 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

تغییر اقلیم در پالیسی ها و  اقداماتادغام و شامل سازی   13.2
 .اسرتاتیژی های ملی

 
 
 

 /پالیسیفیصدی پیرشفت در عرصه ایجاد یا عملی ساخنت  13.2.1
براي سبب توامنند شدن افغانستان كه جامع   نامهو یا بر  اسرتاتیژي

سبب  میشود و همچناننامطلوب تغيريات آب و هوا  اثراتسازگاري با 
به نحوي كه تولید غذا را تهديد ، گازهاي گلخانه اي شدهدر انتشار كاهش 

، NDC، سهم مشارکت ملی NAPنکند. )به شمول برنامه سازگاری ملی 
 وغیره(. BUR، گزارش تجدید شده دوساله NCهای ملیگزارش

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

، مدیریت پایدار جنگالت، مبارزه علیه صحرائی شدن زمین، متوقف کردن تخریب زمین و ضایعات (terrestrial)هدف پانزدهم: حفاظت، بازسازی و بهبود استفاده پایدار ایکوسیستم های زمینی 
 (biodiversity)تنوع زیستی 
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

ار اطمینان از حفاظت، احیا و استفاده پایدحصول ، 2030الی سال  15.1
در سطح زمین و زیرزمین  (Fresh water)ایکوسیستم های آب شیرین 

(inland)  بخصوص جنگالت، ساحات مرطوب هاو خدمات آن ،
(wetland)کوه ها و زمین های خشک ، (drylands) مطابق تعهدات به ،

 توافقنامه های بین املللی.

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مساحت جنگالت از متام اراضی کشور. تناسب 15.1.1

، بهبود تطبیق مدیریت پایدار انواع جنگالت، خامته 2030الی سال  15.2
دادن به پروسه قطع جنگالت. احیای دوباره و انکشاف جنگالت 

(afforestation). 

 فیصدی پوشش جنگالت تحت مدیریت پایدار. 15.2.1
 

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

زمین و  (desertification) ، مبارزه با صحرایی شدن2030الی سال  15.3
اراضی  متاثر از  ، بشمول (degraded)احیاء خاک و زمین تخریب شده

خشکسالی و سیالب، و تالش برای رسیدن به جهان عاری از اراضی تخریب 
 شده.

 اراضی میگیرد )مساحت صورت تحکیامت ساحاتیکه مساحت 15.3.1
 و ها دریا مسیر در اراضی کلی مساحت به نظر سیالب توسط  شده تخریب

 .ساختامنی( غیر و ساختامنی تدابیر از استفاده با آبی مجراهای
 

 وزارت انرژی و آب

 بشمول ستانی؛، اطمینان از حفظ ایکوسیستم کوه2030الی سال  15.4
آنها در ارایه مزایای الزم جهت مبنظور ارتقای ظرفیت  آنها تنوع زیستی

 .انکشاف پایدار  تحقق

ات مهم دارای تنوع زیستی کوهستانی که تحت ساحیصدی ف 15.4.1
 قرار گرفته اند. .(protected areas)پوشش به عنوان مناطق حفاظت شده 

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

مسکن  برای کاهش تخریباتمالحظه عاجل و قابل  اتاقداماتخاذ  15.5
متوقف کردن ضایعات تنوع زیستی و  ، (natural habitats)های طبیعی

معرض  گیاها و حیوانات که در حفاظت و جلوگیری از 2030سال  الی
 انقراض قرار دارند.

 به مطابق شده حفاظت انواع لست تهیه. )رسخ لست شاخص 15.5.1
 (.IUCN یا طبیعت از حفاظت املللی بین اتحادیه معیارهای

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

عاجل برای خامته دادن شکار غیر قانونی و قاچاق ات اقداماتخاذ  15.7
غیر قانونی  یعرضه و تقاضاجلوگیری از و  شده،گیاهان و حیوانات حفاظت 

 حیوانات وحشی.

