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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 پیشگفتار

جای مرست است که وزارت اقتصاد با سعی و تالش فراوان کارمندان خویش، موفق گردید تا 

به والیت کشور تکمیل منوده و  34پروفایل والیتی انکشاف اقتصادی اجتامعی را برای 

دسرتس هم وطنان عزیز، مسولین والیتی ، ادارات مرکزی ، موسسات غیر دولتی ، سکتور 

خصوصی ، سازمان های ملل متحد و جوامع متویل کننده فعالیت های اقتصادی و 

 انکشافی قرار دهد.

این پروفایل بیشرت روی رفاه عامه و چگونگی وضعیت اقتصادی و اجتامعی ، قدامت 

ی انکشافی ، زیربنا ها و تخصیص و مصارف بودجه هر والیت مترکز منوده و در کل دورمنای تاریخی، سکتور ها

اقتصادی و اجتامعی والیت متذکره را از قبیل ظرفیت های اقتصادی و اجتامعی، چالشها و معضالت فرا راه رشد و 

متندی اقتصادی تحت انکشاف اقتصادی، فرصت های موجود جهت بهبود وضعیت اقتصادی در جهت آسایش و سعاد

 .مطالعه و ارزیابی قرار داده است

وزارت اقتصاد، جهت تهیه و ترتیب این پروفایل، یک تیم مسلکی را موظف منود تا از شیوه های مدرن برای جمع آوری، 

 تحلیل و ارزیابی معلومات در مورد ساحات مشخص مطابق معیارهای تعیین شده، استفاده منوده و پروفایل را مطابق

به معیاد زمانی معین ترتیب منایند.  این پروفایل کمک مینامید تا مستفید شونده گان بخصوص  نهادهای بودجوی، 

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

و اولویت های والیتی هامهنگ مناید تا زمینه بهبود رفاه  مساعدت های مالی جامعه جهانی را مطابق به نیازمندی ها

در این قسمت جا دارد تا از همکاری های بیدریغ ریاست های اقتصاد والیات،  .عامه را در سطح والیات مساعد منایند

رشکای انکشافی بین املللی و  سایر ادارات سکتوری و واحدهای بودجوی که در تهیه و ترتیب این پروفایل ریاست 

 های اقتصاد والیات ووزارت اقتصاد را کمک منوده اند، صمیامنه قدردانی منایم. 

 .که، این پروفایل در جهت تصمیم گیری و بهبود وضعیت اقتصادی در والیت متذکره ممد واقع گرددبه امید این

 

 دوکتور مصطفی مستور

 وزیر اقتصاد
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 سپاسگزاری
مرستتت دارم کتته امتتروز شتتاهد دستتتاورد دیگتتر بتتا همکتتاری خستتتگی ناپتتذیر همکتتاران 

 ستتند جتتامعمستتلکی ختتویش در وزارت اقتصتتاد میباشتتم، پروفایتتل والیتتتی کتته یتتک 

معلومتتاتی در راستتتای انکشتتاف اقتصتتادی و اجتامعتتی میباشتتد، بتتدون همکتتاری تتتیم 

تخنیکتتی و مستتلکی اعتتم در مرکتتز و ریاستتت هتتای اقتصتتاد والیتتات، و ستتایر واحتتد هتتای 

 دومی در سطح والیات امکان پذیر نبود. 

طرح  من با استفاده از فرصت میخواهم از هریک از همکارانم تحت مدیریت ریاست عمومی

و توحید وزارت اقتصاد تشکری منایم، همچنان ازریاست عمومی پالیسی اقتصادی، تیم 

تخنیکی رشکای کاری انکشافی مان پروژه حکومتداری محلی  )لوگو( و سایر موسسات غیر دولتی که ارقام و معلومات 

از روئسا سکتوری مرکز امتنان منایم  را در اختیار همکاران مان قرار داده اند ابراز قدردانی منایم. همچنني ميخواهم

تدویر جلسات مشوره دهی به منظور غنامندی مسوده پروفایل مذکور همکاران تخنیکی مارا یاری   که در پروسه

رسانیده اند. به صورت ويژه از همکاری ها و تالشهای خسته گی ناپذير محرتم میرویس بهیج ریس عمومی طرح و 

، محرتم سمیع الله ناظمی مشاور تان آمر انسجام فعالیت های اقتصادی والیتوحید، محرتم عبدالرحمن کمی

  .که زحمت کشيده اند، سپاسگزاری منایمنوید رئیس اقتصاد والیت بامیان  محرتم عبدالله پالنگذاری،

ی تقویت و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتامعی در کشور باتوجه به وضعیت فعلی کشور و چالشهای موجود، فراراه

بخصوص والیات ، هنوز هم تالشهای بیشرت و متعهدانه و مشرتکامن نیاز است تا با هم یکجا جهت تقویت برنامه های 

 انکشافی و اقتصادی کار مناییم.

ت های اقتصادی، وضعیت این سند در هشت فصل ترتیب گردیده که شامل معلومات  پیرامون معرفی والیت ، ظرفی

معیشتی، ساختار های اجتامعی و فرهنگی والیت ، وضعیت انکشافی والیت، طبق ساختار کمیته های سکتوری 

)هشت گانه(، ظرفیت های موجود در سطح والیت، وضعیت رسمایه گذاری ها ، بودجه انکشافی و مرصف آن طی 

موسسات غیردولتی ، منابع و پوتانشیل اقتصادی والیت ،  چندین سال گذشته ، معلومات درموردچگونگی فعالیت های

خالصه برنامه های ملی دارای اولویت، شاخص های عمده اقتصادی و اجتامعی والیت براساس آخرین آمار اداره ملی 

 احصائیه و معلومات و اهداف انکشاف پایدار افغانستان مورد بحث قرار گرفته است.

یتی برای نخستین بار بشکل  مجموعه از ارقام ومعلومات مهم اقتصادی واحصایوی قابل به تذکر است پروفایل وال

ترتیب گردیده است که نهاد های پالنگذار و پالیسی ساز را کمک خواههد منود تا برنامه های انکشافی شانرا 

افیای والیت بادرنظرداشت موثریت اقتصادی و اجتامعی به تفکیک سکتورهای انکشافی با در نظرداشت وضعیت جغر 

مربوطه تحلیل و بررسی منایند. عالوتاً این سند با درنظرداشت اولویت بندی و تخصیص بهرت منابع و امکانات جهت 

 انکشاف متوازن برای مناطق بیشرت آسیب پذیر نیز کمک و یاری می مناید.

درنظرداشتت اهمیتت ستند در اخیر یکبار دیگتر از زحتامت هریتک ستپاس گتزاری متی منتایم، و تاکیتد متی ورزم تتا با

معلومتاتی فتوق )پروفایتل والیتتی( امتور محولته را برنامته ریتتزی منایتد ، در غنامنتدی و مجتدد ستازی ستند متذکور بتتا 

درنظرداشت اوضاع مرتبط برای دوره های دو ساله تالش ورزید و برای تشویق در راستای مشارکت با ستایر نهتاد هتای 

 ر داشته باشند.مسول هامهنگی الزم و رضوری را در نظ

 

 محمد اسامعیل رحیمی

 دمعین  مسلکی وزارت اقتصا
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 پیام والی

ی اداره محلی بامیان، با احرتام به اصول و ارزش های قانون اساسی، متعهد به عرضه

خدمات و تطبیق برنامه ها و پالن های انکشافی در سطح والیت بامیان، به صورت عادالنه 

های انکشافی زمانی ها و پالن خدمات و تطبیق برنامهی و متوازن، می باشد. عرضه

عادالنه، متوازن و مؤثر است که منجر به ایجاد و آوردن تغییرات مثبت در زندگی مردم 

باشد، این ممکن و شدنی نیست مگر اینکه مجریان قانون و عرضه کنندگان خدمات، 

ها، مشکالت و در ابلیتها، قها، ظرفیتشناخت و آگاهی کافی از وضعیت عمومی، فرصت

های ساحات و محالت داشته باشند و با تحلیل واقع بینانه از وضعیت، راهکار مناسب و مقرون به رصفه را نهایت چالش

ارائه و اجرائی کنند.تجارب موفق جامعه برشی نشان می دهند که پیرشفت، انکشاف و عبور از مشکالت و چالش ها، 

نیازمندی ها، ظرفیت های برشی، مالی و تخنیکی و همچنین اولویت بندی این با داشنت درک و فهم درست از 

نیازمندی ها، سهل تر و کم هزینه تر خواهند بود. بناًء اداره محلی بامیان، ضمن قدردانی از وزارت محرتم اقتصاد و با 

ومتداری، تدوین پروفایل توجه به اهمیت و نقش داشنت یک پروفایل والیتی و پالن های مدون در امر انکشاف و حک

والیت بامیان را یک گام مهم و ارزشمند در راستای زدودن فقر، بهبود وضعیت عمومی و تغییر در چهره و سیامی 

شهری و روستایی در این والیت می داند و اطمینان دارد که عبور از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب با 

از ابزار مدیریتی، کار را آسان و رسیدن به اهداف توسعه پایدار را معقول و میسور داشنت این پروفایل، به عنوان بخشی 

می سازد. والیت بامیان، با تکیه بر گذشته پر افتخار فرهنگی، تاریخی و متدنی خویش، و همچنین با در نظر داشت 

ت ملی، تالش دارد تا با سیاست های انکشافی اقتصاد محور دولت جمهوری اسالمی افغانستان و رهربی حکومت وحد

استفاده از پروفایل والیتی خویش، دور منا و چشم انداز انکشاف و حکومتداری خویش را تعریف شده، پیشبینی شده 

و عملیاتی بسازند و گام های انکشاف را مطابق آن بردارد. اداره محلی بامیان، متیقن است که بومی ساخنت پالن 

، در سطوح قریه، ولسوالی ها و والیت، اداره محلی و نظام سیاسی کشور را در های انکشافی و سهیم ساخنت مردم

تحقق اهداف انکشاف پایدار و تعهداتی که در قبال کشورهای دوست و متویل کننده دارند کمک می کنند و بسرت 

دیگر ریاست های  پیرشفت و توسعه را مهیا می سازند. اداره محلی بامیان، ضمن قدردانی از ریاست محرتم اقتصاد و

سکتوری فعال در این والیت، اطمینان می دهد که به رویت پروفایل والیتی و مندرجات و محتویات آن از روند رو به 

رشد انکشاف در بامیان حامیت و پشتیبانی کنند. به شهروندان رشیف بامیان نیز اطمینان می دهد که اداره محلی 

ی پذیرش و استقبال از نظریات، پروفایل و غنامندی بیشرت آن، آماده بامیان در امر تطبیق و تحقق مفاد این

ی شام می باشد و انتظار دارد تا با نظارت دوامدار و مستمر خویش، زمینه تطبیق پیشنهادات و دیدگاه سامل و سازنده

 با کیفیت پروژه های انکشافی و عرضه خدمات اداری و حکومتی را بهرت از گذشته فراهم سازند.

