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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

  پیشگفتار:

موفق تالشفراوانکارمندانخویش، سعیو با وزارتاقتصاد جایمرستاستکه

برای پروفایلوالیتیانکشافاقتصادیاجتامعیرا والیتکشورتکمیل34گردیدتا

اداراتمرکزی،موسساتغیر منودهوبهدسرتسهموطنانعزیز،مسولینوالیتی،

متحدوجوامعمتویلکنندهفعالیتهایسازمانهایمللسکتورخصوصی،دولتی،

 اقتصادیوانکشافیقراردهد.

قدامت اجتامعی، وچگونگیوضعیتاقتصادیو عامه اینپروفایلبیشرترویرفاه

تاریخی،سکتورهایانکشافی،زیربناهاوتخصیصومصارفبودجههروالیتمترکز

تمتذکرهراازقبیلظرفیتهایاقتصادیواجتامعی،چالشهاومنودهودرکلدورمنایاقتصادیواجتامعیوالی

آسایشو جهت در اقتصادی وضعیت بهبود جهت موجود فرصتهای اقتصادی، انکشاف و رشد راه فرا معضالت

 .سعادمتندیاقتصادیتحتمطالعهوارزیابیقراردادهاست

لکیراموظفمنودتاازشیوههایمدرنبرایجمعآوری،وزارتاقتصاد،جهتتهیهوترتیباینپروفایل،یکتیممس

تحلیلوارزیابیمعلوماتدرموردساحاتمشخصمطابقمعیارهایتعیینشده،استفادهمنودهوپروفایلرامطابقبه

روندمعیادزمانیمعینترتیبمنایند.اینپروفایلکمکمینامیدتامستفیدشوندهگانبخصوصنهادهایبودجوی،

و منوده تنظیم والیات اجتامعی و اقتصادی های اولویت و ها نیازمندی براساس را خویش انکشافی پالنگذاری

مساعدتهایمالیجامعهجهانیرامطابقبهنیازمندیهاواولویتهایوالیتیهامهنگمنایدتازمینهبهبودرفاه

اداردتاازهمکاریهایبیدریغریاستهایاقتصادوالیات،دراینقسمتج.عامهرادرسطحوالیاتمساعدمنایند

رشکایانکشافیبیناملللیوسایراداراتسکتوریوواحدهایبودجویکهدرتهیهوترتیباینپروفایلریاستهای

اقتصادوالیاتووزارتاقتصادراکمکمنودهاند،صمیامنهقدردانیمنایم.

.لدرجهتتصمیمگیریوبهبودوضعیتاقتصادیدروالیتمتذکرهممدواقعگرددبهامیداینکه،اینپروفای

 

 دوکتور مصطفی مستور

 وزیر اقتصاد
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

 سپاسگزاری:

رستدارمکهامروزشاهددستاورددیگرباهمکاریخستگیناپذیرهمکارانمسلکیخویش 

معلوماتیدرراستایانکشاف دروزارتاقتصادمیباشم،پروفایلوالیتیکهیکسندجامع

اقتصادیواجتامعیمیباشد،بدونهمکاریتیمتخنیکیومسلکیاعمدرمرکزوریاست

هایاقتصادوالیات،وسایرواحدهایدومیدرسطحوالیاتامکانپذیرنبود.

منبااستفادهازفرصتمیخواهمازهریکازهمکارانمتحتمدیریتریاستعمومیطرحو

تیمتو اقتصادی، پالیسی عمومی ازریاست همچنان منایم، تشکری اقتصاد وزارت حید

دراختیارهمکارانمانقرار تخنیکیرشکایکاریانکشافیمانوسایرموسساتغیردولتیکهارقامومعلوماترا

تدویرجلساتمشوره درپروسهدادهاندابرازقدردانیمنایم.همچننيميخواهمازروئساسکتوریمرکزامتنانمنایمکه

دهیبهمنظورغنامندیمسودهپروفایلمذکورهمکارانتخنیکیمارایاریرسانیدهاند.بهصورتويژهازهمکاریهاو

انسجام عبدالرحمنکمینآمر محرتم توحید، محرتممیرویسبهیجریسعمومیطرحو گیناپذير تالشهایخسته

عبدالحسیبدقیقرئیساقتصادوالیت سمیعاللهناظمیمشاورپالنگذاریومحرتم،تافعالیتهایاقتصادیوالی

.بدخشانکهزحمتکشيدهاند،سپاسگزاریمنایم

کشور اجتامعیدر وضعیتاقتصادیو بهبود فراراهیتقویتو چالشهایموجود، و وضعیتفعلیکشور به باتوجه

تعهدانهومشرتکامننیازاستتاباهمیکجاجهتتقویتبرنامههایبخصوصوالیات،هنوزهمتالشهایبیشرتوم

انکشافیواقتصادیکارمناییم.

وضعیت پیرامونمعرفیوالیت،ظرفیتهایاقتصادی، اینسنددرهشتفصلترتیبگردیدهکهشاملمعلومات

قساختارکمیتههایسکتوری)هشتمعیشتی،ساختارهایاجتامعیوفرهنگیوالیت،وضعیتانکشافیوالیت،طب

گانه(،ظرفیتهایموجوددرسطحوالیت،وضعیترسمایهگذاریها،بودجهانکشافیومرصفآنطیچندینسال

گذشته،معلوماتدرموردچگونگیفعالیتهایموسساتغیردولتی،منابعوپوتانشیلاقتصادیوالیت،خالصهبرنامه

ش وهایملیدارایاولویت، ملیاحصائیه اداره اجتامعیوالیتبراساسآخرینآمار اقتصادیو اخصهایعمده

 معلوماتواهدافانکشافپایدارافغانستانموردبحثقرارگرفتهاست.

قابلبهتذکراستپروفایلوالیتیبراینخستینباربشکلمجموعهازارقامومعلوماتمهماقتصادیواحصایویترتیب

بادرنظرداشتگردیدهاست کهنهادهایپالنگذاروپالیسیسازراکمکخواههدمنودتابرنامههایانکشافیشانرا

موثریتاقتصادیواجتامعیبهتفکیکسکتورهایانکشافیبادرنظرداشتوضعیتجغرافیایوالیتمربوطهتحلیلو

صبهرتمنابعوامکاناتجهتانکشافمتوازنبرایبررسیمنایند.عالوتاًاینسندبادرنظرداشتاولویتبندیوتخصی

مناطقبیشرتآسیبپذیرنیزکمکویاریمیمناید.

دراخیریکباردیگراززحامتهریکسپاسگزاریمیمنایم،وتاکیدمیورزمتابادرنظرداشتاهمیتسندمعلوماتی

نامندیومجددسازیسندمذکوربادرنظرداشتاوضاعفوق)پروفایلوالیتی(امورمحولهرابرنامهریزیمناید،درغ

مرتبطبرایدورههایدوسالهتالشورزیدوبرایتشویقدرراستایمشارکتباسایرنهادهایمسولهامهنگیالزمو

رضوریرادرنظرداشتهباشند.

 محمد اسامعیل رحیمی

 دمعین  مسلکی وزارت اقتصا
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

 خالصه

ومدیریتیيهاروشباهرالقوابایدمنابعبازيآنهمگانیسااريوپایدايستکهبرایجیرسهتدوپراساسأانکشاف

سا اهنیتهازيذبسیج باي اکرللفعلمبداجتماعی میتود. عنصریکه ترین موثریتپراساسی مدیریتوند راسه

افزا امکاناتاستکهیشبخشدهمانا منابعو از ترتیبطرزالعملوسیستامتیکسازیروشهایاستفاده طرحو

زمینهتحققاهدافانکشافیوپایداریآنرامیرسمیسازد.

برارقامومعلوماتدقیقوهمهجانبهمیباشدتابتواندازضیاعبرنامهریزیدرمتامسطوحباالییوپائینیاستوار

وقتومنابعجلوگیریمنودهوتاثیراتمثبتازخودبجابگذارد.زیرابدونموجودیتمعلوماتکافیوارقامروشنو

نظرممکننبودهوثابتتحلیلواضحومبتنیبرحقایقوواقعیتازوضعیتانکشافاقتصادیواجتامعیجامعهمورد

برنامههایمطروحهفاقدموثریتالزم،تطبیقگردیدهوسببضیاعواتالفمنابعمیگردد.

ایجاد و منبعمعلوماتیدرسطحکشور بههدفتعینیکمبنایواقعیو بدینلحاظوزارتاقتصاداینپروفایلرا

وضعیت معلوماتدقیقراجعبه بهرتیدسرتسیبه زمینه پالنگذاران،سهولتو والیاتبرایپالسیسازان، موجود

اداراتدولتی،موسساتغیردولتی،بنیادهایخیریه،دانشجویانونویسندهگانتوسطکمیتهتخنیکی پژوهشگران،

مشتملبرکارمندانمسلکیمرکزیووالیتیخویشدرتبانیبااداراتدولتی،موسساتغیردولتی،جوانان،اساتید

،نخبهگان،اهلخردودانش،جامعهمدنیوسایرنهادهایذیربطمرکزیووالیتیتدوینودراختیاردانشگاهها

مردمافغانستانقرارمیدهد.

پروفایلمزبورنهادهایپالنگذاروپالیسیسازراکمکمیکندتابرنامههایانکشافیشانراطرحوترتیبوموثریت

اجتامعیخویشرابهتفکیکسکتورهایانکشافیبادرنظرداشتوضعیتجغرافیایفعالیتهایانکشافاقتصادیو

اینسندبادرنظرداشتاولویتبندیوتخصیصبهرتمنابعوامکانات والیتمربوطهتحلیلوبررسیمنایند.عالوتاً

جهتانکشافمتوازنبرایمناطقبیشرتآسیبپذیرنیزکمکویاریمیمناید.

هشتفصلترتیبگردیدهکهدرفصلاولآنابتداءاینوالیتمعرفیوسپسبهظرفیتهایاقتصادی،اینسنددر

فصلدوموضعیتانکشافی در است. شده اشاره فرهنگیوالیتمذکور هایاجتامعیو ساختار وضعیتمعیشتی،

اومنابعطبیعی،صحتوتغذی،والیت،طبقساختارکمیتههایسکتوری)سکتورهایزراعتوانکشافدهات،زیربن

ادارهاقتصادوانکشافسکتورخصوصی،معارفوفرهنگومصئونیتاجتامعی(،ظرفیتهایموجوددرسطحوالیت،

وضعیترسمایهگذاریها...تحلیلگردیدهاست.درفصلسومبودجهانکشافیومرصفآنطیچندینسالگذشته

منوالچگونگیفعالیتهایموسساتغیردولتیدرفصلچهارمجایدادهشدهبهبحثگرفتهشدهاست.بههمین

است.فصلپنجمبرایتشخیصمنابعوپوتانشیلاقتصادیوالیتتخصیصدادهشدهودرفصلششم،هفتموهشتم

اجتامعیوالیتبر اقتصادیو شاخصهایعمده هایملیدارایاولویت، برنامه ترشیحخالصه اساسباالرتتیب،

آخرینآمارادارهملیاحصائیهومعلوماتواهدافانکشافپایدارافغانستانموردبحثقرارگرفتهاست.
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 شیوه تدوین

بارهوضعیتموجودوالیاتبا تحقیقیجهتجمعآوریمعلوماتدر پروفایلوالیتیبراساسیکروشنظاممندو

شاخصهایاسرتاتیژیانکش داشتاهدافو انکشافافغانستان،درنظر چارچوبملیصلحو افملیافغانستان،

.برنامههایدارایاولویتملیواهدافانکشافپایدارافغانستانتهیهگردیدهاست

جانبتیمتخنیکیریاست از تدوینپروفایلها نخسترهنمودچگونگیجمعآوریارقامو برایتدوینپروفایلها

قتصادترتیبودراختیارتیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتقرارگرفت،تامتامآماروعمومیطرحوتوحیدوزارتا

ارقامموجودباتوجهبهشاخصهایتعینشدهازسطحوالیتجمعآوریودرروشنایآنپروفایلهایوالیاتتدوین

مقیموالیاتمعلوماتودادههایموردیابد.سپستیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتدرتبانیبااداراتسکتوری

نیازراطیپرسشنامههاازمراجعومنابعمختلفتحقیقیومعتربدرسطحوالیتچونریاستاحصائیهومعلوماتو

سایرنهادهایدولتی،سکتورخصوصی،موسساتغیردولتیداخلیوخارجی،نهادهایجامعهمدنیوسایرمراجع

ودهیکسندواحدبنامپروفایل)منای(والیتراتدوینمنودند.معتربجمعاوریمن

عالوتادرجمعآوریارقامودادههاازروشکارگروپیومصاحبهباجوانبذیدخلواهلخربهنیزاستفادهبهعمل

ویوضعیتزندگیآمدهاست.بههمینمنوالدرتدویناینسندازمنابعومآخذمعتربملیوبیناملللینظیررس

مردمافغانستان،خالصهبرنامهدارایاولویتملی،پروفایلوالیتیوزارتمالیهدررابطهبهمسایلمالیوبودجهوالیات،

طرحهایاقتصادیوظرفیتهایباالقوهموجودوالیات،چارچوبملیصلحوانکشافافغانستان،برگزیدهشاخص

استفادهبهینهصورتگرفتهاست. انکشافپایدارافغانستانهایاقتصادیواجتامعیواهداف

درنهایتاینسندتوسطتیمتخنیکیریاستعمومیطرحوتوحیدبصورتدقیقمرورومطالعهگردیدهبعدازمقایسه

بهمثابهفصولوآماروارقاممندرجسندهذاباشاخصومعیارهایازقبلتعیینشده،زیورچاپیافتهاست.اینسند

یکمبناواساسواقعبینانه،تحلیلوضعیتموجودرابصورتدرستمهیاساختهروندپالنگذاریانکشافیوالیترانیز

تسهیلمیبخشد.بههمینترتیباینسندرسمایهگذارانوهمکارانانکشافیراتشویقمنودهنقشموثررادرراستای

ارایفاخواهدکرد.بهبودرسمایهگذاریوتوسعهایپاید
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

 سند این  معرفی

بهسطحیکوالیتمی ارزشهایموجوده پیرامونکلیهمعلوماتو پروفایلوالیتییعنیتذکرجامعوهمهجانبه

باشد،پروفایلوالیتیدریکجمله:تذکرهءوالیتی.

هایدرنظرداشتاینشاخصهاوجواببهسوالدرترتیبپروفایلوالیتیشاخصهایمهموجامعانتخابگردیدهبا

خاص،بهیکمعلوماتجامعوکاملمیتواندستیافت.

کهشامعالقهمندانمحرتمتحتنامپروفایلوالیتیوالیتبدخشانبستهءمعلوماتی وضعیت را مطالعهمیمنائید،

تانکشافملیافغانستان،برگرفتهشدهازفعلیوالیتبدخشانرادرقالبیکسندویکچارچوبتوسعویدرچوکا

( پایدار دیدگاهSDGsاهدافانکشافی و چوکاتسکتورهای(بوده در والیترا در انکشافیموجود بالقوۀ نقاط ها،

.مختلفمعرفیوارائهمیمناید

کلیهمعلوماتپروفایلوالیتیبراساسیکروشمنظمطبقرهنمودمقاممحرتموزارتاقتصادجمعآوریوحاوی

وضعیتموجودوالیتبدخشانبادرنظرداشتشاخصهایعمدهءاهدافانکشافیپایدارتهیهگردیدهاست.

مندان عالقه برای کافی معلومات ارایه بدخشان( والیت والیتی )پروفایل معلوماتجامع بستهء این تهیه از هدف

سکتورخصوصیمی رشکایانکشافیو قبیل: معلوماتیبانکشافیاز  جمعآوریاشد. با پروفایلوالیتیهذا در که

گردیدهحاویچکیدههایتحقیقاتیدربخشهایمختلفبودهواینمعلوماتازمنابعومراجعمعتربمحلیوملی

 ندراینبستهگنجانیدهشدهاست.منداانتخابوغرضدسرتسیعالقه

هبادرنظرداشتآشناییناکافیرشکایکاری)کمیتههایسکتوریوجمعآوریمعلوماتدرسطحوالیتبدخشانالبت

اعضایسکتورها(وهمچناننبودیکمیکانیزممنظمودقیقبرایجمعآوریونگهداریمعلوماتیکیازمعضالت

تیبلکهآوریمعلوماتبهسطحوالیتشناختهشدهاستکهاینموضوعنهتنهادرتدوینپروفایلوالیاساسیدرجمع

فعالیت سایر پالندر قبیل: از اقتصاد ریاست جمعهای انکشافی، توحیدگذاری انکشافی، الزمهء معلومات آوری

نظارتفعالیت گزارشاتگزارشاتانکشافی، موضوعدر استکه درسطحوالیتبدخشانبوده هایانکشافیوغیره

 زارتاقتصادرشیکساختهشدهاست.محرتموسالهایمتامدیغرضدریافتراهحلهایمناسببهمقام

  مالی سال اواخر اینپروفایلدر و دارایپروفایلنسبیبوده والیتبدخشان اداراهء۱۳۹۵.. توسطکارشناسان

هایمحلیبههمکاریکمیتههایسکتوریواعضایسکتورهاترتیبوتدوینگردیدهکهیکجلدآنمعمستقلارگان

مقاممحرتمقرارگرفتهاتیژیکوالیتبدخشانبهدسرتسریاستمحرتمعمومیطرحوتوحیدآنیکجلدپالناسرت

 است.

امنی نیازبهانکشافبیشرتوالیتبدخشانبادرنظرداشتنا هایاخیر،محوکاملکشتکوکناروسطحبلندفقر،

تدویناینبستهمعلومات)پروفایلوالیت اهدافعمدهء یوالیتبدخشان(طبقهدایتمقاممحرتمداشتهویکیاز

رسیدنبهیکانکشافمطلوبومعقولمی راۀ اجتامعیفعلیراوزارتاقتصادهامنا باشدکهوضعیتاقتصادیو

درواقعیکگامبهجلوترپیشبربد.
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

 فصل اول

 بدخشان معرفی والیت

 بدخشان در آئینهء تاریخ:

تاریخچهوقدامتوالیتبدخشانبایدعرضمنودکه:درمورد

باستانیهایمتغیرجغرافیاییوسیاسیبوده،اینخطهءلفتاریخرسزمیندارایقبضوبسطبدخشاندرادوارمخت

نامکتابدر آهایمعتربتاریخیبه دکشانا، چگل، پتیشخوارگر، َورِنَه، تایتیا، تاهینا، تاهیا، راگا، )راغا، سیآن،های:

درمنابعیونانی،چینی،اوستاییوترکییادگردیدهاست.(هایگوناگونپتوشان،باخرترشقیونام

ازشامرشانزدهقطعهرسزمین بدخشانبهنامراغوراغا نیزنامهایشناختهشدهدر َورِنَه تاریخاوستاییمیباشد.

درمجاورتختالنتاجیکستاناطالقگردیدهاست،اوستااینناماوستاییاستکهبربخشازازحدودبدخشانَورِنَه

رسحداتآنانقرارداشتهاست.کشدکهرسزمینبدخشاندرمحورتحوالتونقطهءمرکزیراباالیبهارکتصویرمی

ازسلسلهرشقیاینقلم وتیانکوهروهاعمدتاً رگنگوزمانیتاهایایشاندررشقآغازگردیدهوتاکوههایهاملیا

رودرشاملشاملوالیتخودمختاربدخشانکوهی)دنغره(وادیحصار،یابد.اینقلممرگیانا)مرو(درغربادامهمی

هایشاملیهندوکشمثلدهنهءچغانیان(درتاجیکستانامروزیتامناطقدامنهءکوه-زرافشان،قبادیان)صغانیان

پلخمریواندرابدرجنوب بامیانوغزنیغوری، رودسندوسعتداشتهاستکهمناطقکابلستان، وزمانیهمتا

شاملاینجغرافیابودهاند.

اظهارمی تاریخبدخشان، نام اثرخویشبه قدیمیبدخشانمورخیبهناممنشیمحمدحسیندر ناحیهء داردکه

درقسمتشاململحق بدخشانامروزیبوده، و ناحیهءشاملقطغن)تخارستان( در و آمو ماوراء کوالب، خاروق، به

جنوبیمشتملبرمجموعهءچرتال،گلکت،گنجوتوکشمیر،درسمترشقمتصلبهیارکند،ینگیحصاروکاشغر

محدودبودهاست.

مورخدیگریبهنامموالناعبدالحکیمولواجیرستاقیدرکتابخودحدوداربعهءبدخشانراچنینمشخصومعین

بدخشاندربینآسیایوسطی،درغربچینورشقبلخموقعیتداردکهمقاطعاستازبخارایکبیر»منودهاستکه:

(درجهءرشقیوحدفاصلاستبینبدخشانوترکستان۷۳-۶۹البلد)(درجهءرشقیوطول۳۸-۳۶البلد)بینعرض

کوه چین، به مساحتآنتقریبا خابکه و )نورستان( می۴۰۰۰)هایبلور حدفاصلبینبلخومیلمربع( باشد.

جنوبآنبغالن،خنجانرسد.غربوآبادمینبهدشتخیرایرگنک(استکهدامنهءآ-بدخشانکوهشوآغلی)شوباغلی

رشقمساحتداردکهشاملمجموعمساحاتچهاروالیتکنونیدرشاملkm2 63429.83واندراببودهکهدرواقع

هایبدخشانوتخارستان)قطغنزمین(یادگرددکهازآنعمدتاًبهنام،تخار،قندزوبغالن(میخشانافغانستان)بد

«گردیدهاست.

درفاصلهءاوایلقرندهمتاقرندوازدهمهجری،موقعیتجغرافیاییبدخشانمیاندروازوشغنانوقطغانوچرتال

وستد داد اینزمانمرکز بدخشاندر شهر آسیاییبود، سیاسیمیانآسیاییرشقیو روابطاقتصادیو تجاریو

مرکزیوکشورهایایران،هندوستانوچینبودهاست.
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بهانظیرالجوردوقدماومعارصانهردوگروهترجیحمیدهندکهبیشرتدربارهءفاروردههایباخرتی،سنگهایگران

داوریکنندتااینکهباخرترااززاویهءشهرها،روستاهاوسکنهاشیاقوتبدخشانی،مرمرزرومفرغساختههایآن

بررسیمنایند.

خاورزمینوهای)بدخشان(درقروناولیووسطیبهنامبایدگفتکهایندیارگذاری)وجهءتسمیه(درارتباطنام

 زمانخالفتعباسیانسنهء در اما ۱۳۰تخارستانیادمیشد، هجریدر وماوحصهء عظیم رشقیزلزلهء راءالنهر

«بدخشان»مدهشبوجودآمدکهدرنتیجهکوهشغنانشگافتهشدوکانلعلپیداگشت،ازآنروزاینرسزمینبهنام

دهد،بهرانشانمیکهحالتجمع«ان»وپسوندندفتگمی«بدخش»زیرالعلراازلحاظمجازوکیفیتمسمیگردید

نام نهایتجانشینهمه در و درامده است.شکل)بدخشان( مفاهیمجغرافیاییاینرسزمینگردیده هایتاریخیو

دهمچنانبهقولابوریحانبیرونیباراوللعلرازنانپیداکردندوآنرارنگلباسپنداشتندازآنرولعلراکوفتهوآر

و دادند نشان مردها به را لعل آن پساز رنگمنایند را لباسشان که نشدند موفق شان کار این با ولی کردند

عقیدهءدیگریمطرحاللغاتچیانبهجستجوواستخراجاینسنگقیمتیپرداختنددراینحالقاموسغیاثمعدن

زمانحکومتعب پیدایشلعلدر و مذکور کهزمینلرزهء میرصدرالدین۷۵۰/۱۲۵۸اسیان)منوده است. رخداده )

محمددرکتاببهنام)جواهرنامه(آوردهاستکهمیگوید:معدنلعلدربدخشانوازمحدثاتاست،زیراکهمعدن

سکنان کوه و آمده مدهشپدید و عظیم اراضیزمینختالنزلزلهء در زمانخالفتعباسیان در تا آنمخفیبود

تهشدوکانلعلپیداگشت.)شغنان(شگاف

آباد(وهمچنانوجهتسمیهءآن:یضمعلوماتکوتاهدرارتباطمرکزوالیتبدخشان)شهرف

کنند،بایدعرضمنودکه:مردمآنبهزباندریصحبتکردهوتعدادازدهاتاطرافاینشهربهزبانازبکیتکلممی

باشدودرضمنمساحتچندانوسیعهامیقوغربمحاطبهکوهآبادازلحاظاینکهازجانبشامل،جنوب،رشفیض

همنداردبنابرانمکانمناسببرایفعالیتهایکشاورزیودامپروریمنیباشد.مردماناینشهرازطریقکارو

گرموزمستانشهرفیضآبادآبوهواییگواراداشتهتابستاننسبتاًمنایند.شغلهایگوناگوندیگرامرارمعیشتمی

آیندراهادلپذیروخوشآنازلحاظجریانآبوهواییپامیراترسدمیباشد.امادربهاروخزانآبوهواییخیلی

گفتندکهفعالًیکحوزهءکوچکاینشهرراتشکیلآبادراجوزگونیاجوزونمیاالیامشهرفیضباشد.درقدیمدارامی

ازشهربخارابهاینریشمسیکهخرقهءمبارکهءپیامرببزرگاسالم)صلواةاللهعلیه(هج۱۱۰۳دهد،پسازسالمی

ازآنتوسطشاهسابقاینرسزمینبهناممیریاربیکتغییرنامدادهشدوشهرانتقالیافتبهبرکتاینخرقهءمبارکه

آبادمسمیگشت.بهبعداینشهربهنامفیض

 شان:وضعیت جغرافیایی والیت بدخ

والیت از یکی بدخشان افتاده دور و کوهستان شاملهای درحوزۀ کشور ارشق که داشته موقعیتموقعیت زلحاظ

ثانیهطولالبلدرشقی(24دقیقهو55درجهو71ثانیه،و35دقیقهو14درجهو70جغرافیایی)کوردینات(بین)

ثانیهعرضالبلدشاملی(موقعیتدارد.50دقیقهو29درجه37ثانیهو25دقیقهو50درجهو46همچنانبین)

:وطولمرزمشرتکباکشورهایهمسایهووالیاتهمجوارحدوداربعه

والیت به ازطرفشامل بدخشان یتاجکشور جنوب چین، کشور به متصل رشق کشورکستان، و نورستان والیت به

جنوب پیوسترشقپاکستان، غرببهبه و پنجشیر والیتتخار بوده ذیلمشخصطولکهمحدود رسحداتآنقرار

گردیدهاست.

 .....................................باوالیتنورستاندرجنوب.km173.03 
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 رشق...............................باوالیتپنجشیردرجنوب.km25.27 

 درغرب..........................................باوالیتتخار.km247 

 جنوبیپاکستان.....................باکشورهمسایۀرشقیوkm309.5 

 شاملرشق..........................باایالتسینکیانگچیندرkm98 

 ...باکشورهمسایۀشاملیتاجیکستاندرشاملورشق....km940 

ضاحتبیشرتارقام)مرزمشرتکوالیتبدخشانباسایروالیاتهمجواروکشوورهایهمسوایه(درگورافذیوال عرضو

 منایشدادهشدهاست.

وتعداد،نفوسهامعمساحتحداداریداشتهکهاسامیولسوالیوا۲۸بهشمولمرکزوالیتدرحدودالیتبدخشانو

قریهجاتآندرجدولذیلخالصهگردیدهاست:

 ولسوالیهایبدخشانباجزئیات)مساحتونفوس(1جدول

ادارۀاحصاییۀمرکزیدولتج.ا.ا.- 1

ره
ام
ش


 واحدهایاداری

والیتبدخشان

مساحت

 (km2به)

تعدادقریه

 جات

هاولسوالدر

مجموعنفوسمرکزوولسوالیها

 )ذکورواناث(بهتفکیک

اناثذکورنفوسمجموع

فیضآبادشهر1

)مرکزوالیت(

513.7106686483495133697

327.9753294011476116440ولسوالیبهارک2

518842972049204800ولسوالیکرانومنجان3

605.1392538822712126761ولسوالییفتلپایان4

1276.03115404422076119681ولسوالیراغستان5

603.55981692087608160ولسوالیکوهستان6

                                                           
 

1۷۳.۰۳ 
۲۵.۲۷ 

۲۴۷ ۳۰۹.۵ 
۹۸ 

۹۴۰ 

۰. 

۲۰۰. 

۴۰۰. 

۶۰۰. 

۸۰۰. 

1۰۰۰. 

نورستان  
 درجنوب

پنج شیر در 
 جنوب شرق

کشور پاکستان در  تخار در غرب
 جنوب

ایالت سنکیانگ  
 چین در شرق

کشور تاجیکستان  
 در شمال

  مرز مشترک والیت بدخشان با والیات همجوار و کشورهای همسایه
 (ارقام به کیلومتر)
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

444.0780331221704116081ولسوالییاوان7

611.52461644082808160ولسوالیارغنجخواه8

777.3100825644224240322ولسوالیکشم9

1

0

1420.855286811464014014ولسوالیتگاب

1

1

956.181534022700126401ولسوالیشهربزرگ

1

2

811.661304821572114761ولسوالیتِشکان

1

3

569.8367928823192130961ولسوالیدرایم

1

4

1031.65149800444116238882ولسوالیارگو

1

5

1286.1573384281945118969ولسوالیجرم

1

6

1779.1843262821356112721ولسوالییمگان

1

7

3528.559284421464113801ولسوالیشغنان

1

8

1123.2461416072006960ولسوالیاشکاشم

1

9

1565.824804042003840ولسوالیزیباک

2

0

929.4545223211140110920ولسوالیوردوج

2

1

1521.4561352821812117161ولسوالیشهدا

2

2

1233.8672270021368113321ولسوالیمایمی

2

3

734.15421692085208400ولسوالیخواهان

2

4

1419.557228011140111400ولسوالیکوفآب

2

5

603.540268821356113321ولسوالیشکی

1330.284236411188011761ولسوالینسی2
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

6

2

7

263.9522388821980119081ولسوالیخاش

2

8

10953.271121524078007440ولسوالیواخان

مجموع 44835.9km2مجموععمومی

جات:قریه

(1925

 قریه(

48450نفر980953

ذکور1

468217

اناث

نوالیتبایدخاطرنشانساختکه:درارتباطنفوسای

ملحوظشناساییموضوعنفوسیکیازعمدهترینموضوعاتمهموقابلبحثدرعرصۀاقتصادملیبوده،رویاین

گیهاینفوسدریکساحۀمحدودجغرافیایی)بهسطحملییامحلی(میتواندتصمیمگیرندگانوبرگردانندگانویژ

درعرصۀاقتصادبزرگوکوچک،نفوسفعالکشوربهچرخاقتصادکشوررادرروشناییقراردهد،ازلحاظتیوریکی

عنوانمهمترینعاملتولیدشناختهشدهکهبدونآن،دوعاملدیگر)زمینورسمایه(درعرصۀحیاتبرشهرگزمنی

 توانندمفیدومثمرباشند.

شدهاست،درحصۀنفوسارقامکهمنایندگیازوضعیتنفوسوالیتبدخشانرامنودهازمنابعمعتربودقیقگرفته

شامریهایاخیرنهادهایمسئولکمرتتوانستهاندارقامومعلوماتدقیقراازگوشهوکناربدخشاندریافتبکنند،

علتآنهمایناستکهبدخشاندارایاراضیپرخموپیچبودهوتطبیقکنندگانپروسۀرسشامریهااغلبانتوانسته

ستندراشایدوبایدجمعآوریوتحلیلبکنند،هکذابسیاریازنفوسوالیتعمالًدرساحهدقیقوم100اندارقام%

جوریونبودهودراطرافواکنافکشوربهرسمیبرند،ورسشامرهاغالباًبدونتفکیکطریقههایرسشامری)دی

شدهاست،فکتورهایتأثیرگذارباالیفکتو(عملرسشامریراانجامدادهاندهمچناندررسشامریهایکهانجامدی

وکاهش)مرگنفوسر افزایش)تولدات( مثالً وا مدنظرگرفتهاندکهاینهمهسببمیگرددکهارقامکمرتمیر(را

(تعیینوتثبیت2.03درستودقیقحصولنگردد.قابلذکراستکهفیصدیرشدنفوسدروالیتبدخشانرا)%

کردهاند.

رؤیتمج به ارقامنفوسکشور اینتوسطلۀبراورد تعدادنفوسدر ترتیبگردیده، ادارۀاحصائیهمرکزیدولتج.ا.ا

اناث(بودهوازنقطهنظر488296 ذکورو510264نفر(قلمدادگردیدهکهازنقطهنظرجنسیت:)998560والیت)

(دهاتی95نفر)%943479نومتباقی(شهرنشی5نفر)%39356شهریودهاتی،ازجملۀمجموعنفوسوالیت،

میباشد.

 نفوسوالیتراتشکیلمیدهد.٪۱۰۰کهنفر998560......بدخشان......مجموعنفوسوالیت 

 ................................والیتراتشکیلمیدهد.٪نفوس۵کهنفر49928نفوششهری 

 دهد.نفوسوالیتراتشکیلمی۹۵٪کهنفر948632دهاتی.................................نفوس 
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

 وضعیتتناسبنفوسشهریودهاتیوالیتبدخشاندرگرافذیلواضحگردیدهاست.

 اند.نفر(عنوانمنودهkm2/22تقریباً)دروالیتبدخشانهمچنانتراکمنفوسرابهطوراوسطنظربهمساحتکلی

 ؟بدخشاندروالیتمیزانرشدنفوس

هایچون:)زادوولد،مرگومیراطفال،مرگوبادرنظرداشتپارامرتمیزانوشاخصرشدنفوسرادروالیتبدخشان

(تعیینمنوده2.03بصورتساالنهدراینوالیت)%بهسطحوالیتوغیره...(میرمادران،وضعیتعمومیدموگرافی

.اند

والیتبدخشانرسزمینپهناور،کوهستانی،باوضعیتپیچیدهءجیوفزیکیدارایوضعیتجویمختلفاست،والیت

هایقیمتیمانندالجورد،بیروج،طال،نیلموهمزمردبودهومنابعکافیآبهمبدخشانبهحدکافیمعادن،سنگ

وحیاتیدارد.موجودیتبنادرتجارتیاشکاشموراهوجودداشتهکهدربخشتولیداتبرقوانکشافزراعترولمهم

احداثاینبندرمهماقتصادی)اشکاشموشاهراهالدولبرخوردارمیابریشمکهازاهمیتاقتصادیبین باشدکهبا

بزرگابریشم(نهتنهابدخشانحتیسمتشاملبهشکلترانزیتیوپلارتباطاقتصادیبینکشورهایرشقوغرب

گرفتهوسببرشدوانکشافدردرازمدتدراینزمینهخواهدشد..قرار



  

۴۹۹۲۸ 

۹۴۸۶۳۲ 

 95%نفوس دهاتی  5%نفوس شهری 

۰ 

۲۰۰۰۰۰ 

۴۰۰۰۰۰ 

۶۰۰۰۰۰ 

۸۰۰۰۰۰ 

1۰۰۰۰۰۰ 

 تناسب نفوس شهری و دهاتی در والیت بدخشان

Sales



 

14 
 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

 فصل دوم

 بدخشان در چوکات کمیته های سکتوری وضعیت عمومی والیت

والیتبدخشانیکوالیتکوهستانیبودهکهازطرفشاملبهتاجکستان،رشقمتصلبهکشورچین،جنوبپیوست

ونورستانمحدودبوده،مساحتآننظربهمعلوماتبهدستآمدهازمنابعمعترببهپاکستانوپنجشیروغرببهتخار

(بوده،کهوسعتاراضیاینوالیتبهتناسبمساحتکلیکشور،km244835.9)ادارۀنقشهبرداریوکارتوگرافی)

( ونفوسآنبهرؤیتنرشیۀبراوردارقامسال(می٪6.9درحدود: باشد. لیاحصائیهومعلوماتادارۀم۱۳۹۶نامهء

( حدود در گردیده، ترتیب که افغانستان اسالمی گردیده۹۸۲۸۳۵جمهوری نفوسقلمداد نفر جمله: ( آن از که

(۵۰۲۶۲۲( و نفرذکور اناثمی۴۸۰۲۱۳( نفر )( درحدود نسبتجنسرا برعالوه و نسبت۱۰۴۷باشد، برعالوه ،)

(نفر۹۴۲۴۷۹(ودهاتی:)۳۹۳۵۶هاستکهمجموعنفوسشهری:)نفوسازنقطهنظرشهریودهاتیاضافهگردید

 گرفتهشدهاست.

مناسب پوتانشیلباال، و داشنتامکاناتباالقوه اقتصادیورفاهاجتامعیافغانستان"ترینبسرتانکشافبدخشانبا

ایندیدگاهکلیماستکهبهیقینتبلوراسرتاتیژیشدهمی افغانستاناهدافانکشافیپایتواندو ازA-SDGs دار

اولوایتملی(وموافقتنامهافغانستانمنشامی 22دیدگاهمادرسطحملیاستوازاهدافانکشافیدرچوکات)

،ادامهانکشافپایدارگیردومتکیبهآنکمیتۀانکشافوالیتیوالیتبدخشاندربرنامهریزیهایانکشافیواهداف

 رامعیارقرارمیدهد.A-SDGs اهدافانکشافیپایدارافغانستانملیواولویت22اهدافدرچوکات

هدفملی12اولویتملیکهاخیراًبه22بینیشدههزارهدرروشنیتطبیقتالشجدیوجودداردکهاهدافپیش

متذکرهبستگینایلگردیم،امارسیدنبهاهدافA-SDGs اهدافانکشافیپایدارافغانستانخالصهگردیدهمطابق

بهحامیتوهمکاریجدیمقاماتباالییداردواینحامیتازطریقمنظوریپروژههایپیشنهادیکهشاملپالنهای

انکشافیساالنهبودهودرنظرگرفنتبودجهالزمجهتتطبیقآن،صورتگرفتهمیتوانددرغیرآنرسیدنآنبهاهداف

 والیتبدخشانغیرممکنخواهدبود.هزارهودسرتسیبهاهدافانکشافیدر

موقعیتویژهجیوایکونومیکاینوالیتباداشنتشهرتتاریخی)راهابریشم(وپیوستبودنباسهکشوربهویژهباکشور

هایمهمونیزیکیازوریانتهای)چین(منحیثقدرتبزرگتجارتیواقتصادیدرآسیاییمیانه،یکیدیگرازفرصت

اقت منبالقوۀ توان می را وال این که بوده والیت این مناسبصادی انکشافحیث بسرت وترین تجارتی و اقتصادی

رشقیدرافغانستاندانست،زیرابااحداثشاهراۀهایترانزیتیدرسمتشاملوشاملهمچنانمنحیثیکیازوالیت

دیدرجهترفعوابستگیتجارتیبابنادرپاکستانومعیاریتجارتیوترانزیتیازیکالرتناتیفوامکاناتباالیاقتصا

با ویژه به برخوردارخواهدساخت. را -آبادازطریقکوتلانجمناحداثرسکاسفالتفیض ایرانتجارتخارجکشور

برازنده بهارکپنجشیربهکابلنقشتجارتپایتختکشوررا اشکاشمبا-ترساخته،همچناناحداثرسکدرجهاول

یکیازاهدافمهماسرتاتیژیکیاینوالیت)درجهتکاهشوابستگیبهبنادرپاکستاناست(میباشدوکشورچین

 مزیتدیگرآنایناستکهسببکاهشوحتیازبینرفنتکشتکوکناروتجارتسیاهآنمیباشد.

دارایدومنبعبزرگآبیبدخشانباداشنتمنابعآبیبهسطحملیشهرتبهسزاییخویشراداشته،کهاینوالیت

 گردد:)حوزهءکوکچهوحوزهءآمو(رادردلخودداشتهظرفیتمتوسطمنابعآبیساالنهآنرابهرشحذیلتوضیحمی
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الف:رودخانهیکوکچهدارایظرفیتخوبیمنابعآبیاست،ظرفیتمتوسطساالنهیآنبهاساسارقامومعلومات

میلیونمرتمکعبمحاسبهشدهاست.6283کهمعادلm3/sec198وژیکیخواجهغارگذشتهدراستیشنهایدرول

2017الی2007ش(وبهاساساندازهگیریهایجدیدازسالهه۱۳۹۶الی۱۳۷۹های)اندازهگیریطیسال

سال(درهمیناستیشن)ولسوالیخواجهغار(اوسطظرفیتآبیساالنهءرودخانهکوکچهحدود11میالدی)مدت

 مرتمکعبدرثانیه(.193،42میلیونمرتمکعبمیباشد)6152

اگرهردورقمبهدستآمدهدراستیشنمذکورمقایسهگردد.کاهشمقدارآبرادررودخانهیکوکچهنشانمیدهد

 راتتغییراتاقلیمیبهوجودآمدهاست.کهدرنتیجهیاث

درایناواخربهمنظورتثبیتدقیقظرفیتآبیساالنهاینرودخانه،تعدادزیادازاستیشنهایهایدرومیتیورولوژیکی

است. نصبگردیده آن معاونین و آبریز حوزه باالیاین در کوکچه خانه رود محوطه متیورولوژی،21در استیشن

نصبمیهایدرولوژی، برفسنج اندازهکیبلویو ماهوار و روزانه بطور تجزیهباشدکه تحلیلو گیریارقاممبنظور

 ظرفیتابیموجوددررودخانهکوکچهصورتمیگیرد.

