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 لوگرتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 1

 پیشگفتار
دیموفقگردش،یوتالشفراوانکارمندانخویمرستاستکهوزارتاقتصادباسعیجا

منودهوبهلیکشورتکمتیوال34یرابرایاجتامعیانکشافاقتصادیتیواللیتاپروفا
،سکتوریدولتری،موسساتغی،اداراتمرکزیتیوالنیمسولز،یدسرتسهموطنانعز

سازمانهایخصوص جوامعمتومتحدمللی، فعاللیو ویاقتصادیهاتیکننده
قراردهد.یانکشاف

چگونگیروشرتیبلیپروفانیا و عامه اجتامعیاقتصادتیوضعیرفاه قدامتیو ،
یاقتصادیمترکزمنودهودرکلدورمناتیومصارفبودجههروالصیهاوتخصربنای،زیانکشافیسکتورها،یخیتار

ازقبتیوالیواجتامع را راهرشدوانکشاف،یواجتامعیاقتصادیهاتیظرفلیمتذکره ومعضالتفرا چالشها
تحتمطالعهویاقتصادیوسعادمتندشیدرجهتآسایاقتصادتیموجودجهتبهبودوضعیفرصتها،یاقتصاد

قراردادهاست.یابیارز
،یجمعآوریمدرنبرایهاوهیراموظفمنودتاازشیمسلکمیتکیل،یپروفانیابیوترتهیاقتصاد،جهتتهوزارت
رامطابقبهلیهوپروفاشده،استفادهمنودنییتعیارهایمعلوماتدرموردساحاتمشخصمطابقمعیابیوارزلیتحل
روند،یبودجویشوندهگانبخصوصنهادهادیتامستفدینامیمککملیپروفانی.اندیمنابیترتنیمعیزمانادیمع

منودهومساعدتمیتنظاتیوالیواجتامعیاقتصادیهاتیهاواولویازمندیرابراساسنشیخویانکشافیپالنگذار
عامهرادرفاهبهبودرنهیتازمدیهامهنگمنایتیوالیهاتیهاواولویازمندیرامطابقبهنیجامعهجهانیمالیها

یرشکاات،یاقتصادوالیهااستیرغیدریبیهایقسمتجاداردتاازهمکارنی.دراندیمساعدمنااتیسطحوال
اقتصادیهااستیرلیپروفانیابیوترتهیکهدرتهیبودجویوواحدهایاداراتسکتورریوسایاملللنیبیانکشاف

.میمنایقدردانامنهیصمند،ووزارتاقتصادراکمکمنودهااتیوال
متذکرهممدواقعگردد.تیدروالیاقتصادتیوبهبودوضعیریگمیدرجهتتصملیپروفانیانکه،یادیامبه
 

 مستور یمصطف دوکتور
 اقتصاد ریوز

  



 لوگرتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 2

 سپاسگزاری
درشیخویهمکارانمسلکریناپذیخستگیباهمکارگریمرستدارمکهامروزشاهددستاوردد

ویانکشافاقتصادیدرراستایسندجامعمعلوماتکیکهیتیواللیپروفاباشم،یوزارتاقتصادم
ات،یاقتصادوالیهااستیاعمدرمرکزوریومسلکیکیتخنمیتیبدونهمکارباشد،یمیاجتامع
نبود.ریامکانپذاتیدرسطحوالیدومیواحدهاریوسا

دیطرحوتوحیعموماستیرتیریازهمکارانمتحتمدکیازهرخواهمیبااستفادهازفرصتممن
تشکر یرشکایکیتخنمیت،یاقتصادیسیپالیعموماستیهمچنانازرم،یمنایوزارتاقتصاد

کهارقامویدولتریموسساتغری)اسال(وسایاداراتمحلتیمانپروژهابتکارتقویانکشافیکار
کهمیمرکزامتنانمنای.همچننيميخواهمازروئساسکتورمیمنایهمکارانمانقراردادهاندابرازقدرداناریرادراختعلوماتم

اند.بهصورتدهیرسانیاریمارایکیمذکورهمکارانتخنلیمسودهپروفایرغنامندبهمنظویجلساتمشورهدهریدرپروسهتدو
آمرنیمحرتمعبدالرحمنکمد،یطرحوتوحیعمومسیرجیبهسیرویناپذيرمحرتممیخستهگیشهاهاوتالیويژهازهمکار
تیمحرتمپروژهابتکارتقونیلوگرومشاورتیاقتصادوالسی"رئیدیمحرتمعبداملنان"ستیوالیاقتصادیهاتیانسجامفعال
.میمنایکهزحمتکشيدهاند،سپاسگزاریاداراتمحل

اتیدرکشوربخصوصوالیواجتامعیاقتصادتیوبهبودوضعتیتقویموجود،فراراهیکشوروچالشهایفعلتیبهوضعباتوجه
.مییکارمنایواقتصادیانکشافیبرنامههاتیجهتتقوکجایاستتاباهمازیومتعهدانهومشرتکامننشرتیبی،هنوزهمتالشها

ساختار،یشتیمعتیوضع،یاقتصادیهاتی،ظرفتیوالیمعرفرامونیکهشاملمعلوماتپدهیگردبیسنددرهشتفصلترتنیا
موجودیهاتی)هشتگانه(،ظرفیسکتوریهاتهیطبقساختارکمت،یوالیانکشافتی،وضعتیوالیوفرهنگیاجتامعیها

،بیگذارهیرسماتیوضعت،یدرسطحوال یسالگذشته،معلوماتدرموردچگونگنیچندیومرصفآنطیانکشافودجهها
عمدهیشاخصهات،یاولویدارایملی،خالصهبرنامههاتیوالیاقتصادلی،منابعوپوتانشیردولتیموسساتغیهاتیفعال

افغانستانموردبحثقرارداریپاکشافومعلوماتواهدافانهیاحصائیآمارادارهملنیبراساسآخرتیوالیواجتامعیاقتصاد
گرفتهاست.

دهیگردبیترتیویواحصایباربشکلمجموعهازارقامومعلوماتمهماقتصادنینخستیبرایتیواللیبهتذکراستپروفاقابل
ویاقتصادتیشانرابادرنظرداشتموثریانکشافیسازراکمکخواههدمنودتابرنامههایسیپالنگذاروپالیاستکهنهادها

سندنی.عالوتاًاندیمنایوبررسلیوطهتحلمربتیوالیایجغرافتیبادرنظرداشتوضعیشافانکیسکتورهاکیبهتفکیاجتامع
یاریکمکوزینریپذبیآسشرتیمناطقبیبهرتمنابعوامکاناتجهتانکشافمتوازنبراصیوتخصیبندتیبادرنظرداشتاولو

.دیمنایم

لیفوق)پروفایسندمعلوماتتیورزمتابادرنظرداشتاهمیمدیوتاکم،یمنایمیسپاسگزارکیاززحامتهرگریدکباریریاخدر
دویدورههایسندمذکوربادرنظرداشتاوضاعمرتبطبرایومجددسازی،درغنامنددیمنایزی(امورمحولهرابرنامهریتیوال

رادرنظرداشتهباشند.یالزمورضوریمسولهامهنگینهادهاریمشارکتباسایدرراستاقیتشویوبرادیسالهتالشورز



 یمیرح لیاسامع محمد
وزارت اقتصاد یمسلک  نیمع



 لوگرتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 3

  والی پیام
ستزیوبرنامههایتوسعهییتوجهلوگریکیازوالیاتمرکزیکشوراست.درزمینهباز

کمصورتگرفتهاستدرحالیکهفرهنگوعلمدراینوالیتدورمنایبارزوهمبافتهاینست
کهنهمیتوانیمشهرتانرادراینمحیطنادیدهگرفت.گرایشهایمدنیتیوعقالنی

شهاتوانستههمگانیدراینوالتصاویرخوبیرادرذهنتاریخترسیمکردهوهمینگرای
انگیزهخوبیرابراینسلهابهارمغاناورادکهبهرهبرداریازاینامتیازبدونشکدرگرو
تالشپیکارنسلامروزاست.پسازفرازوفرودهانوساناتسیاسیدرکشور،درخورمتجید

یمینامید،بنابرینپروفاییلاستکهمردمرشیفوالیتلوگربرایایندهخوددیدگاهانکشافیوتوسعویرابرنامهریز
ANDSوالیتیوالیتلوگرکهاساسنیازمندیومعلوماتیاینوالیتاستوبرایناساساسرتاتیژیانکشافیملی

اولویتهایعامهدرمرکزوالیتووالسوالیهاجهتبراوردهساخنتنیازمندیهاوانکشاف SDGsاهدافانکشافپایدار
زیربناهایاقتصادیوجتامعیبرمبنایانکشافمتوازینوبامشورتهایالزمبارشکایکاریطرحهمتوازیندرعرسه

،ترتیبوتنظمگردیدهاستکهمیتواندازجملهاقداماتموثومثمرانکشافیدرصورتتطبیقبرنامههایطرحشده
مدنیت،توسعهشهری،رشدفرهنگی،انکشافمنجربهرفاهبیشرتعامهدروالیتلوگرواقعگردد.بدینمنظوررشد

اقتصادیورشدصنایع>استخراجمعادن،توسعهانکشافیمتوازن،خطوطترانسپورتیزمینیوهواییتحقیقدیگر
پروژههایبزرگوعاماملنفعهازاجزایمهمبخشهایپالنانکشافیوالیتیمیباشد.اینمعلومات،نیازمندیهایو

درچارچوپکنجانیدهکهبهشکلپروفاییلوالیتینگاشکهشدهاست.منابعرا
دراقعیتاینپروفاییلازتحقیقنیازمندیهایمردمرشیفلوگراستکهبدونشکبددستهایتوامنندمردماین

هیدتغیراتوالیتصورتخواهدگرفتکهباتوجهورهنمودهایمقاماتعالیکشورمانجنبهعملیپیداخوهدکردشا
عمدهومهمیردراتایرشدوانکشافهمگانیخواهدبود.

مناینپروفاییلراکهارایهکنندههایمعلوماتهایمربمورضوریاستومحورانکشافوالیتومحالتاستاز
میدانمازجانبیمنایانگرراهکارهایعمدهواساسیبرایرفعمشکیالتمطرحشدهمیباشدبهفالنیکگرفتهالزم

شورایوالیتی،روسایاداراتسکتوری،همکارانتخنیکیومتاماعضایکمیتهمواظفدرتهیهوترتیبپروفاییل
برنامهابتکارتقویتادارتمحلی) (مقیموالیتلوگرکهدراینراستاISLA/ USAIDوالیتیوالیتلوگروهمکاران

دانیمندهموافقیتمزیدشانرادرامرخدمترسانیبیشرتبهمردمووطنزحامتارزشمندیرامتقبلشدهانداظهارقدر
ازبازگاهخدوندمتعالمتمنیاموهمچنانازوزارتاقتصاد،وزازتمالیه،ادارهمستقلارگانهیمحلینیزممتنیام.

 
 الحاج محمد انور خان اسحاق زی

 والی لوگر
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 خالصه
ومدیریتیيهاروشباهرالقوابایدمنابعبازيآنهمگانیسااريوپایدايستکهبرایجیرسهتدوپرانکشافاساسأ

اکرللفعلمبداجتماعیباياهنیتهازيذبسیجسا راسهمدیریتوندموثریتپراساسیترینعنصریکهمیتود.
تفادهازمنابعوامکاناتاستکهزمینهطرحوترتیبطرزالعملوسیستامتیکسازیروشهایاسیشبخشدهماناافزا

.سازدمیتحققاهدافانکشافیوپایداریآنرامیرس
برنامهریزیدرمتامسطوحباالییوپائینیاستواربرارقامومعلوماتدقیقوهمهجانبهمیباشدتابتواندازضیاع

زیرابدونموجودیتمعلوماتکافیوارقامروشنووقتومنابعجلوگیریمنودهوتاثیراتمثبتازخودبجابگذارد.
ثابتتحلیلواضحومبتنیبرحقایقوواقعیتازوضعیتانکشافاقتصادیواجتامعیجامعهموردنظرممکننبوده

وبرنامههایمطروحهفاقدموثریتالزم،تطبیقگردیدهوسببضیاعواتالفمنابعمیگردد.
بههدفتعینیکمبنایواقعیومنبعمعلوماتیدرسطحکشوروایجادبدینلحاظوزارتاقتصاد اینپروفایلرا

سهولتوزمینهبهرتیدسرتسیبهمعلوماتدقیقراجعبهوضعیتموجودوالیاتبرایپالسیسازان،پالنگذاران،
گانتوسطکمیتهتخنیکیپژوهشگران،اداراتدولتی،موسساتغیردولتی،بنیادهایخیریه،دانشجویانونویسنده

مشتملبرکارمندانمسلکیمرکزیووالیتیخویشدرتبانیبااداراتدولتی،موسساتغیردولتی،جوانان،اساتید
دانشگاهها،نخبهگان،اهلخردودانش،جامعهمدنیوسایرنهادهایذیربطمرکزیووالیتیتدوینودراختیار

مردمافغانستانقرارمیدهد.
کمکمیکندتابرنامههایانکشافیشانراطرحوترتیبوموثریتراپروفایلمزبورنهادهایپالنگذاروپالیسیساز

فعالیتهایانکشافاقتصادیواجتامعیخویشرابهتفکیکسکتورهایانکشافیبادرنظرداشتوضعیتجغرافیای
بادرنظرداشتاولویتبندیوتخصیصبهرتمنابعوامکاناتاینسندوالیتمربوطهتحلیلوبررسیمنایند.عالوتاً

کمکویاریمیمناید.نیزجهتانکشافمتوازنبرایمناطقبیشرتآسیبپذیر
ظرفیتهایاقتصادی،وسپسبهمعرفیاینوالیتابتداءاینسنددرهشتفصلترتیبگردیدهکهدرفصلاولآن

فیاشارهشدهاست.درفصلدوموضعیتانکشایوفرهنگیوالیتمذکورهایاجتامعمعیشتی،ساختاروضعیت
ی)سکتورهایزراعتوانکشافدهات،زیربناومنابعطبیعی،صحتوتغذی،ساختارکمیتههایسکتورطبقوالیت،

والیت،درسطحظرفیتهایموجودمعارفوفرهنگومصئونیتاجتامعی(،ادارهاقتصادوانکشافسکتورخصوصی،
وضعیترسمایهگذاریها...تحلیلگردیدهاست.درفصلسومبودجهانکشافیومرصفآنطیچندینسالگذشته
بهبحثگرفتهشدهاست.بههمینمنوالچگونگیفعالیتهایموسساتغیردولتیدرفصلچهارمجایدادهشده

هشتمدرفصلششم،هفتمووتتخصیصدادهشدهاست.فصلپنجمبرایتشخیصمنابعوپوتانشیلاقتصادیوالی
براساسآخرینمدهاقتصادیواجتامعیوالیتشاخصهایع،،ترشیحخالصهبرنامههایملیدارایاولویتباالرتتیب

آمارادارهملیاحصائیهومعلوماتواهدافانکشافپایدارافغانستانموردبحثقرارگرفتهاست.

  



 لوگرتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 5

 شیوه تدوین
بادرنظراتپروفایلوالیتیبراساسیکروشنظاممندوتحقیقیجهتجمعآوریمعلوماتدربارهوضعیتموجودوالی

برنامههایصلحوانکشافافغانستان،ملیچارچوب،داشتاهدافوشاخصهایاسرتاتیژیانکشافملیافغانستان
.گردیدهاستهیهتواهدافانکشافپایدارافغانستانملیدارایاولویت

برایتدوینپروفایلهانخسترهنمودچگونگیجمعآوریارقاموتدوینپروفایلهاازجانبتیمتخنیکیریاست
عمومیطرحوتوحیدوزارتاقتصادترتیبودراختیارتیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتقرارگرفت،تامتامآمارو

تعینشدهازسطحوالیتجمعآوریودرروشنایآنپروفایلهایوالیاتتدوینارقامموجودباتوجهبهشاخصهای
یابد.سپستیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتدرتبانیبااداراتسکتوریمقیموالیاتمعلوماتودادههایمورد

یاستاحصائیهومعلوماتونیازراطیپرسشنامههاازمراجعومنابعمختلفتحقیقیومعتربدرسطحوالیتچونر
سایرنهادهایدولتی،سکتورخصوصی،موسساتغیردولتیداخلیوخارجی،نهادهایجامعهمدنیوسایرمراجع

معتربجمعاوریمنودهیکسندواحدبنامپروفایل)منای(والیتراتدوینمنودند.
ومصاحبهباجوانبذیدخلواهلخربهنیزاستفادهبهعملعالوتادرجمعآوریارقامودادههاازروشکارگروپی

آمدهاست.بههمینمنوالدرتدویناینسندازمنابعومآخذمعتربملیوبیناملللینظیررسویوضعیتزندگی
ودجهوالیات،مردمافغانستان،خالصهبرنامهدارایاولویتملی،پروفایلوالیتیوزارتمالیهدررابطهبهمسایلمالیوب

طرحهایاقتصادیوظرفیتهایباالقوهموجودوالیات،چارچوبملیصلحوانکشافافغانستان،برگزیدهشاخص
استفادهبهینهصورتگرفتهاست. هایاقتصادیواجتامعیواهدافانکشافپایدارافغانستان

رتدقیقمرورومطالعهگردیدهبعدازمقایسهدرنهایتاینسندتوسطتیمتخنیکیریاستعمومیطرحوتوحیدبصو
فصولوآماروارقاممندرجسندهذاباشاخصومعیارهایازقبلتعیینشده،زیورچاپیافتهاست.اینسندبهمثابه
یکمبناواساسواقعبینانه،تحلیلوضعیتموجودرابصورتدرستمهیاساختهروندپالنگذاریانکشافیوالیترا

زتسهیلمیبخشد.بههمینترتیباینسندرسمایهگذارانوهمکارانانکشافیراتشویقمنودهنقشموثررادرنی
راستایبهبودرسمایهگذاریوتوسعهایپایدارایفاخواهدکرد.
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 این سندمعرفی 
بهارتباطانوالیتداشتهیکیازاساساتمهمیکوالیتپروفاییلهامنوالیتاستکه،میتودمعلوماترضوریذیل

باشم،نیازمندهاورضوریاتوالیتکهاولیتبندیشدهباشد،نفوس،رسمرواجهایمردماینوالیت،توامنندیو
نقاطضعیفاینوالیت،موقعیتواراضاینوالیتاقتصادمردماینوالیتزراعتوصنعتاینوالیتکهمیتواناز

افیوالیتراساختوبادرنظرداشتاولیتپروژههایانکشافیراتشخیصوتعیینمنایند.رویانپالنهایانکش
بایدخاطرنشانساختکهپروفاییلوالیتیبراساسمعلوماتدرسطحهسکتورهاوادارتدیگروالیتلوگرنشست

همدنی،زنان،جوانان،شورایوالیتی،مشورتیگرفتهودرطرحریزیپروفاییلهامهنگیاداراتوالیتی،نهادهایجامع
ولسواالن،شورایهایانکشافیولسوالیوقریجات،،موسساتغیردولتیوسایررشکایفعالدرخصوصانکشافی

بهسطحوالیتترتیبگردیدهاست.
راساسنیازمندیهایبرنامههاوپروژههایپیشنهادیازطریقاینپروفاییلتعیینمیشودودیدگاهوالیتبودهکهب

اقتصادیواجتامعیمردمدرسطحوالیتباتوجهبهتفکیکسکتورهایهشتگانهترتیبوبعداًتوسطواحدهایدومی
باتفاهمواحدهایسومیدرسطحولسوالیهانظربهنیازهاورضوریاتمردمدرسطحمحلبهبحثوتحلیلگرفته

وگربهوزارتمحرتماقتصادجهتمرورواجرااتبعدیارایهگردیدهاست.شدهوازطریقریاستاقتصادوالیتل
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 فصل اول

 یت لوگرمعلومات عمومی در مورد وال
مرکزاینوالیتشهرپلعلماستوناملوگرازکلمهلوگهر)دروگر( لوگریکیازوالیاتدرجهسومافغانستانبودهکه

گرفتهشدهاستکهدرسمتزونجنوبرشقیکشورموقعیتداردواینوالیتباوالیاتننگرهاردرشاملرشقی،
نبدیگرپکتیادررشقوجنوبرشق،کابلدرشامل،وردکدرغربوغزنیدرجنوبغربهمرسحدمیباشدوازجا

لوگریگانهوالیتمرکزیرسحدیوسرتاتژیک،کهبهبابالجهاد،بابالعلم،وبابالسیاستمشهوربوده،سهشاهراه
تورخم(راباهمدیگروصلمینامید.ودرصورتبیکاری،عدمعرضه-کندهار،کابل-غالمخان،کابل-سرتاتژیک)کابل

راههایمذکورومرکزکابلمیگردد.اینوالیتفرصتهایرسشارمعدنی،زراعتیخدماتوناامنی،باعثناامنیشاه
ولسوالیداردکهشاملبرکیبرک،ارزه،چرخ،محمدآغه،خرواروخوشی6وسیاحتیرادارامیباشد.والیتلوگر

بهوالیاتجنوبکشوروصلمینامیدکهشاهراهعم ومیجنوبکشورازآنمیشودومرکزافغانستانیعنیکابلرا
واليتفیصدکشورراتشکیلمیدهد.0.61کیلومرتمربعمیباشدکهدرمجموع4568میگذرد.مساحتآندرحدود

 در ميباشد65لوگر هزاره و تاجک ، پشتون اقوام که دارد موقعيت کابل جنوب   .کيلومرتى
هشيکمنطقهمربوطکابلبود؛امادر1343تاسالواليتلوگردردورههاىقبىلبهناملوىغرنيزيادمىشد.

 .جريانهمنيسالبحيثيکواليتجداشمردهشد

 موقعیت جغرافیائی حوزه فرعی دریائی لوگر
مساحتمجموعیحوزه7(کیلومرتمــــربعکهتقریبأ%4568حــوزهفرعیدریائیلوگردارایمســــاحتمجموعی)

ثانیه18دقیه26درجه34دقیقهتا35درجه33هدوجزازحوزهدریائیکابلاستکهبینهایکشورراتشکیلمید
ثانیهطولالبلدشـــرقیدرنصفالنهارگرینویچقرار30دقیقهو53درجه69دقیقهتا37درجه68عرضالبلدشاملیو

جنوبحوزهفرعیدریائیپکتیا،ازرشقبهگرفتهاستاینکهاینحوزهازشاملبهحوزهفرعیدریائیکابلوسطی،از
حوزهفرعیدریائیننگرهار،ازغرببهحوزهفرعیدریائیمیدانوردگوازجنوبغرببهحوزهفرعیدریائیآبستاده

مرتارتفاعدارد،توپوگرافیحوزهمتذکره1875غزنیمحاطگردیدهاست.حوزهفرعیدریائیوالیتلوگرازسطحبحر
وتپهایمیباشد.هموار

 اقلیم:
مجموعقواعداستکهبابهکارگرفنتآنهامیتوانمناطقیراکهازنقطهنظرمعینخصوصیاتمشرتکرادارامیباشداز
همدیگرجداساختبنابرینباتوجهبهموضوعاتفوقاقلیموالیتلوگرنسبتاخشکبودهولیفصلبهارآنبارانیو

انآنگرمولیطاقتفرسانبودهچونموجودیتکوههایرسبهفلککشیدهوبرفگیرخوشگواراستفصلتابست
ذخیرهخوبومنبعاصلیآبموردرضوتپنداشتهمیشودوبههمیندلیلآبوهوایاینوالیتگواراومالیممیباشد،

اریهایدوامداروپیم،موجودیتنظربهتغیرسایکلجوی،والیتلوگرازجملهوالیاترسدسیرکشوربودهکهبرفب
آبفراوان،چشمههایزاللوکاریزهایمتعددمنایاینوالیترا
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دلپذیروزیباساختهامادررشایطکنونیسالبهسالنظربهتغیراقلیموضعیتجویاینوالدیگرگونشدهمنابع
 آبنسبتآدرحالازبینرفنتاست

 درجه حرارت:
بهموقعیتجغرافیائیاقلیمتحتحوزهلوگرنظر

فصل مکند معرفی را صحرائی ونیمه استوائی
بارانی، آن بهار ، برفگیر اینحوزه زمستان
کهبلندتریندرجهحرارت وتابستانگرمدارد

 درحدود که اســـت رسطان درجه37درماه
سانتیگرادمیرسدوکمرتینمیزاندرجهحرارت

-5ستانمیباشدکهاز)درماهدلـــوهفـصلزم
 درجهسانتیگرادمیباشد.10.7(درجهسانتیگرادمیرسدحداوسطدرجهحرارتســالدراینحوزه-12(تا)

 بارنده گی: 
میلیمرت210ملیمرتمتغیراستکهاوســطبارندهگیساالنه270تا150مقداربارندهگیساالنهحوزهلوگر

بیشرتینبارندهگیدرماهحوتوحملاتفاقمیافتددرواقعبارندهگیدورانیدراینحوزهازخزانشــروعمیباشدکه
شدهوتااواخربهارادامهداشتهکهتااواخرتابســـتانبهصفرکاهشمـــیابدکمبارانترینماهســالجوزا،رسطان

بهپائینترینحدمیرسد،نزوالتامتوسفیریاینحوزهدرفصلزمستان،اسد،سنبلهومیزاناستکهمقداربارندهگی
 برفودرفصولخزانوبهاربشکلبارانمیباشد.

 رطوبت: 
رطوبتازجملهعواملاستکهاقلیمیکمنطقهرابطورمستقیمکنرتولمیکنداینعاملبامراکزفشارپستوجبهه

استکهنظربهارتفاعتزِئیدمینامیدمقداررطوبت40.1رطوبتدرحوزهلوگر%رسدوگرمارتباطمستقیمداردمقدار
مرتبهبیشرتاستعاملآنایناستکهساحهجنوبآنبه2-4اینحوزهدرجنوبنسبتبهقسمتهایشاملآن
 نبستموجودیتکوههایمرتفعارتفاعبیشرتدارد.

 وزش باد: 
زشبادهایحوزهییازشاملوالیتبهطرفجنوبدرجریاناستکهایننوعبادهابصورتعمومدرحوزهلوگرو

نظربهاختالفحرارتدومنطقهکوچکبوجودمیایدتنهابادقابلذکردراینحوزهعبارتندازبادکوهستانیاستکه
کیلومرتدرفیساعتمیرسد.11رسعتآنبه

  تشکیالت اداری والیت لوگر:
لوگردرتشکیلخویشدارایششولسوالیویکواحداداریدرمرکزوالیتبهنامپلعلماستکهجمعآدارایوالیت

(796واحداداریاست.براساسمعلوماتارایهشدهازسویریاستاحیاوانکشافدهاتوالیتلوگربهتعداد)7
شورادرمرکزیعنیشهرپلعلمو231متذکرهرصفشورایانکشافیدررسارسوالیتوجودداشتهازجملهشوراهای
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شواردرولسوالیخوشیتحتپوششبرنامهمیثاقشهروندیقرارگرفتهکهدرچارچوببرنامهمیثاقشهروندیبه73
حیثنهادهایاجتامعیومردمیدرفرایندرشدوتوسعهقریههاومحالتنقشیخوبراایفامینامیندومتباقیشوار

وفپیشربدکارهایمقداماتیجهتتدویرانتخاباتاندتابتواندتحتچرتبرنامهمیثاقشهروندیجهتارایهمرص
فعالیتهایانکشافیدرسطحقریجاتمربوطهشانگردند.

واحد13واحددومیوزارتخانههاواداراتمرکزیملکیو37قریه،888درسطحوالیتلوگردرمجموعبهتعداد
ومیدرسطحولسوالیهایششگانهوجودداردکهبراساسپالسیارگانهایمحلیووزارتخانههایمربوطهشانس

فعالیتدارند.

 الیت لوگرلسوالی های و و 
،خروار،برهکىبرک،خوىشوازره رخڅواليتلوگرششولسواىلويکمرکزداردکهنامولسواىلهاىآنمحمدآغه،

شهرپلعلمميباشد.اقواممستقردرآنعبارتاستاز:احمدزى،ستانکزى،عبدالرحيمزى،تاجکان،ومرکزآن
 هاکوچىوړخواجگان،نارص،وردک،مسعود،وزيرنايبخيل،اورم

 والیتلوگربندهای
اعامرآنباعثآبيارىبرخىدرواليتلوگرسهبندآبوجودداردکهبهنامهاىخروار،آبتکوکرومبىيادميشودو

      .شدخواهدبيشرتزمنيهاىزراعتى
.آببندخرواردرخروار،آبتکدرخوىشوکرومبىدرولسواىلبرهکىبرکموقعيتدارد

 والیت لوگر  فرهنگ مردم رشیف 
.نیستهمصفرامانیافته؛توسعهدیگروالیاتمثلهرچندلوگروالیتدرادىبهاىفعالیت
والیتسایرشاعرانونوسیندگانکابلبرعالوهکهمیشودبرگزاروالیتایندراکنون"گللځ"سنساالنهمشاعره
.منایندمىاشرتاکآندرنیزکشور
بهادىبهاىامهبرننیزدرلوگرموجودرادیوهاىازشامرىواستفعالوالیتایندرنیزفرهنگىنهاددوآنبرعالوه
.میسپارد نرش

کمکبهنیزدیگر کورسورسامى،دستىصنایعخطاطى،هاىکورسومیرسدچاپبهنیزجریدهیکآنبرعالوه 
.استگردیدهایجادزنانبراىامللىلبینموسساتوادارات

.استگرمزیادمناطقدرهمهنوزاما؛کردهتاثیرلوگرنامدارموسیقىمحافلباامنىناچندهر
.پُراستتاریخىمناطقواثارازتاریخىمنطقهیکبحیثلوگر  

آنمناطقازبعىضدررسخودکارىکندنوغصبپذیر،آسیببسیارگذشتهدههیکطىوالیتاینتاریخىمناطق
.استساختهمترضررااثاراینکهگرفتهصورت
جمیشدتختمنطقهدرطالبانحاکمیتزماندرآن،استمردمآنیکوزنیککهطالمجسمه دوکارىکندن

.نیستدستدرآنرسنوشتمورددرمعلوماتهمهنوزکهگردیدهقاچاقپاکستانبهوگرفتهصورتلوگرسجاوند
.ستاشدهکارىدنکنقانوىنغیرشکلبهبود،شدهساختهنقرهو گچطال،ازکهعینکمسمجسمه۵1همچنان 

آغازمسلکىهاىکارىکندنوشدهجابجاتاریخىاثارحفظهدفبهعینکمسمعدندرامنیتىنیروهاىچندهر
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.نیستبهرتهمهنوزمناطقبیشرتبرخىوضعیتاما؛شده
 

ولیا(اصدرخواجهزیارت)شهرزرغون،تختجمشید،عینکمس،(کوتکافر)خروارسجاوند،رخ،څلوگردروالیت  
سالهزارتاآنتاریخىقدامتکه داردتاریخىاثاراززیادىتعداددیگرمناطقصدهاهمچووصاحبسلطانکوه

 .میرسد

 تحلیل مخترص مسائل اجتامعی و فرهنگی: 

مشاهیر
اللهامینغازىچرخى،یعقوبموالناچونمشاهیریکتعدادزادگاهخود،تاریخىقدامتنظرداشتدربالوگروالیت
نیزدیگرهاىشخصیتهمچووانښروبایزیدمحمداغى،خانمحمدجانآغا،جانبهایى،فیضاىنعالمهلوگرى،
.میباشد تاریخبخشیکآنانهاىنامکهاست
استاداحمدزى،غنىارشفداکرت:ازاستعبارتکهداردنیزنامدارهاىشخصیتواشخاصتعدادیکلوگروالیت
.دیگرومجددىاللهفضلداکرتمحمدىمحمدنبىمولوىستانکزى،محمدمعصومستانکزى،نرصالله

 وضعیت اجتامعی و فرهنگی شامره

تعدادووضعیتمساجدراجسرت۱
شده

محراباستکهازآنجملهفقط2181تعدادمجموعیمساجدموجود
محرابآنراجسرتشدهریاستحجواوقافاست.87

مالامامثبتوراجسرتشدهاست186درسطحوالیتلوگربهتعدادتعدادمالامامانراجسرتشده2
تعدادووضعیتآبداتتاریخیبا3

ذکرنامآن
 عبارتانداز:میباشدکه16تعدادآبداتتاریخیثبتشده

ساحهباستانیثبتشدهدروالیتلوگروجوددارند:12
4

تعدادمیدانهایورزشی5

ستدیومورزشیوجمنازیومورزشیدروالیتلوگراعامرگردیدهاندولی
اینکهمردمرشیفوالیتلوگرباکرکتعالقهخاصیداردرضورتاعامر

ساحهآننیزبرایمیدانمشخصشدهومیدانکرکتموجودمیباشدکه
توسطوسایطوامکاناتموجودهوالیتهموارکاریگردیدهوآمادهبرای

اعامرمیباشد.
تعدادنرشاتتلویزیونهاو6

رادیوها



تعدادپارکهایتفریحیباذکر8
نامآن

والیتوتپهوپارکتفریحیمیرآبدالولیکهدرنتیجهابتکاروسعیمقام
اداراتدولتی،نیروهایامنیتیومردممحلکهدررسسبزیآنسهم

نهالدرختبیدروسیدرسحنتپه1150گرفتهبودباغرصمنودن
 موجبزیبایبیشرتتپهگردیدند.

کهدرحامیتپروژهتاپیاعامرشدهاست.TAPIپارک

چالشهاومشکالت9
القهخاصداردودرتیمملیاکرثیتمردموالیتلوگرباکرکتع

افغانستانهمچنانبازیکنانزیادیدارندولیتابهحالکداممیدانبازی
 کرکتوجودندارد.

بهسطحولسوالیهاهیچمیدانورزشیویاپارکتفریحیوجودندارد.

راهحلهاوپیشنهادات10

هندوستانازطرفاعامرستدیوممعیاریکرکتکهدرکمکهایکشور
 رهربیوالیتپیشنهادگردیدهبودوبودجهآننیزتدارکشدهاست.

 اعامرحداقلیکمرکزورزشیدرهرولسوالی
ارتقایبستمدیریتعمومیورزشبهریاستورزشوتربیتبدنییا

حداقلآمریت
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  والیت لوگر انه ها درسر  
.داردوجودنیزمستقلوشخىصرسانه13حدوددر،دولتىهاىرسانهبرعالوهلوگروالیتدر

اینبرعالوه.استفعالمىلتلویزیونومىلرادیوهاىرک،څ،پیغاممىلاتفاق،استقالل،زینت،رادیوهاىاکنون 
.میشودچاپورزشکارمجلهوستورىانان،جواتحادیهماهانهمجلهاملپیک،جوانان،صداىمجالت

 وضعیتتوپوگرافیوالیت
ساحاتباستانیوآبداتتاریخی

 مسایل اقتصادی تحلیل مخترص
.4.کوهآبچکان3.کوهسجاوند2.کوهسلطانصیب1کوههامانند)16قسممعادندر12عموماًبهسطحوالیت

سیاه.10خوشکوهیاخشککوه.9رهې.کوهت8.کوهجالل7.کوهکالن6.کوهبیتکول5کوهخواجهانگور
(کوهسفیداخرحصه.16غرلوی.15سیدانکوه.14کوتامانکوه.13میرابدالکوه.12دیوارگیکوه.11کوه
یوریگوجغل(ازطریقتعمیراتسنگ)قبیلازساختامنیموادمعادنقرارداد15تعدادبهجملهازکهداردوجود

ساختامنیبعدازطیمراحلقراردادمواد2ریاستمعادنباافرادواشخاصواجدرشایطعقدگردیدهاستوبهتعداد
معدنموادساختامنی4قانونیآنغرضمنظوریبهوزارتمعادنوپطرولیمارسالگردیدهاستوهمچنانکارقرارداد

درطیمراحلمیباشد.
 ظواهرمعدنیسنگکرومایتدرمختلفنقاطوالیتلوگرموقیعتدارد:

ولسوالینرخمیدانوردگازطریقوزارتمعادنوپطرولیمباظواهرمعدنیسنگکرومایتبالکمحمدآغهوبادام
 رشکتمیتایلمایننگیوکیبرایمدتدهسالقراردادگردیدهاست.

ظواهرمعدنیسنگکرومایتبالکمغلخیل،رسکنجکوبابوسازطریقوزارتمعادنوپطرولیمبارشکتستانهبابا
 برایمدتدهسالقراردادگردیدهاست

ظواهرمعدنیسنگکرومایتبالکدهنوودادوخیلنیزازطریقوزارتمعادنوپطرولیمبارشکتهاشمیگروپبرای
 مدتدهسالقراردادگردیدهاست.

ظواهرمعدنیسنگکرومایتولسوالیازرهوالیتلوگرازطریقوزارتمعادنپطرولیمرسویابتداییآنصورتگرفته
 است

 رومایتساحهالتموروالیتلوگررسویابتداییآنصورتگرفتهاست.ظواهرمعدنیسنگک
ظواهرمعدنیزغالسنگ:

ظواهرمعدنیزغالسنگدردرهآبگندابدرجنوبرشقمرکزوالیتلوگرموقیعتداشتهاماتااکنونرسویآن
 صورتنگرفتهاستواستخراجهممنیشود.
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ظواهرمعدنیمگنیزیت:

وضعیت، 
تعداد و انواع 

 معادن

.3.کوهسجاوند2.کوهسلطانصیب1کوههامانند)16قسممعادندر12عموماًبهسطحوالیت
کوه.9رهې.کوهت8.کوهجالل7.کوهکالن6.کوهبیتکول5.کوهخواجهانگور4کوهآبچکان

کوه.14کوتامانکوه.13میرابدالکوه.12دیوارگیکوه.11کوهسیاه.10خوشکوهیاخشک
معادنقرارداد15تعدادبهجملهازکهداردوجود(کوهسفیداخرحصه.16غرلوی.15سیدان
(ازطریقریاستمعادنباافرادواشخاصوجغلوریگتعمیراتیسنگ)قبیلازساختامنیمواد

ادساختامنیبعدازطیمراحلقانونیآنقراردادمو2واجدرشایطعقدگردیدهاستوبهتعداد
معدنمواد4غرضمنظوریبهوزارتمعادنوپطرولیمارسالگردیدهاستوهمچنانکارقرارداد

ساختامنیدرطیمراحلمیباشد.
 ظواهرمعدنیسنگکرومایتدرمختلفنقاطوالیتلوگرموقیعتدارد:

دامولسوالینرخمیدانوردگازطریقوزارتظواهرمعدنیسنگکرومایتبالکمحمدآغهوبا
 معادنوپطرولیمبارشکتمیتایلمایننگیوکیبرایمدتدهسالقراردادگردیدهاست.

ظواهرمعدنیسنگکرومایتبالکمغلخیل،رسکنجکوبابوسازطریقوزارتمعادنوپطرولیمبا
 ترشکتستانهبابابرایمدتدهسالقراردادگردیدهاس

ظواهرمعدنیسنگکرومایتبالکدهنوودادوخیلنیزازطریقوزارتمعادنوپطرولیمبارشکت
 هاشمیگروپبرایمدتدهسالقراردادگردیدهاست.

ظواهرمعدنیسنگکرومایتولسوالیازرهوالیتلوگرازطریقوزارتمعادنپطرولیمرسویابتدایی
 آنصورتگرفتهاست

 معدنیسنگکرومایتساحهالتموروالیتلوگررسویابتداییآنصورتگرفتهاست.ظواهر
ظواهرمعدنیزغالسنگ:

ظواهرمعدنیزغالسنگدردرهآبگندابدرجنوبرشقمرکزوالیتلوگرموقیعتداشتهاماتا
 اکنونرسویآنصورتنگرفتهاستواستخراجهممنیشود.

ظواهرمعدنیمگنیزیت:
رمعدنیمگنیزیتدرمربوطاتولسوالیمحمدآغهموقیعتداردتااکنونرسویآنصورتنگرفتهظواه

 استواستخراجهممنیشود.
 ظواهرمعدنیگرافیت:

ظواهرمعدنیگرافیتدرولسوالیچرخموقیعتداشتهتااکنونرسویآنصورتنگرفتهاست
 واستخراجمنیگردد.

 ست:ظواهرمعدنیمولیدینومرسبوج
 معادنرسبوجستدرساحهناامنیوالیتلوگرموقیعتدارد

پروژهمعدنمسعینکیکیازپروژههایمهماقتصادیکشوربودهکهبهاساسهدایتمصوبهشامره
عقد Jiangxi Copper – MCC شورایعالیوزیرانج.ا.اباکمپنیچینائی16/2/1387(مورخ7)

معلوماتوزارتمعادنوپطرولیم،اینمعدنبزرگمسکهشاخههاىآنتاقراردادگردیده،بهاساس
کیلومرتمربعمساحتدارد.800والیتکابلوبخشدیگرآندروالیتلوگرامتدادیافته،حدود

3میلیونمرتیکتُنتخمینشدهوالزماستتا17میلیاردتا11.3ذخیرۀمسدرمعدنعینکاز
ریگازرویمعدنکهمسمذکورراپوشانیدهاستبرداشتهشودعالوهبرآنحدودمیلیاردتُنخاکو

مرتیکتُنکوبالتویکاندازهطالنیزدراینمعدنوجودداردکهامور600مرتیکتُننقره،7700
استخراجآنبارشکتچینىموسومبه"امىسىس"قراردادشدهوقراراستکهاینکمپنىباالىاین

.معدنحدودهشتعشاریهدومیلیارددالرامریکایىرسمایهگذارىمناید

وضعیت 
چگونگی 
استخراج 

 معادن

سهبالکسنگکرومایتکهازطریقوزارتقراردادگردیدهاستفعالدرمرحلهاکتشافقرارداردکه
 بعدازمرحلهاکتشافمرحلهاستخراجآنرشوعمیشود.

ساختامنیدروالیتلوگرفعالبهشکلقانونیاناستخراجمیگرددامایکتعداداکرثمعادنمواد
معادنموادساختامنیکهدراینوالبهشکلغیرقانونیاستخراجمیگردیدکاراکرثآنمتوقفو

وسایلشانمهروالکگردیدهاستوبایدیادآورشویمکهقرادادمعادنبراساسفرمانجاللتآمب
وردولتجمهوریاسالمیافغانستانمتوقفگردیدهاست.رئیسجمه
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گزارش 
چگونگی 
موجودیت 

فابریکه ها و 
فعالیت های 
 آن در والیت

نفرکارگرماهروغیرماهررامرصوفکارکندموجود10دروالیتلوگرکدامفابریکهکهبتواندحداقل
نفردرمرکزوالیتباکارگاهمتذکره8نیست،رصفیککارگاهموزایکسازیوجودداردکهبطوردایم

 .مرصوفکاراند
سهبالکسنگکرومایتکهفعالدرمرحلهاکتشافقراردادبعدازختمدورهاکتشافدرمرحله

استخراجمیروندورشکتهامکلفاندتاغرضپروسسموادمرنالیفابریکاتپروسسخویشرادر
اینوالایجادونصبمنایند.

دآوریبودهکهدروالیتلوگریکتعدادمتشبسینخوردخصوصیفعالیتدارندکهازجملهقابلیا
فارمهایگاوداری،مرغداریولبنیاتمیباشدوازجانبدیگرنیزدربخشخانمهاصنایعدست

(نفرزیادمنی3و2دوزیمهرهدوزیهمفعالیتدارندکهجمعآتعدادکارکنانآنبهطوردایمیاز)
د.شو

موجودیت و 
فعالیتهای 
رشکت های 

 خصوصی

(رشکتساختامنی،زراعتیولوژیستیکیثبتو281جمعآباریاستاقتصادوالیتلوگربتعداد)
(رشکتساختامنیعمالًدرتطبیقپروژهسهیم21راجسرتبودهوفعالًدرطولسالجاریبتعداد)

 .هستند

موجودیت و 
فعالیت 

موسسات 
غیر دولتی 

لی و داخ
 خارجی

(موسسهداخلیوخارجیبسطحوالیتلوگرفعالیتداشتهکهعبارتاند:17جمعآبتعدا)
 

وضعیت 
صادرات و 

 واردات

دروالیتلوگرکدامقلممهمصادراتیبهنظرمنیرسدولیدرموقعرفعحاصالتمعموآلپیاز،
تجارانمحلیغرضفروشبهکشورپاکستانکچالو،بانجانرومی،لوبیا،انگوروزردالوراازطریق

ارسالمیدارددرموردوارداتچونکشورمادرمجموعیکمملکتمرصفیبودهکهوالیتلوگر
 .اشیایموردرضورتخویرشاازماملکهمجوارتامینمینامیند

فعالیت 
صنایع دستی 

 و ماشینی
دوزیومهرهدوزیبشکلابتداییدرقراءوصنایعدستی)محلی(دراینوالیتاعمازخیاطی،دست

 .قصباتاینوالیتمعمولومروجاست

انواع تولیدات 
 زراعتی

بطورعمدهعبارتنداز:سیب،زردالو،انگور،پیاز،کچالو،بانجانرومی،گندم،لوبیا،بامیهوتربوز
 میباشد
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 فصل دوم

 تحلیل وضعیت عمومی والیت
 )به تفکیک ولسوالی ها ( صحتسکتور تحلبل وضعیت موجوده  -1
کتورصحتبرمبنایپالیسیوزارتصحتعامهکهجهتتأمینخدماتصحیمتوازنوباکیفیتبرایهمهافغانهاس

باطرحوترتیبپالیسیهاواسرتاتیژیهایکاریمشخصوبارعایتاصولوارزشهایملیواحرتامبهحقوقبرش
تفاهمومشارکتجامعهجهانیوهمزیستیمساملتآمیز،برایتأمینصحتوترویجزندهگیساملایفایوظیفه
مینامیدپسبدینمنظورسکتورصحتدرششولسوالیومرکزاینوالیتخدماتصحیراازقبیل)داخله،جراحی

کنرتولامراضساری،صحتمادر امراضروانی، اطفال،سؤتغذی، امراضچشم،خدمات، واکسیناسیون، ونوزاد،
دندان،تعلیامتصحی،تداویجروحات،خدماتامبوالنس(برایمردمرشیفومتدیناینوالنظربهسطحمراکز

صحیبدوندرنظرداشتهرگونهتبعیضقومی،نژادی،جندر،لسانی،مذهبیعرضهمینامید.
 انکشاففعالیتهایسکتورصحتبیشرتمترکز رویایجادبهبودیدرعرضهخدماتصحیدرسطحوالیت،

مجموعهخدماتابتداییصحی،توسعهمجموعهخدماتاساسیصحی،کنرتولامراضساریوغیرساریمیباشد.
وEPHS وشفاخانهیی BPHSاینسکتورعرضهخدماتخویشرابرایشهروندانازطریقخدماتصحیاساسی

ی،کلینکهایخصوصیوسایرمراکزمربوطهارائهمیمناید.شفاخانههایخصوص

 دیدگاه و ماموریت وزارت صحت عامه افغانستان:
دیدگاهوزارتصحتعامهکشورعبارتندازایناستکهمتامشهروندانکشوراعمازمردوزنبهقوتکاملصحی

نمساعدتمنایندومأموریتوزارتصحتعامهعبارتندخویشبرسندتابهصلح،ثباتوانکشافپایداررادرافغانستا
ازوقایهامراضوتحققکاهشچشمگیروفیاتمطابقبهمقاصدواهدافملیوانکشافپایداروکاهشفقرناشیاز
طریقبهبودبخشیدندسرتسیو از همچنانتأمینحقوقمتامشهروندانکشور بارصحی، مصارفگزاففاجعه

اتصحیوتغذیباکیفیت،عادالنهوقابلپرداختواستفادهمتاماجتامعاتکشورازاینخدماتبهاستفادهخدم
ویژهمادرانواطفالدرمناطقروستاییوازطریقتغییردادنطرزتفکروعملکردها،ترویجشیوههایزندگیصحتمند

رنهادهایذیدخلدریکچهارچوبرهربیوتطبیقمؤثرسایرخدماتصحتعامهدرهآمهنگیوهمکاریباسای
قوی،ارادهسیاسیپایدار،حکومتداریخوبومدیریتمؤثرومثمردرجدوجهدمتداومآنتاوزارتصحتعامهبه

یکنهادوزارتیواالوبرترمبدلگردد.
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 جدول معلوماتی صحی
1396دستآوردهایسالشاخصهاشامره

 30206اولقبلازوالدتمجموعمراقبتهای 1
 23109مجموعمراقبتهایبعدازوالدت 2
 23689مجموعوالدتهایانجامشدهدرتسهیالتصحی 3
 48مجموعوالدتهایانجامشدهدرخانهتوسطپرسونلصحی 4
 1485والدتهاینورمالراجعشدهتوسطرضاکارانصحیجامعه 5
 243شدهتوسطرضاکارانصحیجامعهوالدتهایاختالطیراجع 6
 3مرگمادریدرمرکزصحی 7
 15مرگمادریدرجامعه 8
 3تسهیالتصحیبامراقبتهایعاجلوالدیجامع 9
 43تسهیالتصحیبامراقبتهایعاجلوالدیاساسی 10
 8342.3مجموعوقفههایساالنهفراهمشدهبرایزوجینتوسطمراکزصحی 11
 1920.9مجموعوقفههایساالنهفراهمشدهبرایزوجینتوسطپستههایصحی 12
 520موجودیتمیتودهایمدرنتنظیمخانوادهدرکلینک 13
 33موجودیتمیتودهایمدرنتنظیمخانوادهدرجامعه 14
 12مرگنوزادیدرکلینیک 15
 71مرگنوزادیدرجامعه 16
 242نوزادمردهدرکلنیکتولد 17
 34.7تناسبکمبودنوزندرزمانوالدت 18
 23313تعداداطفالزیریکسالکهواکسینپنتاسهرااخذمنودهاند 19
 22334تعداداطفالزیریکسالکهواکسینرسخکانرااخذمنودهاند 20
 1302منودهاندتعداداطفالزیردوسالکهواکسینپنتاسهرااخذ 21
 31435خانمهایسنینباروریکهواکسینتتانوسدومرااخذمنودهاند 22
 41162خانمهایسنینباروریکهواکسینباالترازتتانوسدومرااخذمنودهاند 23
 14997سوءتغذیحاددراطفالزیرپنجسال 24
 12466سوءتغذیحادمتوسطدراطفالزیرپنجسال 25
 2531سوءتغذیحادشدیددراطفالزیرپنجسال 26
 737.6تداویموفقانهسوءتغذیحادشدید 27
 58316تعدادمجموعواقعاتاسهاالتزیرپنجسالدرسطحتسهیالتصحی 28
 21648تعدادواقعاتسینهوبغلدراطفالزیرپنجسال 29
 461رسخکانتعدادواقعاتراپوردادهشده 30
 477میزانواقعاتدریافتشدهبلغممثبتریویتوسطسسیستممعلوماتصحی 31
 8135تعدادواقعاتراپوردادهشدهمشکوکتوبرکلوز 32
 477تعدادواقعاتبلغممثبتدریافتشده 33
 DOTS16تعدادمراکزصحیباخدمات 34
 140.2رسیعماالریامیزانمثبتبودنسالیدهاوتستهای 35
 868تعدادواقعاتتاییدشدهماالریاکهراپوردادهشدهاست 36
 34602تعدادنفوسکهبهخدماتصحتروانیدسرتسیدارند. 37
 1413673تعدادمریضانومراجعین 38
 107597تعدادفامیلهایمالقاتشدهتوسطپستهصحی 39
 77061توسطپستهصحیمالقاتشدهاستتعداداطفالزیرپنجسالکه 40
 399170تعداداطفالزیرپنجسالکهتوسطمرکزصحیمالقاتشدهاست 41
 196924تعداداطفالاناثزیرپنجسالکهتوسطمرکزصحیمالقاتشدهاست 42
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 635975تعداداناثبلندترازپنجسالکهتوسطمرکزصحیمالقاتشدهاست 43
 13ظرفیتانتقالخون 44
 3بانکخونفعال 45
 71البراتوارفعال 46
 42تعدادمراکزصحیکهدارایمحصوالتوخدماتمشورتیتنظیمخانوادهمیباشند. 47
حداوسطافرادیکهروزانهازخدماتومراقبتهایصحیبهشکلمستقیموتوسط 48

فعالیتهایاوتریچاخذمستفدشدهاند
51297 

 166تعدادبسرتهایفعالموجود 49
 18843تعدادبسرتشدهگاندرشفاخانه 50
 EPHS17530وBPHSتعدادرجعتهایانجامدادهشدهتوسط 51
 60تعدادوفیاتدرسطحشفاخانه 52
 45812.9تعدادروزهایمریضان 53
 17643تعدادمجموعیمریضانرخصتشده 54
 5949مجموعیعملیاتهایانجامشدهتعداد 55
 1.8میزاناختالطاتبعدازعملیات 56
 525تعدادسزارینانجامشده 57
 13.7میزانعکسالعملبعدازنقلالدم 58
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 معلومات در مورد دواخانه ها



 چالش ها و مشکالت در سکتور صحت:.
 عدمموجودیتامبوالنسهایستندرددریکتعدادمراکزصحی.