 

 محمد طاهر زهیر

 والی والیت بامیان

  



 

5 

 

 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 خالصه

مدیریتی ي هاروش با ه را لقواباید منابع بازي آن همگانی سااري و پایداي ست که برایجی رسه تدوپراساسأ انکشاف 

را سه مدیریت وند موثریت پراساسی ترین عنصریکه میتود. اکرل لفعل مبداجتماعی باي اهنیت هازي ذبسیج ساو 

طرح و ترتیب طرزالعمل و سیستامتیک سازی روش های استفاده از منابع و امکانات است که همانا یش بخشد افزا

 زمینه تحقق اهداف انکشافی و پایداری آن را میرس می سازد.

برنامه ریزی در متام سطوح باالیی و پائینی استوار بر ارقام و معلومات دقیق و همه جانبه می باشد تا بتواند از ضیاع 

منابع جلوگیری منوده و تاثیرات مثبت از خود بجا بگذارد. زیرا بدون موجودیت معلومات کافی و ارقام روشن و  وقت و

ثابت تحلیل واضح و مبتنی بر حقایق و واقعیت از وضعیت انکشاف اقتصادی و اجتامعی جامعه مورد نظر ممکن نبوده 

 بب ضیاع و اتالف منابع می گردد.و برنامه های مطروحه فاقد موثریت الزم، تطبیق گردیده وس

بدین لحاظ وزارت اقتصاد این پروفایل را به هدف تعین یک مبنای واقعی و منبع معلوماتی در سطح کشور و ایجاد 

سهولت و زمینه بهرتی دسرتسی به معلومات دقیق راجع به وضعیت موجود والیات برای پالسی سازان، پالنگذاران، 

موسسات غیردولتی، بنیادهای خیریه، دانشجویان و نویسنده گان توسط کمیته تخنیکی  پژوهشگران، ادارات دولتی،

مشتمل بر کارمندان مسلکی مرکزی و والیتی خویش در تبانی با ادارات دولتی، موسسات غیردولتی، جوانان، اساتید 

والیتی تدوین و در اختیار  دانشگاه ها، نخبه گان، اهل خرد و دانش، جامعه مدنی و سایر نهاد های ذیربط مرکزی و

 مردم افغانستان قرار میدهد.

پروفایل مزبور نهاد های پالنگذار و پالیسی ساز را کمک میکند تا برنامه های انکشافی شانرا طرح و ترتیب و موثریت 

فعالیت های انکشاف اقتصادی و اجتامعی خویش را به تفکیک سکتورهای انکشافی با در نظرداشت وضعیت 

ای والیت مربوطه تحلیل و بررسی منایند. عالوتاً این سند با درنظرداشت اولویت بندی و تخصیص بهرت منابع و جغرافی

 امکانات جهت انکشاف متوازن برای مناطق بیشرت آسیب پذیر نیز کمک و یاری می مناید.

به ظرفیت های اقتصادی، این سند در هشت فصل ترتیب گردیده که در فصل اول آن ابتداء این والیت معرفی و سپس 

وضعیت معیشتی، ساختار های اجتامعی و فرهنگی والیت مذکور اشاره شده است. در فصل دوم وضعیت انکشافی 

والیت، طبق ساختار کمیته های سکتوری )سکتور های زراعت و انکشاف دهات، زیربنا و منابع طبیعی، صحت و 

رف و فرهنگ و مصئونیت اجتامعی(، ظرفیت های موجود در تغذی، اداره اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی،  معا

سطح والیت، وضعیت رسمایه گذاری ها ... تحلیل گردیده است. در فصل سوم بودجه انکشافی و مرصف آن طی 

چندین سال گذشته به بحث گرفته شده است. به همین منوال چگونگی فعالیت های موسسات غیردولتی در فصل 

ست. فصل پنجم برای تشخیص منابع و پوتانشیل اقتصادی والیت تخصیص داده شده و در چهارم جای داده شده ا

فصل ششم، هفتم و هشتم باالرتتیب، ترشیح خالصه برنامه های ملی دارای اولویت، شاخص های عمده اقتصادی و 

غانستان مورد بحث قرار اجتامعی والیت براساس آخرین آمار اداره ملی احصائیه و معلومات و اهداف انکشاف پایدار اف

 گرفته است.

 

 

  



 

6 

 

 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 شیوه تدوین

پروفایل والیتی بر اساس یک روش نظام مند و تحقیقی جهت جمع آوری معلومات در باره وضعیت موجود والیات با 

درنظر داشت اهداف و شاخص های اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان، چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان،  

 .رای اولویت ملی و اهداف انکشاف پایدار افغانستان تهیه گردیده استبرنامه های دا

برای تدوین پروفایل ها نخست رهنمود چگونگی جمع آوری ارقام و تدوین پروفایل ها از جانب تیم تخنیکی ریاست 

تا متام آمار و  عمومی طرح و توحید وزارت اقتصاد ترتیب و در اختیار تیم کاری ریاست های اقتصاد والیات قرار گرفت،

ارقام موجود با توجه به شاخص های تعین شده از سطح والیت جمع آوری و در روشنای آن پروفایل های و الیات 

تدوین یابد. سپس تیم کاری ریاست های اقتصاد والیات در تبانی با ادارات سکتوری مقیم والیات معلومات و داده 

و منابع مختلف تحقیقی و معترب در سطح والیت چون ریاست احصائیه و  های مورد نیاز را طی پرسشنامه ها از مراجع

معلومات و سایر نهاد های دولتی، سکتور خصوصی، موسسات غیر دولتی داخلی و  خارجی، نهاد های جامعه مدنی و 

 سایر مراجع معترب جمع اوری منوده یک سند واحد بنام پروفایل ) منای ( والیت را تدوین منودند. 

تا در جمع آوری ارقام و داده ها از روش کار گروپی و مصاحبه با جوانب ذیدخل و اهل خربه نیز استفاده به عمل عالو 

آمده است. به همین منوال در تدوین این سند از منابع و مآخذ معترب ملی و بین املللی نظیر رسوی وضعیت زندگی 

یل والیتی وزارت مالیه در رابطه به مسایل مالی و بودجه مردم افغانستان، خالصه برنامه دارای اولویت ملی، پروفا

والیات، طرح های اقتصادی و ظرفیت های باالقوه موجود والیات، چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، برگزیده 

 استفاده بهینه صورت گرفته است. شاخص های اقتصادی و اجتامعی و اهداف انکشاف پایدار ا فغانستان

سند توسط تیم تخنیکی ریاست عمومی طرح و توحید بصورت دقیق مرور و مطالعه گردیده بعد از  در نهایت این

مقایسه فصول و آمار و ارقام مندرج سندهذا با شاخص و معیار های از قبل تعیین شده، زیور چاپ یافته است. این 

ست مهیا ساخته روند پالنگذاری سند به مثابه یک مبنا و اساس واقع بینانه، تحلیل وضعیت موجود را بصورت در 

انکشافی والیت را نیز تسهیل میبخشد. به همین ترتیب این سند رسمایه گذاران و همکاران انکشافی را تشویق منوده 

  نقش موثر را در راستای بهبود رسمایه گذاری و توسعه ای پایدار ایفا خواهد کرد.
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 فصل اول
 معرفی والیت 

 در آینه تاریخ والیت بامیان1- 1 

بامیان یا مکان نور درخشان، در تقاطع چندین متدن واقع گردیده است.موقعیت آن با قرار گرفنت در نزدیکی یکی از 

معابر سلسله جبال هندوکش، به معنای آنست که تاریخ این رسزمین به شدت زیر تأثیر بازرگانان، زائرین و کاشفینقرار 

 .داشته است

زارۀ اول بعد از میالد، بامیان بخشی از امپراتوری بودایی کوشانی ها به حساب می رفت، که از در نخستین قرن های ه

پایگاه اصلی اش در افغانستان امروزی، قسمت های زیادی از هندوستان و آسیای مرکزی را با هم متحد ساخته بود. 

آسیای مرکزی و سپس به صوب رشق  انتشار دین بودایی از خواستگاه اصلی آن در هندوستان به طرف شامل، یعنی

دور، در امتداد مسیرهایی که تاجران و عساکر امپراتوری کوشانی از آن استفاده می منودند، آغاز گردید. قدیمی ترین 

اسناد مربوط به والیت بامیان به قرن چهارم میالدی باز می گردد. اما اولین توضیحات مفصل راجع به این دره توسط 

بعد از میالد از این منطقه به منظور بازدید از مکان های  630، به نام هیوان تسانگ، که درحدود یک زایر چینایی

مقدس بودایی در هندوستان عبور منوده بود، مکتوب گردیده است. پژوهش های اخیر نشان می دهد که تاریخ بعضی 

همچنان هیوان تسانگ، نخستین     از نقاشی های دیواری در بامیان به اوایل قرن پنجم میالدی بر می گردند.

شخصی بود که راجع به مجسمه های بزرگ بودا، که در کوه های سنگی مرشف به بامیان تراشیده شده بود، اشاره 

بعد از میالد، و  50۷مرتی را تقریباً  38منوده است. )آزمایش رادیوکاربن توسط یونسکو تاریخ مجسمه کوچکرت، 

بعد از میالد نشان میدهد.( نوشته هیوان تسانگ که"مناهای طالیی بودا  551را تقریباً  مرتی 53 -مجسمه بزرگرت بودا

، نشان می دهد که زمانی این "به هر طرف تاللو داشته و درخشندگی تزئینات گرانبهای آن چشم را خیره می ساخت

راهبان بودایی که مشغول مجسمه ها بصورت تابناک و روشن تزئین شده بوده،  طبق روایات، درآن هنگام تعداد 

عبادت در پنجاه معبد یا بیشرت از آن بودند، به چندین هزار تن می رسیده است. این دوره، با اهمیت ترین دوران 

بامیان، منحیث مرکز بودایی به شامر می رود. در اوایل قرن هژدهم، یک زایر کوریایی بنام هوی چاوو، راجع به اندازۀ 

نگاشته است. اما با احیای هندوییزم در هندوستان، و گسرتش دین جدیدی بنام اسالم از  جمیعت بودایی در بامیان

جانب غرب، کیش بودایی در رسزمین اصلی اش، هندوستان رو به زوال نهاد. در جریان قرن هشتم و نهم، بامیان به 

یاری از مجسمه ها و معابدی که ترصف خلیفه عباسی بغداد درآمد، و اسالم به تدریج بر این منطقه استیال یافت. بس

حکومت  10و اوایل قرن  9طی قرن ها در منطقه وجود داشتند، توسط سلسلۀ صفاریان ایران که در اواخر قرن 

داشتند، تخریب و نابود گردیدند. آیین بودیزم حتی بعد از آنکه در هندوستان کم رنگ گردید، در بامیان وجود داشت؛ 

 .نیز از بین رفتاما تدریجاً در این منطقه 

با هجوم اعراب، آهسته آهسته افغانستان به دین اسالم مرشف شد و بامیان به یک شهر پررونق اسالمی مبدل گشت. 