هکتارآنشاملاراضیتحت540778کیلومرتمربعاستکهازآنجمله22000مجموعمساحتاینرودخانهحدود

ز اراضیتحتپوششکشتزراعتللمی، استکه قابلذکر برمیگیرد. در را جنگالتوغیره باغیات، راعتآبی،

هکتار،ساحاتدوفصلهآبی)در45772هکتار،اراضیتحتزراعتیکفصلهآبی5733باغیاتودرختانمیوهدار

می کشت بار دو سال نوبت12815گردد(، اراضی زمین، هکتار هرچند از بعد یعنی وار هکتار،10235سال

هکتاروساحاتاراضیللمی،جنگالتوبتهزاروغیرهدر508هکتار،ساحاتدارایدرختانپسته136هاتاکستان

 .باشدهکتارمی465579حدود

و(m3/sec 500دریایپنجدرقسمتهایولسوالیواخانباداشنتمقدارجریانآبحداعظمیآن)ب:حوزهءآمور:

 80وحداصغریآن)(m3/sec 800هایولسوالیاشکاشمحداعظمیدریا)،درقسمت(m3/sec 40یآن)حداصغر

m3/sec(درموقیعیتولسوالیشغنانحداعظمیدریا،)1200 m3/sec)(150وحداصغریآن m3/sec،)درحصهء

باشد.می(m3/sec 230داصغریآن)وح(m3/sec 2300ولسوالینسیدروازهامقدارجریانآبدریاحداعظمی)

(است.850kmطولدریایمرزیومشرتکدریایپنج)

باشد:باشدقرارذیلمیولسوالیهاییکهشاملحوزهدریاییپنجباالییمی

 ولسوالیواخان .1

 ////اشکاشم .2

 ////زیباک .3

 ////شغنان .4

 ////مایمی)دروازباال(. .5

 //شکی)دروازپایان(// .6

 ////نسی .7

 ////کوفاب .8

 ////خواهان .9

 ////شهربزرگ. .10
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 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

مختلفمی جوی وضعیت دارای جیوفزیکی پیچیدهء وضعیت با کوهستانی پهناور، رسزمین بدخشان باشد.والیت

دستهبندیگردیدهاست:وضعیتاراضیآنقراراحصائیهءوزارتزراعتوآبیاریومالداریچنین

 آبی، ۶۶۰۰۰زمین للمی زمین باغیات۱۹۶۰۰۰هکتار، ۵۰۰۰هکتار، باغ قطعاتمنایشی هکتار،۲۳۷هکتار،

شامخوبلندبودهکهبسرتمناسببرایذخیرهءهایهکتارومتباقیآنکوه۱۲۸۰۰۰هکتار،علفچر۶۰۰۰جنگالت

هایطبیعی،توریستی،تجارتیوغیرهازقبیل:ازمنابعزراعتی،معدنی،گیاهباشد،دراینوالیتمنابعمهمهامیبرف

وجوددارد.

ترینبسرتانکشافاقتصادیورفاهءاجتامعیافغانستانبهاینوالیتباداشنتامکاناتبالقوهوپوتانشیلباالمناسب

تواند.رشقشدهمیوشاملخصوصسمتشامل

ملیونهادالردرجهتواردمنودنلبنیاتبهکیسۀجیبپاکستانودیگرکشورهامیریزد،ساالنهقابلتذکراستکه

توانهاینسبیومطلقکهدراینوالیتوجوددارد،بهصورتدرستبامیکانیزمعلمیکانالیزهشودمیولیاگرمزیت

مهمبینیازساخت،هایمالداریاینوالیتوسایروالیاتراازایننیازهایباایجادفارم

موقعیتویژهجیوایکونومیکباداشنتشهرتتاریخیراهابریشموپیوستبودنباسهکشوربهویژهباکشورچینمنحیث

قدرتبزرگتجارتیواقتصادیدرآسیای،یکیدیگرازفرصتهایمهمویکیوریانتهایبالقوۀاقتصادیاینوالیت

بحیثمناس والیترا این که والیتهایبوده از منحیثیکی همچنان و تجارتی و انکشافاقتصادی بسرت برتین

ترانزیتیدرسمتشاملرشقیدرافغانستاندانست،چراکهبااحداثرسکمعیاریتجارتیوترانزیتیازیکالرتناتیف

کشوررابرخورددارخواهدوامکاناتباالیاقتصادیدرجهترفعوابستگیتجارتیبابنادرپاکستانوایرانتجارتخارج

پنجشیربهکابلنقشتجارتپایتختکشوررا-ساخت.بهویژهبااحداثرسکاسفالتفیضآبادازطریقکوتلانجمن

اشکاشمباکشورچینیکیازاهدافمهماسرتاتیژیکیاین-برازندهترساخته،همچناناحداثرسکدرجهاولبهارک

بنادرپاکستاناست(میباشدومزیتدیگرآنایناستکهسببکاهشوحتیوالیت)درجهتکاهشوابستگیبه

ازبینرفنتکشتکوکناروتجارتسیاهآنمیباشد.

عبارت که بوده موجود والیت دراین فعال عمدهء دیگصنایع نجاری، از: چرماند زرگری،ریزی، گلدوزی، گری،

باشد.مهمرادرعوایدخانوادههادارامیآنبودهکهنقشبافی،چکمندوزیوامثالگلیم

 فرازهایکوه قبیلآهویمارکوپولو،پایهنشیبو دیدنیموجودیتحیواناتوحشیاز و داشنتآبشارهایزیبا با ها

پایههایدرپلنگ،گرگ،عقاب،کبکزری،کبک،وادیهایرسسبز،رسازیرشدندریاچههایخوردوبزرگازکوه

ازقدرتجاذبهءطبیعیبرخوردارساختهوجلبتوجهءجهاندلوادیه اینوالیترا آفرینگردیدها، گردانمعجزه

است.

گردیوانکشافات،موردتوجهءوزارتمحرتمپارکملیواخانبهحیثدومینپارکملیکشورازنظرتأسیساتجهان

اطالعاتوفرهنگقرارگرفتهاستفادهءاعظمیصورتگیرد.

هاهایآنباشد.ساحهءفعالیتمشبثبزرگوکوچکمرصوففعالیتاقتصادیمی۳۰۰۰۰والیتبدخشانتقریباًدر

ادویه تعمیراتی، خوراکه، مواد بخشواردات ودر لوازم دیگر و دفرتی نیازهای برقی، آالت و سامان البسه، جات،

دهد.رضوریاتعادیوتجملیتشکیلمی

یتازنقطهنظرمحصوالتزراعتیازقبیل:میوهجات:)سیب،چهارمغز،پسته،زردالو،شفتالو،تولیداتداخلیاینوال

آلبالو،گیالس،ناک،انار،خربوزه،تربوزوغیره(بودهوهمچنانسبزیجاتازقبیل:پیاز،کچالو،زردک،شلغم،بادرنگ،

داخلوالیتبه اینتولیداتدر قسمتاعظم که وغیره کرم والیاتمرصفمیکشنیز، اندکآنبه ولیارقام رسد.
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گردد.همچنانتولیداتعسلخالصوالیتبدخشاننیزازاهمیتاقتصادیویژهبرخورداربودهونیزهمجوارصادرمی

اینمعادنبدخشانازقبیل:سنگ زمردبودهومنابعکافیآبینیزدر نیلم، بیروج،طال، هایقیمتیمانندالجورد،

توجودداشتهکهدربخشتولیداتبرقوانکشافزراعترولمهموحیاتیدارد.والی

درچوکات ابریشمبهشامررفتهوایراهها انجمنودروازها(شاخهءازمسیر شغنان، )اشکاشم، موجودیتتجارتی:

باشد.اقتصادمحلیاینوالیتازاهمیتخاصبرخوردارمی

شافدادنمسیرهایمتذکره(رسمایهگذاریالزموبهموقعصورتگیرد،نهتنهابدخشاناگررویایننقاطبالقوه)انک

بلکهسمتشاملکشورنیزبهشکلترانزیتیوپلارتباطاقتصادیبینکشورهایمنطقهقرارگرفتهوسببرشدو

انکشافبصورتمتوزاندردرازمدتدراینزمینهخواهدشد.

بیدرنهادهایمدنیمرصوففعالیتهایاندکهگاهگاهینتایجفعالیتهایمدنیشانزناناینوالیتبصورتنس

رسد.نهادمی۶۵آوردکهتعدادایننهادهاتقریباًبهمیازکانالرسانههارسبرون

نظرمنابعطبیعیوجاذبههایگردش کلاز بلندیوالیتبدخشانبهطور والیاتیاستکهجایگاه راگرییکیاز

درسطحکشورداشتهوازگذشتههایدوردرمحراقتوجهگردشگرانکشورهایاروپائیوامریکائیوغیرهبودهاست.

اکنون) اماکنتاریخی،جهیل(گردشگاهدرسطحبدخشانکهعبارتازجلوه۱۱۰تا ها،هایطبیعیومناظردیدنی،

هایتوریستیکیوالیتتوسطآمریتتوریزماینعنوانجاذبهگرددبهگرموغیره...راشاملمیهایآبآبشارها،چشمه

بهخودجلبمنودهاست،همچنانسی والیتشناسائیوراجسرتگردیدهاستکهتوجهسیاحانداخلیوخارجیرا

وجودداردکههمچنانجاذبههایپارکشهریدرمرکزوولسوالی نقاطدرسطحوالیت بهارک،تگابوغیره... کشم،

گان:طبیعیموجودیتحیاتوحششامل:پلنگبرفی،آهومارکوپولو،آهویمارخور،خرسخاکسرتیودرپرندههای

عقاب،کبکدری،کبک،بلبلنی،قازحسینی،مرغابیودههانوعدیگریکهدرجهاننظیرندارندویانسلآندر

حالمنقرضشدناست،درجغرافیاییبدخشانوجوددارند.

 ور امنیت و دفاع:سکت

رهربیاینسکتورطبقطرزالعملکمیتهءانکشافیوالیتی،منایندگیوزارتمحرتمامورداخله)قومندانیامنیه(بودهو

معلوماتالزمهءاینسکتورحاویمطالبتأمینامنیتمنطقه،دفاعازحاکمیتدولتی،جلوگیریازاغتشاشاتداخلی،

باشد.حوهءهامهنگیقوتهایاردو،پولیس،امنیت،پولیسمحلیوغیرهمیتطبیققوانیننافذهءکشور،ن

هایمسلحقومیوغیرمسئول،هایامنیتملی،دفاعملی،انحاللگروهتواندربخشساحهءکاریاینسکتوررامی

پاکسازیماینهاوغیرهخالصهمنود.

سکتورامنیتدربرگیرندهءایندیپارمتنتهامیباشد.

 قومندانیامنیه. 1

 ریاستامنیتملی. 2

 منایندهءوزارتدفاع)قولاردو،فرقه،کندک،منایندگیارکانحرب،لواوغیره( 3

 ریاستامورخارجه 4

 مبارزهبافساداداری. 5

 ریاستمبارزهباموادمخدر 6
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 ریاستحفاظتازمحیطزیست. 7

 موسساتوانجوهایداخلیوخارجی. 8

نوانزیربناوبسرتمهماقتصادیواجتامعیتلقیمنود،چونکهبدوناستثناءکلیهفعالیتتوانبهعتأمینامیترامی

انکشافاتیکهجهترفاهوآسایشعامهتحققیابدهمهوهمهدربسرتامنیت-هایاقتصادی اجتامعی،فرهنگیو

شود.إعاملمی

زیربنایی هایمختلفانکشافیو پروژه متوقفشدنیکتعداد ساحاتتحتنفوذالبته هایمختلفدر درسکتور

دشمنانمردمافغانستانبهعلتعدمامنیتدربرخیولسوالیهایمختلفمصداقاینادعااست.

بانیفکتوربسیارمهمکهبرایانکشافاقتصادیدراینوالیتریشهءبسیارعمیقدارد،هامناروحیهءهمکاریوپیشتی

استومردموالیتبدخشانتااکنونباحامیتبیدریغشانازدولت،توانستندامنیتمردازحاکمیتوقدرتدولتی

 نسبیرادراکرثیتنقاطاینوالموثرواقعگردند.

هابصورتعمومنگرانکنندهبودهوقناعتبخشنیست.بدخشانبهشمولمرکزوولسوالیامنیتدروالیتوضعیت

ان:جریانپروسهءصلحدروالیتبدخش

رادرحصهءقطعیآوردمتوقفبودهوهیچنوعفعالیتودستسووالیتبدخشانازچندینسالبدینپروسهصلحدر

مسلحنیروهایمخالفینازاندکیتعدادنیزاینناحیهراضینیستندومردماز،نداشتهجنگوتأمینصلحدروالیت

پولیس.مقاماتنظامیوبزرگانقوموپادرمیانیکهبهپروسهصلحمیپیوندندآنهمبا

(٪0وزن٪100)مرد.........................تناسبمنسوبینارودیملیدروالیتبدخشان

(٪1وزن:٪99)مرد:منسوبینپولیسملیدروالیتبدخشان.........................تناسب

بهخودنداردواختیارپولیسهیچنوعامکاناتهوایدر بسیارضعیفبودهخصوصایتقوایهوایدراینوال اقتدار

پشتیبانیتجهیزو،درقسمتاکاملباشدکهآناکرثاًمسدودمیهایاکامالتیدستکهراهدورولسوالی13تعداد

 نیروهایامنیتیبهمشکلمواجهاست.

 سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق برش:

سطحخدماتی،حقوقیوقضاییبه والیتیبهشمولنهادهای حکومتداری مورد در معلومات برگیرینده در بخش نای

مرکزوولسوالیهامیباشد.

خدماتیوتخنیکیدولتیراطرح،نظارتورهربیمنوده،وتوسعۀانکشافاتاجتامعی متامفعالیتهای حکومتداری

واقتصادیرابادرنظرداشتکیفیتوکمیتپالنوذریعۀتطبیقکنندگانداخلیوخارجیآنرابهمنصۀاجراقرار

دارای وسیع، گذر، باالمتذکرشدیمبدخشانیکوالیتدشوار قراریکهدر کهسفر28میدهد. واحداداریبوده

منودنازمرکزوالیت)شهرفیضآباد(بهیکولسوالیدوردستبسیاردشواروحتیبعضاًبهقیمتجانمسافرینمتام

اما ترمیمگردیدهاست، بهبرخیولسوالیهایاینوالراههایمواصالتیاحداثویا ایناواخر میشود،گرچهدر

وکوههایرسبهفلکبصورتطبیعیاخذموقعمنودهاند،توسعۀراههایبازهمولسوالیهایکهدرع مقدرهها

مواصالتییکرسمایۀهنگفترانیازداشتهوایننیازمندیهایپیهمغالباًازتوانوقدرتاقتصادیحکومتبلندمی

بالخصوصدرموسمرسماکهتقریباًباشدکهدرواقعارایۀخدماتدرچنینوضعیبسیاربهمشکلمیتواندتحققیابد



 

19 
 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

اجتامعیوسیاسیاضافهشدهورونِد-ماهپوشیدهازبرفمیباشد،هکذاناامنیهایاخیربهمشکالتاقتصادی6

انجامفعالیتهایخدماتاجتامعیرابهبنبستمواجهمیسازد.

کهبهطورکلیاموررهربیوهامهنگیرادرمتاممقاموالیتعالیترینوباصالحیتتریننهاددرسطحوالیتبوده

عرصههابهویژه)انکشافوتوسعۀاقتصادی(بهعهددارد.متامبرنامههاواجراآتکهدرسطحوالیتصورتمیگیرد،

مجالساداری،جلساتامنیتی،جلساتحکومتداری،و(،PDCازطریقساختارهاییمانندکمیتۀانکشافیوالیتی)

رکمیتههایرهربیوهامهنگیتنظیممیگردد.دررأساینهمهجلساتشخصاًوالیوالیتوکفالتاًمعاونمقامسای

والیتقراردارد.همچنانقابلذکراستکهبادرنظرداشتتقسیمبندیاسرتاتیژیانکشافملیافغانستان،دررأس

رد.مطابقبهتقسیمبندیاسرتاتیژیانکشافملیافغانستان،سکتورحکومتداریوحاکمیتقانونمقاموالیتقراردا

 بخش)دیپارمتنتخدماتی(تقسیممیشودکهقرارذیلنشاندادهشدهاست:۱۳سکتورحکومتداریدارای

هایخدماتتخنیکیوسکتوری،اجرائیهوشمولریاست)مسئولرهربیسکتورحکومتداریبهمقاموالیت .1

 اداری(

 شورایوالیتی .2

 )مدنی،جزاییوامنیتعامه(ریاستمحاکم .3

 ریاستسارنوالی)مبارزهعلیۀفساداداری،امنیتعامه،تطبیققوانین( .4

 ریاستعدلیه)محابس،حقوق،قضایاییدولت،دارالتأدیب( .5

 ریاستارشاد،حجواوقاف)تنظیماموردینیوثقافتی( .6

 ریاستمبارزهباموادمخدر .7

 اداریوخدماتملکیکمیسیونمسقلاصالحات .8

 ریاستحفاظتازمحیطزیست .9

 کمیسیونمستقلحقوقبرش .10

 کمیسیونمستقلانتخابات. .11

 کمیتۀصلح. .12

 شورایعلآم. .13

اداراتشاملسکتورحکومتداریخوببهمنظورنهادینهشدنبنبهءدموکراسیوحقوقبرشوهمچناندستیافنتبه

سلسلهایفعالیتدارد.یکسیستممبارزهبانقضحقوقبرشیبهشکل

دهیدولتبهملتبرگذارمیشودتاباردراخیرسالمالیپروسهءحسابولسوالیوبراییک۱۵ساالنهدربیشرتاز

هایکممردمازچگونگیعرضهءخدماتابرازنظرمنایند.وبهرؤیتسطحرضایتمردم،حکومتمحلیبتواندبخش

شهایقویوموثرراحامیتمناید.کاروضعیفراتقویهونیزبخ

بهرعایت باتوجه سایراقشارمختلفجامعه جوانانو علام، بزرگان، با مبنیمشوره حکومتداریدرمحالتبیشرتبر

رودومسئولینازمتامتوانخودبرایرضایتمردمونهادینهقوانیننافذهکشوروتأمینعدالتاجتامعیبهپیشمی

ورزند.یخوبدریغمنیشدنحکومتدار

انفاذقوانینمی ثباتحکومتیکیازشاخصهایاساسیحکومتداریخوبتأمینامنیتو بدونامنیتو باشد.

تواندقانوننافذهراتطبیقوحکومتداریرانهادینهمناید.فرهنگمعافیتازقانوندرسایهءناامنیرشدمحلیمنی
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تاحدیقابلاییازمیانبرداشنتموانعامنیتیتالشمنایدوحکومتمحلیدرراستمی هایبیدریغمیمنایدو

گیرارزیابیمیشود.مالحظه،چشم

خدماتمیحکومت عرضهء مستلزم قانون حاکمیت و زیرساختداری و مصئون فضای به خدمات عرضهء هاباشد،

۲۸بدخشانداراینسبتبهسایرسکتورهادارد.تررضورتدارد،بناًءاینسکتوردربخشزیربناهامشکالتجدی

متباقیاصالًفاقدتعمیرباشد،ایتعمیراستندرداداریمیولسوالیدار۱۲باشدکهازاینمیانرصفواحداداریمی

برند.هایاداریوروتینخویشراپیشمیاستندرواساسیکهاکرثاًدرمکانهایشخصیبصورتکراییفعالیت

والیتتقوی والیاتدر سایر نقضحقوقبرشیمانند با مبارزه سیستم همچنان برشو حقوق و دموکراسی بنیهء هء

بدخشاننیزوجودداشتهامااینسیستمدرولسوالیهایکهتحتتسلطمخالفینمسلحدولتقرارداشته،رعایتو

گردند.مرتمستفیدمیکنرتولمنیشود،همچنانولسوالیهایدوردستنیزازاینمزیتک

دهیدولتبهمردم،تطبیققوانینوعرضهءخدماتعامه:پروسهءدموکراسی،حساب

نحوهءعرضهءخدماتازطرفنهادهایخدماتیومسئولینحکومتیبصورتساالنهطبقپالنانجامیافتهودراواخر

منایندهءجوانانوغیرهطبقتقسیماوقاتحسابدهیسالمالیدرحضورداشتمردم،جامعهءمدنی،شورایوالیتی،

 گیرد.صورتمی

داریبصورتمتفاوتاست،دربرخیقسمتهاکهدردسرتسحکومتبوده،رضایتمردمبدخشانازسیستمحکومت

بیشرتاست،وسایرمردمکهدراطرافواکنافبدخشانزندگیداشتههودورترازساحهء قابلرضایتمردمنسبتاً

داریهیچچیزراتوانیمکهایننوعمردماصالًبهنامحکومتوحکومتباشند،بدونشکگفتهمیدسرتسدولتمی

بلدنیستند.

هایگذشتهدرحصهءتطبیقدرسالدرارتباطتنفیذورعایتقوانینونیزباورمندیمردمبایدخاطرنشانساختکه:

بیشرتصورتمن توجه دریقوانینآنقدر اما بوده، قضاییه قوهء نسبتبه پایینمردم فهم علتآنهمدرکو گرفته

هممشکالتزیادیدرحصهءتطبیقتروبهرتگردیدهاست،باآنسالهایاخیرتنفیذقوانینوحاکمیتعدالتخوب

است.بهمراتبباالترقوانینوتأمینعدالتوجودداردکهازحوصلهءنوشنتاینرسالهءکوچک

اینوالیتعمبرعالوهواحدهایدومیوزارتخانهواحداداریبودهو۲۸والیتبدخشاندارای کهدر مرصوفها الً

ملتمیخدمت خدماتحکومتیباشگذاریبه نحوهء نحوهءند، همچنان قناعتبخشبوده، والیتکامالً مرکز در

نظروضعیتاراضیمناسبوهایکهازیعنیولسوالیدرهرولسوالیمتفاوتاست،خدمتگذارینهادهایدولتی

قناعتدرهمچوولسوالیهاگذاریدولتبهمردمخدمت،فراهمبودهولسوالیبهآنمردمهمیشهقابلیتدسرتسی

برخیولسوالیهایکهدربیندره اما رازهرنوعوهایعمیقودبخشاست، ازطرفمزیتها قرارداشتهوضمناً

های:)کوهستان،وردوج،یمگان،کرانومنجان،زیباک،راغستانومردمدرمحارصهقراردارندمانند:ولسوالیشمناند

قناعتبخشنیست.دراینولسوالیهاخدماتدولتیازنقطهنظرخدماتعادیوانکشافیامثالهم

ازآوریزمینهءحکومتداریخوب،فراهم:حکومتعبارتاندازهایمحلیاسرتاتیژیادارهءارگان داریدرمحالت،

زندگیشهرونداندروالیتبدخشانومحلیوایجادتغییراتمثبتدربینبردنفساداداری،تقویهءنهادهایحکومت

تقویهءرهربی انکشافنیرویبرشیزنانمحل، همچناناسرتاتیژیملیزنانعبارتانداز:محوتبعیضعلیهءزنان،

مثالهم...قرشاناثوا
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 وضعیت موجود سکتور زراعت وانکشاف دهات:تحلیل 

(قریهمیباشد،اینوالیتباستانیوکوهستانیرسزمین1816(واحداداریوبهتعداد)28والیتبدخشاندارای)

سیالنپهناوروکوهستانیباوضیعتپیچیدۀجیوفزیکی،دشوارگذر،دارایدرههایپرخموپیچ،دریاچههایمّواجو

میباشدوهمچناندارایوضعیتجویمختلفاست،زراعتدرحقیقتیکفکتورعمدهدررشداقتصادملی،تأمین

مصئونیتغذاییومعیشتپایدارنقشعمدهواساسیراایفامنودهوبالخصوصدروالیتباستانیبدخشانازاهمیت

هجریشمسی(سکتورزراعت80الی60جنگ)دهههایخاصیبرخورددارمیباشد،علیالرغماینکهطیسالهای

دستخوشنابسامانیهاوحتیموردتهاجمکشورهمسایه)پاکستان(قرارگرفتهبود.ولیبارویکارآمدندولتموقت

وکمکهایجامعۀجهانی،اینسکتوردرمتاموالیاتافغانستانبهشمولوالیتبدخشانرشدچشمگیریداشتهولی

انکهنتیجۀمتوقعۀاینوالبود،حصولنگردیدهاست.آنچن

(هکتاریکیازمستعدترینمناطقبرای128000اینوالیتباداشنتسطوحمرتفعوچراگاههایگسرتدهبهمساحت)

بشامرمیآیدوباداشنتپالنوبرنامههایمعیاری،تشویقوحامیهازسکتورخصوصیدرطیچند پرورشمالداری

هایاینوالیتووالیاتهمجوار،ازناحیهلبنیاتوگوشت،گامهایاساسییندهجهتپاسخگوییبهنیازمندیسالآ

بایدبرداشت. را هدفاساسیتحلیلوضعیتزراعتومالداریدرسطحولسوالیهاتشخیصنقاطضعف،قوت،

گانهءاینوالیتتصویراز۲۷هایوالیتوولسوالیهاوچالشهابودهکهدرنتیجهایتعییناولویتهایمرکزفرصت

حقایقوضعزراعت،آبیاریومالداریولسوالیهاراپیشکشمنوده،کهاینامرسببعالقهمندیودلچسپیمتویل

بهبودوضع ، تقویتسکتورخصوصیازطریقتطبیقاولویتها بیناملللیشدهوزمینهرشدو کنندهگانملیو

ردمدرامرفقرزدایی،مصؤنیتغذاییایجادفرصتهایشغلی،تقویتواستحکامحکومتداریخوبواقتصادیم

تامینامنیترافراهممیسازد

وضعیتاراضیآنقراراحصایهوزارتمحرتمزراعتچنیندستهبندیشدهاست:

 .........................................زمینهایکوهستانی km217934

 ................................................20176زمینهایللمی km2

 ..................................................6725زمینهایآبی km2

 ..17934سایراراضیهموار،نیمهکوهستانیونیمههموار km2 

کیلوومرتمربوعوضواحتدادهشودهوضعیتاراضیوالیتبدخشانبهدرگرافذیلبهتفکیکطبقهبنودیبوهردیوف

 است:
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 ارزشمحصوالتزراعتیومالداری؟ -1

 مجموعحاصالتبههکتاربهسطحوالیتبدخشانبودهکه2000ساحهتحتکشتاینمیوهدرواقع:سیب

تن(بودهکهحداوسطقیمت10000مقدار)1396دستآمدهازسیبدرسطحوالیتبدخشانازبابتسال

( مبلغ آن تن 42900فی مبلغ وارزشمجموعیآن درمارکیتتثبیتشده افغانی429,000,000افغانی(

 میشود.

 مجموعحاصالتبدستآمدهچهارمغزدهکههکتاردراینوالیتبو1160ساحهتحتکشتچهارمغز:چهارمغز

114400تنبودهکهحداوسطقیمتفیتنآنمبلغ6500مقدار1396درسطحوالیتبدخشانبابتسال

 افغانیمیشود.743,600,000افغانیدرمارکیتتثبیتشدهوارزشمجموعیآنمبلغ

 جموعحاصالتبدستآمدهپستهدرسطحهکتاردرسطحوالیتبدخشانمیباشدوم15000:ساحهپستهپسته

1396والیتبدخشانبابتسال حداوسطقیمتفیتنآنمبلغپوشدار تنپسته300مقدار که بوده

 افغانیمیشود.42,900,000افغانیدرمارکیتتثبیتشدهوارزشمجموعیآنمبلغ143000

 لوبیا مجموعحاصالتبدستآمدهلوبیامیباشدودرسطحوالیتبدخشانهکتار860:ساحهتحتکشتلوبیا

تنلوبیا2107مقدار1396درسطحوالیتبدخشانبابتسال  بودهکهحداوسطقیمتفیتنآنمبلغ

 افغانیمیشود.180,780,600افغانیدرمارکیتتثبیتشدهوارزشمجموعیآنمبلغ85,800

 پیاز تحتکشتپیاز ساحه :240 هکتار پیازدرسطحوالیتبدخشانمیباشد مجموعحاصالتبدستآمده

تنپیاز2885مقدار1396درسطحوالیتبدخشانبابتسال  بودهکهحداوسطقیمتفیتنآنمبلغ

 افغانیمیشود.41,255,500افغانیدرمارکیتتثبیتشدهوارزشمجموعیآنمبلغ14300

 کچالو تحتکشتکچالو ساحه هکتار255: میباشد والیتبدخشان حاصالتبدستآمدهدرسطح مجموع

بودهکهحداوسطقیمتفیتنآنتنکچالو11200مقدار1396کچالودرسطحوالیتبدخشانبابتسال

 افغانیمیشود.160,160,000افغانیدرمارکیتتثبیتشدهوارزشمجموعیآنمبلغ14300 مبلغ

  :افغانیمیباشد.40تنشیرتولیدگردیدهاستهرلیرتشیرمبلغ600قداردراینوالیتدرسالجاریمبشیر 
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سایر اراضی هموار، نیمه   آبی للمی کوهستانی
 کوهستانی و نیمه هموار

 وضعیت اراضی والیت بدخشان به کیلومتر مربع
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  :افغانیمیباشد.50تنماستتولیدگردیدهاستهرکیلوماستمبلغ500دراینوالیتمبقدارماست 

  :افغانیمیباشد.100تنچکهتولیدگردیدهاستکههرکیلوچکهمبلغ400دراینوالیتمبقدارچکه 

بصورتاوسطقرارذیلارزیابیگردیدهاست:یداتعمدۀزراعتیداخلیسایرمحصوالتوتول

 تن. 159676.65گندم............ .1

 تن 1370جو............. .2

 تن 2212پیاز............ .3

 تن 850رومی......... .4

 تن 340خربوزه....... .5

 تن 332تربوز.......... .6

 تن 25200کچالو.......... .7

 تن 15بامیه........... .8

 تن. 30شلغم........... .9

 تن 20زردک........ .10

 پسته،چهارمغزونباتاتقابلتذکراستکه:اقالممحصوالتعمدهءصادراتیدرچوکاتسکتورزراعتعبارتانداز:

تنرسیدهو6000طبی)زیره،هنگ،قرهقات،رشینبویه،زرک،شکستهبند،بلوجمبیل(کهمقدارمجموعیآنبه

محصوالتعمدهعبارتازگندم،جو،جواری،آرد،برنچ،نخود،سبزیجاتومیوهجاتوروغندرداخل30%درحدود

وسایراقالمعمدهءمحصوالتزراعتیدرحدودوالیتتولیدمی از70%گردد اقالممتذکرهمحصوالتعمدهمتذکره

 گردد.والیاتهمجوارواردمی

 مردماینوالیتاعمازنانو٪75باشدکهباوجودآنبیشرتازوکوهستانیمیوالیتبدخشاندارایاراضیناهموار

 مردانبهشغلزراعتومالداریبهشکلسنتیوبدویمرصوفیتدارندکهازاینطریقامرارمعیشیتمیمنایند.

 زمینهایقابلکشت)آبیوللمی(

باشدکهدرجدولذیلبهآنوضاحتهکتارمی310786هکتاروزمینللمیقابلکشت55957زمینآبیقابلکشت

 دادهشدهاست:

310786 
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 وضعیترسدخانههاغرضنگهداریمحصوالتزراعتیدروالیتبدخشان:

 مرتمربعزمیندرولسوالیکشم15مرتیکتنهرکدامدرساحه17بابرسدخانهبدونانرژیبهظرفیت40بتعداد

 استاماغیرفعالمیباشد.بهکمکدفرتمحرتمکاردیفاعامرگردیده

 مرتمربعزمیندرولسوالیخاش15مرتیکتنهرکدامدرساحه17بابرسدخانهبدونانرژیبهظرفیت36بهتعداد

 بهکمککاردیفاعامرگردیدهاستفعالوبهمنظورذخیرهکچالواستفادهمیگردد.

 مرتمربعزمیندرولسوالیارگوبه15امدرساحهمرتیکتنهرکد17بابرسدخانهبدونانرژیبهظرفیت1بهتعداد

 کمکموسسهنارویاعامرگردیدهاستفعالوبهمنظورذخیرهکچالواستفادهمیگردد.

 مرتمربعزمیندرولسوالیدرایم15مرتیکتنهرکدامدرساحه17بابرسدخانهبدونانرژیبهظرفیت1بهتعداد

 تفعالوبهمنظورذخیرهکچالووپیازاستفادهمیگردد.بهکمکموسسهمرسیکورپاعامرگردیدهاس

 مرتمربعزمیندرولسوالیبهارک15مرتیکتنهرکدامدرساحه24بابرسدخانهبدونانرژیبهظرفیت6بهتعداد

 بهکمکموسسهمرسیکورپوبنیادآغاخاناعامرگردیدهاستفعالوبهمنظورذخیرهکچالووپیازاستفادهمیگردد.

 مرتمربعزمیندرولسوالیجرمبه50مرتیکتنهرکدامدرساحه21بابرسدخانهبدونانرژیبهظرفیت1عدادبهت

 کمکبنیادآغاخاناعامرگردیدهاستفعالمیباشد.

 فارممرغداریبشکلمعیاریتوسط25دراینوالیتکدامفارمحیوانیوزراعتیدولتیساختهنشدهاستامابتعداد

 .ساختهشدهاستسکتورخصوصی

 تنمیباشد.32392میزانتولیدمحصوالتعمدهزراعتیدراینوالیتبصورتتخمینیبهمقدار

 وضعیت مصئونیت غذایی در والیت بدخشان:

مرحلهاستکهاین5بایدعرضمنودکهمصونیتغذاییدارایمصئونیتغذاییدروالیتبایدبدخشاندرارتباط

کند،اراضیهایمختلفوپرخموپیچخوددرهرگوشهوکنارآنمراحلمصئونیتغذاییفرقمیوالیتباداشنت

مثالً:

 .مرحلهاول)فیزاول(درصورتکهیکوالیتدرفیزاولباشدآنوالیتازلحاظمصونیتغذایینورمالاست 

 روضعیتتحتفشارقراردارد.مرحلهدوم)فیزدوم(درصورتکهیکوالیتدرفیزدومباشدوالیتمذکورد 

 مرحلهسوم)فیزسوم(والیتکهدرفیزسومقرارداشتهباشدوضعیتآنوالیتازلحاظمصونیتغذاییبحرانی

 شود.خواندهمی

 قرارداشتهباشدازلحاظوضعیتمصونیتغذاییبسیارعاجلاست.4مرحلهچهارم:)فیزچهارم(والیتکهدرفیز 

 قرارداشتهباشدآنوالیتکامآلدرمعرضقحطیقرارداشتهاست.5(والیتکهدرفیز5مرحلهپنجم)فیز 

درسطحهرولسوالیبهکمکمالیوزارت1396کهدرسال{IPC) صنفبندیکلیمصونیتغذایی)}نظربهرسوی

محرتمزراعتتوسطکارمندانبخشترویجولسوالیهاانجامشدهرولسوالیراازنظرمصونیتغذاییصنفبندیمنود

بتعداد 2که دوم درفیز ،(Stressed) درحالت تحت فشار)ولسوالی)کشموبهارک( به ولسوالی)ارگو،12تعداد

وردوج،یفتلدرایم تگاب، تشکان، درحالت )سومخواهان(درفیزخاشو،پایان،شهدا،شهربزرگ،فیضآباد،جرم،

ولسوالی)نسی،مایمی،شکی،کوفآب،واخان،شغنان،زیباک،اشکاشم،کوهستان،راغستان،14و(Crisisرانی )حب

.دندارقرار( Emergency) درحالت بسیارعاجل)یعنیچهارمفیزارغنجخواهدریاوان،یمگان،کرانومنجانو

هایزراعتیومنابعآبیدرووالیتبدخشان:وضعیتکانال
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هایموجودزراعتیدروالیتبدخشانبایدیادآورشدکه:والیتبدخشاندومنبعبزرگآبیوضعیتکانالدرارتباط

دریاییآمو.زراعتیداشتهکهعبارتانداز:حوزهءدریاییکوکچهوحوزهء

۳۰۰بهتعدادآوریشدهتاکنونومعلوماتجمعموجودهءنهادهایذیربطنظربهدیتابیسکوکچهدرمربوطاتحوزهء

امادرحوزهءآموبهباشد.می0.05m3ظرفیتاصغریآنو3m3هاکانالدرجدیتابیسبودهوظرفیتاعظمیاینکانال

کهچندینولسوالیرسحدیراتحتپوششقراردادهوظرفیتمجموعیاینهایآبیاریوجودداشتهکانال۸۵تعداد

.رسدمی153m3هابهکانال

ودرحوزهءآمو198m3هایهایدرولوژی،ظرفیتمتوسطساالنهءدریاییکوکچهدرحدودبهاساسآماروارقامدستگاه

باشد.میدرثانیه2800m3حوزهباداشنتظرفیتآبی۴بهتعداد

گردانوجودنداشتهاماتحکیامتدرساحهءحوزهءپنجباالیاشکاشمبندهایآبگردان،همچناندربخشبندهایآب

هااعامرگردیدهاست.هادربرخیقسمتمتعددبخاطرحفاظتکانال

ب ازطرفدولتکدامفارمحیوانیوزراعتیقابلتذکراستکهدروالیتبدخشان ریوجودمعیاشکلاستندردوه

 .شکلمعیاریتوسطسکتورخصوصیساختهشدهاستهداریبفارممرغ25نداشته،امابهتعداد

وضعیتمصارفبودجهانکشافیدرسکتورزراعتدروالیتبدخشان:

والیتبدخشانیک مجموعبودجهء که ارایه۱۳۹۶الی۱۳۹۲سالهایوالیتزراعتیبهشکلسنتیبوده ذیال 

 گردد:می

 دالرامریکای709,823مبلغ1392مجموعبودجهانکشافیازبابتسال

 افغانی100,500,000مبلغ1393مرصفبودجهانکشافیازبابتسال

 افغانی109,336,045مبلغ1394مرصفبودجهانکشافیازبابتسال 

 افغانی103,140,307مبلغ1396مرصفبودجهانکشافیازبابتسال

 افغانی125,774,139مبلغ1396یازبابتسالمرصفبودجهانکشاف

یکسلسلهفعالیتهایانکشافیدرچوکاتبودجهء۱۳۹۶الی۱۳۹۲همچناندروالیتبدخشانطیسالهای

 گردد:میاشارهذیال بهمیزانمصارفاینبودجههاانکشافیصورتگرفتهومرصفگردیدهاستکه

 افغانی165,541,339مبلغ1392مرصفبودجهانکشافیازبابتسال

 افغانی338,698,212مبلغ1393مرصفبودجهانکشافیازبابتسال

 افغانی165,311,905مبلغ1394مرصفبودجهانکشافیازبابتسال 

 افغانی129,168,126مبلغ1395مرصفبودجهانکشافیازبابتسال

 افغانی166,018,536مبلغ1396مرصفبودجهانکشافیازبابتسال 

 گردد:سالاخیرموجودبودهکهقرارذیلمخترصاًتحریرمی۳طیسکتورزراعتمجموععواید

 افغانی 287,880مبلغ1393عوایدسالسکتورزراعتازبابتسال

 افغانی 612,800 مبلغ1395عوایدسالسکتورزراعتازبابتسال

 افغانی 1,616,000مبلغ1396عوایدسالسکتورزراعتازبابتسال 

نظربهگذاریدراینوالیتدرچوکاتسکتورخصوصیبهچشممیخوردکهبرخیازاهالیاینوالمیزانرسمایه ،

دربخش دارند، که آنعالقهء پروری ماهی و مرغداری نوعهای این اما اند. منوده گزاری اندکرسمایه بسیار هم

 گیرتاهنوزصورتنگرفتهاست.بهشکلچشمهادرچوکاتسکتورزراعتگذاریرسمایه
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 عبارتانداز:کهاندمرصوففعالیتهمکاردرچوکاتسکتورزراعتبرخیموسساتهکناگفتهنبایدگذاشت

)حفاظت, Afghan aid،AKF , Concern RADP-Narth ,,Mission east ,NAC,GIZ SEDEPWFPدفاتر

.NEIمؤسسهوRopani)،Shelter for lifeروپانیبنیادخیریه(،)WCSحیاتوحش

انکشافدهاتفعالیتیکتعداد موسساتکهدربخشهایمختلفدرولسوالیهایمختلفدرچوکاتزراعتو

 :اشارهگردیدهاستخالصهبصورتجدولذیلدردارند

ره
ام
ش

 

 ناممؤسسه
هایولسوالی

 تحتپوشش
بخشهایکاری

1 Afghan Aid منابعطبیعی ودرایمارگو __  

ترویج

)انتقال

تکنالوج

 ی(

احیای

اقتصاد

 خانوادهها

 

2 AKF 

بهارک،خاش،جرم،یمگان،

کرانومنجان،شهدا،

ارغنجخوا،زیباک،اشکاشم،

واخان،شغنان،مایمی،

نسی،شکی,کوفآب,

 وردوجویمگان.