 متخصصینکافیاطفالدرشفاخانههایوالیتلوگرکمبودمتخصصینوالدینسائیو
 (.استردیدهګبعضیازمراکزصحیتعمیرندارند)درجدولمشخص

 عدمتوسعهتعمیرهفتمرکزصحیجامعبهسطحوالیت
 نبودکلینیکحامیهطفلومادربهسطحوالیت.

 تدارکاتپروژههایانکشافی.سیستممغلقووقتگیرپروسههایتدارکاتبهخصوصپروسه
 عدمموجودیتشفافیتدرحسابدهیمصارفانجیوهاکهفعالیتهایصحیرادرسطحوالیتدارند.

تصدیهایفارمسیودواخانههایشامره
 مجموعدواخانهشخصی دواخانهدولتیمحلفعالیتشخصیدرسطحوالیتلوگر

1 

تعداددواخانههایدولتیوشخصی
کهبراساستقیسماوقاتریاست
صحتعامهدرشهرپلمعلمو

ولسوالیهایششگانهاینوالیت
فعالیتدارندبهطورمشخصباذکر
تعدادوموقعیتدرحگردیدهاست

17071شهرپلعلم
15354ولسوالیبرکیبرک2

13839ولسوالیمحمدآغه3

01818ولسوالیچرخ4

066ولسوالیخروار5

066ولسوالیازره6

044ولسوالیخوشی7
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 کمبودپرسونلدرمرکزمراقبتعاجلوجامعنوزادونبودامکاناتدوامداربرق.
پایینبودنمیزانآگاهیمردمدرخصوصصحتوفوایدآن.

 . دربعضیمراکزصحیBirth certificateعدمتوزیع
 .رګلو–عدمموجودیتامبوالنسهایمجهزبرایشاهراهکابل

کمبوددرتخصیصبودجهبرقوترمیامت.
 دراکرثکلینیکها..Stock outکمبودادویهومشکل

 عیوامرضساری.والیتیبخاطرواقعاتعاجلغیرمرتقبهطبعیوغیرطبBuffer Stockنبود
 عدمتوجهبهصحتمحیطی،فردیوموسساتیووسایلایمینی

 نبوداطاقدربیستمراکزصحیبرایمشاورینتغذیدربخشسکریننگومشورهدهی
 نبوداطاقدرمتاممراکزصحیبرایمشاورینصحتروانی

 اشدنبوداطاقوالدیوتجهیزاتانبرایمادرانکهمصاببهامراضساریمیب
 نبوداطاقوتجهیزاتانبرایمراقبتهایبعدازسقط

 نبودکودکستانبهسطحوالیتوولسوالی
 عدمموجودیتمرکزکوالتیکنرتولادویه.ابوغذابهسطحوالیت

نبوداباشاهمیدنیصحیدراکرثیتمراکزصحیبهنسبتپاینشدنسطحابونبودچاهدرمناطقکوهستانی)
 ه.خرواروچرخ(ازر

 کمبودبسرتووسایلتشخیصیهشفاخانهتداویمعتادینموادمخدر
 صحیمراکزدرهااګنبودشیرخوار
 جهتحفظومراقبتوسایلطبی Bio Medical Engineerنبودپست

 نبودشفاخانهصحتروانی
 نبوداطاقعملیاتخانهمننتبرایامراضساریبهسطحشفاخانهها

 استاکمنظماستندردبراینگهداریادویهدرمراکزصحیبهسطحوالیتنبود
 نبوداطاقمنظمواستندردبرایبخشاداریومنابعبرشیدرمراکزصحیجامعوشفاخانهها

 عدمموجودیتاینسیرناتوراستندردبهسطحوالیت
 ریګبسرتنایبامیناللهخانلو۳۰۰عدمتشکلیلشفاخانه

 استندردبرایدیپوادویهدرسهشفاخانهنبودتعمیر
 نبودتعمیراستندردزنجیررسد
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 را ه حل ها و پیشنهادات
 بهدستاوردنامبوالنسهایستندرددریکتعدادمراکزصحی.

 تعدیلپالیسیامتیازاتومعاشاتمتخصصینوالدینسائیومتخصصینکافیاطفالدرشفاخانههایوالیتلوگر
 (.استردیدهګاعامرتعمیرمراکزصحیکهتعمیرندارند)درجدولمشخص

 توسعهتعمیرهفتمرکزصحیجامعبهسطحوالیت
 ایجادکلینیکحامیهطفلومادربهسطحوالیت.

 سهولتدرسیستممغلقووقتگیرپروسههایتدارکاتبهخصوصپروسهتدارکاتپروژههایانکشافی.
 ردنمیکانیزممشخصراپوردهیمالیطوریربعوارموسساتهمکار.بهوجوداو

 افزایشتشکیلپرسونلدرمرکزمراقبتعاجلوجامعنوزادوامادهمنودنامکاناتدوامداربرق.
بلندبردنمیزانآگاهیمردمدرخصوصصحتوفوایدآن.

 . درمتاممراکزصحیBirth certificateتوزیع
 .رګلو–چهارعرادهامبوالنسهایمجهزواستندردبرایشاهراهکابلفراهممنودن

افزایشدرتخصیصبودجهبرقوترمیامت.
 درکلینیکهاباتناسبنفوسواقعیفعلی.Stock outفراهممنودنادویهباکیفیتورفعمشکل

طبعیوامرضساری.والیتیبخاطرواقعاتعاجلغیرمرتقبهطبعیوغیرBuffer Stockاعامر
 توجهبهصحتمحیطی،فردیوموسساتیووسایلایمینی

 اعامراطاقدربیستمراکزصحیبرایمشاورینتغذیدربخشسکریننگومشورهدهی
 اعامراطاقدرمتاممراکزصحیبرایمشاورینصحتروانی

 باشداعامراطاقوالدیوتجهیزاتانبرایمادرانکهمصاببهامراضساریمی
 اعامراطاقوتجهیزاتانبرایمراقبتهایبعدازسقط

 ایجادکودکستانبهسطحوالیتوولسوالی
 ایجادواعامرمعهتشکیلبرایمرکزکوالتیکنرتولادویه.ابوغذابهسطحوالیت

مناطقکوهستانی)تهیهاباشاهمیدنیصحیدراکرثیتمراکزصحیبهنسبتپاینشدنسطحابونبودچاهدر
 ازره.خرواروچرخ(

 بسرت(وتهیهوسایلتشخیصیهشفاخانهتداویمعتادینموادمخدر۵۰افزایشبسرت)
 صحیمراکزدرهااګاعامریکاطاقشیرخوار

جهتحفظومراقبتوسایلدرتشکیلصحتعامهوالیاتوموسساتهمکار Bio Medical Engineerمنظوریپست
 طبی
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 شفاخانهصحتروانیوایجاداعامر
 اطاقعملیاتخانهمننتبرایامراضساریبهسطحشفاخانههااعامر
 استاکمنظماستندردبراینگهداریادویهدرمراکزصحیبهسطحوالیتاعامر
 اطاقمنظمواستندردبرایبخشاداریومنابعبرشیدرمراکزصحیجامعوشفاخانههااعامر
 اینسیرناتوراستندردبهسطحوالیتواعامرایجاد

 ریګبسرتنایبامیناللهخانلو۳۰۰منظوریتشکلیلشفاخانه
 نبودتعمیراستندردبرایدیپوادویهدرسهشفاخانه

اعامرتعمیراستندردزنجیررسد

 تحلیل منابع موجوده با در نظر داشت شاخص های ذیل  
 دسرتسیبهخدماتصحی

 ومردانبهخدماتصحیاساسییکسانوبدونتبعیضبودهدسرتسیزنان
 (برایزنانومردانBHCمراکزصحیاساسی)۲۵
 (CHC)مراکزصحیجامع۱۰

 شفاخانه های دولتی و خصوصی
بسرتهایموجودبرایزنان(۷۵بسرت)۲۴۷والیتلوگرباظرقیترشفاخانهدولتیوخصوصید۵
 بسرتهایموجودبرایزنان(۷۰بسرت)۲۳۷شفاخانهدولتیباظرقیت۴
 بسرتهایموجودبرایزنان(۵بسرت)۱۰شفاخانهیخصوصیباظرقیت۱

 مرکزمراقتبهایجامعوالدی
عوالدیمرکزمراقبتهایجام1وجودداردکهازجملهمرکزمراقبتهایجامعوالدی5درسطحوالیتلوگربهتعداد

درولسوالیمرکزمراقبتهایجامعوالدی1درولسوالیبرکیبرک،مرکزمراقبتهایجامعوالدی1مرکزپلعلم،
درولسوالیخروارمرکزمراقبتهایجامعوالدی1درولسوالیازرهومرکزمراقبتهایجامعوالدی1محمدآغه،

 طحعملیاتهایسیزارینبرایمردماهالیفراهممینامیدموقعیتداردکهعرضهخدماتصحیوالدیراتاس
 میباشدB O R  ۸۶٪مقایسهتناسبمریضهاباتعدادبسرتهادرشفاخانههایخصوصیودولتی

 مقایسه میان عرضه کنندگان خدمات صحی خصوصی ودولتی
مینهرسویصورتنگرفتهاست(مقایسهتناسببینمریضانوداکرتاندرکلینیکهایخصوصیودولتی)درینز

متناسبوقابلقناعتمیباشدکیفیتعرضهخدماتبرایزنانومرداندرکلینیکهایخصوصیودولتی
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 دواخانه های قابل دسرتس
عداددواخانههات

 مجموع دواخانه شخصی دواخانه دولتی محل فعالیت

 متخصص های صحی

تعداددکتوران،متخصصها،نرسهاوقابلههابهتفکیکجنسیت)درمراکزعرضهخدماتصحی(

سی
ارم

ن ف
یش

کن
ت

 

ت
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ارم
ف

 

ت
بران

ال
 

تعداد 
 تعداد نرس واكسيناتوران

بله
قا

 
تعداد 

داکرتان 
 عمومی

تعداد 
داکرتان 
 متخصص

انه
مرد

انه 
زن

انه 
مرد

انه 
زن

انه 
مرد

انه 
زن

انه 
مرد

انه 
زن

 

22 6 19 72 5 87 32 79 42 5 8 2 
 )16579 ) ۱۳۹۶درسال تعدادوالدتهایانجامشدهباحضورقابلههایمسلکی/

 (30206دسرتسیبهمراقبتهایقبلازوالدت)
 (هزارفیصد 106میزانمرگومیرمادران)
 فیدههزارطفلزنده(۴.۵میزانمرگومیرنوزادانـ)

17071 شهرپلعلم
15354ولسوالیبرکیبرک
13839ولسوالیمحمدآغه

01818ولسوالیچرخ
066ولسوالیخروار
066ولسوالیازره

044ولسوالیخوشی
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 (٪۹۰میزانسویتغذی)تداویواقعاتسوتغذی

 بودجه و رسمایه گذاری ها درسکتور صحت
سالگذشته5جموعبودجهانکشافیساالنهسکتورصحتدرم

تخصیصات بودجه انکشافی 
میزان مرصف  باقی مانده مصارفات سال گذشته ۵

 بودجه

 (٪۸۲سالگذشته)5میزانمرصفبودجهانکشافیساالنهسکتورصحتدر
 هشتادوسهمیلیونهشتصدهزارافغانیمیباشد(۸۳۸۰۰۰۰۰میزانرسمایهگزاریخصوصیدرسکتورصحت)

٪۸۶میزانهمکاریموسساتغیردولتیورشکایانکشافیدرسکتورصحت
  

84119578693643001475527882%
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عامهبخشششم:معلوماتبخشصحت
شامره

 
 وضعیت صحت عامه

1

تعدادمراکز
صحیدولتی
وخصوصی


خصوصیدولتی
۵۴۱





رضورتبهاعامرویاتوسعهتعمیردارد
مراکزصحیکه



یکیاسمک

ولسوالی
رضورتبه


عامرتعمیر


رضورتبهتوسعه


مالحظ
ت



تاقباب۷رضورتبه √محمداغهودینشفاخانهشهیدشفیقالله
باباتاق۷رضورتبه √برکیبرکشفاخانهبرکیراجان

باباتاق۷رضورتبه √چرخ شفاخانهپنکرام
باباتاق۷رضورتبه √خروار شفاخانهمنگو
 √مرکز یڼمرکزصحیچو

 √برکیبرکمرکزصحیچهلنت
 √برکیبرکمرکزصحیقلعهجابر

 √چرخابجوشمرکزصحی
 √خروارمرکزصحیطاوسخیل

 √خوشیابډمرکزصحیکن
 √خوشیندیمرکزصحیدو
 √ازرهموسیخانمرکزصحی

 √ازرهمرکزصحیتنگه
 √مرکزمرکزصحیقلعهسادات

 √محمداغهصحیرسخابمرک
باباتاق۵رضورتبه √محمداغهمرکزصحیدهنو

قبابات۵رضورتبه √برکیبرکمرکزصحیبرکیبرک
واحاطه

باباتاق۵رضورتبه √مرکزمرکزصحیبابوس
باباتاق۵رضورتبه √محمداغهگحیسفیدسمرکز

باباتاق۵رضورتبه √مرکزګمرکزصحیپر
باباتاق۵رضورتبه √مرکزمرکزصحیپادخوابشانه

باباتاق۷رضورتبه √خوشیصحیخوشیمرکز
رضورتبهاحاطه √محمداغهګمرکزصحیدشت

رضورتبهاحاطه √چرخانګمرکزصحیار
شفاخانهتداویمعتادینموادمخدر

بسرت۲۰
اطاق۱۸رضورتبه √پلعلم

واحاطه
درساحهاعامرتعمیر √مرکزانیستیتوتقابلگیونرسنگ

درپلهویریاستکار
واموراجتامعی
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تعداد2
شفاخانههای

بسرتدار


۵

3
ک
تعدادکلینی
هایساحوی


۴۹

تعداد4
داکرتان
معالج
۶۵

5

س
تعدادنر
وقابلهها


۱۶۵

6

چگونگی
مرگومیر
مادرانو
اطفال
۳٪

7

تعدادمراکزو
پروگرامهای
تربیویصحی
مجموعهخصوصیدولتی

(CHNEنرسنگ)مکتب
 (SMEمکتبقابلگی)

یسیدجاملانستیتوت
الدینافغان

۳



8

وضعیت
تطبیق
واکسین
آراضیلوگر٪۹۵بهسطحوالیتمطابقنورمصحتعامهازهدفتعینشدهباالمیباشدودر

طفلواکسینتطبیقشدهبود.۶۰۷۰۳راوندقبلیبهتعدادNIDsتطبیقمیگردد.کهدرروز
سالگزشتهدروالیتلوگرثبتنشدهیعنیصفرمیباشد.۱۶هیچواقعهپولیومثبتدر

9

تعدادمعتادین
موادمخدر


کدامرسویدقیقصورتنگرفته

10

تعدادمراکز
تداویمعتادین


عبارتانداز:دومرکزتداویمعتادینوجودداردکه
 شفاخانهبستبسرتتداویمعتادینبنامشفاخانهشهیدارسالجاملدرمرکزوالیت

مرکزمشورهدهیمعتادیندرولسوالیمحمدآغهازطرفمؤسسهودانمتویلمیگردد.

11

شهاومشکالت
چال



عدمموجودیتامبوالنسهایستندرددریکتعدادمراکزصحی.
 متخصصینوالدینسائیومتخصصینکافیاطفالدرشفاخانههایوالیتلوگرکمبود

 (.استردیدهګبعضیازمراکزصحیتعمیرندارند)درجدولمشخص
 عدمتوسعهتعمیرهفتمرکزصحیجامعبهسطحوالیت

 نبودکلینیکحامیهطفلومادربهسطحوالیت.
 تدارکاتبهخصوصپروسهتدارکاتپروژههایانکشافی.سیستممغلقووقتگیرپروسههای

عدمموجودیتشفافیتدرحسابدهیمصارفانجیوهاکهفعالیتهایصحیرادرسطحوالیت
 دارند.

 کمبودپرسونلدرمرکزمراقبتعاجلوجامعنوزادونبودامکاناتدوامداربرق.
ن.پایینبودنمیزانآگاهیمردمدرخصوصصحتوفوایدآ

 . دربعضیمراکزصحیBirth certificateعدمتوزیع
 .رګلو–عدمموجودیتامبوالنسهایمجهزبرایشاهراهکابل

کمبوددرتخصیصبودجهبرقوترمیامت.
 دراکرثکلینیکها..Stock outکمبودادویهومشکل

 والیتیبخاطرواقعاتعاجلغیرمرتقبهطبعیوغیرطبعیوامرضساری.Buffer Stockنبود
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 عدمتوجهبهصحتمحیطی،فردیوموسساتیووسایلایمینی
 نبوداطاقدربیستمراکزصحیبرایمشاورینتغذیدربخشسکریننگومشورهدهی

 نبوداطاقدرمتاممراکزصحیبرایمشاورینصحتروانی
 جهیزاتانبرایمادرانکهمصاببهامراضساریمیباشدنبوداطاقوالدیوت

 نبوداطاقوتجهیزاتانبرایمراقبتهایبعدازسقط
 نبودکودکستانبهسطحوالیتوولسوالی

 عدمموجودیتمرکزکوالتیکنرتولادویه.ابوغذابهسطحوالیت
شدنسطحابونبودچاهدرنبوداباشاهمیدنیصحیدراکرثیتمراکزصحیبهنسبتپاین

 مناطقکوهستانی)ازره.خرواروچرخ(
 کمبودبسرتووسایلتشخیصیهشفاخانهتداویمعتادینموادمخدر

 صحیمراکزدرهااګنبودشیرخوار
 جهتحفظومراقبتوسایلطبی Bio Medical Engineerنبودپست

 نبودشفاخانهصحتروانی
 برایامراضساریبهسطحشفاخانههانبوداطاقعملیاتخانهمننت

 نبوداستاکمنظماستندردبراینگهداریادویهدرمراکزصحیبهسطحوالیت
 نبوداطاقمنظمواستندردبرایبخشاداریومنابعبرشیدرمراکزصحیجامعوشفاخانهها

 عدمموجودیتاینسیرناتوراستندردبهسطحوالیت
 ریګبسرتنایبامیناللهخانلو۳۰۰عدمتشکلیلشفاخانه

 نبودتعمیراستندردبرایدیپوادویهدرسهشفاخانه
 اعامرتعمیراستندردزنجیررسد



12

راهحلهاوپیشنهادات


بهدستاوردنامبوالنسهایستندرددریکتعدادمراکزصحی.
متخصصینکافیاطفالدرتعدیلپالیسیامتیازاتومعاشاتمتخصصینوالدینسائیو

 شفاخانههایوالیتلوگر
 (.استردیدهګاعامرتعمیرمراکزصحیکهتعمیرندارند)درجدولمشخص

 توسعهتعمیرهفتمرکزصحیجامعبهسطحوالیت
 ایجادکلینیکحامیهطفلومادربهسطحوالیت.

پروسهتدارکاتپروژههایسهولتدرسیستممغلقووقتگیرپروسههایتدارکاتبهخصوص
 انکشافی.

 بهوجوداوردنمیکانیزممشخصراپوردهیمالیطوریربعوارموسساتهمکار.
 افزایشتشکیلپرسونلدرمرکزمراقبتعاجلوجامعنوزادوامادهمنودنامکاناتدوامداربرق.

بلندبردنمیزانآگاهیمردمدرخصوصصحتوفوایدآن.
 . درمتاممراکزصحیBirth certificateتوزیع

 .رګلو–فراهممنودنچهارعرادهامبوالنسهایمجهزواستندردبرایشاهراهکابل
افزایشدرتخصیصبودجهبرقوترمیامت.
درکلینیکهاباتناسبنفوسواقعیفعلیStock outفراهممنودنادویهباکیفیتورفعمشکل

. 
والیتیبخاطرواقعاتعاجلغیرمرتقبهطبعیوغیرطبعیوامرضساری.Buffer Stockاعامر

 توجهبهصحتمحیطی،فردیوموسساتیووسایلایمینی
 اعامراطاقدربیستمراکزصحیبرایمشاورینتغذیدربخشسکریننگومشورهدهی

 درمتاممراکزصحیبرایمشاورینصحتروانیاعامراطاق
 اعامراطاقوالدیوتجهیزاتانبرایمادرانکهمصاببهامراضساریمیباشد

 اعامراطاقوتجهیزاتانبرایمراقبتهایبعدازسقط
 ایجادکودکستانبهسطحوالیتوولسوالی

 ابوغذابهسطحوالیتایجادواعامرمعهتشکیلبرایمرکزکوالتیکنرتولادویه.
تهیهاباشاهمیدنیصحیدراکرثیتمراکزصحیبهنسبتپاینشدنسطحابونبودچاهدر

 مناطقکوهستانی)ازره.خرواروچرخ(
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 )به تفکیک ولسوالی ها (سکتور معارف تحلبل وضعیت موجوده  - 2 

تنظمبرنامههایتعلیامتقبلازمکتب،تعلیامتمتوسطه)اساسی(ثانوي،تخنیکیمسلکی،حرفویوهرنیتعلیامت
اسالمی،تربیهمعلم،سوادآموزیوسوادحیاتیوتعلیمغیرحضوریوتعلیمراهدور.

 :دیدگاه
نکشافرسمایۀبرشیمطابقبهاصولواساساتدینمقدساسالم،احرتامبهارزشهایملیوحقوقبرشازطریقا

فراهمآوریزمینۀدسرتسیمساویانۀهمهمسکونینلوگربهتعلیموتربیهباکیفیتغرضمتهیدوتسهیمشاندر
  .انکشافمتوازن،رشداقتصادی،صلحوامنیتدرلوگر

ریاستمعارفلوگرتالشداردتابهایندیدگاهازطریقمجرایپیریزیپالنکاملاسرتاتیژیکپنجسالهمعارفنایل
 آید،کههدفآندسرتسیبهتعلیموتربیهباکیفیتوتطبیقمدیریتعالیدرسیستممعارفمیباشد.

 :رسالت و یا ماموریت اداره تان
مدررابطهباآمورزشسوادوعلمبرایمتامباشندهگانلوگربدونهیچنوعتبعیضدارایعایتاحکامدینمقدساسالر

حقمساویتعلیموتربیهمیباشندومرجعطرحپالیسیتعلیموتربیهدورههایتعلیمیملکیپائینرتازلسانسدر
.سطحلوگرمیباشد

ربوطهزمنیهمناسباستفادهازسکالرشیپهایورشدوتوسعهعلمیمسلکیوتخصصیکارکنانعلمیواداریم
 فیلوشپهایداخلیوخارجیواشرتاکدرکورسها،سیمینارها،کنفرانسهابهطورمتوازنوعادالنه.

 :اهداف
اجباری،تآسیسمکاتب،مدارسوت و گانلوگر،تعلیامترایگان باشتده برایمتام وتربیه آمینحقمساویتعلیم

می،تهیهوسایلدرسیوموادممددرسی،تآسیسوتجهیزمکاتبدولتیوصدورجوازتاسیسمؤسساتمؤسساتتعلی
 تعلیامتخصوصیداخلی.

 بسرت(وتهیهوسایلتشخیصیهشفاخانهتداویمعتادینموادمخدر۵۰افزایشبسرت)
 صحیمراکزدرهااګاعامریکاطاقشیرخوار

درتشکیلصحتعامهوالیاتوموسساتهمکارجهت Bio Medical Engineerظوریپستمن
 حفظومراقبتوسایلطبی

 اعامروایجادشفاخانهصحتروانی
 اعامراطاقعملیاتخانهمننتبرایامراضساریبهسطحشفاخانهها

 تاعامراستاکمنظماستندردبراینگهداریادویهدرمراکزصحیبهسطحوالی
 اعامراطاقمنظمواستندردبرایبخشاداریومنابعبرشیدرمراکزصحیجامعوشفاخانهها

 ایجادواعامراینسیرناتوراستندردبهسطحوالیت
 ریګبسرتنایبامیناللهخانلو۳۰۰منظوریتشکلیلشفاخانه

 نبودتعمیراستندردبرایدیپوادویهدرسهشفاخانه
 جیررسداعامرتعمیراستندردزن
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 :مقاصد
مساویتعلیموتربیه،تعلیامترایگان،تقویهروحیهاسالمی،وطندوستی،وحدتملی،تربیهاطفالوجوانان،رشدقوق ح

 روحیه ها،تقویه انکشافاستعداد آوریو فراهم ارزشهایاسالمی،تآمینو حقوقزناندرپرتو حقوقبرشحامیتاز
تعلیامتمطابقبهنیازمندیهایجامعه،محوهبیسوادیوفراهمآوریزمینهآموزشرسیعبرایاطفالوکالنساالن

وبهبودکیفیتمعارف،رشدوارتقایسطحعلمیومسلکیمعلامن،انکشافنصاب ازمکتب،ارتقا واحدتعلیمی،بازمنده
 .تاسیسوتوسعهمعارف

  :جزیات اهداف عمومی
کتابخانهت معارف،ایجاد تعلیمی مؤسسات سایر و مدارس ، مکاتب تجهیز و ، ترمیم ارتقا، . توسعه ، آسیس

ها،البراتوارها،مراکزفرهنگی،تکنالوژیمعلوماتی،میدانهایسپورتیوتهیهوسایلورزشیمطابقبهنیازمندیهای
سساتتعلیمی.مؤ

  :گیرینتیجه 
آمینحقمساویتعلیموتربیهبرایمتامباشندهگانلوگرازطریقرشدوتوسعهنطاممعارفهمگانی،متوازنوت

 عادالنه.
تقویهروحیهاسالمی،وطندوستی،وحدتملی،حفظاستقاللودفاعازمتامیتارضی،حفظمنافعونوامیسملی

 جمهوریاسالمیافغانستان.ووفاداریبهنظام
 تربیهاطفال،نوجوانانوجوانانبهحیثافرادمتدینواعضایمفیدوساملجامعه.

 رشدوانکظافاستعدادهایاخالقی،عاطفی،ذهنی،پرورشجسمیوروحیهاجتامعیشاگردان.
 تقویهروحیهاحرتامبهحقوقبرش،حامیتازحقوقزنان.

 نهمشارکتاولیایشاگردانوسایرافرادجامعه.فراهمآوریزمی
.فراهممنودنزمینهخواندن،نوشنت،حسابوکسبدانشمهارتهایحیاتیوحرفویبیسوادان

   تحلیل منابع موجوده با در نظر داشت شاخص های ذیل
 معلومات:

کردهروانمکتببهخوداطفالسابقبهنسبتمردمبیشرتبرخىوکردهرشدخیىلگذشتهسالچنددرمعارفروند
اند.
ابتدایهمکاتبآنمتباقىومتوسطهآن74،لیسه71آنازجمعکهداردوجودمکتبباب273مجموعاًوالیتایندر

میباشد.
22مکاتببر.عالوهاستدخرت41631 آنهاجمعازکهاستلوگردرتعلیمفراگیرىمرصوفشاگرد146319اکنون 

دینىمدارسمتباقىوالحفاظدارباب3،دارالعلومآنباب2کهاستموجودوالیتایندرنیزدینىمراکزباب
آندرانستیتوتبابدوومسلکىوتخنیکىلیسۀ4همچنان،استآندرتعلممرصوفشاگردتن3435کهمیباشد
.داردفعالیت
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بدینسوبرمبنایاسرتاتیژیملیافغانستاناساسگذاشتهشدهاستکههسکتورمعارفوفرهنگازمدتیکده
یتهریاستورهربیمتذکرهراریاستمعارفبهعهدهدارد.بدینمنظورسکتورمعارفوفرهنگمطابقتقسیمبندیکم

انکشافیبشکلبنیادیشاملریاستمعارف،ریاستپوهنتون،ریاستاطالعاتوفرهنگ،ریاستارشاد،حجواوقاف،
ریاستتربیهمعلم،آمریترادیوتلویزیونملی،آمریتورزشیوموسساتهمکاردراینبخشمیباشد.ازطریقاین

تابتداییوثانوی،تحصیالتعالیوبههمینترتیبمسائلمرتبطسکتورفعالیتهایمرتبطبهتعلیموتربیه،تعلیام
بهاطالعاتوفرهنگ،رسانههاوجواناندرسطحوالیتتنظیممیگردد.

مترکزکارسکتوررابیشرتمسائلانکشافیدراینسکتورتشکیلمیدهدوفعالیتهایآنازطریقجلساتسکتوری
رسیدنبهاهدافانکشافیتنظیممیگرددودرجریانچنینجلساتیکسلسلهوکمیتهانکشافیوالیتبرمبنای

مشکالتونیازمندیهایاعضایسکتوربشکلمشورتیبارعایترهنمودپالنانکشافیکهوظایفمتامسکتورهادر
لتیهمکاروآنبگونهدقیقمشخصگردیدهاستحلوفصلمیگرددونیزدراینجلساتبیشرتازموسساتغیردو

متویلکنندهگاننیزدعوتبهعملمیآیدتابهطورمشرتکبهبرنامههایانکشافیاینسکتوریرسیدگیصورت
گیرد.

شامره
 

 معلومات مخترص پیرامون وضعیت معارف و تحصیالت

1
تعدادمکاتب

موجود
)دولتیو
خصوصی(

مجموعخصوصیدولتی
27317290 

2
مجموعیتعداد

شاگردانمکاتب
)اناثوذکور(

مجموعاناثذکور
10884161146319 

3
تعدادانستیتوت
هایتخنیکیو

مسلکی)دولتیو
خصوصی(

مجموعخصوصیدولتی
224 

تعدادکورسهای4
کورسخصوصیجوازفعالیتاخذمنوده8کورس122بهسطحوالیتازجملهخصوصی

5
مدارستعداد

دینیودارالحفاظ
ها

مجموعدارالحفاظسدینیمدا
رسمیرغرسمی
26329

6

تعدادموسسات
تحصیالتعالیو

پوهنتونها
)دولتیو
خصوصی(

یکمؤسسهتحصیالتعالیوجودداردکهبنام"مؤسسهتحصیالتعالیلوگر"یادمیگردد.

تعدادمعلمینو7
استادان

مجموعاناثذکور
2891413308
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فیصد100فیصد12.6فیصد87.4اناث()ذکورو


 جدول توحیدی برنامه وارریاست معارف لوگر

شامر
 مجموعه اجیر مامور معلم رامګپرو ه

 3825 556 279 2990 تعلیامتعمومی 1

 185 38 18 129 تعلیامتاسالمی 2

 107 21 22 64 تربیهمعلم 3

 88 23 21 44 تعلیامتمسلکی 4

 85 2 12 71 سوادحیاتی 5

 88 18 70 0 مالیواداری 6

 27 4 23 0 دفرترییس 7

 4405 662 445 3298 مجموعه

 
 مشکالت و چالش ها

آنبیتعمیرمیباشند.128ادارهتعلیمی،314ازجمله
مؤسسهتحصیالتعالیلوگردرتعهداتکابینهشاملجریبزمین500ترتیبماسرتپالن،هموارکاریصحنواحاطه

 .استبودهولیتابهحال،باوجودمتاسهایمکررکارعملیآناغازنگردیده
ناامنیهایگسرتدهدرسطحوالیتیکیازبزرگرتینمشکالتوچالشهایاندکهدرتطبیقبرنامههاتعلیموتربیهو

 یگردد.سایرعرصههاباعثکندیدرپیرشفتم

2891661177731151111410مرکز)پل علم(1

1711124146645106111محمدآغه2

164938444602801برکی برک3

102537330200201چرخ4

75413121100101خوشی5

856033254004111ازره6

60501012200200خروار7

923657174724273232328121116150

273286

تعداد مکاتب تمام برنامه ها در والیت )  لوگر ( به تفکیک ولسوالی ها - سال 1397

دارالمعلیمین

مجموع
2732866

ابتدایه 

تعلیمات عمومي

متوسطه

اناث ذکور 

ع
و
م
ج
م

اناث ذکور
دارالحفاظ دارالعلوم مدرسه

تعلیمات تخنیکي و مسلکي

ره
ما
ش

ز 
اک
ر
م

ی
و
ای
م
ح

ه
قی
حا
ال

ن
می
عل
م
ال
ر
دا

اناث ذکور

ولسوالي

ع
و
م
ج
م

و
شت
ر
ال
ر
ثی
ک

ی معدن تجارت زراعت

لیسه

تعلیمات اسالمي

تخنیکي ع
و
م
ج
م
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 دربرخی دینی ومدارسی مکاتب به مردم دسرتسی مناطقدوردستوالیتوعدمدربرخیومدارسمکاتبنداشنت
 ومدارس مکاتب به ومعلولین معیوبین رسی وعدمدست مناطقدوردست

ولسوالیهایکمبودتعدادمعلمینمسلکیخصوصاًدرولسوالیهاوپائینبودنظرفیتمسلکیمعلمیندرسطح
 والیت

 .عدمموجودیتامکاناتوسیستمهایجدیدتکالوژیجدیددرمکاتب
 نبودبودجهکافیبهمشکالتورضورتهایمعارفومتاماداراتسکتوریتحتچرتسکتورمعارفوفرهنگ.

 نبودمعاشمنطقویبخاطرمعلمینمسلکیبهمحالت.
 .لوماتیجهتکارعملیمحصالندرپوهنتونکمبودوسایلالبراتواریوتکنالوژیمع

 نبودتعمیراستندردبرایمکاتبمعارفوپوهنتون.
 نبودتعمیرکافیلیلیهبرایشاگردانومحصلین.

 کمبودمعلمینواستادانمسلکی.
 نبودمکانمناسبومعیاریبرایورزشکاران.

 پروژههایدرحالتطبیق.کمبودتسهیالتترانسپورتیجهتنظارتوارزیابیاز
 محدودیتوناکافیبودنبرنامههایظرفیتسازیبرایاساتیدپوهنتون

 نبودامکاناتجهتحفظاثارباستانیدروالیتلوگر
 کمبوداتاقهایکتابخانهدربعضیولسوالیهاوکمعالقهگییکتعدادجوانانبهمطالعه

 دراکرثیتمکاتبدرسطحوالیتنبودمیدانهایورزشیبرایفرزندانمعارف
زورگوییافرادمصلحغیرمسول،قوماندانانمحلیوقوماندانساحهکهبرایتطبیقپروژههادرساحهموانعایجاد

 میکند.

 راه حل ها و پیشنهادات!
 لوگر.عالیتحصیالتمؤسسهدرزراعتیځایجادپوهن

 .یالتعالیلوگرنهاییسازیماسرتپالنواعامراحاطهمؤسسهتحص
 .بابمکاتب128اعامرتعمیر

 .اضافهمنودنبستهایکادریواداریدرتشکیلموسسهتحصیالتعالی
 .فعالمنودنشبکهانرتنتجهتاستفادهاستادانومحصالن

 .عرادهملیبسنوبهتصدیملیبسوالیتلوگر5انتقال
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 مکاتب دولتی و خصوصی
لیسه(/راجسرتشده.قراررشحفوقمتاممکاتبراجسرتمیبا۷۱متوسطه/۷۴ابتدایه/۱۲۳عدادمکاتبدولتی)ت

 شد
 .(مکاتبابتدائیهغیرفعالاست6لیسه(ازجملهتعداد)۷۱متوسطه/۷۴ابتدایه/۱۲۳تعدادمکاتبدولتیفعال)
بابلیسهراجسرت۹بابمتوسطهو۰ابتدائیه۴لیسه(/راجسرتشده.۹متوسطهو۰ابتدایه،۴تعدادمکاتبخصوصی)

 .میباشد
 .لیسه(.متامانفعالاست۹متوسطهو۰ابتدایه،۴تعدادمکاتبخصوصیفعال)

 دانشگاه های دولتی و خصوصی
 (۱)عداددانشگاههایدولتیراجسرتشدهت

 (۱)تعداددانشگاههایدولتیفعال
 (۰)انشگاههایخصوصیراجسرتشدهتعدادد

 (۰)تعداددانشگاههایخصوصیفعالکهراجسرتشدهاند

 فیصد۹۹میزانشمولیتدرمکاتبدولتی،خصوصی،دانشگاههاوسایرمراکزآموزشی
 مکاتبدولتیوخصوصی،دانشگاههاوسایرمراکزآموزشیبهاساسموثریتکیفیتتدریس

 )موسسهبیست(همکارغیردولتیورشکایانکشافیدرسکتورمعارفموسسات

 معلومات بخش های معارف و تحصیالت

شامره
 

 وضعیت معارف و تحصیالت

۱
تعدادمکاتب

موجود
)دولتیو
خصوصی(

مجموعخصوصیدولتی
27313 290 

2

تعداد
مجموعی
شاگردان
مکاتب

)اناثوذکور(

مجموعاثاذکور
04884163114639 

3

تعداد
انستیتوت

هایتخنیکی
و

مسلکی)دولت
یو

خصوصی(

مجموعخصوصیدولتی
۲۲۴ 
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4
تعداد

کورسهای
خصوصی

کورسخصوصیجوازفعالیتاخذمنوده8کورس۱۲۲بهسطحوالیتازجمله

5
تعدادمدارس

دینیو
دارالحفاظها

مجموعدارالحفاظمدارسدینی رسمیغیررسمی
۳۳۱معلوم۲۸ 

6

تعداد
موسسات
تحصیالت
عالیو

پوهنتونها
)دولتیو
خصوصی(

یکمؤسسهتحصیالتعالیوجودداردکهبنام"مؤسسهتحصیالتعالیلوگر"یادمیگردد.

7
تعدادمعلمین

واستادان
)ذکورواناث(

مجموعاناثذکور
۲۸۹۱۴۱۷۳۳۰۸
۸۷.۴٪۱.۶٪۱۰۰٪ 

چالشهاو8
مشکالت

آنبیتعمیرمیباشند.۱۱۵ادارهتعلیمی،۳۰۷ازجمله
جریبمؤسسهتحصیالتعالیلوگردر۵۰۰ترتیبماسرتپالن،هموارکاریصحنواحاطه

تعهداتکابینهشاملبودهولیتابهحال،باوجودمتاسهایمکررکارعملیآناغازنگردیده.
ولیبوده،شاملنیزکابینهتعهداتدروبود،شدهگرفته۱۳۹۵پالندرزراعتیځایجادپوهن

والیتآنعلمیکادرهایمعاشوامکاناتباوجودیکهنشد،ایجادبودجهموجودیتعدمعلتبه
 ربهعهدهگرفتهبودند.لوگ

کمبودتشکیلکادرهایعلمیدرموسسهتحصیالتعالیلوگر

راهحلهاو9
پیشنهادات

 لوگرعالیتحصیالتمؤسسهدرزراعتیځایجادپوهن
 نهاییسازیماسرتپالنواعامراحاطهمؤسسهتحصیالتعالیلوگر

 بابمکاتب۱۱۵اعامرتعمیرات
 اضافهمنودنبستهایکادریواداریدرتشکیلموسسهتحصیالتعالی

 نفعالمنودنشبکهانرتنتجهتاستفادهاستادانومحصال
عرادهملیبسنوبهتصدیملیبسوالیتلوگر۵انتقال



 پروفایل ریاست اطالعات و فرهنگ والیت لوگر
اینواقعیتاستکهمتامداشتههایمادیومعنوییکجامعهرافرهنگمینامندوریاستاطالعاتوفرهنگاین

وزارتوامکاناتدستداشتهودربخشهایکهمسولیتوالیتجهتترتیبپروفایلوالیتیطبقهدایتمقاممحرتم
 .داردمعلوماتراترتیبمنودهکهقرارذیلاست

 :ځندویدر بخش فرهنگ و گر 
 ریداریموازیسهجریبزمینغرضاعامرموزیموالیتیدرشهرپلعلم.خ

نتآثارمنقولوغیرمنقولمس(جریبزمینغرضاعامرموزیمبرایانتقالوجابجاساخ30بدستآوردنموازیسی)
 عینکدرولسوالیمحمداغهبهاساسفرمانرئیسجمهورطوررایگان.

 آبدهتاریخی.15ثبتودیتابیستعداد
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 ساحهباستانی.11ثبتودیتابیس
 تنشاعران.61ثبتودیتابیس
 نویسنده.7ثبتودیتابیس
 تنخطاطورسام.5ثبتودیتابیس

 قلمآثارصنایعدستیوظروفقدیمیدرآنموجوداست.60موزیمابتداییبهکمکمردمکهدرحدودایجادیک
 بیشاز تقریباً فرهنگکه و ریاستاطالعات صالون در یکگالری عکسهایشخصیتهای80ایجاد قطعه

 ملی،سیاسیوفرهنگیبهشکلقلمیرسامیشده.
 مرکزوولسوالیهایمحمدآغهوبرکیبرک.ایجادسهبابکتابخانهعامهدر

 برنامهمشاعرهونشستهایادبیوفرهنگی.20راهاندازی
تجلیلازروزهایملی،مذهبیوفرهنگیصورتگرفتهازقبیلمشاعرهگلسنجد،روزکتابوکتابخوانی،روزجهانی

 مطبوعاتمورخ،وروزجهانیجوانانمورخ
بابانصبلوایحمیرابدال

 نامگذاریجادهها،چوکهاوپارکهایشهرپلعلممرکزوالیتلوگر.

 در بخش جوانان:
 قدقردادبامراکزتعلیمی،تحصیلیوصحی.ع

 معرفیدههاتنازجوانانبیبضاعتبهمراکزتعلیمی،تحصیلیوصحیباتخفیفویژه.
حتنامهمکاریجوانانباپولیسدرتامینامنیتوجلبجوانانراهاندازیمسابقاتوالیبال،کرکت،فوتسالوووشوت

 بهنیروهایامنیتی.
 تنجوانانذکورواناثبهمرکزآموزشیلنکنکهدربخشلسانانگلیسیوکمپیوترآموزشمیبینند.250معرفی

مدنی،جندر....(بهراهاندازیورکشاپهادربخشهایمختلف)ادارهومنجمنت،صلح،احزابسیاسی،نهادهای
 همکارینهادهاوموسساتمختلف.

 راهاندازیحرشبخاطرپاکیشهرتوسطجوانانبههمکاریشاروالی.
اصلهنهالدرمربوطاتریاستاطالعاتوفرهنگبرایرسسبزی.500غرسبیشاز

 رسانه های در والیت لوگر:
 خشونرشجریدهلوگرهرماه.پ

اخرتوخربنگارریاستاطالعاتوفرهنگرویدادهایخربیرامشمول)خرب،مصاحبه،گزارشمدیریتعمومیآژانسب
وگزارشویژه(کهرویدادهایمهموالیتلوگررادربرداشتهاست،بادرنظرداشتاصولخربنگاری)صحت،دقت،توازن

باخرت،جریدهریاستاطالعاتوبیطرفی(تهیهوترتیبمنودهاست،کهبهموقعجهتپخشونرشبهرسانهها)آژانس
 وفرهنگودیگررسانهها(ارسالگریدهاست.
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 راهاندازیمسابقاتمقالهنویسیبینجوانانذکورواناث.
 تلویزیون ها

ساحهفعالیتصاحبامتیازنوعیترسانهنامرسانهشامره
شهرپلعلمدولتتصویریتلویزیونملی1


 رادیو ها
ساحهفعالیتصاحبامتیازنوعیترسانهنامرسانهشامره

شهرپلعلمدولتصوتیرادیوملی1
شهرپلعلمدولتصوتیرادیواتفاق2
شهرپلعلمنوراللهستانکزیصوتیرادیوزینت3
شهرپلعلممحمداکربستانکزیصوتیرادیوپیوند4
محمدهاشمحسینصوتیرادیومهال5

خیل
شهرپلعلم


 رسانه های چاپی

غیرفعالوقفهایفعالتعدادرسانه
7322

 

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

سکتورزیربناومنابعطبیعیبراساستقسیمبندیکمیتهانکشافیاساساًشاملریاستفوایدعامه،ریاستمخابراتو
تکنالوژیمعلوماتی،آمریتبرشنا،ریاستمعادن،مدیریتترانسپورت،ریاستانکشافشهری،شاروالی،ریاستحوزه

رمیباشد.ازطریقاینسکتورفعالیتهایمرتبطبهزیربنافرعیدریاییوسایرنهادهایدیگرکمککنندهوهمکا
هادرسطحشهروولسوالیها،ترانسپورتزمینی،انرژیوآب،معادنومنابعطبیعیوانکشافشهریمدیریتمیگردد.

جلساتمترکزکارسکتوررابیشرتمسائلانکشافیبنیادیدراینسکتورتشکیلمیدهدوفعالیتهایآنازطریق
سکتوریوکمیتهانکشافیوالیتدرراستایتطبیقبهرتوموثرتربرنامههایانکشافیتنظیممیگردد.

ازعمدهترینرشایطدرراستایرشدپایداراقتصادیووروستاهاتوسعه،حفظومراقبتزیربناهایاساسیشهر
یباشد.رسمایهگذاریدرانکشافزیربناهامتضمنکاهشمیزانفقردرکشورهایروبهانکشافمانندافغانستانم

رفاهاقتصادیوحامیهکنندۀساختاراجتامعیپایدارمیباشد.دسرتسیبهخدماتصحیمعیاری،آبآشامیدنی،
دسرتسیبهرسکوخدماتمعیاریشبکهفاضالبوسایرموارددرایجادیکجامعهساملوافکارباروردرروندتحقق

 .ادینقشعمدۀرابازیمینامیدرشداقتص
سکتورزیربنابهحیثفکتوراساسیپیرشفتمملکتفعالیتداردودرایناواخرتوجهبیشرترهربیحکومتوحدت
ملیبهاینسکتوراست.بااساساینملحوظدرسالهایاخربهبنادرتجارتی،انکشافشهرها،متدیدرسکهاحلقوی،
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ادی،ایجادزونهایخاصاقتصادی،تحیهشبکهایاباشامیدنیوکانالیزیسیون،متدیدایجادزونهایاقتص
رفتهاستګفایربینور،ایجادانرژیوبرقبیشرتصورت

 اهدافاساسیساختوساززیربناها
فاضالبارتقایسطحدسرتسیمردمبهزیربناهایاساسیمانندآب،برق،رسک،خدماتترانسپورتیوشبکههای

شهروندانمعیاریوایجادفرصتهایکاریابیبرای
فراهمآوریتسهیالتالزمبهمنظورایجادیکفضایمناسببرایرسمایهگذاریهایمشرتکدولتوسکتورخصوصی

درامورزیربناها
ربناهاحامیۀروندارتقایظرفیتوتوامنندسازیمنابعبرشیواداریبهمنظورانکشافوتوسعۀزی

گذشتهدرحالبهبودوانکشافبودهکارهایبایدخاطرنشانساختکهاینسکتوردررشایطفعلینظربهسالهای
رفتهاست.ګفعالیتهایزیلصورتودرسطحوالیتلوگردرعرصهزیربنائی

 املللیترتیبونهاییمنودناولینماسرتپالنعلمیومنطقیبرابربهستندردهایملیوبین
 ساختامنیګپروژههایبزر۳۰تطبیقبیشرتاز

 درشهرپلعلمټاواګمی۶۴تکمیلسبسبستیشن
 ولتبهشهرپلعلم۲۰۰۰۰متدیدشبکهبرقانتقالی

 تکمیلفازاولشبکهابرسانیشهرپلعلم
 اغازفازدومشبکهابرسانیشهرپلعلم

 فامیل۱۳۰۰۰،اغازیکارشبکهبرقتقسامتیبرایی٪۶۵تکمیلدیزاین
 کیلومرتشبکهبرقامریتبریشنا۴،۳تکمیل
 مرحلهاولکیلومرترسککابلالیلوگر22اسفالت

 کیلومرتقراردادگردیده 24 بهطول مرحلهدومآناغازکار
 پروژهمربوطبهریاستشاروالی۱۰ترتیباسناد
 نومربوطبهریاستشهرسازیپروژه۷تکمیلرسوی

 تکمیلرسویدوشهرکدرشهرپلعلم
اغازکارفازدوومشهرمهاجرینپلعلم

:چالش ها و مشکالت
لوگرکهشاهراهکابلراباجنوبکشوروصلمینامید.-کندبودنکاراسفالتفازدومرسککابل

ضآسیبقراردارد.رسکهایولسوالیهااگرچهجغلاندازیشدهولیجدآدرمعر
نبودتامینامنیتکاملدرکارپروژههایگانهمشکلمحسوبگردیده
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 محدودیتبودجهدرراستایاسفالتریزیرسکهایولسوالیهایمربوطوالیتلوگر
 دسرتسینداشنتبهآبآشامیدنیصحیدرسطحوالیت.