بعد از میالد به یکباره از بین رفت. دژ شهر که  1۲۲1شگوفایی این شهر، اما ناگهان بوسیله هجوم چنگیزخان در سال 

روزه به نام شهر غلغله مشهور است. مغول ها قلۀ باالی تپه را غارت کرده و جمعیت در آنزمان بر تپه ای قرار داشت، ام

میالدی بود که درۀ  19بعد از قرن  .آنرا قتل عام منودند. به همین خاطر اسم "آه و فریاد" بر این تپه نهاده شده است

به شمول؛ کاشفین انگلیسی، بامیان یک بار دیگر مورد توجه جهانگردان خارجی قرار گرفت.سیاحین اروپایی، 
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الکسندر برنیس، و چارلز مسون، که راجع به مجسمه های غول پیکر بودا رشح داده اند، از این منطقه بازدید منودند. 

در این منطقه حضور یافت.  184۲الی 1839ارتش بریتانیا نخستین بار طی اشغال اول افغانستان در سال های 

عقب نشینی آنها به شهر جالل آباد توسط نیروهای افغان دستگیرگردیده بودند، در  گروگان های انگلیسی که در زمان

به بامیان آورده شد. در این شهر آنها بخاطر آزادی خویش به مذاکره پرداختند. سپس به کابل بازگشت  184۲سال 

 .منوده و با هیأت کیفری که از هندوستان آمده بود، ملحق گردیدند

به  -، رسحدات این کشور 1880-18۷8کوتاه تجاوز بریتانیا به افغانستان در سال های رصف نظر از یک دورۀ 

عمدتاً به روی همه خارجی ها تا اواسط قرن بیستم بسته ماند. سپس در سالهای  -استثنای سیاحین بسیار متهور

استانبول تا کتمندو کشف  کاشفین زیادی از اقشار مختلف، موقعیکه اروپا و امریکای جوان رد پای هیپی را از 19۷0

منودند، به این منطقه باز شد. بامیان با داشنت مجسمه های بودا و دریایچه های بند امیر به یکی از توقفگاه های 

سال حاکمیت بر درۀ بامیان در سال  1500مطلوب آن ها مبدل گشت. مجسمه های بزرگ بامیان رسانجام بعد از 

طالبان در کابل تصمیم به نابودی این پیکره ها گرفت، چرا که آنها را سمبول  تخریب گردیدند. رژیم آنزمان ۲001

 نفوذ فرهنگ غیر اسالمی بر افغانستان می خواندند. 

 موقعیت جغرافیایی2-1 

والیت بامیان یکی از والیات کوهستانی مناطق مرکزی و از جمله والیات درجه دوم افغانستان است. این والیت بین 

ثانیه عرض البلد  شاملی قرار  22دقیقه و  33درجه و  34ثانیه طول البلد رشقی و  41دقیقه و 29ه و درج 67خطوط  

كيلومرتي شامل غرب كابل و در دامنه  190مرت است. واليت باميان در  2500دارد.  ارتفاع این والیت از سطح دریا 

ا والیت سمنگان، از شامل غرب با والیت رس پل، از شاميل سلسله کوه های )بابا( قرار دارد. والیت بامیان از شامل ب

جنوب با والیت میدان وردک، غزنی و دایکندی، از جانب رشق با والیات پروان و بغالن از جانب غرب با والیات غور و 

 درين حرارت درجه پاينرتين. دارد ارتفاع بحر سطح مرتاز 2800 يا فت 9200 واليت دایکندی همجواری دارد.   مركز

 يابد، بلند كاهش گريد سانتي درجه 20 منفي به حدود ميتواند ماه شش حدود زمستان طوالين فصل جريان در واليت

 . شود مي واقع مرت ميل 30 ايل 25 سطح در ثور و حمل ماهاي در معموالً  رطوبت اندازه ترين

 عالوه .ميكند منايندگي افغانستان ساحه فيصد 2.8 از كه است مربع مرت كيلو 18029 واليت اين مجموعي مساحت

 و ،پنجاب يكه ولنگ، یکه ولنگ دو ،كهمرد، ،سيغان شيرب يعني ولسوايل ميباشد هفت داراي باميان واليت مركز بر

 واليت درين كه عمده نباتات . است شده پوشيده ها كوه با واليت صد در 90 حدود و بوده كوهستاين واليت اين. ورس

 كشور در مواد كمرتين واليت از ييك زراعت لحاظ از اين. باشد مي لوبيا و ،كچالو ،جو گندم از عبارت ميشوند كشت

 شديد غذاي ،عدم مصونيت كوچك هاي حيازه آب جدي كمبود دسرتيس با قابل غري و باير زمني اعظم قسمت . است

 مغاره 3000 از بيشرت با بودا هاي شامل مجسمه واليت درين تاريخي هاي جا از برخي . خاك ميباشد پائني كيفيت و

 گنب گوهر ، استوپه كليگان ، بهار فريوز ضحاك و غلغله شهرهاي باستاين ، هاجر دره ، امري بند ، ان در اطراف

 . دخرتان ميباشد چهل و ،كافران
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 رسشامری نفوس 3-1

واکسین  کمپاین عامه که درطول آمارصحت در مورد تعداد نفوس این والیت آمار ضد و نقیضی وجود دارد. طبق

گردیده  نام نفرثبت 650,000  میالدی(، بدست آمده، جمعیت این والیت 2008هجری خورشیدی ) 1387سال

 2010هجری خورشیدی ) 1389است. براساس آمار نرش شدۀ ادارۀ مرکزی احصائیه در نرشیۀ تخمین نفوس سال 

 پروگرام ازطریق دهات وزارت احیاو انکشاف درحالیکه ه است؛نفربر آورد شد 411700بامیان  کل میالدی(، جمعیت

است. آمار تهیه شده توسط ادارات ملل متحد،  زده نفرتخمین 650,000 نفوس والیت بامیان را  ملی، همبستگی

نفر بر آورد منوده است. با توجه به تناقضات آماری که ذکر گردید، پس از  572874جمعیت والیت بامیان را حدود 

، از نظر تخمینی به واقعیت نزدیک تر UNمشوره با مقام والیت بامیان، آمار ارائه شده توسط ادارات ملل متحد 

د و آمار معترب در این سند در نظر گرفته شد.  گروه های اجتامعی به اساس قومیت دروالیت بامیان تشخیص داده ش

عبارتند از هزاره ها که در ولسوالی های ورس، پنجاب، سیغان، شرب، یکاولنگ یک و دو، کهمرد و مرکز بامیان سکونت 

سکونت دارند؛ این دو  قوم، از جمله اقوام عمده  دارند. تاجیک ها درولسوالی های کهمرد، شرب، سیغان و مرکز بامیان

ساکن در این والیت می باشند. سایر اقوام نیز در این والیت  عبارتند از پشتون ها، سادات و قزلباش ها که به ترتیب 

پشتون ها در ولسوالی های کهمرد و مرکز بامیان، سادات در ولسوالی های ششگانه و مرکز بامیان بطور پراکنده 

 ونت دارند و قزلباش ها در مرکز بامیان زندگی می کنند. سک

فیصد آن را طبقه ذکور تشکیل   51,7فیصد نفوس والیت بامیان را طبقه اناث و 49,3نظر به معلومات احصایه مرکزی 

ر خوش می دهد.  اقلیم: از نظر وضع اقليمي، باميان داراي زمستان های بسيار رسد و برف گري و بهار و تابستان بسيا

 35درجه سانتیگراد باالی صفر و در زمستان حتی تا  29درجه حرارات در تابستان به  .آب و هوا و رس سبز مي باشد

درجه سانیتگراد زیر صفر می رسد. این وضعیت در برخی مناطق اين واليت درطول چهارفصل سال نیز نا پایدار بوده و 

 ی باشند.کوه های بابا حتی در تابستان پوشیده از برف م

 رسوی دفرت جایکا جاپان( 2013معلومات عمومی والیت بامیان ) سپتمرب 

مرکز  ولسوالی / رقم 

 بامیان 

 مجموع  یکه ولنگ  ورس شرب  سیغان  پنجاب کهمرد

مساحت ) کیلو 

 مرت مربع(  

             

1,797  

           

,407  

           

1,889  

           

1,732  

         

1,29

8  

           

2,976  

            

6,779  

           

17,87

8  

بلندی از سطح 

دریا)مرکز 

 ولسوالی( 

             

2,500  

           

,100  

           

2,800  

           

2,100  

          

2,60

0  

           

2,800  

            

2,500  

  

 100,104 نفوس
57,6

85 
87,266 28,196 

35,1

10 

147,3

95 

112,60

1 

568,3

57 

 16,612 تعداد خانوار
8,43

6 
19,158 4,910 

7,01

7 

29,65

0 
20,742 

106,5

25 
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 وزارتاقتصاد

 1,862 353 649 132 62 442 49 175 قریه

 اقوام

 %75 %94 %97 %80 %20 %90 %7 %60 هزاره

 %85 %20 تاجک
 

80% 20% 
  

17% 

 %8 %10 پشتون
     

3% 

 %10 سایر
 

10% 
  

3% 6% 5% 

  ولسوايل تفكيك به نفوس توزيع 4-1

 را واليت نفوس مجموع از 23.5كه بوده دارا را نفوس تعداد بزرگرتين واليت مركز . باميان واليت ولسوايل هفت دربني

 آن تعقيب به كه داشته را نفوس بزرگ اندازه دومني نفوس واليت درصدمجموع 20.9 با يكه ولنگ . ميدهد تشكيل

درصد  99 بود ولسوايل كوچكرتين ولسوايل مجموع نفوس فيصد 6.7 رصف با آيد سيغان مي درصد 20.7 با ورس

 .ميكنند زندگي مسكون درخانوارهاي باميان نفوس

 عني كه را مردم تعداد بيشرت مركز واليت ، زمني برمساحت نفوس نسبت از عبارت كه ، (۲نفوس)شكل تراكم لحاظ از

 نفر 11 ) تعداد كمرتين يكاولنگ درحاليكه ، باشد دارا مي نفر يف كيلومرتمربع( ۶۶)  ميكنند اشغال را زمني اندازه

 .است داشته را كيلومرت مربع( يف

 :1390توزیع فیصدی نفوس بامیان به تفکیک ولسوالی: بامیان، میزان  جدول

 فیصد ولسوالی ها

 100 بامیان

 23.5 مرکز والیت

 6.9 شیرب

 6.7 سیغان

 9 کهمرد

 20.9 یکه ولنگ

 12.2 پنجاب

 20.7 ورس

 :ترکیب جنس 5-1 

 كه جنس نسبت . دارد وجود باميان نفوس مجموع در ها زن نظربه مردها پيشرت تعداد ، درنفوس ذكور فيصد 51.7 با