 منابعطبیعی
مالدا

 ری

باغ

دار

 ی

ترویج

)انتقال

تکنالوج

 ی(

احیای

اقتصاد

 خانوادهها

انکشاف

 مارکیت

3 Concern منابعطبیعی یاوان،راغستانوکوهستان 
مالدا

 ری

باغ

دار

 ی

ترویج

)انتقال

تکنالوج

 ی(

احیای

اقتصاد

 خانوادهها

 

4 
RADP 

Nargth 

فیضآباد،کشم،بهارکو

 یفتلپایان
__ 

مالدا

 ری
__ 

ترویج

)انتقال

تکنالوج

 ی(

احیای

اقتصاد

 خانوادهها

 

5 Mission east 
کشم،ارگو،درایم،اشکاشم،

 واخانوشغنان.
 منابعطبیعی

مالدا

 ری
 

ترویج

)انتقال

تکنالوج

 ی(

احیای

اقتصاد

 خانوادهها

 

6 NAC 

فیضاباد،کشم,ارگو,یفتل

پایان،ارغنچخوا،راغستان،

 یاوان

 __ منابعطبیعی

باغ

دار

 ی

__ 

احیای

اقتصاد

 خانوادهها

__ 

7 GIZ –SEDEP 
کشم،ارگو،فیضآباد

 بهارگ
__ 

مالدا

 ری

باغ

دار

 ی

ترویج

)انتقال

تکنالوج

 ی(

احیای

اقتصاد

 خانوادهها

نکشافا

 مارکیت
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8 WFP منابعطبیعی سطحوالیت __ __ __ 

احیای

اقتصاد

 خانوادهها

__ 

9 
حفاظتحیات

 WCSوحش
 __ __ __ __ __ منابعطبیعی واخان

1

0 
Ropani 

اشکاشم،واخان،ریباک،

 شغنان،وردوج
 __ منابعطبیعی

باغ

دار

 ی

__ 

احیای

اقتصاد

 خانوادهها

__ 

1

1 
Shelter for life 

فیض

آباد،ارگو،خاش،بهارک،،شهد

ا،جرم،کشم،یفتلپایانو

 تگاب

 __ __ __ __ __ منابعطبیعی

1

2 
 NEIمؤسسه

کشموفیض،شهدا.بهارک

 آباد

 

 

 
 __ 

ترویج

)انتقال

تکنالوج

 ی(

احیای

اقتصاد

 خانوادهها

__ 

سالاخیر،از5وضعیتسکتورزراعتطیسالیانمتامدیشکلمنظمفعالیتداشتهوطیسالیانمتامدیتقریباً

گذاشتهاست.امااگرفعالیتهایعادیوانکشافیسکتورجریاندستآوردهاومثمریتخویشمقاماتمحرتمرادر

 وضعیتفعلیزراعترا جغرافیاییدر اقلیمیو اقتصادی، بادرنظرداشتمسایلاجتامعی، قالبمیتود SWOTدر

تحلیلبکنیمقرارذیلخالصهمیگردد:

 قوت ها: 

درحصۀقوتهایکهبهعنوانیکپوتانشیلوظرفیتدرسکتورزراعتشناختهمیشودخیلیزیاداندکهمهمترین

تانداز:وکلیدیترینآنهاعبار

 .پرسونلفنیومسلکی 

 .مدیریتساملوهامهنگیموسسات 

 .منابعتولیدیدستناخوردهومناسببرایانکشافباغداری،میوهجات،حبوباتوسبزیجات 

 .منابعآبیفراوانوقابلمدیریتدرسطحولسوالیها 

 .داشنتدورمناواولیتهایسکتورزراعتوانکشافدهات 

 علفجرهادراکرثیتولسوالیهایدورونزدیکغرضانکشافمالداریوتولیدلبینات.داشنت 

 .داشنتبنادررسحدیمناسببهمنظورصادراتتولیداتزراعتیبهکشورتاجکستان 

 .سطحپایینامراضوآفاتزراعتیومالداری 

 ازجهتمناسبموجودیتانرژیبلندبودنسطحآبدرساحاتللمیوحفرچاههایعمیقبهسیستمسولری

 آفتابیبهمنظورتولیدسبزیجاتوانکشافباغداری.
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 فرصت ها: 

نقاطقوتهایفوق انکشافاتبهرتبرعالوۀ فرصتهایذیلنیزدرآنمحسوسمیسکتورزراعتبهمنظور الذکر،

 باشد.

 .حامیتدولتمحلیومرکزیازبرنامههایانکشافیاینسکتور 

 ردمبهباغداریومالداری.عالقمندیم 

 هایباغداری،سبزیجاتوحبوبات.موجودیتاراضیقابلانکشافدربخش 

 .همکاریمردمدرزمینۀتأمینامنیتغرضحامیهازتطبیقپروژههایزرعتی 

 .آبوهوایمناسبوبارانهایموسمیبهسطحولسوالیهایاینوال 

 چالش ها: 

نیزوجودداردکهبرخیبرنامههایانکشافیاینبادرنظرداشتایننوعچالشهابهدرسکتورزراعتچالشهای

 کندیمواجهمیگردد،ازجمله:

 .ضعفهامهنگیبادونرهابهمنظورارایهازدیدواقعیازوضعیتبدخشان 

 .نبودمعلوماتکافیازجغرافیاییپیچیدهبدخشاندرنزددونرها 

 ههایانکشافیتوسطدونرهاوپایینبودنکیفیتتطبیقیبرخیپروژهها.پراگندگیهادرمتویلپروژ 

 .نبودامکاناتوتجهیزاتکاریبهمنظورعرضۀخدمتدرنقاطدوردستولسوالیها 

 .تخریبوغصبجنگالتوعلفچرهاازطرفبرخیعنارصاستفاجو 

 تهدید ها و ضعف ها: 

فیخویشدارایضعفهابودهکهایننوعفعالیتهاگاهگاهیگویاسکتورزراعتغرضتوسعۀفعالیتهایانکشا

 موردتهدایداتطبیعی،اجتامعی،امنیتیوفرهنگیقرارمیگیردازجمله:

 .سطحپاییندانشمسلکیکارمندانواستخدامافرادغیرمسلکی 

 .سطحپایینآگاهیاکرثیتمردموضعفدرقبولمنودننوکریوالیهایززراعتی 

 وهستانیبودناراضیبدخشانوپراگندهبودناراضیقابلکشت.ک 

 .کمبودکانالهایآبزراعتی 

 .کمبودبودجهبرایتطبیقپروژههایزیربناییدرسکتورزراعت 

 انکشافیواولویتبندیخواستهایدهاقینهایدوردستبهمنظورساخنتپالنعدمدسرتسیبهولسوالی

 ومالداران.

 موجودیتدفاترمعیاریبهسطحاکرثیتولسوالیها.عدم 

 .کمبودحقوقوامتیازاتکافیبرایکارمندانترویجی 

 .عدمانکشافسکتورخصوصیباهامهنگیسکتورزراعت 

 .پایینبودنسطحاقتصادیمردمبدخشاندرمرکزوولسوالیها 

 سکتورزراعتوانکشافدهات.پایینبودنکیفیتوکمیتپروژههایکهتوسطموسساتدرچوکات 

 عدمموجودیتراههایمواصالتیولسوالیهابهمرکزبهمنظوررسیدگیخدماتدولتیبهولسوالیهاونیز

.ورودحاصالتازولسوالیهابهمرکزغرضبازاریابیمحصوالتزراعتی
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 تحلیل وضعیت موجود سکتور معارف:

 ترشیح عمومی:

فعالیتهایانکشافیوزیربناییرادرحصۀتوسعۀارزشهوایفرهنگویبوهعهودهاینسکتورهامهنگکنندۀ

داشتهوموضوعاتکاریاینسکتورقرارذیلخالصهمیشود:

 تعلیموتربیه. .1

 تعلیامتابتدائیوثانوی. .2

 تحصیالتعالی. .3

 انکشافمنابعبرشی. .4

 انکشاففرهنگ. .5

 انکشافرسانهها. .6

 انکشافورزش. .7

درتوسعۀانکشافاتفعالیتهایارزشهایفرهنگیسهمبرازندهدارند،عبارتانداز:اداراتذیربطکه

 ریاستمعارف. .1

 ریاستپوهنتون)تحصیالتعالی( .2

 ریاستاطالعاتوفرهنگ. .3

 ریاستتربیتبدنی)ورزشواملپیک( .4

 اکادمیعلوم. .5

 ادارۀمبارزهعلیۀفساداداری. .6

 ادارۀمحیطزیست. .7

 وادمخدر.ادارۀمبارزهعلیۀم .8

 سازمانهاودفاترذیربطمللمتحد. .9

 UNICEFدفرت .10

 UNCSCOدفرت .11

12. NGO.هایذیربطداخلیوخارجی

عالقۀفراوانبهشعروحکمتوآموزههایعلمیدارند،درکلیکرسزمینفرهنگیبودهوبدخشانبهصورتوالیت

رسزمینپرورشیافتهوبهجامعهتقدیمگردیدهاست.طولتاریخمعارصسخنرسایانوادیبانمعروفدردامناین

وضعیتاستاداندرچوکاتمعارفبدخشانبهتفکیکسویهءتحصیلی:
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نن(ازمعلمینازطبقهء۳۴۳۱تن(ازمعلمینازطبقهءذکوروبهتعداد)۶۶۷۲درچوکاتریاستمعارفبهتعداد)

دهد،قابلتذکراستکهدرندرچوکاتریاستمعارفراتشکیلمیتن(معلمی۱۰۱۰۳اناثبودهکهجمعاًبهتعداد)

۸۹تنازاستادان(دارایتحصیالتابتداییه،)۱۰بیناینرقمدرشتاستاستادانمتشکلازهردوطبقه:بهتعداد)

۲۶۴۷تن(دارایتحصیالتخصوصی،)۲۹۹تن(دارایتحصیالتدورهءلیسه،)۱۲تن(دارایتحصیالتمتوسطه،)

دارایتحصیالتبکلوریا،) دارایتحصیالتفارغصنوف۸تن( )۱۳تن( فارغصنوف۸، )۱۴تن( دارای۹۳۰، تن(

کهغرضوضاحتبیشرتدرگرافذیلمنایشتن(دارایتحصیالتماسرتیمیباشد۱۲تحصیالتسویهءلیسانس،)

.دادهشدهاست.

باب(،تعدادمکاتبلیسه:۱۹۱باب(،تعدادمکاتبمتوسطه:)۱۶۴)دربخشمعارفتعدادمکاتبابتداییهءفعال:

باب(بودهکهدرگرافذیلوضاحتدادهشدهاست.۶۷۶باب(ودرکلبهتعداد:)۳۲۱)



نسبتحضورشاگران)دخرتانباپرسان(درمکاتب)ابتدایه/متوسطه/لیسه(طیجدولذیلمخترصاًتوضیحداده

 شدهاست:

1۰ ۸۹ 1۲ ۲۹۹ 

۲۶۴۷ 

۸ ۸ 
۹۳۰ 

1۲ ۰ 

۵۰۰ 

1۰۰۰ 

1۵۰۰ 

۲۰۰۰ 

۲۵۰۰ 

۳۰۰۰ 

تحصیالت  
 ابتداییه

تحصیالت  
 متوسطه

تحصیالت  
 دورهء لیسه

دارای  
تحصیالت  
 خصوصی

تحصیالت  
 بکلوریا

تحصیالت  
فارغ  
 1۳صنوف 

تحصیالت  
فارغ  
 1۴صنوف 

تحصیالت  
سویهء  
 لیسانس

تحصیالت  
سویهء  
 ماستری

تعداد استادان معارف بدخشان به تفکیک سویهء 
 تحصیلی

1۶۴ 191 

312 

۰ 

۵۰ 

1۰۰ 

1۵۰ 

۲۰۰ 

۲۵۰ 

۳۰۰ 

۳۵۰ 

 تعداد مکاتب لیسه تعداد مکاتب متوسطه تعداد مکاتب ابتداییه

 ابتداییه، متوسطه و لیسه: گراف مکاتب
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شاگردانمکاتبدورهءلیسهشاگردانمکاتبدورهءمتوسطهمکاتبدورهءابتداییهشاگردان

اناثذکوراناثذکوراناثذکور

۱۳۱۹۹ ۱۲۴۳۱ ۳۶۲۷۰۳۵۶۷۷۱۰۲۰۷۶۱۳۰۵۰۰

۱۷۸۶۰۸مجموعشاگردانطبقهءاناث:۱۵۱۵۴۵مجموعشاگردانطبقهءذکور:

 مکاتب دارای تعمیر تدریسی:

بابلیسه(دروالیتبدخشاندارایتعمیر۲۵۸بابمکاتبمتوسطه(و)۱۰۸بابمکاتبابتداییه(،)۲۴بهتعداد)

باشند،می

مکاتببدونتعمیرتدریسی:

باب(لیسهدروالیتبدخشانفاقدتعمیرتدریسیبرای۶۳باب(مکاتبمتوسطهو)۸۳باب(مکاتبابتداییه،)۱۲۲)

باشد.میشاگردان

قابلذکراستکهیکتحقیقنسبیدرارتباطدریافتفرصتهاوچالشهادرریاستمعارفانجامشدهکهخالصهء

نگاریم:آنراقرارذیلمی

وجودامنیت،عالقهمندیمردمبهشاملشدناطفالشانبهفرصتهایموجوددرراستایاحیاوتوسعهءمعارف:

ربخشمعارفوهمکاریهمکاریدونرهادیتطبقهاناثدرمکاتب،فعالبودنموسسهمکتب،عالقهمندیوشمول

  شورایهایانکشافیقریهجاتبامعارفوداشنتروابطنیکباموسساتودونران.

 چالشهایموجودهفراراهانکشافمعارفوفرهنگ:

 ها)یمکگان،وردوج،راغستان،کوهستانیفتلپایانوجرم(.وجودمخالفیندربعضیازولسوالی 

 ترازآن.ویاپایین۱۲التحصیلصنفموجودیتمعلمینفارغ 

 .حوادثوآسیبهایطبیعی 

 هووایدوروصووعبالعبوووردراکرثیووتانتقووالبوویموقووعمعاشوواتمعلمووینبنووابرمشووکالتامنیتوویوفاصوولهراه

 ولسوالیها.

 و خصوصی:بخش تحصیالت عالی دولتی 

هایدولتوویوخصوصوویبایوودعوورضمنووودکووه:دروالیووتبدخشووانیووکپوهنتوووندولتوویبووهنووامدرارتبوواطدانشووگاه

کنوود.همچنووانبووهتعوودادیووکموسسووهءتحصوویالتعووالیبووهنووام)پوهنتووونبدخشووان(موجووودوعینوواَفعالیووتمی

تهووایتوودریسمحصوولیندربخووش)موسسووهءتحصوویالتعووالیبرنووا(وجووودداشووتهآنهوومفعووالَمرصوووففعالیوو

باشد.خصوصیمی

(تنمحصلینبرحالداشتهکه۴۶۱۷دارای)۱۳۹۷همچنانتعدادمحصلیندردانشگاهبدخشانطیسالتحصیلی

(آنازطبقهءاناثدرحالتحصیلمیباشند.۱۳۰۵(تنآنازطبقهءذکوروبهتعداد)۳۳۱۲ازآنجمله:)

تحصیالتعالیبدخشانبهتفکیکسویهءتحصیلی:وضعیتاستاداندرچوکات

( تعداد کنونبه بدخشانتا دانشگاه از۱۲۰چوکاتتحصیالتعالیدر که مرصوفتدریسبوده عمالً استاد نفر(

تنازاستاداناز۱۸(تنازاستادانماسرتازطبقهءاناثبوده،۶(تنازاستادانماسرتازطبقهءذکور،)۲۰جمله:)
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تنازاستادانازهردوطبقهدربورسیههایداخلیمرصوفتحصیالت۳۳هایخارجی،بهتعدادنسدربورسیههردوج

بلندترقراردارند.

(آنازطبقهءذکوروبه۱۰۹نفر(استادانموجود:)۱۲۰درچوکاتتحصیالتعالیدردانشگاهبدخشانازجمع)

(٪90.8(و)طبقهءذکور ٪9.2نسبتفیصدیآن:)طبقهءاناث(تنازطبقهءذکورمیباشدکه۱۱تعداد)

(تنازاستادانماسرتبرحالازطبقهء۲۰درارتباطسویهءتحصیلیاستاداندانشگاهبدخشانبایدعرضمنودکه:)

یالتماسرتی(تنازاستاداندرحالادامهءتحص۱۸(تنازاستادانماسرتبرحالازطبقهءاناث،بهتعداد)۶ذکور،)

( تعداد به و خارجکشور در دکتورا بورسیه۳۳و اناثدر و ذکور استادانطبقهء تناز هایداخلیمرصوفادامهء(

باشند.تحصیلمی

مجموع

فیصدی

استادان

استادانماسرت

برحال

ازطبقهءذکور

استادانماسرتبرحال

ازطبقهءاناث

استادانمرصوفتحصیلماسرتیو

دکتورا

ازهردوطبقه)ذکورواناث(

استادانبرحال

لیسانس

هایازاستاداندربورسیه16.66٪5٪15٪ 100٪

 خارجیو

هایداخلیدربورسیه27.5٪

35.83٪

 تحلیل وضعیت موجود سکتور صحت:

ارزشها،ریاستصحتعامهوالیتبدخشانبهعنوانریاستسکتورصحتوتغذی،باداشنتماموریت،دیدگاهو

خویشراجهتکیفیتعرضهخدمات1397برنامههایخویشرامدونوتدوینمنودهوپالنانکشافیبرایسال

صحیودسرتسیمردمبهعرضهخدماتصحیمرتبوفراهممنودهاستکهدرذیلبیانمنودهاست:

طساملوطرززندگیبهرتجامعهبودهکهماموریتسکتورصحتعامهعبارتازبهبودحالتصحی،تغذیۀسامل،محی

.توسطفراهممنودنخدماتصحیباکیفیت،عادالنهومستمرصورتمیپذیرد

دیدگاه:

صحتبرایمتامافغانها)صحتجسمی،روحیواجتامعی(ودارایارزشهایزیریناست:

 صحتحقمتامافرادجامعه 

 همکاریواشرتاکمتامسکتورها 

 همکاریجامعهدراموراتصحتاشرتاکو 

 اتخاذتصامیمبرمبنایشواهد 

 رایجمنودنفرهنگمنترشساخنتدریافتهاونتایج 

 کیفیت 

 شفافیت 

 دوامدار 

 تامینعزتواحرتام 

 عدالت
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 اهداف سکتور صحت و تغذی )هدف عمومی(:

توجهومترکزبشرتکارموثرباجامعهورشکایتوسعهویجهتتقویتوبهبودحالتصحتوتغذی مردمبا

 باالیخانمهاواطفالوساحاتکمرتتحتپوشش

 اهدافملیسکتورصحت:

 کاهشمرکومیرمادرانونوزادان 

 سالوتقویتصحتطفل5کاهشمرگومیراطفالپاینرتاز 

 )کاهشحالتسوءتغذی)خانمهاواطفال 

 کاهشواقعاتامراضساریدرجامعه 

تقویتسیستمصحیدرکشوراینسکتوردربرگیرندهوهامهنگکنندۀخدماتصحیوفعالیتهایزیربنایی

درتوسعۀارزشهایصحتوتغذیهمگانیبوده،موضوعاتکاریاینسکتورقرارذیلخالصهمیشود:

 .صحتوتغذی 

 .انکشافمجموعهخدماتصحیاساسی 

 .)توسعۀمجموعهخدماتصحی)شفاخانه 

 .کنرتولامراضساریوغیرساریدررسارسکشور 

 .ادارۀمنابعبرشیسکتورصحت 

ادارات ذیربط که در توسعۀ انکشافات فعالیت ها و ارزش های صحی سهم برازنده 

 دارند، عبارت اند از:

 ریاستصحتعامه. .1

 اداراتدیگرکهدربخشصحتکارمیکنندمانند:خدماتتداویمعتادین. .2

3. UNECEF 

 ادارۀمبارزهعلیۀفساداداری. .4

 ادارۀمحیطزیست. .5

 ادارۀمبارزهعلیۀموادمخدر. .6

 سازمانهاودفاترذیربطمللمتحد. .7

8. NGOدفاتر(هایذیربطداخلیوخارجیCAF،AKF)...حامیۀاطفال،

WHOسازمانصحیجهان .9

تغذیبرایمتاممردمافغانستانازطریق بهبودعرضۀخدماتصحیو کیفیتواهداف: عرضهخدماتصحیبا

  ارتقایطرززندگیصحتمندیبهشیوهدوامداروعادالنه.

 دیدگاه: 

بهبودیهرچهبیشرتدسرتسیبهخدماتصحیباکیفیت،منصفانهومستمربرایهمه،کاهشقابلمالحظۀمرگومیر

نوزادنومادرانووقایۀطرقمبارزهعلیۀامراضمیباشد.

خدماتصحیدراینسکتوربازهمچالشهایوجودداشتهکهنظربهارقامدقیقورسویشدۀاخیرازلحاظموفقیت

میتوانبهعنوانیکآسیبدراینسکتورقابلمالحظهدانست:
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 (23الی12معافیتکاملاطفال.................:)39.3%ماهه 

 3.9%اند:.................................اطفالکهواکسیننشده 

 ..................8.7%دسرتسیبهمراقبتهایقبلازوالدت 

 .....2.4%والدتهایتحتنظرشخصماهرصورتگرفته 

 ................38%خانوادههاباافراددارایمعیوبیتخفیف.

فیصددر۸۶الیتوانستهکهفیصد۱۶از۱۳۸۳اازسالریاستصحتعامهوالیتبدخشانعرضهخدماتصحیر

برساند.۱۳۹۷سال

مرکزصحی۳۲باشدبهتعدادمیوکوهستانیدروالیتبدخشانکهیکیازوالیاتصعبالعبوردربخشمراکزصحی

۱۴انبهتعدادمنایند،همچندگردیدوعمالفعالیتمیجاتوولسوالیهانظربهنفوساراضیایجااساسیدرقریه

CHCمرکزصحیجامع پیچوومراجعینوجودداشتهکهاینمراکزنظربهوضعیتتراکمنفوس، اراضیپرخمو

وامراضمختلفایجادگردیدکهاینمراکزصحیجامعدرمراکزولسوالینیمهشهریعمالمرصوفخدماتصحیبه

باشد.تابسرتنیزمی۶گذاشتکهاینمراکزدارایمنایند.ناگفتهنبایدمردمبودهوفعالیتمی

ندینولسوالیداشتهویپرنفوسکهموقعیتمرکزیراباچشفاخانه(درولسوالیها۲دروالیتبدخشانبهتعداد)

مجموعأمناینداینشفاخانههارااجرامیاینهنیزعرضهخدماتصحیشفاخادرمرکزوالیتوالیتییکشفاخانه

 .باشدبسرتمی۱۹۰دارای

 ...................................بسرت۳۰شفاخانهولسوالیبهارک

 .......................................بسرت۳۰شفاخانهولسوالیکشم

 بسرت۱۳۰آبادمرکزوالیت...............والیتیشهرفیضشفاخانه 

هایخدماتصحیدرخصوصیدراینوالیتمرصوففعالیتشفاخانه۲تعدادبهدرارتباطشفاخانههایخصوصی

تحتنامچوکاتسکتورخصوصیهستندکه شفاخانهء اسدعزیزیوهای: معالجویحقیق. ۲۴کهبطورشفاخانهء

دارند.خدماتصحیراعرضهمیوساعتهفعال

خصوصیفعالیتداشتهوهرمرکزصحیدولتیوشفاخانهدرملتون)دواخانه(دربخشسکتور۱۳۹بهتعدادهمچنان

کهدرمراکزصحیداشتهباشدناگفتهنبایدگذاشتدرتعمیرخویشمیصینیزداراییکاتاقتوزیعادویههایشخ

داشتهفرعیاساسیوسیارمسولیتتوزیعوتداویمریضانراآمرتسهیلصحیمطابقپالیسیوزارتصحتعامهمی

 باشد.

دهنددروالیتفیصدشانرازنانتشکیلمی30نفردوکتورانکه72نفردوکتوراندرسکتورخصوصیو78بهتعداد

باشد.نفرداکرتمی150دارندکهمجموعأدکتورانموجودبودهوفعالیتهایصحیرادروالیتبدخشانعرضهمی

قابلههایماهرو22216بهتعدادهمچنان گردیدهادردرشفاخانههایوالدیالدیوالدتدرحضور ینوالیتاجرا

ازمادرانباردارخدماتمراقبتهایصحیقبلازوالدترادرسطحوالیتدرسال50283بهتعدادبرعالوهاست.

.آورینگردیدهاست.تاکنونجمع۱۳۹۷وارقامسالدریافتمنودهاند۱۳۹۶

نفردرهرصدهزارنفر۵میزانمرگومیرمادرانساالنهبطوراوسطمنودکه:درارتباطمرگومیرمادرانبایدعرض

ساالنهبطور،میزانمرگومیراطفالثبتوقیدگردیدهاست،همچنانبهاساسراپورسیستمادارهمعلوماتصحی

اوسط معلوماتصحی۷۳ اداره سیستم اوریشده اساسارقامجمع به هرصدهزار در درجدیتابیسگردیده،نفر
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تغذیعامههمچنان سالمیزانسؤتغذی،دررسویهایمربوطاداره 59,8%حدوددر۱۳۹۶در گردیده مشاهده

است.

اکزصحیشفاخانههاچندینمربدینترتیبغرضمحووجلوگیریامراضمختلفدرمرکزوولسوالیهایاینوالیت،

سایرسهولت ریاستصحتو دولتیبصورتمعیاریامهتوسطشورایعهایصحیاز موسساتغیر هایانکشافیو

وموردبهرهبرداریقرارگرفتهاست.اعامر

هایموسساتدرچوکاتسکتورصحت:فعالیت

موسسهغیردولتیدرسکتورصحتهمکارهایکوتاهمدتودرازمدترا۷تعدادهبهمچناندربخشسکتورصحت

هایانکشافیدر،ودربخشفعالیتهایصحیرادرینوالیتعرضهوهمکاریمالیمینامیندفعالیتبصورتمستقیم

۳۳۷۷۶۱۵۹هزینهءپروژهبه۱۱بهتعداد۱۳۹۶دالرودرسال۴۱۶۴۵۹۳هزینهءپروژهبه۴بهتعداد۱۳۹۶سال

.تطبیقگردیدهاستدالر

 تحلیل وضعیت موجود سکتور زیربنا ومنابع طبیعی:

اینسکتوردربرگیرندۀفعالیتهاوخدماتعامهدربخشهایارتقایظرفیتدربخشهایزیربناییاقتصادی

درمیانمدتوبلندمدتبهسطحولسوالیهاودهاتدوردستمیباشد.

موضوعاتکاریاینسکتورقرارذیلخالصهمیشود:

 .زیربناهاومنابعطبیعی 

 .شاهراههایمواصالتی 

 نسپورتزمینی.ترا 

 .ترانسپورتهوایی 

 .انرژیوآب 

 .مخابرات 

 .معادنومنابعطبیعی 

 .انکشافاتشهریوشهرسازی

اداراتکهدرپیشربدموضوعاتکاریاینسکتورذیربطوذیدخلهستندقرارذیلبرشمردهمیشوند:

 ریاستفوایدعامه. .1

 ریاستمخابرات. .2

 ریاستبرقوآب. .3

 ریاستمعادن. .4

 ترانسپورت.ریاست .5

 ریاستانکشافشهری. .6

 ریاستشاورالی)شهرداری( .7

 ادارۀجیودیزیوکارتوگرافی. .8

 ادارۀمبارزهعلیۀفساداداری. .9

 ادارۀمحیطزیست. .10
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 ادارۀمبارزهعلیۀموادمخدر. .11

 سازمانهاودفاترذیربطمللمتحد. .12

 هایذیربطداخلیوخارجی. .13

عبوورمنوودهوkm580قوالیات)تخار،کندز،بغالنوپروان(بهطوولازوالیتبدخشانالیپایتخت)کابل(ازطری

-وکشومkm113کشم-کابل(درداخلاینوالیتمیباشد.}فیضآباد-(رسک)مسیربدخشانkm163درحدود)

اعامرواسفالترسکهایداخلیوالیتبدخشان)رسکهایحلقویولسوالیهوایمورزی({.km50تخار)کلفگان(

لپالنهایانکشافیدولتبودهوقراراستطیسالهایآیندهرسکحلقویازولسوالیشهربزرگآغازیافتوهوشام

ولسوالیهایحوزۀآمورابههموصلسازد.

اینوالیتدارایچهارنوعمعادنبودهکهمشهورترینآنهامعدنالجوردبدخشانبودهکهدرولسوالیکرانومنجوان

همچناندرتپههایولسوالیهایتنگباال)خاش،جرم،یمگوان،زیبواک...(معوادنلعول،یواقوت،موقعیتدارد،

زََمرّدوبیروجنیزقابلدریافتمیباشد،لعلبدخشانکهیکیازگرانبهاتریناشیاییزینتیجهانبوودهوازشوهرت

دریازآنیادآوریشدهوشعرایکالسیکومعوارصجهانیبرخورددارمیباشد،اغلباًدرادبیاتوآثارفرهنگیزبان

نیزبهآناشاراتینیزداشتندوتشبیهاتوتلمیحاتشعریوگفتاریخویشراباآنرنگوبوبخشیدند.همچناندر

دریاییقسمتتپههاوسواحلدریاییتنگپایان)راغها،یفتل،شهربزگودروازها(نیزطالازطریقشستشوریگ

قابلدریافتمیباشد.نیز

موقعیتویژهجیوایکونومیکباداشنتشهرتتاریخیراهابریشموپیوسوتبوودنبواسوهکشووربوهویوژهباکشوورچین

منحیثقدرتبزرگتجارتیواقتصادیدرآسیای،یکیدیگرازفرصتهایمهمویکیوریانتهایبالقوۀاقتصوادی

ناسبرتینبسرتانکشافاقتصادیوتجارتیوهمچنانمنحیثیکیازوالیتاینوالیتبودهکهاینوالیترابحیثم

هایترانزیتیدرسمتشاملرشقیدرافغانستاندانست،چراکهبااحداثرسکمعیواریتجوارتیوترانزیتویازیوک

ارجکشوورراالرتناتیفوامکاناتباالیاقتصادیدرجهترفعوابستگیتجارتیبابنوادرپاکسوتانوایورانتجوارتخو

پنجشیربهکابلنقشتجارت-برخورددارخواهدساخت.بهویژهبااحداثرسکاسفالتفیضآبادازطریقکوتلانجمن

اشکاشمباکشوورچوینیکویازاهوداف-پایتختکشوررابرازندهترساخته،همچناناحداثرسکدرجهاولبهارک

بهبنادرپاکستاناست(میباشدومزیتدیگرآنایناسوتمهماسرتاتیژیکیاینوالیت)درجهتکاهشوابستگی

کهسببکاهشوحتیازبینرفنتکشتکوکناروتجارتسیاهآنمیباشد.

(میگاواتبرقرضورت50نفوسبه)980953همچنانرضورتاساسینیازمندیهایانرژیکیاینوالیتباداشنت

(کوهازکشوورهمسوایۀشواملیتاجکسوتانواردگردیودهوMW2.5)میباشد،اسوتفادهازبورقوارداتویبوهظرفیوت

مایمیونسی(استفادهمیمنایند،تاحدیمشکالتاساسویشکی،واخان،ولسوالیهایمرزی)اشکاشم،شغنان،

آناهالیرامرفوعمنودهاستولیدرمرکزوالیتودیگرولسوالیهایدورونزدیکبازهمبصورتجدیکمبودبورق

میشود.ساساح

(،احیواگردیودهوMW 7.2درایناواخرنظربهلزومدیدمقاماتپروژۀبندبرقشورابکباظرفیتمتوقعوهدرحودود)

کارساختامنیآنجریانداشتهوقراراستنواحیحوزۀمرکزیشهریشهرفیضآبادراازانرژیبرقمستفیدمنودهو

مرفوعمناید.نیازمندیهایانرژیکیرابطورچشمگیر

 1بندهایبرقکوچکآبویبوهظرفیوتهوایمختلوفاز)395برعالوهدراکرثولسوالیهایدورونزدیک،بهتعداد

KW100الی KWنیزاحداثگردیدهوتاحدیتوانستهاستمشکالتمردمراازناحیۀکمبودانرژی،مرفوعسازد)
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دسووتگاههووایکوچووکآبوویدراکوورثولسوووالیهابصووورتمجموووعیکووهظرفیووتمجموووعیتولیووداتبوورقداخلوویاز

بصورتعمومنقاطمرکزیوالیتبوهکمبوودانورژیبورق)روشونایی،تسوخین،شستشوو (میگاواتبرقمیرسد.9.5)

وغیره(رضورتدارندکهاگربالفرضمعالخیربندبرقشورابکبهبهرهبرداریسپردهشودناحیۀمرکوزیشوهرفویض

70مرفوعمیگردد.همچنانناگفتهنبایدگذاشتکهتحتپوششقراردادن%100قرآءوقصباتآنالی%آبادمع

ساحۀجغرفیاییاینوالیتوفعالبودنرشکتهایمخابراتیخصوصیودولتیبصورتمووثرتوانسوتهدرانکشواف

اقتصوادیواجتامعویدرعرصوحارضبوهارتباطات،مفیدواقعشودوموضوعارتباطاتیکیازعمدهترینممودرونود

قریۀمربوطاتولسوالیهای)شغنان،اشکاشومواخوان(بوانصوب86شامرمیرود،برعالوهتحتپوششقراردادن

ازطریقدفرتآغاخانرانیزمیتوانیکدستاوردعمدهدرعرصۀمسائلزیربناییدانست.VCMدستگاههای

مجمووعهوایانجوامیافتوهاسوتکوهخیردربخشساختوسازرسکهافعالیتهایاقابلتذکراستکهطیسال

،156.2kmشدههایاسفالتمجموعرسکجمله:بودهکهازآنkm 2484.9والیتاینهایشهریوروستاییرسک

طحوالیتوجوددرسkm 880هایجغلیومجموعرسکkm 1082هایخامهرسک،km DBST 52.7هایرسک

هایموجوددربدخشاندرگرافذیلبهمنایشگذاشتهشدهاست.داشتهکهوضعیتعمومیرسک
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مالحظهفرمایند.درجدولذیلتوانندمیرابدخشانهایموجوددروالیتمحرتمجزئیاترسکعالقمندانغرضآگاهیبیشرت

ره
ام
ش

 

ولسوالی

نوعرسک:

)ملی،والیتی،

ولسوالی(

فرش

رسک:
حالترسکنامرسکختمرسکرشوعرسککیلومرت

خوبفیضآبادصوفهفیضآباد62جغلیولسوالییفتل1

خوبرسکیاوانیاوانصوفه28جغلیولسوالییاوان2

مرکزیاوان24جغلیولسوالیراغستان3
ولسوالیمرکز

راغ
خرابرسکراغستان

90خاکیولسوالیکوف4
مرکزولسوالی

راغستان
ولسوالیکوف

رسکراغستان

کوف
خراب

مرکزکوهستانصوفه30خاکیولسوالیکوهستان5
رسکولسوالی

کوهستان
بسیارخراب

خوبرسکارگوشهروحدتشهرفیضاباد14جغلیولسوالیارگو6

خرابرسکدرایمشهرصفاشهروحدت27جغلیولسوالیدرایم7

خرابرسکتشکانبازارولسوالیشاهراهعمومی28جغلیولسوالی تشکان8

شهرکشم35جغلیولسوالی تگاب9
مرکزولسوالی

تگاب
خرابرسکتکاب

شهرکشم22جغلیولسوالیکشم10
رسکعمومی

تشکان

کشمالیتشکاناز

راهگندمقول
نسبتاخوب

9.2اسفالتشاهراهکشم11
قریهچناروالیت

تخار
خوبکشم-تخارشهرکشم

خرابارگو-اتنجلوشهروحدتبازاراتنجلو35خاکیولسوالیارکو12
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ره
ام
ش

 

ولسوالی

نوعرسک:

)ملی،والیتی،

ولسوالی(

فرش

رسک:
حالترسکنامرسکختمرسکرشوعرسککیلومرت

خرابدرایم-تشکانشهرسعادترسکتشکان14خاکیولسوالیتشکان13

شهرفیضشهرکشم103اسفالتشاهراهکشم14
–کشمشاهراه

فیضاباد
خوب

خرابرسکارغنجخواهمرکزولسوالیسمدره38خاکیولسوالیارغنجخواه15

شاهراهبهارک16
تحت

کار
تحتکبهارک-فیضابادبهارکشهرفیضاباد40

خوبرسکخاشولسوالیخاشباغمبارک DBST24ولسوالیخاش 17

نسبتاخوبرسکحلقویمرکزولسوالیپلسبزیبهار35جغلیولسوالیبزرک شهر18

خرابرسکحلقویمرکزخواهانشهربزرگ116خاکیولسوالیخواهان19

10خاکیولسوالی کوف20
دوراهیرسک

حلقوی
خرابولسوالیکوفمرکزولسوالی

نسبتاخوبرسکحلقویشکیخواهان66جغلیولسوالی شکی24

نسبتاخوبحلقویرسکنسیشکی50جغلیولسوالینسی25

نسبتاخوبرسکحلقویمایمینسی60جغلیولسوالیمایمی26

نسبتاخوبرسکحلقویشغنانمایمی189جغلیولسوالیشغنان27

نسبتاخوبرسکحلقویاشکاشمشغنان117جغلیولسوالیااشکاشم28

اشکاشم29
شاهراهبهارک

اشکاشم

تحت

کار
تحتکاربهارکاشکاشماشکاشمبهارک108
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ره
ام
ش

 

ولسوالی

نوعرسک:

)ملی،والیتی،

ولسوالی(

فرش

رسک:
حالترسکنامرسکختمرسکرشوعرسککیلومرت

اسفالت

خرابشهدا-بهارکشهدابهارک40جغلیولسوالیشهدا30

خراباشکاشم--شهدااشکاشمچشمهیاسیچ62خاکیولسوالیشهدا31

خراببهارکشغنانشغنانبهارک114خاکیولسوالیشغنان32

ولسوالیجرم DBST11ولسوالی خاش33
ولسوالی

خاشخاش
خرابرسکجرمخاش

خوبرسکجرمبهارکولسوالیجرمولسوالیبهارک DBST17.7ولسوالیجرم34

خرابیمگان-رسکجرمولسوالییمگانولسوالیجرم57خاکیولسوالی یمگان35

خرابرسککرانومنجانکرانومنجانیمگان83خاکیولسوالیکرانومنجان36

کوتلپریاناسکازر90خاکیولسوالیکرانومنجان37
-رسکانجمن

پنجشیر
خراب

زیباکاسکازر120خاکیولسوالیکرانومنجان38
رسککرانمنجان

زیباک-
110 km 10 خرابوkmپیادهرو

خراباشکاشمواخانخندود اشکاشم83جغلیشاهراهواخان39

گازخان خندود50خاکیشاهراهواخان40
رسکواخان

رسحدتاجکستان
خراب

بروعیل کازخان125خاکیشاهراهواخان41
رسکواخان

بروغیل
خراب
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ره
ام
ش

 

ولسوالی

نوعرسک:

)ملی،والیتی،

ولسوالی(

فرش

رسک:
حالترسکنامرسکختمرسکرشوعرسککیلومرت

رسحدچین بروغیل200پیادهرو0واخان42
رسکپامیرخوردالی

رسحدچین
پیادهرو

8خاکیولسوالیزیباک43
دوراهیشاهراه

اشکاشم
خرابرسرکزیباکمرکزولسوالی

خانهتوپزیباک50خاکیولسوالی زیباک44
رسکتوپخانه

رسحدتوپخانه
خراب

آبادکشمریاستمحرتمفوایدعامهمطابقالیحهءوظایفخودسهپروگرامحفظومراقبتداشتهازجمله:ضمناًبایدیادآورشدکهدرارتباطحفظومراقبترسکفیض

آبادازگیردوازاینکهرسکعمومیکشمفیضکههمهسالهتوسطپرسونلریاستفوایدعامهومدیریتعملیاتیساحهءقرهکمرصورتمی:حفظومراقبتجاری 1

 منایداحتاملآسیبپذیریآنرانسبتبهشاهراههایسایروالیاتباالمیبرد.محالتکوهستانیومعروضبهخطرعبورمی

آبادکشمدرنقاطمختلفآسیبپذیرگرددپروژههایکوچکومتوسطغرضترمیموتحکیمکاریآننیزعنداملوقع:زمانیکهرسکفیضحفظومراقبتدورانیو 2

 ،تحکیمکاریساحلدریاغرضاستحکاماترسکوامثالهم.۱۳۹۶گیریرسکدرسالشود،ازجملهپینهکاریوداغرویدستگرفتهمی

کاریموادسیالبیتوسطماشیرنیریاستشودکهغرضپاکهاوبندششاهراهرویدستگرفتهمیینپروگرامنیزحینرسازیرشدنسیالبحفظومراقبتعاجل:ا 3

تلفشاهراهپاکیدرفصلزمستانکههمهسالهدرنقاطمخشود.همچنانبرفکاریوجادهبهرویترافیکهموارهبازگذاشتهمیمحرتمفوایدعامهشاهراههاپاک

 باشد.گیردتاازبندشجادهبهرویعابرینمسدودنگرددکهاینفعالیتشاملبرفپاکیومنکپاشیبهروییخبندانهامیصورتمی

وضعیتترانسپورتزمینیوهوایی:

 -کابلوکابل-آباددسرتسیبهترانسپورتهوایی)فیضفعالبودهوهایملکیونظامیغرضاجرایپروازیکمیدانهواییدرشهرفیضآبادهمچناندروالیتبدخشانفعال 

هااصالًممکننیستازجمله:الیاکرثیتنقاطاینولسوالیهابهنسبتحاکمیتدشمنانمردمباتعدادولسوالیآباد(کداممشکلوجودنداشتهاماترانسپورتزمینیبهیکفیض
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ها(امایکتعدادولسوالیهاکهدررسحدقراردارندودرمسیراینولسوالی)وردوج،یمگان،راغستان،کوهستان،جرم

اشکاشم،واخان،مخالفیندولتحاکمهستندبازهممشکالتاقتصادیرابهاینولسوالیهامستولیساختندازجمله:

کوف نسی،خواهان، کرانزیباک،شغنان،مایمی،شکی، بخشوآب، تشکانوهایهایازولسوالیمنجان، ارگو،جرم،

قابلتذکر.مشکالتجدیوجودداردهانیزدرولسوالیهایمتذکرهبایدیادآورشدکهدرتطبیقونظارتپروژهدرایم(.