 درسطحوالیتوولسوالیهاعدمموجودیتبرنامههایدرستبرایپاککاریکانالهایآب
 نپرداخنتتکسصفاییوعرضهخدماتشهریتوسطاداراتدولتیوغیردولتی.

 همکارینکردنمردمدرزمینهپاککاریشهر)موجودیتفرهنگضعیفشهرنیشنی(
 محدودیتبودجهدرزمینهساخنتزیربناهایعوایدیدرشهرپلعلمومراکزولسوالیهایششگانه.

 وجودیتظرفیتپایینوکمبودتشکیلووسایطحملونقلبرایتنظیموپاککاریشهر.م
 اعامرمنازلوساختامنهادربرخیازنقاطشهرخالفپالنموجودهشاروالی.

 نیازمربمجهتاحداثسباستیشنهاوشبکههایداخلیدرولسوالیهایمربوطوالیت
 داندرنقاطمختلفپلعلموولسوالیهایمربوطهآنغصبزمینهایدولتیتوسطزومن

 کمبودوسایلتخنیکیوسامانآالتجهترسویپروژههایتاسیساتآبیدرسطحوالیت
 نبودبودجهانکشافیکافیجهتمتویلپروژههایزیربناییموردنیاز

 بیشرتمعادنوالیتلوگردرساحاتناامنواسیبپذیرموقیعتدارد

دسرتسیبهرسکها
 مجموعرسکهایشهریوروستایبهکیلومرت

 کیلومرتمیباشد۴۸۶مجموعرسکهایشهریوروستایی
 مجموعهرسکاسفالتشدهوجغلاندازیشدهبهکیلومرت

کیلومرترسکهااسفالتګردیدهاست۲۶۹بهحدود
 میادینهواییوسیستمترانسپورتوالیتی

 میادینهوائیتعداد
دروالیتلوګرداراییکمیدانهواییدرولسوالیمحمداغهبودهکهدرپالنمیباشدوکارعملیاناغازنهګردیده

 است
 دسرتسیبهترانسپورتزمینیوهوائی

ردماندربخشترانسپورتیزمینیازطریقوسایطاتحادیهها.هدههایتراتنسپورتیوشخصیدسرتسیداردوم
 والیتتافعالبهترانسپورتیهواییدرخودوالیتدسرتسینداردوازمیدانهایشهرکابلاستفادهمیکند

  برق والیتی
 دسرتسیبهانرژیبرق

کیلوولتانرژیسولریرادرحالحارضدردسرتسدارد۳۰میګاواتبرقوارداتیو۳۲والیتلوګردارایی
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) به تفکیک سکتور زراعت و انکشاف دهات  تحلیل وضعیت موجوده -4
 ولسوالی ها (

سکتورزراعتوانکشافروستامطابقتقسیمبندیکمیتهانکشافیاساساًشاملریاستزراعت،مالداریوآبیاری،
ریاستاحیاءوانکشافدهات،ریاستمبارزهعلیهموادمخدر،ریاستحفاظتمحیطزیستونهادهایکمککننده

هایمیب ساختزیربنا انکشافدهات، آبیاری، مالداری، زراعت، فعالیتهایمرتبطبه طریقاینسکتور از اشد.
روستایی،بلندبردنبنیهاقتصادیمردم،انکشافتشبثاتروستایی،جلوگیریازکشتواستعاملموادمخدروبهبود

خدماتی،اقتصادیصحیواجتامعیراتشکیلوضعیتمحیطزیستمیباشد.مترکزکارسکتوربیشرتمسائلانکشافی،
میدهدوزراعتیکسکتورمهموبنیادیاقتصادهرکشورمیباشدکهدرزندگیانسانهادردورههایمختلفوانکشاف
جامعهبرشیدارایاهمیتخاصبودهاستبنابرینوالیتلوگرازنگاهزراعتومالداریدارایموقعیتجغرافیایمناسب

زراعتبودهکهبیشرتمردموالیتلوگرکهاکرثشاندردهاتزندگیمیکنندبهزراعتومالداریاشتغالبرایکشتو
دارند.

بنابریندررشایطکنونیکشورزارعینومولدینمحصوالتزراعتیومالداریرابایدهموارهتقویتکردتاآنهابااستفاده
تکنالوژیکیدرراستایرشدتولیداتزراعتینهتنهابهرهمندساختبلکهدررشدمهارتازهمکاریهایفنی،مادیو

آوریسهولتهایحفاظتی هایکاریفراهم کمیته استحکام و تشکیل پروسیس، ای، هایمزرعه کارکرد و ها
رزندهدررشدانکشاف)رسدخانه،بستهبندیمناسبتولیدات(وترانزیتتجارتزراعتیهمکاریجدیمنودهتانقشا

اقتصادیدرسطحوالیتداشتهباشیم.
ومرصوفیتباوجود.دارنداشتغالمالداریوزراعتبهمیکنند،زندگیدهاتدرشاناکرثکهلوگروالیتمردم۸۰٪

.میباشیمخارجیتولیداتبهوابستهبیشرتتولیداتنظرنقطهازهمهنوزمردماکرثمشغولیت
ینوالیتاستفادهکمرتصورتمیگیردکهمهارسازیوایجادبندهایجدیدومیکانیزهشدنسیستمهایازمنابعآبیا

آبیاریجدیدرضورتداردونسبتعدمموجودیتوپایینبودنسطحزمینههایوصولعایدوانکشافبهرتازقبیل
سیس نباتی، و حیوانی پروسسمحصوالت های دستگاه رسد، های خانه ارتباطزخیره مارکتنگ، و بازاریابی تم

سیستامتیکمولدبابازار،زخایروسیستمهایآبیاری،عواملزراعتی،محلیوابتدایی،عالقمندیکمرتمتشبثین
خصوصیبهرسمایهگزاریدراینوالوهمازظرفیتهایتولیدیموجوداستفادهاعظمیصورتنگرفتهوعایدمولدین

گرفتهوقناعتبخشمنیباشد.درسطحپایینقرار
والیتلوگریکیازوالیتزونمرکزبودهکهمحصوالتسبزیجاتآنمانندبانجانرومی،کچالو،پیازبهوالیاتهمجوار
وپاکستانصادرمیگردد،قابلیادآوریاستکهوالیتلوگرازنگاهباغاتغنیبودهمیوههایمانندزردآلو،انگورو

امنهزیادتولیدمیگرددکهیکیازجملهاقالمعمدهصادراتیاینوالیتبشامرمیرود.بادامبهپی
والیتلوگربرعالوهآنکهزراعتیبودهدرکنارآنمردماینوالبیترشمرصوفپرورشمالداریوفارمهایمرغداری

وگذرگاهانتقالمیگردد.هزارلیرتشیرحیواناتبهکابل20میباشندطوریمثالدرفصلبهاردرحدود
کشورچینقرارداد MCCقابلیادآوریاستکهمیسعینکلوگردرمنطقهوجهانکمنظیربودهکهباکمپنی

گردیدهاستولیمستافانهاستخراجواستحصالآننسبتمشکالتسیاسیوضعفامنیتعمالآغازنگردیدهدر
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میگردد. فراهم اشتغال زمینه کشور مردم سایر و لوگری تن برایهزاران گردد آغاز عمآل آن استخراج صورتکه
رابرایایجادپارکهایصنعتیدرجوارولسوالیمحمدآغهکهجریبزمین500خوشبختانهوالیتلوگردرحدود

عمالاحاطهگردیدهورسکهایداخلیآناسفالتگردیدهکهبهمجردانتقالبرق،پروسهتوزیعآنبهتجارملیآغاز
رمناسبترینخواهدگردیدتاازیکطرفرسمایهخودرابرایایجادفابریکاتمختلفبکارانداختهوازجانبدیدگ

 محلبرایانتقالفراوردههابهکابلخواهدگردید.

 تحلیل منابع موجوده با در نظر داشت شاخص های ذیل   
 منابع آبی والیت لوگر )دریایی لوگر(:

(رسبندوجودداردکهبشکلپختهوخامه77کیلومرتاستکهدرمسیردریاییلوگربهتعداد)260طولدریایلوگر
رسبندانازطریقوزارتانرژیوآبوتیمپیارتیمقیموالیتلوگرودونرهایمختلفدرجریان35ازجملهمیباشدکه

رسبندانشناسائیگردیدهکهفعالخامهبودهوناگفتهمناندکهبعضیازرسبندها42سالاعامرگردیدهاستکه15
ردیدهاست.خامهفعلیتوسطریاستمحرتمزراعتوالیتلوگرپختهکاریگ

 زمین وآبیاری 
عدادکانالهایآبیاریباظرفیتآنوتعدادذخایرآبزراعتی/ظرفیتت

  بندهاى آب
درواليتلوگرسهبندآبوجودداردکهبهنامهاىخروار،آبتکوکرومبىيادميشودواعامرآنباعثآبيارىبرخى 

 .شدخواهد بيشرتزمنيهاىزراعتى
.خرواردرخروار،آبتکدرخوىشوکرومبىدرولسواىلبرهکىبرکموقعيتداردآببند

 بند های ذخیروی والیت لوگر:
الیتلوگردارایدوبندذخیرویآبمیباشدکهقرارذیلاست:و

 بند ذخیروی رسخاب: 
24000میلیونمرتمکعبآبراداردو9اینبندذخیرویدرقریهرسخابولسوالیمحمداغهموقعیتداردکهظرفیت

هزارجریبزمینزراعتیقریجاترسخابوزرغونشهررابطورنورمالآبیاریمینامیدوناگفتهمناندکهمردمقریجات
سالقبلتوسطجرمنهااعامرگردیدهاست.80متذکرهبراینوشیدنازآبآننیزاستفادهمیکنندکه

 گر: تعدادکاریز ها در والیت لو 
کاریزبهتفکیکمرکزوالیتوولسوالی279راساسرسویریاستحوزهفرعیدریاییوالیتلوگردراینوالیتبهتعدادب

62کاریز،ولسوالیبرکیبرک78کاریز،ولسوالیمحمدآغه42هاشناساییگردیدهاستکهقرارذیلمیباشد:پلعلم
کاریز29کاریزوولسوالیچرخدارای18کاریز،ولسوالیازره14خروارکاریز،ولسوالی36کاریز،ولسوالیخوشی

میباشد.
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 بند ذخیروی خروار: 
میلیونمرتمکعبآبراداردجمعآ17بندذخیرویخرواردرقریهچاالکخیلولسوالیخروارموقعیتداردکهظرفیت

فامیلمیباشد.13000نهزارهکتارزمینراآبیاریمنودهواستفادهکنندهگانآ6000
کانالهایآبیدرسطحوالیتلوگر:

رشتهکانالدروالیتلوگربهتفکیکولسوالیهاشناسائیگردیدهاستکهمعلوماتمفصلآنباتفکیک118بهتعداد
لیبرکیکانالآبی،ولسوا20رشتهکانالآبی،ولسوالیمحمدآغه10مرکزوولسوالیهاچنیناستپلعلمدارای

کانالآبیمیباشد.20وولسوالیازرهدارای8،ولسوالیخراور35کانالآبی،ولسوالیخوشی25برک

 چشمه ها:
چشمههایآبیطبیعیدرسطحوالیتلوگربراساسرسویکهازطرفریاستحوزهفرعیدریاییباتفکیکمرکز

چشهدرشهرپلعلموچهارولسوالیاینوالیت42تعدادوالیتوولسوالیهایمربوطهآنصورتگرفتهاستبه
شناساییگردیدهاستکهقرارذیلمیباشد:

 چشمهآبی7شهرپلعلمدارای
 چشمهآبی9ولسوالیبرکیبرکدارای

 چشمهآبی2ولسوالیچرخدارای
 چشمهآبی5ولسوالیخوشیدارای
 چشمهآبی19ولسوالیمحمداغهدارای

 رسمایه گذاری عواید و
 سالگذشته(5جموعبودجهانکشافیساالنهسکتورزراعت)حداقلطیم

 افغانی۱۲۷۳۱۳۵۲۶مجموعبودجهانکشافیریاستزراعتمبلغ
 سالگذشته(5میزانمرصفبودجهانکشافیساالنهسکتورزراعت)حداقلطی

 افغانی۱۲۲۳۲۸۵۲۶مجموعبودجهمرصفشدهانکشافیریاستزراعت
 سالگذشته(5مجموععوایدسکتورزراعت)حداقلطی

 زراعتمیزانرسمایهگزاریسکتورخصوصیدرسکتور
 فیدرسکتورزراعتموسساتهمکارغیردولتیورشکایانکشا

موسساتوبرنامههایهمکارعبارتازبرنامهکلپ/برنامهکاردایف/برنامهملیباغداریومالداری/برنامهآنفارم/برنامه
انآی/افغاناید

نیازمندیهایعمدهواساسیدربخشسکتورزراعتوانکشافدهات:
کانالهایآبیاری. هایآبگردانو بند اعامر زیرآبقراردادنزمینهایزراعتیبا

ولسوالیها. ترمیمتعمیریونتهایترویجیدر تجهیزو اعامر،
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ولسوالی. سطحهر ایجادیونتهایمیکانیزهدر
ایجاداستیشنهایالقاحمصنوعیدرمرکزوولسوالهیا.

ایجادکلنیکهایسیارحیوانیجهترسیدگیعاجلبهمشکالتمالداران.
کنرتولوکیفیتدربنادروالیتجهتکنرتولکیفیتمحصوالتوارداتیحیوانی.ایجادمرکز

ایجادکندههاوحفرچاههایآبدرساحاتعلفچرهابرایمواشیمالداران.
رشدباغداریدرمتامولسوالیها.

مهارساخنتآبهایسطحی)برفوباران(باایجادچکدمها.
یستمقطرهاییوزراعتمکانیزهبهمعیارهایجهانی.مدرنیزهساخنتسیستمآبیاریبهس

چالشهاومشکالتدرسکتورزراعتوانکشافدهات:
 کمبودزیربنایزراعتیمانندکانالهایکانکریتشده،بندهایآبی

 نبودستیشنهایالقاحمصنوعیدربعضیولسوالیهاوساحاتدوردست
عدمموجودیتفارمماهیپروری

فارمهایتکثیریوترویجیگاوداریعدمموجودیت
کمبودتجهیزاتووسایلکمپیوتری.

نداشنتذخیرهخانههاورسدخانههایمعیاری.
عدمتخصیصکافیجهتخریداریتخمهایبذری.
کمبودآبهایزراعتیازاثرنبودبندهایآبگردان.
نبوددستگاهالبرتواربرایتشخیصامراضنباتی.

زرعتیدرسطحولسوالیها.نبودیونتهای
نبودیونتهایمکانیزهزراعتیدرسطحولسوالیها.

 فابریکهپروسسلبنیاتوجودندارد.
عدمموجودیتوسایلمودرنپروسسموادلبنیومارکیتفروشمحصوالت

نبودوسایلووسایطمیکانیزهزراعتی
کمبودتخمهایاصالحشدهبزریوکودکیمیاوی

بینرفنتجنگالتطبعیوعلفچرهاقطعواز
 تبدیلزمینهایزراعتیبهمنراترهایشی

 .عدمامنیتمطمنئدرزمانتطبیقپروژههایانکشافیدربعضینقاط
 عدمموجودیتتشکیلمناسبنظربهحجمکار
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 عدمسهولیتترانسپورتکافیجهتنظارتپروژهها
 وتسهیالتمخابراتیکمبودوسایلوتجهیزاتدفرتی

 زراعتسکتوردرذاریګکمبودرسمایه
 نبودفضایکاریمناسب)تعمیراداری(برایپیشربداموراتدفرتیریاستاحیاوانکشافدهات

 نبودبودیجههایمحیطزیستیدرمتامفعالیتهایانکشافیوخدماتیادارات
 استفادهازچاههایعمیقجهتابیاریزمینهایزراعتی

راهحلهاوپیشنهادات:
 ایجادواعامرفابریکهپروسسلبنیات

 بندخردآبیدرولسوالیهایششگانه15کانالو24پختهکاری
 ایجادستیشنهایالقاحمصنوعیدرولسوالیخروار،چرخوازره
 ایجادفارمهایترویجیوتکثیریماهیپروریدرمرکزوولسوالیها

 یجیوتکثیریمرغداریدرمرکزوولسوالیهاایجادفارمهایترو
 تهیهوسایلمدرنپروسسموادلبنیوایجادمارکیتفروشمحصوالت

 ایجادفارمهایترویجیوتکثیریگاوداریازنسلهایاصالحشدهدرمرکزوولسوالیها
 ایجادمارکیتفروشغوزهپیله

 خروار،ازرهوخوشیاعامرکلینیکهایتیپیکحیوانیدرولسوالیهایچرخ،
 بهدسرتسقردادنتخمهایاصالحشدهوکودکیمیاوی

 احیایمجددجنگالتطبیعیوعلفچرها
هشتادکهمیباشدزراعتىوالیاتازیکىلوگروالیتتوزیعمنراترهایشیازطرفشاروالیهایمرکزوولسوالیها

 .میباشدزراعتبامتکىآنمردماقتصادصددر

تانشیل ومنابع موجوده بالقوه انکشاف اقتصادی واجتامعی تحلیل پو 
 سکتور زراعت وانکشاف دهات

 زمین های قابل کشت) آبی، للمی(/ ظرفیت هکتار
مىدستبهللمى۳۴۳۰۰وآىبزمینجریب۵۱۵۰۰اززراعتىمحصوالتتنهزارانسالهمهوالیتاینارعینز

آورند.
بهلوگروالیتبرعالوهبعداًوکاشتهمختلفسبزیجاتوجو،لوبیا،جوارگندم،تُنهزارتنسالههمهلوگروالیتدر

.میشودفرستادهخوستوپکتیاکابل،والیات
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زمینهکتار۳۲۲۷درآنهاىنهالکهمیشودتولیدنیز(باداموزردالوانگور،سیب،چون)مختلفجاتمیوههمچو
.نداردهافارمتاکنونلوگروالیت.میدهداصلحسالهمهوشدهکاشته

 :بازى ها
دارد.کلپهادهوروزىسآمریتواستمروجوالیتایندرنیزعرصىهاىبازىازشامرى،عنعنوىهاىبازىبرالوهع

شایقینوالیتایندرنیزسطرنجوبوکسینگ،کانکفو،ووشو،تکواندو،بوکس،کرکت،والیبالفوتبال،هاىبازى
 میباشد.لوگرعنعنوىهاىبازىشاملنیزدوشوکوشتىهاىبازىدارد.زیاد

 :گرزراعت و مالداری در والیت لو 
 وشش زمین های والیت )لوگر( باتفکیت ولسوالی ها)هکتار(پ

ولسوالیها
زمینهایابی 

 

زمینللمی
 

باغات
تاکستانها 

بکروبایر 
ساحاتریگی 

 

بتهزار
علفچر 
برفدامئی 

ساحاتمسکونی 
 

باطالقها
مجموعزمین 

 

ازره
 1771

 

19
 6 0 1724

 

0 

15584
 56467
 

0 15
 489

 76075
 

برکیبرک
 

9630
 288
 76
 8 4603

 

0 66
 11484

 

0 929
 211
 27295

 

چرخ
 3378

 1940
 190
 591
 1535

 

0 312
 19813

 

0 718
 184
 28661

 

خروار
 4281
 7769
 

7 0 3404
 

0 135
 30421

 

0 317
 390
 46724

 

خوشی
 1030
 248
 83
 0 9811

 

0 301
 31917

 

0 92
 149

 43631
 

محمدآغه
 10492
 

50
 313

 436
 37074

 

0 39
 54690

 

0 1032
 469
 105026

 

پلعلم
 15958
 1875
 184
 438
 24457

 

0 224
 65307

 

0 2477
 1202
 112122
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 مجموع

46540
 12189
 

859
 1473

 82608
 

0 

16661
 27009
 

0 5580
 3094
 196013

 

 مجموعبهفیصد
10.24

 5.09
 0.30
 0.44
 18.71

 0.00
 3.32
 60.33

 0.00
 1.04
 0.53
 100.00

 

 

 مربوطه های ولسوالی تفکیک ربهګساحات تحت کشت میوه  جات دروالیت لو 
 یوه جاتم

 
 والیت

 مجموع
سایرمیوه

میوه
 جات

 سیب ناک زردآلو شفتالو آلو چهارمغز توت بادام آلوبالو

 ساحه ساحه ساحه ساحه ساحه ساحه ساحه ساحه ساحه ساحه 

 ازره 2 0 2 0 0 1  1 0 0 6
 برکیبرک 49 0 20 1 1 0 0 3 0 2 76
 چرخ 109 0 60 2 5 0 2 10 0 2 190
 خروار 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
 خوشی 35 0 13 0 1 0 2 29 1 2 83
 محمدآغه 245 5 24 3 3 0 1 30 0 2 133
 پلعلم 72 7 45 3 8 0 5 24 12 8 184
 مجموع 516 12 168 9 18 1 10 97 13 16 859



 ساحه تحت کشت نباتات به هکتار
 له جاتغ

 
ګندم جو ارزن مجموع غلهجاتفصلدوم  والیت

 ګندمآبی للمی جواری 
 ساحه ساحه ساحه ساحه ساحه ساحه ساحه

 ازره 850 32 0 2 884 22 
 برکیبرک 6300 528 32 20 6880 790 
 چرخ 1911 2500 25 12 4448 60 
 خروار 970 12100 70 38 13178 120 
 خوشی 769 200 12 0 981 45 
 محمدآغه 4400 250 16 46 4712 780 
 پلعلم 6300 1590 40 37 7967 1133 
 مجموع 21500 17200 195 155 39050 3130 
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 هکتارساحات تحت کشت نباتات به 
 والیت نعتی وتیلیص

  لبلبو زغرآبی سایبین تنباکو زعفران   مجموع
     

 ساحه 
 ساحه ساحه ساحه ساحه ساحه 

 ازره 0 0 0 0 0.8 0.8
 برکیبرک 5 2 3 12 1 23
 چرخ 4 0 0 5 0.1 9.5
 خروار 1 0 0 3 0 4

 خوشی 0 0 0 0 0.5 0.5
 محمدآغه 2 2 3 6 1 14
 پلعلم 3 3 4 4 1 15

 مجموع 15 7 10 30 4.4 66.4

 ساحات تحت کشت نباتات به هکتار
 والیت بزی جات فالیز کاریس

شلغم    پیاز پالک بامیه زردک تربوز سیر بادرنک 
       کچالو

 ساحه 
 

 ساحه
ساحه ساحه ساحه ساحه   ساحه ساحه ساحه

 ازره 2 3 3 1 0 0 0 1 3
 برکیبرک 196 152 2 3 5 3 1 2 8
 چرخ 75 76 0 2 34 5 1 3 5
 خروار 10 3 0 0 6 7 0 5 2
 خوشی 3 2 0 0 0 0 0 1 1
 محمدآغه 295 654 2 6 22 22 3 4 4
 پلعلم 120 360 8 12 42 43 1 6 5
 مجموع 700 1250 15 24 109 43 6 22 28

 ساحات تحت کشت نباتات به هکتار
 دامه سبزی یجات فالیز کاریا

سایرنباتاتبهشمول
رشقهوشبدر مجموع سایر بادنجان کدو فاصیله مرچ

 رومی
بادنجان

 سیاه
 والیت

 ساحه ساحه 
ساحه ساحه   ساحه ساحه ساحه

 ازره 1 2 1 0 0 10 27 894
برکی 9 58 5 2 1 55 502 2067

 برک
 چرخ 6 16 3 3 1 33 263 1122
 خروار 2 3 2 0 0 1 41 2478
 خوشی 1 2 1 0 0 2 13 55
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محمد 7 70 8 3 2 28 1113 4323
 آغه

 پلعلم 4 49 16 5 4 30 684 6787
 مجموع 30 200 36 13 8 159 2643 17716

 مجموع ساحات آبی وللمی به تفکیک ولسوالی ها
 گروالیت لو  مجموع  ساحه آبی جموع ساحه للمیم

 گردروالیت لو  ۱۳۹۷تولیدات زراعتی طی سال 
 تولید تن ساحه للمی به هکتار ساحه آبی به هکتار اسم نبات امرهش
۲۱۶۰۵۱۷۲۰۰۶۲۶۵۴.۵ګندام۱
۲۵۰.۹جو۲
۵۵۰۰جواری۳
۹۵.۴ماش۴
۶۸۱۸۱.۷ګوران۵
۲۲۶۷۰سیب۶
۳۴۸۷.۵زردآلو۷
۳۲۵.۵شفتالو۸
۸۰۸.۵بادام۱۰
۲۱۲۰۰بادنجانرومی۱۱
۲۲۷.۵بامیه۱۲
۷۲فاصلیه۱۳
۸۴۰تربوز۱۴
۱۰۵۰ګبادرن۱۵
۴۰۱۷۶۷کدوچه۱۶
۷۰۰۲۳۹۴۰کچالو۱۷
۱۲۵۰۵۰۵۹۴.۲۵پیاز۱۸
۲۴۰۰۵۷۵۰لوبیا۲۰
۷.۱۰.۰۲۱۳زعفران۲۱
۰.۷۵۳.۶نخود۲۲

  ساحه ساحه
 ازره 1776 32
 برکیبرک 10217 528
 چرخ 3389 2500
 خروار 3643 12100
 خوشی 853 200
محمدآغه 10399 250
پلعلم 14740 1590
مجموع 45014 17200
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 جدول احصائیه حیوانات به تفکیک ولسوالی ها:

 

چگونگیوضعیت 
 مالداران

مردموالیتلوگراکرثاًبهشغلمالداریمرصوفهستندکهازهمینطریقاعاشهفامیلخویشرا
تهیهمیدارند.دروالیتلوگرمواشیازقیبلگاو،گوسفند،بز،شرت،اسپ،مرکب،طیور،زنبور

عسل،وکرمپیلهموجودمیباشد.
مسلکیشغلمالداریدروالیتلوگرقناعتبخشنبودهزیراخشکسالیهایازلحاظفنیو

متواترعدمدسرتسیمالدارانبهموادخوراکیباکیفیت،نبودچراگاهمناسببرایحیوانات،عدم
دسرتسیبهواکسینهایباکیفیت،کمبودنسلهایاصالحشدهحیوانات،عدمموجودیتجای

دارانرامترضرساختهاست.مناسبنگهداریحیوانات،مال
تعداد و 

چگونگی مراکز 
صحی حیوانی و 

 نباتی

بابمراکزصحیحیوانی)کلنیکهاوادویهفروشیهایحیوانی(۴۱بهتعداد


تعداد فارم های 
مرغداری 

  ګوشتی
 وتخمی

میباشدموجودتخمیفارمباب۱۰تعدادبهووشتیګبابفارم۳۶بهتعداد

مراکز تعداد 
سنرتجمعاوریلبنیاتموجوداست.۱۲باباستیشنهایالقاحمصنوعیو۱۸بهتعداد القاح مصنوعی

 احیاء و انکشاف دهات:
وزارتاحياوانکشافدهاتبادستورالعملاسرتاتيژيجديدباهدفکاهشفقردرکشور،بلندبردنسطحاقتصادی
واجتامعیروستاهاوهمچنانحاميتازجامعةدهايتایجادگردیدواصالحاتعظيماداری،بازسازيونوسازییکی

مندیهايمربممردمدهاتکشوراستبنابرینوزارتاحیاءازدستآوردهایعمدهاینوزارتدرخصوصبرآوردننیاز
والیتافغانستانباموسساتهمکاردرعرصههایمختلفحیاتیمرصوففعالیتهستنداز34وانکشافدهاتدر

م
جموع

 

طیور
پ 

اس
اشرت 
ب 

مرک
 

بز
گوسفند 

 

گاو
والسوالی 

 

 219268 56 780 1240 3600 15460 17979  پلعلم/مرکز
 24600 60 310 890 1800 7730 80089  محمدآغه
 17200 50 520 985 1860 8306 8386  برکیبرک
 6720 40 112 1262 1440 6184 7191  چرخ
 8510 20 260 889 1240 5153 3926  خوشی
 3920 182 45 285 1840 3607 3742  ازره
 3360 156 46 833 720 3093 2588  خروار
 283578 564 2073 6384 12500 49533 123901 مجموعه
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اینروبخشبزرگکمکهایجامعهجهانیازطریقبرنامههایملیاینوزارتدرروستاهایکشورمبنیبربلندبردن
طحزندگیمردمودسرتسیآنهابهخدماتاجتامعیوارتقایسطحمعیشتپایداربهطورمؤثربهمرصفمیرسد.س

 برنامه همبستگی ملی و یا برنامه مثاق شهروندی:
رسآمتوسطرئیسجمهورآغازگردیدکهاینبرنامهبابهبودروندعرضه2016رنامهمیثاقشهروندیدرماهاکتوبرسالب

؛حکومترادربرابرمردمبیشرتپاسخگوساختهوسطحرضایتشهروندانراازچگونگیانجامخدماتافزایشخدمات
 خواهدداد.اینبرنامهمتعهدبهانجامفعالیتهایگسرتدهتوسعویدردهسالآیندهدراینبخشهامیباشد:

   خدماتاساسیصحی
 دسرتسیاساسیبهتعلیم  
 ژیهایزراعتیوعرضهخدماتتوسعویبهبودتکنالو  
 مدیریتآبشاملتأمینآبآشامیدنیصحی،آبیاری،کنرتولسیالبوحفظالصحه  
 اتصالروستاهابااحداثوبازسازیرسکهایدرجهسوم  
 استفادهازانرژیقابلتجدید  

تمسوولیتسهبخشمهموکلیدیاینبرنامهبرمبنایراهکارهایبرنامهمیثاقشهروندی؛وزارتاحیأوانکشافدها
وات(،رسکهای«100»رابهعهدهداردطوریکههرقریهحداقلبایدبهبرقاساسیازمنابعقابلتجدید)هرخانواده

مناسبوزیرساختهایکوچکآبیاریدربرگیرندهحقابه،سیفون،بندهایکوچک،کانالهایآبیاریودیوارهای
ویوگبیونیدسرتسیداشتهباشند.محافظ



شامره
 

تعداد  ولسوالی
 قریجات

تعداد 
شوراهای 

 مردانه

فیصدی 
قریجات 

 تحت پوشش
تغییرات در زندگی اهالی 

 قریه جات مربوطهولسوالی و 

رسویمقدماتیوتخنیکیپروژهها 100% شورا231 250 پلعلم 1
 جریاندارد

رسویمقدماتیوتخنیکیپروژهها 100% شورا73 75 خوشی 2
 جریاندارد

 برنامهمیثاقشهروندیرشوعنشده %0 شورا135 145 محمدآغه 3
 شهروندیرشوعنشدهبرنامهمیثاق %0 شورا133 148 برکیبرک 4
 برنامهمیثاقشهروندیرشوعنشده 0% شورا90 93 ازره 5
برنامهمیثاقشهروندیرشوعنشده%0شورا10260چرخ6
برنامهمیثاقشهروندیرشوعنشده%0شورا7574خروار7

رصفدرمرکزویکولسوالیبرنامه 29% 796 888مجموع
 آغازگردیده

 

ناموتعدادشوراهایانکشافیقریجاتولسوالیهایوالیتلوگرکهازطریقبرنامهمیثاقشهروندیتحتپوششقرارگرفته
است
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مرکزشهروشامره
ولسوالیها

تعدادقریهجاتکه
دسرتسیکاملبهآب

صحیدارند.
تعدادقریهجاتکهدسرتسی

نسبیبهآبصحیدارند
تعدادقریهجاتکه

دسرتسیبهآبصحی
ندارند.

1
 
 

 پلعلم
80 

حلقهچاهآب500حفاری
آشامیدنینیمهعمیقکهبهتعداد

قریهازآبآشامیدنیصحی
 مستفیدمیگردند

 (قریه20بهتعداد)

2 
 45 محمدآغه

حلقهچاهآب133حفاری
آشامیدنینیمهعمیقکهبهتعداد

قریهازآبآشامیدنیصحی40
 مستفیدمیگردند

 (قریه65بهتعداد)

3 
 70 برکیبرک

حلقهچاهآب160حفاری
48آشامیدنیدستیکهبهتعداد
قریهازابآشامیدنیصحی

 مستفیدمیگردند
 (قریه30بهتعداد)

4 
 10 چرخ

حلقهچاهآب260حفاری
آشامیدنینیمهعمیقکهبهتعداد

قریهازابآشامیدنیصحی80
 مستفیدمیگردند

 (قریه60بهتعداد)

5 
 10 خوشی

حلقهچاهعمیق100حفاری
واعامردوشبکهآبرسانیکهبه

 قریه20تعداد
 (قریه35بهتعداد)

همجوارآنازآبآشامیدنیصحی  
مستفیدمیگردند

6 
 23 ازره

حلقهچاهعمیقواعامر25حفاری
20دوشبکهآبرسانیکهبهتعداد
قریههمجوارآنازآبآشامیدنی

 صحیمستفیدمیگردند
 (قریه50بهتعداد)

7 
 25 خروار

حلقهچاهآبآشامیدنی50حفاری
قریهاز15نیمهعمیقکهبهتعداد

ابآشامیدنیصحیمستفید
 میگردند

 (قریه45بهتعداد)



 :1396الی  1387ولسوالی و مرکز والیت لوگر از سال  6توزیع گبیون در 
بخاطرتحکیامتسواحلدریاو2x1و1x1 بکسگبیونبهسایز4548تاالحالبهمقدار1387ازآغازکاردرسال

شهرپلبخاطرجلوگیریازتخریباتکهدرجریانسیالبهایمؤسمیرخمیدهدبهشواریهایانکشافیقریجات
علموولسوالیهایششگانهاینوالتوزیعگردیدهوکارتحکمیاتآندرساحاتمربوطهبهپایهاکاملرسیدهاست.

 برنامه ملی راه سازی روستائی:
بهمنظورکمکبهمردمدهاتدرامراحیاوبازسازیزیربناهایمربوط1381رنامهملیراهسازیروستائیدرسالب

ودنزمینهکاریابیبرایکارگرانآغازگردیدهبودریاستاحیاوانکشافدهاتبراساسرهنمودوزارتاحیافراهممن
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فعالیتهایخویشرابشکلمنظمبهمنظورایجادتغیراتدر1389وانکشافدهاتازطریقاینبرنامهدرسال
زندگیمردمبهطورذیلاجرامنودهاست.



قریهولسوالیشامره
خرابهوغیررسک
قابل

(KMاستفاده)
رسکهایجغل

(KMاندازیشده)
رسکهایقیرریزی

(KMشده)

ازرسککابللوگرالی پلعلم1
0 قریهکرنیل

اعامر
کیلومرترسک17

جغلفرشبا
اعامرساختامنهای

 اساسیآن

0

ازرسکلوگرپکتیاالی پلعلم2
 00 قریهمنگوخیل

0.92kmکانکریتریزی
رسکباساختامنهایاساسی

 آن

00 شهرککوچیها پلعلم3
2.95kmکانکریتریزی

رسکباساختامنهایاساسی
 آن

ازقریهکلنگارالیقریه پلعلم4
 00 رحمت

5.65kmکانکریتریزی
رسکباساختامنهایاساسی

 آن
رسککانکریتریزی002.16km قریههونیسفلی پلعلم5

 باساختامنهایاساسیآن

6



 پلعلم


ازبازارخدرالیکلینک

 پادخوابشانه


006.48kmکارفعالًجریان
 دارد.

ازبازارکلنگارالیقریه پلعلم7
00 دوغآباد


5.93km 

 کارفعالًجریاندارد.

 پلعلم8
)رسک ازحصارک

عمومیکابل
ګردیز(الیقریهدهنه

 ریګ
00


11.2km 

 کارفعالًجریاندارد.

 پلعلم9
رګازرسککابللو

سفیدلګقریهالی
 سیدان

0
رسک6kmاعامر

جغلفرشبا
اعامرساختامنهای

 اساسیآن
0 

ازولسوالیخوشیالی خوشی10
 0014.4km قریهبرکوکنداب

 کارفعالًجریاندارد..

ازتپهالیقریهتوتک خوشی11
0 باالدهمیانده

رسک6kmاعامر
جغلفرشبا

اعامرساختامنهای
 اساسیآن

0
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 تحلیل وضعیت راه های روستایی:
برنامههایچونآبرسانی،راهسازیروستایی،برنامهانسجامساحویدرمرکزوالیتوولسوالیهایششگانهاینوال

اهالیازلحاظآباشامیدنیصحی،رسک،کانالهایآبیاری،بهطورمساویانهتطبیقگردیدهوتااندازهبهمشکالت
دیوارهایاستنادیبخاطرجلوگیریازسیالبهایموسمی،اعامرپلهایاساسیموتررو،پلچکهاوغیرهازطریق

ظرفیتوزارتاحیاءوانکشافدهاتوباشوراهایقریجاتوشوراهایانکشافیولسوالیهابهخاطرتوامنندساخنت
اهالیقریجاتدرسطحولسوالیها،قراردادپروژههایزیادصورتگرفتهاستکهباتطبیقاینبرنامههازمینهاشتغال

 رامساعدمنودهومشکالتمردمنیزازاینرهگذرحلگردیدهاس

 عواید و رسمایه گذاری
 زردالوـلوبیا-ورګان–سیب–بادنجانرومی-محصوالتعمدهصادراتیزراعتیعبارتازپیاز
 محصوالتعمدهوارداتیزراعتیعبارتازبرنجـاردـ

 ٪۸۰فیصدیاشتغالدرسکتورزراعت/
 تعدادرسدخانهها

فارمهایحیوانیوزراعتی/تعدادوظرفی
کاروزراعت

 تعدادزنانشاغلدرفعالیتهایزراعتی

)به اقتصاد وانکشاف سکتور خصوصیتحلبل وضعیت موجوده سکتور  -5
 تفکیک ولسوالی ها (

سکتوراقتصادورشدسکتورخصوصیمطابقتقسیمبندیکمیتهانکشافیاساساًشاملریاستاقتصاد،مستوفیت،
ادارهمستقلنورم واستندرد،ریاستریاستتجارتوصنایع،ریاستاتاقهایتجارت،ریاستکنرتولوتفتیش،

احصائیهوریاستگمرکوموسساتغیردولتیکمککنندهمیباشد.ازطریقاینسکتورفعالیتهایمرتبطبهتطبیق
برایرشدسکتور تقویتوایجادزمینهها بهبودادارهمالی، تقویتجمعآوریعواید، چهارچوبمیانمدتمالی،

 برایتجارتو ایجادسهولتها تقویتمارکیتبرایمحصوالتخصوصی، خدماتمالی، صنعتدرسطحوالیت،
داخلی،تقویتصادراتمحصوالتوتولیداتداخلیمدیریتمیگردد.مترکزکارسکتوررابیشرتمسائلانکشافیدر

اینسکتورتشکیلمیدهدوفعالیتهایآنازطریقجلساتسکتوریوکمیتهانکشافیوالیتتنظیممیگردد.
یتلوگریکیازجملهوالیتهایمهماقتصادیافغانستانمیباشدکهدارایمنابعرسشارچونمسعینک،وال

کرومایتودههانوعسنگهایقیمتیدیگرمیباشد.جامعهتجاریاینوالیت،درطیچندسالاخیردررشداقتصادی
انهاومغازههایجدیدشهرپلعلمازجملهعواملموثرنقشبسزاراایفاءکردهاستکهمیتوانازاعامرمارکیتها،دوک

دردستیابیبهرشدنسبیاقتصاداینوالیتشدهاستعالوهبرمجاورتوداشنترسحدباوالیاتناامنهمسایه
دارایوضعیتنسبتأخوبامنیتیدرمقایسهباسایروالیتهایکشوراست.
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هپایتختکشوربشامرمیروددارایرشایطامنیتیبهرتنیزمیباشدولیبهشهرپلعلمکهنزدیکرتینوالیتکشورب
نسبتبیتوجهیحکومتهایگذشتهبهاقتصادواعامرزیرساختهایآنکدامتوجهنشدهاستوازجانبدیگر

کنرتولوبدلیلمنایندگیهایتعدادزیادیاداراتچونریاستتجارتوصنایع،ریاستاتاقهایتجارت،ریاست
تفتیش،ادارهمستقلنورمواستندردکهشاملسکتورخصوصیهستنددراینوالیتفعالیتندارندولیازمجموع
اداراتشاملاینسکتوروالیتتنهابانکهایخصوصی،ریاستاقتصاد،مستوفیتوادارهاحصایهمرکزیفعالیت

دارند.

 چالش ها در سکتور:
 املدرسطحوالیتعدمموجودیتامنیتک

در ضعف بدلیل سکتورخصوصی از الزم حامیت نبود و خصوصی و بخشدولتی در قوانین یکسان تطبیق عدم
 حکومتداریمحلی

نبودزیربناهاچونمانندبرق،زمینوافربرایمتشبثینورسمایهگزاران،نبودبرنامههاجهتتشویقرسمایهگزاران
داخلیوخارجی

مشهریدرمرکزوالیتضعیفبودنسیست
 عدمآگاهیمردمازقوانینومقرراتوظرفیتهایاقتصادیوعوایدیوالیت

نبودتعمیروزیربنایکافیبرایمراکزخصوصیورسمایهگذاراندرمرکزوولسوالیها
عدمحامیتالزمدولتازمحصوالتداخلی

 چکومتوسطاینوالیتعدمموجودیتقرضههایمناسببرایتجارومتشبثینکو
 فراررسمایهورسمایهگذارازکشوربهدلیلعدماعتامدبهاوضاعسیاسیونظامیکشور

 نبودمارکیتوعدمموجودیترسدخانههادرمرکزوولسوالیها
 نبودفابریکهپروسسلبنیات

 منیتوانیمآنرااستخراجویاعقدقراردادمنایم.اکرثیتمعادندرمناطقهستندکهدارایتهدیدبلندامنیتیمیباشدکه
معادنبالککرومیتمحمدآغهوساحهباداموالیتمیدانوردگ،بالکسنگکرومایتمغلخیل،رسکنجکوبابوس،
بالکسنگکرومیتدهنوودادوخیلکهدروالیتلوگرموقعیتدارنداماعوایدمعادنمتذکرهازطریقوزارتمعادنو

ازعوایدبدست%5ولیمجمعآوریمیگرددباوجودیکهکهدرقانونمعادنرصاحتداردکهبرعالوهبودجهاصلیپرت
 آمدهازمعادنبایدبههامنوالیتتخصیصدادهشودولیتابهحالاینکارصورتنگرفته

وانآنرافقطتوسطجمعآوریهرسالازطرفوزارتمالیهغرضبلندبردنسطحعوایدهدفتعینمیشودکهمنیت
 عوایدموادساختامنیبدستآورد.

 بدونازمرکزدرهیچولسوالیتشکیلریاستمعادنوجودندارد.
کمبودرسپناهبرایکسانیکهازخارجبرمیگردندویابخاطرجنگهایداخلیوآفاتطبعیبیجایمیگردد
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:راه حل ها و پیشنهادات
کتهایخصوصیواستفادهبیشرتمردمازتولیداتبیرونیوهنچناناستفادهنکردنازامکاناتاندکمالیدررش

محصوالتداخلیمنجربهمشکالتدررشکتهاوفابریکاتتولیدیاینوالگردیدهاستاگردولتمرکزیدرزمینه
یدودربخشهایاموالوارادتیرشکتهاوفابریکاتتولیداتیپروسسفرارودههایداخلیایجادرسدخانههااقداممنا

کهخارجازکشورواردافغانستانمیشودمعیارهایمشخصوتدابیرالزمراجهتجلوگیریآنبعملآیدمنجربهافزایش
فروشاتوتولیداتداخلیمیگرددکهدرنتیجهرشدسکتورخصوصیوهچنانتولیداتداخلیبگونهروزافزونافزایش

 پیداخواهدکرد.
 یجادبندهایکوچکآبیباالیرودلوگرا

 ایجادهایدروپاوردرولسوالیهایخوشی،ازرهومحمدآغه
ایجادشهرکهاتوسطرشکتهایخصوصیمنظورکردنآنبحیثیکحوزهشاروالیتابتوانیمخدماتشهریدرآن

 عرضهمنایم.
 اعامرمیدانهوایی

موادساختامنیکهبهشکلغیرقانونیroyaltyایجادچکپواینتهادرمسیرراههایمواصالتیغرضجمعآوری
 استخراجمیگردد.

 معادنتوسطریاستمعادنوالیتمربوطهکهازطریقوزارتعقدقراردادمیگردد.Royaltyنظارتوجمعآوری
 هرولسوالی.ایجادتشکیلیکمدیریتعمومیریاستمعادندر

وقتوزمانآنبهمرصفتوانندبودجهتخصیصیافتۀانکشافیخودرابهیکیازدالیلاساسیکهشامریازاداراتمنی
هایمالیرسعتیافتهوزمینهباشد.لذادرصورتوالیتیشدنبودجهطیمراحلپروسهبرسانندمرکزیبودنبودجهمی

 سازد.مناسبومطلوبمساعدمیشکلمرصفرسیدنبودجهرابهبه
پالن%15بهپالنانکشافیبودجویوالیتبایدهنگامتخصیصبودجهاولویتدادهشودچنانچهدرسالگذشتهتنها

هایانکشافیبودجویوالیتدرنظرگرفتهشدهبودوبسزیرادرصورتعدمرعایتآنممکناستکهبعضیازپروژه
 بقنیازواقعیمردمنباشد.انکشافیتخصیصیافتهمطا

مستقلپیشنهادمی طرفادارۀ از نه طرفمجلساداریوالیتنهائیگردد والیتاز شاروالیهر بودجه تا گردد
 باشد.گیرمیهایمحلیچوننهائیسازیبودجهشاروالیتوسطادارهمرکزیزمانارگان

اینپروسهخیلیرضهخدماتمحسوبمیهایاساسیدرمقابلعپروسۀطویلتدارکاتییکیازچالش گرددزیرا
شودفلهذاراهکارهایمناسبهاشناختهمیحیثیکیازموانعاساسیدرمقابلتطبیقپروژهگیربودهوفعالًبهزمان

 بایداتخاذگرددتاپروسۀتدارکاتیتاحدممکنوکوتاهگردد.
کندیکیهئیتآفرگشائیودیگریهئیتارزیابیامانهفعالیتمیشکلجداگادرجریانپروسهتدارکاتیدوهئیتبه

هرگاهایندوهئیتیادوکمیسیونبهیککمیسیونواحدتبدیلشودتایکهئیتهمآفرگشائیمنایدوهمارزیابی
 بخشد.وهمچنانزمانآفرگشائیوارزیابیکمرتگردد.کهدرنتیجهپروسهرارسعتمی



 لوگرتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 54

باشد.ایدبراساسپالنوالیتیاختصاصدادهشود.پالنیکهشاملنیازهایاساسیوالیتمذکورمیبودجهوالیاتب
باشدکهتوسطخودادارهمحلیترتیبشدهاستترمیباشدبهایندلیلواقعیحیثیکپالنهدفمندمیاینپالنبه

شکلاساسیهشودزمینۀمرصفکاملبودجهبهوازطرفدیگردرصورتیکهبودجهبراساسپالنوالیتیاختصاصداد
 گردد.فراهممی

ویژهدرآغازسالمالیهایقراردادیبهکمرنگبودنآگاهیمسؤلیناداراتمحلیازکودهایاختصاصیافتهوپروژه
هامتامربعباشد.رویاینملحوظهرگاهمتامبودجهاختصاصیافتۀهایاساسیدیگردراینزمینهمییکیازچالش

تواندمفیدوممدمتامشود.عالوهبرآننبایددرجریانسالمالیبرایوالیتدرآغازسالمالیبهوالیتانتقالیابدمی
 گردد.بعدازتشخیصوتثبیتکودهاتغییراتیایجادشودکهسبببروزسکتگیدرامورمی

گرددهاتعیینمیخانههایانکشافیتوسطوزارتشمولپروژههایمختلفبههتعیینفیصدیپیرشفتکاردرپروژ
منایندهاهئیتدیگریرابرایتعیینفیصدیپیرشفتکارموظفمیخانهویااگرتوسطوالیتتعیینگرددبازهموزارت

فیصدیپیرشفتسازدلهذاتعیینکهاینکارعرضۀخدمات،پیرشفتکاروبازسازیرابهکُندیوسکتگیمواجهمی
 کارپروژههادرسطحوالیتتوسطهئیتوالیتیصورتگیردواینصالحیتنیزبهادارهمحلیدادهشود.