 كه كشور كل براي جنس نسبت از كه ميباشد، زن 100 هر درمقابل مرد 107گرديده ثبت واليت براي 1390 درميزان

 باالترمي ، بود زن 100 هر مرد درمقابل 105 و شده داده گزارش 2007  2008 پزيري واسيب خطر ميل دررسوي

 مهاجرت طريق از بايست 110 از باالتر و 85 از تر پائني يعني 100 از مالحظه قابل انحراف با هاي جمعيت. باشد

 ، جنس ازنظر انتخايب شامري كم ، جنس نظر از انتخايب جننيسقط  ، اناث كيش طفل ، جنس ازنظر انتخايب هاي

 جنس به مربوط نظامي وموسسات بزرگ قطعات حضور مثآل ساحه يك خاص خصوصيات ، اقتصادي هاي فعاليت

 زن 100 هر درمقابل مرد 113 با كهمرد ، ها ولسوايل دربني . شود توضيح جنگي تلفات از نايش وفيات ويا خاص

 ديگر ولسوايل 5در  داشته، زن 100 درمقابل مرد 110 جنس نسبت يك واليت مركز داشته، را جنس نسبت بلندترين
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 انكشاف دركشورهاي .ميكند فرق سني گروپ نظربه جنس نسبت . است بوده 107 ايل 103 درمحدوده جنس نسبت

 ميزان با اما دركشورهاي . بد يا مي كاهش سن افزايش با و است باال جوان بسيار درسنني نفوس جنس نسبت يافته

 .يابد مي افزايش سن با بعدآ يافته كاهش باروري سن حوايل ايل جنس نسبت زنان پائني وموقف باال مادري وفيات

 پائني تولدات با يانفوس پري هاي نفوس به نسبت دارند متايل باال تولدات با نفوس يا جوان نفوس هاي عموم بصورت

 .باشند داشته جنس بلند نسبت

 1390نسبت جنس به تفکیک گروپ سن و ولسوالی: بامیان، میزان 

 ورس پنجاب یکاولنگ کهمرد سیغان شیرب مرکز والیت بامیان گروپ سنی

 103 106 106 113 105 107 110 107 مجموع

4 - 0 99 103 82 93 81 98 107 106 

9 - 5 104 106 104 102 101 107 101 101 

10- 19 108 110 112 105 133 105 104 102 

20 - 29 106 109 121 111 125 104 103 93 

30 - 39 95 100 101 97 90 97 92 88 

40 - 49 106 111 104 107 115 106 106 95 

50 - 59 117 123 100 105 134 116 112 119 

60 - 69 146 145 143 132 150 150 170 138 

70 - 79 220 215 202 154 229 227 238 240 

 275 253 280 205 218 166 228 243 و باالتر 80

  مدين حالت نظر از نفوس تركيب 6 - 1

 نظر اين گرچه . ميباشد مساوي متاهل هاي زن مجموع با متاهل هاي مرد مجموع ، همرسي چند و مهاجرت نبود در

 با زنان كه رسم اين . ميكنند ازدواج خود از بزرگرت هاي مرد با سنتي بصورت ها يرا خانم ز ، ميكند فرق سني گروپ به

 مريسد نظر به. شود مي منجر جوان در سنني اناث و ذكور توزيع ر د تفاوت به ميكنند ازدواج خود از تر مسن هاي مرد

 در آنهائيكه ساله24 ايل 20 هاي مرد ميان در . شود مي عمل رسم اين به باميان در داده نشان شكل در طوريكه

 فيصدي سني گروپ درين زنان ميان در حاليكه در . ميدهد تشكيل را فيصد 29.6  اند، بوده متاهل رسوي زمان

 مقايسه به ، خانم 10 هر از خانم 9 ساله 29 ايل 25 سني گروپ در . است باالتر بسيار در صد 65.3 سطح در مربوط

 در 41.1 باالتر و ساله 60 سني گروپ در كه ميدهد نشان همچنان هاي شكل . بودند متاهل مرد 10 هر از مرد 7

 و فيصد 11.2 باالرتتيب سني گروپ اين هاي براي مرد ارقام بودند متاهل فيصد 56.5 رصف و بيوه ها خانم صد

 تفكيك به را نفوس شکل توزيع . باشد پري هاي مرد مجدد ازدواج علت به است ممكن امر اين . است فيصد 86.4

 . نشان ميدهد واليت مركز و باميان براي 59 ايل 50 و 24 ايل 20 سني هاي گروپ براي اناث و ذكور مدين حالت

 24 ايل 20 سني گروپ ارقام و ميدهد نشان ها ولسوايل ساير براي همچنان را مدين حالت توزيع 1 ضميمه جدول

 ولسوايل همه در ايشان از تر مسن هاي مرد با ازدواج براي شان رغبت و هنگام خانم ها  زود ازدواج به متايل ساله

 فيصد 35 كمرتاز بودند متاهل ساله كه 24 ايل 20 های  مرد ميان در ها ولسوايل درهمه . ميدهد نشان باميان هاي

 دارد. قرار فيصد 71 ايل 50 محدوده در اناث بني در فيصدي اين حاليكه در .ميدهد تشكيل را
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 وزارتاقتصاد

 ساحۀ میراث فرهنگی جهانی یونسکو 7 - 1

میالدی( آثار باستانی و آبدات فرهنگی بامیان در لیست ساحه میراث  ۲003هجری خورشیدی ) 1382در سال 

 یونسکو شامل ساخته شد که برتتیب قرار زیر است:  فرهنگی جهانی

 «.صلصال»مجسمۀ بزرگ بودا 

 «.شاممه»مجسمۀ بودای کوچک 

 شهر غلغله.

 بودای ککرک.

 شهر ضحاک.

 قلعۀ کافری الف.

 قلعۀ کافری ب.

 مغاره های درۀ فوال

این امر بخاطر ارزش فرهنگی آنها منحیث شاهکار بزرگی از مکتب گندهارایی هرن بودیزم که طی قرون وسطی هزاره 

اول بعد از میالد ساخته شده بودند، صورت گرفت. این آثار تاریخی آمیزه ای از مولفه های هرن هندی، یونانی، رومی و 

امیان گواه آثاری از یک دوره مهم تاریخ بودیزم، و سنت فرهنگی ناپدید شده در آسیای ساسانی را باخود دارند. درۀ ب

مرکزی می باشد. این دره همچنان شاهد محالت باستانی و مخروبه ای از ساختامن های مستحکم و مهم دورۀ 

  اسالمی است.
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

ار دارند، نهاده شده است؛ زیرا این درعین زمان، درۀ بامیان در فهرست میراث های فرهنگی جهان که در معرض خطرقر 

محالت در یک وضعیت شکننده قرار داشته و از فراموشکاری، مناقشات نظامی و تخریبات عمدی رنج می برد. با 

درخواست دولت افغانستان، یونسکو تالش های جهانی را به خاطر حفاظت و نگهداری آبدات فرهنگی درساحه بامیان 

 ، بسیار اندک با مفهوم جدید جهانگردی آشنا می باشد.هآمهنگ می سازد. افغانستان

 ناگفته مناند که بامیان یگانه والیتی دارای ماسرت پالن فرهنگی است که شامل چهار قسمت عمدۀ زیر می باشد:

 مناطقی که شامل لیست میراث های فرهنگی جهان است؛ 

 مناطقی که مربوط به میراث های ملی است؛ 

 ساحۀ سبز بامیان؛
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 وزارتاقتصاد

 فصل دوم
 تحلیل وضعیت عمومی والیت

  سکتور 1 -2

نفوس میباشد . که درمناطق مرکزی کشور  439800ولسوالی و نظر به نفوس احصائیه مرکز ی  7والیت بامیان دارای 

سال گذشته دسرتسی خدمات صحی را درهفت ولسوالی و مرکز  16قراردارد . ریاست صحت عامه بامیان توانسته طی 

فیصد افزایش دهد تقریبا متام نفوس والیت بامیان تحت پوشش خدمات صحی به کتگوری  90بیشرت ازفیصد به  5از 

فیصد نفوس که تا شعاع یک ساعت ازمراکز صحی موقعیت دارند به اسانی ازمراکزصحی  27های ذیل قراردارد ) 

ا اسانی میتوانند خدمات فیصد نفوس که ازشعاع یکساعت بیشرت فاصله دارند بشکل نسبت 54خدمات را میگرند. 

فیصد نفوس که درساحات بسیاردوردست  18صحی  را بگرند و تیم های سیارنیز دربعضی خدمات به قریه میروند. 

مراکز صحی قراردارند اشینانه های صحی ساخته شده وازسوی دیگر کلنیک های سیار نیز ان ساحات را طبق پالیسی 

رنتیجه متام نفوس بامیان به شکل ازاشکال شامل پالن صحت وزارت صحت تحت پوشش قرارمیدهند ( که د

میبشاشد. و همچنان درقسمت منابع برشی افراد مسلکی صحی در شفاخانه ها  ، قابله های مسلکی درمتام مراکز 

عرضه خدمات صحی و سایر افراد مسلکی تربیه شده درمراکز صحی انجام وظیفه مینامیند. وهکذا پوسته های صحی 

فیصد تکمیل شده که توانسته این فعالیت ها با  95رآ و قصبات مطابق به پالیسی وزارت صحت به باالتر ازدرسطح ق

عث کاهش مرگ و میر درقرش اسیب پذیر بخصوص طفل و مادر و سایر اعضای جامعه شوند و کارمندان مذکور 

سال قبل فوق العاده باال برده   16توانسته اند طی سالهای گذشته سطح اگاهی جامعه را در بخش صحت  نسبت به 

که امروز مردم الحمد الله به گونه متوجه عرضه خدمات صحت درخود و خانواده های شان میباشند که این مو ضوع 

سال قبل امار تلفات رسخکان دروالیت بامیان  16فوق العاده با الی کاهش مرگ و میر اثر گذار بوده .بگونه مثال : 

طفل ازسبب رسخکان  14نفر نیست  200مرکز بامیان درقریه بنام اقراباط که نفوس ان بیش از بسیار باالبود حتی در 

یک وا قعه فوت هم ازسبب رسخکان درسطح والیت بامیان  2017دریک زمان  ازبین رفته بود . وحالل  طی سال 

نفر کارمندان  2121ده تعدادنداشتیم که این منونه از انکشاف خدمات صحی را اشکار میسازد که جمعا درمراکزنامرب 

مرکز سیار خدمات صحی که سایر خدمات را مطابق به  10مسلکی و نیمه مسلکی شامل وظیفه اند برعالوه ان تعداد 

پالیسی وزارت صحت عرضه میدارد نیز درساحات دوردست جا بجا شده که مطبابق به پالن های ساحوی خویش  به 

 خدمات صحی را عرضه میدارند. قریه جات خورد و کوچک مرا جعه منوده

 دسرتسی به عرض خدمات ابتدایه صحی 

فیصد است که توسط مرا کز صحی و تیم های سیار صحی عرضه  90دسرتسی به عرضه خدمات در ولسوالیها حدود 

 خددمات صورت می گردد بدین لحاظ دسرتسی مردم مناطق دور د ست با سهولت انجام می یا بد.