فعالیتداشتند.عمال اتحادیهءترانسپورتی۱۲رشکتباربریوبهتعداد۳استکهدروالیتبدخشانبهتعداد

رسانیدربدخشان:وضعیتخدماتانرژیوبرق

برقخدماتوضعیتموجودیت  رسانیو سیدسرتهمچنان ذیلمردم قرار والیتبدخشان انرژیبرقدر خالصهبه

ست:اگردیده

 وارداتی )برق ظرفیت ولسوالی(Mega Watt 3به برق این از دوستکه کشور صادراتی برق از مرزی های

 گردند.تاجیکستانمستفیدمی

 برقهایکوچکآبی(7بهظرفیت Mega Watt)دربرخیقراوقصباتدرگوشهوکناربرخیولسوالیهاازآن

 گردد.استفادهمی

 برقدیزلجرناتور(1.5بهظرفیت Mega Watt)گیرد.کهاکرثاًدرمرکزوالیتازآناستفادهصورتمی 


(برقبودهواینوالیتباداشنتMega Watt 12مجموعکلیموجودهءانرژیموجودهدروالیتبدخشاندرحدود)

مردماین۹۰٪متباقی)شوندوازنوربرقمستفیدمی(مردماینوالیت۱۰٪نفوس(بطوراوسطتقریباً)۱۲۰۰۰۰۰)

برند.درتاریکیبهرسمی(والیت

برقوارداتیمستفیدمیگردندعبارت )قسمتهایازولسوالیولسوالیهایرسحدیکهاز هاینسی،مایمی،انداز:

باشند(.زبرقوارداتیمستفیدمیشغنانواشکاشما
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 برق دیزل جنراتور برق های کوچک آبی برق وارداتی از تاجیکستان

 (ارقام به میگاوات) وضعیت برق رسانی در بدخشان
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 8ریاستبرقبدخشان داردپایه اختیار در آنهاتوربینجرناتور ظرفیتتولید مجموع و1.435که میگاواتاست،

آوریعوایدازمرصفبرقچگونهبودهوتعرفهبرقوارداتیچنداست؟سیستمجمع

بعدصورت دوماه والیتطور مرکز در و برویتگردشمیرتها ماهانه ولسوالیهایرسحدیطور در جمعآوریعواید

 اداراتدولتیو ،افغانیبرایساحاتتجارتی7اجدوافغانیبرایخانههاومس3دهمچنانتعرفهبرقوارداتیمیگیر

باشد.موسساتمی

رسیبهآبآشامیدنیدروالیتبدخشانصحیبودهوتقریباًقناعتبخشاست،طبقگزارشاتنهادهایذیربطدست

کاملدارند.مردمبدخشانبهآبصحیدسرتسی۶۵٪تقریباً

وضعیتخدماتمخابراتیدروالیتبدخشان:

والیتبهایننفوساین۸۵٪باالترازبخشبودهودرحدوددروالیتبدخشاندسرتسیبهخدماتمخابراتیقناعت

 تعداد به بدخشان والیت در دارند، ۵خدماتدسرتسی )خصوصیرشکت هریک:  ,ROSHAN, MTNمخابراتی

SALAM, AWCC & ETISALATفعالیتداشتهوکیفیتاینخدماتدرنقاطمختلفبدخشانمتفاوتبوده،در)

هایمهمخدماتبهرتبودهامادراکرثیتولسوالیهایرسحدیودورافتادهوضعیتخدماتمخابراتیمرکزوولسوالی

دارایکیفیتپایینمیداشتهباشد.

کاررسویپروژهفایربآبادوصلگردیدهاستاماایربنوریالیشهرفیض:فایربنوریبایدمتذکرشدکهارتباطفدر

وقراراستکهاینپروژهازطرفکشورچینمتویلگرددونیزآبادالیدهلیزواخانتکمیلونهاییشدهنوریازفیض

میباشد.ازمجرایتدارکاتیآنکارفزیکیآنمربوطبهتصمیامتمقامات

یدربدخشان:فابریکاتتولید

ازجمله:هایتولیدیدارندفعالیتدروالیتبدخشانهایمختلفتعدادفابریکاتتولیدیدربخشهمچنانیک

 ۲،دستگاهتولیدیخدرموسمگرما 

 ۱دستگاهتولیدرختPVC، 

 ۱آباد،ریشندرشهرفیضهایریگدستگاهموازیکسازی،دستگاه 

 ۵آندرولسوالیشهربزرگ(۲ولسوالیشهداوآندر۳)ریزیکارخانهءدیگ 

 ۳،فابریکهءتولیدخشتپخته 

 ۳صافا،مقدسودرخشان(،های:بهناممراکزلبنیات( 

 ۱،مرکزحکاکیولسوالیجرم 

 ۱هایشهداوجرم،مغزدرولسوالیفابریکهءتولیدروغنچهاروهمچنانصنعتدستدوزی 

 ۱ونیمهقیمتیولسوالیبهارک.تیهایقیممرکزپروسسسنگ 

 ...انواعتولیدفراوردههایعسل

باتالشهایفراواناداراتمحلیواهالیمردمبدخشان،پارکصنعتیهایصنعتیبایدعرضمنودکهدربخشپارک

دروالیتتاکنوندراینوالیتاعامرنگردیدهاست.

ارتباطمعادن معدنبزرگدر والیتبدخشاندو نامودر وردواقعولسوالیکرانوهایمعدنالججودداشتهکهبه

معدنطالواقعدرولسوالیراغستانمیمنجانو برعالوهبیشرتاز هایقیمتیونیمهظواهرمعدنیدانه۴۱باشد،

ولسوالیبهمالحظهرسیدهاست.۱۰بیشرتازقیمتینیزدر
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تن(ازطریقافرادواشخاص۱۳۱۵۰(تنهاالجوردبدخشان)۱۳۹۳الی۱۳۹۱های)معادناستخراجشدهطیسال

ها،ارقامدرستدراستخراجگردیدهاست.امادرسالیانپسیننسبتعدمامنیتدرساحهیادرمسیراینولسوالی

قرارنداشتهاست.دسرتسریاستمعادنوالیتبدخشان

متفاوتبوده.مثالً:هایمتامدیثبتگردیدهبهشکلکهدرسالعوایدساالنهءمعادن

 افغانی(،۲۰۴۲۵۰۱۲مبلغ)۱۳۹۱درسال 

 افغانی(،۳۱۲۷۱۵۹۶مبلغ)۱۳۹۲درسال 

 افغانی(.۴۸۴۳۸۸۸۱مبلغ)۱۳۹۳لدرسا 

 کند.افغانی(رااحتوامی۷۹۷۲۴۰۴)۱۳۹۴درسالو 

(بهنسبتحاکمیتمخالفیندولتباالیمراکزمعادن۱۳۹۷و۱۳۹۵،۱۳۹۶قابلذکراستکهدرسالهایاخیر)

نهادهایمربوطهوجودندارد.الجوردکرانومنجانوطالیراغستان،ارقامدردسرتس

بالفرضاینساحهآزادگرددومراکزاینمعادناز اگر معادنوطالوالجورددردسرتسدولتنیست، چونکهفعالً

نفرراصاحب۳۰۰۰شودکهاینمعادندریکسالتقریباًنبهقراردادسپردهشود،بهیقینگفتهمیمجرایقانونیآ

گرداند.شغلمی

اینوالیتدارایچهارنوعمعادنبودهکهمشهورترینآنهامعدنالجوردبدخشانبودهکهدرولسوالیکرانومنجان

گباال)خاش،جرم،یمگان،زیباک...(معادنلعل،یاقوت،زََمرّدموقعیتدارد،همچناندرتپههایولسوالیهایتن

وبیروجنیزقابلدریافتمیباشد،لعلبدخشانکهیکیازگرانبهاتریناشیاییزینتیجهانبودهوازشهرتجهانی

سیکومعارصنیزبهآنبرخوردارمیباشد،اغلباًدرادبیاتوآثارفرهنگیزباندریازآنیادآوریشدهوشعرایکال

اشاراتینیزداشتندوتشبیهاتوتلمیحاتشعریوگفتاریخویشراباآنرنگوبوبخشیدند.همچناندرقسمتتپه

نیزطالازطریقشستشوریگدریایینیزقابل یفتل،شهربزگودروازها( وسواحلدریاییتنگپایان)راغها، ها

...دریافتمیباشد.

طالیهمچنانم یخک، ، معادن)بیروج حصولگردید، اینوالیتدرخواستو پرتولیم معدنو ادارۀ از علوماتکه

دارای و سیتامتیکاستخراجگردیده بصورتحرفویو و بهشکلقانونیعقدقراردادشده همچنانلعل( رسوبیو

ولییکتعدادمعادن)الجور باشد. طالیرسوبیولسوالیهایکرانویکتعدادکارکنانفنیوحرفویمیداشته د،

منجان،روینجابراغستان،یاقوتخاشوابرکساحۀدرۀپشکانولسوالیجرم(یاتوسطزورمندانمحلی،یاتوسط

غیرمسلکیوغیرقانونیاستخراجمیگرددکهمایۀنگرانیبرای توسطافرادمحلبهشکلغیرفنی، یا طالبانو

بودهکهتوجۀمقاماتحاکمهدولترادرجهتکلآسیبعمدهبرایشاهرگهایاقتصادملیاقتصاداینوالیتودر

قانومنندسازیبنیۀاقتصادیدراینزمینهخواستهوخواهانیم.



 سکتور مصئونیت اجتامعی:

خدماتهایمردمیبیشرتموردتوجهبودهوهمچناندرچوکاتسکتورمصئونیتاجتامعیخدماتاجتامعیوساختار

گیرد.زدگان،معلولین،متقاعدینوامثالهمدراینبخشموردتحلیلوارزیابیقرارمیاجتامعیبهآسیب
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دست ها ولسوالی برخی مرکز و والیت مرکز در زیستسامل محیط به به درقناعت۱۰۰٪رسی اما بخشنیست،

هایمناسبیبرایگردشگریوداردکهمکانهایکوهستانیمحطیزیستنسبتاساملوقناعتبخشوجودولسوالی

سیاحتیبرایتوریستانملیوبیناملللیمناستاست.

کودکستان مانند والیت مرکز در اجتامعی پرورشخدمات شفاخانهگاهها، و داشته،ها وجود معتادین تداوی های

نوجودداشتهکهمردمازاینخدماتهاخدماتپرداختحقوقشهدا،معلولینومتقاعدیهمچناندرمرکزولسوالی

دولتدرچوکاتمصئونیتاجتامعیراضیهستند.

جامعهمی نقشوحضورمشرتکاجتامعیزنومرددر رفتار، مشتمل: اجتامعیاستو باشد.جنسبتیککلمهء

هبرابریمیانزنوشود.باآنکهایروانیواجتامعیوتعاملیظاهرمیهایفرهنگیبصورتمشخصهجنسیتدربافت

هایآنبهروشنیقابلمردمبنیکنوانسیونرفعهمهاشکالوتبعیضعلیهءزناناستکهاینمفهومدرهمهءبند

داریوهایامنیت،حکومتدرکاست.درسطحوالیاتموضوععدمتساویجنسیتیوشمولیتطبقهءاناثدربخش

مشهوداست،اینموضوعرا توانازترکیبجنسیتینیروهایکاربهسطحوالیاتونیزبهآسانیمیانکشافیکامالً

هایعالیرتبهایکهزناندرسطحوالیاتاشغالکردهاند،درکمنودمیزانبست

مردماینوالیتتحتخطفقرزندگیداشتهکه۶۲٪والیتبدخشانیکیازفقیرترینوالیاتکشوربودهکهتقریباً

هایاجتامعی،اقتصادیوسیاسیزنانرااینمسئلهنسبتاًمحدودساختهوباعثتشدیدنانکهنقشتبعیضعلیهءز

فقرزنانگردیدهاست.

زایی،هایاشتغالآیدعلتآنکمبودظرفیتدستمنیهایکاریدروالیتبدخشانبهآسانیبهاشتغالزایییافرصت

ی،اقتصادی،فرهنگیوغیره...عدمامنیت،نابساماتبرشی،سیاسی،اجتامع

جاشدگانداخلیدروالیتبدخشانازسویمسئولینبهارسعوقتتأمینرسپناهیامسکنبرعودتکنندگانوبی

گرددفراهممنی عدمکمک، بخشهایبیعلتآنهمعدمموجودیتزمین، در اما غیره، شدگانهایعاجلو جا

حوادثطبیعیبصورتف اثر گذشنتزمانکمکداخلیاز با بلکه اواخرهاینسبیصورتمیورینی، در که گیرد

تعدادشهرکهااعامروبهمترضرینتوزیعگردیدهاست.یک

 رسیدگیبهحوادثطبیعیبهارسعوقتدروالیتبدخشانازسویمسولینموردپوششقرارمیگیرد؟

م و حوادث( با طرفدولت)ریاستمبارزه از رسیدگیها قبیل: فوکسوغیره...WFP, ACTED, IOMوسساتاز ،

رسانیرابهگیردکهپروسهءکمکگیردامابصورتکلبرخیمشکالتدرحصهءرسانیدنکمکصورتمیصورتمی

علتآن و انداخته سهولتتأخیر عدم صعبهم ترانسپورتی، اوضاعخرابجویوغیرههایالزم بودناراضی، العبور

گردد.میمسایلعنوان

بهسطحمرکز)معلولین،متقاعدین،اطفالیتیموغیره.......(هایآسیبپذیردروالیتبدخشانمصئونیتبرایگروه

هاحالتبهرتازایننبودهوقناعتبخشنیستامادرسطحولسوالی۱۰۰٪هموالیتبصورتنسبیوجودداردآن

ضعیتاقتصادیمردمداشتهکهاگروضعیتاجتامعازلحاظاقتصادیپذیریهمچوگروههارابطهءمستقیمباوآسیب

پذیرجامعهتوجهصورتخواهدگرفت،واگراکرثیتافرادجامعهدرفقرزندگیباشد،بهگروههایآسیبتروبهرتخوب

داشتهباشند،بدیهیاستبههمچوگروههاتوجۀالزمصورتنخواهدگرفت.
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 امعی، فرهنگی، مذهبی و تحلیل جندر:ساختارهای سیاسی، اجت

ثبتریاستمحرتمعدلیهمی۸دروالیتبدخشانبهتعداد) شود،ایناحزابسیاسیدروالیت(حزبسیاسیفعالً

گیرندارند.مردمعامهبدخشاناکرثاًدرجریانهایکمپاینهایانتخاباتیفعالبودهودردیگرزمانهافعالیتچشم

رسند،احزابفعالدروالیتبدخشانعبارتانداز:احزابراضیبهنظرمنیازکارکردهای

 ،جمعیتاسالمی 

 ،حزباسالمی 

 ،کنگرهءملی 

 ،جنبشملی 

 ،حزبوطن 

 ،حزبافغانملت 

 .وحزبآزادگان

(نهادمدنیوجودداشتهکهفعالیتهای۶۵درارتباطنهادهایمدنیبایدعرضمنودکه:دروالیتبدخشانبهتعداد)

آنهارادادخواهیهایاقشارمترضرجامعهدربینمردمخصوصاًطبقهءاناث،ارتباطاتمردمبادولت،فعالیتهای

مولف سایر و تبلیغاتارزشهایدموکراسی ای، پروسهرسانه اشرتاکدر هایآن، اعرتاضاتجهته نظارتی، های

سوزوامثالهم....فروکشکردنناامنیهایخامنان

)کنسول از عبارت که داشته وجود فیضآباد شهر در )منایندگیسیاسی( فقطیکنهاد بدخشان والیت گریدر

مناید.عمیتاجیکستان(فعالیتداشتهورضوریاتویزهرابرایمشرتیانخویشرف

املللیشاندروالیتبدخشان)شهرفیضآباد(حضورداشتهوحضوردفاترسازماندفاترسازمانمللوهمکارانبین

هایاجتامعیواقتصادیمردموالیتبدخشانتأثیراتمثبتوقناعتبخشرامللوهمکارانشاندراکرثیتبخش

بجاگذاشتهاست.

کدامطبقه بعضاًکوچیبدخشاناصالً آیندازبودوباشهایکهازوالیاتدیگربهاینوالیتمیکوچینداشتهاما

موقتیدراینوالیتقناعتدارند.

هایرسانهءدولتیوغیردولتی)آزاد(فعالیتنرشاتیدارندودرروشناییقانونرسانه۳۰دروالیتبدخشانبیشاز

آزادانهوقابلقبولبهپیشمیهمگانیوقانونمطبوعاتفعالیتشانر گونهمامنعتیازبرندودرمقابلشانهیچا

گیرد.هیچجانبیصورتمنی

جواناندراینوالیتبایدیادآورشدکهدرچوکاتآمریتجوانانریاستاطالعاتوفرهنگبهدرارتباطحضوروفعالیت

عیوظرفیتسازیفعالیتدارندوهمچنانآمریتامورهایفرهنگی،اجتام(نهادازقرشجواناندربخش۸تعداد)

جوانانریاستاطالعاتوفرهنگیگانهحامیومدافعازنسلجواناندرقسمتظرفیتسازیوتواناییهایجوانان

رازقرشجوانرابهمراکزآموزشیبطورماهوا۲۰۰۰الی۱۵۰۰درسطحوالیتفعالیتداشته،ونیزساالنهبیشرتاز

تن۳۰۰مناید.عالوهبرآنآمریتامورجواناندرچوکاتخودبیشرتازبصورترایگانیاتخفیففیسماهانهمعرفیمی

و ظرفیتها حاالترضوریمیتواناز در که راجسرتدارد ثبتو بصورترضاکار اناث( و ذکور جوانان)اعماز از

استعدادهایآناناستحصالخدمتمنود.
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بخشبودهچراکههایقبلدروالیتبدخشانخوبوقناعتلهانسبتبهساحقوقبرشیدراینسالفعالیتهای

هایبرشدوستانهءنهادهایحقوقبرشینسبتاًآگاهیحاصلکردند.اکرثیتمردمبهفعالیت

آگاهیپیداکردهاند،مردمبهارزشهایمدنی۶۰٪گرددوعلتآنایناستکهتقریباًحقوقمدنیاکرثاًمراعاتمی

رسد.نهادمی۶۵زناناینوالیتدرنهادهایمدنیمرصوفبودهکهتعدادنهادهایمدنیبه

پای بندبودهوآنرابهحیثیکاصلباورداشتهومراعاتمردماینوالیتبهارزشهایدینیومذهبیشانکامالً

دروالیتبدخشانمذاهباهلسنتچون:می )اسامعیلیه(وجودمنایند، وهمچناناهلتشیع: )حنفیوشافعی(

داشتهکهدربینپیرواناینمذاهبکداممشکلحادوجودنداشتهویکتعدادمساجدوتکایادرریاستارشادحجو

اوقافوالیتبدخشانثبتوراجسرتمیباشند.

بختانهدراکرثیتفدراسیونهایردکهخوشفدراسیونهایمختلفورزشیوجوددا۱۴دروالیتبدخشانبهتعدد

هایدرجهآباد(وولسوالیهاومسابقاتدرمرکزکشور)کابل(،والیاتهمجوار،مرکزوالیت)شهرفیضورزشیتورمننت

جوانان ورزشو زیادیعالقمندان تعداد سببتشویق امر این که که گردیده برگذار سوم درسه و دوم درجه اول،

الذکرفدراسیونهایشاملفعالیتهایورزشیعبارتانداز:رارگرفتهاست.قراررشحفوقورزشکارق

والیبال،بدمنتون،}اتلتیکخفیفه، تکواندو،کاراتهءشتوکان،کانگفو،پرورشاندام،بزکشی،کاراتهءاکشیهارا،

 کیکبکسینگ،شطرنج،کرکت،فوتبالوپهلوانی)کشتیگیری({

 موجود سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی: تحلیل وضعیت

درچوکاتاینسکتوراداراتذیلغرضارایهءخدماتعامهفعالیتدارند:

 .ریاستاقتصادبهحیثریاستاینسکتور 

 هایتجارتوصنایع.ریاستاتاق 

 .آمریتتجارتوصنایع 

 .آمریتاحصاییهءمرکزی 

 .ادارهءمستوفیت 

 .مدیریتعمومیگمرک 

 عمومیمنایندگیبانکمرکزی.مدیریت 

 .ادارۀمبارزهعلیۀفساداداری 

 .ریاستحفاظتازمحیطزیست 

 .ادارۀمبارزهعلیۀموادمخدر 

 دفرتUNICEF. 

 NGO.هایذیربطداخلیوخارجی 

یکیازفکتورهایمهمبالقوۀاقتصادیدربخشسکتورخصوصینزدیکبودنبنادرآنباکشورهایآسیایمیانهمی

تحتکارقرارداردو-باشد،البتهرسکاسفالتیبهارک اشکاشمازبودجۀبانکانکشافآسیاییمنظورگردیدهوفعال 

ایندرواقعهامنشاهراهبزرگابریشمبودهکهازاهمیتاقتصادیبینالدولبرخورددارمیباشد،واگربااحداثاین

رگابریشم،نهتنهابدخشانکهحتیسمتشاملنیزبهشکلترانزیتیبندرمهماقتصادی)بندراشکاشم(وشاهراۀبز

وپلارتباطیاقتصادیبینکشورهاقرارگرفتهوسببرشدوانکشافدربلندمدتدراینزمینهخواهدگردید.
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 در بخش تشبثات:

توسطوبزرگمیمتشبثبزرگوکوچکمرصوففعالیتهایاقتصادیکوچک،م30000دروالیتبدخشانتقریباً

باشند.ساحۀفعالیتآنهادربخشهایوارداتموادخوارکه،موادتعمیراتی،ادویهجات،البسه،سامانآالتتبرقی،

نقطهنظر تولیداتداخلیاینوالیتاز نیازهایدفرتیودیگرلوازمورضوریاتعادیوتجملیتشکیلمیدهد.

چارمغز،پسته،زردآلو،شفتالو،آلوبالو،گیالس،ناک،انار}اندکاست{(ومحصولزراعتیمیوهجاتازقبیل)سیب،

همچنانسبزیجات،)پیاز،کچالو،زردک،شلغم،بادرنگوامثالهم(کهقسمتاعظمواینتولیداتدرداخلوالیت

انتولیداتعسلتوزیعوبهمرصفمیرسد،ولیارقاماندکوقلیلبهوالیتهایهمجوارصادرمیگردد.همچن

خالصنیزکامکاندراینوالیتصورتمیگیرد.اگرباالیباالیتولیداتاسرتاتیژیکیاقتصادیرسمایهگذاریهای

الزمصورتگیردبادقتمیتوانگفتکهاینتولیداتمیتوانندرقمبلندوچشمگیریرادراقالمصادراتیکشور

داشتهباشند.

هایتجاریهستندنظربهارایۀمعلوماتادارۀاتاقتجارتوصنایعمختلفمرصوففعالیتتاجرانیکهدربخشهای

نشانمیدهد)% رقمخوبیرا تولیدات20مشارکتجندر ریسندگی، بخشهایبافندگی، در اینرقممعموالً .)

تهباشند.صنایعدستی،وفعالیتهایزراعتیخانوادگی)قوریهداریوامثالهم(مرصوفیتمیداش

تأثیراتمخربخودرا وضعیتکوهستانیبودنوپرخموپیچبودناراضیاینوالیتباالیمسایلاجتامعینیز اما

گذاشتهوسببشدهاستکهدراینمقطعتاریخی)زمانمتدنوجهانیشدن(،اکرثیتباشندگاندوردستاین

هشوند.والیتبازهمدرزندگیبدویوسنتیدورازمتدننگهداشت

موجودیتاراضیکوهستانینیزمانعتأمینارتباطاتبیناهالیاینوالیتشدهونیزسببپراگندهبودنوچندگانه

تقاضایجامعههایکوچکدرهرولسوالیسبب بایکدیگر، بیگانهبودنفرهنگها بودنافکار،اعتقاداتسنتی،

گیرادرسطحمحلیاینوالیتبهوجودآوردهاستکهمطالعاتشدهاستکهفرهنگهاوباورهایاجتامعی،چندگان

تقاضاهایمتوقعۀچنینجامعهیکپروژۀتحقیقاتیمتوسطاملدترارضورتداردتابتواندمشکالتعمدۀاجتامعی

راباجزئیاتجمعآوریوجهتحلآنتصامیمبجاومعقولرااتخاذمنود.

تحتدرصد(۶۵الی۶۰) آنبیشرتوداردجمعیتتنمیلیونیکازبیشالیتواینرسمی،غیرآمارهایاساسبر

کنند.میزندگیفقرخط

آمریتاحصاییهءمرکزی،میزاننفوسدر۲۰۱۶الی۲۰۱۵نظربهتحلیلارقامواعدادانجامیافتهطیسالهای

بهنرشرسانیدهاند.۶۷٪سنکاربهتفکیکساحهءزیستشهریودهاتیرابصورتتخمینیدرحدود

دادهگزارش۳۳٪فیصدینیرویکاردروالیتبدخشاننظربهاعدادوارقامموجودهدرنهادهایمربوطهدرحدود

عنوانگردیدهاست.۲۰٪یا۵/۱میزانمشارکتنیرویکاربهتفکیکجنسیتدرحدودشدهاست،همچنان

توسطاحصاییهءمرکزیصورتگرفته،میزانبیکاری۲۰۱۷و۲۰۱۶نظربهتحلیلوضعیتزندگیکهطیسالهای

کمکارگزارشدادهشدهکهمیزانتناسببیکاریازنقطهنظرجنسیترقمبیکاریدر۱۲٪بیکار،۲۱٪درحدود

نظربهناگفتهنبایدگذاشتکهطبقهءاناثنسبتبهرقمبیکاریدرطبقهءذکوربهمراتبباالترمالحظهگردیدهاست.

رددرهیچمالحظهءآفاقی،نیرویکارباسوادنسبتبهنیرویکاربیسوادباالتراست،اماارقامدقیقتردراینمو

نهاددولتیوجودندارد.
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وقابلمالحظهبوده،چراکهظرفیتجذبخصوصینسبتبهسکتورعامهچشمگیرسهماشتغالدرچوکاتسکتور

توده نیرویکار منتفیکنیم،هایعظیمخلقرا تشبثاترا تجارتو سکتور اشتغالدر اگر و نداشته عامه سکتور

یتدراینوالبیمعنیخواهدبود،درواقعوضعیتزندگیبرش

غیرمستقیموبعضاًمستقیمدررشدوانکشافسکتورتطبیقهرگونهپروژههایانکشافیکهشاملسکتورها غالباً

زدربهبودوضعیتاقتصادیواجتامعیشهروندانبدخشانبهخصوصمرکزوخصوصینقشبهسزاییداشتهونی

بهسزایداشتهودارد.)مانندوالیتبدخشان(نقشهایدرجهاولولسوالی

غذاییخویشراارزشتولیداتدروالیتبدخشانآنقدرچشمگیرنبودهومردماینوال،نیازمندیهایغذاییوغیر

ها،بخشبودهمانند:اعامررسکآورند،اماارزشهایخدماتغالباًقناعتهایتجارتیبهدستمیاکرثاًازمارکیت

تعلیمیوتربیتی،زراعتیوغیره...توسعهءخدماتصحی،مخابراتی،

مالیاتمعاشاتی،مالیاتکلمجموععوایدوالیتراعوایدمالیاتیشاملدردربخشمیزانعوایدبایدعرضمنودکه:

انتفاعی،مالیاتثابتاصناف،مالیاتقراردادی،مالیهءموضوعی،کرایهوامثالهمتشکیلدادهوعوایدغیرمالیاتیکه

شاملعوایدترانسپورتزمینی،عوایدریاستهایزراعت،اراضی،محاکم،عدلیهوسایرنهادهایمربوطهبودهکهبه

 عواید اما بوده، مالحظه قابل سکتور نیزتفکیکهر مقایسه قابل و نبوده متناسب اصالً مصارفآن با هرسکتور

باشد.منی

فعالیتزنان()طبقهجندردرچوکاتبخصوصسال15مدتدرطیدستیصنایعتتولیدابدخشاندرالیت

وهماستماندهباقیسابقحالتبهتقریباًمالیهایکمککمبودومناسبمارکیتنبودرببنااماداشته،گیریچشم

باشد.میوانکشافرشددرحالتاعتیزرصنایعچنان

هادربدخشان:وضعیتبانک

هابهدوهافعالیتدارندکهخدماتپولیرابرایمشرتیانعرضهمنودهواینبانکیکتعدادبانکدروالیتبدخشان

بخش)بانکدولتیوبانکخصوصی(قابلتفکیکهستند.

:بانکهایدولتیعبارتانداز

 منایندگیدافغانستانبانک 

 بانکمنایندگیکابل 

 بانکهایخصوصیعبارتانداز:و

 ،باخرتبانک 

 ،میوندبانک 

 ،عزیزیبانک 

 بانکاکسس 

 بانک(بانکآغاخانFMFB) 

اینبانک بهتعدادها قابلنهادمی۷دربخشهایمختلفخدماتمالیپولیمرصوففعالیتبودهکهجمعاً رسد،

هادرترسیعروندتطبیقسیاستهایپولی،توزیعمعاشاتکارمندانبخشملکیواستکهموجودیتاینبانکتذکر

دارد.تروبهرتهایهمجوارنقشخوبالینظامیونیزعرضهءخدماتپولیبهشهرونداندرمرکزوالیتولسو
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یکبندرتجارتیوجودداشتهبهنامبندرتجارتیاشکاشم،وهمچناندوساحهءگمرکیبهنامهای:ندروالیتبدخشا

شغنانوجوددارد.امادرایناواخرقرارولسوالیچکلیستگمرکی-۲نسیدروازوولسوالیچکلیستگمرکی-۱

ولسوالی در کلی مالحظات یک که گمرکاست بیشرت تأسیسات غرض رسحدی اینهای اگر که گیرد صورت ی

)چکدستگاه۶یا۵الخیربهتعدادپیشنهاداتتأسیساتگمرکیمنظورگردد،دستگاهگمرکیدروالیتبدخشانمع

کند.گمرکیارتقاپیدامیپست(

جریانپنج خاصازدر انکشافیساالنهدرچوکاتسکتورخصوصیکدامبودجهء سالگذشتهتحتعنوانبودجهء

درسالجانبمق انکشافیکه عادیو درکلتحتعنوانبودجهء اما سطحهایفوقاماتمواصلتنورزیده، الذکردر

والیتدرادارهءمحرتممستوفیتمواصلتورزیدهاست.

گردداکرثاًغیرمستقیموگانهمیقابلتذکراستکهتطبیقهرگونهپروژههایانکشافیکهشاملسکتورهایهشت

انررشدوانکشافسکتورخصوصینقشداشتهونیزدربهبودوضعیتاقتصادیواجتامعیشهروندبعضاًمستقیمد

هایبهسزایداشتهودارد.نقش

جاتخشک،محصوالتزراعتیمانندپوستوپشمحیوانات(بهوالیاتمیزانصادراتمحصوالتزراعتیچون:)میوه

همجوارصادرمیگردد.

انداز:موادتعمیراتی،موادسوخت)دیزل،پرتول،گازمایع،ذغالسنگ....(،وارداتیعبارتبیشرتیناموالواقالم

وارد تجارانو اینوالیتذریعهء به والیاتمختلفوکشورهایهمسایه سایررضوریاتاز ادویهجاتو موادغذایی،

گردد.کنندگان)درچوکاتسکتورخصوصی(واردمی

فابریکاتتولیدیدروالیتبدخشانفعالیتدارند،ازجمله:فابریکاتیخسازی،موزائیکسازیباوجوداینکهچندین

وتولیدخشتهایمختلفکهمارکیتآندراینوالیتموجودبودهامااینتولیداتبهدلیلگرانبودنقیمتآنبه

باشند.قونبودپارکصنعتیمواجهمیباشدزیراکهاینفابریکاتبهکمبودبربخشمنیشهروندانبدخشانقناعت

موسساتونهادهایغیردولتیهمچنانرشکتهایانتفاعیدررشدوانکشافسکتورخصوصینیزنقشداشتهواگر

فعالیتهایهمچونهادهارااززندگیمردممنتفیبکنیمانکشافوتوسعهاصالًمعنینخواهدداشت.
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 فصل سوم

 تفکیک سکتورها مرصف بودجه انکشافی به

 معارف:

و اصول برشیمطابقبه انکشافرسمایه عبارتاز که اداره این دیدگاه به راستایتالشرسیدن وزارتمعارفدر

اساساتدینمقدساسالم،احرتامبهارزشهایملیوحقوقبرشازطریقفراهمآوریزمینهدسرتسیمساویانههمه

 با تربیه و تعلیم به کشور اتباع بتعداد 655کیفیتمیباشد، 18مکاتبتعلیامتعمومی، مکاتب8داراملعلمین،

مدارسدینی،فعالیتدارند.38تخنیکی،

آنازطبقهاناثدراینمکاتبمشغول160,637ذکورو190,237شاگردکهازآنجمله350,874مجموعابهتعداد

رموردوضعیتمعارفاینوالیتبیانمیکند.معلوماتمخترصرادجدولذیلفراگیریدانشهستند.

 معارف

کتگور

 ی
 مدارس داراملعلمین مکاتبعمومی

مکاتب

 تخنیکی

 تعدادشاگردان

 مجموع اناث ذکور

 160,637 190,237 8 38 18 655 تعداد
350,87

4 

دریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانستانفامیلهاعالقمندبیشرتبهتعلیمو

مکاتبوالیت شاگرداندر تعداد مکاتبمیفرستند. به برایفراگیریتعلیم را اطفالخود و گردیده بدخشانتربیه

انمیدهد.قسمیکهدرفوقدیدهمیشودیکرقمقابلمالحظهرانش

  :بودجهمعارف

وزارتمعارفساالنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیوانکشافیدریافتمیکندوقسمیکهدرشکلدیده

میشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیبهمرصفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازموجودیتتشکیلبزرگ

مصارفعادیبرا وزارتمعارفو جزئیاتبودجهدر موجوداستمیباشد. یتعدادزیادمکاتبکهدررستارسکشور

معارفوالیتبدخشاندرشکلذیلانعکاسدادهشده.

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 

1,630,08

3  

 

1,502,47

1  

 956,266  

 بودجه عادی
 افغانی 000ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

1,630,0

83  
 

127,61

2   71,442  

 بودجه انکشافی
 افغانی 000ارقام به 
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قرارذیلاست.هتعدادپروژههایکهدراینوالیتازطریقوزارتمعارفتطبیقشد   

 1397پروژههایانکشافی

 فیصدی مرصف بودجه پروژه  

%7,603,7100تجهيزمکاتبتعليامتعمومیاعامرو

%65,803,41168انکشافزيربنایتعليموتربيه

%5,467,175100تربيهمعلم

%1,012,5660مديريتوارتقایظرفيت

%10,524,39625تعليامتاسالمی

%7,339,65299سوادآموزیوتعليامتغريرسمی

%24,825,42045والیترسحدیشاملوغرب11پروژههایانکشافی

%42,000100انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی

%3,199,7940وجوهغیرمرشوطوالیات

%1,470,5880;اناثدرروستاهاnbspاستخداممعلیمین&

EQUIP323,6800%تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل

%127,612,39256 مجموع

 زراعت:

جودر جو، گندم، برنج، جاتمانند غله زراعتیرا محصوالتعمده بوده، مالدار و اکرثاهالیبدخشانزراعتپیشه

هزارهکتار600هزارهکتارزمینآبیو390اینوالیتبیشاز)گندمشیاه(،جواری،ارزنوباقلیتشکیلمیدهد.

چهارمغز سیببهارکو است. سیبآنمشهور و آلوبالو زردآلو، چهارمغز، توت، ها میوه جمله از زمینللمیاست.

مناطق در غیره و شمشاد خنجک، ارچه کوهی، بادام چهارمغز، عالوتا است. برخوردار خوبی شهرت از رسغیالن

حیوانات و تشکیلداده غژگاو و گوسفند اسپ، حیواناتمهموالیتبدخشانرا کوهستانیبدخشانیافتمیشود.