 طورب که آنهاحیوانات وحشی و محصوالت تجارت تناسب  15.7.1
 .شکار و قاچاق شده اند غیرقانونی

 اداره ملی حفاظت محیط زیست
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 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهرب شاخص تارگیت

مهاجم های  وروداقدامات برای جلوگیری از  اتخاذ، 2025الی سال  15.8
 روی ایکوسیستم های آب و زمین. آن ناسازگار و کاهش قابل مالحظه تاثیر

تصویب قوانین ملی مربوط به جلوگیری و یا کنرتل از مهاجم انواع  15.8.1
 .(Invasive alien species) مختلف بیگانگان

 یستاداره ملی حفاظت محیط ز

ساخنت   ارزش های ایکوسیستم و  شامل،  ادغام و 2030الی سال  15.9
در  تنوع زیستی درپالن های ملی و محلی، در پروسه های انکشافی و

 اسرتاتیژی کاهش فقر.

پیرشفت بطرف اهداف تعیین شده ملی مطابق به هدف دوم تنوع  15.9.1
 .2020الی  2011پالن اسرتاتیژیک برای تنوع حیات  Aichiحیات 

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

برای  بسیج سازی و افزایش قابل توجه منابع مالی از متام منبع ها .الف15
 ایکوسیستم ها.حفظ و استفاده پایدار تنوع زیستی و 

سهم کمک های انکشافی رسمی و مصارف عامه باالی استفاده  1.الف.15
 پایدار تنوع حیات و ایکوسیستم ها.

 اداره ملی حفاظت محیط زیست
 

 در متام سطوح سابده و همه شمولهدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار، ایجاد دسرتسی به عدالت برای همه و تشکیل نهاد های موثر، ح

کاهش قابل مالحظه خشونت با متام اشکال آن و مرگ و میر مرتبط  16.1
 به آن در همه جا.

 فیصدی مرگ ومیر ناشی از جنگ در هر صدهزار نفوس : 16.1.2
 . ناشی از ماین های متعارف1
 . ناشی از مواد انفجاریه تعبیه شده با پلیت فشاری2
 مهامت باقیامنده از جنگ. ناشی از 3

 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث فیصدی پاکاری اراضی از ماین و مهامت منفجر ناشده  16.1.5

پایان بخشیدن به متام اشکال خشونت ها و سو استفاده  علیه  16.2
 اطفال از جمله قاچاق، استثامر و شکنجه

که مورد خشونت و شنکنجه  17-1نسبت اطفال بین سنین  16.2.1
 .فزیکی و یا روانی مراقبت کننده در ماه گذشته قرار گرفته باشند

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

هزار جمعیت. به  100تعداد قربانیان قاچاق انسان در هر  16.2.2
 تفکیک:

 . مجموع هر دو جنس1
 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت عدلیه
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 بلختیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 واحد رهرب شاخص تارگیت

حاکمیت قانون به سطح ملی و بین املللی و  (promote)ی ارتقا 16.3
 حصول اطمینان از  دسرتسی مساویانه همه به عدالت.

ماه  12تعداد افرادیکه مورد  آزار و اذیت فزیکی یا جنسی در   16.3.1
گذشته قرار گرفته باشند و به ارگان های زیربط مراجعه منوده باشند. به 

 تفکیک
 . مجموع هردو جنس1

 الف. ذکور
 اناثب. 

 وزارت امور داخله

 نسبت زندانیان بی رسنوشت بر مجموع زندانیان به تفکیک  16.3.2
 . مجموع هردو جنس1

 الف. ذکور
 ب. اناث

 وزارت امور داخله

تعداد مستفید شونده گان از مساعدتهای حقوقی جهت دسرتسی  16.3.3
 به عدالت

 وزارت عدلیه

، کاهش قابل مالحظه جریان های مالی و 2030الی سال  16.4
تسلیحاتی غیر قانونی؛ تقویت حصول و بازگشت دارایی های رسقت شده و 

 مبارزه علیه متام اشکال جرایم سازمان یافته.

 وزارت امور داخله ارزش پول های غیر قانونی داخل و خارج شده از کشور 16.4.1
نسبت سالح های خورد و سبک که کشف و ضبط گردیده، مطابق  16.4.2

به نورم های بین املللی و ابزار های قانونی ثبت و مورد پیگیری قرار 
 میگیرد.