شکلپرچونوهمچناناجناسیکهصالحیتخریداریآنبهرئیسادارهسپردهشدهتوسطبرایخریداریاجناسبه
طورگردد.بهمصارفبیشرتوطوالنیشدنبروکراسیمیگیردکهاینکارسببضیاعوقت،هئیتسهنفریصورتمی

هزارافغانیبهمرکزبرودکهاینهئیتمصارفیچونترانسپورت،10مثالهئیتیبایدبرایخریداریقرطاسیهبهارزش
شودکهمرصفخریداریاجناساعاشه،سفریه،مکاملاتومراسالترادرقبالخواهدداشتکهاینامرسببمی

شکلپرچونبهرئیسهامنگرددکهصالحیتخریداریاجناسبهبیشرتازقیمتاصلجنسگرددبنآپیشنهادمی
 هایتفویضشدهتعیینگردد.ادارهتفویضگرددوهئیتخریدارینیزتوسطخودادارهدرمطابقتباصالحیت

ارزیابیازعواملاساسیاستکهسببکُندیمترکزمطلقبرقیمتوارزشپولیتوسطمفتشینوسارنواالنهنگام
(Conventional Auditingدرارایهخدماتگردیدهاست.چوندرواقعدونوعتفتیشوجوددارد؛تفتیشعنعنوی)

کندتامشکلاساساًحلشود.اماکهبیشرتکاغذمحوروفردمحوربودهورویپیشنهاداتعملیوبدیلمترکزمنی
طورشکلکاملوجامعموردمطالعهقراردادهوواقعیتآنرابهفتیشیاستکهسیاقموضوعرابهتفتیشعرصیت

نظاممحوربودهورویحلواقعیModern Auditingکند.تفتیشمعارص)درستمعالجهمی (بیشرتسیستمویا
کند.شخصویابدیلواضحراارایهمیهایاساسیوبنیادیمترکزکردهوپیشنهاداتممشکلازطریقارایهمشوره

هاراهاومالیهرشکتها،بیالنسرشکتتفتیشدرحالتفعلیبعضاًبسیاریمسایلدیگرچونفیصدیمفادرشکت
کندومتامقضاوتخودراازرویارزشپولیویاقیمتپروژهاقتباسگیردزیراتنهاوتنهابهقیمتنظرمیدرنظرمنی

اموفقیتتفتیشدرایننیستکهاکرثیتقراردادهارالغواعالمکندبلکهکوشششودتامترکزتفتیشرویکند.لذمی
گرددکههرقانون،طرزالعملوهرپالیسیحلبنیادیموانعدرمقابلارایهخدماتباشدبههمیندلیلپیشنهادمی

 تاساسیرادرپروسهتفتیشوارزیابیاسنادواردمنائیم.کهدرعملنتیجهندادهاستمعلومگرددتابتوانیماصالحا
(Bank Accountگرددتاهرادارهدارایحساببانکی)برایکوتاهسازیپروسهانتقالپولبهاداراتپیشنهادمی

شودزمانکهیکادارهازدریافتپولدرحسابخودتوسطمستوفیتمطلعمیمشخصبهخودشباشدچونتازمانی
کندیاتخصیصبهادارهمربوطهنرسیدهباشداجرااتمنی20گیردومستوفیتهمتازمانیکهفورمبیزیادیرادربرمی

رسدکهدریک خانهبهریاستمربوطهمیتردرهرربعازطریقوزارت،بیستتابیستوپنجروزناوقت20اکرثاًبی
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گرددتابرایاداراتگردد.بنابرایندلیلپیشنهادمیونمرصفپولسپریمیسالمجموعاًدرحدودسهماهتأخیروبد
حساببانکیمستقلایجادگرددوپولبودجۀعادیوانکشافیشانمستقیامًبهحساببانکیآنادارهانتقالداده

یک20رسیدنفورمبیشودویاحداقلازرسیدنپولدرحسابباخربشوندویاهممیکانیزمیایجادشودتابدون
(بهخرابیAFMISکهسیستم)اندازهصالحیتجهتاجرااتدرزمینهتفویضشودبهاینترتیب،بعضیاوقاتزمانی

 گردد.شوداینپروسهبیشرتطوالنیمیمؤقتیمواجهمی
گردد.رسمیمستفیدمنیماموریندولتیدروالیاتازکرایهترانسپورتمطابقطرزالعملماموریندولتیدرروزهای

افغانیکهبرایماموریندرپایتختدرنظرگرفته80خاطرتأمینعدالتومساواتهامنپولگرددتابهلذاپیشنهادمی
 شدهبرایمامورینوالیاتنیزدرنظرگرفتهشود.

هاخانهگیریشودوازوزارتهایاداراتمحلیاندبایدازطریقاداراتمحلیپیهایانکشافیکهازصالحیتپروژه
داردوجودزمینهدرین–ملیوحدت–وحکومتجدید1385بهوالیاتانتقالگرددگرچهمصوباتکابینهازسال

بایدهاپروژهنوعاینگرددمیکاریموردبیتراکمسببکهشودیمگیریپیوزارتدرآنتدارکاتیپروسهبازهمولی
 .کندطیمربوطهوالیتدروزارتمنظوریباراخودمالیوتدارکاتیهایپروسه

خانهشوداینتناقضازسویاداراتدخیلمثلمستوفیت،وزارتمالیه،وزارتاکرثاًدرارایهارقامتناقضمشاهدهمی
هایمستقلقابلمشاهدهاست.اینتناقضهنگامتخصیصبودجهومرصفدربودجهعادیوهایدیگروریاست

 دهد.انکشافیرخمی
باشدزیراسهماهفعلیبرایآنبادرنظرداشتاوقاتزمانیفصلیواقعیمنیعدممرصفبودجهوزمانتعیینشده

نیزفصلبهاربوده1396باشدوسهماهنخستسالفصلزمستانبودهکهفرصتکاراساسیمنی1395اخیرسال
پروژهمورددرخصوصام–شود.سهماهتابستانیباشدوفرصتبنیادیکارحاصلمنیکهنیمهزمستانونیمهبهارمی

باشدکهدراینصورتتنهاسهماهبرایهایتدارکاتیوغیرهمینائیوساختاریفصلتکمیلمنودنپروسهزیربهای
گرددکهطبقمصوباتکابینهباشد.فلهذا،پیشنهادمیماندکهمهلتکافیوواقعیبرایمرصفبودجهمنیکارمی

والیاتانتقالگرددتاازیکسوروندکاررسیعشودوازسویدیگرباعثسبکهایمالیوبودجویبهصالحیت
 هاگردد.خانهسازیحجمکاریبروزارت

هاهابایدطیمراحلطویلیرابگذارندتااجراشودزیراوالیوالیتحتیدرتعدیلاینهاوفصلتعدیلکودها،باب
هایمحلیدراینموردپالیسیطرحکردهاستولیتاهنگامعملیشدنانهمصالحیتنداردگرچهادارهمستقلارگ

تواندازطریقاعطایصالحیتتعدیلکودهابهوالیانوالیاتحلگردد.اگرمشکلظرفیتوجودآناینمشکلمی
 حیثیکمرحلهتجربویوآزمایشیآغازکند.دارد،والیتلوگرحارضاستتاایناقدامرابه

باشد.راههایانکشافییکیازدالیلدیگریاستکهاکرثاًاداراتمحلیبهآندچارمیلوماتدرموردپروژهعدممع
ریزیدرزمستانطرحسازیوبرنامههایآموزشیارتقایظرفیتوموارددیگرمثلپالیسیحلآنایناستتابرنامه

امفصولسالدروقتوزمانمناسباشاستفادهشودیعنیاوآخرگرددولیتطبیقآندرطولسالادامهیابدتاازمت
سازیوارتقایظرفیتباشدولیسایراوقاتزمانتطبیقپروژهریزی،پالیسیخزان،زمستانواوایلبهارزمانبرنامه

 هایزیربنائیوساختاریباشد.
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مقاموالیاتوتعمیراداراتوجودندارد.حاآلنکههایانکشافیوحتیبودجهکافیومشخصبرایحفظومراقبتپروژه
 باشد.هایزیربنائینیازمندحفظومراقبتتخنیکیدوامدارمیپروژه

هایآهنگیباوزارتمحرتممالیهپیرامونصالحیتوالیاندرپروژههایمحلیدرهمنهائیسازیطرحوپالیسیارگان
 انکشافی.

 هایذیدخل.خانههایدولتیوغیردولتیبادیعاتآنتوسطوزارتیقوتفکیکزمیننهائیسازیاحصائیهگیریدق
هایکوچکومحدودازطریقهایانکشافدهاتازطریقریاستمربوطهوتطبیقپروژهوالیتیساخنتتدارکاتپروژه

 هایانکشافی.شوری

  وضعیت فقر
 میزانفقر

فیصدمردم75درمرکزوولسوالیخوشیانجامشدهاستبهایناساسبهاساسرسويمقدماتیمنونهاستکه
 والیتلوگردرزیرخطفقرزندهگیمیکند.

 میزاننفوسدرسنکاربهتفکیکساحهزیستشهریودهاتی
 فیصدمیباشد.52.5فیصدینیرویکار:بهاساسترکیبنیرویکاردرافغانستان

 فرصتهایشغلی
 ویکاربهتفکیکجنسیت:میزانمشارکتنیر

 فیصدخانمهاتشکیلمیدهد.30فیصدمردانو70بهاساسسرتاتیژیوپالنعملیاتیوالیتلوگر
 فیصدبوده.23میزانبیکاریبهتفکیکجنسیت:بهاساسترکیبنیرویکاردرافغانستان

 نیرویکارباسوادهمزنانوهممردان:
بهتفکیکجنسیتپیداشودودرمنابعموجودهآنکارنیرویوبعداسوادسطحکهاسترضورترستارسیېبهیکرسو
 نیزمیباشد.

 سهم/فیصدی اشتغال درسکتور اقتصاد و سهم زنان ) تولید وتجارت(:
تنذکوربعدازفراکیریحرفههایمختلفوفراغتواشتغال92تنزنانوبهتعداد58بتعداد1396و1395درسال

تنذکوردرششحرفهتحتآموزشمیباشدکهبعداز100تناناث50بهتعداد1397ودرسال مرصوفاندازاد
فراغتمشغولکارخواهدشد.

تشکیالت بهاساسمعلوماتجمعآوریشده تعدادمجموعیکارمندانموسساتغیردولتیبهتفکیکجنسیت:
 میباشد.تناناث79تنذکورو533موسساتغیردولتی
هخاصحکومتوحدتملیدرینبخشچنداننبودهونیزتاهنوزکداممرجعازموسساتتوجګریاداشت:دروالیتلو

خارجیهمدرینبخشباالخصوصتجارتزنانتوجهخاصخویشراننمودهاست.
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برایخوشیومحمداغهوولسوالیهایمرکزدرکوچکمتشبثبنام)(نامتحتمؤسسه1395رسالدګرچه
 .ګردیدهبهرمندآناززنتن)(بتعدادمجموعاکهبودرفتهګرتپیشهورکشاپهایکوتاهمدتدرنظرتجازنان

 بودجه و سرمایه گذاری ها درسکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی

 رسمایهگذاریسکتورخصوصی
 میزانرسمایهگذاریخصوصی

داشتهملیتجارانلوګروالیتګرچهنشدهګذاریرسمایهکشورپایتختبهفاصلهبعدکمیوجودباګروالیتلودر
اکرثادرپاتختکشوررسمایهکذاریکردهباوجوددرخواستمکررواعالنرادیومبنیبرایجادادارهاطاقهایتجارت

عالقمندیعدممتاسفانهولیګیردصورتتجارازطرفتمیبایسکهګذاریبخاطرایجادزمینهسهولتبرایرسمایه
.نګردیدهایجادتاالحالوالیتاینتجاران

میزانبتواندکهنبودهموجودوالیتدرینګذاریورسمایهعایداتمنبعاقلالویاګرویاینملحوظکدامفابریکهبزر
.سازندوامنودراوالیتسطحبهګذاریرسمایه

استذکرقابلدروالیتدرینلبنیاتآوریجمعمحلیوپروسسګاورداریباآنهمموجودیتفارمهایمرغداریو
بکارانداختهشدهاستکهقابلیتدمردمزمینهاشتغالزاییرافراهممنودهویکمقداررسمایهدرآنیکتعدابرایکه

.میباشدرشدوانکشافرادارا
 ارزشتولیداتوخدمات

تلیداتوګردیدتذکرنیزفوقاکهوالیتدرینګذاریوهویداستدرصورتعدمموجودیترسمایهطوریکهمربهن
ومحسوسندارد.ملسقابلوخدمات

 ارزش صادرات  وواردات :
کشمش،بادامقبیلازخشکجاتومیوهزردالو،سیبګور،اقالمصادارتیاینوالیتاکرثامیوهجاتتازهازقبیلان

مالداریبخشدرمردمکثیرتعدادونیزبودهرومی،کچالو،بادنجانپیازقبیلازسبزیجاتمقداریکهمچنانمیباشد
مرصوفهستندکهاینسهمنبععایداتیمحلیدراقتصادمردمرولبسزاییدارد.نیز

صاداراتاینوالیتبهسطحوالیتهمجواروهمسایهمیباشدقابليادآوریبودهکهارقامدقیقعایداتاینمنابعنزد
تقریبیمیباشد  بخاطرکهکداممرجعوادرسادارتوجودنداشتهکهبهدسرتسشامارایهبداریموارقامذکرشده

.میباشدتقریبینیزشدهتحریرکهواعامروارقامنداردوجودوالیتدرینېمشخصبخاطرجمعآوریورسو
الی1396مدرکعوایدثابتوغیرثابتعوایدشاروالیشهرپلعلمبهاساسارقاممدیرتعوایدازرشوعسالمالی

قوس )ماه به افغانی42027257بالغ ) مالی سال به1397ودر بالغ جاری جوزاسال اخر الی جدی برج از
.استګردیده(افغانیجمعآوری11956597)

17000تعدادبهاوسطبطورروزانهمیایدبدستمالدارلبنیاتازکهعوایدومالداریزراعتریاستګزارشبهاساس
میتوانیمګفتهافغنایمیشودپس425000انیکهمجموعاافغ25آنلیرتفیوقیمتمیابدانتقالکابلبهشیرلیرت
.میشودافغانیملیون(5100000)سالدریککه
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ګردد(لیرتشیربهکابلانتقالمی17000قابلیادآوریاستباوجودچالشهایذکرشدهفوقبطوراوسطروزانهمقدار)
شدهشمردهخانوادهبرایخوبعایدیکګردیدهبلندچندسهویادوارقاماینشایدمنایندتوجهدولتدرصورتیکه
بیکاریمیزاندرکاهشګردیدهمالداریرشدسببزراعترشدوازجانبیزیاددروالیتبیکاریسطحازیکطرف

رفعبهنیازفوقیچالشهابردنازبینویاکاهشجهتتامینامیدلذاایجاببودنخواهدتاثیربیخانوادهورشداقتصاد
درموجودیتراوعلمیعملیتوسعهکیفیتبردنبلندمیزانبتواندکهګرددمیاحساسآن
 مقدارعوایدشاملعوایدمالیاتیوغیرمالیاتی/مجموععوایدوالیتبهتفکیکسکتور:

میباشدولیبهنسبتبیشهرپلعلمکهنزدیکرتینوالیتکشوربهپایتختبشامرمیروددارایرشایطامنیتیبهرتنیز
بدلیل ازجانبدیگر استو زیرساختهایآنکدامتوجهنشده اعامر بهاقتصادو توجهیحکومتهایگذشته
منایندگیهایتعدادزیادیاداراتچونریاستتجارتوصنایع،ریاستاتاقهایتجارت،ریاستکنرتولوتفتیش،

تورخصوصیهستنددراینوالیتفعالیتندارندولیازمجموعاداراتادارهمستقلنورمواستندردکهشاملسک
شاملاینسکتوروالیتتنهابانکهایخصوصی،ریاستاقتصاد،مستوفیتوادارهاحصایهمرکزیفعالیتدارند.

 :ارزشتولیداتصنایعدستیزنانومردان
هخیاطیوصنایعدستیمرصوفیتداشتهحرفبهوقصباتقًرادرګرخصوصاطوریکهدرجریانهستیدزناندروالیتلو

کهازینناحیهعوایدبدستاوردوفامیلهایخویشراتااندازهدرقسمتبهبودوضعیتمعیشتیواقتصادیکمک
مینامید.

.دنداروجودمنایندکمکشانمحصوالتفروشدرقسمترازنانکهوموسساتهاارګانګرامامتاسفانهدروالیتلو
 تعدادبانکهابهتفکیکدولتیوخصوصی:

 .میباشددولتیآن2وخصوصیهایبانکآن3بتعدادکهبودهموجودګربانکدولتیوخصوصیدروالیتلو5بتعداد
 بنادرتجارتیوگمرکات:

والیتلو وتجارتیمواصالتیراهولیبودهپاکستانکشوربهرسحدهمکهبرعالوهنداردوجودتجارتیبنادرګردر
 .نداردوجودګمرکات)ترانزیتی(نداشتهونیزدرینوالیتاداره

 رشداقتصادوبودجهسکتورخصوصی
 سالاخیر:5مجموعبودجهانکشافیساالنهسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصیدر

کها،وسیستمبرقداخلیدرسالهایاخیریکپروژهبرایسکتوررشدخصوصیبناماعامروساختدیوارهایورس
افغانیبودهکهدرسال15768273.44پارکصنعتیولسوالیمحمداغهبهمبلغمجموعی تکمیل1395ملیون

.استګردیده
 سالگذشته:5مقدارمجموعیمرصفبودجهانکشافیساالنهسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصیدر

هایپارکبنامپروژهیکخصوصیسکتوربخشدرګراکمبرایوالیتلومتاسفانهدرچندینسالاخیرنظامموجودهح
.استګردیدهمرصفخویشوزمانوقتبهانبودجهکهاستګردیدهمنظورمحمداغهولسوالیصنعتی

 ملیونافغانیمیباشد.15768273.44مبلغمرصفشدهبودجهانکشافیبالغبه
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 گذشته:سال5مجموععوایدسکتورخصوصیدر
دربخشېطوریکهقبالنیزیادآورشدیمکهدربخشعوایددرینسکتورکداماراقامقابلملسومحسوسوجودنداردول

.میشویمیادوربودهتقریبیهمآنکهعوایدمقداریکومالداریزراعت
غانیدرمارکیتتثبیتاف27142.85بهمبلغ1396قابلیادآوریبودهکهقیمتحداوسطفیمرتیکتنپیازدرسال

شدهاست
افغانیتثبیتگردیدهاست.25714.28مبلغ1396همچنانقیمتحداوسطفیمرتیکتنکچالودرسال

 میزان/مقداررسمایهگزاریخصوصیدرسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصی:
ګرچهارینشدهګذرسمایهکشورپایتختبهفاصلهبعدکمیوجودباګرهامنطوریکهقبالیادوریمنودیمدروالیتلو

برمبنیرادیومکررواعالندرخواستباوجودکردهکذاریرسمایهکشورپاتختدراکرثاداشتهملیتجارانلوګروالیت
ولیګیردصورتتجارازطرفمیبایستکهګذاریرسمایهبرایسهولتزمینهایجادبخاطرتجارتهایاطاقادارهایجاد

.ګردیدهینوالیتتاالحالایجادناتجارانعالقمندیعدممتاسفانه
میزانبتواندکهنبودهموجودوالیتدرینګذاریورسمایهعایداتمنبعاقلالویاګرویاینملحوظکدامفابریکهبزر

.سازندوامنودراوالیتسطحبهګذاریرسمایه
تدرینوالیتدرقابلذکراستلبنیاآوریجمعمحلیوپروسسګاورداریباآنهمموجودیتفارمهایمرغداریو

کهبراییکتعدادمردمزمینهاشتغالزاییرافراهممنودهویکمقداررسمایهدرآنبکارانداختهشدهاستکهقابلیت
رشدوانکشافرادارامیباشد.

 تیورشکایانکشافیدرسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصی:موسساتهمکارغیردول
د1397و1396درینوالیتطیسال بتعدا مؤسساتغیردولتیدرعرصههایمختلفباسکتورهای18جمعا

مختلففعالیتداشتهکهذیالیاداورمیشویم.
اجتامعیمصونیتدرسکتورموسسه(7)تعدادازجملهکهداشتهفعالیتغیردولتیموسسه(18)تعدادبهګروالیتلو
2)،تعداد ،تعداد)3،تعداد)وتغذیصحترسکتوردموسسه( زراعتوانکشافروستا درسکتور موسسه موسسه5( )

(پروژه26(موسسهدرسکتورحاکمیتقانونفعالیتداشتهکهمرصوفتطبیقتعداد)1درسکتورمعارفوکلچروتعداد)
.دمیباشګردروالیتلو

 حظه مال به غیردولتیموسساتششامههګذارشنظر امریکایی5619526.79)مبلغ1396سالطی دالر )
 (افغانیازطرفموسساتغیردولتیدراینوالبهمرصفرسیدهاند.22200787ومبلغ)
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بخشچهارم:معلوماتاقتصادی
شامره

 

 وضعیت اقتصادی

1

ت، تعداد و انواع معادن
وضعی

 
.کوه۳.کوهسجاوند۲.کوهسلطانصیب۱کوهها)۱۶قسممعادندر۱۲عموماًبهسطحوالیت

.کوه۹رهې.کوهت۸.کوهجالل۷.کوهکالن۶.کوهبیتکول۵.کوهخواجهانگور۴آبچکان
.۱۴کوت.کوهامان۱۳.کوهمیرابدال۱۲.کوهدیوارگی۱۱.سیاهکوه۱۰خوشکوهیاخشک

قرارداد۱۵.حصهاخرسفیدکوه(وجودداردکهازجملهبهتعداد۱۶غر.لوی۱۵کوهسیدان
معادنموادساختامنیازقبیل)سنگتعمیراتیوریگوجغل(ازطریقایرنیاستباافرادو

قراردادموادساختامنیبعدازطیمراحلقانونیآنغرض۲.وبهتعداداشخاصعقدگردیدهاست
معدنمواد۴منظوریبهوزارتمعادنوپطرولیمارسالگردیدهاست.وهمچنانکارقرارداد

ساختامنیدرطیمراحلمیباشد
(۱۳۹۶عقرب۳۰ملیونافغانیبوده،ولیتاهنوز)۱.۶(،۱۳۹۶هدفتعینشدهبرایسال)

 افغانیعوایدجمعآوریگردیدهاست.۵۹۸۳۰۵
 ظواهرمعدنیسنگکرومایتدرمختلفنقاطوالیتلوگرموقیعتدارد:

ظواهرمعدنیسنگکرومایتبالکمحمداغهوبادامولسوالینرخمیدانوردگازطریقوزارت
 است.معادنوپطرولیمبارشکتمیتایلمایننگیوکیبرایمدتدهسالقراردادگردیده

ظواهرمعدنیسنگکرومایتبالکمغلخیل.رسکنجکوبابوسازطریقوزارتمعادنوپطرولیم
 بارشکتستانهبابابرایمدتدهسالقراردادگردیدهاست

ظواهرمعدنیسنگکرومایتبالکدهنوودادوخیلنیزازطریقوزراتتمعادنوپطرولیمبا
 راردادگردیدهاسترشکتهاشمیگروپبرایمدتدهسالق

ظواهرمعدنیسنگکرومایتولسوالیازرهوالیتلوگرازطریقوزارتمعادنپطرولیمرسوی
 ابتداییانصورتگرفتهاست

 ظواهرمعدنیسنگکرومایتساحهالتموروالیتلوگررسویابتداییانصورتگرفتهاست.
ظواهرمعدنیزغالسنگ:

گندابدرجنوبرشقمرکزوالیتلوگرموقیعتداشتهاماتاظواهرمعدنیزغالسنگدردرهاب
 اکنونرسویانصورتنگرفتهاستواستخراجهممنیشود.

ظواهرمعدنیمگنیزیت:
ظواهرمعدنیمگنیزیتدرمربوطاتولسوالیمحمداغهموقیعتداردتااکنونرسویانصورت

 نگرفتهاستواستخراجهممنیشود.
 ظواهرمعدنیگرافیت:

ظواهرمعدنیگرافیتدرولسوالیچرخموقیعتداشتهتااکنونرسویانصورتنگرفتهاست
 واستخراجمنیگردد.

 ظواهرمعدنیمولیدینومرسبوجست:
 معادنرسبوجستدرساحهمنیوالیتلوگرموقیعتدارد

صوبهپروژهمعدنمسعینکیکیازپروژههایمهماقتصادیکشوربودهکهبهاساسهدایتم
 – Jiangxi Copper شورایعالیوزیرانج.ا.اباکمپنیچینائی16/2/1387(مورخ7شامره)
MCC عقدقراردادگردیده،بهاساسمعلوماتوزارتمعادنوپطرولیم،اینمعدنبزرگمسکه

ربعکیلومرتم800شاخههاىآنتاوالیتکابلوبخشدیگرآندروالیتلوگرامتدادیافته،حدود
میلیونمرتیکتُنتخمینشدهو17میلیاردتا11،3مساحتدارد.ذخیرۀمسدرمعدنعینکاز

میلیاردتُنخاکوریگازرویمعدنکهمسمذکورراپوشیدهاست،برداشتهشود.3الزماستتا
دراینمرتیکتُنکوبالتویکاندازهطالنیز600مرتیکتُننقره،7700عالوهبرآن،حدود

معدنوجودداردکهاموراستخراجآن،بارشکتچینىموسومبه"امىسىس"قراردادشدهوقرار
استکهاینکمپنىباالىاینمعدن،حدودهشتعشاریهدومیلیارددالرامریکایىرسمایهگذارى

.مناید
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2
ت چگونگی 

وضعی
استخراج معادن

وزارتقراردادگردیدهاستفعالدرمرحلهاکتشافقرارداردسهبالکسنگکرومایتکهازطریق 
 کهبعدازمرحلهاکتشافمرحلهاستخراجانرشوعمیشود.

اکرثمعادنموادساختامنیدروالیتلوگرفعالبهشکلقانونیاناستخراجمیگرددامایکتعداد
یگردیدکاراکرثآنمتوقفمعادنموادساختامنیکهدراینوالبهشکلغیرقانونیاستخراجم

ووسایلشانمهروالکگردیدهاست.وبایدیادآورشویمکهقرادادمعادنبراساسفرمانجاللتآمب
رئیسجمهوردولتجمهوریاسالمیافغانستان،متوقفگردیدهاست.

3

ت 
ش چگونگی موجودی

گزار
ت های آن 

فابریکه ها و فعالی
ت

در والی
 

نفرکارگرماهروغیرماهررامرصوفکارکند،۱۰فابریکهکهبتواندحداقلدروالیتلوگرکدام
 .نفردرمرکزوالیتمرصوفکاراند۸موجودنیست،رصفیککارگاهموزایکسازیکهبطوردایم

سهبالکسنگکرومایتکهفعالدرمرحلهاکتشافقراردادبعدازختمدورهاکتشافدرمرحله
رشکتهامکلفاندتاغرضپروسسموادمرنالیفابریکاتپروسسخویشرادراستخراجمیروندو

اینوالایجادونصبمنایند.
قابلیادآوریبودهکهدروالیتلوگریکتعدادمتشبسینخوردخصوصیفعالیتدارندکهازجمله

هدوزیفارمهایگاوداری،مرغداریهمولبنیاتونیزدربخشخانمهاصنایعدستدوزیمهر
(نفرزیادمنیشودکهاطالق۳و۲فعالیتدارندکهجمعآتعدادکارکنانآنبهطوردایمیاز)

فابریکهبهآنمنیگردد.

4

ت و 
موجودی

ت 
رشک

فعالیتهای 
های خصوصی

 

(رشکتساختامنی،زراعتیولوژیستیکیثبتو۲۸۱جمعآباریاستاقتصادوالیتلوگربتعداد)
(رشکتساختامنیعمالًدرتطبیقپروژهسهیم۲۱فعالًدرطولسالجاریبتعداد)راجسرتبودهو

 .هستند

5

ت 
ت و فعالی

موجودی
موسسات غیر دولتی 

داخلی و خارجی
 

(موسسهداخلیوخارجیبسطحوالیتلوگرفعالیتداشتهکهعبارتاند:۱۲جمعآبتعدا)
CAFUNMACCA IRC 
PINMRCAWADAN

THTRSSAOWSTA
AWNSCA/RADCRSDO

 

6

ت 
وضعی

صادرات و 
واردات

والیتلوگرکدامقلممهمصادراتیبهنظرمنیرسدولیدرموقعرفعحاصالتمعموآلپیاز،کچالو 
راازطریقتجارانمحلیغرضفروشبهکشورپاکستانارساللوبیا،انگور،زردالووبانجانرومی،

درموردوارداتچونکشورمادرمجموعیکمملکتمرصفیبودهکهوالیتلوگراشیای.میدارد
 .موردرضورتخویرشاازماملکهمجوارتامینمینامیند

7

ت صنایع 
فعالی

دستی و 
ماشینی

 

ازخیاطی،دستدوزیومهرهدوزیبشکلابتداییدرقراءصنایعدستی)محلی(دراینوالیتاعم
 .وقصباتاینوالیتمعمولومروجاست

8

انواع 
تولیدات 

زراعتی
 

 بطورعمدهعبارتنداز:سیب،زردالو،انگور،پیاز،کچالو،بانجانرومی،گندم،لوبیا،بامیه،تربوز.
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9

چالشها و مشکالت
 

 خانههادرمرکزوولسوالیهانبودمارکیتوعدمموجودیترسد
 نبودفابریکهپروسسلبنیات.

اکرثیتمعادندرمناطقهستندکهدارایتهدیدبلندامنیتیمیباشدکهمنیتوانیمآنرااستخراجو
 یاعقدقراردادمنایم.

معادنبالککرومیتمحمدآغهوساحهباداموالیتمیدانوردگ،بالکسنگکرومایتمغلخیل،
وبابوس،بالکسنگکرومیتدهنوودادوخیلکهدروالیتلوگرموقعیتدارنداماعوایدرسکنجک

ازطریقوزارتمعادنوپرتولیمجمعآوریمیگرددباوجودیکهکهدرقانونمعادنرصاحتداردکه
.شوددادهتخصیصوالیتهامنبهبایدمعادنازآمدهبدستعوایداز٪۵برعالوهبودجهاصلی

 .نگرفتهصورتکاراینحالبهتاولی
هرسالازطرفوزارتمالیهغرضبلندبردنسطحعوایدهدفتعینمیشود،کهمنیتوانآنرافقط

 توسطجمعاوریعوایدموادساختامنیبدستآورد.
 بدونازمرکزدرهیچولسوالیتشکیلریاستمعادنوجودندارد.

کسانیکهازخارجبرمیگردندویابخاطرجنگهایداخلیوآفاتطبعیکمبودرسپناهبرای
بیجایمیگردد.

10

راه حل ها و پیشنهادات
 

دروالیتلوگرپنجبندآبوجودداردکهآببندخرواردرخروار،ابتکدرخوىش،کرومبىدر
چرخموقعیتدارد.وولسواىلبرهکىبرک،رسخابدرولسوالیمحمدآغه،وبندچرخدرولسوالی

 اعامرآنباعثآبیارىبرخىبیشرتزمینهاىزراعتىخواهدشد.
 ایجادبندهایکوچکآبیباالیرودلوگر

 ایجادهایدروپاوردرولسوالیهایخوشی،ازرهومحمدآغه
ایجادشهرکهاتوسطرشکتهایخصوصی،منظورکردنآنبحیثیکحوزهشاروالیتابتوانیم

 هریدرآنعرضهمنایم.خدماتش
 اعامرمیدانهوایی

موادساختامنی،کهبهroyaltyایجادچکپواینتهادرمسیرراههایمواصالتی،غرضجمعآوری
 شکلغیرقانونیاستخراجمیگردد.

معادنتوسطریاستمعادنوالیتمربوطهکهازطریقوزارتعقدRoyaltyنظارتوجمعاوری
 قراردادمیگردد.

 ایجادتشکیلیکمدیریتعمومیریاستمعادندرهرولسوالی.
وقتتوانندبودجهتخصیصیافتۀانکشافیخودرابهیکیازدالیلاساسیکهشامریازاداراتمنی

باشد.لذا،درصورتوالیتیشدنبودجه؛طیبودجهمیوزمانآنبهمرصفبرسانند،مرکزیبودن
شکلمناسبومطلوبمرصفرسیدنبودجهرابههایمالیرسعتیافتهوزمینهبهمراحلپروسه
 سازد.مساعدمی

بهپالنانکشافیبودجویوالیتبایدهنگامتخصیصبودجهاولویتدادهشود.چنانچهدرسال
فیبودجویوالیتدرنظرگرفتهشدهبودوبس.زیرادرصورتعدمپالنانکشا%15گذشته،تنها

هایانکشافیتخصیصیافته،مطابقنیازواقعیمردمرعایتآن،ممکناستکهبعضیازپروژه
 نباشد.

گرددتابودجهشاروالیهروالیتازطرفمجلساداریوالیتنهائیگرددنهازطرفپیشنهادمی
گیرمحلی.چوننهائیسازیبودجهشاروالیتوسطادارهمرکزی،زمانهایادارۀمستقلارگان

 باشد.می
گردد.زیراهایاساسیدرمقابلعرضهخدماتمحسوبمیپروسۀطویلتدارکاتی،یکیازچالش

هاشناختهحیثیکیازموانعاساسیدرمقابلتطبیقپروژهگیربودهوفعالًبهاینپروسهخیلیزمان
 هذا،راهکارهایمناسببایداتخاذگرددتاپروسۀتدارکاتی،تاحدممکنکوتاهگردد.شود.فلمی

کند.یکی،هئیتآفرگشائیوشکلجداگانهفعالیتمیدرجریانپروسهتدارکاتی،دوهئیتبه
دیگری،هئیتارزیابی.اماهرگاهایندوهئیتیادوکمیسیونبهیککمیسیونواحدتبدیلشود

بخشد.همچنان،زمانآفرگشائییتهمآفرگشائیمنایدوهمارزیابی،پروسهرارسعتمیتایکهئ
 وارزیابیکمرتگردد.

بودجهوالیاتبایدبراساسپالنوالیتیاختصاصدادهشود.پالنیکهشاملنیازهایاساسی
باشدترمیلواقعیباشد،بهایندلیحیثیکپالنهدفمندمیباشد.اینپالن،بهوالیتمذکورمی
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کهتوسطخودادارهمحلیترتیبشدهاستوازطرفدیگر،درصورتیکهبودجهبراساسپالن
 گردد.شکلطبیعیفراهممیوالیتیاختصاصدادهشود،زمینۀمرصفکاملبودجهبه

–هایقراردادیکمرنگبودنآگاهیمسؤلیناداراتمحلیازکودهایاختصاصیافتهوپروژه
اشد.رویاینملحوظ،بمیزمینهدریندیگراساسیهایچالشازیکی-مالیسالآغازدرویژهبه

هابرایوالیتدرآغازسالمالیبهوالیتانتقالباید،هرگاهمتامبودجهاختصاصیافتۀمتامربع
تشخیصوتثبیتتواندمفیدوممدمتامشود.عالوهبرآن،نبایددرجریانسالمالیبعدازمی

 گردد.کودها،تغییراتیایجادشودکهسبببروزسکتگیدرامورمی
هاخانههایانکشافیتوسطوزارتشمولپروژههایمختلفبههتعیینفیصدیپیرشفتکاردرپروژ

هاهئیتدیگریرابرایتعیینخانهگرددویااگرتوسطوالیتتعیینگرددبازهموزارتتعیینمی
منایندکهاینکارعرضۀخدمات،پیرشفتکار،وبازسازیرابهدیپیرشفتکارموظفمیفیص

سازد.لهذا،تعیینفیصدیپیرشفتکارتوسطهئیتوالیتینهائیکُندیوسکتگیمواجهمی
 محسوبشودواینصالحیتبهادارهمحلیدادهشود.

کهصالحیتخریداریآنبهرئیسادارهشکلپرچونوهمچناناجناسیبرایخریداریاجناسبه
گیردکهاینکار،سببضیاعوقت،مصارفبیشرتوسپردهشده،توسطهئیتسهنفریصورتمی

10طورمثال،هئیتیبایدبرایخریداریقرطاسیهبهارزشگردد.بهطوالنیشدنبروکراسیمی
ورت،اعاشه،سفریه،مکاملاتوهزارافغانیبهمرکزبرودکهاینهئیتمصارفیچونترانسپ

شودکهمرصفخریداریاجناسبیشرتازقیمتجنسسازد.اینامرسببمیمراسالتراالزممی
شکلپرچونبهرئیسهامنادارهتفویضگرددکهصالحیتخریداریاجناسبهگردد.پیشنهادمی

 هایتفویضشدهتعیینگردد.گرددوهئیتخریدارینیزتوسطخودادارهدرمطابقتباصالحیت
مترکزمطلقبرقیمتوارزشپولیتوسطمفتشینوسارنواالنهنگامارزیابیازعواملاساسی

استکهسببکُندیدرارایهخدماتگردیدهاست.چوندرواقعدونوعتفتیشوجوددارد؛تفتیش
ودهورویپیشنهادات(کهبیشرتکاغذمحوروفردمحوربConventional Auditingعنعنوی)

کندتامشکلاساساًحلشود.اماتفتیشعرصی،تفتیشیاستکهسیاقعملیوبدیلمترکزمنی
کند.طوردرستمعالجهمیشکلکاملوجامعموردمطالعهقراردادهوواقعیتآنرابهموضوعرابه

ورویحلواقعیمشکلاز(بیشرتسیستمویانظاممحوربودهModern Auditingتفتیشمعارص)
هایاساسیوبنیادیمترکزکردهوپیشنهاداتمشخصویابدیلواضحراارایهطریقارایهمشوره

ها،بیالنسکند.تفتیشدرحالتفعلیبعضاًبسیاریمسایلدیگرچونفیصدیمفادرشکتمی
کندومتامقضاوتمتنظرمیگیرد.زیراتنهاوتنهابهقیهارادرنظرمنیها،ومالیهرشکترشکت

کند.لذا،موفقیتتفتیشدریننیستکهخودراازرویارزشپولیویاقیمتپروژهاقتباسمی
اکرثیتقراردادهارالغواعالمکند،بلکهکوشششودتامترکزتفتیشرویحلبنیادیموانع

رقانون،طرزالعملوهرگرددکههدرمقابلارایهخدماتباشد.بههمیندلیل،پیشنهادمی
پالیسیکهدرعملنتیجهنداده،معلومگرددتابتوانیماصالحاتاساسیرادرپروسهتفتیشو

 ارزیابیاسنادواردمنائیم.
گرددتاهرادارهدارایحساببانکیبرایکوتاهسازیپروسهانتقالپولبهادارات،پیشنهادمی

(Bank Accountمشخصبهخودشباش)کهیکادارهازدریافتپولدرحسابد.چونتازمانی
گیرد.ومستوفیتهمتازمانیکهفورمشود،زمانزیادیرادربرمیخودتوسطمستوفیتمطلعمی

،بیستتابیستو20کند.اکرثاًبییاتخصیصبهادارهمربوطهنرسیدهباشد،اجرااتمنی20بی
رسدکهدریکسالمجموعاًخانهبهریاستمربوطهمیطریقوزارتتردرهرربعازپنجروزناوقت

گرددتابرایگردد.بهایندلیل،پیشنهادمیدرحدودسهماهتأخیروبدونمرصفپولسپریمی
حساببهمستقیامً–انکشافیوعادیبودجۀ–اداراتحساببانکیمستقلایجادشدهوپول

چنانکهاینخلص.شوندباخربحسابدرپولرسیدنازحداقلویادشودادهانتقالادارهبانکی
همدرحدودصالحیتتفویضشدهاجرااتشود.20یجادشودتابدونرسیدنفورمبیامیکانیزمی

شود،اینپروسه(بهخرابیمؤقتیمواجهمیAFMISکهسیستم)بهاینترتیب،بعضیاوقاتزمانی
 گردد.میبیشرتطوالنی

برایماموریندولتیدروالیاتازکرایهترانسپورتمطابقطرزالعملماموریندولتیدرروزهای
80خاطرتأمینعدالتومساوات،هامنپولگرددتابهگردد.لذا،پیشنهادمیرسمیمستفیدمنی

 زدرنظرگرفتهشود.افغانیکهبرایماموریندرپایتختدرنظرگرفتهشده،برایمامورینوالیاتنی
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گیریشودهایاداراتمحلیاند،بایدازطریقاداراتمحلیپیهایانکشافیکهازصالحیتپروژه
–وحکومتجدید1385هابهوالیاتانتقالگردد.گرچهمصوباتکابینهازسالخانهوازوزارت
کهشودمیگیریپیوزارتدرآنتدارکاتیپروسهبازهمولیدارد،وجودزمینهدرین–ملیوحدت
هایتدارکاتیومالیخودراباپروسهبایدهاپروژهنوعاین.گرددمیکاریموردبیتراکمسبب

 منظوریوزارتدروالیتمربوطهطیکند.
شود.اینتناقضازسویاداراتدخیلمثلمستوفیت،اکرثاًدرارایهارقامتناقضمشاهدهمی

هایمستقلقابلمشاهدهاست.اینتناقضهنگامهایدیگروریاستخانهرتوزارتمالیه،وزا
 دهد.تخصیصبودجهومرصفدربودجهعادیوانکشافیرخمی

عدممرصفبودجهوزمانتعیینشدهفعلیبرایآنبادرنظرداشتاوقاتزمانیفصلی،واقعی
باشدوسههفرصتکاراساسیمنیفصلزمستانبودهک1395باشد.زیراسهماهاخیرسالمنی

باشدوفرصتبنیادینیزفصلبهاربودهکهنیمهزمستانونیمهبهارمی1396ماهنخستسال
فصلساختاری،وزیربنائیهایپروژهدرموردمخصوصا–شود.سهماهتابستانیکارحاصلمنی

ماندمیکاربرایماهسهتنهاصورت،درینکهباشدمیوغیرهتدارکاتیهایپروسهمنودنتکمیل
گرددکهطبقمصوباتهذا،پیشنهادمیفل.باشدمنیبودجهمرصفبرایواقعیوکافیمهلتکه

هایمالیوبودجویبهوالیاتانتقالگرددتاازیکسوروندکاررسیعشودوازکابینه،صالحیت
 هاگردد.خانهسویدیگر،باعثسبکسازیحجمکاریبروزارت

هابایدطیمراحلطویلیرابگذارندتااجراشود.زیراوالیوالیتهاوفصلتعدیلکودها،باب
هایمحلیدرینموردپالیسیهاهمصالحیتندارد.گرچهادارهمستقلارگانحتیدرتعدیلاین

صالحیتتواندازطریقاعطایطرحکردهاست،ولیتاهنگامعملیشدنآن،اینمشکلمی
تعدیلکودهابهوالیانوالیاتحلگردد.اگرمشکلظرفیتوجوددارد،والیتلوگرحارضاستتا

 حیثیکمرحلهتجربویوآزمایشیآغازکند.ایناقدامرابه
ها،وکالیمحرتم،ورؤسایواحدهایدومیدرخانههایانکشافیمعموالًتوسطدونرها،وزارتپروژه

شکلدرستبهکهبودجهبهوقتوبهگردد.برایواقعیسازیآنوبرایاینمیوالیاتپیشنهاد
مرصفبرسد،بهرتایناستتادروالیت؛کمیسیونمشرتکوکالیولسیجرگه،وکالیمرشانو
هاجرگه،ووکالیشورایوالیتیدرحضورمنایندهباصالحیتوزارتمحرتممالیهبهطرحپروژه

نهائیسازیآن،بهوزارتمحرتممالیهپیشنهادوشاملبودجهملیانکشافیبپردازندوپساز
 شود.

هایانکشافییکیازدالیلدیگریاستکهاکرثاًاداراتمحلیبهآنعدممعلوماتدرموردپروژه
هایآموزشی،ارتقایظرفیتوموارددیگرمثلباشد.راهحلآنایناستتابرنامهدچارمی
ریزیدرزمستانطرحگرددولیتطبیقآندرطولسالادامهیابدتاازمتامیوبرنامهسازپالیسی

فصولسالدروقتوزمانمناسباش،استفادهشود.یعنیاواخرخزان،زمستانواوایلبهارزمان
ائیوهایزیربنسازیوارتقایظرفیتباشدولیسایراوقات،زمانتطبیقپروژهریزی،پالیسیبرنامه

 ساختاریباشد.
هایانکشافیوحتیمقاموالیاتوتعمیراداراتبودجهکافیومشخصبرایحفظومراقبتپروژه

 باشد.هایزیربنائینیازمندحفظومراقبتتخنیکیدوامدارمیوجودندارد.حاآلنکهپروژه
مالیهپیرامونصالحیتآهنگیباوزارتمحرتمهایمحلیدرهمنهائیسازیطرحوپالیسیارگان

 هایانکشافی.والیاندرپروژه
هایدولتیوغیردولتیبادیعاتآنتوسطنهائیسازیاحصائیهگیریدقیقوتفکیکزمین

 هایذیدخل.خانهوزارت
هایهایانکشافدهاتازطریقریاستمربوطهوتطبیقپروژهوالیتیساخنتتدارکاتپروژه

هایانکشافی.شوریکوچکومحدودازطریق
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چارتهاوگرافهایمقایسویعوایدومصارف:
 ۱۳۹۶عواید  ۱۳۹۵عواید  مرجع مربوطه شامره

 AFN      85,065,246.00 AFN      58,987,655.00 مستوفیت ۱
 AFN      58,045,516.00 AFN      41,057,407.00 قومندانیامنیه ۲
 AFN                4,715.00 AFN        2,052,930.00 زیاستزراعت ۳
 AFN        4,895,869.00 AFN        3,870,245.00 ریاستمخابرات ۴
 AFN        1,445,583.00 AFN            866,168.00 ریاستترانسپورت ۵
 AFN            127,950.00 AFN      43,917,008.00 ریاستکار،اموراجتامعی ۶
 AFN        1,312,583.00 AFN        3,727,543.00 ریاستمحکمه ۷
 AFN        1,593,113.00 AFN        5,983,055.00 ریاستمعادن ۸
 AFN        3,856,200.00 AFN        1,905,000.00 آمریتمهاجرین ۹
 -                             AFN              70,000.00 AFN ریاستپوهنتون ۱۰
 AFN                             - AFN              72,760.00 آمریتتلویزیون ۱۱
 AFN        4,232,411.00 AFN        4,523,217.00 ولسوالیمحمدآغه ۱۲
 AFN            123,425.00 AFN              98,000.00 ولسوالیخوشی ۱۳
 AFN   160,772,611.00 AFN   167,060,988.00 مجموع ۱۴
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،بهتفکیکادارات1396و1395گرافمقایسویعوایدسالهای
 ۱۳۹۶تخصیص  ۱۳۹۵تخصیص  اداره شامره

 AFN        2,166,005.00 AFN              68,640.00 مالیه ۱
 AFN      18,567,543.00 AFN      26,418,557.00 صحتعامه ۲
 AFN        2,772,237.00 AFN        4,116,235.00 حجواوقاف ۳
 AFN      23,576,828.00 AFN      30,302,201.00 زراعت ۴
 AFN        5,401,500.00 AFN      17,626,644.00 کارواموراجتامعی ۵
 AFN            536,771.00 AFN            193,000.00 اطالعاتوفرهنگ ۶
 AFN            558,590.00 AFN            315,000.00 عدیله ۷
 AFN            242,000.00 AFN            259,500.00 اصالحاتاداری ۸
 AFN                             - AFN            800,617.00 امورزنان ۹
 AFN        6,000,000.00 AFN      10,932,294.00 آراضی ۱۰
 AFN              65,000.00 AFN            206,025.00 مبارزهعلیهموادمخدر ۱۱
 AFN            268,000.00 AFN            372,520.00 مهاجرین ۱۲
 AFN                             - AFN      12,468,000.00 انکشافدهات ۱۳
 AFN                             - AFN            400,000.00 اقتصاد ۱۴
 AFN      36,392,435.00 AFN      19,965,144.00 معارف ۱۵
 -                             AFN      18,296,251.00 AFN املپیک ۱۶
 -                             AFN        6,536,507.00 AFN احصائیهمرکزی ۱۷
 AFN   121,379,667.00 AFN   124,444,377.00 مجموع ۱۸
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بهتفکیکادارات1396و1395گرافمقایسویتخصیصسالهای

 

)به تفکیک ولسوالی مصونیت اجتامعیتحلبل وضعیت موجوده سکتور  -6
 ها (

تقسیمبندیکمیتهانکشافیاساساًشاملریاستکارواموراجتامعیوشهداوسکتورمصئونیتاجتامعیمطابق
معلولین،ریاستعودتمهاجرین،ریاستامورزنان،ریاسترسحداتوقبایل،آمریتمستقلکوچیها،ریاستمبارزه

میبا ذیربط هایکمککننده نهاد و والیتی ریاستشورای میاشت، ریاسترسه حوادثطبیعی، ریاستبا شد.
کاراموراجتامعیشهداومعلولینوالیتلوگرریاستسکتورمصونیتاجتامعیرادارابودهکهاینسکتوربخاطرایجاد
پروژههایتعلیامتفنیوحرفویودریافتکاربهافرادواشخاصبیکاروازتحصیلبازمانده،توزیعکارتجوازکاربه

تحصیلووظیفه،ترتیبوتنظیماسنادکارمندانمتقاعدینملکیونظامیمتقاضیانافرادداخلیوخارجینظربهدرجه
پروسه ،ثبتوراجسرتبه معلولین،معیوبینوشهدا حقوقمتقاعدین،کمکومساعدتوترتیباسناد واجرایحواله

الیهایسیستمبانکیسازیمتقاعدین،معلولینوفامیلهایشهدا.ایجادکودکستانهادرسطحمرکزشهروولسو
آنبخاطرآموزشوپرورشاطفالقبلازمکتبکمکومساعدتبهاطفالمترضرومتخلفازقانونواطفالتحتحجز
مسوولیتتدویرجلساتماهوارسکتورمصونیتاجتامعیوشبکهعملکردمحافظتاطفالابرازنظردرجلساتبخاطر

ارازمنزل،گداها،تجاوزهایجنسی،مترضرین،رسویبهبودداخلشهروولسوالیهاودفاعازحقوقاطفالفر
وتشخیصخانوادههایبیبضاعتوبیجاشدهگاندریافتکمکومساعدوهمچنانمترکزکارسکتوررابیشرتمسائل
انکشافیدراینسکتورتشکیلمیدهدوفعالیتهایآنازطریقجلساتسکتوریوکمیتهانکشافیوالیتتنظیم

.میگردد


  

AFN 124,444,377.00 

AFN 167,060,988.00 

۱۳۹۶مقایسه تخصیص و عواید سال 

تخصیص

عواید
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چالشهادرسکتور:
 افزایشمیزانفقروبیکاریدرشهر،ولسوالیوقریههابهگونهروزافزون.

 عدمموجودیتبرنامههایعملیبرایرسیدگیبهمشکالتونیازمندیهایزنانمعیوبومعلول
 نبودزمینههایاشتغالبرایجوانان،زنانوافرادمعلول.

 ایمردمنبودمنابعغذایکافیبر
 کمبودکورسهایآموزشفنیوحرفویدرسطحوالیت

 نبودتعمیردولتیغرضاستفادهدفرتمرکزیکار،اموراجتامعی،شهداومعلولین.
نبودبودیجهانکشافی،عدمامنیتمناسبوعنعناتنادرستازجملهچالشهایاستکهریاستامورزنانبهآنمواجه

 میباشد.
 نبودترانسپورتمناسبجهتانتقالکارمنداناداره.
 نبودچاهآباشامیدنیدرتعمیراداریآمریتکوچیها.
 نبوداحاطهستندردبرایتعمیراداریآمریتکوچیها.