 (BHCمراکز صحی اساسی )

 وجود دارد.که عمآل فعا لیت دارد و درخدمت مردم می با شند .  BHC( مرکز صحی اساسی 23به تعداد )

 (CHCمراکز صحی جامع )

 ( مر کزصحی فعا لیت دارد .10در سطح والیت به تعداد ) CHCمراکزصحی جامع یا 
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 تعداد شفاخانه ها وبسرت ها

( است که شفاخانه وال یتی دارای DH( وسه ) PHرد از جمله یک )تعداد چهار شفا خانه در رسا رس والیت وجود دا

( بسرت را در 180( بسرت می باشند .در مجموع کنجا یش )25( بسرت وشفاخانه های ولسوالی هرکدام دارای )105)

 سطح وال یت وجود دارد. 

 تعداد شفاخانه های دولتی 

 خانه وال یتی وسه شفا خانه ولسوالی می با شد . تعداد چهار شفاخانه در سطح والیت وجود دارد که یک شفا

 تعداد شفاخانه های خصوصی

 یک شفاخانه خصوصی بنام املهدی در شهر بامیان فعا لیت دارد.

 تعداد درملتونها

 ( دواخانه فعال وجود دارد83در سطح والیت تعداد )

 تعداد دکتوران ومتخصصین به تفکیک جنسیت 

( خانم وجود دارد.که با اسناد تخصصی دست داشته شان در خدمت شهر 3وتعداد ) ( نفر متخصص مرد12به تعداد )

 وندان  می با شد 

 تعداد والدت های انجام شده با حضور قابله های ماهر

 ( خانم حامله دریکسال به حضور قا بله های موظف در رسارس والیت والدت منوده است.12766تعداد )

 دتدسرتسی به مراقبت های قبل از وال 

 در متا مرا کز های صحی اساسی وجامع دسرتسی دارند

 میزان مرگ ومیر مادران

 نفر از بین می رود. 250در هر صد هزار مادر تعداد 

 میر اطفال میزان مرگ و

 ( طفل فوت می منا ید.80در هر یک هزار طفل یا اطفال زیر سن پنج سال تعداد )

 میزان سوی تغذی

 تغذی در رسا رس وال یت می با شد .ده فیصد اطفال مصاب به سوه 

 ( سال قبلی5مجموع بودجه انکشافی ساالنه سکتور صحت ) حداقل 

به شمول شفا خانه تداوی معتادین معا فیت کتلوی  1396الی سال  1394مجموع بودجه انکشافی از سا ل 

نی به مرصف رسیده ( افغا11548779موا صلت منوده که مبلغ ) 1394( افغانی در طول سال 12432349مبلغ)

 است . 

( افغانی مبرصف 15655164( افغانی مواصلت منوده که مبلغ )16228454مبلغ ) 1395مجموع تخصیص سال 

 رسیده است . 

( افغانی مبرصف 29738108( افغانی تخصیص موا صلت منوده که مبلغ )33489759مبلغ ) 1396ودر سال 

 رسیده است .
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 ور صحتمیزان رسمایه گذاری خصوصی درسکت

رسما یه گذاری خصو صی یک شفا خانه املهدی در شهر بامیان فعا لیت دارد .ودواخانه های که قبآل تذکر یافته نیز از 

 جمله رس مایه گزاری خصوصی به حساب  می آید 

 موسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشافی درسکتور صحت.

انی ،هالل احمرکه هر کدام به نوبه خویش به عرضه موسسات همکار .موف ،باران، آغاخان، شهدا ،آسا یش جه

 خدمات صحی  مرصوفیت دارند .

 سکتور معارف و تحصیالت عالی 2 -2

برای ارتقای معارف در  1قانون اساسی 47، 46، 45، 44، 43، 17از آن جایی که دولت مکلف است تا بر اساس مواد 

بیه رابرای متام اتباع افغانستان را تا درجه ليسانس در مؤسسات همه سطوح، تدابري الزم اتخاذ کند و زمینه  تعليم وتر

تعليمي تربیوی دولتي به شكل رايگان تأمني کنند و به منظور تعميم متوازن معارف در متام افغانستان، تأمني تعليامت 

عارف والیت متوسطه اجباري، برنامه های مؤثر را طرح و تطبيق کنند. که در نتیجه همکاری مردم و تالش های م

تن اناث   67,639%( و 53.32تن ذکور معادل) 77,250شاگرد/ محصل از جمله 144,889بامیان، مجموعا 

%( مرصوف فراگیری آموزش در مکاتب تعلیامت عمومی، مراکز تعلیامت اسالمی، تعلیامت تخنیکی، 46.68معادل)

به   را نشان میدهد. 1.14تربیه معلم، مکاتب محلی و خصوصی می باشند که  نسبت تساوی جنسیتی ذکور بر اناث 

باب کورس دولتی و موسسات  811آنها اناث میباشد در % از85تن  معادل  17,109تن سواد آموز که  19,223تعداد

( بوده و در مجموع متام 462,144% کل نفوس بامیان )4.16مرصوف یادگیری سواد هستند. این رقم حدود 

% از کل نفوس تحت 35نفر میرسد.  با این حساب  163117شاگردان، سوادآموزان و محصلین پنج برنامه معارف به 

معارف در    وتربیه )ریاست معارف( بوده آموزش های الزم را در بخش های مختلف فرا میگیرندپوشش مستقیم تعلیم 

از خاک بامیان یک نهاد تعلیمی و تحصیلی  47km2مرکز تعلیمی و تحصیلی  دارد که  بطور اوسط در هر  378بامیان 

را نشان میدهد.  7kmود کمرت از موجود بوده و فعال است و اوسط فاصله یک مرکزتعلیمی به مرکز دیگرتعلیمی حد

باب  146باب ابتداییه،  61معارف بامیان ضمن اینکه به تقاضای جامعه از طریق ایجاد مکاتب پاسخ گفته با ایجاد 

باب لیسه و انستیتوت مسلکی و تخنیکی و یک  5باب مدرسه، دارالعلوم و دارالحفاظ،  13باب لیسه  139متوسطه، 

یوی آن به منظور معرفی به تحصیالت عالی و کسب مدارج باالتر علمی، تربیه خطیب، مبلغ مرکز حام 6تربیه معلم و 

دینی، کاسب وحرفه یی ، پیشه ورز  و تربیه معلمین برای مکاتب  به تنوع تقاضا و نیازهای واقعی جامعه امروزی نیز با 

 خدمات متنوع پاسخگو گفته است.  

تتن  9400طفل واجد رشایط سنی خارج از مکتب  که حتدود  14400 – 12000آمار موجود نشان میدهد که حدود  

از آنها اناث میباشد به علت های مختلف مانند اقتصاد پتایین ختانواده هتا، ازدواج هتای قبتل از وقتت، برداشتت هتای 

ارف فرهنگی و عقیدتی ترک مکتب گفته یا هیچ به مکتب نرفته است.   با استتفاده معلومتات موجتود در دیتتابیس معت

(EMIS)  .شاخص شمولیت قرار ذیل است 
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

% چهتارده پتاس و 55.7% لیستانس، 19.9% ماسترت، 0.3از مجموع معلمین موجود و رسمی در پنج برنامته معتارف  

% از آنها 82باب مکتب در تعلیامت عمومی  342میباشد. در مجموع از  12% از آنها دارای سویه تحصیلی صنف 24

عمیر میباشد البته از رسجمع مکاتب دارای تعمیر تعتداد زیتاد از مکاتتب بته کمبتود صتنف % فاقد ت18دارای تعمیر و 

% و 27صنف درسی نظر به احصاییه رضورت است. فیصدی مکاتب دارای البراتتوار  1500درسی مواجه بوده و حدود 

ربیتی برای شاگردان معیاری و با متام این موارد منیتوان ادعا کرد که خدمات تعلیمی و ت% میباشد. 73بدون البراتوار 

با کیفیت بوده، ازین بابت انتقادات نیز وارد است. برای اینکه بدانیم عرضه خدمات تعلیمی بته چته  میتزان از کیفیتت 

 مطلوب برخوردار است الزم استکه شاخص ها و معیار های قابل قبول برای اندازه گیری آن نیز داشته باشیم.  

، میزان نهادینه شدن ارزشهای مدنی، کاهش ازدواج های اجبتاری، افتزایش افتراد مولتد، کاهش میزان جرم و جنایت 

سامل و مسئولیت پذیر در جامعه، کاهش میزان ابتال به مواد مخدر، کاهش ناهنجاری های اجتامعی، بلند رفنت روحیه 

و تربیه در جامعه و نشان دهنده ملی گرای، وطن دوستی، تامین امنیت و...  که بخش آن  اثرات بیرونی سیستم تعلیم 

کیفیت نظام تعلیم و تربیه میباشد متاسفانه در دسرتس نیست که به آن استناد شود. قابل ذکر است که همه شاخص 

های فوق مختص به تاثیرات  تعلیم و تربیه هم نیست بلکه حاصل کار سکتور ها و ادارات مختلف میباشد که در زمینه 

 کار میکند. 

%، نترم تکترار 67.4%، میتزان ارتقتاء 67به شاخص های موثریت درونی سیستتم تعلتیم تربیته نترم تکمیتل با محاس  

% میرستد کته 28.7بته  1396% و نرم ترک، محرومیت و غیرحارضی دایمی در جریان سال تعلیمتی 3.79)ناکامی( 

 قابل مالحظه بوده و به عنوان یک مشکل جدی تلقی میگردد.
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 ابتدایه / متوسطه / لیسه(تعداد مکاتب فعال ) 

" بتاب ابتدائیته را برنامته 61" بتاب متوستطه و "147" بتاب لیسته، " 139دروالیت بامیان بصورت مجموعی به تعتداد "

موجودمی باشد کته بته تفکیتک ولستوالی قترار رشح ذیتل متی  1396تعلیامت عمومی به اساس رسوی سال تعلیمی 

 باشد.