قیمتیو وخفککهپوستآنها روباه دروازها، همچناندر میشود. جنگالتآنپیدا وحشیمانندخرسوگرگدر

معروفاینرسزمینبودهکهشهرتجهانیدارد.تجارتاستیافتمیشود.گوسفند)آهوی(مارکوپولوازجملهحیوانات

درنقاطمرتفعبدخشانجنگالتصنوبری،سوزنیبرگ،بلوط،پستهوناجووجوددارد.درنقاطهموارچنار،کجبید،

اشجارمثمر،چهارمغز،بادام،بتههایزیره،سنجدوتوتخیلیزیاداست.ناکبدخشانخیلینازکوشیریناستکه

هزارجریبزمینمیرسد.450آندرجاهایدیگرپیدامنیشود.ساحهجنگالتبدخشانمجموعابهشبیه

  :زراعت بودجه

قسمیکهدرشکلدیدهمیشودبودجهانکشافیبخشزراعتوالیتبدخشانبهمراتببیشرتازبودجهعادیایناداره

ینوالیتبودهومیتوانخوشبینیکآیندهخوبدراینمیباشدکهبیانگررسمایهگزاریهایبیشرترویزراعتدرا

بخشباشیم.
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 پروژههایانکشافیدروالیتبدخشانتطبیقشدهکهجزئیاتآنقراررشحذیلاست.13بهتعداد  

 زراعت1397پروژههایانکشافی

 بودجه پروژه  
فیصدی 

 مرصف

%46,783,22044;تخمهایبذریوکودکیمیاویnbspتهیهوتوزیع&

%1,831,201100برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی

%944,200100احیا،توسعهومراقبتفارمهایتحقیقاتی،ترویجیوتولیدی

17,662,16553%(NHLPبرنامهملیباغداریومالداری)

%1,660,34159نباتیمبارزهعلیهآفاتوامراض

پیشبینیوضعیتزراعت،هواشناسیزراعتی،تقویتسیستم

تکنالوژیهایمعلوماتیواحصائیهزراعتی
28,7800%

3,131,34683%(AAIPپروژهعواملتولیدزراعتیافغانستان)

%3,144,0003توسعهکشتپختهوزعفران

%2,631,928100برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاکجامعه

%2,873,631100پروژهآبیاریوذخایرآب

%1,821,938100ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی

%34,799,3528پروژهحوزهدریائیپنچآمو

%3,093,0160پروژههایانکشافیوالیتی

%120,405,11839مجموع



مصرف بودجه   بودجه عادی مجموع بودجه
 عادی

 150,261  

 29,856  
 20,508  

 بودجه عادی
 افغانی 000ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

150,26

1  

 

120,40

5  

 46,438  

 بودجه انکشافی
 افغانی 000ارقام به 
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

 :تحصیالت عالی

اینپوهنتوندارایتعداد8دروالیتبدخشانیکپوهنتوندولتیاستکهدارای پوهنحیمیباشدموجوداست.

.نفرمحصلمیباشد3,279

 تحصیالت عالی

 پوهنتون کتگوری
تعداد 

 پوهنحی ها

تعداد 

 استاد
 اناث ذکور

تعداد 

 محصلین
 اناث ذکور

 787 2,492 3,279 10 95 105 8 بدخشان تعداد

 :بودجه تحصیالت عالی 

ملیونافغانیکه149مجموعابودجهکهوزارتتحصیالتعالیبرایوالیتبدخشانتخصیصدادهبالغمیشودبه 

بودجهکممرصفخواهدرسید.بیشرتاینمبلغرویبودجهعادیمبرصفخواهدرسیدودربخشانکشافی

 پروژههایانکشافیتطبیقشده.4وزارتتحصیالتعالیبتعداد  

 

 1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

 ٪34  7,808,614        اعامرتاسیساتوخریداریتجهیزاتموسسهتحصيالتعايلبدخشان

 ٪28  2,605,000         نهادهایتحصیلیتدویربرنامههایماسرتیوشبانهدر

 ٪0  7,477,255         ;کتابخانهوترتیبماسرتپالنپوهنتونبدخشانnbspاعامرتعمیر&

 ٪0  10,000,000       وجوهغیرمرشوطبرایپوهنتونهایوالیتی

 ٪12  27,890,869       مجموع



  

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

149,64

1  

 

121,75

0  

 72,414  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

149,64

1  

 27,891  
 3,399  

  000ارقام به بودجه انکشافی 
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

 :صحت عامه

احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتبدخشانقرارجدولذیلمیباشد.

 صحت

 شفاخانهدولتی کتگوری
شفاخانه

 شخصی

پوسته

 صحی
 ظرفیتتداویمریضان تعداددکتوران

 29,856 93 461 1 3 تعداد

 :بودجه بخش صحت

بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتبدخشانازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفتهشدهدرگرافذیل 

 نشاندادهشده،وگرافنشاندهندهایناستکهبیشرتینبخشبودجهباالیپروژههایانکشافیمبرصفمیرسید.

والیتتطبیقشدهقرارذیلاست:تعدادپروژههایانکشافیکهازجانبوزارتصحتعامهدراین

 1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

 ٪76  1,205,230          برنامهملیمعافيتکتلوی

 ٪56  28,816,164         تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور

 ٪0  888,420              دروالياترسحدیکشورCHCباب2وBHCباب11اعامر

 ٪0  8,417,000           اعامروبازسازیشفاخانههاوکلینیکهادروالیاتوخریداریتجهیزاتطبی

 ٪73  250,394,384      تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور

 ٪0  9,128,345           والیترسحدیشاملوغرب11پروژههایانکشافی

 ٪20  12,628,528         )روندسوم(تقویهسیستمصحی

و1396اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژههایوالیتیبرایسالهای

1397 
        21,834,000  0٪ 

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

572,28

0  

 29,704   19,555  

 000ارقام به بودجه عادی 

بودجه   مجموع بودجه
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

572,280  
 

542,576  

 

309,215  

  000ارقام به بودجه انکشافی 
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

 ٪0  25,432,415         اعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتازوجوهغیرمرشوط

 ٪58  183,831,397      پروژهصحتمندی

 ٪57  542,575,883      مجموع

 :انرژی و آب

پروژهانکشافیکهتحکیمسواحلدریایی،تنظیمآبوانتقالبرقمیباشددرحالتطبیقاستودر3درحالحارض

سالآیندهنیزیکپروژهقراراستتطبیقشودکهآنهمدربخشتنظیممنابعآبیمیباشد..

 :بودجه انرژی و آب

ملیونافغانیکهبیشرتینبخشآندربخشانکشافی134بودجهاینوالیتدربخشانرژیوآببالغمیشودبه

مبرصفخواهدرسید.

 پروژههایانکشافیکهدرسالجاریدراینوالیتتطبیقشدهقرارذیلاند.   

 1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

 ٪96 32,790,334انکشافسیستمآبیاریدرافغانستانپروژهاحیاءو

 ٪66 58,302,075 تحکیمسواحلدریاها

بدخشانبشمولسبستیشنهایفیض-کیلوولتتخار220انتقاللین

 آبادوکشم
3,699,410 0٪ 

 ٪74 94,791,819 مجموع

 :فواید عامه 

عبارتازرسکهای که منوده نوعرسکاعامر دیددو لزوم به نظر والیتبدخشانطبقمعمولوزارتفوایدعامه در

رسکهایوالیت میباشد. اندازیشده رسکهایجغل و 1,139قیرریزیشده آنجمله از که 191کیلومرتمیباشد

کیلومرتاسفالتیاست.948کیلومرتجغلی،

  

مصرف   بودجه عادی مجموع بودجه
 بودجه عادی

 

134,961  

 40,169  
 33,707  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

134,96

1  

 94,792  

 69,936  

  000ارقام به بودجه انکشافی 
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

 بودجه فواید عامه:

ملیونافغانیکهجزئیاتآندرشکلذیل283ملیاردو1بودجهوزارتفوایدعامهدروالیتبدخشانبالغمیشودبه

 نشاندادهشده.بیشرتینبخشبودجهفوایدعامهدربخشانکشافیاختصاصدادهشدهاست.

بدخشانتطبیقشدهقرارذیلاست.پروژههایموجودانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهدروالیت

 1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

اشکاشمبهطول-دیزاینوساختامنرسکفیضآباد

کیلومرت150
        1,226,260,000  102٪ 

 ٪0  25,285,527              واحدانکشافبرنامهقوهکاردروزارتفوایدعامه

 ٪0  6,700,000                 پامیرهااعامررسک

 ٪99  1,258,245,527         مجموع

 پروژه های انکشاقی والیت بدخشان

 لست پروژه های انکشافی

 اداره پروژه بودجه مرصف

وزارتمالیه اعامرتعمیراتمستوفيتهادرسطحواليات 508,593 508,593

- 136,680 
;وزارتnbsp&ارتقایظرفیتبرایکارمندان

 مالیهبهشمولجندر
وزارتمالیه

وزارتمالیه برنامهآموزشیدرازمدت 360,000 180,400

- 10,006,378 
اعامرتعمرياتاداريوارشیفوزارتامور

 خارجه
وزارتامورخارجه

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

1,283,6

25  

 25,380   19,652  

 000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

1,283,62

5   

1,258,24

6  

 

1,247,28

6  

  000ارقام به بودجه انکشافی 
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

 اعامرمساجد 932,376 932,376
وزارتحج،ارشادو

اوقاف

وزارتامورداخله اتزندان;تعمیرnbspاعامر& 8,000,000 -

وزارتامورداخله اعامرتعمیرتوقیفخانههایوالیات 6,114,100 2,791,485

وزارتمعارف اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی 7,603,710 -

وزارتمعارف انکشافزيربنایتعليموتربيه 65,803,411 44,944,628

وزارتمعارف تربيهمعلم 5,467,175 5,467,175

وزارتمعارف مديريتوارتقایظرفيت 1,012,566 -

وزارتمعارف تعليامتاسالمی 10,524,396 2,628,727

وزارتمعارف سوادآموزیوتعليامتغريرسمی 7,339,652 7,244,465

11,115,352 24,825,420 
والیترسحدی11پروژههایانکشافی

 شاملوغرب
وزارتمعارف

وزارتمعارف انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی 42,000 42,000

وزارتمعارف وجوهغیرمرشوطوالیات 3,199,794 -

وزارتمعارف ;اناثدرروستاهاnbspاستخداممعلیمین& 1,470,588 -

- 323,680 
تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل

EQUIP 
وزارتمعارف

2,679,614 7,808,614 
اعامرتاسیساتوخریداریتجهیزاتموسسه

 تحصيالتعايلبدخشان
وزارتتحصیالتعالی

719,000 2,605,000 
تدویربرنامههایماسرتیوشبانهدرنهاد

 هایتحصیلی
وزارتتحصیالتعالی

- 7,477,255 
;کتابخانهوترتیبماسرتnbspاعامرتعمیر&

 پالنپوهنتونبدخشان
تحصیالتعالیوزارت

وزارتتحصیالتعالی وجوهغیرمرشوطبرایپوهنتونهایوالیتی 10,000,000 -

91,575 134,630 
حامیتازفعالیتهایحقوقی،

&nbspپالنگذاریوادغاممجدد; 

وزارتامورمهاجرینو

عودتکنندهگان
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

62,000 70,380 
ارتقایظرفیتبرایکارمندانوزارتاقتصاد

 جندربهشمول
وزارتاقتصاد

وزارتاقتصاد تقویتسیستمپالنگذاری،نظارتوارزیابی 302,400 302,400

وزارتاقتصاد مدیریتپروژههایکوچکرسحدی 425,040 372,000

4,204,697 4,204,697 
انکشافساختامنهایمربوطهوزارت

 اطالعاتوفرهنگدرکابلوواليات

وازرتاطالعاتو

فرهنگ

وزارتصحتعامه برنامهملیمعافيتکتلوی 1,205,230 921,172

وزارتصحتعامه تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور 28,816,164 16,235,823

- 888,420 
درCHCباب2وBHCباب11اعامر

 والياترسحدیکشور
وزارتصحتعامه

- 8,417,000 
وکلینیکهادراعامروبازسازیشفاخانهها

 والیاتوخریداریتجهیزاتطبی
وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامه تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور 250,394,384 183,005,426

- 9,128,345 
والیترسحدی11پروژههایانکشافی

 شاملوغرب
وزارتصحتعامه

عامهوزارتصحت تقویهسیستمصحی)روندسوم( 12,628,528 2,497,133

- 21,834,000 
اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژههای

 1397و1396والیتیبرایسالهای
وزارتصحتعامه

- 25,432,415 
اعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتاز

 وجوهغیرمرشوط
وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامه پروژهصحتمندی 183,831,397 106,555,424

20,433,220 46,783,220 
;تخمهایبذریوکودnbspتهیهوتوزیع&

 کیمیاوی

وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

 برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی 1,831,201 1,831,198
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

944,200 944,200 
احیا،توسعهومراقبتفارمهایتحقیقاتی،

 ترویجیوتولیدی

زراعتآبیاریووزارت

مالداری
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

 (NHLPبرنامهملیباغداریومالداری) 17,662,165 9,382,001
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

 مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی 1,660,341 985,341
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

- 28,780 

پیشبینیوضعیتزراعت،هواشناسی

تکنالوژیهایزراعتی،تقویتسیستم

 معلوماتیواحصائیهزراعتی

وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

2,584,426 3,131,346 
پروژهعواملتولیدزراعتیافغانستان

(AAIP) 

وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

 توسعهکشتپختهوزعفران 3,144,000 80,000
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

2,631,928 2,631,928 
برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاک

 جامعه

وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

 پروژهآبیاریوذخایرآب 2,873,631 2,866,321
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

 ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی 1,821,938 1,821,937
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

 پروژهحوزهدریائیپنچآمو 34,799,352 2,876,976
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

 پروژههایانکشافیوالیتی 3,093,016 -
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

31,639,113 32,790,334 
پروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاریدر

 افغانستان
وزارتانرژیوآب

وزارتانرژیوآب تحکیمسواحلدریاها 58,302,075 38,296,528

- 3,699,410 
بدخشان-کیلوولتتخار220انتقاللین

 بشمولسبستیشنهایفیضآبادوکشم
وزارتانرژیوآب

1,247,286,06

3 

1,226,260,00

0 

اشکاشم-دیزاینوساختامنرسکفیضآباد

 کیلومرت150بهطول
وزارتفوایدعامه

- 25,285,527 
قوهکاردروزارتفوایدواحدانکشافبرنامه

 عامه
وزارتفوایدعامه

وزارتفوایدعامه اعامررسکپامیرها 6,700,000 -
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

256,631,976 435,111,318 
(NRAPبرنامهملیرسکهایروستایی)

 (ARAP/برنامهميلدسرتيسبهدهات)

وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

16,004,830 41,585,228 
درروستاهاوآموزشحفظبرنامهميلتهيهآب

 الصحهمحيطي

وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

 (NABDPبرنامهملیانکشافساحوی) 1,127,610 1,107,484
وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

75,951,736 91,358,766 
پروژههایوالیتیضمیمه-رسکهایروستائی

 1396;سالnbspبودجه&

وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

15,820,061 26,905,185 
اعامرپلوپلچکدر-رسکهایروستائی

 1396والیاتضمیمهبودجه

وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

- 433,549 
;هایnbspپروژه&-برنامهانکشافساحوی

 1396;سالnbspوالیتیضمیمهبودجه&

وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

- 558,133 

وحفرچاهشبکههایآبرسانی،تحکیمکاری

پروژههایوالیتیضمیمه-آبآشامیدنی

 1396بودجهسال

وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

 وجوهغیرمرشوطبهوالیات)انکشافدهات( 12,581,145 880,000
وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

 برنامهانکشافمهارتها 10,503,878 10,503,878

وزارتکار،امور

اجتامعی،شهداو

معلولین

 پروژهریفورمتقاعدومصؤنیتاجتامعی 496,848 496,848

وزارتکار،امور

اجتامعی،شهداو

معلولین

0 531652 
;الکرتونیکیسازیوریفورمnbspپروژه&

 وزارت

وزارتکار،امور

اجتامعی،شهداو

معلولین

 (GPIتقديرازاجرااتخوب) 15966525.38 13213369.89
علیهموادوزارتمبارزه

مخدر

70000 70000 

کنفرانسپنججانبهوآگاهیعامهازارضار

موادمخدر،ترشیحوبازنگریپالیسیهادر

 سطحکشور

وزارتمبارزهعلیهمواد

مخدر
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

وزارتامورشهرسازی اعامرتعمیراتاداریولسوالیهاووالیات 16048988 13374155

وزارتامورشهرسازی پروژههایوالیتی-اموراتساختامنی 2970896 2970896

وزارتامورشهرسازی پروژههایوالیتی-اعامرتعمیراتاداری 350000 0

وزارتعدلیه اعامرتعمیرمراکزاصالحوتربیتاطفال 17170000 0

30000 30000 
ظرفیتسازیملیتعلیامتآموزشوآگاهی

 محیطزیستی

ادارهملیحفاظت

محیطزیست

 زیربناسازیادارهمستقلاراضیافغانستان 8200000 0
ادارهمستقلاراضی

افغانستان

2,164,215,95

3 

2,884,716,60

3 
 مجموع
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 فصل چهارم

 NGOs فعالیت موسسات غیر دولتیتعداد و 

جودداشتهکههمگیدربدخشانو۱۳۹۷موسسهءخارجیطیسال۲۰موسسهءداخلیوبهتعداد۶۷بهتعداد

ها،ارتقایهایمختلفانکشافیازجمله:ساختامن،موسساتغیردولتیدروالیتبدخشاندربخشفعالمیباشند

داری،حقوقوقوانین،پاکیساحههایمهامتمنفجرناشده،صحتوتغذی،فرهنگی،زراعت،حکومتظرفیت،ماین

باشند.موضوعاتاجتامعی،صنایعدستیوغیرهمرصوففعالیتمی

ولسوالی و مرکز دولتیدر موسساتغیر که بصورتمتفاوتفعالیتداشته بهساحهءفعالیتهایموسسها اتنظر

 :گرددخالصهمیقرارذیلیساحۀپوششهاپوششدرولسوالی

 موسسه،۹۳........................................آبادمرکزوالیتشهرفیض 

 موسسه۷...................................................اشکاشمولسوالی، 

 ////موسسه،۳..................................................ارغنجخواه 

 ////موسسه،۱۵..........................................................ارگو 

 ////موسسه،۲۳.......................................................بهارک 

 ////موسسه،۱۲.......................................................تشکان 

 ////موسسه،۳.........................................................تگاب 

 ////.........................................................موسسه،۵.جرم 

 ////موسسه،۹.........................................................خاش 

 ////موسسه،۲......................................................خواهان 

 موسسه۱۰.........................................................////درایم 

 ////موسسه،۴.....................................................راغستان 

 ////موسسه،۷........................................................زیباک 

 موسسه۸........................................................////شغنان، 

 ////موسسه،۲.........................................................شکی 

 ////موسسه،۱۱..........................................................شهدا 

 ////موسسه۶..................................................شهربزرگ، 

 ////موسسه۹................................................ومنجانکران، 

 ////موسسه۲۱...........................................................کشم، 

 ////موسسه۲......................................................آبکوف، 

 ////.....................................................موسسه۵کوهستان، 

 ////موسسه۲.........................................................مایمی، 

 ////موسسه۳...........................................................نسی، 

 ////موسسه۹.........................................................واخان، 
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 ////موسسه۳.......................................................وردوج، 

 ////موسسه۷.........................................................یاوان، 

 ////وموسسه۱۵........................................پایان.............یفتل 

 ........................................................موسسه۳////یمگان.

موسسه(داخلیوخارجیثبتوراجسرتریاستاقتصادبدخشان۱۱۸قابلتذکراستکهبهبصورتکلبهتعداد)

موسسهءداخلیبصورتفعالوجودداشته۸۵موسسهخارجیو۲۱بهتعدادجملهزآنبودهکها۱۳۹۷المالیطیس

باشندکهغرضذهننشینشدنرقمموسساتبهفعالمیموسسهءداخلیغیر۱۰سسهخارجیومو۲ونیزبهتعداد

تفکیکفعالوغیرفعالویاهمداخلیوخارجیدرگرافذیلبهمنایشگذاشتهشدهاست:



اندکههایپروژویراتطبیقواجرامنودهیکسلسلهفعالیت۱۳۹۷و۱۳۹۶هایسالطیموسساتداخلیوخارجی

قرارذیلخالصهگردیدهاست:۱۳۹۷و۱۳۹۶موسساتبهتفکیکسکتورهاطیسالهایهایاینفعالیت

 ۱۳۹۶درسالمالی

گردیدهاست.تطبیقدالر۱۷۳۷۲۱بههزینهءپروژه۴..................داریسکتورحکومتدر

است.گردیدهتطبیقدالر۹۱۷۰۱۳۵بههزینهءپروژه۲۹..سکتورزراعتوانکشافدهاتدر

است.گردیدهدالرتطبیق۱۱۶۹۹۵۰بههزینهءپروژه۳تورزیربناومنابعطبیعی......سکدر

است.گردیدهدالرتطبیق۴۱۶۴۵۹۳بههزنیهءپروژه۴سکتورصحتوتغذی................در

است.گردیدهتطبیقدالر۳۶۳۹۴۶بههزینهءپروژه۱۳سکتورمعارفوفرهنگ............در

است.گردیدهدالرتطبیق۲۸۴۱۴۶۹۱بههزینهءپروژه۳۰..........سکتورمصئونیتاجتامعیدر

 :۱۳۹۷ودرسالمالی

۲1 

۸۵ 

۲ 
1۰ 

۰ 

1۰ 

۲۰ 

۳۰ 

۴۰ 

۵۰ 

۶۰ 

۷۰ 

۸۰ 

۹۰ 

 موسسات داخلی غیرفعال موسسات خارحی غیرفعال  موسسات داخلی فعال  موسسات خارجی فعال

 رقم موسسات داخلی و خارجی به تفکیک فعال و غیر فعال
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دالرتطبیقگردیدهاست.۱۳۶۵۷۸۴پروژهبههزینهء۹قانون.وحاکمیتداریسکتورحکومتدر

است.گردیدهتطبیقدالر۱۸۷۵۸۹۱۹پروژهبههزینهء۳۹کتورزراعتوانکشافدهات.....سدر

است.گردیدهقتطبیدالر۳۱۴۹۵۱۹پروژهبههزینهء۶.........سکتورزیربناومنابعطبیعیدر

است.گردیدهتطبیقدالر۳۳۷۷۶۱۵۹نهءیبههزپروژه۱۱.ورصحتوتغذی.................سکتدر

 است.گردیدهتطبیقدالر۱۱۵۵۴۰۴۸بههزینهءپروژه۲۴..............سکتورمعارفوفرهنگدر

است.گردیدهتطبیقدالر۶۲۳۳۹۹۸بههزینهءپروژه۳۴...........سکتورمصئونیتاجتامعیدر

گیریرادربخشگانهفعالیتهایچشم۸قابلتذکراستکهمتامموسساتداخلیوخارجیدرچوکاتسکتورهای

هاغرضتطبیققوانینوهایزراعتی،ارتقایظرفیتکانال،اعامرهاها،احداثرسکاتب،اعامرکلینیکهایاعامرمک

هاوامثالهمانجامدادهاند.پاکیماینحقوقبرشی،

درنظرداشتمعلومات دستبا ریاستاقتصاد )۲۰۵۳بصورتمجموعی)داشته و موسساتغیر۸۱۴مرد( در زن(

 بصورتکارمند دولتی میرسمی رکودمرصوفایفایوظیفه و توسعه به نظر ارقام این استکه تذکر قابل باشند،

دولتیهایپروژویموسساتفعالیت ثابتمنی،غیر و بوده نوسان نیرویکارباشددرحال یعنیافزایشاستخدام ،

.هایانکشافیتوسطموسساترابطۀمستقیمداردباداشنتفعالیتانسانی
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 فصل پنجم

 طرح انکشافی والیت بدخشان

 طرح وتحلیل افزایش تولیدات وانکشاف صادرات محصوالت زراعتی

اهدافانکشافیمیزانافزایشتولیدات  رسیدنبه ساخنتزراعت، روشهایتیکنالوژیکیومکانیزه از استفاده با

پایدار،بلندبردنعایداتدهاقین،افزایشصادراتوتولیداتپسته،چهارمغز،زعفران،سیب،گیالس،آلوبالووگوشت

بلندبردن یدهاقینومالداران،ایجادزمینهوفرصتهایخوبیکاریبرا مرغ،کاهشفقر،تامینمصونیتغذائی،

 سطحاقتصاددهاقینوافزایشحاصالتبااستفادهازفروشوصادراتمحصوالتزراعتیومالداری

 تحلیل اقتصادی محصول:

والیت مالداری و زراعتی محصوالت ترین عمده از گوشتمرغ و بالو آلو گیالس، زعفران، سیب، چهارمغز، پسته،

تن500الی300ازفروشآنبیشرتاسعارخارجیداخلکشورمیگردد.تولیداتپستهساالنهبهبدخشانمیباشدو

افغانیمیباشدکهارزشمجموعتولیدپسته1500افغانیومغزآن750میرسد،فیکیلوگرامپستهبدونپوستمبلغ

،فیکیلوآلووگیالسمبلغ175000وگیالسمیلیونافغانیمیباشد،مقدارتولیدآلوبالو42.6دراینوالیتمبلغ

میلیونافغانیمیباشد.8.7افغانیکهارزشمجموعیآنمبلغ50

 تحلیل وضعیت: 

 نقاط قوت: 

 موجودیتساحاتزراعتیزمینهایللمی،کوهها،علفچرهاوغیره 

 موجودیتآبوهوایمناسب 

 هکتارجنگلپسته17111موجودیت 

 نقاط ضعف:

 گدامذخایراسرتاتیژیکدرسطحولسوالیهانبود 

 نبودخدماتترویجی 

 نبودکارمندانتخنیکیومسلکیدرسطحوالیت

 فرصت ها: 

 موقعیتویژهجیوایکونومیکباداشنتشهرتتاریخیراهابریشمکهافغانستانرابهسهکشوربهویژهکشورچین

کهیکیازقدرمتندتریناقتصادیجهانبشامرمیرودوصلمینامیدکهاینوالیتبسرتمناسببرایانکشافی

 سابمیروداقتصادوتجارتویکیازراههایترانزیتیدرشاملکشوربهح

 هکتارازجنگلهایمثمرمانندپسته،بادامکوهی،چهارمغزواشجارغیرمثمرمانندارچه،70000موجودیت

 ایرغی،گزوغیرهپوشیدهبودهکهاهمیتاقتصادیفراوانداشته.

 موجودیتشورایانکشافیدرسطحقریهجاتدررابطهبهمحافظتجنگال 

 دربعضیولسوالیهاموجودیتانجمنجنگلداری 
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 تهدیدات: 

 آفاتوامراضنباتی 

 سیالبهایمدهشوخطرناک 

 افزایشقطعجنگالت 

 نتایخ متوقعه:

 بلندبردنمولدیتتولیدپسته،چهارمغز،سیب،زعفران،گیالس،آلوبالوگوشتمرغ 

 صنعتعسلتشویقدهاقینبهبذرپسته،چهارمغز،سیب،زعفران،گیالس،آلوبالووترویج 

 تقویتزنجیرهارزشافزایی 

 افزایشدرآمددهاقینپسته،چهارمغز،سیب،زعفران،گیالسوآلوبالو 

 ایجادفرصتهایشغلی 

 تامینمصونیتغذایی 

 کاهشفقر 

 تعویضواردات 

 تشویقصادرات

 نتیجه گیری :

 گیالس،  زعفران، اثردرصورتتطبیقاینطرححاصالتپسته،چهارمغز،سیب، از بالوگوشتمرغبلندرفتهو آلو

نتیجه صادراتمحصوالتبیشرتاسعارخارجیداخلکشورگردیدهکهباعثبیشرتشدنعوایددولتمیشودکهدر

باعثرشداقتصادیازیکسووازسویدیگرباعثخودکفائیمیگرددوقابلیادآوریاستکهباتطبیقاینطرح،

ذائیتامینوشغلایجادمیگردد.فقرکاهش،مصونئیتغ
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 فصل ششم

 خالصه برنامه های ملی دارای اولویت

 برنامه  میثاق شهروندی

 :      جدول زمانی

 سالمیباشد.4سالتطبیقمیشودومرحلهاولآن10مرحلهبودهکهطی3اینبرنامهدارای

  800,000,000دالرامریکائی  :بودجه

 800,000,000دالرامریکائی  :تعهد

 درمرحلهاولخالیمالیوجودنداردمالی: ء خال

 شورایعرضهخدماتومشارکتشهروندیشورای انکشافی: 

رسآمافتتاحگردیدوآمادگیهابرایتطبیقمرحلهاولآنمطابقپالن2016میثاقشهروندیدرسپتمربوضعیت:

 درجریاناست.

 تفصیل:

 ارایه خدمات شهری جز اول: 

 دالر امریکائی  383,130,000بودجه :

والیتازخدماتذیلدرمرحلهاولبهرمند34شورایهایانکشافیقریهدر12000حدودارایه خدمات شهری:

خواهندگردید:

 دسرتسیهمگانیبهآبآشامیدنی

قابلزیربنایشهری:حداقلیکیازخدماتیابتداییذیل)بادرنظرداشتتحلیلخالموجود،ساختاراجتامعیو

 (:برق،رسکهایابتداییویازیربناهایکوچکآبیاری.دسرتس

شورایانکشافیشهریو 850وجوهساحاتشهری:درمرحلهنخست،اینبخشبرنامهحکومتداریوجوهموردنیاز

دالرامریکاییدریافت70,000گذررادرچهارشهرعمدهکشورفراهمخواهدمنود.هرشورایانکشافیمبلغ170

وآبروها،آبآشامیدنی،مدیریتکثافاتجامد،شامره بهبودرسکها میتواندیکیازخدماتچون: خواهدمنود.شورا

1250تا800شورایانکشافیویا5شورایگذر)متشکلازگذاریمنازلویابرقبرایمنازلراانتخابمنایند.هر

دالرامریکاییدریافتخواهندمنود.شوراهامیتوانندیکویاچندخدماتازقبیل،بهبود200,000خانواده(مجموعاً

میدانهایبازیبرایزنانو یا ساحاتتفریحیو پارک/ آوریآبآشامیدنی، فراهم دوم، تنظیمرسکهایدرجه یا و

ایخانمهادریافتمنایند.اطفال،مدیریتکثافتهایجامد،برقبرایروشنیمنازل،پروژههادرآمدزابر

توسطوزارتزراعتآبیاریومالداری،درهآمهنگیباشوراهایانکشافی،جهترسیدگیبهاقشارخدماتزراعتی:

فقیروآسیبپذیرصورتخواهدگرفت.موادموردنیازتولیدگندم،موادموردنیازباغداری،بازسازیشبکههایآبیاری

نگهداریمنابعطبیعی،وفراهمآوریخدماتحیوانیایجاددرآمدوانکشافاقتصادیرادرسطحومدیریتآبمزارع،

ملیومحلیاطمینانمیبخشد.

وزارتمعارفباکمیتههایمعارفکهمسئولبلندبردنآگاهیدهی،انسجامفامیلهاجهتارسالاطفالمعارف:

شدکارخواهدمنود.شانبهمکاتب،ونظارتاطفالواساتیدمیبا
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نظرخواهد در امورتعلیمی متامی در را آنها نظریات و منوده نظارت ها کمیته های فعالیت از انکشافی شورای

درطولهفته3-1گرفت.شهروندانازاینکهمتاماستاداندارایسندفراغتصنفدوازدهبوده،شاگردانبینصنفهای

12-7ساعتدرسیوشاگردانبینصنفهای30درطولهفته6-4ساعتدرسی،شاگردانبینصنفهای24

ساعتدرسیدرهفتهنظارتخواهندداشتنقشهبرداریمکاتبورسویشاگردانبیرونازمکتب،نظارت36شامل

خدماتمعیاری،اطمینانازایجادیکمحیطسامل،بازسازیمکاتبوسایرفعالیتها.

یامازطریقکمیتههایفرعیوشورایانکشافیصحیدربخشصحتوکلسرتهاوزارتصحتعامهمستقصحت :

عرضهخدماتخواهدمنود.

سطح بردن انکشافیمسولیتبلند کلسرتهایشوراهای و انکشافی شوراهای با هآمهنگی هایفرعیدر کمیته

آوریخدماتصحیبرایاطفالوبزرگساالن،و جهتفراهم فامیلها انسجام خدماتصحیآگاهی، عرضه نظارتاز

 .)نظارتازعرضهحداقلخدماتمعیاری،ارایهبستههایاساسیخدماتصحی،وفعالیتهایدیگر.

 جز دوم:

 ایجاد ساختار نهاد ها 

 دالر امریکائی146,980,000بودجه: 

منایدکهدرسطحوزارتخانهها،مطابقبرنامهایجادشدهمیثاقشهروندیقادرخواهدبودسازمانهایداخلیراایجاد

والیات،شاروالیها،ولسوالیهاوتاسطحقریهجاترادربرمیگیردکهاینسازمانهاقادرخواهدبودتازمینهپیرشفت

 شانرافراهمسازد.اینبرنامهازارتقاظرفیت،کمکتخنیکی،تسهیلوارایهخدماتحامیتمیکند.

 جز سوم:

 ابی ، کسب دانش نظارت و ارزی

 دالر امریکائی  5,400,000بودجه:

سازماندهندهگان اولویتمانقراردارداینبرنامهانکشافخواهددادکهتوسطمدیراناجراییه، کارهایکهدر

اجتامعیصورتمیگیرد.نظربهایناولویتبندیگزارشهایمنظموارزیابیهاقادرخواهدبودکهازسهمگیریزنان،

وگروههایآسیبپذیرمانندومتقاعدینوب یجاشدهگانداخلیاطمینانبخشد.دراینبرنامهدرخواستهایفقرا

زیادیبرایراپوردهیشکایتوجربانخساراتگنجانیدهخواهدشد.نظربهارزیابیکهازطرفصندوقوجهیپول

خدماتاس ارایه و بنایی زیر خال منودن پیدا منظور به ای ماهواره تصاویر از صورتمیگیرد تفادهبرایافغانستان

اجتامعی بهبرنامهطرحریزیشدهاست:مانند)سیتیسی(، میگردد.برایارایهخدماتبهرتتحقیقاتمتعددنظر

شدن،حسابدهیمتقابلاجتامعیوارزیابیهایکیفیتتخنیکی.

 جز چهارم: 

 تطبیق و مدیریت پروژه

 دالر امریکائی  91,410,000بودجه: 

درخواهدبودتاظرفیتانستیتوتهاراازسطحملیبهسطحوالیتی،ازسطحولسوالیاینبرنامهدرسطوحمخلفقا

هاتاسطحقریهجاتبلندبربد.

شورایانکشافیوکمیتههایفرعیدربارهنقشفعالیتوتطبیقپروژههایشانکهشاملمدیرتمالیوتدارکات

میشودآموزشدادهخواهندشد.
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 جز پنجم :

 MCCGاجتامعی وادغام 

 دالر امریکائی  45,080,000بودجه:

تاکیدزیادرویاجتامعیشدنگروههایآسیبپذیرکهشاملزنان،متقاعدین،بیجاشدهگانداخلیکهاینبرنامه

انجامپذیرخواهدبود.کهارایهآنتوسطتحقیقاجتامعی،بهزیستیکهرضورتبهشناختجامعه،تحلیلچالشهادارد

آموزشبهرتمتامکارمندان،شوراهایانکشافیوکلسرتهاوشوراهایگذرهمچناننظارتوارزیابیازبخشهای،

 .صورتخواهدگرفتآسیبپذیروشمولیتآنهادربرنامه

 برنامه توامنند سازی اقتصادی زنان  .1

 پنجسال:جدول زمانی

 دالرامریکائی200,000,000بودجه: 

 دالرامریکائی 18,000,000تعهد: 

 دالرامریکائی182,000,000مالی :  ءخال 

 شورایانکشافمنابیعبرشیشورای انکشافی:

 وضعیت : 

افتتاحگردید،وواحدبرنامهملیتوامنندسازیرساما2017مارچسال8برنامهملیتوامنندسازیاقتصادیزناندر

اقتصادیزناندروزارتکاراموراجتامعیبرایهامهنگیبیشرتفعالیتهاتاسیسگردیددرحالحارضوزارتخانه

 هاواداراتذیدخلباالیانکشافبودجهوپالنهایتطبیقیبرایبرنامههایملیدارایاولویتکارمیمنایند.

 صیل:تف

 جز اول :

گسرتشارقاماحصائیویتاثیرگزاربرفعالیتهایاقتصادیزنانوتقویتظرفیتپیگیریاحصائیه به اساس جندر : 

 تحلیلواستفادهازارقاماحصائیوی.

 جز دوم : 

 برداشنت موانع قانونی برای مشارکت :

بهرتقادرهاقتصادیوحصولاطمینانازاینکهزنانبهنحوازمیانبرداشنتموانعفراراهاشرتاکزناندرفعالیتهای

بهاشرتاکدرفعالیتهایاقتصادیواجتامعیمیباشند.

 جز سوم :

 سواد آموزی ،مدیریت تجارت و مهارت های کاری:

اینموردتکمیلکنندهبرنامهملی.بلندبردندانشومهارتهایزنانجهتانجامبهرتاموردرمنزلوبیرونازمنزل

زنانصنفهایسوادآموزیدایرمیمنایندو36,000سالآیندهبه5انکشافمنابعبرشیمیباشدوزارتمعارفدر

سالآیندهزمینهآنفراهمخواهدگردیدتادرمکاتب5زناندرجریاندرسمیباشند.درظرف 200,000فعالبتعداد

معل بحیث ظرفروستایی در گردد استخدام  10مین در زنانه لیله یک حداقل آینده افغانستان34  سال والیت

اعامرخواهدگردید.

 جز چهارم : 
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بهبوددسرتسیبهوجوهمالیازمجراهایرسمیوغیرحصول اطمینان از دسرتسی گسرتده به وجوه مالی:   

 رسمی.

  : جز پنجم

 زراعتی ، خدمات توسعوی، و بازار ها :بهبود دسرتسی به لوازم و وسایط  

ارتقاظرفیتزنانجهتاشرتاکدربازارهایزراعتی،امرارمعاشباازدیادتولیدجهتبهبودامنیتغذاییوافزایشدر

 آمدخانوادهها

 جز ششم : 

 دسرتسی به بازار های خالق اقتصادی :

بهبوددسرتسیزنانبهموادباکیفیتبازارها،تسهیلصادراتوایجادعایدبرایزنانوفامیلهایکهدرفعالیتهای

 خالقاقتصادیمبادرتمیورزند.

 برنامه  ملی زیربنا .2

 پنجسال:جدول زمانی

 000,000 ,5,995دالرامریکایی      بودجه:

 ازاجزایتأمینمالیمشخصشدهاند،اماهیچکدامتاکنوننهایینشدهاند.منابعمالیمشخصبرایبرخیتعهد: 

 TBDمالی:  ءخال 

 شورایانکشافیزیربناشورای انکشافی : 

درزمانکنفرانسبروکسلتوسعهیافت.ازآنزمان،لیستپروژههابهمنظوربرنامهملیدارایاولویتاینوضعیت : 

النتطبیقآندرحالتانکشافبودهوگزینههایمالیتحتبررسیپاولویتبندیفعالیتهاتوسعهدادهشدهاست.

 قراردارند.

 تفصیل:

 :جز اول

،گسرتششبکههایوالیتی،TAPکیلووات500خطوطانتقالجدیدوپروژههایسباستیشن:خطانتقالانرژی:

 .سيستمشميسخارجوداخلشبکهقابلتجدیدپروژههایتولیدانرژیملی،نیروگاههایآبی

 دالر امریکائی 1,370,000,000بودجه:  

 جز دوم:

و حمل آهن، راه ها، جاده وترانسپورت: خشکه بنادر  تجارت، در ترسیع شهری، نقل و حمل کابل، شهری نقل

تدارکات.