 نبودترانسپورتبرایکارمندانوکارکناناداره.
 .رګنداشنتمدیریتکوچیهادرولسوالیهایوالیتلو

 موسساتدربخشخدماتصحیبرایکوچیها.عدمموجودیت
 دسرتسیزنانومردانبهمحیطزیستمصئونوسامل

ایجادکمیسونمحیطریستیمتشکیلازارگانهایمختلف)محیطزیست،شاروالی،قومندانیامنیه،صحتعامه
الیمحمداغه،ونظارتوجلوگیریوحجواوقاف(تدویرورکشاپوسیمینارهایاگاهیعامهدرمرکزوالیتوولسو

ولسوالیاینوالیتازوسایل3ازتخلیهفضالبدرنزدیکیخانههایمسکونیتثبیتکیفیتاباشامیدنیمرکزو
قطعهالیحهحفظ390جلدکتابومجالتمحیطزیستیبهمکاتبترتیبوتوزیع70پارمیرتهایدستداشتهتوزیع

 فتصنفدرشهرپلعلمومحمداغهوخوشی.الصحیهورهنمودبرایه
 دسرتسیبهخدماتاجتامعیبهویژهبرایزنان

تنزنانغرضاشرتاکدربرنامهپروموت175تنازطبقهاناثبهصفوفپولیسهمکاریرهنامیی4معرفیتعداد
جهتکاراموزی.

تنزنانتوسطموسساتوادارات1500سیمینارهاوورکشاپهایاگاهیدهیبرای25بهتعداد1396درسال
دولتی

درمرکزوولسوالیخوشیوولسوالیمحمداغهARTFو
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حرفههایخیاطیبرایتعداد 80ایجادکورس کاهشمیزان IRCصنفدرسیبههمکاریموسسه22زناندر
یت،ارایهمشورههایحقوقی،بلندبردنسطحاگاهیودریافتاگاهیدرموردحقوحقوقخانمخشونیتهادروال
هادروالیتلوگر.

درریاستامورزنانتثبثتورسیدگیبهانگردیدهاستارايیهپروگرامهای1396قضیهدرطولسال41بهتعداد
تهاومکاتبمرکزولسوالیها.روزهمحوهخشونتعلیهزندرریاس16آگاهیوکمپاین

ریستامورزنانوالیتلوگربهسطحولسوالیهانیزریسواعضایشوراهایرنانهراداردکهبصورتغیررسمیبطور
رضاکارفعالیتمیمناید.

صحتبریمشاورتغدیهدرولسوالیهاومرکزوالیتبهریاست12تنفارغینصنف20بهتعداد1396درجریان
عامهمعرفیگردیده.

برینرسنگوقابلگیمعرفیگردیدهاند12تنفارغینصنف30بهتعداد1396درجریان
ماههبهموسسهمحرتمناروی9تنمحصلینطبقهاناثجهتارتقاظرفیتدرپرورگرام12بهتعداد1396درجریان

ازطریقریاستامورزنانلوگرمعرفیگردیدهاست.
ازسهبههشتتندر1397ادکارمندانطبقهاناثدرسالازدی

ایجادکتابخانهدرریاستامورزنان
اشرتاکدرمیزگردنقشزناندرخانهوادهووضعیترسانههاوجامعهمدنیوالیتلوگر

 اشتغال زایی برای زنان و مردان
کوربعدازفراگیریحرفههایمختلفوفراغتمشغولتنذ192تنزنانبهتعداد58بهتعداد1396و1395درسال

تنذکوردرششماهحرفهتحتاموزشمیباشد.100تناناث50بهتعداد1397ازادگردیدهودرسال
بابشیلرتبههمکاریموسسهابراردرشهرکمهاجرینوعودتکنندهگانتطبیقگردیده58بهتعداد1396درسال
است.

منرهرهایشیبرایعودتکنندهگانفاقداسکانیارسپناهکهبههمکاریمقاممحرتم1183بهتعداد1397درسال
منرهرهایشیازطرفکمیسونمحرتموالیتی255وزارتخطاندازیکهازجملهبهتعداد
تاییدوبرایشانتوزیعگردیدهاست.

رسیدهگیبه/مدیریتحوادیثطبیعی
فامیلبستههایغذاییتوزیعگردیدهاست.1139مترضرینناشیازحوادث)بیجاهشده،سیالب(برایبرای

فامیلپولنقدکومکصورتگرفته.143برایمترضرینناشیازحوادث)سیالبجنگواتشسوزی(برای
تامینامنیتگروههایآسیبپذیربهویژهزنانوکودکان
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 فصل سوم

بودجه انکشافی ومصارف پروژه های انکشافی  والیت لوگر به تفکیک 
 سکتور

 معارف:
وزارتمعارفدرراستایتالشرسیدنبهدیدگاهاینادارهکهعبارتازانکشافرسمایهبرشیمطابقبهاصولواساسات

سرتسیمساویانههمهاتباعدینمقدساسالم،احرتامبهارزشهایملیوحقوقبرشازطریقفراهمآوریزمینهد
28مکاتبتخنیکی،6داراملعلمین،6مکاتبتعلیامتعمومی،267کشوربهتعلیموتربیهباکیفیتمیباشد،بتعداد

ذکور92,333شاگردکهازآنجمله126,783فعالیتدارند.مجموعابهتعداد بابمکتبشخىص2ومدارسدینی،
اینمکاتبمشغولفراگیریدانشهستند.آنازطبقهاناثدر34,450و

 جدولذیلمعلوماتمخترصرادرموردوضعیتمعارفاینوالیتبیانمیکند.
 ترشیحات  عمومی سکتور معارف

مکتب داراملعلمین مکاتبعمومی کتگوری
مکاتب مدارسشخصی

 تخنیکی
 تعدادشاگردان

 مجموع اناث ذکور
126,78 34,450 92,333 6 28 2 6 267 تعداد

3 
دریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانستانفامیلهاعالقمندبیشرتبهتعلیم

وتربیهگردیدهواطفالخودرابرایفراگیریتعلیمبهمکاتبمیفرستند.

 بودجه معارف:
انکشافیدریافتمیکندوقسمیکهدرشکلدیدهوزارتمعارفساالنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیو

میشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیبهمرصفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازموجودیتتشکیلبزرگ
دروزارتمعارفومصارفعادیبرایتعدادزیادمکاتبکهدررستارسکشورموجوداستمیباشد.جزئیاتبودجه

درشکلذیلانعکاسدادهشده.معارفوالیتلوگر

   
مرصفبودجهعادیبودجهعادیمجموعبودجه

623,638 579,854 413,207 

عادیبودجه
افغانی000بهارقام

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

623,638 
43,785 5,022 

انکشافیبودجه
افغانی000بهارقام
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تحتتطبیقمیباشدقرارذیلاست.1397درسال پروژههایانکشافیکهدراینوالیتازطریقوزارتمعارف
  1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجهپروژه
%24,990,0008اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی

%789,97635زيربنایتعليموتربيهانکشاف
%109,3330مديريتوارتقایظرفيت

%1,500,62655سوادآموزیوتعليامتغريرسمی
%6,766,4230والیترسحدیشاملوغرب11پروژههایانکشافی

%42,000100انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی
%6,235,1070وجوهغیرمرشوطوالیات
%3,348,46956;اناثدرروستاهاnbspاستخداممعلیمین&

EQUIP2,9030%تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل
%43,784,83711مجموع

 زراعت: 
والیت لوگر یکی از والیات زراعتی میباشد که هشتاد در صد اقتصاد مردم آن متکی به زراعت میباشد. زارعین 

این والیت همه سال هزاران تن محصوالت زراعتی از قبیل گندم، جوار، لوبیا، جو و سبزیجات مختلف ازقبیل  

 للمی کشت میشود.  34،300 جریب زمین آبی و 51،500بامیه، بادنجان رومی، بادرنگ که در ساحه 

 3۲۲۷سیب، انگور، زردالو و بادام نیز تولید میشود که نهال هاى آن در  میوه جات مختلف چون دراین والیت

 هکتار زمین کاشته شده و همه سال حاصل میدهد 

 بودجه بخش زراعت:

قسمیکه در شکل دیده میشود بودجه انکشافی بخش زراعت والیت لوگر  به مراتب بیشتر از بودجه عادی این  

 اداره میباشد که درگراف 

   
 

  تحت تطبیق میباشد قرار شرح ذیل است. 139۷پروژه های انکشافی که در والیت لوگر در سال مالی 

 

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصف
بودجهعادی

222,414 
17,319 10,131 

عادیبودجه
افغانی000بهارقام

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

222,414 205,095 
87,840 

انکشافیبودجه
افغانی000بهارقام
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 زراعت 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه

%19,352,70044تهیهوتوزیع;تخمهایبذریوکودکیمیاوی
%1,047,832100برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی

38,667,50742%(NHLPبرنامهملیباغداریومالداری)
%719,600100مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی

11,153,36643%(OFWMPتنظیمآبدرمزرعه)
%3,134,000100توسعهکشتپختهوزعفران

%1,265,000100برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاکجامعه
%102,941100پروژهآبیاریوذخایرآب

67,674,23577%(CLAPزراعتومالداریبهاشرتاکمردم)برنامه
%5,414,6180مدیریترفعحاصلوارزشافزائیمحصوالتمیوهدرکشورهایعضوسارک

%1,441,2504ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی
%7,502,7130برنامهملیداراییاولویت

%47,618,9900اعامرکمپلکسرسدخانههایعرصی
%205,094,75243مجموع

                                                                                                                                                                                                                                 

 تحصیالت عالی: 

محصلین274پوهنتوندولتیفعالمیباشد،اینپوهنتونداراییکپوهنحیمیباشد.بتعداددروالیتلوگریک
تناستادانمیباشند.جزئیاتبیشرتدرجدولذیلانعکاسداده8مرصوففراگیریعلمودانشتحتنظرتعداد

شده.
 ترشیحات عمومی تحصیالت عالی

 اناث ذکور تعدادمحصلین اناث ذکور تعداداستاد پوهنحیتعداد تعدادپوهنتون والیت کتگوری

 42 232 274 - 8 8 1 1 لوگر تعداد



 بودجه تحصیالت عالی: 

میلیونافغانیبالغمیشودکهبیشرتین27مجموعآبودجهکهوزارتتحصیالتعالیبرایوالیتلوگرتخصیصدادهبه 
خواهدرسیدودربخشانکشافیبودجهکمرتاختصاصدادهشده.سهماینمبلغرویبودجهعادیمبرصف
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پروژهانکشافیتطبیقگردیدهاستکهذیآلبیان2بتعداد1397دراینوالیتدربخشتحصیالتعالیدرسال

میگردد.
 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجهپروژه
 %10,141,2230موسسهتحصیالتعالیلوگراعامرتاسیساتوخریداریتجهیزات

 %2,839,0000 وجوهغیرمرشوطبرایپوهنتونهایوالیتی
 %12,980,2230 مجموع

 

 : صحت عامه
داکرتمرصوفعرضه53پوستهصحیفعالمیباشد.مجموعبتعداد198شفاخانهدولتیو3دراینوالیتبهتعداد

مریضرادارامیباشد.22,512پوستهصحیظرفیتتداوی198خدماتصحیبودهواینسهشفاخانهو
احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتلوگرقرارجدولذیلمیباشد.

 ترشیحات عمومی بخش صحت عامه
 ظرفیتتداویمریضان تعداددکتوران پوستهصحی شفاخانهشخصی شفاخانهدولتی کتگوری
 22,512 53 198  3تعداد

 عامه: بودجه بخش صحت
بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتلوگرازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفتهشدهدرگرافذیلنشان

 دادهشده،وگرافنشاندهندهایناستکهبیشرتینبخشبودجهباالیپروژههایانکشافیمبرصفمیرسید.

مجموع
بودجه

بودجهعادی همرصفبودج
عادی

27,980 

15,000 
8,036 

000بهارقامعادیبودجه

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

27,980 

12,980 

-

000بهارقامانکشافیبودجه
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تطبیقگردیدهاستقرار1397هدراینوالیتدرسالپروژههایانکشافیکهازجانبوزارتصحتعام9بهتعداد

ذیلاست:
 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجهپروژه
 %758,40084برنامهملیمعافيتکتلوی

 %10,834,51656 تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور

 %10,934,400100 لوگربرایکوچیها(دروالیتBHC)مرکزصحیاساسی3اعامروتجهیز

 %134,381,88772 تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور
 %8,554,15376 والیترسحدیشاملوغرب11پروژههایانکشافی

 %300,00050 تقویهسیستمصحی)روندسوم(
و1396اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژههایوالیتیبرایسالهای

1397 11,090,45880% 

 %21,760,0260 اعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتازوجوهغیرمرشوط
 %81,403,436100 پروژهصحتمندی

 %280,017,27675 مجموع
 

 :انرژی و آب
پروژه انکشافی که تحکیم سواحل دریایی و تنظیم آب میباشد در این والیت مورد تطبیق  3در حال حاضر 

است، و در سال آینده نیز چندین پروژه قرار است تطبیق شود که آن هم در بخش تنظیم منابع آبی میباشد 

 ولی در عرصه فراهم نمودن منابع برق/انرژی در حال حاضر هیچ پروژه روی دست نیست.

 خش انرژی وآب : ب بودجه
میلیون افغانی  بالغ میشود که بیشترین سهم آن در بخش  39بودجه این والیت در بخش انرژی و آب به 

 انکشافی بمصرف خواهد رسید. 

 

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصف
بودجهعادی

292,654 

12,637 7,399 

000بهارقامعادیبودجه

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

292,654 280,017 
211,197 

000بهارقامانکشافیبودجه
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 دراینوالیتتطبیقگردیدهاستکهذیآلبیانمیگردد.1397پروژهانکشافیدربخشانرژیوآبدرسال2بهتعداد   

 1397های انکشافی پروژه 

فیصدیبودجهپروژه
مرصف

ساختامندستگاههایکوچکبرقآبیوتکمیلامورباقیامندهدستگاه-دیزاین-احیاء
 %4,212,93051برقآبیولسوالیچرخلوگرووالیتپنجشیر

 %28,789,92360 تحکیمسواحلدریاها
 %33,002,85359 مجموع

 

 :فواید عامه
دروالیتلوگروزارتفوایدعامهدونوعرسکاعامرمنودهکهعبارتازرسکهایقیرریزیشدهورسکهایجغلاندازی

کیلومرتاسفالتی239کیلومرتجغلی،209کیلومرتمیباشدکهازآنجمله448شده.مجموعآرسکهایاینوالیت
 است.

 فواید عامه: بودجه
میلیونافغانیبالغمیشودکهجزئیاتآندرشکلذیلنشانداده427والیتلوگربهبودجهوزارتفوایدعامهدر

 شده.بیشرتینبخشبودجهفوایدعامهدربخشانکشافیاختصاصدادهشدهاست.

    

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصف
بودجهعادی

39,309 

6,306 3,589 

000بهارقامعادیبودجه

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

39,309 33,003 
19,494 

000بهارقامانکشافیبودجه

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصف
بودجهعادی

427,927 

20,186 5,951 

000بهارقامعادیبودجه

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

427,927 407,741 
237,282 

000بهارقامانکشافیبودجه
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دراینوالیتتطبیقگردیدهاستذیآل1397پروژههایانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهکهدرسال3بهتعداد
بیانمیگردد.

 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه

 %403,380,00059ساختامنواسفالتریزیرسککابلالیلوگر
 %3,500,0000 کیلومرت28;ولسوالیخوشیالیولسوالیمحمداغه&دیزاینوساختامنرسک

 %860,5980 قیرریزیرسکبدخاکازرهالیولسوالیجاجیآریوب
 %407,740,59858 مجموع

 

 :لوگر تیوال یها پروژه
 لست پروژه های انکشافی

مرصف بودجه پروژه اداره
1,937,532 اسايسمحاکماعامروترميم 3,229,220

&nbspسرتهمحکمه ;ابتدائيهومرافعهدرواليات

2,473,934 اعامرتعمیراتمستوفيتهادرسطح 2,473,934
وزارتمالیه واليات

2,673,887 وزارتحج،ارشادواوقاف اعامرمساجد 10,980,004
4,554,193 ارشادواوقافوزارتحج، پروژههایوالیتی-اعامرمساجد 13,002,164
1,998,000 وزارتمعارف اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی 24,990,000
279,410 وزارتمعارف انکشافزيربنایتعليموتربيه 789,976

- وزارتمعارف مديريتوارتقایظرفيت 109,333
826,282 وزارتمعارف سوادآموزیوتعليامتغريرسمی 1,500,626

- والیترسحدی11پروژههایانکشافی 6,766,423
وزارتمعارف شاملوغرب

42,000 انکشافوتقویتبرنامههایسواد 42,000
وزارتمعارف آموزی

- وزارتمعارف وجوهغیرمرشوطوالیات 6,235,107
1,876,350 ;اناثدرnbspاستخداممعلیمین& 3,348,469

وزارتمعارف روستاها

- تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبنا 2,903
وزارتمعارف EQUIPتکمیل

- اعامرتاسیساتوخریداریتجهیزات 10,141,223
وزارتتحصیالتعالی موسسهتحصیالتعالیلوگر

- وجوهغیرمرشوطبرایپوهنتونهای 2,839,000
وزارتتحصیالتعالی والیتی

115,200 2,471,124 

;خدماتnbspتامین&
&nbsp&تخنیکی;nbspاساسی;
&nbsp&و;nbspاجتامعی;
&nbsp&;nbspشهرکهایافتتاح;
&nbspشدهعودتکنندگان; 

وزارتامورمهاجرینوعودتکنندهگان
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91,575 حامیتازفعالیتهایحقوقی، 134,630
&nbspوزارتامورمهاجرینوعودتکنندهگان ;پالنگذاریوادغاممجدد

9,860,247 شهرکبیجاشدهگانقرای 33,500,000
وزارتمعادنوپطرولیم همجوارمسعینک

- اعامرتعمیرریاستهایوزارتاقتصاد 1,700,000
وزارتاقتصاد دروالیات

120,000 تقویتسیستمپالنگذاری،نظارت 120,000
وزارتاقتصاد وارزیابی

- وزارتاقتصاد رسحدیمدیریتپروژههایکوچک 425,040
6,080,473 ترميم،ثبت،حفظومراقبتآثار 10,639,983

وازرتاطالعاتوفرهنگ باستانیدرمرکزووالیات
639,900 وزارتصحتعامه برنامهملیمعافيتکتلوی 758,400

6,092,549 تاسيسمراکزتداویمعتاديندرواليات 10,834,516
وزارتصحتعامه کشور

10,880,000 مرکزصحیاساسی3اعامروتجهیز 10,934,400
(BHCدروالیتلوگربرایکوچیها) وزارتصحتعامه

96,626,888 وزارتصحتعامه تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور 134,381,887
6,524,960 والیترسحدی11پروژههایانکشافی 8,554,153

وزارتصحتعامه شاملوغرب
150,000 وزارتصحتعامه تقویهسیستمصحی)روندسوم( 300,000

8,879,408 11,090,458 
اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژه

و1396هایوالیتیبرایسالهای
1397 

وزارتصحتعامه

- اعامروبازسازیتاسیساتصحی 21,760,026
وزارتصحتعامه دروالیاتازوجوهغیرمرشوط

81,403,427 وزارتصحتعامه پروژهصحتمندی 81,403,436
- وزارتامورزنان اعامرمراکزآموزشی 120,023

275,000 هآمهنگیوتطبیقپالنکاریملی 275,000
وزارتامورزنان برایزنانافغانستان

8,539,020 ;تخمهایبذریوnbspتهیهوتوزیع& 19,352,700
وزارتزراعتآبیاریومالداری کودکیمیاوی

1,047,829 برنامهملیانکشافمالداریوصحت 1,047,832
وزارتزراعتآبیاریومالداری حیوانی

16,400,000 برنامهملیباغداریومالداری 38,667,507
(NHLP) وزارتزراعتآبیاریومالداری

719,600 وزارتزراعتآبیاریومالداری نباتیمبارزهعلیهآفاتوامراض 719,600
4,780,014 وزارتزراعتآبیاریومالداری (OFWMPتنظیمآبدرمزرعه) 11,153,366
3,134,000 وزارتزراعتآبیاریومالداری توسعهکشتپختهوزعفران 3,134,000
1,265,000 برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبه 1,265,000

وزارتزراعتآبیاریومالداری جامعهاشرتاک
102,941 وزارتزراعتآبیاریومالداری پروژهآبیاریوذخایرآب 102,941

51,791,838 برنامهزراعتومالداریبهاشرتاک 67,674,235
وزارتزراعتآبیاریومالداری (CLAPمردم)

- 5,414,618 
مدیریترفعحاصلوارزشافزائی
محصوالتمیوهدرکشورهایعضو

 سارک
وزارتزراعتآبیاریومالداری
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60,000 ایجادباغچههایخانگیومصونیت 1,441,250
وزارتزراعتآبیاریومالداری غذائی

- وزارتزراعتآبیاریومالداری برنامهملیداراییاولویت 7,502,713
- وزارتزراعتآبیاریومالداری عرصیاعامرکمپلکسرسدخانههای 47,618,990

2,147,425 4,212,930 
ساختامندستگاههای-دیزاین-احیاء

کوچکبرقآبیوتکمیلامورباقیامنده
دستگاهبرقآبیولسوالیچرخلوگرو

 والیتپنجشیر
وزارتانرژیوآب

17,346,566 وزارتانرژیوآب تحکیمسواحلدریاها 28,789,923
237,281,988 ساختامنواسفالتریزیرسککابل 403,380,000

وزارتفوایدعامه الیلوگر

- 3,500,000 
دیزاینوساختامنرسکولسوالی
خوشیالیولسوالیمحمداغه

&nbsp;28کیلومرت 
وزارتفوایدعامه

- قیرریزیرسکبدخاکازرهالی 860,598
فوایدعامهوزارت ولسوالیجاجیآریوب

70,926,796 164,998,951 
(NRAPبرنامهملیرسکهایروستایی)

برنامهميلدسرتيسبهدهات/
(ARAP) 

وزارتاحیاءوانکشافدهات

1,779,698 برنامهميلتهيهآبدرروستاهاوآموزش 4,275,981
وزارتاحیاءوانکشافدهات حفظالصحهمحيطي

45,005,710 وزارتاحیاءوانکشافدهات (NABDPبرنامهملیانکشافساحوی) 113,621,800

1,731,988 2,842,089 
شبکههایآبرسانی،تحکیمکاریو

پروژههای-حفرچاهآبآشامیدنی
 1396والیتیضمیمهبودجهسال

وزارتاحیاءوانکشافدهات

- )انکشافوجوهغیرمرشوطبهوالیات 8,040,000
وزارتاحیاءوانکشافدهات دهات(

- احیایمجددکاریزهاوجلوگیریاز 8,092,300
وزارتاحیاءوانکشافدهات سیالبها

- مطالعهدیزاینتخنیکیواعامرمیدان 13,400,000
ادارههوانوردیملکی هوائیبیناملللیدروالیتلوگر

24,956 اطالعاترسحداتوسيستممديريت 25,000
وزارتاموررسحدات،اقواموقبایل قبایل

4,775,608 وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو برنامهانکشافمهارتها 4,775,608
معلولین

496,848 وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو پروژهریفورمتقاعدومصؤنیتاجتامعی 496,848
معلولین

- ;الکرتونیکیسازیوnbspپروژه& 531,652
 ریفورموزارت

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
معلولین

- اعامرساختامنریاستهایمبارزه 6,863,296
وزارتمبارزهعلیهموادمخدر علیهموادمخدردرمرکزووالیات

70,000 70,000 
کنفرانسپنججانبهوآگاهیعامهاز

وبازنگریارضارموادمخدر،ترشیح
 پالیسیهادرسطحکشور

وزارتمبارزهعلیهموادمخدر

3,992,132 وزارتامورشهرسازی برنامهتحکيمثباتدرافغانستان 4,825,384
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8,065,750 اعامرتعمیراتاداریولسوالیهاو 17,463,937
وزارتامورشهرسازی والیات

- وزارتامورشهرسازی دولتیبرنامهساختامنهایعامه 700,000
290,450 وزارتعدلیه برنامهملیعدلیوقضائی 320,456

22,528,216 ادارهمستقلارگانهایمحلی پروژهشاروالیهایافغانستان 28,018,184
- ظرفیتسازیملیتعلیامتآموزشو 30,000

ادارهملیحفاظتمحیطزیست آگاهیمحیطزیستی

174,000 کمیسیونمستقلاصالحاتاداریو حامیهازخدماتملکیافغانستان 348,000
خدماتملکی

- اعامرجمنازیوموآمریتهایورزشی 7,560,000
ریاستعمومیتربیتبدنیوسپورت درمرکزووالیات

13,093,032 اعامروبازسازيتعمرياتامنيتميل 23,824,235
عمومیامنیتملیریاست درکابلووالیات

11,918,980 ;پلعلمدروالیتnbspپروژهآبرسانی& 34,836,000
 لوگروخوست

رشکتآبرسانیوکانالیزاسیون
افغانستان

12,116,474 ادارهمستقلانکشافزونپایتخت پارکصنعتیمحمدآغه 48,107,788
786,008,075 1,555,759,1

 مجموع 72
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 فصل چهارم

 موسسات غیر دولتی 
 حضوراداراتمختلفمللمتحد

 (داخلیوخارجیNGOتعدادموسساتغیردولتی)

موجودیتو
فعالیت

موسسات
غیردولتی
داخلیو
خارجی

 
(موسسهداخلیوخارجیبسطحوالیتلوگرفعالیتداشتهکهعبارتاند:17جمعآبتعدا)

 

CAFASIO IRC 
ANCBAAACTED
PARSAPINBEST
ACRUMCPAWADAN
WSTA THT ACTD 

 BESO SDROA 

 تعدادموسساتغیردولتیفعالبهتفکیکسکتور
 مقداربودجهانکشافیموسساتغیردولتی

 سالگذشته5انواعپروژههاوبرنامههایانکشافیموسساتغیردولتیطی
 میزانمرصفبودجهانکشافیموسساتغیردولتی

 موسساتغیردولتیمتویلمیگرددبهتفکیکسکتورسویتعدادپروژههایکهاز
بهاساسمعلوماتجمعاورایتشکیالتموسساتتعدادمجموعیکارمندانموسساتغیردولتیبهتفکیکجنسیت

 تناناث79تنذکور533غیردولتی
 












 لوگرتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 81

 فصل پنجم

طرح افزایش تولیدات/انکشاف صادرات محصوالت زراعت  اسم طرح:
    والیت لوگر

هدفاساسیطرحوارتباطآنبهاهدافاسرتاتیژیافغانستانمولد:
طبقطرحاقتصادیزراعتیدولتکههروالیتمیبایستنظربهحاصالتخوبوروزافزونکهسببرشداقتصادی

لکتمیگردد،والیتلوګرنظرموضوعات)کشتپیازوکچالو(ودرضمنمالداریموظفگردیدهودرنهایتخودکفاییمم
کهذیآلمینگاریم:

پیازوکچالوازجملهمحصوالتزراعتیبودهکهطیدودههبرایدهاقینپرمنفعتثابتشدهفوقالعادهرشدمنودهکه
زآندرتناوبزراعترولبارزرابازیمیکند.نسبتبهکشتگندموجواریبهمراتباقتصادیبودهوعالوها

پیازکهدروالیتلوگرنظربهمناطقمختلفمعموآلدرخزانویادربهارسالکشتمیگرددکهاکرثآبهشکلتخمریزی
بودهگرچهبعضیمناطقآنرابهشکلقلمه)نهالی(نیزکشتمیگرددکهاوآلدرقوریهکشتمیگرددوبعدآبهقسمنهال

دهمیشودپیازقبآلبهشکلسنتیبدوندرنظرداشتنوعیتتخموقترسیدنآنرنگودوامنگهداریاننوعپیازشان
کهقبآلاکرثآبنامپیازکلچهمشهوربودکهبعدهابهانتخابرنگمقاومتدرانتقالبهمارکیتزودرسبودنودیگرموارد

ارمیکردتاحاصلبهرتاضافهتروعایدزیادبدستبیاوردوزندهگیبودکهزمیندارمطابقخواستخریدارخودراعی
بخورمنیربهزندهگیمرفهودرخشانتغیردهند.

دریناواخرپیازخیلیزیادکشتمیگرددکهنسبتبهپیازوالیاتهمجوارمارکیتخوبداشتهگرچهنوساناتخرید
ببارمیاورد.فروشدریکتعدادمناظقدیدهشدهکهبعضآمشکالترا

رشدوتوسعهکشتپیازوکچالووقتیجایکشتگندموجواریرابطورنسبیگرفتکهدهاقینمزدخوببدستآورد
انواعمشکالتمالیصحیوحتیاجتامعی با بودهکهدهاقینرا گرچهبهمثررساندنکشتپیازبساطاقتفرسا

ازگیاههرزهبهامراضچونروماتیزمدردهایسیاتیکدردمفاصلروبرومنودهاکرثآدهاقینویاکسانیکهحینپاککاری
مبتالمنودهامابهامیدآیندهدرخشانایندونوعمحصولزراعتیخوبرتهست.

تحلیلاقتصادیمحصول:
وخریطهای گرچهپیازوکچالونظربهسایرنباتاتحاصلزیادداردکهیکاندزاهآندربازارهایمحلیدربوریها
پالستیکیجابجاشدهوبهقیمتناچیزبفروشمیرسدکهاینامرسببدلرسدیتولیدکنندګانمیګرددوازطرفدیګر
یکاندازچالشهایدیګرهمفراراهاینمحصوالتمیباشدکهعبارتازکمیمارکیتدروقتزمانرفعحاصلآن

الیتبودهومارکیتآنراکشورپاکستانتشکیلمیدهدکهاکرثآمیباشدازاینکهپیازوکچالوازجملهاقالمصادراتیاینو
نسبتمشکالتسیاسیحینرفعحاصلدروزازههایانکشوربهرویتجارافغانیبستهمیشودوازطرفدیګررسدخانه

.هاستندردراینوالیتوجودنداردکهاینامرسببزیانهایجربانناپذیربرایدهاقیناینوالیتمیګردد
بیخربیازمارکیتسببزیانورضردهقانگردیدهکهیکازجملهراهموفقیتزراعاطالعدرستازمارکیتوجنسبوده

چهبعضیاجناسدربعضیمواقعفروشنداردولیبعدهامارکیتخوبداشتهکهباعثدلگرمیدهقانمیگردد.
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میگرددکهمردمکاروباریخاطرهایبسیارتلخازاگردرمزرعهبفروشبرسدکهاکرثآتوسطدالالنافغانیخریداری
آنهاداشتهکهآنراهچگاهیفراموشنخواهندکرد.

قابلیادآوریبودهکهاکرثآکشتپیازوکچالوبصورتتصادفیبدونکسباطالعدقیقازمارکیتناآگاهانهکشتوبه
مطابقنفعخویشخودعیارمنایدفروشمیرسد.چونبازارمطمینبهسطحوالیتوجودنداردتادهقان

تحلیلوضعیت:
دهاقینباوجودکهازاقتصادضیعفبرخوردداربودهامانسبتمتکیبودنایشانبهنفسازمتامامکاناتخوداستفاد

منودهوبهتولیداتخویشادامهمیدهندامانبودمارکیتایشانراهمیشهمتاثرمیسازد
تنباتپیازوکچالوعالقهمندیدهاقینبهکش-۱
اقلیممناسب-۲
زمینهایوافرزراعتی-۳
رضایتدهاقینازمقدارتولیدایشان-۴

نقاطقوت:
موجودیتزمینهایحاصلخیز
موجودیتمنابعبرشیارزان
مساعدبودنوضیعتجوی

موجودیتآبطبیعیوچاههایدرموجودیتواترپمپوسولرباآفتابکافی
نزدیکبودنبهمارکیت)شهرکابل(

موقیعتمناسببهمارکیتهایبیرونمرزیکشور.
یگانهوسیلهپیدامنودننفقهحالل

اشتغالزاییبدونواسطه
داشنتتجربهکافی

ازدیادنفوسبتناسبزمین
ترانسپورتارزانموجودیت

پارو((موجودیتکودهایوطنی
دلچسپیمردمبرایکشتوکاردرمزرعهوشغلآزاد

نقاطضعف:
کمبودمارکیتغرضفروشایندومحصول

پاینبودنسطحآګاهیدهاقیندرمورد)کشت،جمعآوری،نگهداریوانتقالآنبهمارکیت(



 لوگرتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 83

کمبودابجهتآبیاری
تهیدات

ت،ګیاهانهرزهامراضوآفا
 نبودمارکیتحینرفعحاصل.

 نبودراههایمواصالتیقراوقصبات
 نبودکارتنهایمقاومبعوضبوریکردنحینانتقالبهمارکیت.

 نبودتخمهایباکیفتومقاومدرمقابلامراضوآفاتنباتی
 فرصتها:
 تهدیدات:

 ضعفاقتصادزارعین-1
 نبودرسدخانهمعیاری-2
بودفابریکهپروسس:ن-3
 نبودمارکیتجوابگو-4
 بلندبودننرخکودکمیاویوادویهضدآفاتنباتی-5
نبودفارمهایتحقیقیوتکثیری-6

نتایخمتوقعه:
 ایجادمارکیتمطمینبرایفروشمحصوالتلبنی.

 ایجادواعامرفابریکهبرایتهیهموادخوراکیازمنابعداخلی.
 ایجادواعامرفابریکهپروسسموادلبنی

 رشدوترویجعلوفهکهدرتولیدشیررولمهمدارد.
 ایجادکوپراتیفهایمولدینشیربهسطحوالیت.

 نګهداریوترویجنسلهایشیری.
 تربیهاشخاصمسلکی.

تجاربماملکپیرشفتهتدویرسیمینارهاومساعدساخنتزمینهسفرهایخارجیجهتغنامندیوارتقاظرفیتوکسب
. 

 اصالحطویلههابصورتمعیاریواساسی.
 ایجادکلینیکهایحیوانیمجهزدرموجودیتافرادمسلکی.

جلوګیریازواردشدنلبنیاتبیکفیتبیرونی
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نتیجهگیری:
 اریبیناملللیآمریکاشود.براساسگزارشادارههمکفغانستانبهعنوانکشورزراعتیدرمنطقهوجهانشناختهمیا

(USAID ) درآمدناخالصملیاز۳۱%مردمافغانستانبهکشاورزیومالداریاشتغالدارند،و%۸۰وآمارزراعتی
 .آید.بخشاعظمصادراتافغانستاننیزمحصوالتزراعتیودامیاستمحصوالتزراعتیبدستمی

راعتازاهمیتخاصیبرخورداراست.کارشناسانکشاورزیرابههمینلحاظ،درساختاراقتصادیجامعهافغانی،ز
توانبهرشدوتوسعهدانندواعتقاددارندکهتنهاباتوسعهبخشزراعتمیمهمترینبخشدراقتصادافغانستانمی
اقتصادیمطلوبدرافغانستاندستیافت

هایاقتصادیویافنتبخشکلیدیآنبادیگربخشدراقتصادافغانستانومقایسهومالداریرایدرکجایگاهزراعتب
 .اینبخشهاراباهمدیگرمقایسهکرد

،میزانتجارت(GDP) دراینمقایسهبایدبهچندعنرصتوجهکردکهعبارتندازسهمهربخشدرتولیدناخالصملی
بامجموعجمعیتیککشوروصادرات،سطحاشتغالدرهربخش،میزانجمعیتیکهدراینبخشهادرمقایسه

.کنندزندگیمی
بنآبهفکتورعمدهزراعتکهعبارتازمالداریبودهنیزتوجهګرددکهیکبخشمهمازاقالمخوراکهبابغذاییرا

لبنیاتتشکیلمیدهد.
وایجادفرصتوهمینفکتورهایاقتصادیدربخشاشتغالزایینیزرولبسزایداشتهاندکهیګانهراهامرارمعشیت

هایشغلیرادرمنطقهببارمیاورد.
برعالوهتوجهنداشنتخاصحکومتوحدتملیبهاینفکتورهایمهماقتصادیروندرسمایهګذاریروزبهروزبطور

سنتیوعنعنویروبهافزایشاست.
ربهتاثیرګذاشنتأندرافغانستانپسګفتهمیتوانیمکهاینفکتورهایمهمرولارزندهرادراقتصادمحلی،همینطو

وتفکیکآنبهکشورهایهمسایهنیزقابلمالحظهاست.
لذادرصورتکهبادرنظرداشتوضیعتاقلمیاینوالیتباالیافزایشتولیداتایندومحصولبطریقههایعرصی

ینتاثرمثبتداشتهوازطرفوفنیکارګرددنتایجقناعتبخشببارمیاوردکهازیکطرفباالیسطحاقتصادیدهاق
دیګراینوالیترابطرفخودکفاییسوقمیدهدچوننباتاتکچالووپیازازجملهنباتپرمرصفدررژیمغذاییمتام

مردمبشامررفتهکهرسمایهګذاریباالیشانسببرشداقتصادیجامعهمیګردد.
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 فصل ششم

های ملی دارای  چار چوب صلح و انکشاف ملی افغانستان، و برنامه
 (ANPDF/ NPPsاولویت)

 برنامه انکشاف سکتور خصوصی - 1
سکتورخصوصیایجادیکمحیطمساعدبرایسکتورخصوصیرکندیگراسرتاتیژیرشداقتصادیکشورنکشافا

میباشد.تامینصلح،بهبودمحیطرسمایهگذاریوتاسیسزیربناهایقابلاعتامد،همهمیتوانندرسمایههایخصوصی
مناید.دولتبروکراسیحکومتیراکاهشافغانستانراکهدرکشورهایخلیجویادیگرکشورهاوجوددارند،جذب

و برققابلاعتامد هایدسرتسیبه زمینه تسهیلمنوده، روندصادراترا واضحساخته، حقوقمالکیترا داده،
بدوندرنظرداشتوارداتکاالهای .ترانسپورتراافزایشدادهوامنیتشخصیمتشبثینوتجاررافراهممینامید

وارداتافغانستانتقریبادهبرابربیشرتازصادراتاینکشورمیباشدبرنامه.اینعدمتعادلدرنظامی،درحالحارض
برگیرندهیکتعدادزیادیازمحصوالتاستکهیادرداخلکشورموجوداندویاهمدرداخلکشوربابهبودزیربناها

نکوچکومتوسطظرفیتالزمبرایتبدیلشدنبهوایجادفضایبهرترسمایهگذاری،تولیدشدهمیتواند.متشبثی
ُمحرکیناساسیرشداقتصادیکشوروایجادمیلیونهاشغلرادارند.پالیسیتشبثاتکوچکومتوسطبرتأمین
تقاضایداخلی،افزایشتعویضوارداتدرساحاتکهافغانستاندرآندارایمزیتنسبیاست،متمرکزمیباشد.

 .زطریقفرآهمساخنتقرضههایمالیوکاهشمشکالتناشیازبروکراسی،صورتگرفتهمیتواندانکشافصادارتا
دربسیاریموارددولتبرایتشویقرسمایهگذاریوایجادشغل،نیازبهبودجهاختصاصینداردودراغلبموارددولت

مشوقهابرایرسمایهگذاران،وکاهشخطراتومیتواندبااستفادهازصالحیتنظارتیوقانونیاش،وبافراهمآوری
ناامنیها،زمینهرسمایهگذاریدرکشوررامهیاسازد.افغانستاندربرخیمواردازقوانیندربهبودرسمایهگذاریاستفاده

مفیدواقعگردیدهوتغییرقوانیننظارتیمنجربهجهشوتحرکدررسمایهگذاریوبهبودعر ضهمنودهکهحقیقتاً
نامه بخشسکتورخصوصیمخابراتماننداصالحسیستمجواز اصالحاتدر مثال، بهطور است. خدماتگردیده
رشکتهایمخابراتی،منجربهرشدرسیعوفوقالعادهسکتورتکنالوژیمخابراتیدراینکشورشدهاست.پروسههای

دربرگیرندهقواعدومقرراتقابلقبول انداماروندتطبیقاینقواعدکهشاملمراحلمختلفنظارتیدولتمعموالً
است،سببایجادزمینهبرایاخذرشوتشدهورویموثریتنقشنظارتیدولتتاثیرگذاشتهاست.دولتمتعهدبه
آوردناصالحاتدرپروسهتجارتوسادهسازیاموراداریوعرضهخدماتدروزارتهایکلیدیبهشمولسادهسازیو

عرضهخدماتطوریکهخدماتمختلفدریکمکانعرضهگردند،میباشد.تسهیلروندکاروبارهمباتطبیقتسهیل
آوردناصالحاتدرقوانینومقرراتنظارت .اصالحاتموردنظروهمباحکومتداریالکرتونیکیبهبودخواهدیافت

سازد.دولتبرایمردمبیبضاعتشهریمشوقدولت،زمینهرسمایهگذاریرابرایمردمبیبضاعتنیزمیرسمی
26هایچون،دادنسندقانونیمالکیتجایداددرهمهشهرهایبزرگومتوسط،زمینهآنرافراهممیسازدتاآناندر

آینده،گسرتشتسهیالتبانکداری در منازلوجایدادهایشانرویتجارتهایکوچک،رسمایهگذاریمنایند.
طریقمبایلوپرداختالکرتونیکیبرایمردمبیبضاعتومناطقدورافتادهکهازدسرتسیبهسیستمالکرتونیکیاز
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هایمالیکشورمحرومبودهاند،باکاهشمصارفنرخربحومصارفانتقاالتپولی،زمینهدسرتسیآنانرابهنظام
سازد.مالیکشورمساعدمی

اعامربازارهای:یاهدافمابرایانکشافسکتورخصوصیعبارتاندازیجادشغلبهوسیلهانکشافسکتورخصوصا
موثرورقابتگر؛تقویتتشبثاتکوچکومتوسطبامترکزویژهبررشکتهایصادرکنندهامتعهیاکاالیهایافغانستان؛

خارجی گذاریهایداخلیو  .وتشویقرسمایه سکتور محیطمناسببرایرشد جهتایجاد  :خصوصیاقداماتما
فراهممنودنخدماتحامیویمرتبطوقابلکمکبهرشکتهایافغانجهتدستیابیبهاستندردهایبیناملللی؛

دسرتسبرایتجارت؛پیشربدموافقتنامههایگمرکاتباگمرکاتباکشورهایهمسایه؛تقویتاتشههایتجارتیدر
هایتجار موافقتنامه عقد ترانسپورتوسفارتهایافغانستان؛پیرشفتدر جانبه؛تقویتسکتور چند و جانبه تیدو

لوژستیک،بهشمولتطبیقموافقتنامهگمرکاتدرموردترانسپورتکاالهایبیناملللیکهمطابقبهآنکاالهایبین
میباشند معاف گمرکی حقوق پرداخت از واردات؛TIR Convention(.املللی تعویض و داخلی تدارکات  بهبود

ایجادپارکهایصنعتیوبهبودونظام ابزاررسویسکتورخصوصی؛تقویتو مندساخنت)سیستامتیکمنودن(
زونهایویژهاقتصاد،بازنگریمقرراتجوازنامههابهمنظورلغومقرراتغیررضوری؛ارایهمشوقهایمالیاتیوحامیت

نخدمتجهتتسهیلمدیریتعرضهخدماتهایقانونیازرسمایهگذاریهاورسمایههایمتشبثین؛ایجادمراکزآسا
تادیه و جواز، منودن، راجسرت و )ثبت الکرتونیکی دیگرتجارتی زون هفت و کابل در گمرکی(  .پرداختهای

دولتجهتاصالح :اصالحسکتورمالی ثباتمیباشد. نیازمندیکسکتورمالیموثروبا هرنوعانکشافموفقانه،
یژیدوجانبهاست؛اول:جهتاحیأاعتامدمردم،تقویتسکتورمالیبهوسیلهبرطرفسکتورمالیداراییکاسرتات

منودنخالءهاوفراهمآورییکسیستممعتربتنظیمونظارتازبانکها.ایناقداماتباعثانکشافسکتوربانکیشده
ارایهمشوقهازمینهایجادنوآوریدراینسکتورخواهدگردید.مترکزماب ازدیادموثریتووبا ربهبودثباتپایدار،

تسهیلدسرتسیبهخدماتبهوسیلهبلندبردنچارچوبتنظیمیونظارتیبهمنظورآوردنثباتدرسکتورمالیخواهد
افزایشاستفادهازُمدلهایتفتیشمبتنیبرارزیابیخطرات؛ایجادیکواحدجهتنظارتازخطراتبانکهای.بود

نینومقرراتجهتحذفمواردتکراروحصولاطمینانازموثریتآنها؛بررسیکاملمصئونیتدبررسیقوادولتی؛
 سال تا بانک تشبثات۲۱۱۷افغانستان برای قرضه اعطای جهت خصوصی بانکهای برای مشوقها میالدی؛ارایه

اتبانکیتاپایانسالخصوصی؛وتهیهاسرتاتیژیملیشمولیتدرامورمالی،جهتدسرتسیبهرتشهروندانبهخدم
میالدی.2017

 برنامه میثاق شهروندی - 2
یکبرنامهجدیددولتیوبینالوزارتیاستکهدرطیدهسالآیندهدرزمینهتامینوارایهشهروندیرنامهملیمیثاقب

رنامههمبستگیسالهب۱۴خدماتاساسیبرایمردمافغانستانکمکمیمناید,اینبرنامهبادرنظرداشتتجربه
ملیوسایربرنامههایانکشافیدیگرطرحوجایگزینبرنامههمبستگیملیگردیدهاست.

یحداقلخدماتمعیاریبهروستاهاوشهرهایافغانستان(بهمنظورارایه۲۰۲۶الی۲۰۱۶اینبرنامهبرایدهسال)
یکنندگاناینبرنامهنوبانکجهانیازمتویلنشانساختکهحکومتافغانستاخاطرریزیشدهاستبایدطرح

قریهدر۱۲۰۰۰جمعا۲۰۲۰ًرشوعوتا۲۰۱۶یاولازاکتوبرشود.مرحلهبزرگملیبودهودرسهمرحلهتطبیقمی
قریه۱۲۰۰۰نیزبیشاز۲۰۲۳تا۲۰۲۱یدومازسالشود,مرحلهوالیتتطبیقمی۳۴ولسوالیمربوط۱۱۷یک
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یاولودومکهشاملشمولمرحلهادامهمیابدوجمعاًبه۲۰۲۶یسومآنکهتاقرارمیدهدودرمرحلهتحتپوشش
هزارقریهرادرسطحکشورتحتپوششقرارخواهدداد.۳۶

شهروندیعبارتانداز:میثاقهدفاصلیبرنامهملی
 ادبینقریهها,محالتوشهرهاکمکدرایجاداتح

 بهبودبخشیدنروابطبینحکومتومردم
 تامینخدماتاساسیجهتکاهشفقر

 انجامفعالیتهایانکشافیتحترهربیشوراهایانکشافیقریه
 فعالیتهایانکشافیبخصوصاقشارآسیبپذیروبهحاشیهمانده.دراطمینانازشمولیتمتاممردمقریه

آغازبهکارمنودهوبرایمدتچهارسالادامهمییابد,۲۰۱۶یدرماهاکتوبرمرحلهنخستبرنامهملیمیثاقشهروند
 ولسوالیلوگرذیآلتحتپوششقرارمیدهد.دوشوراانکشافیرادر۶۴۴اینبرنامهدرطیچهارسال)دورنخست(


دستآوردهایبرنامهمیثاقشهروندیازرشوعتااکنوندرراستایتحققآن

برنامهملیمیثاقشهروندیازآغازتااکنونفعالیتهایذیلرادرسطحوالیتلوگرانجامدادهاست:
 استخدامپرسونلتخنیکیواداریموردنیازدرسطحوالیت.

 کارمندانموردنیازدرسطحولسوالیها. استخدام
 ایجاددفاتردرسطحولسوالیها.

 مجهزمنودنمتامدفاترولسوالیهابهانرتنیتووسایلموردرضورت.
 یثاقشهروندیدرلوگر.برگذاریورکشاپهایآموزشیتخنیکیبرایانجینیرانبرنامهملیم

برگزاریجلسههامهنگیبرنامهدرسطحزونغرببااشرتاکوالیصاحبوالیت,معینصاحبانوزارتهایسکتوری
 همکاربرنامه,مسولیندفرتمرکزیبرنامهمیثاقشهروندی.