 وزارت امور داخله
 

 کاهش قابل مالحظه فساد و رشوه ستانی در متام اشکال آن. 16.5

نسبت اشخاص که  حد اقل با یکی از کارمندان رسمی در ارتباط  16.5.1
بوده و در جریان یک سال گذشته به یکی از کارمندان دولتی رشوه داده و 

 به تفکیک: یا از نزدش رشوه خواسته شده است. 
 . مجموع1

 الف. ذکور
 ب.  اناث

 سارنوالیلوی 
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

فیصدی ثبت، تدقیق، بررسی و نرش دارایی های کارمندان عالی  16.5.3
 رتبه دولتی پیش بینی شده در قوانین نافذه کشور.

 اداره امور

گسرتش و تقویت اشرتاک افغانستان در نهاد های حکومتداری  16.8
 جهانی.

نسبت عضویت و حق رای دهی افغانستان در نهاد های بین   16.8.1
 املللی. به تفکیک:

 . نهاد های بین املللی1

 وزارت امور خارجه
 

، تهیه هویت حقوقی یا قانونی برای همه، بشمول 2030الی سال  16.9
 ثبت تولدات.

 تعداد تولدات ثبت شده. 16.9.1
 اداره مستقل ثبت و احوال نفوس 

حصول اطمینان از دسرتسی عام به اطالعات  و حامیت از آزادی . 16.10
 های اساسی مطابق به قوانین ملی  و موافقتنامه های بین املللی

تعداد موارد تآئید شده قتل، اختطاف، مفقودی اجباری،   16.10.1
بازداشت خود رسانه و شکنجه ژورنالستان، کارمندان رسانه ها، اعضای 

 ماه گذشته. 12الین حقوق برش در اتحادیه تاجران و فع
 وزارت اطالعات و فرهنگ

تعداد قوانین، مقرره ها و پالیسی هایکه دسرتسی عمومی را به  16.10.2
 اطالعات تضمین می منایند، اتخاذ و تطبیق گردیده اند

 وزارت اطالعات و فرهنگ
 

تقویت نهاد های ملی مربوطه بشمول ارتقای ظرفیت در متام  .الف16
سطوح، توسط همکاری های بین املللی مبنظور جلوگیری از خشونت و 

 مبارزه علیه تروریزم و جرایم.

موجودیت نهادهای مستقل ملی حقوق برش در مطابقت با  1.الف.16
 قواعد شناخته شده پاریس.

 وزارت امور داخله
 

 هفدهم: تقویت ابزار های تطبیقی واحیا مشارکت جهانی برای انکشاف پایدارهدف 

تقویت و بسیج سازی منابع داخلی، با استفاده از حامیت بین  17.1
 املللی مبنظور ارتقای ظرفیت داخلی در جمع آوری مالیات و عواید.

 وزارت مالیه نسبت عواید داخلی بر تولید ناخالص داخلی. 17.1.1

 وزارت مالیه تناسب متویل بودجه ملی از عواید ملی.  17.1.2
 

از مجموع  (FDIسهم رسمایگذاری های مستقیم خارجی ) 17.3.1 بسیج سازی منابع مالی اضافی برای کشور از منابع مختلف. 17.3
 تولیدات ناخالص داخلی.

 وزارت تجارت و صنایع
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

 همکاری جنوب،  – جنوب جنوب، –افزایش همکاری های شامل  17.6
، جهت دسرتسی به علوم ساینسی، املللی و بینمنطقوی  سه جانبه های

تکنالوژی و نوآوری و افزایش رشیک سازی معلومات به اساس رشایط توافق 
شده متقابل بشمول هامنگی بهرت در میکانیزم های موجود به خصوص به 

 .ملل و میکانیزم تسهیل تکنالوژی جهانیسطح سازمان 

نفر مسکونی.  100فیصدی مشرتکین انرتنت ثابت برودباند در هر  17.6.2
 به تفکیک

 . رسعت1
 

تکنالوژی  وزارت مخابرات و
 معلوماتی

 

 Technology) ،  فعال سازی کامل بانک تکنالوژی2030الی سال  17.8
bank)  و ساینس، و میکانیزم های ظرفیت سازی جهت افزایش استفاده

 .تکنالوژی بلخصوص تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

 نسبت نفوس که از خدمات انرتنت استفاده میکنند. 17.8.1
 

تکنالوژی  وزارت مخابرات و
 معلوماتی

 
 

 ،2030الی سال  17.11
سهم صادرات کشور در افزایش صادرات کشور بلخصوص دوبرابر ساخنت 

 صادرات جهانی.