شبکهجاده:جادهحلقه،جادهاتصالبهنقاطعبورمرزی،تونلسالنگوجادهدسرتسی،

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

–مزاررشیف-شربغان-اندخوی ترانسپورت–کندز سیستم ترانسپورتعمومی، شیرخانبندر.رسکحلقویکابل،

ودیگرتجهیزاتتخنیکی.MLATهوشمند،میدانهواییورادار

 دالر امریکائی  000, 995,000 ,2بودجه: 

 جزسوم:
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 منابع آبی وآبیاری:

آبیاری)بازسازیطرحهایموجود،طرحهایجدیدومخزنآب(زراعتآثارفیزیکیآبیاری،

دالر امریکائی   650,000,000بودجه:  

 جزچهارم: 

مرتبطباسایربخشهاتوسعه صنایع استخراجی:

 بودجه: ندارد

 جزپنجم:

 مسکن،مناطقتوسعهومناطقویژهاقتصادی:سکتور شهری

 دالر امریکائی  600,000,000بودجه: 

 جزششم:

  Digital Casa:اوری اطالعات و ارتباطاتنف

 دالر امریکائی  000 ,90,000بودجه: 

  جز هفتم:

 لینانتقالیTAP 500kvو TAPI, CASA 1000:طات منطقویارتبا

 دالر امریکائی  330,000,000بودجه: 

 انکشاف برنامه جامع ملی دارای اولویت زراعت .3

 سال پنج:جدول زمانی

 دالرامریکائی 1,978,100,000:بودجه

 مراجعهبهاجزاتعهد:

 مراجعهبهاجزا:  مالیخالء 

 شورایارائهخدماتومشارکتشهروندانشورای انکشافی:  

یکپیشنویساینبرنامهملیدارایاولویتدرجریانکنفرانسبروکسلانکشافیافتهبوداماهیچگونهوضعیت:

ارزیابیاقتصادیوارزشپولیرادربرنداشتبناًاینبرنامهملیدارایاولویتدرحالحارضموردبررسیقرارداشته

 بازبینیوپیرشفتهایعملیدیگرآنبررسیگردد.2016تاارزیابیاقداماتمربوطبههزینهآنالیاکتربسال
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 تفصیل:

 جز اول:

،توجهخواهدرسیدلیونهکتاریم2.7لیونهکتاربهیم2.45 سالآیندهافزایشزمینهایآبیاریشدهاز5درآبیاری:

خواهدرسیدکهباالیلیونهکتاریم3.1 به2025درازمدتباالیافزایشسطحزمینهایقابلآبیاریتاسال

انوادهتاثیرگذارخواهندبود.خ 650,000 گیسطحزند

.بودخواهدملیونتنغلهجات8ملیونتنبه5.8افزایشازآننتیجهمتوقعه

 دالر امریکائی  393,000,000بودجه:

 دالر امریکائی193,000,000 تعهد: 

 دالر امریکائی   200,000,000کرسبودجه:

 جزدوم:

هکتارزمین110,000لیونتناست.عالوهبراینیم5.9سالآینده5هدفتولیداتگندمدر گندم و دیگر حبوبات:

3.1لیونبهیم2.45 سالآیندهقرارخواهدگرفت،افزایشفیواحدتولیداتاز5 آبیوللمیتحتکشتگندمدر

لیونتنبرایزمینهایللمی،تقویتارتباطاتیم1.3لیونتنبهیم1.03لیونتنفیهکتاربرایزمینهایآبیویم

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

شاف(باالیانک2021-2019کاسنتضایعاتحاصالتگندمتوجهخواهدداشت)دومیلیونتنساالنه(ومرحلهدوم)

روشهایجدیدوارایهخدماتموثرتوجهدارد.

 دالر امریکائی 350,000,000  بودجه: 

 دالر امریکائی  80,200,000تعهد: 

 دالر امریکائی  269,800,000کرسبودجه: 

 جزسوم:

افزایشتعدادحیواناتو/یاافزایشسطحبهرهوریدرهرحیوانبرایپاسخگوییبهتقاضایبیشرت :حیوانات اهلی

.وترنری1دردوبخشکلیدی(2045میلیونالی 70 ،2025میلیونالی47برایغذاازجمعیتروبهرشد.)

.محصوالتحیوانی.2وصحتحیوانی.

 دالر امریکائی  350,000,000بودجه: 

 دالر امریکائی  70,000,000تعهد:  

 دالر امریکائی  280,000,000کرس بودجه:  

 جز چهارم:

بانکجهانیفیصد 5.5رشدساالنه:باغداری (2014 که بخشفرعیانتظاردارد تحت400,000( زمینرا هکتار

کمک و 1.6پوششقرارداده سال تولیداتناخالصداخلیتا رشد دالرامریکاییبه %در2افزایش2024میلیارد

حاصالتغلهجاتبارسمایهگزاریدرستدرطرحاحیایآبیاریامکانپذیراست.ظرفیتباالبردنتولیداتناخالص

 سال3.23داخلیبه تا 2024میلیارد مقایسه با سال1.4) دالرامریکاییدر زمینهای2012میلیارد توسعه .)

%درسال.افزایشصادرات 10-5هکتار.افزایشفیهکتارتولیداتباافزایشتولیدات12,400باغداریساالنهبه
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تولیدات 15–10%درسال.توسعهمحصوالتصنعتیازقبیل)کتان،زعفرانوسویا(و5محصوالتباغداریحداقل

سالآینده.5شکوتازهدرباغداریباارزش،بهشمولمیوههایخ

 دالر امریکائی   350,000,000بودجه:   

 دالر امریکائی   70,000,000تعهد: 

 دالر امریکائی   280,000,000کرسبودجه: 

 جز پنجم: 

رویکردهایتغییرآبوهواباکشورهایهمسایهوچارچوب)بیستیکومیننشستپاریس :مدیریت منابع طبیعی

اقلیم(مقایسهشدهاست.توسعهاقتصادیپایدارجوامعکهبهمنابعطبیعیبستگیدارد.اینجزءدررابطهبهتغیر

ستوناست:جنگلداری،مراتعومدیریتگیاهاندارویی،مدیریتمنطقهحفاظتشده،توسعهرسمایهانسانی4دارای

وغیرانسانی.

 دالر امریکائی   318,700,000بودجه:  

 دالر امریکائی    17,000,000تعهدات: 

 دالر امریکائی 301,700,000کرسبودجه: 

 جز ششم:

٪نفوسکشورازمصونیتغذاییبرخوردارنیستند.تغییراتاقلیمی،خطراتطبیعیو 33:مصونیت غذایی وتغذیه

درگیریباعثتأثیربردسرتسیاساسیموادغذاییمیشود.کشاورزیشهریوباغداریخانگیتشویقخواهدشد.

 دالر امریکائی  81,400,000بودجه:      

 دالر امریکائی   17,000,000تعهدات:   

 دالر امریکائی64,400,000 کرسبودجه:

 جز هفتم:

تشکیلخواهندشد. سالآینده2لغوشدهودر ساختاروفرایندهاوزارتزراعت :اصالحات اداری

 جزهشتم: 

نگهداریوتوسعهفعالیتهایزراعتیاست.بزرگرتینرسمایهگذاریتحقیقاتیکهمسیرمهمبرای :تحقیق وتوسعه

درریاستهایزراعتوالیتیخواهدبودچراکهنزدیکبهدهقاناستوازرویکردهایدهقانمحورباارائهخدمات

حامیتمیکند.

 دالر امریکائی 50,000,000بودجه: 

 دالر امریکائی3,500,000 تعهدات: 

 دالر امریکائی  46,500,000 کرسبودجه:   

 : نهمجز 

دسرتسیبهقرضهتوسطکشاورزانهمچنانیکچالشبزرگاست.بانکهایتجاریمیتوانندنقش :اعتباردهی

داشتهباشند.سیاستهایمالیبهرتتعریفشدهبرایتحریکاعتبارموردنیازاست.دراینمیانبانکتوسعهزراعتی

سالآیندهو"واسطههایمالی"نیزشاملمیشود.5 در

 دالرامریکائی)هیچتعهدیصورتنگرفته(100,000,000بودجه:
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)مسائلمربوطزراعتیحامیتازسکتورخصوصی:مشارکتدربخشخصوصیبهعنوانفعالیتهایبیشرت جز دهم:

طی مالیاتی(؛ های مشوق فصلی، های تعرفه نظارت، دنبال5به به  مالداری و آبیاری زراعت آینده،وزارت سال

ارزشبرایتحریکتقاضای پردازشزنجیره اسرتاتیژیتوسعهاقتصادیبراساسرسمایهگذاریبخشخصوصیدر

 است.زراعتیبازاروبهرهوری

 جز یازدهم:

 .مبارزهباموادمخدر،زناندرکشاورزیومبارزهبافساد بخش های همه شمول:  

 پالن اصالحی سکتور عدلی و قضایی  .4

 سالپنج جدول زمانی:

 درحالجریاناسترویبودجهکار :بودجه 

 :مالی  ءخال 

 حکومتداری،حاکمیتقانونومبارزهبافساداداریی:انکشاف یشورا 

 وضعیت:

تطبیقآندرحالحارض  تائیدگردیده قضاییکابینه دارایاولویتتوسطکمیتهعدلیو مجلسبعهدهاینبرنامه

شورایعالیبرایحاکمیتقانونومبارزهبافسادمیباشد.واسناددرحالتترجمهبهزبانانگلیسیقراردارد،ومتام

ههایعملیاتیخویشرادنبالمیکندوهزینههایآنرامیپردازند.وزارتخانههاواداراتذیدخلکاربررویبرنام

 تفصیل:

)درجریان(اصالحات ساختاری موسسات بخش عدلیجزاول :

 )جریاندارد(ارتقا ظرفیت جزدوم:

 )جریاندارد(مبارزه با فساد جزسوم:

 دارد()جریانشفافیت و پاسخگویی  جز چهارم :

 )جریاندارد(برنامه آگاهی دهی عمومی بازار جز پنجم :

 )جریاندارد(بررسی و اصالح قوانین جز ششم :

 پروگرام  انکشافی معادن و منابع  .5

 سالپنج :جدول زمانی

دالرامریکائی130,032,450 :بودجه

:تعهد

:مالی ءخال 

 شورایهایانکشافیزیربنا :شورای انکشافی

ماهمیبادونرها16طرحابتدائیتوسطوزارتمعادنوپطرولیمترتیبگردیدهوبراینظرخواهیبهتاریخت :یوضع

 انکشافخواهدیافت2017رشیکساختهشدهویکبرنامهتفصیلیدرماهاکتوبرسال
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 تفصیل:

 جز اول:

 ارتقا ظرفیت صنعتی :

 دالر امریکائی  25,541,700بودجه: 

ارتقاظرفیتوزارتخانهبرایتقویتبهرتمدیریت

چارچوبحاکمیتشفافوپاسخگو

 اصالحاترشکتهایدولتی

اصالحاتدرپالیسیهاوقوانین

 جز دوم : 

 GEO-TECHNICALارتقا رسمایه گذاری و اطالعات 

دالر امریکائی 241,600 ,40: بودجه

 AGSگسرتشقابلیتهای

معلوماتورسمایهگزاری

 جز سوم : 

 مقررات، بازرسی و تطابق 

 دالر امریکائی   150 ,39,584  بودجه : 

 بهبودچارچوبقانونی

بهبودجوازوتطابققراردادها

تقویتنظارتوارزیابی

 برنامه انکشافی نیروی برشی .6

 سالپنج :جدول زمانی

 تعیینخواهدگردید :بودجه

 تعهد:

 :مالیء خال 

 شورایانکشافیقوایبرشی:شورای انکشافی

مسودهطرحابتداییاینبرنامهملیدارایاولویتتهیهگردیده،کهفعالتحتبررسیحکومتمیباشد.پالن ت:عیوض

 تهیهخواهدگردید.2017مرشحاینبرنامهالیاکتوبر

 :تفصیل

 جز اول :

 آموزش های  حرفوی و تخنیکی

آموزش تخنیکیحرفویو تعلیم فهمیدنتفکیکیاز  (TVET)نیاز اساسیبرای تعلیامتحرفوی :تفکیکمیان

 (وآموزش،آموزشمجددکسانیکهبیکاراند،وآموزشبیشرتبرایکارمندانوبزرگساالن 19-15جوانان)

 %رسیدهاست.5(،فعالفقطبه 19-15ر)تفکیکگروپهایموردنظر:نیازبرایرسیدنزیادترگروپهایموردنظ
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 مدرنسازیدورهآموزشیسنتی

 مدیریتخودیرشکتها

 همکاریمیانسکتورخصوصیوسکتورهایعامه

 تحقیقورسیدهگیبهنیاز

 جزدوم :

 تحصیالت عالی

 بهبودیافنتکیفیتتحصیالتدرپوهنتونها

 مدرنساخنترضوریاتتدریسوآموزشپوهنتون

توسعهتیمکاریتحصیلکردهمتخصصوواجدرشایط

 صدورمجوز،تضمینکیفیتواعتبارنامهموسساتتحصیالتعالیبهاساسمعیاراتبیناملللی

کیفیتدربارهتحصیالتعالیسکتورخصوصیتحقیقومحصولازپوهنتونهایافغان

 برنامه حکومتداری مؤثر  .7

 پنجسال جدول زمانی :

 کاردرحالجریاناست :بودجه

 :تعهد

 مالی :ءخال 

 شورایحاکمیتقانونومبارزهعلیهفساداداریشورا ی انکشافی:

 ت:عیوض

بخشمدیریتمالیعامهتکمیلگردیدهوتحتتطبیققرارددارد.جهتتکمیلبخشپالیسیحکومتداریوالیتی

کارجریاندارد.

 تفصیل: 

 جز اول :

 مدیریت مالی عامه  

بخشاصالحمدیریتعامهتحتتطبیقاست.میکانیزمتطبیقآنازطریقپالنبهبوداجرااتمالیصورتمیگیرد،که

سالهبرایهمهاشرتاککنندهگانتیم)اساسا5ًگشایشیافت.اینپالنبهاساسطرحپالن2016اینپالندرسال

جهتدادنانگیزهوپیگیریازاجراات(TBPM)وزارتمالیهودوارگانخارجازوزارت(باروشمدیریتاجرااتتیم

 میباشد.

 جز دوم :

 حکومتداری والیتی

ستقلدولتیبشمولادارهمستقلبخشحکومتداریتحتبررسیگروپکاریکهمشتملازچندینوزارتوإداراتم

ارگانهایمحلی،وزارتمالیه)معینیتپالیسیوریاستعمومیبودجه(،وزارتاقتصادووزارتاحیاوانکشافدهات

بودجهوالیتی،بههمینترتیب تهیهیکسندجامعاستکهشاملپالیسینهای میباشد.هدفاینگروپکاری

الیتیومقررهپالنوالیتیمیباشدمسودهپالیسیحکومتداریو
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کهدرسال بودجهوالیتیابتداییموجود، بهپالیسی سندنظر تنظیمیافتهاستتهیهخواهد1394/2015این

گردید.اینبرنامهحکومتداریوالیتیازپایینبهبرنامهمیثاقشهروندیارتباطوپیوندخواهدخوردوهدفآنتهیه

 اریمیباشد،کهبهبودعرضهخدمات،حسابدهی،ومنایندگیحکومتراتسهیلمناید.یکپالنحکومتد

 برنامه انکشاف شهری: .8

 سالپنججدول زمانی : 

 کاردرحالجریاناستبودجه:   

 تعهد: 

 مالی :ء خال 

 شورایانکشافیزیربنا :شورا ی انکشافی

بودکهسهستوناصلیبهعنوانوضعیت :  کنفرانسبروکسلترتیبگردیده یکطرحابتدایبرایاینبرنامهدر

وادار باالیتوسعهبودجهوبرایآمادهاچارچوبکلیبرایاینبرنامهملیشناختهشده.وزارتخانهها تذیدخل

 ئیویکارمیکنند.اسازیبرنامهاجر

 تفصیل :

 جز اول: 

 قویت و انسجام مدیریت شهری:ت

اصالحچارچوببرنامهریزیشهریجهتاتخاذبرنامههایمختلفدرسطحاداری.برنامهملیپالیسیانکشافشهری

 اسرتاتیژیملیشهریتدوینوتصویبگردید.

 جزدوم  

 اطمینان از مسکن مناسب و دسرتسی به خدمات شهری عمومی برای همه

برنامهتقویتهمبستگیملیازطریقشوراهایانکشافیوجلساتگزرهابهوسیلهساختارهایموجودهاجتامعیو

دیدشهری.جسکتورخصوصیانکشافیوتطبیقپالن

اطمینان از مسکن مناسب و دسرتسی به اقتصاد شهری و زیربنا جز سوم :

شناساییپروژههایعمدهموردنیازدرسطحمنطقهومحل/تقویتپارکهایصنعتیمراکزگزرهایکوچکو

 متوسطدرپنجشهرهایعمدهبادرنظرداشتموثریتهایموجود

 برنامه انکشاف سکتور خصوصی  .9

 سالپنججدول زمانی :  

 :هجبود

 تعهد :

 مالی: ءخال 

 شورایعالیاقتصادیانکشافی :  یشورا
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 فصل هفتم

 رسوی وضعیت زنده گی  در افغانستان 

 افغانستان گیدر وضعیتاجتامعیواقتصادیمردم1395رسویوضعیتزنده ترینمنبعمعلوماتدرمورد جامع

ردرافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاحصائیهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمکتخنیکیانستیتیوتسکتو

بهنرشرسید.1397(درسالICONعامهجامعهاروپا)

فعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکهخصوصیتچندگانه1395نرشرسویوضعیتزندهگیدرافغانستانسال

گیاینرسوییکوسیلهمنحرصبهفردبرایپالیسیسازانومتامسازمانهایملیوبیناملللیبشاممیرود،ویژه

توانائیتحلیلتغیراتفصلیدرشاخصهایانکشافیمرتبط، یاینرسویعبارتاندازپوششنفوسکوچی، ها

توانائیتولیداحصائیهبهسطحوالیتهمچنانتداومرسویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافیرامهیا

میسازد..

هدفاز12شاخصراتحتپوششقراردادهکهشامل1395،20رسویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسال

درایندراینگزارشارایهگردیدهاست،رسویوضعیتزندهگی17میان اهدافانکشافپایداربودهواکرثیتآنها

درافغانستانحاویمعلوماتاساسیدرموردنفوسوخانوارها،بازارکار،فقر،مصئونیتغذائی،زراعت،صحت،تعلیم

تربیه،مسکن،جنسیتوچالشهایکهخانوارهایافغاندرگیرآنهستنند،اسرتاتیژیهایمقابلهباآنواولویتهایو

مردمبرایانکشافدرآنانعکاسیافتهاست.

   ALCS-2017به اساس رسوی  بدخشانوضعیت زنده گی مردم والیت 

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

 448835.9 44835.9 44835.9 44835.9 (sq.kmمساحت)

 21.6 20.9 20.2 18.5 تراکمجمعیت)افراددرهرکیلومرتمربع(

 97 99 101 107 نسبتوابستگی

 104.2 106.8 107.4 100.7 نسبتجنسیتی

 46.4 66.4 64.2 50.4 سال()٪(۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)

 28 38.7 35.7 28.8 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت

پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیکبازدید(

)٪( 
8.3 49.7 17.9 44.4 

 24.9 13.4 10.2 2.5 زنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهرزایامنمیدهند)٪(

سال،درحالحارضمتاهلاند۱۹-۱۵زنانکهدرسن

)٪( 
27.2 20.2 18 25.4 

 0.76 0.82 0.79 0.59 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)
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 7.5 1.3 5.9 10.6 ساله)٪(۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل

 _ _ 70.4 54.2 جمعیتباکمبودپروتئین)٪(

 _ _ 68.3 42.2 جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)٪(

 5.9 5.2 6.2 64 نسبتوابستگیساملندان

 41.5 39.5 43.7 _ اشتغالبهنسبتجمعیت

 7.9 31.3 22.5 _ میزانزیراشتغال)٪(

 13.4 19.3 11.7 _ میزانبیکاری)٪(

 47.9 49 49.5 _ میزانمشارکتنیرویکار)٪(

 21.3 50.6 34.2 _ استخدامنهچندانسودمند

 _ 42 _ _ جمعیتمشغولدرکشاورزی)٪(

 _ 27 _ _ )٪(جمعیتمشغولدرتولید

 _ 31 _ _ جمعیتمشغولدرخدمات)٪(

 81.5 _ 63.6 61.3 میزانفقر)٪(

 43.1 46.6 33.2 38.2 جمعیتکهدرفضابازرفعحاجتمینامیید)٪(

 95.9 95.4 96.9 99.3 جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند)٪(

 99.3 48.7 53.3 36.7 خانوادهکهدارایبرقمیباشند)٪(

 7.6 6.9 7 7.3 تعدادخانواده

 50.1 43.4 34 43.3 افرادکهدرخانوادههایپرجمعیتزندهگیمیکنند)٪(

 12.4 7.5 2.2 0.8 نفرجمعیت100مجموعهتلفنهمراهدرهر

 0.4 0.17 0.12 0 نفر100کاربراناینرتنتدرهر

 28.8 25 36.4 46.5 هستند)٪(خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاری

 59 38.6 45 55.3 خانوادههاییکهدارایزمینهایللمیهستند)٪(

 12.3 10 19.3 28.2 خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)٪(

 3.1 4.2 4.2 4.4 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(

خانوادههااوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبه

 )جریب(
7.2 6.4 5.6 6.9 



 

81 
 وزارتاقتصاد
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 1.4 1.5 1.1 1.1 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(

 

 رسوی وضعیت زنده گی  به سطح ملی 

 17-2016 14-2013 12-082011 -2007 شاخصها

 652864652864 652864 652864 (sq.kmمساحت)

 42.4 40.7 35.339.1 مربع(تراکمجمعیت)افراددرهرکیلومرت

 101 100 105104 نسبتوابستگی

 103.9 105.3 105105.7 نسبتجنسیتی

 53.6 51.7 38.946.6 سال()٪(۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)

 34.8 34.3 26.231.4 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت

پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیکبازدید(

)٪( 
32.851.2 63 70.2 

 53.4 45.2 21.839.9 زنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهرزایامنمیدهند)٪(

سال،درحالحارضمتاهلاند۱۹-۱۵زنانکهدرسن

)٪( 
17.919.5 17.9 16.4 

 0.57 0.55 0.450.52 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)

 7.8 7.4 8.17.3 ساله)٪(۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل

 _ _ 15.719.4 جمعیتباکمبودپروتئین)٪(

 _ _ 6.118.5 جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)٪(

 5.4 4.9 5.75 نسبتوابستگیساملندان

 23.9 42.9 45.7_ اشتغالبهنسبتجمعیت

 15.6 55.4 49.8_ میزانزیراشتغال)٪(

 30.7 22.6 8.2_ میزانبیکاری)٪(

 53.9 55.4 49.8_ میزانمشارکتنیرویکار)٪(

 39.5 39 25_ استخدامنهچندانسودمند

 44.32 44 __ جمعیتمشغولدرکشاورزی)٪(

 18.08 22 __ جمعیتمشغولدرتولید)٪(

 37.59 34 __ جمعیتمشغولدرخدمات)٪(

 54.5 39.1 3636.5 میزانفقر)٪(

 13.6 19.2 24.615 جمعیتکهدرفضابازرفعحاجتمینامیید)٪(
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 74.8 75.9 83.279.9 جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند)٪(

 97.6 89.5 41.168.9 خانوادهکهدارایبرقمیباشند)٪(

 7.7 7.4 7.37.4 تعدادخانواده

 43.9 42.6 33.743.8 میکنند)٪(افرادکهدرخانوادههایپرجمعیتزندهگی

 21.2 17.3 5.814.1 نفرجمعیت100مجموعهتلفنهمراهدرهر

 2 1.22 0.270.50 نفر100کاربراناینرتنتدرهر

 37.9 36.6 40.437.9 خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند)٪(

 19.4 16.3 16.416.8 خانوادههاییکهدارایزمینهایللمیهستند)٪(

 13.1 12.6 10.312.6 خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)٪(

 4.9 6.1 6.76 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(

اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها

 )جریب(
1416.4 13.2 12.1 

 1.9 1.9 22 خانوادهها)جریب(اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبه

 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی 

گزیدهشاخصهایاحصائیویوضعیتفقرورفاهعامهمشرتکاً،توسطوزارتاقتصاد،ادارهملیاحصائیهومعلوماتو

درسیزدهبخشمختلفوزارتکارواموراجتامعی،شهداومعلولین،ترتیبگردیدهاستکهدربرگیرندهارقامجدید

دسرتسیبه مسکنو جنسیت، صحت، معارف، اشتغال، و کار مصئونیتغذایی، ونابرابری، فقر نفوس، شاملارقام

.خدماتاساس،مصئونیتاجتامعی،زراعتومالداری،سکتورحقیقی،سکتورمالیوسکتورخارجی،میباشد

دراینبستهمعلوماتی،ارقامشاخصهایمهماحصائیویواقتصادیبهشکلمطلقونسبیبهطورمخترصوساده،

انعکاسدادهشدهبناً،برایاستفادهکنندگانارقامکهدربخشهایمتذکرهبهمعلوماتمخترصرضورتداشتهباشند،

کهدرستونرا،استفادهکنندگان،میتوانندمنابعارقاممیتواندممدواقعگردد.درصورترضورتبهتفصیلبیشرت

 اخیرجداولذکرشدهاست،دریافتمنایند.

باآنکهارقاممندرجایننرشیهبهسطحملیتهیهوارایهگردیدهاستولیبعضیشاخصهایکهامکاناتتجزیهآنبه

 نینیزارایهگردیدهاست.سطحشهری،دهاتیوکوچیوجودداردبهتفکیکساحاتمسکو
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گزیدهشاخصهایاحصائیویوضعیتفقرورفاهعامه

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

نفوس 1

 نفوسکشور 1.1

افرادیکهدریکزمانمعیندریکساحهتعدادمجموع

معینجغرافیائیزندگیمیکنند.



نفر٪10031,575,018
نرشیهبرآوردنفوس

1397



 نفر7,507,953%23.7ندگیمیکنند.فیصدینفوسکهدرمناطقشهریز سهمنفوسشهری 1.2
نرشیهبرآوردنفوس

1397 



 نفر22,567,065%71.5کنند.ندگیمیمناطقدهاتیزفیصدینفوسکهدرسهمنفوسدهاتی 1.3
نرشیهبرآوردنفوس

1397 



نفر1,500000%4.8فیصدینفوسکوچیازمجموعنفوس سهمنفوسکوچی 1.4
نرشیهبرآوردنفوس

1397 



نفر15,493,446%49عنفوستناسبمجموفیصدینفوسزنانبه سهمنفوسزنان 1.5
نرشیهبرآوردنفوس

1397 



نسبتجنس 1.6
نبستنفوسذکوربرنفوساناثبودهونشاندهندهتعداد

مرداندرمقابلصدزنمیباشد.
٪105  

رسویوضعیت

زندگیدر

 1395افغانستان



 نسبتوابستگیاطفال 1.7
الی15ر)سنکاساله(برنفوس14الی0نسبتاطفال)

64)
96.09٪  

رسویوضعیت

زندگیدر

 1395افغانستان



1.8 
نسبتوابستگیکهن

 ساالن

الی15وباالترازآنبرنفوسفعال)65نسبتافرادسن

64)
5٪ 



رسویوضعیت

زندگیدر

 1395افغانستان
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1.9 
نسبتوابستگی

 مجموعی

+وباالترازآنبرنفوسسن65و14-0نسبتافرادسن

(64الی15کار)
101٪ 

 

رسویوضعیت

زندگیدر

 1395افغانستان



 میزانرشدنفوس 1.10

عبارتازتغییر)افزایشیاکاهش(دراندازهنفوسدر

فاصلهمعینزمانیمیباشدکهمعموآلبهفیصدیارائه

میشود

2.14٪  
نرشیهبرآورد

1397نقوس



1.11 

فیصدینفوسبه

تفکیکگروپهای

سنیوسیع

سال0-14(1)

سال15-64(2)

(3)65+ 

فیصدیگروپهایسنینفوسازمجموعنفوس

1. 47.52٪ 

2. 49.91٪ 

3. 3 2.57٪ 

1. 14,124,916 

2. 14,835,404 

3. 764,003 

نرشیهبرآورد

1396نقوس

 

 

 

 



فقرونابرابری 2

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

 میزانفقر 2.1
غیرفیصدینفوسکهمجموعمصارفموادغذاییو

ملیقرارداشتهباشد.خطفقرنپائینترازییشااغذ  
54.5٪15,837,319

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



2.2 

میزانفقربه1.2.1

تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)

(دهاتی2)

 (کوچی3)

(1فیصدینفوستحتخطفقرازمجموعنفوسدر)

(نفوسکوچی3(دهاتو)2شهرها)

1. 41.6٪ 

2. 58.6٪ 

 

1. 2,877,417 

2. 13,033,139 



رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



 شگاففقر 2.3
بینسطوحمصارففقراوخطفقربنامفاصلهوسطی

شگاففقریادمیگرددوشدتفقررانشانمیدهد.
15٪



رسویوضعیت

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
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2.4 

فیصد20سهممرصف

فقیرتریندرمرصف

 مجموعی

فیصدفقیرتریننفوسازمجموع20مصارفمجموعی

مصارفمتامنفوسکشور
7.3٪



رسویوضعیت

درزندگی

1395افغانستان



 رضیبجینی 2.5

نشاندهندهتوزیععاید/مرصفمیباشد،اینشاخصدر

ویکتحولمیکند.0بین

نشاندهندهتوزیع1نشاندهندهتوزیععادالنهکاملو0

غیرعادالنهمطلقمیباشد

0.31

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



2.6 

نسبتخانوارهایفقیر

تفکیکاشتغالبه

رئیسخانواردرسکتور

(سکتورزراعت1)

(سکتورصنعت2)

 (سکتورخدمات3)

تعدادخانوارهایفقیرکهرئیسخانواردرسکتورهای

مختلفمرصوفکاراند،ازمجموعنفوستحتخطفقر
1. 63 % 

2. 58 % 

3. 45 % 


رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



مصئونیتغذایی 3

3.1 

میزانعدممصئونیت

 غذایی

خذکیلوکالریدرروزا2100ازکمترفیصدینفوسکه

ایدمینم

44.6٪12,984,273 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

29,112,719

فیصووودی-نفووور

باسووواسنفووووس

 -17رسوی

محاسووبه2016

شدهاست
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3.2 

میزانعدممصئونیت

 غذاییشدید

کیلوکالریاخذ1500ازفیصدینفوسکهروزانهکمرت

مینامید
13.4٪3,899,437

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

 

 



3.3 

گرام50فیصدینفوسکهمرصفروزانهایشانکمرتاز میزانکمبودپروتین

 8,763,895 ٪30.1پروتیندرروزمیباشد

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



 کارواشتغال 4

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

4.1 

میزاننفوسدرسن

 کار

وباالترازمجموعنفوسکشور14فیصدیافرادسن  

54,6٪15,902,108 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



4.2 

میزاننفوسدرسن

کاربهتفکیکمحل

 اقامت:

(شهری1)

(دهاتی2)

 کوچی(3)

وباالترازمجموعنفوسکشور14فیصدیافرادسن  

1.  26 % 

2. 69.4 % 

3.  4.6٪

1. 4,127,528 

2. 11,049,294 

3. 724,286

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

4.3 

میزانمشارکتنیروی

کاربهتفکیکجنسیت

(هردوجنس1)

مرد(2)

 زن(3)

قرارداشته،مرصوفکاروفیصدینفوسکهدرسنکار

 ٪53.9 .1بیکاراند.

2. 80.6٪ 

3. 26.8٪

1. 8,478,434 

2. 6,392,655 

3.2,085,779

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان
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4.4 

میزانمشارکتنیروی

کاربهتفکیکمحل

اقامت:

(شهری1)

(دهاتی2)

 (کوچی3)

کاروفیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوف

یابیکاراند.
1. 48.0٪ 

2. 54.9٪ 

3. 72.4٪

1. 1,962,974 

2. 5,993,117 

3. 522,370

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



4.5 

نسبتاشتغالبر

نفوس

 

فیصدینفوسمرصوفکارازنفوسسنکار

41.33٪
 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 



4.6 

میزانبیکاریبه

جنسیت:تفکیک

(هردوجنس1)

(مرد2)

(زن3)



 

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه

هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

 ٪23.9 .1رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

2. 18.3٪ 

3. 41.0٪

1. 2,024,800 

2. 1,170,100 

3. 854,700       

 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

 



4.7 

میزانبیکاریبه

تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

 (ملی4)

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه

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

رسویوضوووووووعیت

زنوووووووووووووودگیدر

1395افغانستان
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4.8 
میزانکمکاری)کارنا

 کافی(

قبلهفتهیکسالوباالترازآنکهدر14فیصدیافراد

رویمشغولکاربودهاندولیطیهفتهمتذکرهساز

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،بدون11-5کاریکهتوسطاطفال.هر1

درنظرداشتساعاتیارشایطکار،

14سالحداقل14-12(هرکاریکهتوسطاطفال2

ساعتانجاممیشودویااجرایکارهایخطرناک،

سالهبرای17-15(کاریکهتوسطاطفالبینسنین3

ناک،ساعتیابیشرتانجامشود،یاکارهایخطر43

کارشاقهطفلتلقیمیگردد.

26.50٪2,736,200

رسویوضعیت

زندگیدر

1393افغانستان



 میزانبیکاریجوانان 4.10

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)

هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

رداشتهاند.)تعریفساعتکاگذشتهکمرتازهشت

ملی(

30.7٪84,2000 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان
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4.11 

میزانبیکاریجوانان

بهتفکیکجنسیت

مرد(1)

 زن(2)

هردوجنس(3)







ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)

هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

اند.)تعریفرداشتهساعتکاگذشتهکمرتازهشت

ملی(
1. 44 % 

2. 46 % 

3. 30.7٪ 

1. 523,709 

2. 396,683 

3. 842,000

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

 

 

 

 

 



مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

4.12 

میزانبیکاریجوانان

بهتفکیکمحل

اقامت:

(شهری1)

(دهاتی2)

 کوچی(3)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)

هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

ر.ساعتکاگذشتهکمرتازهشت
1. 39.1٪ 

2. 29.6٪ 

3. 13.3٪

1. 144,232 

2. 366,467 

3. 13,010

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



 نیرویکارباسواد 4.13

نیرویکارکهتوامنندیخواندن،نوشنتوحلفیصدی

 5,629,256٪35.85محاسباتریاضیراداشتهوسادهباشد.

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

4.14 

سهماشتغالدر

 سکتورزراعت

عتهایمربوطبهزرافعالیتفیصدیافرادشاغلکهدر

 2,814,511٪44.3ولبهکارهستند.مشغومالداری

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



4.15 
 سهماشتغالدرسکتور

ساختامن

فیصدیافرادشغالکهدرفعالیتمربوطبهساختامن

مشغولبهکارهستند.
9.8٪619,887 

رسویوضعیت

زندگیدر
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4.16 

سهماشتغالدرسکتور

تولید

تولیدمشغولکارفیصدینیرویکارکهدرسکتور

 511,454 ٪8.1هستند.

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

4.17 

سهماشتغالدرسکتور

معادنواستخراج

فیصدینیرویکهدرسکتورمعدنمشغولکارهستند.

0.2٪ 11,977 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

4.18 

سهماشتغالدرسکتور

خدماتعامه،شخصی

اجتامعیو

فیصدینیرویکارکهدرسکتورخدماتعامه،شخصی

 1,252,987 ٪19.7واجتامعیمشغولکاراند.

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

4.19 

سهماشتغالدرسکتور

هایتجارتعمده،

پرچون،رستورانتو

هوتلها

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتجارتعمده،پرچون،

رستورانتوهوتلهامشغولکاراند.

%11700,530 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

4.20 

سهماشتغالدرسکتور

هایترانسپورت،

ذخایر،ارتباطاتو

معلومات

فیصدینیرویکارکهدرسکتورترانسپورت،ذخایر،

ارتباطاتومعلوماتمشغولکاراند.
5.8٪ 368,063 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

4.21 

سهماشتغالدرسکتور

هایمالی،بیمه،

رهنامییمعامالتو

تجارت

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایمالی،بیمه،

رهنامییمعامالتوتجارتمشغولکاراند.
1 % 65,583 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان
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مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

4.22 

سهماشتغالدرسکتور

هایبرق،گازوآب

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایبرق،گازوآب

 4,935 ٪0.1مشغولکاراند.

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

4.23 

میکنندکارگرانکههرروزبهطورانفرادیکارکارگرانروزمزد

15.7٪1,008,148 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



4.24 

کارگرانبامعاش،

خصوصی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتورخصوصی

453,859٪7.1مرصوفکاراند

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



4.25 

کارگرانبامعاش،

دولتی

داددرسکتوردولتیکارگرانکهبراساسیکقرار

649,105 %10.1مرصوفکاراند.

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



4.26 

کارگرانکهمالککارخودمیباشند.کارگرانمستقل

40.1٪2,580,109

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



4.27 

.کسانیکهکارگراستخداممیکنندکارفرما

2.6٪

 

169,488 



رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



4.28 

فامیلیبدون کارگران

مزدومعاش

کسانیکهبدونمزدکارمیکنند.

24.5% 1,573,539 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان
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 معارف 5

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

5.1 

 
 میزانسطحسواد

ناییاتوسالوباالترازآنکه15سنفویفیصد

 5,253,950 %34.8باشند.راداشتهنوشتننونداخو

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

5.2 
میزانحضوریابی

 خالص)دورهابتدائیه(

سالکهواجدینصنوف12-6فیصدیسنین

(اندوفعاالنهدرمکاتب6الی1ابتدائیه)صنوف

اند.دراینشاخصمشمولینوحارضینحارض

مدارساسالمیشاملمنیباشند.
56.1% 2,875,627 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

5.3 
میزانحضوریابی

 خالص)دورهثانوی(

سالکهواجدین18الی16فیصدیسنین

(انددر12–7نهادهایتعلیامتثانوی)صنوف

اینشاخصمدارسصنوفخویشحارضاند.در

اسالمیشاملمنیباشند.



35.7% 1,359,552 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

  

 

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

5.4 

میزانحضوریابی

تحصیالت خالصدر

عالی

کهواجدیننهاد24الی19فیصدینفوسسنین

عالیمیباشند.دراینشاخصهایتحصیالت

مدارساسالمیشاملمنیباشند.

9.7٪ 238,864 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان
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5.5 

میزانحضوریابی

تحصیالت خالصدر

عالی

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

(ذکور4)

 (اناث5)

نسبتخالصحضوربهحیثتعدادشاگردانبر

براییکسطحمعینگروپتیوریکیسنمکتب

تعلیمیمحاسبهشدهوبهفیصدیازمجموعنفوس

-12هامنگروپسنبیانمیشود.درینگزارش

24تا19برایثانویو18تا13برایابتدائی،6

برایتحصیالتعالیمورداستفادهقرارگرفته

.است

1. 18.1% 

2. 6.9% 

3. 0.2% 

4. 14.9% 

5.4.8% 

1. 124,086 

2. 114,527 

3. 251 

4. 177,807 

5. 61,057

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



5.6 

میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت

 ابتدائی

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضوردارند،

12الی6ازمجموعافرادبینسنین  72.5٪3,714,749

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



5.7 

حضوریابیمیزان

ناخالصدرتعلیامت

ابتدائی

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

(ذکور4)

 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضوردارند،

،بهتفکیک:12الی6ازمجموعافرادبینسنین  

(5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)

 اناث

1. 95.5% 

2. 69.9% 

3. 8.9% 

4. 84.4٪ 

5. 58.9% 

1. 1,113,610 

2. 2,577,021 

3. 241,11 

4. 2,302,328 

5.1,412,414

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



5.8 

میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت

 ثانوی

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانویحضور

 1,824,227 %1848.0الی13دارند،ازمجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان
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5.9 

میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت

ثانوی

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

(ذکور4)

(اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانویحضور

به18الی13دارند،ازمجموعافرادبینسنین

(4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1تفکیک)

(اناث5ذکور)

1. 69.2٪ 

2. 42.5٪ 

3. 2.6٪ 

4. 63.0٪ 

5. 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

تحصیالت ناخالصدر

 عالی

تحصیالتعالیفیصدیشاگردانکهدردوره

الی19حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

24
14.1% 347,141

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان



5.11 

میزانحضوریابی

تحصیالت  ناخالصدر

عالی

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

(ذکور4)

 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالی

الی19مجموعافرادبینسنینحضوردارند،از

(کوچی3(دهاتی)2(شهری)1بهتفکیک)24

(اناث5(ذکور)4)

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(

سالوباالترازآنکهتوانایی14فیصدیزنان

1,657,346 %29.3خواندنونوشنتراداشتهباشند.

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان
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5.13 

نسبتتساویجنسیت

دردوره:

(ابتدائیه1

(متوسطه2

 (لیسه3

انبهمیزانختردخالصرحضومیزانتناسب

اندردورههایابتدائیه،پسرحضوریابیخالص

 متوسطهولیسه.



1. 0.71٪ 

2. 0.51٪ 

3. 0.39٪ 

 

رسویوضعیت

زندگیدر

1395افغانستان

 

 صحت 6

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

6.1 

دسرتسیبهمراقبت

هایصحیقبلاز

 تولد

کردهسالکهعروسی49-14فیصدیخانمهای

اندودردورانحاملهگیحداقلیکبارتحت

معاینهیکیازکارمندانصحی)داکرت،قابله،نرس

ویاهمکارمندصحیجامعه(قرارگرفتهباشند

59٪2,560,718

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395

ارقوووامتوووامبوووه

اسوووووووووووووووواس

محاسوووووووباتاز

بوووورآوردنفوووووس

و1396کشووووور

96صووووووووووفحه

ورسویصوووحت

دیمووووووووووگرافی

بدسوووووت1396

آمدهاست.

6.2 

والدتهایانجامشده

باحضوراشخاصماهر

 صحی

سالکهعروسیکرده49-14فیصدیخانمهای

اندووالدتاخرینطفلشانتحتنظرشخص

ماهرصحی)داکرت،قابله،نرسویاهمکارمند

صحیجامعه(صورتگرفتهباشد.