 شوراانکشافی.۲۰۰ترتیبپرورفایل
 شورا.۴۵۳فقریهدربرگزاریانتخاباتبرایگزینشاعضایشوراهایانکشا

 شوراانکشافیقریه.۲۰۰ترتیبپالنانکشافیبرای
 برگزاریدههاورکشاپآموزشیمختلفبرایاعضایشوراهایانکشافیبهمنظوربلندسطحآگاهیشان

تعداد شورا های تحت  موسسه همکار ولسوالی والیت
 پوشش

بودجه پالن 
 شده به دالر

 خوشیلوگر
Afghan Aid 

۷۷
۳۳۵پلعامل

۲۱۴۱۲مجموعه
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 پروژهانکشافیبرایشوراهایانکشافیقریهجات.۵۰رسویودیزاین

 برنامه حکومتداری موثر )از چارچوب صلح و انکشاف افغانستان( - 3
ناامنیوبیثباتیبهطورجداییناپذیرباروندانکشافبطیارتباطدارد.بدینلحاظ،تامینوحفظافغانستانرد

.توجهبهداشنتحکومتمرشوعوباثبات،اهمیتپیشربدبحثمرشوعیتوموثریتحکومتخودیکهدفمهماست
صلح،ایجاداجامعسیاسیوتأمینامنیتباثباترادراینکشورتقویتمینامید.وضاحتدرحقوقمالکیت،خاصتاً

تخاصمالکیتزمینکهیکیازعمدهترینرسمایههایفزیکیبرایاکرثافغانهاوساکنانکشورمیباشد،ازاهمی
برخورداراست.ادارهمستقلاراضیبرایفایقآمدنبهاینچالشتحتبرنامهملینامگذاریزمینهادراینزمینه
کارمینامید.حفاظتازدستآوردهایموجوددربخشعرضهخدماتاساسیمانندصحتومعارف،مخصوصاًبرای

یتکرده،باالیمنایندگانمنتخبخوداعتامدکنندوبتواننددخرتانوزنان،نیازمندآناستکهمردماحساسمصئون
اصالحسکتورعامه .عوایدکافیبرایتامیناعاشهخانوادههایخودبدستآورند روینهادینهساخنت :الف( کار

ها،اصالحاتسکتورعامهدرجریاندورهحکومتوحدتملی،ادامهمییابد.افغانستانازوجودبیشازحدپالیسی
قواعدومقرراتکهبهخوبیتطبیقمنیگردند،رنجمیربد.جهتبهبودامورتطبیقپالیسیهاومقررات،دولتنیازمند
آوردناصالحاتدرسیستمهایمدیریت،نظارتوتامینمشوقهامیباشد.اصالحمدیریتاجراات،درسهسالآینده

ند،معرفیمیگردد.برنامهاصالحخدماتملکیواصالحادارهعامهبهوزارتهایکهبیشرتینعوایدومصارفرادار
غرضبهبودکیفیتکاریکارمندانعالیرتبهدرحالتطبیقمیباشد

کردنیکادارهعامهایبامسئولیتوپاسخگو:افغانستانبایدچنینیکادارهعامهایراایجادنهادینهساخنتو
انکشافیاینکشورباشدوزمینههایاشرتاکزنانومردانرابهشکلبرابردرحیاتمنایدکهجوابگوینیازمندیهای

سیاسی،اجتامعی،اقتصادیوفرهنگی،فراهمسازد.برایرسیدنبهاینمقصد،بایدبرمیراثهایسیاسی،فساد
یدریشههایناساملادارهرااداریونفوذزورمندانکهسببکاهشظرفیتدراداراتشده،غلبهمنائیم.اصالحاتبا

 .ازبینبردهوبهاشخاصزورمندقناعتبدهدکهایجادیکادارهعامهومسلکیبهنفعمتاممردماینکشوراست
:بنابرینبرایرسیدنبههدففوقالزماستتااقداماتذیلمدنظرقرارگیرند

نگریقوانینومقرراتموجودهبهشمولقانونخدماتاصالحخدماتملکیباتصویبقوانینومقرراتجدیدوباز
 ملکی؛

 ایجاد،حفظوتقویتروندمسلکیسازی؛
 اجراات؛مبنایبرمدیریتۀ گسرتشاستفادهازشیو

 بهبودموثریتعرضهخدماتبهوسیلهمیثاقشهروندی؛
 تقویتشفافیتوحسابدهی؛و

.ترتیبرهنمودهایمکافاتومجازات
 

دنفساداداریدولتبهخاطرریشهکنکردنفساداداریدرکشورمتعهدمیباشد.پالنکاریریاستب(ریشهکنکر
جمهوریبرایمبارزهبافساداداری،یکبرنامهقویجهتجلوگیریازفساداداریهمراهبارهربیساملدرسرته
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بهپنجهقانونخواهدسپرد.هامنطوریکهمحکمهولویحارنوالی؛فرهنگمعافیتراخامتهدادهواشخاصمفسدرا
رسیدگیبهمشکالتامنیتینیازمنداقداماتسیاسیوموفقیتهاینظامیمیباشد،افزایشاعتامدمردمبراینکه
دولتمیتواندخدمتبهرترادربخشهایمختلفبرایشهرونداناشعرضهمنایَدنیزمیتواندمیزانحامیتمردمرا

 .افزایشدهدازحکومتشان
نهادهایامنیتی، در اصالحاتعمده نیازمند شده نهادینه فساِد با اداریمبارزه فساد با پالنمبارزه نکاتعمده
 :مدیریتی،اقتصادیواداراتحقوقیمیباشد.اصالحاتکلیدیکهقباًلآغازگردیدهاست،شاملمواردذیلمیباشد

ایجادشورایعالیحاکمیتقانونومبارزهبافسادفیصدمتاممصارفراتشکیلمیدهد؛۲۱بازسازیتدارکاتعامه،که
اداری؛ترتیبپالنهایمبارزهبافساداداریکهآغازآنهاازوزارتهایمالیه،معادنوپرتولیم،وزارتتجارتوصنایع،

؛فراهمآوریحامیتهایویژهبرایمرکزعدلیوزارتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتیووزارتترانسپورتصورتمیگیرد
وقضاییجهتتفتیشوتعقیبقضایایبزرگفساداداری؛معرفیپروسهامتحانشمولیتوامتحانمجددبرایهمه

ازسیستمهایالکرتونیک22حارنواالنوقضاتکشور؛تبدیلوتعویضقضاتدر والیتکشور؛وگسرتشاستفاده
 کاتوپرداختهایپولیبرایامورتهیهوتدار

ج(تقویتحکومتداریمحلیزمانیکهیکدولتضعیفعملمنایدمردمبرایمحافظتخودبهشیوههایدیگریچون،
خیانتبهوطن،یکجاشدنباملیشههایمسلحودیگرشبکههارومیآورند.حکومتبایدجهتتامینامنیتمردم،

تحقوقیواجتامعیتوسطنهادها،نفوذشرادرمتاموالیاتوولسوالیهاینظارتازوضعیتامنیتیوعرضهخدما
افغانستانگسرتشدهد.رسمایهگذاریهایکهبتواندحضوردایمیحکومترادرمتاموالیاتوولسوالیهاافزایش

شارو انتخابات مانند را انتخابات تدویر و بربد باال را محلی حکومت طریق از مرصف سهم سالدهد، تا ها الی
میالدی،تامینمنایدامرحکومتداریمحلیراتقویتخواهدمنود.بنابریندراینزمینه،تالشهایحکومت۲۱۱۹

تقویتارتباطاتدرهمهسطوححکومتازسطح:برایحامیتوتقویتحکومتداریمحلیشاملنکاتذیلمیباشد
بهسطحملی؛بهبودحامیت،هامهنگیوارت پالنگذاریوتطبیقآن؛ارتقایمحالتتا باطاتدرروندبودجهسازی،

ظرفیتشاروالیهابرایجمعآوریعوایدوعرضهخدماتبهرت؛گسرتشحضورحکومتدرولسوالیها
درتقاطعبینسکتورهایامنیتوانکشافاینکشور،قرارافغانستانمسالهموادمخدردر :د(مبارزهباموادمخدر

تجارتغیرقانونیموادمخدرباعثتشدیدشورشگریوتضعیفمرشوعیتدولتمیگردد.تقاضایمتداومگرفتهاست.
کشورهایمرصفکنندهموادمخدرودرعینحالاقداماتناکافیکشورهایترانزیتیبرایجلوگیریکاملانتقال

میالدیبهاینسو۲۱۱۵است.حکومتازسالموادمخدر،تأثیراسرتاتیژیهایمبارزهباموادمخدررامحدودمنوده
درحالتطبیقپالنملیمبارزهباموادمخدرمیباشد.اینپالنهامهنگیالزمرامیاننهادهایتطبیقکنندهقانون،

سال۵معارفوصحتایجادمیمناید.باتوجهبهاینکهاصالحاتموفق،نیازمندتعهداتدرازمدتاست،درمدت
ومتبهسعیوتالشخویشجهتارائهمعیشتبدیلبرایدهاقینادامهخواهدداد.ازطرفدیگر،حکومتآیندهحک

.برایتنفیذجدیقوانینمبارزهباپولشوییوقاچاقموادمخدر،کارخواهدمنود
 دراینبخشبرنامههایچونولسیمالترنیزکارمیمناید

 برنامه اصالح سکتور عدلی -4
ثباتاقتصادیوسیاسیمهماستولیاحیایمجددرسمایهاجتامعینیزحایزاهمیتمیباشد.افغانستاندونشکب

سالگذشتهازجنگهایداخلیدوامداررنجبردهاست.هرچندراهحلسادهبهاینمعضلاجتامعی2۱تقریباًدرطول
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،متمرکزاست.اول:شهروندانبایدرویوسیاسیوجودنداردولیاینچارچوبرویسهعنرصاساسیملتسازی
جهترفعمنازعات سیستمقضاییکشوراعتامدکاملداشتهباشندومعتقدگردندکهحکومتحاکمیتقانونرا
اجتامعیبیطرفانهعملیمینامید.دوم:دولتومسئولیندرحکومتبایدازتوامنندیشانبرایعرضهخدماتدر

کتصورمثبتازخودایجادمنایند.سوم:کشوربهخاطرازبینبردنتضادهایمحلیوسطحمحلیبهشکلوسیع،ی
درکمتفاوتبرایهویتسازیملیواحساسشهروندیازمیراثغنیخویشاستفادهمناید.

راالف(اصالحسکتورعدلیمردممابایداحساسکنندکهدولتازطریقتطبیقبیطرفانهقانوندرجامعهعدالت
ارائهمینامید.افغانستانبایدبهخاطراطمینانازتطبیقوحاکمیتقانونکهدرنبودآنقراردادهاوحقمالکیت
تضمیننخواهدشدوهیچاختالفیهمازطریقروندحقوقیوعدلیحلنخواهدگردید،سیستمهایخودراازنو

خدماتتاهستنداداراتآندراصالحاتوسیعهایپالنتهیهالحدرارنوالیځایجادمناید.سرتهمحکمهودفرتلوی
دسرتسیهمهافغانهابهسکتورعدلیو.خویشرامسلکیمنودهوامکاندسرتسیبهقانونرابرایمردمفراهمسازند

خدماتعدلیبیطرفانهراقضائیافغانستانسیستمعدلیوقضائیوحاکمیتقانونبهطورعادالنهراکهتوانائیارائه
مطابقبهقوانینبیناملللیداراباشد،ایجادخواهدمنود.اینسیستمقانونرابدونهرنوعتبعیضدربرارهرعضو
جامعهعادالنهوبیطرفانهتطبیقخواهدمنودوازاینناحیهبرایمردماطمینانواعتامدالزمخواهدداد.بهخاطر

حصولاطمینانازدسرتسیهمهمردانوزنانافغانبهعدالت؛ایجاد:اقداماتذیلصورتمیگیرندتامیناهداففوق،
سیستمحقوقیشفافوبیطرفجهتتطبیققانوناساسیومیثاقهایبیناملللیحقوقبرشی؛ارتقایظرفیتکاری

انزندرنهادهایعدلیوقضائیومسلکیکارمندانعدلیوتطبیقکنندهقانوندرهمهسطوح؛افزایشتعدادکارمند
  ومجاریقانون؛

بهبودهآمهنگیمیاننهادهایعدلیوقضائیومجاریقانون؛تفویضصالحیترسیدگیبهقضایایزمینازسرته
افزایشموثریتوپاسخگوییبهوسیلهبازنگریساختارینهادهایقضاییواجراییمحکمهبهادارهمستقلاراضی؛

زنانسیستممدیر خشونتعلیه با مقابله اقداماتجدیبرایحامیتحقوقبرشو واتخاذ  .یتالکرتونیکیقضایا؛
ب(تقویتهویتملیافغانستان:افغانستاننیازمندبازسازیهویتملیخویشجهتمبارزهباپدیدهمنفیسمتگرائی،

هبهدورهموروییکتاریخ،جزءاساسیبرقراریآوردناقشارجامع .کهباعثمنازعاتدایمیدرجامعهمیگردد،میباشد
صلحمیباشد.والیان،شارواالنودیگررهربانترغیبخواهندگردیدکهازمنابعتاریخیوعنعناتموجودجهتپیرشفت

ی،میالد۲۱۱۵کرثتگراییدرچارچوبهویتملیاستفادهمنایند.درماهدسمرب
JSSPهتوسطمسسههمکاربنامودانکارمیشودبرنامهدیگرنیزوجودداردکهمرتبطبهاینمسایلبرنامهعدالتک

 یادمیکنند.

 برنامه انکشاف زراعت جامع - 5
فغانستاندرموقعیتجغرافیاییقرارداردکهکشورهایهمسایهاشنهتنهاازناحیهجنگومنازعهمتاثرنبودهاندا

ایمشابهبهقیمتپائینترازجایگاهرقابیخوبینیزبرخورداربودهاند.برایایجادبلکهآناندرتولیدوفروشکااله
یکاقتصادرقابتگر،افغانستانبهپیشربدهمگراییمنطقهای،بهبودحکومتداری،تبدیلسکتورهایتولیدیبهشکلی

ولتبرایجلوگیریازجایگزینیتولیداتکهاصالحاتورسمایهگذاریزمینهرشداقتصادیرامیرسسازد،نیازدارد.د
داخلیدربازارها،بایدپالیسیهاوبرنامههایحامیویرابهویژهبرایتولیدمحصوالتزراعتیوپروسسشدهبکارگرفته
وازمقرراتسازمانتجارتجهانیغرضجلوگیریازبیرونراندهشدنتولیدکنندگانداخلیازبازارهابنابرپائین
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شورایعالیاقتصادیتفاوتمیانسهمرسمایهگذاریدرسکتورهای .دنقیمتکاالهایوارداتی،استفادهمنایدبو
فیصدتصویبمنودهاست.بدینمعنیکهبیشرتوجوهانکشافی2۱و۷۱اشتغالزاوخدماتاجتامعیرابهترتیب

ازدیادمولدیتورشداقتصادیمیشوند.رسمایهموجوددربودجهبهآنسکتورهایتخصیصدادهخواهدشدکهموجب
گذاریدرسکتورخدماتکاهشنخواهدیافتبلکهسهمآندربودجهبرایمدتیدرسطحموجودویانزدیکبهآن،

عملمنودهوفرصت "یکپُل"اقتصادمادرکوتاهمدتبهاسرتاتیژیهایرضورتداردکهبهمثابه .حفظخواهدشد
یادیراایجادمناید.دردرازمدت،افغانستانبامترکزبرمزیتهاینسبیخوددربخشهایکاراجتامعیهایشغلیز

دستیابیبهرشد .رویایجادزیربناهارسمایویونیرویکارماهرکهموجبتحرکزنجیرهارزشمیشود،میپردازد
تخصیصبودجهبرا با افغانستانبهسادگییعنیرصفاً یسکتورهایدارایپتانسیلبلند،میرسشدهاقتصادیدر

پتانسیلرشداقتصادیافغانستاننهتنهابهاثربیثباتیوناامنیبلکهشدیداًبنابرپالیسیهایضعیف، .منیتواند
فساداداریومدیریتنادرست،محدودبودهاست.روشدولتمبنیبراخذنتایجملموسازمدیریتبودجهموجب

آنسکتورهایکهدارایفرصتخوبرسمایهگذاریبودهوتاریخچهخوباجرااتدارندومیتوانندبااصالحمیشودتا
 .حکومتداریمثراتبیشرتداشتهباشند،بزرگرتینسهممنابعمالیبهآنهااختصاصخواهندیافت

ؤلدیتملیمودلافغانستانبرایگامیبهسویخودکفایی:استفادهازبرنامههایملیدارایاولویتجهتافزایشم
رشداقتصادیاشتغالزا،درطرحمتامبرنامههایملیدارایاولویتانعکاسیافتهاست.هریکازاینسکتورهای
دارایاولویت،یکطرحرسمایهگذاریرامطابقبهنتایجپیشنهادشدهکابینهوبراساسمنابعمالیارائهمینامید.

وریبرایهربرنامهبافعالیتهایاولویتبندیشده،نتایجقابلسنجش،وبودجهمرورشدهمنحیثدیدگاهمرشحسکت
یکبخشازپروسهبودجهسازیساالنه،دربستههایپیشنهادیبهکابینهوشورایعالیاقتصادی،پیشکشخواهند

اینچارچوبقراردارندمدتبیشرتازانکشافکاملاکرثیتازبرنامههایملیدارایاولویتکهتحتپوشش .شد
پنجسالرادربرخواهندگرفت.باآغازسنجشامکاناتتطبیقوکاررویاینطرح،حکومتمیتواندمنابعمالیو
تشکیالتیموردنیازراتخمینمناید،چارچوبیرابرایترتیبتسلسل،وبراساسیکارزیابیآگاهانهازمصارف،اولویت

رامعینسازدووزارتهایمربوطراباابزارموردنیازجهتطرحوسنجشمصارفموردنیازشان،مجهزهایخویش
سازد.الف(برنامهجامعانکشافزراعتافزایشویاکاهشتولیداتناخالصملیافغانستانمتکیبرعملکردسکتور

مینامیدوقسمتبزرگصادراتکشورراتشکیلفیصدنفوسکشورزمینهکاررامیرس2۱زراعتاستکهحداقلبرای
میدهد.زراعتماهیتاًیکسکتوربیثباتمیباشد،درحالحارضکمبودرسمایهگذاریدرانکشافمنابعآبی،بی
کیفیتبودنموادموردرضورتمانندتخمبذریوکودکیمیاوی،پائینبودنمنابعطبیعیوسیستمضعیفبازاریابی

ی،مانعرشدسکتورزراعتگردیدهاست.تغییراتاقلیمیسببشدهاستتاتودهیخهاسههفتهزودترداخلیوخارج
نسبتبهگذشتهذوبگردندواینکارباعثازدیادسطحبارانها)نهبرف(دربهارشدهکهخطرسیالبهاراافزایش

بیشرتازهروقتدیگر،برایایجادمخازنآب/دادهوباعثکمبودآبدرماههایخشکتابستانمیشود.بنابراین
بندهایآبگردانوهمچنانکنرتولسیالبها،رضورتمیباشد.درجریانجنگهازمینهایزراعتیبامؤلدیت
بیشرتتبدیلبهماینزارهایخطرناکگردیدهاند.حامیتمتواترازروندخنثیسازیماینهادراراضیزراعتی،

ینبهزمینهایبیشرتزراعتیراافزایشدادهوسببکاهشخطرمرگومیرناشیازماینهارادردسرتسیزارع
افزایشمؤلدیتزراعتیزیادترنیازمندرسمایهگذاریدرچندینسکتوریعنیدربخشهای .مناطقفقیرکشور،میشود

رزش،کهبرایتولیدکنندگانروستاییمشوقبزرگآبیاری،مدیریتآبوانکشاف،لوازمپیرشفتهکشتوکاروزنجیرها
برایرسمایهگذاریاست،میباشد.ازدیادمحصوالتگندم،حبوباتواحیایسکتورنگهداریمواشی،مصئونیتغذایی
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رادرکشورفراهمخواهدمنود.بهبوددراتصالشهرهاوروستاهاکهزمینهرابرایخرید،پروسسوذخیرهتولیدات
رسمایهگذاریتوسطسکتوردولتی .اعتیفراهممیکند،سببدگرگونیدرروندانکشافدهاتوشهرهاخواهدشدزر

رویبخشهایازاینسکتورکهدارایپتانسیلبزرگبرایرشداقتصادیاند،متمرکزخواهدبود.تخمهایاصالح
التدهاقینکهامکاناتناچیزدارند،کمکمیکندتاشده،تکنولوژیبهرتزراعتیوتأسیساتالزمبرایذخیرهمحصو

مصئونیتغذاییراباالبردهودهاقینراهمدررفنتازحالتامرارمعاشبهحالتحاصالتمازادکمکمینامید.با
صنعتیمنودنزراعت،بهبودکنرتولکیفیتوبستهبندیبهرتکهباعثکاهشضایعاتوبههدررفنتمحصوالت

،میتوانافغانستانراازیککشورواردکنندهایمحصوالتزراعتیبهیککشورصادرکنندهایآنمحصوالتمیشود
  .تبدیلکرد.اینپتانسیلبزرگدردرازمدتایجادخواهدشد

:ایجاداشتغال،افزایشحاصالتوبازمنودنبازارهابرایدهاقیندرطولپنجسالآینده
 میلیونهکتارگسرتشخواهیمداد؛۲.۷میلیونهکتاربه۲.۲اززمینهایآبیرا

چگونگیدستیابیبهاهداف .میلیونمرتیکتن،افزایشخواهیمداد۵.۹میلیونمرتیکتنبه4.5تولیداتگندمرااز 
 :فوق

جدیدآبیاریواعامرکانالآبیاری،انکشافشبکههای1000افزایشرسمایهگذاریدربخشمدیریتآببابازسازی 
 ذخایرکوچکآب؛

هزارهکتارزمینتحتزرع،کاهش110فیصدوازدیاد۲۶تطبیقبرنامهملیگندمجهتازدیادمحصوالتگندمبه
 نصفضایعاتمحصوالتوانکشافبازارمعیاریتخمبذریواصالحشدهگندم؛

یاهانوارداتیواستفادهازتعرفههایگمرکیمجازجهتبهبودمدیریتمالداری،بکارگیریمعیارهایویژهدربرابرگ
 جلوگیریازوارداتامتعهکهازحامیتکشورهایصادرکنندهبرخوردارباشند؛

هزارهکتارزمین،حامیتازرسمایهگذاریدربخشارزشافزوده،ایجاد230هزاربه180افزایشظرفیتباغداریاز
 حامیتازتجارتزراعتیزنان؛پروسههایجوازصادراتوگسرتش

 احیایمجددذخایراسرتاتیژیکغلهجاتوایجادبوردذخایرغلهجاتجهتحامیتازدهاقین؛
هکتارزمینجهتحامیتازمحیطزیستوایجادعوایدبرای60000گسرتشواحیایجنگالتزراعتیبهبیشاز 

 دهاقین؛
مالداریجهتمبدلمنودناینوزارتبهیکنهادغیرمتمرکز،خدمتتجدیدنظردرساختاروزارتزراعت،آبیاریو

گذاربرایدهاقین،قانونگذاروتشویقگررسمایهگذاریهایخصوصیدرسکتورزراعت.
 NHLP,CORD-F, On form waterردراینبخشبرنامههایکهزیردستداردعبارتازګریاستزراعتوالیتلو

Mangement , CLAP, FAD, 
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 برنامه وصل و زیربناها-6
(گسرتشروندادغاممنطقویذ

موقعیتافغانستانمنحیثمرکزترانزیتمیانآسیایرشقی،جنوبی،مرکزیوغربی،میتواندمنبععمدهاقتصادی
باشد،سطحجنگهایداخلیبهمیزانقابلمدیریتکاهشیافتهاست.رسمایهگذاریهایابتداییرادربخش

لانرژیبیرونمرزی،وبنادرخشکهبرایانتقالاجناسبهمناطقدور،فراهمساختهایم.اخیراًالحاقافغانستانانتقا
بهسازمانتجارتجهانیتسهیالتالزمرابرایپروژههایرسحدیواصالحاتپالیسیجهتانکشافتجارتمنطقوی،

صندوقبیناملللیپول،بانکانکشافآسیاییوبانکجهانیتهیهوتشخیصمنابعمالیکافی،فراهممینامید.مابا
 غرضطرحُمدلهایکهبتواندنهتنهارسمایهگذاریجهانیبلکهرسمایهگذاریداخلیومنابعمالیسکتورخصوصی

ودهوهمکاریهایاقتصادیمنطقویدارایپتانسیلزیادب.منطقویرادراینسکتورجلبکند،مشرتکاًکارمیکنیم
شاهراهدیجیتلیآسیایمرکزی،پروژهمنحیثعاملمهمرشداقتصادیافغانستانمحسوبمیشود.رسمایهگذاریروی

هایانرژیمنطقوی،خطآهنورسکهایمنطقوی،ساحاتجدیدهمکاریهایمنطقویتلقیمیشوند.ادارهخطآهن
یراترتیبدادهکهازطریقشاملبهآسیایمرکزی،ازطریقافغانستانماسرتپالنانتقالاموالتجارتیوموادمعدن

جنوببهایرانوششبندرلوژستیکی،مناطقصادراتیافغانستانراباهموصلمینامیدوازآنجملهرویدیزاین
همچنانتصمیمداریمتاباهمسایهگانخویشسطح.کیلومرتاینخط،پیرشفتهایحاصلشدهاست350تقریباْ

ومرکزبیناملللیSACEP) (زیستهمکاریهاراگسرتشدهیم،مثالًبابرنامههمکاریآسیایجنوبیدرعرصهمحیط
رویچگونگیکاهشتاثیراتمنفیتغییراقلیم،درمنطقههاملیا،همکاریICIMOD) (برایانکشافمنسجمکوهها

 .داریم
منطقویرشداقتصادیوتامینامنیتازطریقتجارت

:اهدافمابرایانکشافهمکاریهایمنطقویعبارتانداز
 مبدلمنودنافغانستانبهمرکزترانزیتاموالتجارتی،میانآسیاوکشورهایدیگر؛

 تغییرمسیرصادراتکشور؛و
  بهبودامنیتازطریقباالبردنمیزاناعتامدومنافعدوجانبهازتجارتپایدار؛

 :دخودازدرکتجارتمنطقوی،بهاقداماتذیلمتوصلمیشویمجهتافزایشعوای
 ؛OBOR)(یکرسک-پیوسنتدرپروژههایمنطقویمانندپروژهیککمربند

وسکتورخصوصیدرانکشافزیربناها( ppp) تشویقمشارکتعامهوسکتورخصوصی
 وتاپی؛1000لپروژههایکاساحصولاطمینانازدریافتحامیتووجوهموردنیازپروژههابهشمو

 گسرتشهمکاریبانهادهایمنطقوی؛و
 تقویتسفارتهاوماموریتهایتجاریمادربیرونازکشور
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 .برنامه انکشاف شهری7
ربسیاریازکشورها،شهرهابهخاطرداشنتنفوسوموقعیتجغرافیایی،زمینههایرشداقتصادیرافراهممیسازند.د

نستاندارایتاریخطوالنیبودهامافعالًبایداینشهرهابهُمحرکینرشدوانکشافمبدلشوند.شهرهایشهرهایافغا
مامبدلبهمراکزبرایزندگیشدهاندولیدارایاساساتاقتصادیالزمنیستندتابتوانندتعدادزیادشهروندانجدید،

الوهبراین،بادرنظرداشتپالنانتخابمستقیمشاروالهادربیجاشدگانداخلیوعودتکنندگانرا،جذبمنایند.ع
سال داشت2019در خواهند ظرفیتمدیریتیالزمشهرینیاز به اینشهرها قابلسکونت.،  شهرهایُمتحرکو

:اهدفعمدهمابرایاینسکتورقرارذیلمیباشند
 شهری؛مراکززیستقابلومطمنئفعال،ە ایجادشبک

غیرمتمرکزساخنتروندپالنگذاریشهری، مراکزشهریبهمراکزرشداقتصادی،مراکزفرهنگیواجتامعی؛وتبدیل
برایدستیافنتبهاهداففوق،برنامهملیدارایاولویتشهریمواردذیل .وایجادمیکانیزمهایحکومتداریشهری

 :رادرنظرخواهدگرفت
 وحقوقی،تطبیقتفویضصالحیتوتقویتحاکمیتقانوندرشهرها؛بهبودقابلمالحظهچارچوبقانونی

 احداثزیربناهایشهری،خاصتاْسیستمترانسپورتوفاضالب؛
 ادغاموانسجاممیراثهایفرهنگیبابرنامهانکشافشهری؛

 همه؛بهبودساحاتمسکونیشهری،تهیهوتطبیقمقرراتزونهاوافزایشساحاتمسکونیقابلخریدبرای
تصدیقوحامیتازحقوقمالکیتزمین،بهبودبخشیدنخدماتشهریبرایافرادبیبضاعتوازدیاددسرتسیبه

 مشاغل؛و
پالنگذاریانکشاف مناطقداخلیشهریبه ادغام تاسیسزونهایاقتصادیشهریو تشویقاقتصادهایبزرگ،

 شهرهایبزرگ

 برنامه انرژی -8
مبتنیبربهبودتواناییهایتولیدکنندگانجهتدسرتسیبهبازارهایشهریوبیناملللیرشداقتصادیسرتاتیژیا

میباشد.انکشافدهلیزترانسپورتیمتاثرازجنگهایداخلیاست،طرحهایضعیف)کهاغلببااستفادهازنقشه
انگیزبوده،موجبهزینههایبلندهایگوگلترتیبمیشوند(ومدیریتضعیفقراردادیهابهاندازهمشابهچالشبر

درسکتورساختامنباکیفیتپایینگردیدهاست.جهتجلوگیریازتکرارچنینموارددرآینده،یکپروسهارزیابی
تصدیقکیفیتپروژههایساختامنیرشکتهاراجهتاعامررسکهاآغازمینامیم.دولتاقداماتجدیراجهتبهبود

کهاین.هوسیلهایجادسیستمهایکهجوابگوینیازهایروزافزونکشورباشد،رویدستداردنهادهایترانسپورتیب
افغانستانبرنامهای.اقداماتشاملتاسیسادارهمستقلرسکها،صندوقرسکهاوانستیتوتترانسپورتمیباشد

کیلوواتترکمنستان500ولینبرق1000درازمدِترابرایتولیدوانتقالانرژیآغازمنودهاست.پروژههایکاسا،
میگاواتبرقراانتقالخواهدداد،وپروژهپایپالینتاپیکهگازطبیعیراازترکمنستانبه4000کهدرنهایتتا

آسیایجنوبیانتقالمیدهد،ازجملهپروژههایبزرگدراینسکتورمیباشند.اعامروبهرهبرداریازبندسلامیک
زرگتلقیمیشود.اینپروژههاضمنایجادعوایدازانتقالبرقصادراتی،زمینههایدسرتسیبهبرقتجارتیدستآوردب
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تولیدبرقازمنابعداخلیدرحالافزایشاست،بایکطرحجامع.وخصوصیرادرداخلافغانستان،ازدیادمیبخشد
نده،ازجملهچهارپروژهبرقآبیبزرگتوسعهیافتهبهسالآی۵میگاواتبرقازمنابعداخلیظرف2300جهتتولید

میگاواتازانرژیخورشیدی،باد،وگازطبیعی،کههمچنان600وPPPs) ( عنوانمشارکتبخشدولتیوخصوصی
افغانستان2018انجاممیشوددرحالافزایشاستودرپایانسالPPPs) ( توسطمشارکتبخشدولتیوخصوصی

سالگذشته،بیشرتخواهدبودرسمایهگذاریدربخش40رتبرقراازمنابعداخلیتولیدکردهکهنسبتبهانرژیبیش
تولیداتداخلیکهیکیازپیشرشطهایانکشافتجارتیوصنعتیمیباشد،البتهبارسمایهگذاریهایروبهافزایش

.دراولویتقرارخواهدداشتدربخشانرژیقابلتجدیدبرایمناطقمسکونیودورافتاده،
یکبرنامهملیدارایاولویتبرایانکشافزیربناوانرژی.

:مااهدافذیلراتعقیبمیمنائیمدرسکتورانرژیوبرق
 کاهشمصارفترانسپورتییاحملونقلجهتگسرتشتجارتمیانشهرهاوروستاها؛

سالآینده؛وافزایشعواید۱۵رسیدنبهخودکفاییازناحیهانرژی}برق{طیکیلواتو500تکمیلشبکهملیلینبرق
  .ناشیازخریدوفروشانرژیبینآسیایمیانهوآسیایجنوبی

 :جهتدستیابیبهاهداففوقافغانستانبهایناقداماتمتوصلمیشود
 تشویقسکتورخصوصیبرایرسمایهگذاریرویانکشافزیربناها؛

 گذاشنتزمینهایدولتیبرایسکتورخصوصیجهتترسیعپروسهانکشافزیربناهایاسرتاتیژیک؛بهدسرتس
انسجام،دیزاینوتصویبشیوههایجدیدتدارکاتجهتکاهشپروسهمناقصه؛

آموزشدادنکدرهاوانجینیرانزیربناومدیرانپروژهها؛
 دهازگازطبیعی،انرژیقابلتجدیدوبرقآبی؛میگاوات،بااستفا2300افزایشتولیداتداخلیبرقبه

 افزایشعرضهوگسرتشظرفیتانتقالانرژیداخلی،مخصوصاًانرژیقابلتجدید؛و
 نورمالسازیشیوههایقیمتگذاریوسبسایدیهادراینسکتور

 برنامه ملی انکشاف معادن و منابع طبیعی-9
اجیماننداستخراجمعادن،وانکشافهایدروکاربنها،نقشمهمیرابهصنایعاستخرمعادنومنابعانکشافرنامهب

عنوانُمحرکرشداقتصادیدرکشورایفاخواهندمنود.انکشافپایداراینهاازطریقمناقصهشفافونظارتموثر،از
یریازقاچاقاهمیتخاصیبرخوردارمیباشد.گزارشهایاخیررضورتحضورقویدولتدراینسکتورجهتجلوگ

ودیگراشکالاستخراجغیرقانونی،رابرجستهمیسازد.ازهمینرو،پالنهایاسرتاتیژیکمامبتنیبرهآمهنگیو
وحصولاطمینانازEITI( ) مطابقتکاملهمهفعالیتهایاستخراجیبامعیارهایابتکارشفافیتصنایعاستخراجی

اتتاریخیبادرنظرداشتبهرتینتجاربجهانیومدیریتمهارتهاجهتاینکهاستخراجمعادندرسطحکشوروساح
باوجودیکهسکتورمعادندارایظرفیتبلندبرایتولیدعایداست،اما .درکظرفیتکلیاینسکتور،صورتمیگیرد

هاسدراهمقرراتضعیف،تصویببطیرسمایهگذاریوفساداداریمانعانکشافاینسکتورگردیدهواینچالش
بهرهبرداریازمعادنکوچکومتوسط،وتولیدوجمعآوریعوایدقابلتوجهازاینسکتورشدهاست.دولتجهت
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تشویقرسمایهگذاریهایخصوصی،روندرسیدهگیبهچارچوبهاینظارتیوقانونیرارسعتخواهدبخشید.برای
ناهایمهموحیاتیچونایجادخطوطآهنکهپروژههایعمدهتحققپتانسیلسکتورمعادن،الزماستتادرزیرب

بهشبکههایملیبرقوتاسیساتبنادروصلمناید،رسمایهگذاریهایبزرگصورتگیرد شفافیتو .معادنرا
حسابدهیازجملهاولویتهایکلیدیبرایانکشافپایداراینسکتورخواهدبود.عدمرسیدهگیبهاستخراجغیر

میلیوندالردرسالوهمچنانتقویتشورشگریوجرایممیگرددوزیانهای2۱۱نونیمعادنکهباعثازدسترفنتقا
بزرگرابرایدولتواردمیکند،دراولویتدولتقرارخواهدداشت.دولترشایطجدیدراجهتهمگانیساخنت

کهاستخراجدرآنبهطوررسمیصورتمیگیرد،وضعمنافعمالکیتوحصولاطمینانازجمعآوریعوایدآنمعادنی
خواهدمنود.نقشهبرداریواکتشافهایدوکابنهاهمچناندرحالانجاممیباشدبااینکه،هرنوعانکشافتجاریدر

  .اینسکتوربستگیبهبلندرفنتنرخجهانینفتوگازدارد
افعمدهمابرایاستخراجمعادنوسکتورمعادنقرارذیلتقویتسکتوراستخراجمعادنبراییکاقتصادبهرتاهد

میباشدبهحداکرثرسانیدنعوایدناشیازاستخراجمعادن؛افزایشتداوموپیشبینیعوایدمعادن؛توسعهاستخراجنفت
قانونیمعادن استخراجغیر وجلوگیریاز گاز؛ ذیلمیباشد .و قرار برایاینسکتور، اولویتهایما حعقداصال:و
قراردادهاومسلکیسازیحکومتداریمحلی؛

 معادن متام بر دولت شفافیتصنایعکشورگسرتشکنرتول ابتکار معیارهای با مطابقت در معادن قانون تهیه ؛
؛جلبرُشکایبیناملللیجهتانکشافمعادنبزرگ؛وایجادشبکههایجدیدخطوطAEITI) (استخراجیافغانستان

اتصالباخطوطترانسپورتی)حملونقل(منطقویباکشورهایترکمنستانوایرانگسرتشکنرتولدولتآهنجهت
 ؛AEITI) (برمتاممعادنکشور؛تهیهقانونمعادندرمطابقتبامعیارهایابتکارشفافیتصنایعاستخراجیافغانستان

شبکههایجدیدخطوطآهنجهتاتصالباخطوطجلبرُشکایبیناملللیجهتانکشافمعادنبزرگ؛وایجاد
ترانسپورتی)حملونقل(منطقویباکشورهایترکمنستانوایران

دروالیتلوگرمعلوماتبهارتباطمعادنقرارذیلاست
.4.کوهآبچکان3.کوهسجاوند2.کوهسلطانصیب1کوههامانند)16قسممعادندر12عموماًبهسطحوالیت

سیاه.10خوشکوهیاخشککوه.9رهې.کوهت8.کوهجالل7.کوهکالن6.کوهبیتکول5وهخواجهانگورک
(کوهسفیداخرحصه.16غرلوی.15سیدانکوه.14کوت.کوهامان13.کوهمیرابدال12گیدیوارکوه.11کوه
طریقاز(وجغلوریگتعمیراتیسنگ)قبیلازساختامنیموادمعادنقرارداد15تعدادبهجملهازکهداردوجود
قراردادموادساختامنیبعدازطیمراحل2تعدادبهواستگردیدهعقدرشایطواجداشخاصوافرادبامعادنریاست

ختامنیمعدنموادسا4قانونیآنغرضمنظوریبهوزارتمعادنوپطرولیمارسالگردیدهاستوهمچنانکارقرارداد
درطیمراحلمیباشد.

 ظواهرمعدنیسنگکرومایتدرمختلفنقاطوالیتلوگرموقیعتدارد:
ظواهرمعدنیسنگکرومایتبالکمحمدآغهوبادامولسوالینرخمیدانوردگازطریقوزارتمعادنوپطرولیمبا

 رشکتمیتایلمایننگیوکیبرایمدتدهسالقراردادگردیدهاست.
رمعدنیسنگکرومایتبالکمغلخیل،رسکنجکوبابوسازطریقوزارتمعادنوپطرولیمبارشکتستانهباباظواه

 برایمدتدهسالقراردادگردیدهاست
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ظواهرمعدنیسنگکرومایتبالکدهنوودادوخیلنیزازطریقوزارتمعادنوپطرولیمبارشکتهاشمیگروپبرای
 یدهاست.مدتدهسالقراردادگرد

ظواهرمعدنیسنگکرومایتولسوالیازرهوالیتلوگرازطریقوزارتمعادنپطرولیمرسویابتداییآنصورتگرفته
 ظواهرمعدنیسنگکرومایتساحهالتموروالیتلوگررسویابتداییآنصورتگرفتهاست. است

ظواهرمعدنیزغالسنگ:
رجنوبرشقمرکزوالیتلوگرموقیعتداشتهاماتااکنونرسویآنظواهرمعدنیزغالسنگدردرهآبگندابد

 صورتنگرفتهاستواستخراجهممنیشود.
ظواهرمعدنیمگنیزیت:

ظواهرمعدنیمگنیزیتدرمربوطاتولسوالیمحمدآغهموقیعتداردتااکنونرسویآنصورتنگرفتهاستواستخراج
 هممنیشود.

 ظواهرمعدنیگرافیت:
 معدنیگرافیتدرولسوالیچرخموقیعتداشتهتااکنونرسویآنصورتنگرفتهاستواستخراجمنیگردد.ظواهر

 ظواهرمعدنیمولیدینومرسبوجست:
 معادنرسبوجستدرساحهناامنیوالیتلوگرموقیعتدارد

بودهکهبهاساسهدایتمصوبهشامره)پروژه (مورخ7معدنمسعینکیکیازپروژههایمهماقتصادیکشور
عقدقراردادگردیده،بهاساس Jiangxi Copper – MCC شورایعالیوزیرانج.ا.اباکمپنیچینائی16/2/1387

والیتکابلوبخشدیگرآندروالیتلوگرمعلوماتوزارتمعادنوپطرولیم،اینمعدنبزرگمسکهشاخههاىآنتا
میلیونمرتیک17میلیاردتا11.3کیلومرتمربعمساحتدارد.ذخیرۀمسدرمعدنعینکاز800امتدادیافته،حدود

میلیاردتُنخاکوریگازرویمعدنکهمسمذکورراپوشانیدهاستبرداشتهشود3تُنتخمینشدهوالزماستتا
مرتیکتُنکوبالتویکاندازهطالنیزدراینمعدنوجودداردکهامور600مرتیکتُننقره،7700آنحدودعالوهبر

استخراجآنبارشکتچینىموسومبه"امىسىس"قراردادشدهوقراراستکهاینکمپنىباالىاینمعدنحدود
 .هشتعشاریهدومیلیارددالرامریکایىرسمایهگذارىمناید

 برنامه انکشاف منابع برشی-10
مهارتهایشغلیافغانستانبهصورتدرست :فزایشمولدیتکارینیرویکارورسمایهگذاریرویرسمایهبرشیا

باتقاضایبازارکارآنهمخوانینداشته،وایننقیصهدرزمانتطبیقاسرتاتیژیرشداقتصادیبدترخواهدگردید.لذا
ینیازمندیهایآیندهبازارکار،دولتدربخشآموزشهایمسلکی،انجینیری،توسعهمهارتبادرنظرداشتپیشبین

هایمدیریتی،نیازهایصنعتخدماتواصالحاتکهقابلیتانعطافپذیرینیرویکاررابادرنظرداشتنیازمندی
اشدگانداخلیمیتواندنقشسازندههایجدیدبازاربلندبربد،رسمایهگذاریخواهندمنود.بازگشتمهاجرینوبیج

بهاینرشطکهزمینههایدسرتسیبهتحصیالتمتوسطهوبرنامههایآموزشیبرای دربازارکارداشتهباشد، را
مهاجرینبهویژهبرایآنهایکهدربیرونازکشورتعلیمدیدهاند،مساعدگردد.دولتجهتبهبودکیفیتآموزشیدر
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تخصصی،ُمدلهایمبتنیبرنتایجراباتغییرنصابآموزشی،ارزیابیوگزارشدهیامورتحصیلی،نهادهایتحصیلیو
  .بهمیانخواهدآورد

 انکشافرسمایهبرشیجهترشداقتصادی
:هدفرسمایهگذاریهایدولتدراینسکتورقرارذیلمیباشد

 ننیرویکار؛آمادگیبراینیازهایآیندهبازارکاربهشمولصادرمنود
 هامهنگسازیبهرتبرنامههایآموزشیباتقاضاینیروکاردرسکتورخصوصی؛

 افزایشاساسمهارتهایموجود؛و
 .بهبودظرفیتنیرویکارازطریقرسمایهگذاریدرصحتوقایویومعالجوی
 :جهتدستیابیبهاهدافمتذکرهدولتاقداماتذیلرا،رویدستمیگیرد

 وزشهایحرفهایومسلکیبااستفادهازُمدلتحصیلیکشورآملان؛گسرتشآم
 تقویتتأسیسآکادمیهایآموزشمهارتهایشخصی؛

 تشخیصفرصتهابرایجذبمهاجرینوبیجاشدگاندربرنامههایتربیویوبازارکار؛
 معلولینرافراهممناید؛حامیتازراهکاریاشیوههایمحلیکهزمینهایجادعوایدبرای

بازنگریپالیسیومقرراتکارجهتازدیادانعطافپذیریدراینبخش؛
 رسمایهگذاریدربخشآموزشزنانوبازارکار؛

 بهبودظرفیتکاریوزارتاقتصادباادغامریاستهایمختلفآن؛و
 تشخیصیکُمدلپایداربرایتامینوجوهمالییامتویلسیستمصحی

 برنامه توامنند سازی اقتصادی زنان-11
ولتافغانستانهمچنانازطریقاسرتاتیژیملیخودبهمشارکتکاملسیاسی،اجتامعیواقتصادیزناندرروندد

سازمانمللمتحدوبرنامههای1325بههمیناساسدولتازقبلمصارفتطبیققطعنامه.انکشافملیمتعهداست
بادرنظرداشتتعهداتدولتدرراستای.ایتوامنندسازیاقتصادیزنانرادرنظرگرفتهاستملیدارایاولویتبر

میلیون250کاهشفقر،دولتطیپنجسالآیندهمصمماستتاباالیبرنامهتوامنندسازیاقتصادیزناندرحدود
ازآنطریق،تحرکاقتصادیزنانرادالررسمایهگذاریمناید.همچنانبرنامهاصالحاتراطوریتدوینمیکنیمتا

افزایشداده،کیفیتآماروارقاماحصایویجنسیتیرابهبودبخشیموازطرفدیگرمتاممقرراتیراکهدسرتسیزنان
م.رابهبازاروقرضههایمالیمحدودومسدودمیسازد،ازمیانبرداری

 اسرتاتیژیجندرافغانستان:
نمتضمنحقوقمساویشهروندیبرایزنانمیباشد.امابرایرهانیدنزنانازفقروحصولقانوناساسیافغانستا

اطمینانازافزایشمشارکتآناندررونداقتصادیووبازارها،ازآنانحامیتالزممنائیم.دولتجهتتطبیقاسرتاتیژی
:مهایکُلیدولتدراینزمینهمیباشدمینامیدکههررکناستواربرعملکردبرناجندر،پنجرکنراپیشنهاد

تطبیقتعهداتجهانیمادرقبالحقوقبرشیزنان،امنیتورهاییزنانازخشونتهایخانوادگی؛
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اطمینانازدسرتسیکاملزنانبهآموزش)بهشمولتحصیالتعالی(وخدماتصحی؛
ن؛راهاندازیبرنامهملیدارایاولویتتوامنندسازیاقتصادیزنا

 تضمینحقوقاساسیزنانازطریقاجراءوتطبیقکاملقوانین؛و
 پیرشفتزناندردولتوکاروبار
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 فصل هفتم

 رسوی وضعیت زنده گی  در افغانستان 
افغانستان جامعترینمنبعمعلوماتدرموردوضعیتاجتامعیواقتصادیمردم1395رسویوضعیتزندهگیدر

درافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاحصائیهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمکتخنیکیانستیتیوتسکتور
بهنرشرسید.1397(درسالICONعامهجامعهاروپا)
فعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکهخصوصیتچندگانه1395تزندهگیدرافغانستانسالنرشرسویوضعی

اینرسوییکوسیلهمنحرصبهفردبرایپالیسیسازانومتامسازمانهایملیوبیناملللیبشاممیرود،ویژهگی
تفصلیدرشاخصهایانکشافیمرتبط،هایاینرسویعبارتاندازپوششنفوسکوچی،توانائیتحلیلتغیرا

توانائیتولیداحصائیهبهسطحوالیتهمچنانتداومرسویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافیرامهیا
میسازد..

هدفاز12شاخصراتحتپوششقراردادهکهشامل1395،20رسویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسال
انکشافپایداربودهواکرثیتآنهادرایندراینگزارشارایهگردیدهاست،رسویوضعیتزندهگیاهداف17میان

درافغانستانحاویمعلوماتاساسیدرموردنفوسوخانوارها،بازارکار،فقر،مصئونیتغذائی،زراعت،صحت،تعلیم
نند،اسرتاتیژیهایمقابلهباآنواولویتوتربیه،مسکن،جنسیتوچالشهایکهخانوارهایافغاندرگیرآنهست

یانکشافدرآنانعکاسیافتهاست.هایمردمبرا

  ALCS-2017وضعیت زنده گی مردم والیت غزنی به اساس سروی 

 شاخصها

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

 22460.522460.5 22460.5 22460.5 (sq.kmمساحت )
 55.6 53.8 47.852.0 کیلومرت مربع(تراکم جمعیت )افراد در هر 

 93 88 101113 نسبت وابستگی
 104.3 115.3 104.2108.7 نسبت جنسیتی

 62.5 68.7 49.761.5 (٪سال( ) ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )
 40.8 48.5 32.741.2 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک 
 62.4 52.6 19.840.7 (٪بازدید( )

زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن 
 42.3 35.6 10.457.3 (٪میدهند )

سال، در حال حارض   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 
 3.5 5.2 16.720.5 (٪متاهل اند )

 0.48 0.58 0.280.51 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 
 6.7 4.8 4.94.4 (٪ساله ) ۴۹تا  ۱۵زنان متاهل چند همرسی 
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 _ _ 27.537.2 (٪جمعیت با کمبود پروتئین )
 _ _ 6.936.8 (٪جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )

 5.0 4.1 5.44.4 نسبت وابستگی ساملندان
 37.4 42.3 48.0_ اشتغال به نسبت جمعیت

 10.0 13.3 21.2_ (٪میزان زیراشتغال )
 20.5 14.4 11.1_ (٪میزان بیکاری )

 47.1 49.4 54.0_ (٪میزان مشارکت نیروی کار )
 30.5 27.8 32.4_ استخدام نه چندان سود مند

 55.1 54 __ (٪جمعیت مشغول در کشاورزی )
 13.6 17 __ (٪جمعیت مشغول در تولید )

 31.3 30 __ (٪جمعیت مشغول در خدمات )
 42.6  19.746.2 (٪میزان فقر )

 3.3 9.3 7.33.6 (٪جمعیت که در فضا باز رفع حاجت مینامیید )
جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده 

 87.1 67.1 98.074.7 (٪مینامییند )

 97.4 89.7 72.473.8 (٪خانواده که دارای برق میباشند )
 7.6 7.5 8.17.6 تعداد خانواده

خانواده های پرجمعیت زنده گی افراد که در 
 33.9 38.5 53.343.2 (٪میکنند )

 22.1 18.0 3.818.9 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 
 1.9 2.62 0.251.41 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند 
(٪) 75.635.9 56.3 66.7 

دارای زمین های للمی هستند خانواده هایی که 
(٪) 17.99.6 9.5 8.7 

 30.1 25.0 9.814.3 (٪خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )
اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها 

 4.9 6.2 6.37.3 )جریب(
اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده ها 

 9 8.2 14.984.8 )جریب(
اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها اوسط 

 1.8 2.1 1.72.8 )جریب(
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 رسوی وضعیت زنده گی  به سطح ملی 

 شاخصها

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

 652864652864 652864 652864 (sq.kmمساحت )
 42.4 40.7 35.339.1 تراکم جمعیت )افراد در هر کیلومرت مربع(

 101 100 105104 وابستگینسبت 
 103.9 105.3 105105.7 نسبت جنسیتی

 53.6 51.7 38.946.6 (٪سال( ) ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )
 34.8 34.3 26.231.4 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

 70.2 63 32.851.2 (٪پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک بازدید( )
 53.4 45.2 21.839.9 (٪وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن میدهند )زنان که به 

 16.4 17.9 17.919.5 (٪سال، در حال حارض متاهل اند )  ۱۹- ۱۵زنان که در سن 
 0.57 0.55 0.450.52 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 7.8 7.4 8.17.3 (٪ساله ) ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 
 _ _ 15.719.4 (٪جمعیت با کمبود پروتئین )

 _ _ 6.118.5 (٪جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )
 5.4 4.9 5.75 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_ (٪مشارکت نیروی کار )میزان 
 39.5 39 25_ استخدام نه چندان سود مند

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

 37.59 34 __ (٪جمعیت مشغول در خدمات )
 54.5 39.1 3636.5 (٪میزان فقر )

 13.6 19.2 24.615 (٪حاجت مینامیید )جمعیت که در فضا باز رفع 
 74.8 75.9 83.279.9 (٪جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده مینامییند )

 97.6 89.5 41.168.9 (٪خانواده که دارای برق میباشند )
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 7.7 7.4 7.37.4 تعداد خانواده
 43.9 42.6 33.743.8 (٪افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده گی میکنند )

 21.2 17.3 5.814.1 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 
 2 1.22 0.270.50 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

 37.9 36.6 40.437.9 (٪خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند )
 19.4 16.3 16.416.8 (٪خانواده هایی که دارای زمین های للمی هستند )

 13.1 12.6 10.312.6 (٪خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )
 4.9 6.1 6.76 اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(

 12.1 13.2 1416.4 اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده ها )جریب(
 1.9 1.9 22 )جریب(اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها 

 

  گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی
ومعلوماتوهیاحصائیفقرورفاهعامهمشرتکاً،توسطوزارتاقتصاد،ادارهملتیوضعیویاحصائیشاخصهادهیگز

بخشمختلفزدهیدرسدیارقامجدرندهیدربرگکهاستدهیگردبیترتن،یشهداومعلول،یوزارتکارواموراجتامع
فقرونابرابر بهیمسکنودسرتست،یکارواشتغال،معارف،صحت،جنس،ییغذاتیمصئون،یشاملارقامنفوس،

.باشدیم،یوسکتورخارجیسکتورمال،یقیسکتورحق،یزراعتومالدار،یاجتامعتیخدماتاساس،مصئون
بهطورمخترصوساده،یبهشکلمطلقونسبیاقتصادویویمهماحصائیارقامشاخصها،دراینبستهمعلوماتی

داشتهباشند،تمتذکرهبهمعلوماتمخترصرضوریاستفادهکنندگانارقامکهدربخشهایبناً،برادادهشدهانعکاس
کهدرستونراتوانندمنابعارقامیاستفادهکنندگان،مشرت،یبلیتواندممدواقعگردد.درصورترضورتبهتفصیم
 یند.مناافتیجداولذکرشدهاست،درریاخ
آنبههیکهامکاناتتجزیشاخصهایبعضیاستولدهیگردهیواراهیتهیبهسطحملهینرشنیباآنکهارقاممندرجا

 ت.اسدهیگردهیاراینیزساحاتمسکونکیوجودداردبهتفکیوکوچیدهات،یسطحشهر
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 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

 نفوس 1
تعدادمجموعافرادیکهدریکزمانمعیندریکساحه نفوسکشور 1.1

نرشیهبرآورد نفر31,575,018 100% معینجغرافیائیزندگیمیکنند.
  1397نفوس

نرشیهبرآورد نفر7,507,953 %23.7 ندگیمیکنند.فیصدینفوسکهدرمناطقشهریز سهمنفوسشهری 1.2
  1397نفوس

نرشیهبرآورد نفر22,567,065 %71.5 کنند.ندگیمیفیصدینفوسکهدرمناطقدهاتیز نفوسدهاتیسهم 1.3
  1397نفوس

نرشیهبرآورد نفر1,500000 %4.8 فیصدینفوسکوچیازمجموعنفوس سهمنفوسکوچی 1.4
  1397نفوس

نرشیهبرآورد نفر15,493,446 %49 عنفوستناسبمجموفیصدینفوسزنانبه سهمنفوسزنان 1.5
  1397نفوس

نبستنفوسذکوربرنفوساناثبودهونشاندهنده نسبتجنس 1.6
  105% تعدادمرداندرمقابلصدزنمیباشد.