 متوسطه / لیسه(تعداد مکاتب فعال )ابتدایه / 

ره
ام

ش
ی  

وال
س

ول
 

ب ابتدائیه ها متوسط ها لیسه ها
ع مکات

جمو
م

 

ل
جموعه ک

م
 

ذکور
ث 

انا
ط 

ختل
م

جموعه 
م

 

ذکور
ث 

انا
ط 

ختل
م

جموعه 
م

 

ذکور
ث 

انا
ط 

ختل
م

جموعه 
م

 

کز 1
مر

 

5 7 1 25 1 1 2 22 0 1 1 1 58 
 

2 

گ
ولن

ه 
یک

 

9 1 3 30 5 4 1 27 2 0 2 4 61 
 

3 

س
ور

 

12 1 1 34 3 7 2 39 0 1 2 2 10 
 

4 

ب
جا

پن
 

11 9 3 23 5 7 8 20 1 0 2 3 46 
 

5 

رب
شی

 

4 2 2 8 6 7 4 17 1 1 4 6 31 
 

6 

رد
هم

ک
 

5 5 0 10 3 3 7 13 0 1 5 6 29 
 

7 

ن
غا

سی
 

3 3 3 9 1 1 7 9 0 0 4 4 22 
 

ل
 ک

ع
مو

ج
م

 

49 3 3 13 2 3 9 14 4 4 5 6 34 
 

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

 38.1ساله و باالتر والیت بامیان  10میزان سواد برای نفوس  1390نظر به ارقام ارائه شده در احصایه مرکزی در سال 

 در صد می باشد.
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 سال درمکاتب 15نرم شمولیت زیر سن 

فیصتد شتاگردان ایتن  84" نفتر میرستد کته  111310سال بته "  15قرار آمار واصله از مکاتب مجموع اطفال زیر سن 

 والیت را تشکیل میدهد.

 نسبت حضور شاگران ) دخرتان با پرسان( درمکاتب ) ابتدایه / متوسطه / لیسه(

فیصتتد پرستتان بتته مکاتتتب دسرتستتی  55.37فیصتتد دختترتان و  46درایتتن والیتتت بتتاوجود مشتتکالت و کمبودامکانتتات 

" نفتر 39590" و بته دوره ابتدائیته "14341دوره متوسطه "" نفر، به 7232دارند.حضور شاگردان اناث در دوره لیسه "

 در والیت بامیان می باشد.

 ئیه برنام تعلیامت عمومی به اساس دورهاحصا

ره
ام

ش
 

ت
والی

 

 ولسوالی

  -1دوره ابتدائه )

6) 

  - 7دوره متوسط ) 

10) 

  - 10دوره لیسه )

12) 

مجموعه درجه 

 تحصیالت

مر 

 د
 زن

مجمو 

 عه

مر 

 د
 زن

مجمو 

 عه

مر 

 د
 زن

مجمو 

 عه

مر 

 د
 زن

مجمو 

 عه

1 

ن
بامیا

 

 بامیان

1
1

1
5

8
 1

0
5

4
3

 2
1

7
0

1
 

4
6

4
3

 3
8

0
7

 8
4

5
0

 2
6

6
1

 1
9

9
0

 4
6

5
1

 1
8

4
6

2
 1

6
3

4
0

 3
4

8
0

2
 

2 

ن
بامیا

 

 کهمرد
4

1
6

1
 3

0
1

8
 7

1
7

9
 1

5
3

7
 1

0
6

2
 2

5
9

9
 

7
3

7
 3

7
1

 1
1

0
8

 6
4

3
5

 4
4

5
1

 1
0

8
8

6
 

بام 3
ن

یا
 

 پنجاب

5
1

5
5

 4
8

0
1

 9
9

5
6

 1
9

8
3

 1
8

7
7

 3
8

6
0

 1
2

4
3

 

9
7

8
 2

2
2

1
 8

3
8

1
 7

6
5

6
 1

6
0

3
7

 

بام 4
ن

یا
 

 سیغان

2
4

3
0

 1
9
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 تعداد پوهنتون های دولتی 

 در والیت بامیان رصف یک پوهنتون دولتی وجود دارد.

 تعداد پوهنتون های خصوصی

 در والیت بامیان رصف یک پوهنتون خصوصی وجود دارد.

 تعداد محصلین به تفیک جنسیت.

تتن محصتلین ذکتور و  4083تن مرصوف تحصیل در این پوهنتون می باشند که از این میتان بته تعتداد  5477تعداد 

 تن محصلین قرش اناث هستند 1394

 تعداد معلمین به تفیکیک جنسیت

" تتن آنترا ذکتور تشتکیل 2846" تن اناث و"922" تن معلم می باشد که به تعداد "3768در مجموع معلین به تعداد "

 می دهد.

 معلمین برنامه تعلیامت عمومی به تفکیک جنسیت ودرجه تحصیل

 ۱۲تعداد معلمین ۱۴تعداد معلمین  ۱۶تعداد معلمین 

 ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث

42 173 648 1637 198 751 

215 2285 949 

 تعداد استادان پوهنتون به تفیک جنسیت.

استادان این دانشگاه دارای درجات مختلف تحصیلی هستند که اکرثیت آنها دارای سویه تحصیلی ماسرت می باشند. 

 تن استاد مرد هستند.  144تن استاد زن و  10از مجموع استادان 

 سویه تحصیلی استادان به تفکیک ) لسانس ، ماسرت ، دکتورا(.

 و دکرتا سویه تحصیلی استادان به تفکیک لسانس، ماسرت

 دکرتا ماسرت لیسانس

 اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور

82 4 55 6 7 0 

 تعداد مکاتب دارای تعمیر) ابتدایه / متوسطه / لیسه(

 "باب آنها دارای تعمیر می باشد  278" باب مکتب می باشد که "  342دراین والیت به تعداد "
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 لیسه(تعداد مکاتب بدون تعمیر) ابتدایه / متوسطه / 

" بتاب آن متوستطه و "  27" باب آن ابتدئیه ، "  35" باب مکتب در این والیت بدون تعمیر می باشد که " 64به تعداد" 

 " باب آن لیسه می باشد قرار جدول ذیل به تفکیک ولسوالی ها. 2

 ( سال قبلی 5مجموع بودجه انکشافی ساالنه سکتور معارف ) حداقل 

مبلتتتغ  1395افغتتتانی ، درستتتال  21878599مبلتتتغ  1394فغتتتانی ، درستتتال  21777799مبلتتتغ  1393درستتتال 

افغتتانی بتته ایتتن ریاستتت در بختتش انکشتتافی از طریتتق  36393931مبلتتغ  1396افغتتانی و در ستتال  32674842

 مستوفیت محرتم مواصلت ورزیده بود. 

 ( سال قبلی 5میزان مرصف بودجه انکشافی ساالنه سکتور معار ف )حداقل 

مبلتتتغ  1395افغتتتانی ، درستتال  21878599مبلتتغ  1394افغتتتانی ، درستتال  19873415مبلتتغ  1393درستتال 

 افغانی از بخش انکشافی به مرصف رسیده است 35492367مبلغ  1396افغانی و درسال  32219709

 میزان رسمایه گزاری خصوصی درسکتور معارف

لیسه بابا ، لیسه بامیکاه ، لیسه تصاعود ،  -د از:" باب مکتب خصوصی می باشد که عبارت ان 8دراین والیت به تعداد " 

آرغوشه ، متوسطه شمیم جواد ، ابتدائیه راسخون و ابتدائیه بامیان مکاتب متذکره به مرکز والیت فعالیتت دارد. مکتتب 

 فعالیت دارد. 1فردای بامیان  به ولسوالی یکه ولنگ منرب

 ارفموسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشافی درسکتور مع

بنیاد آغاخان ، یونسیف ، دیدبان وشفافیت ،  -" موسسات همکار می باشد که عبارت اند از: 15بامعارف این به تعداد " 

کمونیکس ، اریپ ، آلسو ، یوناما ، ادراء ، شهدا ، هبیتتات ، یونستکوملل متحتد ، اکشتن ایتد ، جتی آر اس ، استالمیک 

 ریلف و سی آر اس.

 سکتور زیربنا ومنابع طبیعی 3 -2

 بخش معادن

و نظربه بررسی ورسوی های اکتشافی و مقتدماتی والیت بامیان ازجمله والیات مرکزی وکوهستانی کشور بشامر میرود 

 -که از طریق وزارت معادن وپرتولیم و ریاست معادن بامیان صتورت گرفتته دارای معتادن وظواهرمفیتده معتدنی فلتزات

گچ سلفر وستایر معتادن وظواهرمعتدنی باکمیتت وکیفیتت عتالی برخورداربتوده کته  -سنگ های تزئیناتی -ذغال سنگ

طریق سکتور خصوصی رسمایگذاری و تحت پروسه اکتشافی و بهره برداری قترارداد ریاستت معتادن میتوان باالی آن از 

طبق قانون مواد معدنی و پالیسی اقتصادی دولت همواره ستعی بعمتل آورده و متی آورد تتا منتابع عوایتد ملتی، فتراهم 

شغل برای هتم وطنتان فضتای  سازی ورشایط مطمئین به منظور جلب و جذب رسمایگذاری ملی و بین املللی و ایجاد

 مناسب را مساعد سازد تا از منابع مفیده معدنی بشکل معقول و قانونی صورت بگیرد.

پروژه های مختلف زیربنای شامل رسبند ،  46از  ازطریق این برنامه بیشرت

دیواراستنادی وپل تطبیق گردیده و یا در ,رسک  سوپرپسیچ  ,ترناب ,کانال ، 

 حال تطبیق است .

 برنامه ملی انسجام ساحوی
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 بخش رسکها و زیربنا های ترانسپورتی

در سالهای اخیر دربخش رسک ها وزیربنا های ترانسپورتی در بامیان پیرشفتهایی  صورت گرفته ولی بته نستبت مغلتق 

هوا ، کوه ها و دره ها با متیالن زیتاد  رسکهتای عمتومی در ایتن والیتت نهایتت استیب پتذیر  بودن اراضی ،درجه رسدی

کیلو مرت رسکهای والیتی وبین ولسوالی ها وجود دارد که همته مراکتز  1054میباشد ودر حال حارض در والیت بامیان 

ت )غور ، دایکندی ،رسپل، بغالن ،پتروان ولسوالی در ولسوالی های دیگر ومرکز والیت  بامیان و از مرکز والیت  به والیا

% رسکهتای ایتن 20،میدان وردک( و همینطور به کابل  وصل شده است که  ازجمله طول مجموعی رسکهای عمومی  

 % تحت کار اسفالت و متبا قی رسکها جغلی هستند.19والیت اسفالت و 

 بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

وضعیت خوبی برخوردار بوده که فیصدی باالی ازمردم تلفتن هتای همتراه درستطح پوشش مخابراتی درسالهای اخیر از 

متتام ادارات در ستطح والیتت از فتایربنوری استتفاده مناینتد. 1397والیت استفاده می مناید وامیتد متی ورد تتا ستال 

 ووضعیت فعلی در والیت بامیان قرار زیل میباشد

 %.85حدودپوششخدماتمخابراتیدرسطحوالیتبامیاندر

 %.15خدماتانترنتیدرحدود

 %.90دسترسیمردمبهرسانههاواطالعاتجمعیدرحدود

 %.50دسترسیاداراتحکومتیوسکتورخصوصیبهانترنتدرحدود

 %.100دسترسیاداراتحکومتیبهخدماتپستی

 بخش محیط زیستی و منابع آبی

ستفاده نامناسب شهروندان ازمیراث های طبیعی ومیراث هتای تتاریخی محیط زیست ومنابع طبیعی دربامیان دراثرا  

ازوضتتعیت ختتوبی برختتوردار نبتتوده وعلفچرهتتا وتفریگتتاه هتتا دراثرخشکستتالی هتتا مترتتر گردیتتده استتت کتته درنتیجتته 

 تاثیرمستقیم باالی دامداری مردم محل گذاشته است ومردم را مجبور به مهاجرت به مرکز والیت گردانیده اند.