 سهم صادرات افغانستان در مجموع صادرات جهان.  17.11.1
 

 وزارت تجارت و صنایع
 

 وزارت مالیه تولید ناخالص داخلی  )ملیارد دالر امریکایی( 17.13.1 تقویت ثبات اقتصاد کالن توسط هامهنگی و انسجام پالیسی ها. 17.13
 

خصوصی  و جامعه  -تشویق و بهبود مشارکت موثر عامه، عامه  17.17
 تجارب و منابع اسرتاتیژی مشارکت. بر اساسمدنی 

خصوصی  -مقدار پول تخصیص شده به منظور مرشاکت عامه  17.17.1
 )به میلیون دالر(

 وزارت مالیه
 

ترسیع حامیت های ارتقاء ظرفیت جهت افزایش  2020الی سال  17.18
رسیع فراهم سازی ارقام با کیفیت بلند، به موقع و قابل اعتامد به تفکیک 

ایدار که در سطح ملی به تفکیک نسبت شاخص های انکشاف پ 17.18.1
جزئیات تولید شده، با مقاصد همخوانی داشته و در مطابقت با پرنیسپ 

 های اساسی احصائیه های رسمی قرار داشته باشد
 اداره ملی احصاییه و معلومات



 وزارتاقتصاد

 

187 
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

عاید، جنسیت، سن، نژاد، قومیت، وضعیت مهاجرت، معلولیت، موقعیت 
 جغرافیای و سایر مشخصات مرتبط به خصوصیات ملی

تعداد کشور های که قانون ملی احصائیه شان مشمول  پرنسیپ  17.18.2
 های اساسی احصائیه رسمی می باشد

 اداره ملی احصاییه و معلومات
 

تقویت ابتکارات موجود جهت انکشاف شیوه های  2030الی سال  17.19
که پیرشفت انکشاف پایدار را اندازه گیری کرده بتواند و متمم تولید 

 ناخالص داخلی و ارتقای ظرفیت را در کشور های روبه انکشاف حامیت کند

ارزش دالری متام منابع که برای ارتقای ظرفیت احصائیوی در  17.19.1
 روبه انکشاف تخصیص داده شده است.کشور های 

 اداره ملی احصاییه و معلومات
 

نسبت کشور های که )الف( در ده سال گذشته حداقل یک  17.19.2
فیصد ثبت  100رسشامری نفوس و مسکن را انجام داده اند، )ب( به 

 فیصد ثبت وفیات دست یافته اند. 80تولدات و 
 اداره ملی احصاییه و معلومات
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 منابع و مآخذ
 1395سال احصائیهومعلوماتملیاداره - ALCs--  (  2017)سرویوضعیتزندگیمردمافغانستان •
 2016دسمبروزارتمالیهافغانستان–) (NPPsاولویتملیدارایخالصهبرنامههای •
 1397سالافغانستانوزارتمالیه-ریاستبودجهوالیتی–پروفایلوالیتیمالیوبودجه •
 1397سالوزارتاقتصاد–والیاتطرحهایاقتصادیوظرفیتموجودبالقوهخالصه •
 1400-1395ورازتاقتصادومالیه–(ANPDF(چارچوبملیصلحوانکشافافغانستانسند •
 1397سالوزارتاقتصاد،یبرگزیدهشاخصهایاقتصادیوانکشاف •
(2030-2015)وزارتاقتصاد–اهدافانکشافپایدارافغانستان •

 منابع معلوماتی در  سطح والیت :

 ریاستزراعت،مالداریوابیاری •
 سکتوراقتصادورشدسکتورخصوصی •
 ریاستاحصائیه •
 ریاستاطالعاتوفرهنگ •
 ریاستانرژیوبرق •
 ریاستپوهنتون •
 مستوفیت •
 ریاستعدلیه •
 تریاستمخابرا •
 ریاستکارواموراجتماعی •
 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

Development and printing of this Provincial Socio-Economic 
Profile is made possible through the support of USAID 
Initiative to Strengthen Local Administrations and in 
partnership with the Ministry of Economy. Contents of this 
documents are the sole responsibility of Government Islamic 
Republic of Afghanistan and do not necessarily reflect the 
views of USAID or the United States Government. 
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