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

نسبتوابستگی 1.7
 اطفال

الی15ر)سنکاساله(برنفوس14الی0نسبتاطفال)
64) 96.09%  

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 
 

نسبتوابستگیکهن 1.8
 ساالن

الی15وباالترازآنبرنفوسفعال)65نسبتافرادسن
64) 5%  

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

نسبتوابستگی 1.9
 مجموعی

+وباالترازآنبرنفوسسن65و14-0نسبتافرادسن
  %101 (64الی15)کار

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 
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 میزانرشدنفوس 1.10
عبارتازتغییر)افزایشیاکاهش(دراندازهنفوسدر
فاصلهمعینزمانیمیباشدکهمعموآلبهفیصدیارائه

 میشود
نرشیهبرآورد  2.14%

  1397نقوس

1.11 

فیصدینفوسبه
تفکیکگروپهای

وسیعسنی
سال0-14(1)
سال15-64(2)
(3)65+ 

 فیصدیگروپهایسنینفوسازمجموعنفوس
47.52%
49.91% 

3 2.57% 

14,124,916
14,835,404 

764,003 
نرشیهبرآورد

 1396نقوس


 
 
 

 فقرونابرابری 2
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

غیرفیصدینفوسکهمجموعمصارفموادغذاییو میزانفقر 2.1
 ملیقرارداشتهباشد.خطفقرنپائینترازییشااغذ

54.5% 15,837,319 
رسویوضعیت

زندگیدر
افغانستان

1395 

 

2.2 

میزانفقربه1.2.1
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

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

41.6%
58.6% 

 
2,877,417
13,033,139 

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 
 

فاصلهوسطیبینسطوحمصارففقراوخطفقربنام شگاففقر 2.3
  %15 شگاففقریادمیگرددوشدتفقررانشانمیدهد.

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

2.4 
فیصد20سهممرصف

فقیرتریندرمرصف
 مجموعی

مجموعفیصدفقیرتریننفوساز20مصارفمجموعی
  %7.3 مصارفمتامنفوسکشور

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

نشاندهندهتوزیععاید/مرصفمیباشد،اینشاخص رضیبجینی 2.5
رسویوضعیت  0.31ویکتحولمیکند.0دربین

 زندگیدر

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
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
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نشاندهنده1نشاندهندهتوزیععادالنهکاملو0
 توزیعغیرعادالنهمطلقمیباشد

افغانستان
1395 

2.6 

نسبتخانوارهایفقیر
بهتفکیکاشتغال
رئیسخانواردر

سکتور
(سکتورزراعت1)
(سکتورصنعت2)
 (سکتورخدمات3)

تعدادخانوارهایفقیرکهرئیسخانواردرسکتورهای
 مختلفمرصوفکاراند،ازمجموعنفوستحتخطفقر

63 % 
58 % 
45 % 

 
رسویوضعیت

زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 مصئونیتغذایی 3

میزانعدممصئونیت 3.1
 غذایی

کیلوکالریدرروز2100ازکمترفیصدینفوسکه
 12,984,273 %44.6 ایدخذمینما

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

29,112,719
فیصدی-نفر

باساسنفوس
-17رسوی
محاسبه2016

 شدهاست

میزانعدممصئونیت 3.2
 غذاییشدید

کیلوکالریاخذ1500فیصدینفوسکهروزانهکمرتاز
 3,899,437 %13.4 مینامید

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

گرام50کهمرصفروزانهایشانکمرتازفیصدینفوس میزانکمبودپروتین 3.3
 8,763,895 %30.1 پروتیندرروزمیباشد

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 کارواشتغال 4

میزاننفوسدرسن 4.1
 15,902,108 %54,6 وباالترازمجموعنفوسکشور14فیصدیافرادسن کار

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.2 
میزاننفوسدرسن
کاربهتفکیکمحل

اقامت:
 وباالترازمجموعنفوسکشور14فیصدیافرادسن

1.26%
2.69.4% 
3.4.6% 

1.4,127,528
2.11,049,294 

3.724,286 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

4.3 

میزانمشارکتنیروی
تفکیککاربه
جنسیت

(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوفکارو
 بیکاراند.

1.53.9%
2.80.6% 
3.26.8% 

1.8,478,434
2.6,392,655 
3.2,085,779 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.4 

میزانمشارکتنیروی
کاربهتفکیکمحل

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوفکارو
 یابیکاراند.

1.48.0%
2.54.9% 
3.72.4% 

1.1,962,974
2.5,993,117 
3.522,370 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

نسبتاشتغالبر 4.5
  %41.33 کارفیصدینفوسمرصوفکارازنفوسسن نفوس

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.6 

میزانبیکاریبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
(مرد2)
(زن3)
 

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

 رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

1.23.9%
2.18.3% 
3.41.0% 

1.2,024,800
2.1,170,100 
3.854,700  

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

4.7 

میزانبیکاریبه
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

ازرسوی،درقبلهفتهیکنیرویکارکهفیصدی
هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

 رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

1.26.5%
2.24.0% 
3.12.3% 
4.23.9% 

1.520,600
2.1,439,800 

3.64,300 
4.2,024,800 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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میزانکمکاری)کارنا 4.8
 کافی(

هفتهیکسالوباالترازآنکهدر14فیصدیافراد
رویمشغولکاربودهاندولیطیهفتهمتذکرهسازقبل
ساعتکارکردهباشند،درحالیکهبرایکار40ازکمتر

اضافیمتایلوفرصتداشتهاندبهاساس:
(نیرویکارفعال.1)
 (اشتغال.2)

1.15.6%
2.20.5% 1,320,928 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 کاراطفال 4.9

سهکتگوریکارشاقهطفلازلحاظسنتعریفشده
است:

سالهانجامشود،11-5.هرکاریکهتوسطاطفال1
بدوندرنظرداشتساعاتیارشایطکار،

14سالحداقل14-12(هرکاریکهتوسطاطفال2
ساعتانجاممیشودویااجرایکارهایخطرناک،

سالهبرای17-15(کاریکهتوسطاطفالبینسنین3
ساعتیابیشرتانجامشود،یاکارهایخطرناک،43

 کارشاقهطفلتلقیمیگردد.

26.50% 2,736,200 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1393نافغانستا

 

 میزانبیکاریجوانان 4.10
ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)

هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در
رداشتهاند.)تعریفساعتکاگذشتهکمرتازهشت

 ملی(
30.7% 84,2000 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.11 

جوانانمیزانبیکاری
بهتفکیکجنسیت

مرد  (1)
زن  (2)

 هردوجنس(3)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

رداشتهاند.)تعریفساعتکاگذشتهکمرتازهشت
 ملی(

1.44%
2.46% 
3.30.7% 

1.523,709
2.396,683 
3.842,000 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 
 
 
 
 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

4.12 
میزانبیکاریجوانان

بهتفکیکمحل
اقامت:

(شهری1)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
هفتهیطیابیکاربودهاندورویاجستجوکارسوی،در

 ر.ساعتکاگذشتهکمرتازهشت

1.39.1%
2.29.6% 
3.13.3% 

1.144,232
2.366,467 
3.13,010 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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(دهاتی2)
 (کوچی3)

فیصدینیرویکارکهتوامنندیخواندن،نوشنتوحل نیرویکارباسواد 4.13
 5,629,256 %35.85 باشد.محاسباتریاضیراداشتهوساده

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

سهماشتغالدر 4.14
 سکتورزراعت

هایمربوطبهفعالیتفیصدیافرادشاغلکهدر
 2,814,511 %44.3 ولبهکارهستند.مشغومالداریعتزرا

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

سهماشتغالدر 4.15
 ساختامن سکتور

فیصدیافرادشغالکهدرفعالیتمربوطبهساختامن
 619,887 %9.8 مشغولبهکارهستند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

سهماشتغالدر 4.16
 سکتورتولید

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتولیدمشغولکار
 511,454 %8.1 هستند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.17 
سهماشتغالدر
سکتورمعادنو

 استخراج
 11,977 %0.2 فیصدینیرویکهدرسکتورمعدنمشغولکارهستند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.18 
سهماشتغالدر

سکتورخدماتعامه،
 شخصیواجتامعی

سکتورخدماتعامه،شخصیفیصدینیرویکارکهدر
 1,252,987 %19.7 واجتامعیمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.19 
سهماشتغالدر

سکتورهایتجارت
عمده،پرچون،

 رستورانتوهوتلها

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتجارتعمده،پرچون،
 700,530 11% رستورانتوهوتلهامشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.20 
سهماشتغالدر

سکتورهای
ترانسپورت،ذخایر،
 ارتباطاتومعلومات

فیصدینیرویکارکهدرسکتورترانسپورت،ذخایر،
 368,063 %5.8 ارتباطاتومعلوماتمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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4.21 
سهماشتغالدر

سکتورهایمالی،
بیمه،رهنامیی

 معامالتوتجارت

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایمالی،بیمه،
 65,583 % 1 رهنامییمعامالتوتجارتمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

4.22 
سهماشتغالدر

سکتورهایبرق،گاز
 وآب

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایبرق،گازوآب
 4,935 %0.1 مشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 1,008,148 %15.7 کارگرانکههرروزبهطورانفرادیکارمیکنند کارگرانروزمزد 4.23
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

کارگرانبامعاش، 4.24
 خصوصی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتورخصوصی
 453,859 %7.1 مرصوفکاراند

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

کارگرانبامعاش، 4.25
 دولتی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتوردولتی
 649,105 %10.1 مرصوفکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 2,580,109 %40.1 کارگرانکهمالککارخودمیباشند. کارگرانمستقل 4.26
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 %2.6 .کسانیکهکارگراستخداممیکنند کارفرما 4.27


169,488 
 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

فامیلیبدون کارگران 4.28
 1,573,539 %24.5 کسانیکهبدونمزدکارمیکنند. مزدومعاش

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 معارف 5

ناییاتوسالوباالترازآنکه15سنفویفیصد میزانسطحسواد 5.1
 5,253,950 %34.8 باشند.راداشتهنوشتننونداخو

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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میزانحضوریابی 5.2
 خالص)دورهابتدائیه(

کهواجدینصنوفابتدائیهسال12-6فیصدیسنین
(اندوفعاالنهدرمکاتبحارضاند.در6الی1)صنوف

اینشاخصمشمولینوحارضینمدارساسالمیشامل
 منیباشند.

56.1% 2,875,627 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

میزانحضوریابی 5.3
 خالص)دورهثانوی(

سالکهواجدیننهادهای18الی16فیصدیسنین
(انددرصنوفخویش12–7تعلیامتثانوی)صنوف

حارضاند.دراینشاخصمدارساسالمیشاملمنی
 باشند.

35.7% 1,359,552 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

5.4 
میزانحضوریابی

تحصیالت خالصدر
 عالی

کهواجدیننهادهای24الی19فیصدینفوسسنین
تحصیالتعالیمیباشند.دراینشاخصمدارس

 اسالمیشاملمنیباشند.
9.7% 238,864 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.5 

میزانحضوریابی
تحصیالت خالصدر

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

نسبتخالصحضوربهحیثتعدادشاگردانبرگروپ
تیوریکیسنمکتببراییکسطحمعینتعلیمی

محاسبهشدهوبهفیصدیازمجموعنفوسهامنگروپ
ی،برایابتدائ6-12سنبیانمیشود.درینگزارش

برایتحصیالتعالی24تا19برایثانویو18تا13
 .مورداستفادهقرارگرفتهاست

1.18.1%
2.6.9% 

3.0.2% 
4.14.9% 
5.4.8% 

1.124,086
2.114,527 

3.251 
4.177,807 
5.61,057 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.6 
میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت
 ابتدائی

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضوردارند،از
 3,714,749 %72.5 12الی6مجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.7 

میزانحضوریابی
ناخالصدرتعلیامت

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

دورهابتدائیهحضوردارند،ازفیصدیشاگردانکهدر
،بهتفکیک:12الی6مجموعافرادبینسنین

 (اناث5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)

1.95.5%
2.69.9% 
3.8.9% 
4.84.4% 
5.58.9% 

1.1,113,610
2.2,577,021 

3.241,11 
4.2,302,328 
5.1,412,414 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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5.8 
میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت
 ثانوی

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانویحضور
 1,824,227 %48.0 18الی13دارند،ازمجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.9 

میزانحضوریابی
تعلیامتناخالصدر

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

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانویحضور
بهتفکیک18الی13دارند،ازمجموعافرادبینسنین

 (اناث5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)

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 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.10 
میزانحضوریابی

 ناخالصدر
 تحصیالتعالی

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالیحضور
 347,141 %14.1 24الی19دارند،ازمجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

5.11 

میزانحضوریابی
  ناخالصدر

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

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالیحضور
بهتفکیک24الی19مجموعافرادبینسنیندارند،از

 (اناث5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)

1.27.3%
2.9.6% 
3.0.2% 
4.20.6% 
5.5.0% 

1.187,057
2.157,833 

3.251 
4.245,171 
5.101,970 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 
 
 
 
 

5.12 
میزانسوادزنان

باالترازو14)سنین
 آن(

سالوباالترازآنکهتواناییخواندنو14فیصدیزنان
 1,657,346 %29.3 نوشنتراداشتهباشند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.13 

نسبتتساویجنسیت
دردوره:

(ابتدائیه1
(متوسطه2
 (لیسه3

انبهمیزانحضورختردخالصرحضومیزانتناسب
اندردورههایابتدائیه،متوسطهوپسرخالصیابی
لیسه.

 

1.0.71%
2.0.51% 
3.0.39% 

 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 صحت 6
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6.1 
دسرتسیبهمراقبت
هایصحیقبلاز

 تولد

سالکهعروسیکردهاندو49-14فیصدیخانمهای
ازدردورانحاملهگیحداقلیکبارتحتمعاینهیکی
کارمندانصحی)داکرت،قابله،نرسویاهمکارمند

 صحیجامعه(قرارگرفتهباشند
59% 2,560,718 

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 

ارقامتامبه
اساس

محاسباتاز
برآوردنفوس

و1396کشور
96صفحه

رسویصحتو
دیموگرافی

بدست1396
 آمدهاست.

6.2 
والدتهایانجامشده
باحضوراشخاصماهر

 صحی

سالکهعروسیکردهاندو49-14فیصدیخانمهای
والدتاخرینطفلشانتحتنظرشخصماهرصحی
)داکرت،قابله،نرسویاهمکارمندصحیجامعه(صورت

 گرفتهباشد.
51% 2,231,502 

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 

ارقامتامبه
اساس

محاسباتاز
نفوسبرآورد
 1396کشور

میزانمرگومیر 6.3
 مادران

100تعدادمرگومیرمادراندردورانحاملگیدرهر
رسویصحتو  1291 هزاروالدتزندهدرسال

  1396  دموگرافی

میزانمرگومیر 6.4
 اطفال

سالدرافغانستان5تعدادمرگومیراطفالزیرسن
تولدزنده(درسال)وفیاتدرهریکهزار


 

رسویصحتو  55
 1396  دموگرافی

ریفرنس:
161صفحهاز

رسویصحتو
دیموگرافی

1396 
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

6.5 
.میزانحامله3.7.2

گیسنیننوجوانی
 (19الی15)بین

19الی15 رقمحاملگی)والدت(خانمهابینسنین
 198,527 %12.1 سالگی.

رسویصحتو
دیموگرافیدر

 1394افغانستان

ریفرنس:
161صفحهاز

رسویصحتو
دیموگرافی

1396 
 مسکنودسرتسیبهخدماتاساسی 8

8.1 

میزاندسرتسیبهآب
آشامیدنیسامل،به
تفکیکمناطق

مسکونی
شهری(1)

ساملشامیدنیآبآمنابعسکهبهنفویفیصدعبارتاز
 دسرتسیداشتهباشد.

1.91.4%
2.56.6% 
3.35.8% 

.63.9%4 

1.9,246,865
2.5,726,177 
3.3,621,858 
4.18,594,900 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
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(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

8.2 
میزاناستفادهاز

سیستمفاضالببهبود
 یافته

هایسیستمفاضالبلتکهازسهومیدمریفیصد
 15,423,000 %52 صحیاستفادهمیکنند.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

منابعژیبرقازنریخانوارهاکهدسرتسیبهافیصد میزاندسرتسیبهبرق 8.3
 28,430,700 %97.7 دارند.مختلف

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.4 
فیصدینفوسشهری

کهدرمحالتپر
جمعیتوکثیف
 زندگیمیکنند.

تعدادافرادیکهدرمحالتپرجمعیتوکثیفزیست
 21,086,400 %72.4 دارنددرهرصدنفر.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 


 
 

8.5 

فیصدینفوسکهاز
منابعآبآشامیدنی
بهبودیافتهاستفاده

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

تعدادافرادیکهمبنابعآبآشامیدنیبهبودیافته
 دسرتسیدارنددرهرصدنفر.

1.63.9%
2.91.4% 
3.56.6% 
4.35.8% 

1.18,594,900
2.9,246,865 
3.5,726,177 
4.3,621,858 

رسویوضعیت
افغانستانزندگیدر
1395 

 

8.6 
فیصدینفوسبا

دسرتسیبههرگونه
 منبعبرق

 28,422,757 %97.7 تعدادافرادیکهدسرتسیبهبرقدارنددرهرصدنفر.
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

8.7 
فیصدیخانوارهای
کهدرمسکنهایپر
ازدحامزندگیمی

 کنند.

نفردریکاتاقآنزندگیمسکنیاخانهکهبیشرتازسه
 12,709,667 %43.9 میکنند.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

فیصدیخانوارهای 8.8
کهدرمسکنهایپر

سهنفردریکاتاقآنزندگیمسکنیاخانهکهبیشرتاز
 میکنند

1.42.7%
2.41.5% 
3.83.3% 

1.2,939,683
2.8,585,854 
3.1,210,930 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
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ازدحامزندگیمی
کنند:
شهری
 دهاتی
 کوچی

  

8.9 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده

،برای: میکنند
پختوپز
 گرمکردن

ذخالسنگتعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثل
 استفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.74.8%
2.93.8% 

1.21,752,309
2.27,223,707 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.10 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده
میکنند،برایپختو

پزبهتفکیک:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

جامدمثلذخالسنگتعدادافرادیکهازموادسوخت
 استفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.21.3%
2.91% 

3.98.9% 

1.1,474,469
2.18,839,251 
3.1,438,589 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.11 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده
میکنند،برایگرم
کردنبهتفکیک:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخالسنگ
 استفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.87.3%
2.96.8% 
3.81.7% 

1.5,992,762
2.20,051,928 
3.1,189,017 

  

 مصئونیتاجتامعی 9

9.1 

فیصدیافرادبدون
مزددرخانواراز

مجموعاشتغالبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

فیصدیکارکنانکهدرکارهایخانه،زراعت،مالداریو
دیگرکارهایداخلخانهمرصوفهستندوازبابتکار
کهانجاممیدهندهیچنوعمزدیدریافتمنیکنندبر

 مجموعمتاماشتغال
    

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره
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9.2 

تعدادافرادآسیبپذیر
کهتحتپوشش

مصئونیتاجتامعی
قرارگرفتهاندبه

تفکیکذیل:
(افراددارای1)

معلولیت
(خانوادههای2)

شهدا
 (متقاعدین3)

  
1.110,037
2.155,000 
3.120,000 

وزارتکار،امور
اجتامعی،شهداو

 2016معلولین
 

نسبتزنانبیوهاز 9.3
 مجموعزنان

تعدادزنانبیوه"آنعدهازکسانیکهدوبارهازدواجنکرده
 569,324 %3.99 اند"

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 
 

(کهپدریامادر18تعداداطفال)سنینپائینرتاز تعدادایتام 9.4
 105,175  نداشتهباشد.

رسویدیموگرافیو
صحتدرافغانستان

1394 
 

9.5 

فیصدیزنانکهدارای
سال24الی20سن

هستندودرسنقبل
سالگیازدواج15

 کردهاند

سالهستندودر24الی20تعدادزنانکهدارایسن
  %4.2 سالگیازدواجکردهاند15سنینقبل

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 
 

9.6 
فیصدیخانوارهای

کهتوسطزنان
 رسپرستیمیشوند

خانوارهایکهتوسطزنانرسپرستیبرمجموعخانوار
 45,076 %1.19 ها

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 
 

 زراعتومالداری 10

10.1 
فیصدیخانوارهای
کهدارایزمینهای

 آبیهستند
 37.9%  

رسویوضعیت
افغانستانزندگیدر
1395 

 

10.2 
فیصدیخانوارهای
کهدارایزمینهای

 للمیهستند
 19.4%  

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
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10.3 
فیصدیخانوارهای
کهدارایباغوباغچه

 هستند
 13.1%  

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

10.4 
اوسطسایززمینهای
آبیکهدرمالکیتقرار

 دارند)بهجریب(
  جریب4.9 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

10.5 
اوسطسایززمینهای
للمیکهدرمالکیت
 قراردارند)بهجریب(

  جریب12.1 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

10.6 
اوسطسایزباغهاو
باغچههایکهدر

مالکیتقراردارند)به
 جریب(

  جریب1.9 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

 سکتورحقیقی 11
تولیدناخالصداخلی 11.1

 بهشمولکوکنار
مجموعارزشپولیاجناسوخدماتتولیدشدهیک

سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی1,463,764  کشوردریکدورهمعینحسابی
2017-2018  

تغییردرتولیدناخالصداخلییککشوردریکسال میزانرشداقتصادی 11.2
سالنامهاحصائیوی  %7.2 نظربهسالقبل

2017-2018  

تولیدناخالصداخلی 11.3
سالنامهاحصائیوی دالر 718  تولیدناخالصداخلیتقسیمبرنفوسکشور. رسانه

2017-2018  

بینکنندهتغییراتدرسطحعمومیقیمتهایاجناس شاخصقیممستهلک 11.4
سالنامهاحصائیوی  %111.7 وخدماتخریداریشدهتوسطمستهلکینبوده

2017-2018 
سالاساس

1394 
سالنامهاحصائیوی  %4.4 تغییردرشاخصقیممستهلکیننظربهسالقبل میزانتورم 11.5

2017-2018  

سهمسکتورزراعتدر 11.6
سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی346,269 %23.7 سهمسکتورزراعتازمجموعتولیدناخالصداخلی تولیدناخالصداخلی

2017-2018  

11.7 
سهمسکتورصنعتاز
مجموعتولیدناخالص

 داخلی
سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی307,529 %21.0 ناخالصداخلیسهمسکتورصنعتازمجموعتولید

2017-2018  
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سهمخدماتدرتولید 11.8
سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی743,137 %50.7 سهمسکتورخدماتازمجموعتولیدناخالصداخلی ناخالصداخلی

2017-2018  

11.9 
سهممالیاتبرواردات

درتولیدناخالص
 داخلی

سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی66,830 %4.6 سهممالیاتبروارداتازمجموعتولیدناخالصداخلی
2017-2018  

 سکتورمالی 12
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره
سندبودجهملی میلیونافغانی517,151  مالیاتیمیباشد.عبارتازمجموععوایدمالیاتیوغیر عوایدداخلی 12.1

1396  

عوایدکهدولتآنراازانواعمختلفمالیاتهابدستمی عوایدمالیاتی 12.2
سندبودجهملی 105,015میلیونافغانی  آورد.

1396  

سایرعوایدکهدولتآنراازفعالیتهایاقتصادیو عوایدغیرمالیاتی 12.3
سندبودجهملی میلیونافغانی47,502  منابعدستداشتهخودبهدستمیآورد.

1396  

مجموعبودجهسال 12.4
 مالی

تخمینرسمیعایداتومصارفبراییکمدتمعین
سندبودجهملی میلیونافغانی417,180.4  آیندهمعموالًیکسال

1396  

مجموعمصارفدر 12.5
 سالمالی

مصارفدولتشاملمتاممصارف،رسمایهگذاریو
پرداختهایدولتدریکسالازمجموعبودجههامن

 سال
سندبودجهملی میلیونافغانی356,453.4 

1396  

 بودجهعادی 12.6
قسمتازبودجهاستکهبرایمتویلمصارفعادی

پرداختمیشود)معاشاتکارمندان،خریداریاجناس
 خدمات،ربحقروض،وجوهاحتیاطیوسایر(و

 میلیونافغانی591.9 253 
گزارشاجراات
بودجهملیسال

1396 
 

میزانمرصفبودجه 12.7
  %94.7 فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعبودجهعادی عادی

گزارشاجراات
بودجهملیسال

1396 
 

 بودجهانکشافی 12.8
متویلمصارفپروژههاوقسمتیازبودجهاستکهبرای

پالنهایانکشافیدرنظرگرفتهمیشود)معاشات
کارمندان،خریداریاجناسوخدمات،ربحقروض،وجوه

 احتیاطیوسایر(
گزارشاجرااتبودجه میلیونافغانی102,861.5 

  1396ملیسال

میزانمرصفبودجه 12.9
گزارشاجرااتبودجه  %68.9 مجموعهبودجهانکشافیفیصدیبودجهمرصفشدهاز انکشافی،

  1396ملیسال
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سهمکمکهادر 12.10
سندبودجهملی  %60.9 فیصدیکمکهاازمجموعبودجهملی بودجهملی

1396  

سهمکمکهادر 12.11
  وزارتمالیه   فیصدیکمکهاازبودجهانکشافی بودجهانکشافی

بودجهاختیاریبودجهاستکهازعوایدداخلیمتویل اختیاریبودجه 12.12
سندبودجهملی 537,27.7  میگردد.

1396  
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

فیصدیکمکهادر 12.13
 بودجهاختیاری

وجوهکهازطرفکشورهایکمککنندهدراختیاری
افغانستانگذاشتهمیشود.ازمجموعبودجهحکومت
 اختیاری

  وزارتمالیه  

 بودجهغیراختیاری 12.14
بودجهکهازجانبجامعهجهانیبحیثکمکبه

حکومتافغانستاندادهمیشودودولتافغانستان
کنرتولمستقیمباالیمنابعمتویلیواستقامتهای

 مرصفیآنندارد.
سندبودجهسال میلیونافغانی938,67.2 

1396  

سندبودجهسال میلیونافغانی3154   قروض 12.15
1396  

مبلغبااسمکشورقر 12.16
 ضدهنده

بانکانکشافاسالمی
 بانکانکشافآسیاییوبانکجهانی

 عربستانسعودی
 سایر

 
میلیونافغانی681.7
 میلیونافغانی69.4
 افغانیمیلیون737.0
 میلیونافغانی1166.6

سندبودجهملی
1396  

 سکتورخارجی 13

 بیالنستادیات 13.1
بیالنستادیاتعبارتازمجموعپرداختهاودریافت
هاییککشورباکشورهایجهانکهدردوقسمت
بیالنستجاریومالی)حسابرسمایهوحسابجاریه(

 میباشد.
  دافغانستانبانک  

  دافغانستانبانک   وضعیتمالیکشوردردوحسابرسمایهوحسابجاری بیالنسمالی 13.2
نشاندهندهتفاوتمیانارزشصادراتووارداتیک بیالنستجارت 13.3

سالنامهاحصائیوی میلیوندالر6,961- %89 - کشورباکشورهایخارجیدرطییکدورهمعین
2017-2018  

ارزشمجموعیکاالهاازقلمروگمرکییککشورخارج مجموعصادرات 13.4
سالنامهاحصائیوی 831,926,776 %10 میگردد)بهدالرآمریکایی(

2017-2018  
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ارزشمجموعکاالهاکهبهقلمروگمرکییککشور مجموعواردات 13.5
سالنامهاحصائیوی 7,792,600,089 %90 داخلمیگردد)بهدالرآمریکایی(

2017-2018  
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

 قلمعمدهصادرات5 13.6

میوهجاتخشک
 میوهجاتتازه
 نباتاتطبی

 قالین
 پستباب

1.36%
2.15% 
3.13% 
4.3% 
5.1% 

1.298,880,569
2.123,257,837 
3.109,723,656 
4.23,754,446 
5.11,706,757 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

 قلمعمدهواردات5 13.7

گندموآردگندم
 ماشینآالت

 برق
 سایروسایلبرقی

 موادتعمیرات

1.12%
2.4% 
3.4% 
4.2% 
5.1% 

1.908,318,69
2.274,465,669
3.284,229,06 
4.177,515,383 
5.97,186,346 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

کشوررشیک5 13.8
 صادراتیافغانستان

پاکستان
 هندوستان

 ترکیه
 ایران
 عراق

1.43%
2.43%
3.3% 
4.2% 
5.2% 

1.357,201,29
2.356,139,528 
3.22,006,683 
4.18,112,759 
5.14,563,224 

احصائیویسالنامه
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

کشوررشیکوارداتی5 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 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی
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 فصل هشتم

 SDGsمعرفی مخترص اهداف انکشاف پایدار 
اقتصادی،(درعرصهانکشاف2030-2015سالهسازمانمللمتحد)15(،یکاجندایSDGsاهدافانکشافپایدار)

اجتامعی،محیطزیستیوامنیتیبرایمتامکشورهایجهانمیباشدکهافغانستاندرکنارهمهمللجهان،متعهدبه
 تطبیقآنگردیدهاست.
(،باازدیاداهداف،تارگیتهاوشاخصها،درحقیقت،امتداداهدافانکشافیهزارهSDGsاهدافانکشافیپایدار)

(MDGsمیباشد.اهدا)(فانکشافیهزارهMDGsهامننداهدافانکشافیپایداریکاجندای)2015ساله)15-
(سازمانمللمتحدبرایکشورهایدرحالانکشافبودکهافغانستانبخاطرمعضالتوقت،نتوانستدرسال2000
هانمتعهدبهتطبیقمیالدی،درکناردیگرکشورهایج2005میالدیمتعهدبهتطبیقآنگردد،امادرسال2000

(شاخصانکشافیبود.48(تارگیتو)18(هدف،)9(دارای)MDGsآنگردید.اهدافانکشافیهزاره)
(درماهسپتمرب،سالSDGs،اهدافانکشافیپایدار)2015باختممعیادزمانیاهدافانکشافیهزارهدراواخرسال

(آیندهتصویبگردیدکههمه2015-2030سال)15میالدیدرشهرنیویارک،مقرسازمانمللمتحدبرای2015
کشورهایعضوسازمانمللمتحدمکلفومتعهدبهتطبیقآنگردیدند)بجزکشورجاپانوانگلستان(.

رحودیزاینگردیدهاندکهدارای(،مبنظورتوسعهاقتصادیواجتامعیجوامعبرشیطSDGsاهدافانکشافیپایدار)
(شاخصانکشافیمیباشد.217(تارگیتو)169(هدف،)17)


 :SDGsدیدگاه اهداف انکشاف پایدار 
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 مترکز اهداف انکشاف پایدار:
حوفقرشدیدازجهانبرشیت،م •
 مبارزهمتداومدرمقابلنابرابریوبیعدالتی، •
 تامینصلحوثباتپایدار، •
 حفاظتازمحیطزیست، •
 تقویتهمکاریهایاقتصادیواجتامعیمیانمللجهان، •

 فرشده هفده هدف به گونه سمبولیک:

 

 : A-SDGsاهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 
جمهوریاسالمیافغانستانمنحیثعضوسازمانمللمتحد،متعهدبهتطبیقاهدافانکشافپایداربودهوبتاسیاز

(شورایعالیوزیران،وزارتاقتصادموظفگردیدهتاازروندکاری،20/07/1394(مورخ)4(،فقره)16شامره)مصوبه
نظارتوارزیابیمنودهوگزارشاتمنظمچگونگیتطبیقآن (SDGs) هامهنگیوتطبیقموثراهدافانکشافیپایدار

 .مراجعدیپلوماتیکبهمجمعسازمانمللمتحدارائهمنایدرابصورتساالنهترتیبوبهشورایعالیوزراءوازطریق
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 :همیت اهدافانافغانستان A-SDGsاهمیت اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 
فغانستانمنحیثیککشورمستقلوباورمندبهثباتوتوسعهدرکنارمللجهانمتعهدبهتطبیقاهدافا •

انکشافیپایدارمیباشد.
انکشافیپایداربادقتکاملطرحوترتیبگردیدهاست،بناً،متاماولویتهایانکشافیافغانستاناهداف •

 درآنانعکاسیافتهاند.
اهدافمتذکرهمیتوانندیکمنبعواساساسرتاتیژیکبرایانکشافاولویتهایاقتصادیواجتامعیدر •

 کشورباشند.
 مالیوتخنیکیجامعهجهانیباافغانستانبیشرتخواهدگردید.باتطبیقاهدافانکشافیپایدار،حامیت •
 تطبیقاهدافانکشافیپایدار،منتجبهصلحوثباتدامئیدرکشورخواهدگردید. •
 تطبیقاهدافانکشافیپایدارباعثرشدوانکشافرسیعدرکشورخواهدگردید.: •

 : A-SDGsمراحل تطبیق اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 
  

2016مرحلهملیسازیمارچ
 2018الیجنوری

مرحلهانطباقوادغامجنوری
 2018الیاپریل2017

2018مرحلهتطبیقاپریل
 2030الیسپتمرب
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 پایدار افغانستان :تارگیت ها وشاخص های اهداف انکشاف 
 واحد رهرب شاخص ارگیتت

 هدفاول:محوفقربامتاماشکالآندرهمهجا

،کاهشحداقلنیمیازنسبتمردان،زنانو2030الیسال1.2
کودکانفقیر)درمتامیابعادفقر(متعلقبهمتامگروههایسنی،مطابق

 باتعریفملیفقر.

.فقر،براساستعریفملیفقرنسبتنفوستحتخط1.2.1
 .مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث
ج.شهری
د.دهاتی
 ه.کوچی

 وزارتاقتصاد

،تطبیقسيستمهایمصئونیتاجتامعیمناسبدر2030الیسال1.3
سطحملی،اجرایهمگانیآندرمتامطبقاتوتحتپوششقراردادان

 آسيبپذير.تعدادقابلمالحظهافرادفقريو

فیصدینفوسکهتحتپوششسیستمهایمصئونیتاجتامعی1.3.1
قرارگرفتهاندبهتفکیک:

 .اشخاصدارایمعلولیت1
.خانوادههایشهدا2
 .متقاعدین3
 سال10.خانوادههایآسیبپذیر،دارایاطفالزیرسن4

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

(درفقراوresilience،ایجادتواناییوتابآوری)2030الیسال1.5
وآسیبپذیریآنهادر(exposure)افرادآسیبپذیر؛وکاهشتاثیرپذیری

برابروقایعشدیداقلیمی،اقتصادی،اجتامعی،محیطزیستیوسایر
 حوادث.

فیصدیافرادمعروضبهخطردرمقابلوقایعاقلیمیوسایر1.5.1
 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث حوادث.

میزانتاثیرگذاریمستقیمحوادثغیرمرتاقبهاقتصادیدرارتباط1.5.2
 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث بهتولیدناخالصداخلی.

نسبتمنابعاختصاصدادهشدهدولتبرایبرنامههای1.الف.1
 وزارتمالیه فقرزدایی.
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 واحد رهرب شاخص ارگیتت
قابلمالحظهمنابعازمراجعمختلف .الفحصولاطمینانازبسیج1

فراهمسازیابزارکافیومطمنئ،بشمولهمکاریهایانکشافی،جهت
 مبنظورتطبیقبرنامههاوپالیسیهابرایمحوفقردرمتامیابعادآن.

نسبتمرصفدولتدرخدماترضوری)تعلیموتربیه،صحتو2.الف.1
 وزارتمالیه اجتامعی(.مصئونیت

 هدفدوم:محوگرسنگی؛دستیابیبهامنیتغذاییوبهبودتغذیه؛وترویجزراعتپایدار

،محوگرسنگیوحصولاطمینانازدسرتسیهمه2030الیسال2.1
مردم،بهویژهفقرا،مردمآسیبپذیرواطفال،بهموادغذاییمطمنئ،

 سال.مغذیوکافیدرجریان
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری .فیصدیافرادغیرمصئونازلحاظمصئونیتغذایی2.1.1

گاهشمتامانواعسوءتغذی،همچناندستیابیبه۲۰۳۰الیسال–۲.۲
اهدافموتفقهبیناملللیدرموردعدمرشدوالغریدراطفالزیرسنپنج

 سال

)قدکوتاهی(دراطفالکمرتازپنجسال) شیوعسوءتغذیمزمن–۲.۲.۱
ررشد(انحرافمعیاریازمیانگینمعیا۲نسبتقدبرسن(کمرتاز)منفی

 (WHO)اطفال
 وزارتصحتعامه

شیوعسوءتغذیحاددراطفالکمرتازپنجسال)نسبتقد–۲.۲.۲
(انحرافمعیاریازمیانگینمعیاررشداطفال۲برسن(کمرتاز)منفی

(WHO)–بهتفکیککموزن 
 وزارتصحتعامه

،مضاعفساخنتمولدیتزراعتیودرآمدتولید2030الیسال2.3
ها،مردمبومی،دهاقینفامیلی،کنندهگانکوچکغذایی،بهویژهخانم

چوپانهاوماهیگیران؛ازطریقتامینمساواتدردسرتسیبهزمینو
سایرمنابعتولیدی،مهارتها،خدماتمالی،بازارها،وفرصتبرایارزش

 افزودهوکارهایبیرونازمزرعه.

اوسطحاصلطبقهدهقاندرحاصلگندموبرنج)مرتیک2.3.1
تن/هکتار(

 لف.گندمآبیا
 ب.گندمللمی

 ج.برنج

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری حداوسطدرآمدتولیدکنندهگانکوچکموادغذایی.2.3.2

،حصولاطمینانازموجودیتسیستمهایتولید2030الیسال2.4
(Agriculture Practicesموادغذاییپایداروتطبیقشیوههایزراعتی)

کهباعثافزایشسطحمولدیتوتولیداتگردیدهو(Resilient)پایدار
ایکوسیستمرامحافظتمیمناید،وهمچنان،ظرفیتسازگاریباتغیر

اقلیم،رشایطآبوهواینامناسب،خشکسالی،سیالبوسایرمصیبتها
 رابهبودمیبخشد.راباالبردهوبهتدریجکیفیتزمینوخاک

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری نسبتساحاتزراعتیکهتحتزراعتمولدوپایدارقراردارند.2.4.1
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 واحد رهرب شاخص ارگیتت

،حفظتنوعجنیتیکیتخمها/دانهها،نباتات2025الیسال2.5
زراعتی،حیواناتاهلی/خانگیوانواعحیواناتوحشی،ازطریقمدیریت

ذخایردانههاونباتاتدرسطحملی.حصولاطمینانازدرستوایجاد
دسرتستیوتقسیمعادالنهازمفادحاصلهازاستفادهمنابعجنیتیکیو

 روشهایسنتیکهدرسطحبیناملللیبهتوافقرسیدهاست.

تعدادنباتاتمزروعیوحیواناتکهراجسرتوتحتحفاظتقرار2.5.1
گرفتهاند.بهتفکیک:

 ف.میوهجاتال
 ب.نباتات
 ج.حیوانات

وزارتزراعت،آبیاریومالداری
 

.الفافزایشرسمایهگذاریدرزیربناهایروستایی،تحقیقاتزراعتی،2
خدماتتوسعهوی،انکشاففنآوری،ذخایرجنیتیکینباتاتواحشاماز

 زراعتی.طریقهمکاریهایتوسعهویبیناملللی،جهتافزایشمولدیت
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری شاخصزراعتمحوریمصارفعامه1.الف.2

.جاتخاذتدابیرجهتحصولاطمینانازکارکرددرستبازارهایغذایی2
ومشتقاتآنوایجادسهولتمبنظوردسرتسیمبوقعبهمعلوماتبازارو

 غذایی.ذخایرغذاییبخاطرجلوگیریازنوساناتشدیدقیمت
تعدادمحصوالتزراعتی،مالداریومواداولیهکهقیمتهایآن1.ج.2

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری بشکلهفتهواروماهواربهنرشمیرسد.

 همهسنینهدفسوم:حصولاطمیناناززندگیصحتمندوبهبودرفاهعامهبرایهمهودر

،کاهشنسبتمرگومیرمادرانناشیاززایامنبه2030الیسال3.1
 تندرهرصدهزاروالدتزنده.70کمرتاز

هزاروالدتزنده.بهتفکیک100نسبتمرگومیرمادراندرهر3.1.1
 مجموع.1

الف.شهری
ب.دهاتی

 .گروهسنی2

 وزارتصحتعامه

والدیصورتگرفتهاست)ازینتناسبوالدتهایکهتوسطماهر3.1.2
 وزارتصحتعامه مجموعوالدتها(.

،پایاندادنبهمرگومیرقابلجلوگیری2030الیسال3.2
(Preventable)سال،بههدفکاهشدادن5نوزادانواطفالزیرسن

درهریکهزاروالدتهایسال)5میزانمرگومیراطفالزیرسن3.2.1
 وزارتصحتعامه زنده(.
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 واحد رهرب شاخص ارگیتت
نفر25طفلدرهریکهزارتولداتزندهو15مرگومیرنوزادنبهحداقل
 وزارتصحتعامه میزانمرگومیرنوزادان)درهریکهزاروالدتهایزنده(.3.2.2 سال.5درهریکهزارطفلزیرسن

،پاياندادنبهبيامريهایقابلشیوع2030الیسال3.3
(Epidemics)غفلتشده؛ازجملهايدز،توبرکلوز،مالريا،بيامريهاي
(neglected)گرمسرييومقابلهباهپتایتز،بيامريهاينايشازنوشیدن

 آبغیرصحیوسايربيامريهایساری.

درجریانیکسالگذشتهدرهرHIV/AIDSتعدادواقعاتجدید3.3.1
یکهزارنفوسغیرملوث.

 .مجموع1
ذکورالف.

ب.اناث
 زندانیانزنانومرداندارایرفتارپرخطر(ج.نفوسکلیدی)معتادین

 وزارتصحتعامه

 وزارتصحتعامه تعدادواقعاتتوبرکلوزدرهرصدهزارنفوسدریکسالگذشته3.3.2
 وزارتصحتعامه تعدادواقعاتمالریادرهریکهزارنفردریکسالگذشته.3.3.3
دریکشخصهزار100درهرBمیزانمبتالیانبههیپاتیت3.3.4

سال.بهتفکیک:
 الف.بهسطحملی
 VCT+درمراکزHBب.فیصدیواقعات

 وزارتصحتعامه

،کاهشمرگهاینابهنگامازبیامریهای2030الیسال3.4
روانیوغیرساریبهیکسوم،ازطریقجلوگیری،تداویوبهبودصحت

 تندرستی.
فیصدیاحتاملمرگومیربیامرانقلبی،رسطان،شکرویابیامری3.4.1

 سالگی(۷۰الی۳۰هایمزمنتنفسیدرافغانستان)بینسنین
وزارتصحتعامه

 
تقویتجلوگیریوتداویازسوءاستفادهمواد،منجملهموادمخدرو3.5

 مرضالکول. استفاده
استفادهکنندهگانموادمخدرکهازخدماتتداویاعتیادفیصدی3.5.2

 بهموادمخدرمستفیدمیگردند.
وزارتصحتعامه

 

،بهنصفرساندنمرگومیروصدماتمبتنیبر2030الیسال3.6
 تصادفاتترافیکی)رویجاده(

در(هزارنفر100میزانوفیاتناشیازحادثاتترافیکی،درهر)3.6.1
یکسالبهتفکیک:

هردوجنس مجموع .1
ذکورالف.

ب.اناث
 .وضعیتاجتامعیاقتصادی2

الف.پایین
ب.متوسط

 ج.بلند

 وزارتامورداخله
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 واحد رهرب شاخص ارگیتت

،حصولاطمینانازدسرتسیهمگانیبهخدمات2030الیسال3.7
مراقبتهایصحیباروری؛بشمولفاصلهمیانوالدتها،آگاهی،تعلیمو

 .ادغامصحتباروریدراسرتاتیژیهاوبرنامههایملی

–15تناسبخانمهایکهدرسنباروریقراردارند)بینسنین3.7.1
(ودسرتسیبهروشهایمدرنبرایایجادفاصلهبینوالدتهارا49

 دارند.
 وزارتصحتعامه

 وزارتصحتعامه .(19-13خانمهابینسنین)حاملگیمیزان3.7.2
بشمولحامیتازحصولاطمینانازعرضهخدماتصحیهمگانی،3.8

خطراتمالی،دسرتسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیت،دسرتسیبه
ادویهوواکسیناساسی،مطمنئ،موثر،باکیفیت،وقابلاستطاعتبرای

 همه.

دسرتسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیتوفیصدینفوسکه3.8.1
 وزارتصحتعامه کیلومرت(دارند.10ساعتپیادهروی)2عادالنهدرفاصله

 وزارتصحتعامه فیصدیوابستگیسکتورصحتبهمنابعخارجی.3.8.2

.الفتقویتاجرای"کنوانسیونسازمانصحیجهانیدربارهکنرتول3
 کشورهابشکلمناسب.دخانیات"درهمه

(بیناشخاصدارایActiveشیوعاستفادهازتنباکو)بهشکل1.الف.3
 وزارتصحتعامه ویاباالترازآن.15سن

.بحامیتازتحقیقوانکشافواکسینوادویهبرایامراضساریوغیر3
فراهمساریکهزیادترتاثیرگذاراستباالیکشورهایدرحالانکشاف،

مطابق(Affordable)ساخنتدسرتسیبهادویهوواکسینقابلاستطاعت
 .وصحتعامهTRIPSدرتوافقنامه بهقطعنامهدوهه

سکهدسرتسیپایداربهادویهوواکسینقابلپرداختفیصدینفو1.ب.3
 وزارتصحتعامه دارند.

.جافزایشچشمگیرخدماتمالیصحیواستخدام،انکشاف،آموزش3
 نیرویکارصحیدرکشور.(retention)حفظ و

 وزارتصحتعامه تعدادوتعمیمکارمندانصحی)برهریکهزارنفوس(1.ج.3
 وزارتصحتعامه فیصدیتخصیصبودجهدولتبرایسکتورصحت. 2.ج.3

 فرصتهایآموزشیمادامالعمربرایهمه.(Promote)ترویجهدفچهارم:حصولاطمینانازتعلیمباکیفیت،همهشمول،

اینکههمدخرتانوپرسانبطورحصولاطمیناناز،2030الیسال4.1
تحصیالتابتداییومتوسطراتکمیلمنایندکهمنجربهیگانوعادالنهرا

 دستاوردهایآموزشیمرتبطوموثرگردد.

فیصدیاطفال/نوجوانانکهحداقلسطحقابلیتهای 4.1.1
الف(خواندن
ب(ریاضی

 رادر:
)ذکورواناث(3یا2(صنوف1)
)ذکورواناث( (،6(پایاندورهابتدایی)صنف2)
(،)ذکورواناث(9ندورهمتوسطه)صنف(درپایا3)

 حصولکردهباشند.