51% 2,231,502

زندگیرسویوضعیت

درافغانستان

1395 



ارقوووامتوووامبوووه

اسوووووووووووووووواس

محاسوووووووباتاز

بوووورآوردنفوووووس

1396کشور

6.3 

میزانمرگومیر

 مادران

تعدادمرگومیرمادراندردورانحاملگیدرهر

1291هزاروالدتزندهدرسال100


رسویصحتو

1396  دموگرافی
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6.4 

میزانمرگومیر

 اطفال

سالدر5اطفالزیرسنتعدادمرگومیر

افغانستاندرسال)وفیاتدرهریکهزارتولد

زنده(
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رسویصحتو

1396  دموگرافی

صوفحه ریفرنس:

 رسوی161از

صوووووووووووووحتو

دیمووووووووووگرافی

1396

6.5 

.میزانحامله3.7.2

گیسنیننوجوانی

 (19الی15)بین

الی15 رقمحاملگی)والدت(خانمهابینسنین

سالگی.19

12.1٪198,527 

رسویصحتو

دیموگرافیدر

1394افغانستان

صوفحه ریفرنس:

 رسوی161از

صوووووووووووووحتو

دیمووووووووووگرافی

1396

 مسکنودسرتسیبهخدماتاساسی 8

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

8.1 

میزاندسرتسیبهآب

آشامیدنیسامل،به

مناطقتفکیک

مسکونی

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

 (ملی4)

شامیدنیآبآمنابعسکهبهنفویفیصدعبارتاز

ساملدسرتسیداشتهباشد.

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

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395

 

 

 



8.2 

میزاناستفادهاز

سیستمفاضالببهبود

 یافته

هایسیستملتکهازسهومیدمریفیصد

15,423,000٪52 فاضالبصحیاستفادهمیکنند.

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395
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8.3 

ژیبرقازنریخانوارهاکهدسرتسیبهافیصد میزاندسرتسیبهبرق

دارند.منابعمختلف  97.7٪28,430,700

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



8.4 

فیصدینفوسشهری

کهدرمحالتپر

جمعیتوکثیف

زندگیمیکنند.

تعدادافرادیکهدرمحالتپرجمعیتوکثیفزیست

 دارنددرهرصدنفر.
72.4% 21,086,400

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395

 

 



8.5 

فیصدینفوسکهاز

آشامیدنیمنابعآب

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 



رسویوضعیتزندگی

رافغانستاند

1395



8.6 

فیصدینفوسبا

دسرتسیبههرگونه

 منبعبرق

تعدادافرادیکهدسرتسیبهبرقدارنددرهرصد

28,422,757٪97.7 نفر.

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



8.7 

فیصدیخانوارهای

کهدرمسکنهایپر

ازدحامزندگیمی

کنند.

نفردریکاتاقآنمسکنیاخانهکهبیشرتازسه

 زندگیمیکنند.
43.9% 12,709,667 

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



8.8 
فیصدیخانوارهای

کهدرمسکنهایپر

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریکاتاقآن

زندگیمیکنند

1. 42.7٪ 

2. 41.5٪ 

1. 2,939,683 

2. 8,585,854 

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
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ازدحامزندگیمی

کنند:

 شهری (1)

 دهاتی (2)

کوچی (3)

3. 83.3٪ 

 

3. 1,210,930 

 

1395

8.9 

فیصدینفوسکهاز

سوختجامداستفاده

،برای: میکنند

 پختوپز (1)

گرمکردن (2)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخال

 %74.8 .1سنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

2. 93.8٪ 



1. 21,752,309 

2. 27,223,707 



رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



8.10 

فیصدینفوسکهاز

سوختجامداستفاده

میکنند،برایپختو

پزبهتفکیک:

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)



 

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخال

سنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

1. 21.3٪ 

2. 91٪ 

3. 98.9٪

1.1,474,469 

2. 18,839,251 

3. 1,438,589

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



8.11 

فیصدینفوسکهاز

سوختجامداستفاده

میکنند،برایگرم

کردنبهتفکیک:

(شهری1)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخال

 ٪87.3 .1سنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

2. 96.8٪ 

3.81.7٪ 

1.  5,992,762 

2. 20,051,928 

3.1,189,017 
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(دهاتی2)

 (کوچی3)

 مصئونیتاجتامعی 9

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

9.1 

فیصدیافرادبدون

مزددرخانواراز

مجموعاشتغالبه

تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)

مرد(2)

 زن(3)

کارکنانکهدرکارهایخانه،زراعت،فیصدی

مالداریودیگرکارهایداخلخانهمرصوف

هستندوازبابتکارکهانجاممیدهندهیچنوع

مزدیدریافتمنیکنندبرمجموعمتاماشتغال

 

9.2 

تعدادافرادآسیبپذیر

کهتحتپوشش

مصئونیتاجتامعی

قرارگرفتهاندبه

تفکیکذیل:

دارای(افراد1)

معلولیت

(خانوادههای2)

شهدا

 (متقاعدین3)

 

1. 110,037 

2. 155,000 

3. 120,000 

وزارتکار،امور

اجتامعی،شهداو

 2016معلولین



9.3 

نسبتزنانبیوهاز

 مجموعزنان

تعدادزنانبیوه"آنعدهازکسانیکهدوبارهازدواج

569,324 %3.99نکردهاند"

رسویوضعیتزندگی

افغانستاندر

1395
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9.4 

(کهپدریامادر18تعداداطفال)سنینپائینرتاز تعدادایتام

نداشتهباشد.


105,175

رسویدیموگرافیو

صحتدرافغانستان

1394



9.5 

فیصدیزنانکهدارای

سال24الی20سن

هستندودرسنقبل

سالگیازدواج15

 کردهاند

سالهستند24الی20تعدادزنانکهدارایسن

سالگیازدواجکردهاند15ودرسنینقبل

4.2% 


رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



9.6 

فیصدیخانوارهای

کهتوسطزنان

 رسپرستیمیشوند

خانوارهایکهتوسطزنانرسپرستیبرمجموع

45,076٪1.19خانوارها

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



 زراعتومالداری 10

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

10.1 

فیصدیخانوارهایکه

دارایزمینهایآبی

 هستند

 

37.9٪


رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



10.2 

فیصدیخانوارهایکه

دارایزمینهایللمی

 هستند

 

19.4٪


رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



10.3 

فیصدیخانوارهایکه

دارایباغوباغچه

هستند



 

 

13.1٪


رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395
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10.4 

اوسطسایززمینهای

آبیکهدرمالکیتقرار

 دارند)بهجریب(

 

جریب4.9


رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



10.5 

اوسطسایززمینهای

للمیکهدرمالکیت

 قراردارند)بهجریب(

 

جریب12.1


رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



10.6 

اوسطسایزباغهاو

باغچههایکهدر

مالکیتقراردارند)به

 جریب(

 

جریب1.9


رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

1395



 سکتورحقیقی 11

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

11.1 
تولیدناخالصداخلی

 بهشمولکوکنار

مجموعارزشپولیاجناسوخدماتتولیدشده

یککشوردریکدورهمعینحسابی
میلیونافغانی1,463,764

سالنامهاحصائیوی

2017-2018



11.2 
کشوردریکتغییردرتولیدناخالصداخلییک میزانرشداقتصادی

سالنظربهسالقبل
7.2٪ 

سالنامهاحصائیوی

2017-2018



11.3 
تولیدناخالصداخلی

رسانه

تولیدناخالصداخلیتقسیمبرنفوسکشور.
دالر 718

سالنامهاحصائیوی

2017-2018



11.4 

بینکنندهتغییراتدرسطحعمومیقیمتهای شاخصقیممستهلک

خریداریشدهتوسطمستهلکیناجناسوخدمات

بوده

111.7٪
سالنامهاحصائیوی

2017-2018

سالاساس

1394

11.5 
تغییردرشاخصقیممستهلکیننظربهسالقبل میزانتورم

4.4% 
سالنامهاحصائیوی

2017-2018
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11.6 

سهمسکتورزراعتدر

 تولیدناخالصداخلی

سهمسکتورزراعتازمجموعتولیدناخالص

میلیونافغانی346,269 %23.7داخلی
سالنامهاحصائیوی

2017-2018



11.7 

سهمسکتورصنعتاز

مجموعتولیدناخالص

داخلی

سهمسکتورصنعتازمجموعتولیدناخالص

میلیونافغانی307,529 %21.0 داخلی
سالنامهاحصائیوی

2017-2018



11.8 

سهمخدماتدرتولید

 ناخالصداخلی

سکتورخدماتازمجموعتولیدناخالصسهم

میلیونافغانی743,137 %50.7داخلی
سالنامهاحصائیوی

2017-2018



11.9 

سهممالیاتبرواردات

درتولیدناخالص

 داخلی

سهممالیاتبروارداتازمجموعتولیدناخالص

میلیونافغانی 66,830 %4.6داخلی
سالنامهاحصائیوی

2017-2018



سکتورمالی 12

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

12.1 
عبارتازمجموععوایدمالیاتیوغیرمالیاتیمیعوایدداخلی

باشد.
میلیونافغانی517,151 

سندبودجهملی

1396



12.2 

عوایدکهدولتآنراازانواعمختلفمالیاتهاعوایدمالیاتی

 105,015میلیونافغانی بدستمیآورد.
سندبودجهملی

1396



12.3 

عوایدکهدولتآنراازفعالیتهایاقتصادیوعوایدغیرمالیاتی

 میلیونافغانی47,502 سایرمنابعدستداشتهخودبهدستمیآورد.
سندبودجهملی

1396
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12.4 

مجموعبودجهسال

مالی

ومصارفبراییکمدتتخمینرسمیعایدات

417,180.4 معینآیندهمعمواًلیکسال میلیونافغانی  
سندبودجهملی

1396



12.5 
مجموعمصارفدر

سالمالی

مصارفدولتشاملمتاممصارف،رسمایهگذاری

وپرداختهایدولتدریکسالازمجموع

بودجههامنسال

 356,453.4 میلیونافغانی  
سندبودجهملی

1396



بودجهعادی 12.6

قسمتازبودجهاستکهبرایمتویلمصارف

عادیپرداختمیشود)معاشاتکارمندان،

خریداریاجناسوخدمات،ربحقروض،وجوه

احتیاطیوسایر(

میلیونافغانی591.9 253 
گزارشاجرااتبودجه

1396ملیسال



12.7 
میزانمرصفبودجه

عادی

شدهازمجموعبودجهفیصدیبودجهمرصف

عادی
94.7%  

گزارشاجرااتبودجه

1396ملیسال



بودجهانکشافی 12.8

قسمتیازبودجهاستکهبرایمتویلمصارف

پروژههاوپالنهایانکشافیدرنظرگرفتهمی

شود)معاشاتکارمندان،خریداریاجناسو

خدمات،ربحقروض،وجوهاحتیاطیوسایر(

میلیونافغانی102,861.5
گزارشاجرااتبودجه

1396ملیسال



12.9 
میزانمرصفبودجه

انکشافی،

فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعهبودجه

انکشافی
68.9%  

گزارشاجرااتبودجه

1396ملیسال



12.10 
سهمکمکهادر

بودجهملی

فیصدیکمکهاازمجموعبودجهملی
60.9%  

سندبودجهملی

1396



12.11 
سهمکمکهادر

بودجهانکشافی

فیصدیکمکهاازبودجهانکشافی
وزارتمالیه 



سندبودجهملی 537,27.7بودجهاختیاریبودجهاستکهازعوایدداخلیبودجهاختیاری 12.12
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1396متویلمیگردد.

12.13 

فیصدیکمکهادر

بودجهاختیاری

کنندهدروجوهکهازطرفکشورهایکمک

اختیاریحکومتافغانستانگذاشتهمیشود.از

مجموعبودجهاختیاری

وزارتمالیه 



12.14 

بودجهکهازجانبجامعهجهانیبحیثکمکبهبودجهغیراختیاری

حکومتافغانستاندادهمیشودودولت

افغانستانکنرتولمستقیمباالیمنابعمتویلیو

ندارد.استقامتهایمرصفیآن

میلیونافغانی938,67.2
سندبودجهسال

1396



قروض 12.15
سندبودجهسالمیلیونافغانی3154

1396



12.16 
مبلغبااسمکشورقر

ضدهنده

 بانکانکشافاسالمی .1

 بانکانکشافآسیاییوبانکجهانی .2

 عربستانسعودی .3

سایر .4

 میلیونافغانی681.7 .1

 میلیونافغانی69.4 .2

 میلیونافغانی737.0 .3

میلیووووووووووون1166.6 .4

 افغانی

سندبودجهملی

1396



سکتورخارجی 13

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

13.1 

بیالنستادیاتعبارتازمجموعپرداختهاوبیالنستادیات

دریافتهاییککشورباکشورهایجهانکه

تجاریومالی)حسابدردوقسمتبیالنس

رسمایهوحسابجاریه(میباشد.

دافغانستانبانک

13.2 
وضعیتمالیکشوردردوحسابرسمایهوبیالنسمالی

حسابجاری

دافغانستانبانک
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13.3 

نشاندهندهتفاوتمیانارزشصادراتووارداتبیالنستجارت

یککشورباکشورهایخارجیدرطییکدوره

معین

سوووالنامهاحصوووائیویمیلیوندالر6,961- 89% -

2017-2018



13.4 

ارزشمجموعیکاالهاازقلمروگمرکییککشورمجموعصادرات

خارجمیگردد)بهدالرآمریکایی(

سوووالنامهاحصوووائیوی 831,926,776 10%

2017-2018



13.5 
کشورارزشمجموعکاالهاکهبهقلمروگمرکییکمجموعواردات

 7,792,600,089 %90داخلمیگردد)بهدالرآمریکایی(
سالنامهاحصائیوی

2017-2018



13.6 

 میوهجاتخشک .1قلمعمدهصادرات5

 میوهجاتتازه .2

 نباتاتطبی .3

 قالین .4

پستباب .5

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

ارزشبووووهدالوووور

آمریکایی

13.7 

 گندموآردگندم .1قلمعمدهواردات5

 ماشینآالت .2

 برق .3

 سایروسایلبرقی .4

موادتعمیرات .5

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

ارزشبووووهدالوووور

آمریکایی

13.8 

کشوررشیک 5

صادراتیافغانستان

 پاکستان .1

 هندوستان .2

 ترکیه .3

 ایران .4

عراق .5

1. 43% 

2.43٪ 

3.3٪ 

4.2٪ 

5.2٪ 

1. 357,201,29 

2.356,139,528 

3.22,006,683 

4.18,112,759 

5.14,563,224 

سالنامهاحصائیوی

2017-2018

ارزشبووووهدالوووور

آمریکایی
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13.9 

کشوررشیک5

وارداتیافغانستان

 پاکستان .1

 ایران .2

 چین .3

 قزاقستان .4

ازبکستان .5

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

ارزشبووووهدالوووور

آمریکایی
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 فصل هشتم

 SDGsمعرفی مخترص اهداف انکشاف پایدار 

( پایدار انکشاف SDGsاهداف اجندای یک ،)15( متحد ملل سازمان انکشاف2030-2015ساله عرصه در )

 کشورهایجهان امنیتیبرایمتام محیطزیستیو اجتامعی، مللاقتصادی، همه کنار در افغانستان که میباشد

جهان،متعهدبهتطبیقآنگردیدهاست.

(،باازدیاداهداف،تارگیتهاوشاخصها،درحقیقت،امتداداهدافانکشافیهزارهSDGsاهدافانکشافیپایدار)

(MDGs میباشد. )( یکاجندایMDGsاهدافانکشافیهزاره )15(هامننداهدافانکشافیپایدار -2015ساله

بخاطرمعضالتوقت،نتوانستدرسال(سازمانمللمتحدبرایکشورهایدرحالانکشافبودکهافغانستان2000

متعهدبهتطبیقیجهانمیالدی،درکناردیگرکشورها2005میالدیمتعهدبهتطبیقآنگردد،امادرسال2000

.بود(شاخصانکشافی48(تارگیتو)18(هدف،)9)(دارایMDGsآنگردید.اهدافانکشافیهزاره)

(درماهسپتمرب،سالSDGs،اهدافانکشافیپایدار)2015باختممعیادزمانیاهدافانکشافیهزارهدراواخرسال

(آیندهتصویبگردیدکههمه2015-2030سال)15میالدیدرشهرنیویارک،مقرسازمانمللمتحدبرای2015

یعضوسازمانمللمتحدمکلفومتعهدبهتطبیقآنگردیدند)بجزکشورجاپانوانگلستان(.کشورها

مبنظورتوسعهاقتصادیواجتامعیجوامعبرشیطرحودیزاینگردیدهاندکهدارای(،SDGsاهدافانکشافیپایدار)

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

 SDGsنکشاف پایدار دیدگاه اهداف ا
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 مترکز اهداف انکشاف پایدار

 ،محوفقرشدیدازجهانبرشیت 

 ،مبارزهمتداومدرمقابلنابرابریوبیعدالتی 

 ،تامینصلحوثباتپایدار 

 ،حفاظتازمحیطزیست 

 ،تقویتهمکاریهایاقتصادیواجتامعیمیانمللجهان

 فرشده هفده هدف به گونه سمبولیک

  A-SDGsاهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 

جمهوریاسالمیافغانستانمنحیثعضوسازمانمللمتحد،متعهدبهتطبیقاهدافانکشافپایداربودهوبتاسیاز

( شامره )16مصوبه فقره ،)4( مورخ روند20/07/1394( از تا موظفگردیده وزارتاقتصاد شورایعالیوزیران، )

 اهدافانکشافیپایدارکاری، تطبیقموثر گزارشاتمنظمچگونگی (SDGs) هامهنگیو و ارزیابیمنوده نظارتو

تطبیقآنرابصورتساالنهترتیبوبهشورایعالیوزراءوازطریقمراجعدیپلوماتیکبهمجمعسازمانمللمتحد

.ارائهمناید

 یت اهدافانافغانستان A-SDGsاهمیت اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 

 افغانستانمنحیثیککشورمستقلوباورمندبهثباتوتوسعهدرکنارمللجهانمتعهدبهتطبیقاهداف

 انکشافیپایدارمیباشد.

 وترتیبگردیدهاست،بناً،متاماولویتهایانکشافیافغانستاندرآناهدافانکشافیپایداربادقتکاملطرح

انعکاسیافتهاند.



 

109 
 وزارتاقتصاد
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 .اهدافمتذکرهمیتوانندیکمنبعواساساسرتاتیژیکبرایانکشافاولویتهایاقتصادیواجتامعیدرکشورباشند 

 فغانستانبیشرتخواهدگردید.باتطبیقاهدافانکشافیپایدار،حامیتمالیوتخنیکیجامعهجهانیباا 

 .تطبیقاهدافانکشافیپایدار،منتجبهصلحوثباتدامئیدرکشورخواهدگردید 

 .تطبیقاهدافانکشافیپایدارباعثرشدوانکشافرسیعدرکشورخواهدگردید: 

 A-SDGsمراحل تطبیق اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 

 

 

 

 

  

 مرحله ملی سازی

2018الی جنوری  2016مارچ   

 مرحله انطباق و ادغام

2018الی اپریل  2017جنوری   
 مرحله تطبیق

2030الی سپتمبر  2018اپریل   
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 تارگیت ها وشاخص های اهداف انکشاف پایدار افغانستان 

رهربواحدشاخص تارگیت

 هدفاول:محوفقربامتاماشکالآندرهمهجا

،کاهشحداقلنیمیازنسبتمردان،زنانو2030الیسال1.2

کودکانفقیر)درمتامیابعادفقر(متعلقبهمتامگروههایسنی،مطابق

باتعریفملیفقر.

 .نسبتنفوستحتخطفقر،براساستعریفملیفقر1.2.1

.مجموعهردوجنس1

 الف.ذکور

ب.اناث

ج.شهری

د.دهاتی

.کوچیه

وزارتاقتصاد

،تطبیقسيستمهایمصئونیتاجتامعیمناسبدر2030الیسال1.3

تحتپوششقراردادان طبقاتو متام اجرایهمگانیآندر سطحملی،

 تعدادقابلمالحظهافرادفقريوآسيبپذير.

فیصدینفوسکهتحتپوششسیستمهایمصئونیتاجتامعی1.3.1

 قرارگرفتهاندبهتفکیک:

معلولیت.اشخاصدارای1

 .خانوادههایشهدا2

 .متقاعدین3

 سال10.خانوادههایآسیبپذیر،دارایاطفالزیرسن4

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

 معلولین



1.5 تابآوری)2030الیسال تواناییو ایجاد ،resilienceو فقرا در )

ذیریآنهادروآسیبپ(exposure)افرادآسیبپذیر؛وکاهشتاثیرپذیری

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

حوادث.

فیصدیافرادمعروضبهخطردرمقابلوقایعاقلیمیوسایر1.5.1

 حوادث.

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

 

میزانتاثیرگذاریمستقیمحوادثغیرمرتاقبهاقتصادیدرارتباط1.5.2

 تولیدناخالصداخلی.به

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

قابلمالحظهمنابعازمراجعمختلف .الفحصولاطمینانازبسیج1

بشمولهمکاریهایانکشافی،جهتفراهمسازیابزارکافیومطمنئ،

منابعاختصاصدادهشدهدولتبرایبرنامههاینسبت1.الف.1

 فقرزدایی.

وزارتمالیه
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رهربواحدشاخص تارگیت

نسبتمرصفدولتدرخدماترضوری)تعلیموتربیه،صحتو2.الف.1 مبنظورتطبیقبرنامههاوپالیسیهابرایمحوفقردرمتامیابعادآن.

 مصئونیتاجتامعی(.

 وزارتمالیه

 هدفدوم:محوگرسنگی؛دستیابیبهامنیتغذاییوبهبودتغذیه؛وترویجزراعتپایدار

محوگرسنگیوحصولاطمینانازدسرتسیهمه2030الیسال2.1 ،

مردم،بهویژهفقرا،مردمآسیبپذیرواطفال،بهموادغذاییمطمنئ،مغذی

 وکافیدرجریانسال.

وزارتزراعت،آبیاریومالداری.فیصدیافرادغیرمصئونازلحاظمصئونیتغذایی2.1.1



گاهشمتامانواعسوءتغذی،همچناندستیابیبه۲۰۳۰الیسال–۲.۲

اهدافموتفقهبیناملللیدرموردعدمرشدوالغریدراطفالزیرسنپنج

 سال

 

)قدکوتاهی(دراطفالکمرتازپنجسال) شیوعسوءتغذیمزمن–۲.۲.۱

انحرافمعیاریازمیانگینمعیاررشد(۲نسبتقدبرسن(کمرتاز)منفی

(WHO)اطفال

وزارتصحتعامه

شیوعسوءتغذیحاددراطفالکمرتازپنجسال)نسبتقد–۲.۲.۲

انحرافمعیاریازمیانگینمعیاررشداطفال(۲برسن(کمرتاز)منفی

(WHO)–بهتفکیککموزن

وزارتصحتعامه

،مضاعفساخنتمولدیتزراعتیودرآمدتولیدکننده2030الیسال2.3

گانکوچکغذایی،بهویژهخانمها،مردمبومی،دهاقینفامیلی،چوپان

هاوماهیگیران؛ازطریقتامینمساواتدردسرتسیبهزمینوسایرمنابع

و فرصتبرایارزشافزوده و بازارها، خدماتمالی، مهارتها، تولیدی،

 کارهایبیرونازمزرعه.

)مرتیکوبرنجندماوسطحاصلطبقهدهقاندرحاصلگ2.3.1

 تن/هکتار(

 الف.گندمآبی

ب.گندمللمی

ج.برنج

وزارتزراعت،آبیاریومالداری

وزارتزراعت،آبیاریومالداریحداوسطدرآمدتولیدکنندهگانکوچکموادغذایی.2.3.2

2.4 هایتولید2030الیسال موجودیتسیستم از اطمینان حصول ،

(Agriculture Practices)زراعتیتطبیقشیوههایموادغذاییپایدارو

 و(Resilient)پایدار گردیده تولیدات و مولدیت افزایشسطح باعث که

تغیر با ظرفیتسازگاری همچنان، و مناید، می محافظت را ایکوسیستم

اقلیم،رشایطآبوهواینامناسب،خشکسالی،سیالبوسایرمصیبتها

 نسبتساحاتزراعتیکهتحتزراعتمولدوپایدارقراردارند.2.4.1

 



 وزارتزراعت،آبیاریومالداری
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 دریجکیفیتزمینوخاکرابهبودمیبخشد.راباالبردهوبهت

2.5 سال نباتات2025الی ها، ها/دانه تخم جنیتیکی تنوع حفظ ،

مدیریتزراعتی،حیواناتاهلی/خانگیوانواعحیواناتوحشی،ازطریق

ونباتاتدرسطحملی.حصولاطمیناناز دانهها درستوایجادذخایر

جنیتیکیو منابع استفاده از حاصله مفاد از عادالنه تقسیم دسرتستیو

 روشهایسنتیکهدرسطحبیناملللیبهتوافقرسیدهاست.

کهراجسرتوتحتحفاظتقرارنباتاتمزروعیوحیواناتتعداد2.5.1

 تهاند.بهتفکیک:گرف

 الف.میوهجات

ب.نباتات

ج.حیوانات

وزارتزراعت،آبیاریومالداری



تحقیقاتزراعتی،2 زیربناهایروستایی، در گذاری .الفافزایشرسمایه

خدماتتوسعهوی،انکشاففنآوری،ذخایرجنیتیکینباتاتواحشاماز

 زایشمولدیتزراعتی.طریقهمکاریهایتوسعهویبیناملللی،جهتاف

وزارتزراعت،آبیاریومالداریشاخصزراعتمحوریمصارفعامه1.الف.2

.جاتخاذتدابیرجهتحصولاطمینانازکارکرددرستبازارهایغذاییو2

و بازار معلومات به دسرتسیمبوقع سهولتمبنظور ایجاد و آن مشتقات

 شدیدقیمتغذایی.ذخایرغذاییبخاطرجلوگیریازنوسانات

تعدادمحصوالتزراعتی،مالداریومواداولیهکهقیمتهایآن1.ج.2

بشکلهفتهواروماهواربهنرشمیرسد.

وزارتزراعت،آبیاریومالداری

همهسنینهمهودرحصولاطمیناناززندگیصحتمندوبهبودرفاهعامهبرایهدفسوم:  

مرگومیرمادرانناشیاززایامنبه،کاهشنسبت2030الیسال3.1

 تندرهرصدهزاروالدتزنده.70کمرتاز

 هزاروالدتزنده.بهتفکیک100نسبتمرگومیرمادراندرهر3.1.1

.مجموع1

الف.شهری

ب.دهاتی

.گروهسنی2

وزارتصحتعامه

)ازوالدیصورتگرفتهاستینتناسبوالدتهایکهتوسطماهر3.1.2

مجموعوالدتها(.

وزارتصحتعامه

الی3.2 جلوگیری2030سال قابل میر و مرگ به دادن پایان ،

(Preventable)سن اطفالزیر هدفکاهشدادن5نوزادانو به سال،

سال)درهریکهزاروالدتهای5میزانمرگومیراطفالزیرسن3.2.1

زنده(.

وزارتصحتعامه
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نفر25طفلدرهریکهزارتولداتزندهو15مرگومیرنوزادنبهحداقل

 سال.5درهریکهزارطفلزیرسن

وزارتصحتعامهمیزانمرگومیرنوزادان)درهریکهزاروالدتهایزنده(.3.2.2

3.3 سال شیوع2030الی قابل های بيامري به دادن پايان ،

(Epidemics) هاي بيامري مالريا، توبرکلوز، ايدز، جمله از شده؛ غفلت

(neglected)گرمسرييومقابلهباهپتایتز،بيامريهاينايشازنوشیدن

 آبغیرصحیوسايربيامريهایساری.

درجریانیکسالگذشتهدرهرHIV/AIDSتعدادواقعاتجدید3.3.1

 یکهزارنفوسغیرملوث.

.مجموع1

ذکورالف.

 ب.اناث

زندانیانزنانومرداندارایرفتارپرخطر(ج.نفوسکلیدی)معتادین

وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامهتعدادواقعاتتوبرکلوزدرهرصدهزارنفوسدریکسالگذشته3.3.2

وزارتصحتعامهتعدادواقعاتمالریادرهریکهزارنفردریکسالگذشته.3.3.3

دریکسال.شخصهزار100درهرBمیزانمبتالیانبههیپاتیت3.3.4

 بهتفکیک:

 الف.بهسطحملی

VCT+درمراکزHBب.فیصدیواقعات

وزارتصحتعامه

،کاهشمرگهاینابهنگامازبیامریهایغیرساری2030الیسال3.4

 تندرستی.بهیکسوم،ازطریقجلوگیری،تداویوبهبودصحتروانیو

فیصدیاحتاملمرگومیربیامرانقلبی،رسطان،شکرویابیامری3.4.1

سالگی(۷۰الی۳۰هایمزمنتنفسیدرافغانستان)بینسنین

 وزارتصحتعامه



تقویتجلوگیریوتداویازسوءاستفادهمواد،منجملهموادمخدرو3.5

 .مرضالکول استفاده

کنندهگانموادمخدرکهازخدماتتداویاعتیاداستفادهفیصدی3.5.2

بهموادمخدرمستفیدمیگردند.

 وزارتصحتعامه



3.6 صدماتمبتنیبر2030الیسال و میر نصفرساندنمرگو به ،

تصادفاتترافیکی)رویجاده(

(هزارنفردر100میزانوفیاتناشیازحادثاتترافیکی،درهر)3.6.1

تفکیک:یکسالبه

 هردوجنس مجموع .1

ذکورالف.

ب.اناث

وزارتامورداخله
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.وضعیتاجتامعیاقتصادی2

الف.پایین

ب.متوسط

ج.بلند

3.7 خدمات2030الیسال دسرتسیهمگانیبه از اطمینان حصول ،

مراقبتهایصحیباروری؛بشمولفاصلهمیانوالدتها،آگاهی،تعلیمو

 .اسرتاتیژیهاوبرنامههایملیادغامصحتباروریدر

–15تناسبخانمهایکهدرسنباروریقراردارند)بینسنین3.7.1

(ودسرتسیبهروشهایمدرنبرایایجادفاصلهبینوالدتهارا49

دارند.

وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامه.(19-13خانمهابینسنین)حاملگیمیزان3.7.2

بشمولحامیتازاطمینانازعرضهخدماتصحیهمگانی،حصول3.8

کیفیت،دسرتسیبه خطراتمالی،دسرتسیبهخدماتصحیاساسیبا

قابلاستطاعتبرای و باکیفیت، موثر، مطمنئ، واکسیناساسی، و ادویه

 همه.

فیصدینفوسکهدسرتسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیتو3.8.1

کیلومرت(دارند.10تپیادهروی)ساع2عادالنهدرفاصله

وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامهفیصدیوابستگیسکتورصحتبهمنابعخارجی.3.8.2

کنرتول.الف3 باره کنوانسیونسازمانصحیجهانیدر تقویتاجرای"

 دخانیات"درهمهکشورهابشکلمناسب.

بیناشخاصدارای(Activeشیوعاستفادهازتنباکو)بهشکل1.الف.3

ویاباالترازآن.15سن

وزارتصحتعامه

.بحامیتازتحقیقوانکشافواکسینوادویهبرایامراضساریوغیر3

فراهمساریکهزیادترتاثیرگذاراستباالیکشورهایدرحالانکشاف،

مطابق(Affordable)ساخنتدسرتسیبهادویهوواکسینقابلاستطاعت

 .وصحتعامهTRIPSدرتوافقنامه بهقطعنامهدوهه

فیصدینفوسکهدسرتسیپایداربهادویهوواکسینقابلپرداخت1.ب.3

 دارند.



وزارتصحتعامه

 افزایشچشمگیرخدماتمالیصحیواستخدام،انکشاف،آموزشو.ج3

 نیرویکارصحیدرکشور.(retention)حفظ

وزارتصحتعامهتعمیمکارمندانصحی)برهریکهزارنفوس(تعدادو1.ج.3

وزارتصحتعامهفیصدیتخصیصبودجهدولتبرایسکتورصحت. 2.ج.3

 فرصتهایآموزشیمادامالعمربرایهمه.(Promote)ترویجهدفچهارم:حصولاطمینانازتعلیمباکیفیت،همهشمول،

 وزارتمعارففیصدیاطفال/نوجوانانکهحداقلسطحقابلیتهای 4.1.1اینکههمدخرتانوپرسانبطورحصولاطمیناناز،2030الیسال4.1
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یگانوعادالنهتحصیالتابتداییومتوسطراتکمیلمنایندکهمنجربهرا

 دستاوردهایآموزشیمرتبطوموثرگردد.

الف(خواندن

 ب(ریاضی

رادر:

)ذکورواناث(3یا2(صنوف1)

)ذکورواناث( (،6(پایاندورهابتدایی)صنف2)

 (،)ذکورواناث(9(درپایاندورهمتوسطه)صنف3)

حصولکردهباشند.



 تطبیقارزیابیتعلیمیبهسطحملی:4.1.2

،3یا2الف.درصنف

(،6ب.دراخیردورهابتدایی)صنف

(9متوسطه)صنفج.دراخیردوره

وزارتمعارف

میزانناخالصجدیدالشموالندرصنفآخردورههای:4.1.3

(6(ابتداییه)صنف1)

(9(متوسطه)صنف2)

وزارتمعارف

 میزانتکمیلدردورههای:4.1.4

(6الف.ابتداییه)صنف

(9ب.متوسطه)صنف

(12ج.لیسه)صنف



وزارتمعارف

ازمکتبدردورههای:فیصدیاطفالخارج4.1.5

(12-7(ابتداییه)سن1)

(15-13(متوسطه)سن2)

(18-16(لیسه)سن3)

وزارتمعارف
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فیصدیاطفالباالترازسنواجدرشایطشمولیتدرصنفدردوره4.1.6

 های:

(ابتداییه1)

(متوسطه2)

(لیسه3)

وزارتمعارف

 متوسطهتعدادسالهایتعلیامتابتداییهو4.1.7

الف.رایگان

ب.اجباری

کهدراسنادتقنینیموجودتثبیتشدهباشند.

وزارتمعارف

،تامیندسرتسیمتامدخرتانوپرسانبهتعلیمو2030الیسال4.2

تربیهباکیفیتدردورههایقبلازمکتبوکودکستانبرایآمادهسازی

 اطفالبهتعلیموتربیهابتدائیه.

6میزانشمولیتناخالصدربرنامههایتعلیامتقبلازمکتب).4.2.2

ساله(

وزارتمعارف

منصفانههمهمردانو ،حصولاطمینانازدسرتسی2030الیسال4.3

زنانبهتعلیامتتخنیکیباکیفیت،قابلپرداخت،تعلیامتمسلکیو

 .تحصیالتعالیازجملهپوهنتون

میزاناشرتاک4.3.1

ساله(24-15جوانان)الف.

ساله(64-25ب.بزرگساالن)

ماهاخیر،به12درتعلیامتوبرنامههایآموزشرسمیوغیررسمیطی

تفکیکجنسیت)ذکورواناث(

ادارهمستقلتعلیامتتخنیکیو

مسلکی

ساله(دربرنامههایتخنیکیو24-15میزاناشرتاکافراد)4.3.2

 مسلکیبهتفکیکجنسیت

الف.

ب.ذکور

ج.اناث

ادارهمستقلتعلیامتتخنیکیو

 مسلکی



 وزارتتحصیالتعالیفیصدیجذبجدیدالشموالندرموسساتتحصیالتعالیدولتیو4.3.3
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خصوصی.بهتفکیک:

.دولتی1

 الف.ذکور

ب.اناث

.خصوصی2

الف.ذکور

ب.اناث



وحرفوینیمهرسمیدولتیاشخاصکهازبرنامههایفنیتعداد4.3.4

 ساالنهمستفیدمیشود.بهتفکیک:

.ذکور1

.اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین

،افزایشقابلمالحظهتعدادجوانانوبزرگساالنکه2030الیسال4.4

کاردارایمهارتهایتخنیکیومسلکیبرایاشتغال،کارمناسبو

باشند.(entrepreneurship) آفرینی

فیصدیاشخاصدارایمعلولیتکهازبرنامههایاموزشیفنی4.4.1

رسمی(مستفیدمیشوند.نیمهحرفوی)

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین

وحصول ،ازبینبردنتبعیضجنسیتیدرآموزش2030الیسال4.5

سطوحتعلیموتربیه،آموزشهایاطمینانازدسرتسیمساویانهبهمتامی

فنیوحرفهای؛بشمولافرادآسیبپذیر،معلول،مردممحلیوکودکاندر

 وضعیتآسیبپذیری.

شمولیتدردوره: نسبتتوازنجنسیتی4.5.1

.ابتدائیه1

 .متوسطه2

.لیسه3

وزارتمعارف

اصلیشان،فیصدیشاگرداندورهابتداییهکهلساناولیالسان4.5.2

لسانتدریسمیباشد.

وزارتمعارف

وزارتمعارفپالیسیهایمشخصبرایتخصیصمنابععامهبهاقشارمحروم4.5.3

 اوسطمصارفتعلیمیبهازایهرشاگردبراساس:4.5.4

 الف.دورهتعلیمی،

 وزارتمعارف
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.لیسه3.متوسطه،2.ابتداییه،1

عایدرسانهتولیدناخالصمصارفباالیهرشاگردازاوسطب.فیصدی

داخلی(

،حصولاطمينانازاینکهمتامیجوانانونسبتقابل2030الی4.6

مالحظهازبزرگساالن)زنانومردان(مهارتهایخواندنونوشنتو

 حسابراکسبمنودهاند..

فیصدینفوسگروپسنیمشخصکهحداقلسطحقابلیتهای4.6.1

 شده:تعیین

الف.سواد

ب.حساب

راکسبمنودهاند.بهتفکیکجنسیت)ذکورواناث(

وزارتمعارف

 میزانباسوادیبینافراد:4.6.2

 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

 اسنادیکهنشاندهد:4.7.1

(.آموزشموضوعاتشهروندیجهانی،1)

وزارتمعارف
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پایداروسبکجملهترویجآنبهدیگران،ازطریقآموزشبرایانکشاف

زندگیپایدار،حقوقبرش،برابریجنسیتی،ترویجفرهنگصلحوعدم

خشونت،شهروندیجهانی،وارجنهادنبهتنوعفرهنگیومشارکت

 فرهنگیبرایانکشافپایدار،دستیابند.

پایدار،بشمولتساویجنسیتیوحقوق(.آموزشموضوعاتانکشاف2)

برشدرسطوحذیل:

الف.پالیسیهایملّیتعلیموتربیه

ب.نصابتعلیمی

ج.تربیهمعلمو

د.ارزیابیشاگردان

شاملگردیدهاند.

فیصدیمکاتبیکهآموزشمهارتهایزندگیمرتبطبهمسایل4.7.2

ارائهمینامیند.جنسیووقایهازاچآیویرا

وزارتمعارف

میزانتطبیقچارچوببرنامهجهانیآموزشحقوقبرشدرسطح4.7.3

 ملی:

الف.شاملشدندرنصابتعلیمی

ب.آموزشحقوقبرشبهشاگرداندرمکاتبابتدایی،متوسطهولیسه

ج.آموزشحقوقبرشبهمعلمینوکارمندان

وزارتمعارف

 شاگردانبهتفکیک:فیصدی4.7.4

الف.دورهتعلیمی

ب.براساسگروپسنی

کهدرککافیازمسایلمربوطبهشهروندیجهانیوانکشافپایداررا

دارامیباشند.

وزارتمعارف

سالهکهدانشومهارتهایالزمدررابطهبه15فیصدیشاگردان4.7.5

علوممحیطیوعلومزمینرادارامیباشند.

وزارتمعارف

.الفاعامروتجهیززیربناهایتعلیمیمتناسببانیازمندیاطفالوافراد4

دارایمعلولیتوحساسبهتفاوتهایجندروهمچنینفراهمآوری

ذیلمیباشند:دارایامکاناتوتسهیالتفیصدیمکاتبیکه1.الف.4

الف.برق

وزارتمعارف
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رهربواحدشاخص تارگیت

ب.انرتنتبرایمقاصدتعلیمی محیطهاییادگیریمؤثر،مصئون،عاریازخشونتوهمگانیبرایهمه.

کمپیوترپ.البراتوارهای

تسهیالتبرایشاگرداندارایمعلولیتت.