آمو ، شامل و هلمند ( را تشتکیل داده کته بته ترتیتب  –وهمچنان والیت بامیان منبع اصلی آب حوزه های اصلی ) پنج 

میلیتون مترت   508,360,320میلیون مرت مکعب وارد حوزه اصتلی پتنج آمتو،  719,020,800ساالنه به طور متوسط 

ارد حوزه اصلی هلمند میگردد . یعنتی از جملته میلیون مرت مکعب و   356,356,800مکعب وارد حوزه اصلی شامل و 

میلیارد مرت مکعب را تشکیل میدهد . پس میتوان گفتت   1,583,737,920میلیارد مرت مکعب ظرفیت آبی کشور  49

این والیت پتانشیل خوبی جهت تولید برق از منبع آبی و انکشاف زراعت را دارا میباشد. باید تذکر داد تغیرات اقلیم و 

های چندین دهه اخیر تاثیر قابل مالحظه باالی منابع آب کشور گذاشته است . زیرا نظر به مقایسته ارقتام  خشکسالی

میلیتارد مرتمکعتب را  49میلیاد مرت مکعب بوده با ارقام فعلی کته  57سالهای گذشته که ظرفیت مجموعی آبی کشور 

یت نیز درپی داشته که باعث پائین آمدن محصوالت نشان میدهد ، این کاهش منابع آبی تاثیرات منفی  باالی این وال

 زراعتی دهاقین و افزایش منازعات آبی  گردیده است.
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 میدوان هوایی

کیلو مرت از شهر بته ستمت جنتوب نزدیتک تعمیتر والیتت  2میدان هوایی شهید مزاری در مرکز والیت بامیان به فاصله 

مرت می باشد  96مرت و عرض آن بطور اوسط  2600دارای طول ودیگر تاسیسات دولتی موقعیت دارد ، میدان متذکره 

مرت اسفالت گردیده است ، میدان  75در  125مرت و اپرون به مساحت  30مرت وعرض  2270که خط رنوی آن به طول 

مترت واز دو ستمت دیگتر )شتامل و غترب( توستط  2هوایی از دو سمت ) جنوب و رشق( توسط دیوار ستنگی بته ارتفتاع 

 حاطه گردیده است .فنسینگ ا

میدان هوایی دارای تعمیر ترمینل شامل ترمینل ورودی و خروجی ، سالن انتظار و شعبه آمریت میدان هوایی ، تعمیتر 

 اطفائیه و تعمیر تخنیک می باشد .

( بوده که غرض رهنامیی طیارات وبرقراری ارتباط  Radio communicationsمیدان هوایی مجهز باسیستم ارتباطات ) 

 نصب گردیده است . (PAPI)بین شعبات از آن استفاده میگردد ، همچنان جهت راهنامیی طیارات چراغهای 

 محدوده شهری مرکز بامیان

بامیان دارای تاریخ کهن و طوالنی شتهر نشتینی میباشتد، شتهر هتای ضتحاک و غلغلته و مغتاره هتای اطتراف بتودا از  

 2001ان میباشند. اما طی دوره های اخیر شهر بامیان بعد از سال مصادیق تاریخی زندگی جمعی مردم در وادی بامی

با روی کار آمدن حکومت جدید با رشد زیاد جمعیت روبرو شد. دالیل عمده این رشد جمعیت برگشت مهاجرین و بیجا 

مرکز کار و شده گان داخلی و خارج از کشور و تجمع مردم از ولسوالی های بامیان والیات همجوار به بامیان، به حیث 

تحصیل و فعالیت های سیاسی واجتامعی میباشد. به این ترتیب ستاحات زیتادی در مرکتز بامیتان تبتدیل بته نتواحی 

شهری شده وهستته هتای شتهری بتا تعریتف امتروزی ونیازمنتدی هتای فضتایی امتروزی شتکل گرفتت، کته رضورت بته 

 پالنگذاری شهری و مدیریت شهری را ملزم میسازد.

ر بامیان دارای دو ماسرت پالن )ماسرت پالن شهری وماسرت پالن فرهنگتی( میباشتد کته در هتر دوی در حال حارض شه

این ماسرت پالنها نوعیت استفاده از زمین در هرقسمت بامیان که داخل ساحه شهری باشد مشخص گردیده استت کته 

 به رنگ ومشخصات ذیل میباشند:

  رنگ رسم (ساحات باستانی و تاریخیCore Zone,:)  ساحات تاریخی وباستانی که ثبت میراث های جهانی

یونسکو بوده ومربوط تاریخ گذشته ای برشیت میباشند به رنگ رسم نشانی شده و این ساحات در ماسرت 

 پالنهای شهری وفرهنگی ساحات ممنوعه ساختامنی میباشند.

  رنگ بنفش( ساحات حریم حفاظتی مناطق تاریخی و باستانیBuffer Zone,ای :) ن ساحه مطابق به

-دستورالعمل مربوط حریم حفاظتی ساحات تاریخی بوده که مطابق به قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی 

 مدیریت میگردد. 2004

  مدیریت  2005ساحات سبز طبیعی و زراعتی: که ادارات مربوط مطابق به قانون حفاظت از محیط زیست

 میگردد.
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 وزارتاقتصاد

 زرد و خاکسرتی نشان داده شده است مطابق به نورم های شهری  ساحه انکشافی: این ساحات که به رنگ

پالن های انکشافی آنها توسط وزارت شهرسازی و مسکن تهیه شده و توسط شاروالی شهر بامیان تطبیق 

 میگردد.

با در نظر داشت اهمیت تاریخی و فرهنگی شتهر بامیتان وزارت شهرستازی و مستکن بتا همکتاری دانشتگاه فلتورانس   

پالن شهری بامیان تحت بازنگری قرار دارد تا در راستای ماسرت پالنهای شهری و فرهنگی دورمنتای بهترت بترای ماسرت 

 انکشاف آینده شهر بامیان برنامه ریزی شده و یک شهر مدرن با حفظ ارزشهای باستانی و فرهنگی آن بوجود آید.

ان ویزه و پتالن تفصتیلی شتهرک هتای قستمت اول ( پالن تفصیلی در محدوده شهری بامی8در حال حارض به تعداد )  

دشت عیسی خان، شهرک بابا، شهرک معلمین و مالغالم تطبیق گردیده استت. امتا بترای شتهرک هتای قتول بیتدک، 

قسمت دوم و سوم دشت عیسی خان پالن اصالحی تفصیلی ترتیب گردیده است تا به منساً تطبیق قرار گیرد. شتهرک 

 قشقه در  مرحله تطبیق قرار دارد.گنبدک و شهرک مهاجرین دشت 

 محدوده شهری ولسوالی های والیت بامیان

چنانچه مدیریت و برنامه ریزی شهری جزء وظایف شهرسازی می باشتد مطتابق بته ظرفیتت و امکانتات شتهری کته در  

و ورس پتالن  ولسوالیها وجود داشت اداره شهرسازی از طریق برنامه پالن های اسرتاتیژیک برای ولسوالی های پنجاب

اسرتاتیژیک تهیه و روی طرح پالن های تفصیلی تجارتی هردو ولسوالی کار جریان دارد. و همچنان جهت جلوگیری از 

قرار است پالن تفصیلی تهیه گردد کته کتار   2و یکاولنگ منرب  1انکشافات خود رس برای ولسوالی های یکاولنگ منرب

 .روی این دو پالن نیز به شدت جریان دارد

 شهر داری بامیان 

كيلتومرت فاصتله دارد و ارتفتاع ايتن شتهر از ستطح بحتر  204شهر تاريخي باميان مركز واليت باميان است كه از كابتل 

مرت است. آنچه به باميان شهرت زيادبخشيده، موجودیت آبدات تاریخی از قبیل پیکره های بتودا، شتهر غلغلته،  2520

ه ککرک و امثال آن است که دلیل خوب برای رشد توریزم و قوت ها برای رشد شهر ضحاک، مغاره های دره فوالدی و در 

 اقتصادی بامیان میباشد.

کیلومرت مربع مساحت میباشتد و ایتن شتهر از جانتب شتامل بتا ولستوالی  ۲۵نفر نفوس و  ۷۸۰۰۰شهر بامیان دارای 

ولستوالی شتیرب و از طترف غترب بتا سیغان، از طرف جنوب با ولسوالی بهستود والیتت میتدان وردک، از طترف رشق بتا 

 ولسوالی یکه ولنگ رسحد مشرتک دارد. 

این شهر دارای ماسرت پالن فرهنگی و ماسرت پالن شهری بوده و به چهار ناحیه شهری تقستیم گردیتده استت. در ایتن 

 ق است:شهر چهار  پالن تفصیلی طرح و ویزه گردیده اما دو پالن تفصیلی تطبیق  و یک پالن تفصیلی تحت تطبی

  جریب زمین طرح و  178باالی  1384پالن تفضیلی شهرک مال غالم منحیث شهرک خصوصی در سال

 تطبیق گردید.

 : پالن تفضیلی دشت عیسی خان که  به سه بخش تقسیم میشود 

  جریب طرح  و تطبیق گردید. 950باالی  1384پالن تفصیلی قسمت اول دشت عیسی خان  در سال 
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 جریب  زمین طرحاما به 746/427باالی 1391دشت عیسی خان  که در سال  پالن تفصیلی قسمت دوم

 دلیل مشکالت اجتامعی تطبیق نگردیده است.