وزارتمعارف
 

تطبیقارزیابیتعلیمیبهسطحملی:4.1.2
 وزارتمعارف ،3یا2الف.درصنف
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 واحد رهرب شاخص ارگیتت
(،6ب.دراخیردورهابتدایی)صنف
 (9ج.دراخیردورهمتوسطه)صنف

های:میزانناخالصجدیدالشموالندرصنفآخردوره4.1.3
(6(ابتداییه)صنف1)
 (9(متوسطه)صنف2)

 وزارتمعارف

میزانتکمیلدردورههای:4.1.4
 (6الف.ابتداییه)صنف
(9ب.متوسطه)صنف
 (12ج.لیسه)صنف

 وزارتمعارف

فیصدیاطفالخارجازمکتبدردورههای:4.1.5
(12-7(ابتداییه)سن1)
(15-13(متوسطه)سن2)
 (18-16لیسه)سن(3)

 وزارتمعارف

فیصدیاطفالباالترازسنواجدرشایطشمولیتدرصنفدردوره4.1.6
های:

 (ابتداییه1)
(متوسطه2)
 (لیسه3)

 وزارتمعارف

تعدادسالهایتعلیامتابتداییهومتوسطه4.1.7
 الف.رایگان
ب.اجباری

 باشند.کهدراسنادتقنینیموجودتثبیتشده

 وزارتمعارف

،تامیندسرتسیمتامدخرتانوپرسانبهتعلیمو2030الیسال4.2
تربیهباکیفیتدردورههایقبلازمکتبوکودکستانبرایآمادهسازی

 اطفالبهتعلیموتربیهابتدائیه.
6.میزانشمولیتناخالصدربرنامههایتعلیامتقبلازمکتب)4.2.2
 ساله(

 وزارتمعارف

منصفانههمهمردانو ،حصولاطمینانازدسرتسی2030الیسال4.3
زنانبهتعلیامتتخنیکیباکیفیت،قابلپرداخت،تعلیامتمسلکیو

 .تحصیالتعالیازجملهپوهنتون

میزاناشرتاک4.3.1
ساله(24-15الف.جوانان)
ساله(64-25ب.بزرگساالن)

ادارهمستقلتعلیامتتخنیکیو
 مسلکی
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ماهاخیر،به12برنامههایآموزشرسمیوغیررسمیطیدرتعلیامتو

 تفکیکجنسیت)ذکورواناث(
ساله(دربرنامههایتخنیکیو24-15میزاناشرتاکافراد)4.3.2

مسلکیبهتفکیکجنسیت
 الف.

ب.ذکور
 ج.اناث

ادارهمستقلتعلیامتتخنیکیو
مسلکی

 

فیصدیجذبجدیدالشموالندرموسساتتحصیالتعالیدولتی4.3.3
وخصوصی.بهتفکیک:

.دولتی1
الف.ذکور
 ب.اناث

.خصوصی2
الف.ذکور
 ب.اناث

وزارتتحصیالتعالی
 

اشخاصکهازبرنامههایفنیوحرفوینیمهرسمیدولتیتعداد4.3.4
تفکیک:ساالنهمستفیدمیشود.به

 .ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

،افزایشقابلمالحظهتعدادجوانانوبزرگساالنکه2030الیسال4.4
کاردارایمهارتهایتخنیکیومسلکیبرایاشتغال،کارمناسبو

 باشند.(entrepreneurship) آفرینی
فیصدیاشخاصدارایمعلولیتکهازبرنامههایاموزشیفنی4.4.1

 حرفوی)نیمهرسمی(مستفیدمیشوند.
تکار،اموراجتامعی،شهداووزار

 معلولین

وحصول ،ازبینبردنتبعیضجنسیتیدرآموزش2030الیسال4.5
اطمینانازدسرتسیمساویانهبهمتامیسطوحتعلیموتربیه،آموزشهای
فنیوحرفهای؛بشمولافرادآسیبپذیر،معلول،مردممحلیوکودکاندر

 وضعیتآسیبپذیری.

شمولیتدردوره: نسبتتوازنجنسیتی4.5.1
.ابتدائیه1
.متوسطه2
 .لیسه3

 وزارتمعارف

فیصدیشاگرداندورهابتداییهکهلساناولیالساناصلیشان،4.5.2
 وزارتمعارف لسانتدریسمیباشد.

 معارفوزارت پالیسیهایمشخصبرایتخصیصمنابععامهبهاقشارمحروم4.5.3
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اوسطمصارفتعلیمیبهازایهرشاگردبراساس:4.5.4

 الف.دورهتعلیمی،
 .لیسه3.متوسطه،2.ابتداییه،1

مصارفباالیهرشاگردازعایدرسانهتولیدناخالصاوسطب.فیصدی
 داخلی(

وزارتمعارف
 

،حصولاطمينانازاینکهمتامیجوانانونسبتقابل2030الی4.6
مالحظهازبزرگساالن)زنانومردان(مهارتهایخواندنونوشنتو

 حسابراکسبمنودهاند..

فیصدینفوسگروپسنیمشخصکهحداقلسطحقابلیتهای4.6.1
تعیینشده:
 الف.سواد
ب.حساب

 راکسبمنودهاند.بهتفکیکجنسیت)ذکورواناث(

 وزارتمعارف

بینافراد:میزانباسوادی4.6.2
 سال24الی15الف.

 .مجموع1
.ذکور2
.اناث3

سالهوباالتر15ب.
.مجموع1
.ذکور2
 .اناث3

 وزارتمعارف

میزاناشرتاک4.6.3
ساله(24-15الف.جوانان)
 سالوباالتر(15ب.بزرگساالن)

 دربرنامههایسوادآموزی
 وزارتمعارف

،حصولاطمینانازاینکهمتامیدانشآموزان2030الیسال4.7
(Learners)بهتعلیمومهارتهایموردنیازبرایترویجانکشافپایدار،از

جملهترویجآنبهدیگران،ازطریقآموزشبرایانکشافپایداروسبک
زندگیپایدار،حقوقبرش،برابریجنسیتی،ترویجفرهنگصلحوعدم

شونت،شهروندیجهانی،وارجنهادنبهتنوعفرهنگیومشارکتخ
 فرهنگیبرایانکشافپایدار،دستیابند.

اسنادیکهنشاندهد:4.7.1
 (.آموزشموضوعاتشهروندیجهانی،1)
(.آموزشموضوعاتانکشافپایدار،بشمولتساویجنسیتیوحقوق2)

برشدرسطوحذیل:
یموتربیهالف.پالیسیهایملّیتعل

ب.نصابتعلیمی
ج.تربیهمعلمو

د.ارزیابیشاگردان
 شاملگردیدهاند.

 وزارتمعارف
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فیصدیمکاتبیکهآموزشمهارتهایزندگیمرتبطبهمسایل4.7.2

 وزارتمعارف جنسیووقایهازاچآیویراارائهمینامیند.
میزانتطبیقچارچوببرنامهجهانیآموزشحقوقبرشدرسطح4.7.3
ملی:

 الف.شاملشدندرنصابتعلیمی
سطهولیسهب.آموزشحقوقبرشبهشاگرداندرمکاتبابتدایی،متو

 ج.آموزشحقوقبرشبهمعلمینوکارمندان

 وزارتمعارف

فیصدیشاگردانبهتفکیک:4.7.4
 الف.دورهتعلیمی

ب.براساسگروپسنی
کهدرککافیازمسایلمربوطبهشهروندیجهانیوانکشافپایداررا

 دارامیباشند.

 وزارتمعارف

دانشومهارتهایالزمدررابطهبهسالهکه15فیصدیشاگردان4.7.5
 وزارتمعارف علوممحیطیوعلومزمینرادارامیباشند.

.الفاعامروتجهیززیربناهایتعلیمیمتناسببانیازمندیاطفالو4
افراددارایمعلولیتوحساسبهتفاوتهایجندروهمچنینفراهمآوری

شونتوهمگانیبرایمحیطهاییادگیریمؤثر،مصئون،عاریازخ
 همه.

فیصدیمکاتبیکهدارایامکاناتوتسهیالتذیلمیباشند:1.الف.4
الف.برق

ب.انرتنتبرایمقاصدتعلیمی
پ.البراتوارهایکمپیوتر

ت.تسهیالتبرایشاگرداندارایمعلولیت
ث.تسهیالتآبصحیوشستشو
ج.تشنابهایمجزابرایاناث

 مناسبچ.تعمیر

 وزارتمعارف

فیصدیشاگردانیکهمواردیچونآزارواذیت،خشونت،لتو2.الف.4
 وزارتمعارف کوب،تبعیضوسوءاستفادهجنسیراتجربهمنودهاند.

تعدادونوعیتحمالتیکهباالیشاگردان،کارمندانومکاتب3.الف.4
 وزارتمعارف صورتگرفتهاست.

،گسرتشقابلمالحظهبورسیههایتحصیلی2030.بالیسال4
جهانیبرایآموزشعالی،ازجملهبرنامههایآموزشیمسلکی،تخنیکی،

 تکنالوژیمعلوماتی،انجنیریوبرنامههایساینسی.

تعدادبورسیههایتحصیالتعالیدرخارجازکشوربهتفکیک:2.ب.4
.بورسیههایلیسانس1
ماسرتی.بورسیههای2
 .بورسیههایدکتورا3

 وزارتتحصیالتعالی
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،افزایشعرضهقابلمالحظهمعلمینشایستهاز2030.جالیسال4
 طریقهمکاریهایبیناملللیوآموزشمعلمین.

فیصدیمعلامندردورههای:1.ج.4
الف.تعلیامتقبلازمکتب

ب.ابتداییه
ج.متوسطه
د.لیسه

حداقلبرنامههایتربیهمعلمرادریافتمنودهاند.)مانند،کهدستکم،
آموزشهایمتودیکداخلخدمتوقبلازخدمت(بهتفکیکجنسیت

 )ذکورواناث(

وزارتمعارف
 

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

وزارتمعارف
 

معلامنمسلکیمطابقبهمعیارهایتعیینشدهبراساسفیصدی3.ج.4
دوره:
.ابتداییه1
.متوسطه2
 .لیسه3

وزارتمعارف
 

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

وزارتمعارف
 

قابلیتاوسطمعاشمعلمدرمقایسهباسایرشغلهاکهنیازمند5.ج.4
 هایمشابهمیباشد.

وزارتمعارف
 

وزارتمعارف فیصدیترک/تقاعدمعلمینازوظیفهمعلمی6.ج.4
 

ماهگذشتهبرنامههایداخلخدمترا12فیصدیمعلامنیکهدر7.ج.4
 سپریمنودهاند.

وزارتمعارف
 

 ودخرتانهدفپنجم:دستیابیبهتساویجنسیتیوتوامنندسازیمتامزنان
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 تبعیضعلیهزنانودخرتاندرهمهجا.اشکالمحومتام5.1
فیصدیحصولاطمینانازموجودیتچارچوبهایقانونیغرض5.1.1

تقویت،تطبیقونظارتازمساواتوعدمتبعیضبراساسجنسیت
 )قوانین،مقرارات،کنوانسیونهاوپیامنها(

 وزارتامورزنان

انواعخشونتعلیهزنانودخرتاندرمحالتعاموخصوصی،محومتام5.2
 ازجملهقاچاق،سوءاستفادهجنسیودیگرانواعسوءاستفاده.

بهباالکهبهخشونتفزیکی،جنسیویا15فیصدیزنانازسن5.2.1
 وزارتامورزنان .ماهگذشتهتوسطهمرسمتقبلشدهاند12روانیدرطول

بهباالکهازطرفافرادغیراز15فیصدیزنانودخرتانبینسنین5.2.2
ماهاخیرموردخشونتفزیکی،جنسی،روانیوسواستفاده12همرسطی

 جنسیقرارگرفتهاند.
 وزارتامورزنان

محوهمهرسومزیانآورمانندازدواجهایاطفال،اجباريوزود5.3
 وزارتامورزنان ازدواجمنودهاند.19-15بینسنینفیصدیزنانکه5.3.1 هنگام.

تشخیصوارزشدهیکارهایبدونمزدازطریقارائهخدماتعامه،5.4
زیرساختهاوسیاستهایمصئونیتاجتامعیوترویجمسئولیتپذیری

 مشرتکدرفامیلوخانوادهمطابقبهباورهایملی.

باالیکارهایداخلیوپرستاریبدونفیصدیوقتمرصفشده5.4.1
مزد.بهتفکیک:

.مجموع1
الف.ذکور
 ب.اناث

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

حصولاطمینانازمشارکتکاملوموثرزنانوهمچنانفرصتهای5.5
مساویرهربیتدرمتامیسطوحتصمیمگیریسیاسی،اقتصادیوزندگی

 عامه.

وزارتامورزنان .کرسیهایاشغالشدهتوسطزناندرشورایهایملیفیصدی5.5.1
 

 وزارتامورزنان فیصدیزناندرموقفهایمدیریتی.5.5.2

افزایشاستفادهازتکنالوژیهایتوامنندساز،خصوصاًتکنالوژی .ب5
 .برایتوامنندسازیزنان(ICT)معلوماتیومخابراتی

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

وزارتمخابراتوتکنالوژی
معلوماتی

 
 دسرتسیومدیریتپایدارآبوحفظالصحهبرایهمههدفششم:حصولاطمیناناز

،دسرتسیمساویانهوهمگانیبهآبآشامیدنیمصئونبا2030الی6.1
 .استطاعتقیمتقابل

فیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشدهآبآشامیدنیمصئون6.1.1
 احیاءوانکشافدهاوزارتاستفادهمینامیند.بهتفکیک:



 لوگرتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 135

 واحد رهرب شاخص ارگیتت
.مجموع1

الف.شهری
 ب.دهاتی

،دسرتسیهمهمردمبهخدماتمساویانهومناسب2030الیسال6.2
حفظالصحهونظافت،محورفعحاجتدرفضایبازباتوجهخاصبه
 نیازمندیهایزنان،دخرتانوآنانیکهدررشایطآسیبپذیرقراردارند.

حفظالصحهفیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشده،مصئونو6.2.1
استفادهمیکنند.بهتفکیک

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات
 

فیصدینفوسکهدسرتسیبهسهولتهایشسنتدستهاباآبو6.2.2
صابونرادارندبهتفکیک:

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات
 

برایرفعحاجتازفضایبازاستفادهمیفیصدینفوسکه6.2.3
منایند،بهتفکیک:

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات
 

،بهبودکیفیتآبباکاهشآلودگی،ازبینبردن2030الیسال6.3
وبهحداقلرساندنانتشارموادکیمیاوی(dumping)ذخیرههایزباله

یکثیفتصفیهناشدهبهنصف،وافزایشقابلکاهشآبها خطرناک،
 آن.(reuse)واستفادهمجدد(recycle)مالحظهدربازیابی

)خانوارومتامفعالیتهایاقتصادی(مدیریت فیصدیفاضالب 6.3.1
.(safely treated)شدهبطورمصئون

 .شهری1
 وزارتشهرسازیومسکن

سکتور،افزایشچشمگیرموثریتمنابعآبیدرمتام2030الیسال6.4
پایدارآن،وتامینمنابع (withdrawal) هاوحصولاطمینانازبرداشت

آبیمبنظورپاسخگوییبهمشکلکمبودآبوکاهشقابلمالحظهتعداد
.مردمیکهازکمبودآبرنجمیبرند

 

زمان:میزانتغیردراستفادهموثرآبباگذشت6.4.1
 سکتورانرژی-1
 سکتورزراعت-2
 سکتورصنعت-3
 سکتورشهری-4
 

 وزارتانرژیوآب
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بلندبردنظرفیتذخایرآبیبرایمصارفرسانهفیمرتمکعبدر 6.4.2
 وزارتانرژیوآب سال.

،تطبیقمدیریتهمهجانبهداخلیمنابعآبدرمتام2030الیسال6.5
همکاریهایمتقابلفرامرزیدرامورآب.سطوح،بشمول

 

ازصفرالی)(IWRM)درجهتطبیقمدیریتهمهجانبهمنابعآب6.5.1
 وزارتانرژیوآب صد(.

 وزارتانرژیوآب فرامرزی تفاهمنامههادرامورآبهای تطبیقمعاهدههلمندو6.5.2
ایکوسیستمآبی،بشمولکوهها،احیای،حفاظتو2030الیسال6.6

دریاها،جهیلهاوطبقاتآب،(wetlands) جنگالت،باطالقها
 . (aquifers)دهی

)فیصدی.تغییردروسعتایکوسیستمهایآبیدرطولزمان6.6.1
تغییرات(

 
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

حفظ.بحاميتوتقويتمشاركتجوامعمحيلدربهبودمديريتآبو6
 الصحه.

حوزهءدریاییباپالیسیهاومقررههای5فیصدیشوراهادر1.ب.6
 وزارتانرژیوآب عملیجهتاشرتاکاهالیدرمدیریتوانکشافهمهجانبهمنابعآب.

 برایهمه.استطاعتهدفهفتم:حصولاطمینانازدسترسسیبهانرژیپایدار،مطمنئ،مدرنوقابل

،حصولاطمینانازدسرتسیبهخدماتانرژیقابل2030الیسال7.1
.ومدرن(reliable)استطاعت،مطمنئ

 

بهبرقدسرتسیدارند.بهتفکیکازطریقشبکهفیصدینفوسکه 7.1.1
.شهری1
.دهاتی2  

 وزارتانرژیوآب

،افزایشقابلمالحظهسهمانرژیتجدیدپذیر2030الیسال 7.2
(Renewable energy).درترکیبانرژیجهانی 

در(Renewable energy)سهم)فیصدی(انرژیتجدیدپذیر7.2.1
 یوآبوزارتانرژ مرصفمجموعیانرژیبرق

،مضاعفساخنتمیزانموثریتانرژی.2030الیسال7.3
 

اندازهشدهبراساسانرژیاولیه(Energy intensity)شدتانرژی7.3.1
وتولیداتناخالصداخلی

 
 وزارتانرژیوآب

وارتقاءتکنالوژیجهتها گسرتشزیرساخت ،2030.بالیسال7
 عرضهخدماتانرژیمدرنوپایداربرایهمه.

رسمایهگذاریدرموثریتانرژیبهعنوانفیصدیازتولیدناخالص 1.ب.7
داخلیومقداررسمایهگذاریمستقیمخارجیبرایزیرساختها

 وتکنالوژیبرایخدماتانکشافیپایدار.
 وزارتانرژیوآب

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

رشداقتصادیرسانهدرمطابقتبارشایطملی،بهویژهتداومدر8.1
وزارتمالیه میزانرشدساالنهتولیدناخالصداخلیحقیقی.8.1.1 تولیدناخالصداخلیدرسال%7دستیابیبهحداقلرشد  
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دستیابیبهمولدیتاقتصادیازطریقتنوع،ارتقاءفنآوریونوآوری،8.2

االیبخشهایدارایارزشافزودهباالونیازمندازجملهازطریقمترکزب
 بهنیرویکاربیشرت

وزارتاقتصاد .میزانرشدتولیدناخالصداخلیحقیقیفینفرشاغل8.2.1
 

فعالیتهایتولیدیازپالیسیهایانکشافیکه(promote)ایجاد8.3
(productive activities)ایجاداشتغالمناسب،کارآفرینی،خالقیتو،

تشبثاتخوردومتوسطازطریقدسرتسیبهرسمیسازینوآوریو
 خدماتمالیحامیتمیکند.

سهماستخدامغیررسمیدرسکتورهابدونزراعت.بهتفکیک8.3.1
 .مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

وزارتتجارتوصنایع
 

وایجاد(productive)،تأمیناشتغالکاملومولد2030الیسال8.5
شغلهایمناسببرايمتامزنانومردانبهشمولجوانانومعلولینبا

 پرداختدستمزدمساویبرایکارهایباارزشیکسان.

اوسطدرآمدساعتوارکارمندان.بهتفکیک:8.5.1
.شغل1
.گروپسنی2
.معلولیت3
.ذکور4
 .اناث5

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
معلولین

 

میزانبیکاریبهتفکیکجنسیت8.5.2
.ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

،كاهشقابلمالحظهنسبتجوانانکهشاملکار،2030الیسال8.6
 مکتبویابرنامههایآموزشینیستند.

(24-15بیکاریدرجوانانبینسنین)میزانبیسوادیو8.6.1
.بیسوادی1
 .بیکاری2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

اتخاذاقداماترسیعوموثرمبنظورمحوکارهایجربی،بردگیمدرن،8.7
قاچاقانسانوحصولاطمینانازجلوگیریومحوبدتریناشکالکار

2025استفادهازاطفالرسباز،والیسالاطفال؛ازجملهرسبازگیریو
 پایاندادنمتامانواعکارباالیاطفال.

،بهتفکیکگروپسنی:17-5فیصدیاطفالکارگربینسنین8.7.1
11-5.بینسن1
14-12.بینسن2
 17-15.بینسن3

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو .میزانوقوعجراحاتوخیموغیروخیمکاری8.8.1
 ولینمعل
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حامیتازحقوقنیرویکاروایجادمحيطكاريامنومطمنئبرای8.8
متامکارگرانبهشمولكارگرانمهاجر،بخصوصزنانمهاجروكسانيكهدر

 کاریقراردارند.(precarious)رشايطناپایدار

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو الحاقکنوانسیونهایاساسیسازمانبیناملللیکار8.8.2
 معلولین

تعداداشخاص)کارگران(کهازراهایقانونیومنظمبهاساس8.8.3
(بهکشورهایخارجی)کشورهایBLAsتوافقنامههایدوجانبهکار)

 دارایتقاضاکارگر(اعزاممیگردند.
وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

 معلولین

پایدار،تهیهوتطبیقپالیسیهاجهتتوسعهگردشگری2030الی8.9
 کهسببایجاداشتغال،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد.

 وزارتاطالعاتوفرهنگ سهمگردشگریدرتولیدناخالصداخلی.8.9.1
نسبتاشتغالدرصنعتگردشگریازمجموعاشتغال.بهتفکیک:8.9.2

 الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتاطالعاتوفرهنگ

هايمايلداخيلجهتتوسعهدسرتيسبهتقويتظرفيتنهاد8.10
 بانكداري،بيمهوخدماتمايلبرايهمه.

 دافغانستانبانک هزارنفر100تعدادشعباتبانکهایتجارتیبرهر8.10.1
سالوباالتر(دارایحساببانکیدرهریک15تعدادافرادی)8.10.2
 دافغانستانبانک هزارنفر.100

هزار100برهریکATMتعدادماشینهایاتوماترصافییا8.10.3
 دافغانستانبانک نفر

،انکشافواجراییمنودناسرتاتيژياشتغالبرای2025.بالیسال8
 پیامنجهانیاشتغالسازمانبیناملللیکار.جوانانوتطبيق

فیصدیمرصفمجموعیدولتدربرنامههایمصئونیتاجتامعی1.ب.8
 وبرنامههایاشتغالزاییدرتناسببودجهملی.

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

 نوآوری.(Foster)،تقویتصنعتیسازیپایدار،همهشمولوتشویق(Resilient)هدفنهم:ایجادزیرساختهایمقاوم

ایجادزیربنایباکیفیت،قابلاعتامد،پایدارومقاوم،بشمول9.1
انکشافاقتصادیورفاه زیربناهایمنطقهویوفرامرزی،جهتحامیت

 برشی،بامترکزرویدسرتسیمساویانهوقابلاستطاعتبرایهمه.
کیلومرتییکرسکمتام2فاصلهفیصدینفوسروستاییکهدر9.1.1

 وزارتاحیاءوانکشافدهات فصلیزندگیمیکنند.

 Manufacturing)فیصدیارزشافزودهتولیداتصنایعفابریکاتی9.2.1
value added):وزارتتجارتوصنایعبهتناسب 
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،تشویقصنعتیسازیپایداروفراگیر،افزایشقابل2030الیسال9.2
مالحظهسهمصنعتدراستخداموتولیدناخالصداخلی،درمطابقتبه

 زیسهمصنعت.اوضاعملی،ودوبرابرسا

الف.تولیداتناخالصداخلی
 (Per Capitaب.رسانه)

وزارتتجارتوصنایع فیصدیاشتغالدرصنعتازمجموعاشتغال.9.2.2
 

دسرتيسصنايعكوچكوسایرکسبوکارهادرکشوربهافزایش9.3
 خدماتمايلباربحارزان،وپیوسنتاینهادرزنجیرهارزشوبازارها.

 وزارتتجارتوصنایع فیصدیسهمصنایعکوچکدرارزشافزودهشدهمتامیصنایع9.3.1
 وزارتتجارتوصنایع فیصدیصنایعکوچکباقرضه.9.3.2

.الفتسهیلدرانکشافزیربنأپایدارومقاومازطریقافزایشحامیت9
 وزارتمالیه فیصدیکمکهایرسمیبیناملللیبرایسکتورزیربنا.1.الف.9 هایمالی،تکنالوژیکیوفنیدرکشور.

تکنالوژیمعلوماتیو  ،افزایشچشمگیردستیابیبه2030.جالیسال9
.وتالشبرایفراهمکردندسرتسیبهانرتنتقابلاستطاعت مخابراتی

به.فیصدینفوستحتپوشششبکهتیلیفونسیار)موبایل(1.ج.9
تفکیک.

.تکنالوژی1
وزارتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتی



 هدفدهم:کاهشنابرابریدرسطحملیوبیناملللی

نفوس%25،دستیابیتدریجیوپایداررشددرآمد2030الیسال10.1
 باکمرتیندرآمدبهمیزانباالترازاوسطدرآمدملی.

10.1.1
الف.رشددرآمدرسانه

 نفوسباکمرتیندرآمد.%25ب.رشددرآمد
 وزارتاقتصاد

لیسیویژهپالیسیمالی،پالیسیدستمزدوپاهاتخاذپالیسیها،ب10.4
مصئونیتاجتامعی،ودستیابیتدریجیبهتساویبیشرت.

 

:بهتفکیک.میزانمشارکتنیرویکار10.4.1
.ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
معلولین

  

مطمئینومصئون؛انتقالمهاجریناز،تسهیلمهاجرتهایمنظم10.7
 .طریقاجراییمنودنپالیسیهایمنظمومدیریتشدهمهاجرت

فیصدیمهاجرینافغانکهباثبتوراجسرتدارایمدرکاقامت10.7.1
:باشنددرکشورهایمیزبانمی

.پاکستان1
 .ایران2

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان

تعدادعودتکنندگانکهحینعودتازکمکهایبرشدوستانه10.7.2
 دریکسالمستفیدمیگردند.

مهاجرینوعودتوزارتامور
 کنندگان

وزارتامورمهاجرینوعودت تعداداستقرارپایدارفامیلهایبیجاشدهدرهرسال.10.7.3
 کنندگان
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فیصدیدسرتسیبهخدماتاساسیوزیربنائیشهرکهای10.7.4
 مهاجرین.

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان

بیجاشدهگانکهازفرصتهای.فیصدیعودتکنندگانو10.7.5
 شغلیومعیشتیبرخوردارشدهاند.

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان

3،کاهشهزینههایتادیاتمهاجرینبهکمرتاز2030.جالیسال10
وزارتامورمهاجرینوعودت مجموعمبلغحوالهشده.فیصدیمصارفارسالحوالهنظربه1.ج.10 فیصددرتادیات.5فیصدوحذفدهلیزهاباهزینهباالتراز

 کنندگان
 وپایدار(resilient)مقاومهمهشمول،مصئون،(human settlements)شهرکهایهدفیازدهم:ساخنتشهرهاو

،حصولاطمینانازدسرتسیهمگانیبهمسکن2030الیسال11.1
باخدماتابتداییوبهبودساحاتاستطاعتمناسب،مطمنئوقابل

 .(slums)فقیرنشین

،غیر(slums)نسبتنفوسشهریکهدرساحاتفقیرنشین 11.1.1
پالنیویامسکننامناسبزندگیمیکنند.

 
 وزارتشهرسازیومسکن

سیستمهایحملونقلمصئون،فراهممنودن،2030الیسال11.2
ارزانوپایداربرایهمه،بهبودمصئونیتجادهها،خصوصاًگسرتشحمل
ونقلعامه،باتوجهخاصبهرضورتهایافراداسیبپذیرمانندزنان،

 اطفال،معلولینوکهنساالن.

)دولتی( نسبتجمعیتکهدسرتسیبهخدماتترانسپورتعامه11.2.1
 وانوردیملکیھرتترانسپورتووزا دارند.

،افزایششهرنشینیهمهشمولوپایدار،وظرفیت2030الیسال11.3
 human)سازی،مدیریتیکپارچه،پایدارومشارکتیشهرکها

settlements).درکشور
 

فیصدیشهرهاییکهساختارجامعهمدنیدربرنامهریزیآن11.3.2
 وزارتشهرسازی منظمودیموکراتیکصورتمیگیرد.دخیلبودهومدیریتآنبطور

افزایشتالشهابرایحفاظتومصئونیتمیراثهایفرهنگیو 11.4
طبیعی.

 

سهمبودجهملیکهجهتحامیتوحفاظتازمیراثهای11.4.1
طبیعی،فرهنگی،وهمچنانسایتهایمیراثجهانیاختصاصداده

 .شدهاست
 اطالعاتوفرهنگوزارت

کاهشقابلمالحظهتعدادمرگومیرو،2030الیسال11.5
مستقیماقتصادیمرتبطباتولیدناخالصمترضرین،وکاهشخسارات

،بشمولحوادثمرتبطبهآب،با(disasters)حوادثداخلیناشیاز
 مترکزبرحامیتازافرادیفقیروآسیبپذیر.

شتهشده،بیجاویاگمشدهومترضرینحوادثدرتعدادافرادک11.5.1
هرصدهزارنفوس.بهتفکیک

.مرگومیر1
.افرادبیجاشدهوگمشده2
 .مترضرین3

ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث
 

شهریازمجموعکلزبالههای(solid waste)میزانزبالههای11.6.1
 شاروالیکابلتولیدشدهکه
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دری،کاهشاثراتنامطلوبرسانهمحیطزیست2030الیسال11.6

شهرها،ازجملهازطریقتوجهخاصبهکیفیتهوا،مدیریتشهرداریو
دیگرانواعزباله.

 
 
 

الف.بطورمنظمجمعآوری
 ب.بعدازجمعآوریتخلیهنهاییگردیده

(درPM10وPM 2.5اوسطساالنهذراتمعلق.)بطورمثال11.6.2
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست نفوس(.میزانشهرها)

،ایجادتسهیالتجهتدسرتسیهمگانیبهاماکن2030الیسال11.7
،مطمئین،فراگیر،قابلدسرتسورسسبز،بهویژه(public spaces)عامه

 کودکان،افرادکهنسالوافرادمعلول.برایزنان،

ماه12آزارواذیتفزیکییاجنسیدرموردتعدادافرادیکه11.7.2
گذشتهقرارگرفتهباشند.بهتفکیک

.مجموعهردوجنس1
الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

ازروابطمثبتاقتصادی،اجتامعیومحیطزیستیمیان حامیت .الف11
مناطقروستاییازطریق و(Peri-urban)هایشهری شهرها،حومه

 تقویتبرنامهریزیانکشافیملیومنطقوی.

نسبتنفوسمسکوندرشهرهایکهدرآنپالنهایانکشاف1الف.11
شهریومنطقویرامبنیبرپیشبینینفوس،رضوریاتمنابعووسعت

 شهرتطبیقمیکنند.
 وزارتشهرسازی

،افزایشقابلمالحظهتعدادشهرهاوشهرکها2030الیسال ب.11
(human settlements)باپالیسیوپالنهاییکپارچهجهتبدستآوری

کاهشتاثیراتوسازگاریباتغییراتاقلیمی،مقاومدرموثریتمنابع،
مقابلحوادث؛انکشافوتطبیقسیستممدیریتحوادثدرمطابقتبه

 ".2030-2015برایکاهشخطراتحوادثسالSendai"چارچوب

فیصدیاداراتمحلیکهاسرتاتیژیکاهشخطراتوحوادثرا1ب..11
برایکاهشخطراتطبیعی(Sendai)درمطابقتباچارچوبسندای
 پذیرفتهوتطبیقمیمنایند.

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

 یپایدارتولیدومرصفهدفدوازدهم:حصولاطمینانازشیوهها

ضایعاتموادغذاییتاپنجاهفیصد،کاهشرسانه2030الیسال12.3
درسطوحمختلفعرضهمرصفکنندهوکاهشضایعاتموادغذاییدر

 طولزنجیرهتولید،بهشمولعرضه

.بهتفکیک:فیصدیضایعاتگندموبرنجدرجریانتولیددرسال12.3.1
الف.گندم

 برنجب.
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری
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دردوران،مدیریتمناسبموادکیمیاویوزبالهها2030الیسال12.4
ودرمطابقتباچارجوبهایبیناملللیتوافقشده(life cycle)زندگی

کاهشانتشارآنهادرهوا،آبوخاکجهتکاهشتاثیراتنامطلوبآنها
 محیطزیست.باالیصحتانسانهاو

ایجادوتطبیقپالنعململیبرایششتوافقنامهچندجانبه12.4.1
محیطزیستیبیناملللیازقبیلکنوانسیوانهایاستاکهلم،ویانا،

میناماتا،باسیل،روترداموپروتوکولمنرتیالدرارتباطموادخطرناکو
ستاندردیگرموادکمیاویجهتتطبیقتعهداتومسؤولیتهایافغان

 انتقالاطالعاتموردنیازتوافقنامهمربوطه.

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

تشویقرشکتهابخصوصرشکتهایبزرگوفرامرزیدراتخاذ12.6
 وزارتتجارتوصنایع میکنند.تعدادازرشکتهایکهازپایداریگزارشانتشار12.6.1 شیوههایتولیدیپایداروتوحیدمعلوماتآندرگزارشات.

.الفجذبحامیتکشورهایتوسعهیافتهمبنظورتقویتوتوامنند12
سازیظرفیتهایعلمیوتکنولوژیکیبرایتطبیقشیوههایپایدار

 تولیدومرصف.
انجامتقیقاتعلمیمبنظورحفاظتازمحیطزیست،تولید1.الف.12

 اکادمیعلوم داخلیورسیدنبهخودکفاییانرژیپاک،افزایشتولیدات

.بانکشافوتطبیقابزارهاجهتنظارتازفعالیتهایگردشگری12
 پایدارکهباعثاشتغالزایی،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد

تعدادپالیسیهاواسرتاتيژیهایگردشگریپایدارهمراهبا 1.ب.12
 وزارتاطالعاتوفرهنگ یآن.پالنهایتطبیقیوابزارهاینظارت

 هدفسیزدهم:اتخاذقداماتفوریدرجهتمبارزهباتغیراتاقلیمیوتاثیراتآن

درمقابل(resilient)تقویتظرفیتهایانعطافپذیرومقاوم13.1
 .وحوادثطبیعیاقلیمیخطرات

سرتاتیژیهاوراهکارهایکاهشخطراتو فیصدیانکشاف13.1.1
حوادثطبیعیدرسطوحولسوالیهاومحالت.

 
 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

ادغاموشاملسازیاقداماتتغییراقلیمدرپالیسیهاواسرتاتیژی13.2
.هایملی

 

فیصدیپیرشفتدرعرصهایجادیاعملیساخنتپالیسی/13.2.1
توامنندشدنافغانستانبراينامهجامعكهسببویابراسرتاتیژي

سازگاريبااثراتنامطلوبتغيرياتآبوهوامیشودوهمچنانسبب
بهنحويكهتولیدغذاراتهديد،كاهشدرانتشارگازهايگلخانهايشده

،NDC،سهممشارکتملیNAPنکند.)بهشمولبرنامهسازگاریملی
 وغیره(.BUR،گزارشتجدیدشدهدوسالهNCهایملیگزارش

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست
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 واحد رهرب شاخص ارگیتت
،مدیریتپایدارجنگالت،مبارزهعلیهصحرائیشدنزمین،متوقفکردنتخریبزمینوضایعات(terrestrial)هدفپانزدهم:حفاظت،بازسازیوبهبوداستفادهپایدارایکوسیستمهایزمینی

 (biodiversity)تنوعزیستی

اطمینانازحفاظت،احیاواستفادهپایدارحصول،2030الیسال15.1
درسطحزمینوزیرزمین(Fresh water)ایکوسیستمهایآبشیرین

(inland)بخصوصجنگالت،ساحاتمرطوبهاوخدماتآن،
(wetland)کوههاوزمینهایخشک،(drylands)مطابقتعهداتبه،

 توافقنامههایبیناملللی.

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری نگالتازمتاماراضیکشور.مساحتجتناسب15.1.1

،بهبودتطبیقمدیریتپایدارانواعجنگالت،خامته2030الیسال15.2
دادنبهپروسهقطعجنگالت.احیایدوبارهوانکشافجنگالت

(afforestation). 
فیصدیپوششجنگالتتحتمدیریتپایدار.15.2.1

 ریومالداریوزارتزراعت،آبیا 

زمینو(desertification)،مبارزهباصحراییشدن2030الیسال15.3
اراضیمتاثراز ،بشمول (degraded)احیاءخاکوزمینتخریبشده

خشکسالیوسیالب،وتالشبرایرسیدنبهجهانعاریازاراضیتخریب
 شده.

)مساحتاراضیمساحتساحاتیکهتحکیامتصورتمیگیرد15.3.1
تخریبشدهتوسطسیالبنظربهمساحتکلیاراضیدرمسیردریاهاو

مجراهایآبیبااستفادهازتدابیرساختامنیوغیرساختامنی(.
 

 وزارتانرژیوآب

،اطمینانازحفظایکوسیستمکوهستانی؛بشمول2030الیسال15.4
رارایهمزایایالزمجهتتنوعزیستیآنهامبنظورارتقایظرفیتآنهاد

 تحققانکشافپایدار.
ساحاتمهمدارایتنوعزیستیکوهستانیکهتحتیصدیف15.4.1

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست .قرارگرفتهاند.(protected areas)پوششبهعنوانمناطقحفاظتشده

مسکناتخاذاقداماتعاجلوقابلمالحظهبرایکاهشتخریبات15.5
،متوقفکردنضایعاتتنوعزیستیو(natural habitats)هایطبیعی

معرضگیاهاوحیواناتکهدرحفاظتوجلوگیریاز2030سالالی
 انقراضقراردارند.

شاخصلسترسخ.)تهیهلستانواعحفاظتشدهمطابقبه15.5.1
 (.IUCNمعیارهایاتحادیهبیناملللیحفاظتازطبیعتیا

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

اتخاذاقداماتعاجلبرایخامتهدادنشکارغیرقانونیوقاچاق15.7
وجلوگیریازعرضهوتقاضایغیرقانونیشده،گیاهانوحیواناتحفاظت

 حیواناتوحشی.
بطورکه محصوالتآنهاحیواناتوحشیوتجارتتناسب15.7.1

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست غیرقانونیشکاروقاچاقشدهاند.

،اتخاذاقداماتبرایجلوگیریازورودمهاجمهای2025الیسال15.8
 ناسازگاروکاهشقابلمالحظهتاثیرآنرویایکوسیستمهایآبوزمین.

تصویبقوانینملیمربوطبهجلوگیریویاکنرتلازمهاجمانواع15.8.1
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست .(Invasive alien species)مختلفبیگانگان

،ادغاموشاملساخنتارزشهایایکوسیستمو2030الیسال 15.9
در انکشافیوتنوعزیستیدرپالنهایملیومحلی،درپروسههای

 اسرتاتیژیکاهشفقر.
پیرشفتبطرفاهدافتعیینشدهملیمطابقبههدفدومتنوع15.9.1
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست .2020الی2011پالناسرتاتیژیکبرایتنوعحیاتAichiحیات
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 واحد رهرب شاخص ارگیتت
برای .الفبسیجسازیوافزایشقابلتوجهمنابعمالیازمتاممنبعها15

 ادهپایدارتنوعزیستیوایکوسیستمها.حفظواستف
سهمکمکهایانکشافیرسمیومصارفعامهباالیاستفاده1.الف.15

 پایدارتنوعحیاتوایکوسیستمها.
ادارهملیحفاظتمحیطزیست

 
 همهوتشکیلنهادهایموثر،حسابدهوهمهشمولدرمتامسطوحهدفشانزدهم:ترویججوامعصلحآمیزوهمهشمولبرایانکشافپایدار،ایجاددسرتسیبهعدالتبرای

کاهشقابلمالحظهخشونتبامتاماشکالآنومرگومیرمرتبط16.1
 بهآندرهمهجا.

فیصدیمرگومیرناشیازجنگدرهرصدهزارنفوس:16.1.2
.ناشیازماینهایمتعارف1
شدهباپلیتفشاری.ناشیازموادانفجاریهتعبیه2
 .ناشیازمهامتباقیامندهازجنگ3

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث فیصدیپاکاریاراضیازماینومهامتمنفجرناشده16.1.5

پایانبخشیدنبهمتاماشکالخشونتهاوسواستفادهعلیه16.2
 قاچاق،استثامروشکنجهاطفالازجمله

کهموردخشونتوشنکنجه17-1نسبتاطفالبینسنین16.2.1
 .فزیکیویاروانیمراقبتکنندهدرماهگذشتهقرارگرفتهباشند

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

هزارجمعیت.به100تعدادقربانیانقاچاقانساندرهر16.2.2
تفکیک:

مجموعهردوجنس.1
الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتعدلیه

حاکمیتقانونبهسطحملیوبیناملللیو(promote)یارتقا16.3
 حصولاطمینانازدسرتسیمساویانههمهبهعدالت.

ماه12تعدادافرادیکهموردآزارواذیتفزیکییاجنسیدر16.3.1
ارگانهایزیربطمراجعهمنودهباشند.بهگذشتهقرارگرفتهباشندوبه

تفکیک
.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

نسبتزندانیانبیرسنوشتبرمجموعزندانیانبهتفکیک16.3.2
.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

مساعدتهایحقوقیجهتدسرتسیتعدادمستفیدشوندهگاناز16.3.3
 وزارتعدلیه بهعدالت

 وزارتامورداخله زکشورارزشپولهایغیرقانونیداخلوخارجشدها16.4.1
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 واحد رهرب شاخص ارگیتت
،کاهشقابلمالحظهجریانهایمالیو2030الیسال16.4

تسلیحاتیغیرقانونی؛تقویتحصولوبازگشتداراییهایرسقتشدهو
 مبارزهعلیهمتاماشکالجرایمسازمانیافته.

نسبتسالحهایخوردوسبککهکشفوضبطگردیده،مطابق16.4.2
بهنورمهایبیناملللیوابزارهایقانونیثبتوموردپیگیریقرار

 میگیرد.
وزارتامورداخله

 

 کاهشقابلمالحظهفسادورشوهستانیدرمتاماشکالآن.16.5

نسبتاشخاصکهحداقلبایکیازکارمندانرسمیدرارتباط16.5.1
بودهودرجریانیکسالگذشتهبهیکیازکارمنداندولتیرشوهدادهو

بهتفکیک: یاازنزدشرشوهخواستهشدهاست.
.مجموع1

الف.ذکور
 ب.اناث

سارنوالیلوی
 

داراییهایکارمندانعالیفیصدیثبت،تدقیق،بررسیونرش16.5.3
 ادارهامور رتبهدولتیپیشبینیشدهدرقوانیننافذهکشور.

گسرتشوتقویتاشرتاکافغانستاندرنهادهایحکومتداری16.8
 جهانی.

نسبتعضویتوحقرایدهیافغانستاندرنهادهایبین16.8.1
املللی.بهتفکیک:

 .نهادهایبیناملللی1
 وزارتامورخارجه

،تهیههویتحقوقییاقانونیبرایهمه،بشمول2030الیسال16.9
تعدادتولداتثبتشده.16.9.1 ثبتتولدات.  ادارهمستقلثبتواحوالنفوس 

.حصولاطمینانازدسرتسیعامبهاطالعاتوحامیتازآزادی16.10
 موافقتنامههایبیناملللیهایاساسیمطابقبهقوانینملیو

تعدادمواردتآئیدشدهقتل،اختطاف،مفقودیاجباری،16.10.1
بازداشتخودرسانهوشکنجهژورنالستان،کارمندانرسانهها،اعضای

 ماهگذشته.12اتحادیهتاجرانوفعالینحقوقبرشدر
 وزارتاطالعاتوفرهنگ

پالیسیهایکهدسرتسیعمومیرابهتعدادقوانین،مقررههاو16.10.2
 وزارتاطالعاتوفرهنگ اطالعاتتضمینمیمنایند،اتخاذوتطبیقگردیدهاند

.الفتقویتنهادهایملیمربوطهبشمولارتقایظرفیتدرمتام16
سطوح،توسطهمکاریهایبیناملللیمبنظورجلوگیریازخشونتو

 جرایم.مبارزهعلیهتروریزمو
موجودیتنهادهایمستقلملیحقوقبرشدرمطابقتبا1.الف.16

 وزارتامورداخله قواعدشناختهشدهپاریس.
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 واحد رهرب شاخص ارگیتت
 هدفهفدهم:تقویتابزارهایتطبیقیواحیامشارکتجهانیبرایانکشافپایدار

تقویتوبسیجسازیمنابعداخلی،بااستفادهازحامیتبیناملللی17.1
 مبنظورارتقایظرفیتداخلیدرجمعآوریمالیاتوعواید.

 وزارتمالیه نسبتعوایدداخلیبرتولیدناخالصداخلی.17.1.1

وزارتمالیه تناسبمتویلبودجهملیازعوایدملی.17.1.2
 

ازمجموع (FDIرسمایگذاریهایمستقیمخارجی)سهم17.3.1 بسیجسازیمنابعمالیاضافیبرایکشورازمنابعمختلف.17.3
 تولیداتناخالصداخلی.

وزارتتجارتوصنایع
 

جنوب،همکاری–جنوب،جنوب–افزایشهمکاریهایشامل17.6
هایسهجانبهمنطقویوبیناملللی،جهتدسرتسیبهعلومساینسی،
تکنالوژیونوآوریوافزایشرشیکسازیمعلوماتبهاساسرشایطتوافق
شدهمتقابلبشمولهامنگیبهرتدرمیکانیزمهایموجودبهخصوصبه

 سطحسازمانمللومیکانیزمتسهیلتکنالوژیجهانی.

نفرمسکونی.100فیصدیمشرتکینانرتنتثابتبرودبانددرهر17.6.2
بهتفکیک

 .رسعت1
وزارتمخابراتوتکنالوژی

 معلوماتی

 Technology)،فعالسازیکاملبانکتکنالوژی2030الیسال17.8
bank)وساینس،ومیکانیزمهایظرفیتسازیجهتافزایشاستفاده

 .تکنالوژیبلخصوصتکنالوژیمعلوماتیومخابراتی
 نسبتنفوسکهازخدماتانرتنتاستفادهمیکنند.17.8.1

وزارتمخابراتوتکنالوژی
معلوماتی

 

،2030الیسال17.11
صادراتکشوردرافزایشصادراتکشوربلخصوصدوبرابرساخنتسهم

 صادراتجهانی.
سهمصادراتافغانستاندرمجموعصادراتجهان.17.11.1  وزارتتجارتوصنایع 
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 واحد رهرب شاخص ارگیتت

وزارتمالیه تولیدناخالصداخلی)ملیارددالرامریکایی(17.13.1 تقویتثباتاقتصادکالنتوسطهامهنگیوانسجامپالیسیها.17.13
 

خصوصیوجامعه-تشویقوبهبودمشارکتموثرعامه،عامه17.17
 تجاربومنابعاسرتاتیژیمشارکت.براساسمدنی

خصوصی)به-مقدارپولتخصیصشدهبهمنظورمرشاکتعامه17.17.1
 میلیوندالر(

وزارتمالیه
 

افزایشترسیعحامیتهایارتقاءظرفیتجهت2020الیسال17.18
رسیعفراهمسازیارقامباکیفیتبلند،بهموقعوقابلاعتامدبهتفکیک
عاید،جنسیت،سن،نژاد،قومیت،وضعیتمهاجرت،معلولیت،موقعیت

 جغرافیایوسایرمشخصاتمرتبطبهخصوصیاتملی

نسبتشاخصهایانکشافپایدارکهدرسطحملیبهتفکیک17.18.1
بامقاصدهمخوانیداشتهودرمطابقتباپرنیسپجزئیاتتولیدشده،

 هایاساسیاحصائیههایرسمیقرارداشتهباشد
 ادارهملیاحصاییهومعلومات

تعدادکشورهایکهقانونملیاحصائیهشانمشمولپرنسیپ17.18.2
 هایاساسیاحصائیهرسمیمیباشد

ادارهملیاحصاییهومعلومات
 

تقویتابتکاراتموجودجهتانکشافشیوههای2030سالالی17.19
کهپیرشفتانکشافپایداررااندازهگیریکردهبتواندومتممتولید

 ناخالصداخلیوارتقایظرفیترادرکشورهایروبهانکشافحامیتکند

ارزشدالریمتاممنابعکهبرایارتقایظرفیتاحصائیویدر17.19.1
 انکشافتخصیصدادهشدهاست.کشورهایروبه

ادارهملیاحصاییهومعلومات
 

نسبتکشورهایکه)الف(دردهسالگذشتهحداقلیک17.19.2
فیصدثبت100رسشامرینفوسومسکنراانجامدادهاند،)ب(به

 فیصدثبتوفیاتدستیافتهاند.80تولداتو
 ادارهملیاحصاییهومعلومات
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 منابع و مآخذ:
  1395سال  اداره ملی احصائیه و معلومات - ALCs --   (  ۲01۷سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان )  •
 ۲016وزارت مالیه افغانستان دسمبر  – )  (NPPsخالصه برنامه های ملی دارای اولویت •
 139۷وزارت مالیه افغانستان سال  -ریاست بودجه والیتی  –پروفایل والیتی مالی و بودجه  •
 139۷وزارت اقتصاد  سال  –خالصه طرح های اقتصادی و ظرفیت موجود بالقوه والیات   •
 1400-1395مالیه  ورازت اقتصاد و –(  ANPDF (سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان  •
 139۷برگزیده شاخص های اقتصادی وانکشافی،  وزارت اقتصاد  سال  •
 (۲030-۲015وزارت اقتصاد ) –اهداف انکشاف پایدار افغانستان  •

 منابع معلوماتی در  سطح والیت :
 ریاست زراعت ، مالداری و ابیاری   •
 سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی  •
 ریاست احصائیه  •
 وفرهنگ ریاست اطالعات •
 ریاست انرژی وبرق •
 ریاست پوهنتون  •
 مستوفیت  •
 ریاست عدلیه  •
 ریاست مخابرات •
 ریاست کار وامور اجتماعی  •
 ریاست اقوام وقبایل  •
 ریاست امور زنان  •
 ریاست معادن  •
 ریاست گمرکات •
 ریاست انکشاف دهات  •
 ریاست حج واوقاف  •



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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