ث.تسهیالتآبصحیوشستشو

ج.تشنابهایمجزابرایاناث

تعمیرمناسبچ.

وفیصدیشاگردانیکهمواردیچونآزارواذیت،خشونت،لت2.الف.4

کوب،تبعیضوسوءاستفادهجنسیراتجربهمنودهاند.

وزارتمعارف

تعدادونوعیتحمالتیکهباالیشاگردان،کارمندانومکاتب3.الف.4

صورتگرفتهاست.

وزارتمعارف

،گسرتشقابلمالحظهبورسیههایتحصیلیجهانی2030.بالیسال4

آموزشیمسلکی،تخنیکی،برایآموزشعالی،ازجملهبرنامههای

 تکنالوژیمعلوماتی،انجنیریوبرنامههایساینسی.

تعدادبورسیههایتحصیالتعالیدرخارجازکشوربهتفکیک:2.ب.4

.بورسیههایلیسانس1

 .بورسیههایماسرتی2

.بورسیههایدکتورا3

وزارتتحصیالتعالی

معلمینشایستهاز،افزایشعرضهقابلمالحظه2030.جالیسال4

 طریقهمکاریهایبیناملللیوآموزشمعلمین.

فیصدیمعلامندردورههای:1.ج.4

الف.تعلیامتقبلازمکتب

ب.ابتداییه

ج.متوسطه

د.لیسه

کهدستکم،حداقلبرنامههایتربیهمعلمرادریافتمنودهاند.)مانند،

(بهتفکیکجنسیتآموزشهایمتودیکداخلخدمتوقبلازخدمت

)ذکورواناث(

وزارتمعارف



وزارتمعارفنسبتشاگردبهمعلمآموزشدیدهبراساسدوره:2.ج.4
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

رهربواحدشاخص تارگیت

.ابتداییه1

.متوسطه2

.لیسه3



فیصدیمعلامنمسلکیمطابقبهمعیارهایتعیینشدهبراساس3.ج.4

دوره:

.ابتداییه1

.متوسطه2

.لیسه3

وزارتمعارف



نسبتشاگردبهمعلممسلکیبراساسدوره:4.ج.4

.ابتداییه1

.متوسطه2

.لیسه3

وزارتمعارف



اوسطمعاشمعلمدرمقایسهباسایرشغلهاکهنیازمندقابلیت5.ج.4

هایمشابهمیباشد.

وزارتمعارف



وزارتمعارففیصدیترک/تقاعدمعلمینازوظیفهمعلمی6.ج.4



ماهگذشتهبرنامههایداخلخدمترا12معلامنیکهدرفیصدی7.ج.4

سپریمنودهاند.

وزارتمعارف



 هدفپنجم:دستیابیبهتساویجنسیتیوتوامنندسازیمتامزنانودخرتان

قانونیغرضفیصدیحصولاطمینانازموجودیتچارچوبهای5.1.1 تبعیضعلیهزنانودخرتاندرهمهجا.اشکالمحومتام5.1

تقویت،تطبیقونظارتازمساواتوعدمتبعیضبراساسجنسیت

)قوانین،مقرارات،کنوانسیونهاوپیامنها(

وزارتامورزنان
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

رهربواحدشاخص تارگیت

محومتامانواعخشونتعلیهزنانودخرتاندرمحالتعاموخصوصی،5.2

 ازجملهقاچاق،سوءاستفادهجنسیودیگرانواعسوءاستفاده.

بهباالکهبهخشونتفزیکی،جنسیویا15فیصدیزنانازسن5.2.1

.لشدهاندبماهگذشتهتوسطهمرسمتق12روانیدرطول

وزارتامورزنان

بهباالکهازطرفافرادغیراز15فیصدیزنانودخرتانبینسنین5.2.2

ماهاخیرموردخشونتفزیکی،جنسی،روانیوسواستفاده12همرسطی

د.جنسیقرارگرفتهان

وزارتامورزنان

محوهمهرسومزیانآورمانندازدواجهایاطفال،اجباريوزود5.3

 هنگام.

ازدواجمنودهاند.19-15فیصدیزنانکهبینسنین5.3.1
وزارتامورزنان

تشخیصوارزشدهیکارهایبدونمزدازطریقارائهخدماتعامه،5.4

سیاستهایمصئونیتاجتامعیوترویجمسئولیتپذیریزیرساختهاو

 مشرتکدرفامیلوخانوادهمطابقبهباورهایملی.

فیصدیوقتمرصفشدهباالیکارهایداخلیوپرستاریبدون5.4.1

مزد.بهتفکیک:

.مجموع1

 الف.ذکور

ب.اناث

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین

ازمشارکتکاملوموثرزنانوهمچنانفرصتهایحصولاطمینان5.5

مساویرهربیتدرمتامیسطوحتصمیمگیریسیاسی،اقتصادیوزندگی

 عامه.

وزارتامورزنان.ملیهایفیصدیکرسیهایاشغالشدهتوسطزناندرشورای5.5.1



وزارتامورزنانفیصدیزناندرموقفهایمدیریتی.5.5.2

افزایشاستفادهازتکنالوژیهایتوامنندساز،خصوصاًتکنالوژی .ب5

 .برایتوامنندسازیزنان(ICT)معلوماتیومخابراتی

تناسبنفوسکهدارایتیلفونسیار)موبایل(هستند.بهتفکیک1.ب.5

ذکور .1

.اناث2

وزارتمخابراتوتکنالوژی

 معلوماتی



دسرتسیومدیریتپایدارآبوحفظالصحهبرایهمهحصولاطمینانازهدفششم:  

،دسرتسیمساویانهوهمگانیبهآبآشامیدنیمصئونبا2030الی6.1

 .استطاعتقیمتقابل

فیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشدهآبآشامیدنیمصئون6.1.1

استفادهمینامیند.بهتفکیک:

وانکشافدهاوزارتاحیاء
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

رهربواحدشاخص تارگیت

.مجموع1

الف.شهری

ب.دهاتی

،دسرتسیهمهمردمبهخدماتمساویانهومناسب2030الیسال6.2

حفظالصحهونظافت،محورفعحاجتدرفضایبازباتوجهخاصبه

 نیازمندیهایزنان،دخرتانوآنانیکهدررشایطآسیبپذیرقراردارند.

صحهفیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشده،مصئونوحفظال6.2.1

استفادهمیکنند.بهتفکیک

.مجموع1

 الف.شهری

ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات



فیصدینفوسکهدسرتسیبهسهولتهایشسنتدستهاباآبو6.2.2

صابونرادارندبهتفکیک:

.مجموع1

 الف.شهری

ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات



رفعحاجتازفضایبازاستفادهمیمنایند،فیصدینفوسکهبرای6.2.3

بهتفکیک:

.مجموع1

الف.شهری

ب.دهاتی

 وزارتاحیاءوانکشافدهات



،بهبودکیفیتآبباکاهشآلودگی،ازبینبردن2030الیسال6.3

وبهحداقلرساندنانتشارموادکیمیاوی(dumping)ذخیرههایزباله

کاهشآبهایکثیفتصفیهناشدهبهنصف،وافزایشقابل خطرناک،

 آن.(reuse)واستفادهمجدد(recycle)مالحظهدربازیابی

)خانوارومتامفعالیتهایاقتصادی(مدیریت فیصدیفاضالب 6.3.1

.(safely treated)شدهبطورمصئون

.شهری1

وزارتشهرسازیومسکن

وزارتانرژیوآب زمان:میزانتغیردراستفادهموثرآبباگذشت6.4.1سکتور،افزایشچشمگیرموثریتمنابعآبیدرمتام2030الیسال6.4
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

رهربواحدشاخص تارگیت

پایدارآن،وتامینمنابع (withdrawal) هاوحصولاطمینانازبرداشت

آبیمبنظورپاسخگوییبهمشکلکمبودآبوکاهشقابلمالحظهتعداد

 .مردمیکهازکمبودآبرنجمیبرند





 

 سکتورانرژی-1

 سکتورزراعت-2

 سکتورصنعت-3

 سکتورشهری-4

 



بلندبردنظرفیتذخایرآبیبرایمصارفرسانهفیمرتمکعبدر 6.4.2

سال.

وزارتانرژیوآب

،تطبیقمدیریتهمهجانبهداخلیمنابعآبدرمتام2030الیسال6.5

هایمتقابلفرامرزیدرامورآب.سطوح،بشمولهمکاری

 

ازصفرالی)(IWRM)درجهتطبیقمدیریتهمهجانبهمنابعآب6.5.1

صد(.

وزارتانرژیوآب

وزارتانرژیوآبمرزیافر 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

عملیجهتاشرتاکاهالیدرمدیریتوانکشافهمهجانبهمنابعآب.

وزارتانرژیوآب

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

مرصفمجموعیانرژیبرق

وزارتانرژیوآب
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

رهربواحدشاخص تارگیت

،مضاعفساخنتمیزانموثریتانرژی.2030الیسال7.3

 

اندازهشدهبراساسانرژیاولیه(Energy intensity)شدتانرژی7.3.1

تولیداتناخالصداخلیو



وزارتانرژیوآب

وارتقاءتکنالوژیجهتعرضهها گسرتشزیرساخت ،2030.بالیسال7

 خدماتانرژیمدرنوپایداربرایهمه.

رسمایهگذاریدرموثریتانرژیبهعنوانفیصدیازتولیدناخالص 1.ب.7

زیرساختهاداخلیومقداررسمایهگذاریمستقیمخارجیبرای

وتکنالوژیبرایخدماتانکشافیپایدار.

وزارتانرژیوآب

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

رشداقتصادیرسانهدرمطابقتبارشایطملی،بهویژهتداومدر8.1

 تولیدناخالصداخلیدرسال٪7دستیابیبهحداقلرشد

وزارتمالیهمیزانرشدساالنهتولیدناخالصداخلیحقیقی.8.1.1



دستیابیبهمولدیتاقتصادیازطریقتنوع،ارتقاءفنآوریونوآوری،8.2

ازجملهازطریقمترکزباالیبخشهایدارایارزشافزودهباالونیازمند

 بهنیرویکاربیشرت

وزارتاقتصاد.میزانرشدتولیدناخالصداخلیحقیقیفینفرشاغل8.2.1



فعالیتهایتولیدیازپالیسیهایانکشافیکه(promote)ایجاد8.3

(productive activities)ایجاداشتغالمناسب،کارآفرینی،خالقیتو،

تشبثاتخوردومتوسطازطریقدسرتسیبهرسمیسازینوآوریو

 مالیحامیتمیکند.خدمات

 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
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

رهربواحدشاخص تارگیت

میزانبیکاریبهتفکیکجنسیت8.5.2

.ذکور1

 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

 معلولین

 

،كاهشقابلمالحظهنسبتجوانانکهشاملکار،2030الیسال8.6

 مکتبویابرنامههایآموزشینیستند.

(24-15میزانبیسوادیوبیکاریدرجوانانبینسنین)8.6.1

.بیسوادی1

 بیکاری.2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین

اتخاذاقداماترسیعوموثرمبنظورمحوکارهایجربی،بردگیمدرن،8.7

قاچاقانسانوحصولاطمینانازجلوگیریومحوبدتریناشکالکار

2025اطفال؛ازجملهرسبازگیریواستفادهازاطفالرسباز،والیسال

متامانواعکارباالیاطفال.پایاندادن

،بهتفکیکگروپسنی:17-5ینفیصدیاطفالکارگربینسن8.7.1

11-5بینسن.1

 14-12.بینسن2

 17-15.بینسن3

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین

حامیتازحقوقنیرویکاروایجادمحيطكاريامنومطمنئبرای8.8

متامکارگرانبهشمولكارگرانمهاجر،بخصوصزنانمهاجروكسانيكهدر

 کاریقراردارند.(precarious)رشايطناپایدار

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو.میزانوقوعجراحاتوخیموغیروخیمکاری8.8.1

ولینمعل

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداوالحاقکنوانسیونهایاساسیسازمانبیناملللیکار8.8.2

 معلولین

تعداداشخاص)کارگران(کهازراهایقانونیومنظمبهاساس8.8.3

(بهکشورهایخارجی)کشورهایBLAsتوافقنامههایدوجانبهکار)

 د.ن(اعزاممیگردگردارایتقاضاکار

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین



،تهیهوتطبیقپالیسیهاجهتتوسعهگردشگریپایدار2030الی8.9

.کهسببایجاداشتغال،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد

وزارتاطالعاتوفرهنگ.سهمگردشگریدرتولیدناخالصداخلی8.9.1

 گردشگریازمجموعاشتغال.بهتفکیک:نسبتاشتغالدرصنعت8.9.2

الف.ذکور

ب.اناث

وزارتاطالعاتوفرهنگ
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 وزارتاقتصاد

 پروفایلاقتصادی–اجتامعیوالیتبدخشان

رهربواحدشاخص تارگیت

تقويتظرفيتنهادهايمايلداخيلجهتتوسعهدسرتيسبه8.10

 بانكداري،بيمهوخدماتمايلبرايهمه.

دافغانستانبانکهزارنفر100تعدادشعباتبانکهایتجارتیبرهر8.10.1

سالوباالتر(دارایحساببانکیدرهریک15تعدادافرادی)8.10.2

هزارنفر.100

دافغانستانبانک

هزار100برهریکATMتعدادماشینهایاتوماترصافییا8.10.3

نفر

دافغانستانبانک

،انکشافواجراییمنودناسرتاتيژياشتغالبرای2025.بالیسال8

 جهانیاشتغالسازمانبیناملللیکار.جوانانوتطبيقپیامن

فیصدیمرصفمجموعیدولتدربرنامههایمصئونیتاجتامعی1.ب.8

وبرنامههایاشتغالزاییدرتناسببودجهملی.

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین

 نوآوری.(Foster)همهشمولوتشویق،،تقویتصنعتیسازیپایدار(Resilient)ایجادزیرساختهایمقاومهدفنهم:

ایجادزیربنایباکیفیت،قابلاعتامد،پایدارومقاوم،بشمول9.1

انکشافاقتصادیورفاه زیربناهایمنطقهویوفرامرزی،جهتحامیت

 برشی،بامترکزرویدسرتسیمساویانهوقابلاستطاعتبرایهمه.

کیلومرتییکرسکمتام2فاصلهفیصدینفوسروستاییکهدر9.1.1

فصلیزندگیمیکنند.

وزارتاحیاءوانکشافدهات

،تشویقصنعتیسازیپایداروفراگیر،افزایشقابل2030الیسال9.2

مالحظهسهمصنعتدراستخداموتولیدناخالصداخلی،درمطابقتبه

 اوضاعملی،ودوبرابرسازیسهمصنعت.

 Manufacturing)تولیداتصنایعفابریکاتیفیصدیارزشافزوده9.2.1

value added):بهتناسب

الف.تولیداتناخالصداخلی

(Per Capitaب.رسانه)

وزارتتجارتوصنایع

وزارتتجارتوصنایعفیصدیاشتغالدرصنعتازمجموعاشتغال.9.2.2



بهافزایشدسرتيسصنايعكوچكوسایرکسبوکارهادرکشور9.3

 خدماتمايلباربحارزان،وپیوسنتاینهادرزنجیرهارزشوبازارها.

وزارتتجارتوصنایعفیصدیسهمصنایعکوچکدرارزشافزودهشدهمتامیصنایع9.3.1

وزارتتجارتوصنایعفیصدیصنایعکوچکباقرضه.9.3.2

طریقافزایشحامیت.الفتسهیلدرانکشافزیربنأپایدارومقاوماز9

 هایمالی،تکنالوژیکیوفنیدرکشور.

وزارتمالیهفیصدیکمکهایرسمیبیناملللیبرایسکتورزیربنا.1.الف.9

وزارتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتیبه.فیصدینفوستحتپوشششبکهتیلیفونسیار)موبایل(1.ج.9تکنالوژیمعلوماتیو  ،افزایشچشمگیردستیابیبه2030.جالیسال9
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رهربواحدشاخص تارگیت

تفکیک. .وتالشبرایفراهمکردندسرتسیبهانرتنتقابلاستطاعت مخابراتی

.تکنالوژی1



 هدفدهم:کاهشنابرابریدرسطحملیوبیناملللی

نفوس٪25،دستیابیتدریجیوپایداررشددرآمد2030الیسال10.1

 باکمرتیندرآمدبهمیزانباالترازاوسطدرآمدملی.

10.1.1 

 الف.رشددرآمدرسانه

نفوسباکمرتیندرآمد.٪25ب.رشددرآمد

وزارتاقتصاد

ویژهپالیسیمالی،پالیسیدستمزدوپالیسیهاتخاذپالیسیها،ب10.4

 مصئونیتاجتامعی،ودستیابیتدریجیبهتساویبیشرت.

 

:بهتفکیک.نیرویکارمشارکتمیزان10.4.1

.ذکور1

.اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

 معلولین





مطمئینومصئون؛انتقالمهاجریناز،تسهیلمهاجرتهایمنظم10.7

 .طریقاجراییمنودنپالیسیهایمنظمومدیریتشدهمهاجرت

فیصدیمهاجرینافغانکهباثبتوراجسرتدارایمدرکاقامت10.7.1

:باشنددرکشورهایمیزبانمی

پاکستان.1

.ایران2

وزارتامورمهاجرینوعودت

کنندگان

تعدادعودتکنندگانکهحینعودتازکمکهایبرشدوستانه10.7.2

دریکسالمستفیدمیگردند.

عودتوزارتامورمهاجرینو

کنندگان

وزارتامورمهاجرینوعودتتعداداستقرارپایدارفامیلهایبیجاشدهدرهرسال.10.7.3

کنندگان

فیصدیدسرتسیبهخدماتاساسیوزیربنائیشهرکهای10.7.4

مهاجرین.

وزارتامورمهاجرینوعودت

کنندگان

فرصتهایشغلی.فیصدیعودتکنندگانوبیجاشدهگانکهاز10.7.5

ومعیشتیبرخوردارشدهاند.

وزارتامورمهاجرینوعودت

کنندگان
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رهربواحدشاخص تارگیت

3،کاهشهزینههایتادیاتمهاجرینبهکمرتاز2030.جالیسال10

 فیصددرتادیات.5فیصدوحذفدهلیزهاباهزینهباالتراز

وزارتامورمهاجرینوعودتفیصدیمصارفارسالحوالهنظربهمجموعمبلغحوالهشده.1.ج.10

کنندگان

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

،حصولاطمینانازدسرتسیهمگانیبهمسکن2030الیسال11.1

باخدماتابتداییوبهبودساحاتفقیراستطاعتمناسب،مطمنئوقابل

 .(slums)نشین

،غیر(slums)نسبتنفوسشهریکهدرساحاتفقیرنشین 11.1.1

 پالنیویامسکننامناسبزندگیمیکنند.



ومسکنوزارتشهرسازی

سیستمهایحملونقلمصئون،فراهممنودن،2030الیسال11.2

ارزانوپایداربرایهمه،بهبودمصئونیتجادهها،خصوصاًگسرتشحمل

ونقلعامه،باتوجهخاصبهرضورتهایافراداسیبپذیرمانندزنان،

 اطفال،معلولینوکهنساالن.

)دولتی( نسبتجمعیتکهدسرتسیبهخدماتترانسپورتعامه11.2.1

دارند.

 



زارتترانسپورتوھوانوردیملکیو

،افزایششهرنشینیهمهشمولوپایدار،وظرفیت2030الیسال11.3

 human)سازی،مدیریتیکپارچه،پایدارومشارکتیشهرکها

settlements).درکشور 

 

فیصدیشهرهاییکهساختارجامعهمدنیدربرنامهریزیآن11.3.2

بطورمنظمودیموکراتیکصورتمیگیرد.دخیلبودهومدیریتآن

وزارتشهرسازی

افزایشتالشهابرایحفاظتومصئونیتمیراثهایفرهنگیو 11.4

 طبیعی.



سهمبودجهملیکهجهتحامیتوحفاظتازمیراثهای11.4.1

طبیعی،فرهنگی،وهمچنانسایتهایمیراثجهانیاختصاصدادهشده

.است

فرهنگوزارتاطالعاتو

کاهشقابلمالحظهتعدادمرگومیرو،2030الیسال11.5

مستقیماقتصادیمرتبطباتولیدناخالصمترضرین،وکاهشخسارات

،بشمولحوادثمرتبطبهآب،با(disasters)حوادثداخلیناشیاز

مترکزبرحامیتازافرادیفقیروآسیبپذیر.

بیجاویاگمشدهومترضرینحوادثدرهرتعدادافرادکشتهشده،11.5.1

صدهزارنفوس.بهتفکیک

.مرگومیر1

 .افرادبیجاشدهوگمشده2

.مترضرین3

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث



شاروالیکابلشهریازمجموعکلزبالههای(solid waste)میزانزبالههای11.6.1دری،کاهشاثراتنامطلوبرسانهمحیطزیست2030الیسال11.6



 

130 
 وزارتاقتصاد
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رهربواحدشاخص تارگیت

شهرداریوشهرها،ازجملهازطریقتوجهخاصبهکیفیتهوا،مدیریت

 دیگرانواعزباله.

 

 

 

تولیدشدهکه

الف.بطورمنظمجمعآوری

ب.بعدازجمعآوریتخلیهنهاییگردیده

(درشهرPM10وPM 2.5اوسطساالنهذراتمعلق.)بطورمثال11.6.2

نفوس(.میزانها)

ادارهملیحفاظتمحیطزیست

،ایجادتسهیالتجهتدسرتسیهمگانیبهاماکن2030الیسال11.7

،مطمئین،فراگیر،قابلدسرتسورسسبز،بهویژه(public spaces)عامه

برایزنان،کودکان،افرادکهنسالوافرادمعلول.

ماه12آزارواذیتفزیکییاجنسیدرموردتعدادافرادیکه11.7.2

گذشتهقرارگرفتهباشند.بهتفکیک

.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور

ب.اناث

وزارتامورداخله

ازروابطمثبتاقتصادی،اجتامعیومحیطزیستیمیان حامیت .الف11

مناطقروستاییازطریقتقویت و(Peri-urban)هایشهری شهرها،حومه

 برنامهریزیانکشافیملیومنطقوی.

نسبتنفوسمسکوندرشهرهایکهدرآنپالنهایانکشاف1الف.11

شهریومنطقویرامبنیبرپیشبینینفوس،رضوریاتمنابعووسعتشهر

تطبیقمیکنند.

وزارتشهرسازی

،افزایشقابلمالحظهتعدادشهرهاوشهرکها2030الیسال ب.11

(human settlements)باپالیسیوپالنهاییکپارچهجهتبدستآوری

کاهشتاثیراتوسازگاریباتغییراتاقلیمی،مقاومدرموثریتمنابع،

مقابلحوادث؛انکشافوتطبیقسیستممدیریتحوادثدرمطابقتبه

 ".2030-2015برایکاهشخطراتحوادثسالSendai"چارچوب

فیصدیاداراتمحلیکهاسرتاتیژیکاهشخطراتوحوادثرا1ب..11

برایکاهشخطراتطبیعی(Sendai)درمطابقتباچارچوبسندای

پذیرفتهوتطبیقمیمنایند.

ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

 هدفدوازدهم:حصولاطمینانازشیوههایپایدارتولیدومرصف

ضایعاتموادغذاییتاپنجاهفیصدرسانه،کاهش2030الیسال12.3

درسطوحمختلفعرضهمرصفکنندهوکاهشضایعاتموادغذاییدرطول

 زنجیرهتولید،بهشمولعرضه

.بهتفکیک:درجریانتولیددرسالوبرنجفیصدیضایعاتگندم12.3.1

الف.گندم

ب.برنج

وزارتزراعت،آبیاریومالداری

ادارهملیحفاظتمحیطزیستایجادوتطبیقپالنعململیبرایششتوافقنامهچندجانبه12.4.1دردوران،مدیریتمناسبموادکیمیاویوزبالهها2030الیسال12.4
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رهربواحدشاخص تارگیت

ودرمطابقتباچارجوبهایبیناملللیتوافقشده(life cycle)زندگی

کاهشانتشارآنهادرهوا،آبوخاکجهتکاهشتاثیراتنامطلوبآنها

 باالیصحتانسانهاومحیطزیست.

محیطزیستیبیناملللیازقبیلکنوانسیوانهایاستاکهلم،ویانا،

میناماتا،باسیل،روترداموپروتوکولمنرتیالدرارتباطموادخطرناکو

دیگرموادکمیاویجهتتطبیقتعهداتومسؤولیتهایافغانستاندر

قالاطالعاتموردنیازتوافقنامهمربوطه.انت

تشویقرشکتهابخصوصرشکتهایبزرگوفرامرزیدراتخاذ12.6

 شیوههایتولیدیپایداروتوحیدمعلوماتآندرگزارشات.

ایعوزارتتجارتوصنتعدادازرشکتهایکهازپایداریگزارشانتشارمیکنند.12.6.1

.الفجذبحامیتکشورهایتوسعهیافتهمبنظورتقویتوتوامنندسازی12

ظرفیتهایعلمیوتکنولوژیکیبرایتطبیقشیوههایپایدارتولیدو

 مرصف.

انجامتقیقاتعلمیمبنظورحفاظتازمحیطزیست،تولید1.الف.12

یعلوماکادمانرژیپاک،افزایشتولیداتداخلیورسیدنبهخودکفایی

.بانکشافوتطبیقابزارهاجهتنظارتازفعالیتهایگردشگری12

 پایدارکهباعثاشتغالزایی،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد

تعدادپالیسیهاواسرتاتيژیهایگردشگریپایدارهمراهبا 1.ب.12

وزارتاطالعاتوفرهنگپالنهایتطبیقیوابزارهاینظارتیآن.

قداماتفوریدرجهتمبارزهباتغیراتاقلیمیوتاثیراتآنذسیزدهم:اتخاهدف  

درمقابل(resilient)تقویتظرفیتهایانعطافپذیرومقاوم13.1

 .وحوادثطبیعیاقلیمیخطرات

هایکاهشخطراتوسرتاتیژیهاوراهکار فیصدیانکشاف13.1.1

 محالت.حوادثطبیعیدرسطوحولسوالیهاو



ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

ادغاموشاملسازیاقداماتتغییراقلیمدرپالیسیهاواسرتاتیژی13.2

.هایملی





 

فیصدیپیرشفتدرعرصهایجادیاعملیساخنتپالیسی/13.2.1

نامهجامعكهسببتوامنندشدنافغانستانبرايویابراسرتاتیژي

نامطلوبتغيرياتآبوهوامیشودوهمچنانسببسازگاريبااثرات

بهنحويكهتولیدغذاراتهديد،كاهشدرانتشارگازهايگلخانهايشده

،NDC،سهممشارکتملیNAPنکند.)بهشمولبرنامهسازگاریملی

وغیره(.BUR،گزارشتجدیدشدهدوسالهNCهایملیگزارش

ادارهملیحفاظتمحیطزیست

،مدیریتپایدارجنگالت،مبارزهعلیهصحرائیشدنزمین،متوقفکردنتخریبزمینوضایعات(terrestrial)نزدهم:حفاظت،بازسازیوبهبوداستفادهپایدارایکوسیستمهایزمینیهدفپا
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 (biodiversity)تنوعزیستی

اطمینانازحفاظت،احیاواستفادهپایدارحصول،2030الیسال15.1

درسطحزمینوزیرزمین(Fresh water)ایکوسیستمهایآبشیرین

(inland)بخصوصجنگالت،ساحاتمرطوبهاوخدماتآن،(wetland)،

،مطابقتعهداتبهتوافقنامههای(drylands)کوههاوزمینهایخشک

 بیناملللی.

وزارتزراعت،آبیاریومالداریمساحتجنگالتازمتاماراضیکشور.تناسب15.1.1

،بهبودتطبیقمدیریتپایدارانواعجنگالت،خامته2030الیسال15.2

دادنبهپروسهقطعجنگالت.احیایدوبارهوانکشافجنگالت

(afforestation). 

 فیصدیپوششجنگالتتحتمدیریتپایدار.15.2.1



زراعت،آبیاریومالداریوزارت

زمینو(desertification)،مبارزهباصحراییشدن2030الیسال15.3

اراضیمتاثراز ،بشمول (degraded)احیاءخاکوزمینتخریبشده

خشکسالیوسیالب،وتالشبرایرسیدنبهجهانعاریازاراضیتخریب

 شده.

گیرد)مساحتاراضیمساحتساحاتیکهتحکیامتصورتمی15.3.1

تخریبشدهتوسطسیالبنظربهمساحتکلیاراضیدرمسیردریاهاو

مجراهایآبیبااستفادهازتدابیرساختامنیوغیرساختامنی(.



وزارتانرژیوآب

،اطمینانازحفظایکوسیستمکوهستانی؛بشمول2030الیسال15.4

آنهادرارایهمزایایالزمجهتتنوعزیستیآنهامبنظورارتقایظرفیت

 تحققانکشافپایدار.

ساحاتمهمدارایتنوعزیستیکوهستانیکهتحتیصدیف15.4.1

.قرارگرفتهاند.(protected areas)پوششبهعنوانمناطقحفاظتشده

ادارهملیحفاظتمحیطزیست

مسکناتخاذاقداماتعاجلوقابلمالحظهبرایکاهشتخریبات15.5

،متوقفکردنضایعاتتنوعزیستیو(natural habitats)هایطبیعی

معرضگیاهاوحیواناتکهدرحفاظتوجلوگیریاز2030سالالی

 انقراضقراردارند.

شاخصلسترسخ.)تهیهلستانواعحفاظتشدهمطابقبه15.5.1

(.IUCNاتحادیهبیناملللیحفاظتازطبیعتیامعیارهای

ادارهملیحفاظتمحیطزیست

اتخاذاقداماتعاجلبرایخامتهدادنشکارغیرقانونیوقاچاق15.7

وجلوگیریازعرضهوتقاضایغیرقانونیشده،گیاهانوحیواناتحفاظت

 حیواناتوحشی.

بطورغیرقانونیکه حیواناتوحشیومحصوالتآنهاتجارتتناسب15.7.1

شکاروقاچاقشدهاند.

ادارهملیحفاظتمحیطزیست
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،اتخاذاقداماتبرایجلوگیریازورودمهاجمهای2025الیسال15.8

 ناسازگاروکاهشقابلمالحظهتاثیرآنرویایکوسیستمهایآبوزمین.

تصویبقوانینملیمربوطبهجلوگیریویاکنرتلازمهاجمانواع15.8.1

.(Invasive alien species)مختلفبیگانگان

ادارهملیحفاظتمحیطزیست

،ادغاموشاملساخنتارزشهایایکوسیستمو2030الیسال 15.9

در تنوعزیستیدرپالنهایملیومحلی،درپروسههایانکشافیو

 اسرتاتیژیکاهشفقر.

پیرشفتبطرفاهدافتعیینشدهملیمطابقبههدفدومتنوع15.9.1

.2020الی2011پالناسرتاتیژیکبرایتنوعحیاتAichiحیات

ادارهملیحفاظتمحیطزیست

برای .الفبسیجسازیوافزایشقابلتوجهمنابعمالیازمتاممنبعها15

 حفظواستفادهپایدارتنوعزیستیوایکوسیستمها.

سهمکمکهایانکشافیرسمیومصارفعامهباالیاستفاده1.الف.15

رتنوعحیاتوایکوسیستمها.پایدا

ادارهملیحفاظتمحیطزیست



درمتامسطوحوهمهشمولهدفشانزدهم:ترویججوامعصلحآمیزوهمهشمولبرایانکشافپایدار،ایجاددسرتسیبهعدالتبرایهمهوتشکیلنهادهایموثر،حسابده  

مرگومیرمرتبطکاهشقابلمالحظهخشونتبامتاماشکالآنو16.1

 بهآندرهمهجا.

فیصدیمرگومیرناشیازجنگدرهرصدهزارنفوس:16.1.2

.ناشیازماینهایمتعارف1

 .ناشیازموادانفجاریهتعبیهشدهباپلیتفشاری2

.ناشیازمهامتباقیامندهازجنگ3

ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

ادارهملیامادگیمبارزهباحوادثاراضیازماینومهامتمنفجرناشدهفیصدیپاکاری16.1.5

پایانبخشیدنبهمتاماشکالخشونتهاوسواستفادهعلیهاطفال16.2

 ازجملهقاچاق،استثامروشکنجه

کهموردخشونتوشنکنجهفزیکی17-1نسبتاطفالبینسنین16.2.1

.گذشتهقرارگرفتهباشندویاروانیمراقبتکنندهدرماه

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین

هزارجمعیت.بهتفکیک:100تعدادقربانیانقاچاقانساندرهر16.2.2

.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور

ب.اناث

وزارتعدلیه

حاکمیتقانونبهسطحملیوبیناملللیو(promote)یارتقا16.3

حصولاطمینانازدسرتسیمساویانههمهبهعدالت.

ماه12تعدادافرادیکهموردآزارواذیتفزیکییاجنسیدر16.3.1

گذشتهقرارگرفتهباشندوبهارگانهایزیربطمراجعهمنودهباشند.به

تفکیک

.مجموعهردوجنس1

وزارتامورداخله
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رهربواحدشاخص تارگیت

الف.ذکور

اناثب.

نسبتزندانیانبیرسنوشتبرمجموعزندانیانبهتفکیک16.3.2

.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور

ب.اناث

وزارتامورداخله

تعدادمستفیدشوندهگانازمساعدتهایحقوقیجهتدسرتسی16.3.3

بهعدالت
وزارتعدلیه

جریانهایمالیو،کاهشقابلمالحظه2030الیسال16.4

تسلیحاتیغیرقانونی؛تقویتحصولوبازگشتداراییهایرسقتشدهو

مبارزهعلیهمتاماشکالجرایمسازمانیافته.

وزارتامورداخلهارزشپولهایغیرقانونیداخلوخارجشدهازکشور16.4.1

نسبتسالحهایخوردوسبککهکشفوضبطگردیده،مطابق16.4.2

.بهنورمهایبیناملللیوابزارهایقانونیثبتوموردپیگیریقرارمیگیرد

وزارتامورداخله



نسبتاشخاصکهحداقلبایکیازکارمندانرسمیدرارتباط16.5.1 کاهشقابلمالحظهفسادورشوهستانیدرمتاماشکالآن.16.5

بودهودرجریانیکسالگذشتهبهیکیازکارمنداندولتیرشوهدادهو

بهتفکیک: یاازنزدشرشوهخواستهشدهاست.

.مجموع1

الف.ذکور

ب.اناث

سارنوالیلوی



کارمندانعالیفیصدیثبت،تدقیق،بررسیونرشداراییهای16.5.3

رتبهدولتیپیشبینیشدهدرقوانیننافذهکشور.

ادارهامور

گسرتشوتقویتاشرتاکافغانستاندرنهادهایحکومتداری16.8

 جهانی.

نسبتعضویتوحقرایدهیافغانستاندرنهادهایبین16.8.1

املللی.بهتفکیک:

.نهادهایبیناملللی1

وزارتامورخارجه
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،تهیههویتحقوقییاقانونیبرایهمه،بشمول2030الیسال16.9

 ثبتتولدات.

تعدادتولداتثبتشده.16.9.1



ادارهمستقلثبتواحوالنفوس

.حصولاطمینانازدسرتسیعامبهاطالعاتوحامیتازآزادی16.10

هایاساسیمطابقبهقوانینملیوموافقتنامههایبیناملللی

تعدادمواردتآئیدشدهقتل،اختطاف،مفقودیاجباری،16.10.1

بازداشتخودرسانهوشکنجهژورنالستان،کارمندانرسانهها،اعضای

ماهگذشته.12اتحادیهتاجرانوفعالینحقوقبرشدر

وزارتاطالعاتوفرهنگ

بهتعدادقوانین،مقررههاوپالیسیهایکهدسرتسیعمومیرا16.10.2

اطالعاتتضمینمیمنایند،اتخاذوتطبیقگردیدهاند

 وزارتاطالعاتوفرهنگ



تقویتنهادهایملیمربوطهبشمولارتقایظرفیتدرمتام.الف16

سطوح،توسطهمکاریهایبیناملللیمبنظورجلوگیریازخشونتو

 مبارزهعلیهتروریزموجرایم.

ملیحقوقبرشدرمطابقتباقواعدموجودیتنهادهایمستقل1.الف.16

شناختهشدهپاریس.

وزارتامورداخله



 هدفهفدهم:تقویتابزارهایتطبیقیواحیامشارکتجهانیبرایانکشافپایدار

تقویتوبسیجسازیمنابعداخلی،بااستفادهازحامیتبیناملللی17.1

 عواید.مبنظورارتقایظرفیتداخلیدرجمعآوریمالیاتو

وزارتمالیهنسبتعوایدداخلیبرتولیدناخالصداخلی.17.1.1

وزارتمالیهتناسبمتویلبودجهملیازعوایدملی.17.1.2



ازمجموعتولیدات (FDIسهمرسمایگذاریهایمستقیمخارجی)17.3.1 بسیجسازیمنابعمالیاضافیبرایکشورازمنابعمختلف.17.3

داخلی.ناخالص

وزارتتجارتوصنایع



جنوب،همکاریهایسه–جنوب،جنوب–افزایشهمکاریهایشامل17.6

جانبهمنطقویوبیناملللی،جهتدسرتسیبهعلومساینسی،تکنالوژیونوآوری

وافزایشرشیکسازیمعلوماتبهاساسرشایطتوافقشدهمتقابلبشمول

موجودبهخصوصبهسطحسازمانمللومیکانیزمهامنگیبهرتدرمیکانیزمهای

 تسهیلتکنالوژیجهانی.

نفرمسکونی.100فیصدیمشرتکینانرتنتثابتبرودبانددرهر17.6.2

 بهتفکیک

.رسعت1



وزارتمخابراتوتکنالوژی

معلوماتی



 Technology)،فعالسازیکاملبانکتکنالوژی2030الیسال17.8

bank)وساینس،ومیکانیزمهایظرفیتسازیجهتافزایشاستفاده

نسبتنفوسکهازخدماتانرتنتاستفادهمیکنند.17.8.1



وزارتمخابراتوتکنالوژی

معلوماتی
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 .تکنالوژیبلخصوصتکنالوژیمعلوماتیومخابراتی



 ،2030الیسال17.11

سهمصادراتکشوردرافزایشصادراتکشوربلخصوصدوبرابرساخنت

 صادراتجهانی.

سهمصادراتافغانستاندرمجموعصادراتجهان.17.11.1



وزارتتجارتوصنایع



 وزارتمالیهتولیدناخالصداخلی)ملیارددالرامریکایی(17.13.1 تقویتثباتاقتصادکالنتوسطهامهنگیوانسجامپالیسیها.17.13



خصوصیوجامعه-تشویقوبهبودمشارکتموثرعامه،عامه17.17

 تجاربومنابعاسرتاتیژیمشارکت.براساسمدنی

خصوصی)به-مقدارپولتخصیصشدهبهمنظورمرشاکتعامه17.17.1

میلیوندالر(

وزارتمالیه



ترسیعحامیتهایارتقاءظرفیتجهتافزایش2020الیسال17.18

فراهمسازیارقامباکیفیتبلند،بهموقعوقابلاعتامدبهتفکیکرسیع

عاید،جنسیت،سن،نژاد،قومیت،وضعیتمهاجرت،معلولیت،موقعیت

 جغرافیایوسایرمشخصاتمرتبطبهخصوصیاتملی

نسبتشاخصهایانکشافپایدارکهدرسطحملیبهتفکیک17.18.1

خوانیداشتهودرمطابقتباپرنیسپجزئیاتتولیدشده،بامقاصدهم

هایاساسیاحصائیههایرسمیقرارداشتهباشد

ادارهملیاحصاییهومعلومات

تعدادکشورهایکهقانونملیاحصائیهشانمشمولپرنسیپ17.18.2

هایاساسیاحصائیهرسمیمیباشد

ادارهملیاحصاییهومعلومات



ابتکاراتموجودجهتانکشافشیوههایتقویت2030الیسال17.19

کهپیرشفتانکشافپایداررااندازهگیریکردهبتواندومتممتولیدناخالص

 داخلیوارتقایظرفیترادرکشورهایروبهانکشافحامیتکند

ارزشدالریمتاممنابعکهبرایارتقایظرفیتاحصائیویدر17.19.1

دهشدهاست.کشورهایروبهانکشافتخصیصدا

ادارهملیاحصاییهومعلومات



نسبتکشورهایکه)الف(دردهسالگذشتهحداقلیک17.19.2

فیصدثبت100رسشامرینفوسومسکنراانجامدادهاند،)ب(به

فیصدثبتوفیاتدستیافتهاند.80تولداتو

ادارهملیاحصاییهومعلومات
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