  باالی زمین به  1389پالن تفصیلی قسمت سوم دشت عیسی خان منحیث شهرک خصوصی در سال

 هکتار طرح گردیده و در تحت تطبیق میباشد.3/52مساحت 

 ۲۰۰۱راوان چالشهای فرا راه انکشاف شهر بامیتان ایجتاد منتوده استت. بعتد از ستال موجودیت آبده های تاریخی ف  

میالدی بامیان شاهد هجوم مهاجرین داخلی و خارجی بود کته باعتث مبیتان آمتدن مشتکالت زیتاد شتهری و افتزایش 

که منای شهری  ساخت و ساز های غیرپالنی گردید و متأسفانه اکرثیت ساخت و سازها در شهر بامیان خودرسانه بوده

را آسیب رسانده و در مواردی باعث آلودگی هتای محتیط زیستتی گردیتده استت. بته لحتاظ اقتصتادی اکرثیتت مطلتق 

شهروندان بامیان ضعیف است و بدلیل نبود فعالیت های رسمایه گذاری سکتور حکومتی و ستکتور خصوصتی فرصتت 

 های اشتغال زائی محدود میباشد.

لیزاسیون معیاری تطبیق نگردیده که مشتکالتی زیتادی بته بتار آورده استت و رصف در سته در شهر بامیان سیستم کانا

 پالن تفصیلی ) شهر جدید بامیان، شهرک مالغالم و شهرک بابا( سیستم کانالیزاسیون سطحی اعامر گردیده است.

فاقتد یتک سیستتم  شبکه های آبرسانی شهری در دو پالن تفصیلی بصورت نسبی معیاری تطبیق گردیده و باقی شتهر

 آبرسانی معیاری است.

کیلومرت رسک خامته بتدون  30.4کیلومرت رسک آسفالت و بیش از  ۲۶.۶به لحاظ زیربنایی ترانسپورتی این شهردارای 

 رسکهای فرعی و کوچه ها میباشد.

های عمومی ستاکنان شاروالی بامیان مطابق قوانین نافذه کشور مکلف به اداره امور شهری و تأمین رفاه و نیازمندی   

شهر میباشد و در این راستا کارهای زیادی صورت گرفته است اما به دلیل محدودیت های بود جوی هنوز هم مشکالت 

 زیادی فرا راه جامعه شهری است که شاروالی از طریق بودجه داخلی خویش کمرت قادر به حل آن میباشد.

 مجموع رسک های شهری و رو ستای به کیلومرت

کیلتومرت رسکهتای والیتتی وولستوالی در والیتت بامیتان وجتود دارد و  934کیلو مرت رسکهای شتهری و  64وع در مجم

 رسکهای روستایی مربوط به ریاست انکشاف دهات بوده در مورد معلومات خواهند داد.

 مجموعه رسک اسفالت شده وجغل اندازی شده به کیلومرت

 کیلو مرت رسکهای شهری و رسکهای عمومی جغلی هستند. 806.2کیلو مرت رسکهای اسفالت و  191.8در مجموع 

 تعداد میادین هوایی والیت.

 در والیت بامیان فقط یک میدان هوایی کوچک برای نشست طیارات خرد وجود دارد.

 زمینی دسرتسی به ترانسپورت هوائی و

 االت زمینی صورت می گیرد.در والیت بامیان نسبت نبود میدان هوایی معیاری ترانسپورتی همه نقل و انتق
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 دسرتسی به انرژی برق 

کیلتوات و در  500کیلتوات و بترق حرارتتی  50میگاوات، بترق آبتی  1.03در مرکز والیت برق آفتابی به توان مجموعی 

 کیلووات تولید می گردد. 2663ولوسالی های برق آبی کوچک و آفتابی به ظرفیت 

 دسرتسی به آب اشامیدنی صحی

مردم به آب صحی از طریق اعامر شبکه هتای آبرستانی ، حفتر چاهتای دستتی ، تترمیم و محافظتت  فیصدی دسرتسی

 % میرسد . 47.455( به  1396چشمه ها و حفر قنات وکاریزها تاسال جاری )

 دسرتسی به خدمات مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی 

 %.85پوشش خدمات مخابراتی درسطح والیت بامیان  در حدود 

 % .15نتی در حدود خدمات انرت 

 % .90دسرتسی مردم به رسانه ها واطالعات جمعی در حدود 

 % .50دسرتسی ادارات حکومتی وسکتور خصوصی به انرتنت در حدود 

 %.100دسرتسی ادارات حکومتی به خدمات پستی 

 تعداد فابریکات تولیدی/ صنعتی ونوع فعالیت شان

فابریکه کوچک تولیدچپس و یک فابریکه تولید خشت پخته وجود.که در این والیت رصف یک فابریکه تولید گچ ، یک 

 نسبت عدم برق صنعتی فاریکات تولیدی دیگر وجود ندارد.

 پارک های صنعتی 

در والیت بامیان نسبت عدم برق صنعتی کدام پارک صنعتی تا بحال ایجاد نگردیده اما در ماسرت پالن شتهری بامیتان 

 ست. ساحه پارک در نظر گرفته شده ا

 اشتغال نفوس درسکتور زیربنا

نسبت کم توجه ی درقسمت فعالیت های زیربنایی مانند استخراج معادن تعداد خیلی محدود بوده و نتدرتآ استتخدام 

 می شود.

 انواع معادن درصورت رسوی مساحت و ظرفیت معادن ذکر گردد.

کیلومرتمربع ذخیره  km 32معدن آهن ساحه حاجیگگ ولسوالی شیرب مساحت معدن  -1معادن فلزات رسوی شده ) 

معدن آهتن ستاحه ستیاه دره یکاولنتگ  -2. 63ملیارد تن فیصدی آهن در سنگ های معدنی حد اوسط % 2احتاملی 

یصدی آهتن در ستنگ هتای معتدنی ملیون تن و ف 500والیت بامیان رسوی جیوفزیک شده ذخیره فعلی معدن حدود 

(. معادن رسوی شده غیرفلزات ) معدن سنگ گرانیتت برنتگ رسم ستاحه شتهیدان مرکتز بامیتان ذخیتره معتدن %70

 500بشکل زیرزمینی وبرهنه میباشد که به ملیون ها تن میرسد. معدن سنگ تراورتن ساحه پیتاب لغامن مرکز ذخیره 

ملیون تن میرسد(. قابتل یتاد آوریستت در  30لیچ ولسوالی کهمرد ذخیره هزارتن، معدن ذغال سنگ ساحه آشپشته وک
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ظواهرمفیده معدنی از سنگ های مس، رسب، انتی مونی، ذغال سنگ، مرمرها، رخام، گچ، ستلفر،  20حدود بیشرت از 

 مقدماتی جلوجیکی صورت گرفته است.ابرک، و سایرانواع معادن شناسائی و رسوی 

 ت با ظرفیت استخراج ساالنهمعادن که استخراج شده اس

در سالهای اخیر رصف معادن مواد ساختامنی تحت پروسه استخراج قرارگرفته کته ظرفیتت استتخراجی ستاالنه ستنگ 

 مرتمکعب می باشد. 10000مرت مکعب ریگ جغل  30000پارچه 

 عواید ساالنه معادن

 ملیون افغانی میباشد. 2حدود  عواید ساالنه رصف از مدرک معادن مواد ساختامنی میباشد که طور اوسط

 اشتغال نفوس درمعادن 

 تن. 100افراد واشخاصیکه مستقیامً در فعالیت های معدنکاری معادن مواد ساختامنی شامل میباشد حدود 

 ( سال قبلی 5میزان مرصف بودجه انکشافی ساالنه سکتور زیر بنا ومنابع طبیعی )حداقل 

 قرار زیل میباشد 1396-1392اختیاری از سال مصارف بودجه انکشافی اختیاری و غیر 

 افغانی   893413729-1392در سال مالی 

 افغانی  1308099994-1393در سال مالی 

 افغانی  628064453 – 1394در سال مالی 

 افغانی  337008393 -1395در سال مالی 

 افغانی 525606649-1396در سال مالی 

 ی درسکتور زیر بنا ومنابع طبیعیموسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشاف

بانک انشاف آسیایی و بانک جهانی از پروژه های انکشافی به خصوص در قسمت ساختامن رسکها حامیت متالی متی 

 ، AKFکنند. همچنان موسسه 

 سکتور زراعت، آبیاری و مالداری 2 – 4 

بامیان یکی از والیت های کمرت توسعه یافته در افغانستان به شامر می آید, زیتر بنتا هتای اقتصتادی بترای باشتندگان 

محلی نا کافی و ظرفیت رسمایه گذاری های آنها برای برداشنت گامهای جدیتد بستیار پتایین استت, از ایتن رو رسمایته 

ی بیشرت نیتاز منتد آن استت کته از طریتق دولتت و کشتور هتای گذاری ها برای آغاز فعالیت های دوباره اقتصاد روستای

متویل کننده تکمیل و حامیت گردد. به عبارت دیگر, ممکن است برای دولت و کشور های متویل کننتده, واقیعبینانته 

را  نباشد که والیت بامیان را از نظر رسمایه گذاری جز به هدف کاهش فقر در اولویت قرار دهند, به ایتن ترتیتب پالنتی

که نیازمند رسمایه گذاری قابل مالحظه باشد )مانند تکنالوژی عالی و پیرشتفته( در سیستتم حامیتتی دولتتی در نظتر 

منیگیرند و نیز هر پالنی که قادر به عملی شدن نباشد مورد حامیت دولت قرار منیگیرد, بنا این وظیفه حکومت محلی 

که با در نظر داشت رشایط جفرافیایی و اقلیمی ظرفیت های بالقوه  و  پالنگذاران و پالیسی سازان والیت بامیان است

موجود در والیت بامیان را شناسایی و طبقه بندی منوده و با درک واقعیت های عینی پالن های انکشافی این والیت را 
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کننتده قابتل طوری عیار سازند که بیشرت توسط خود باشندگان این والیت با حامیت اندک دولت و کشور های متویتل 

 اجراء و تطبیق باشد.

زراعت  پیشه اساسی مردم و کلید اصلی توسعه و انکشاف در والیت بامیتان بته حستاب متی آیتد, انکشتاف زراعتت در 

والیت بامیان نیازمند پالنگذاری های دقیق, واقعبینانه  و موثر کوتاه مدت, میان مدت و دراز مدت است؛ در پالن های 

یاز های جدی و عاجلی توجه گردد کته رفتع ایتن نیتاز هتا, تتاثیرات آنتی و فتوری در بهبتود ستطح کوتاه مدت باید به ن

تولیدات زراعتی و وضع اقتصادی و اجتامعی دهاقین وارد مینامید مانند رسیدگی به حالت های اظطراری, توزیع تخم 

کوتتاه متدت اشتتغال زا, زود وتر و های اصالح شده بذری, کود کیاموی, ادویه جات زراعتی و مالتداری و پتروژه هتای 

 پایدار مانند ایجاد یک مرکز تولید بایو بریکیت, تاسیس مرغداری مرکزی و غیره.

دهقان دراین والیت میباشد و زارعین کوچک که هر کتدام  100000زراعت و مالداری منبع  کار و در آمد برای حدود 

 زارعین والیت را تشکیل میدهند. در صد مجموع 80جریب زمین دارند بیشرت از  2کمرت از 

فصول زراعتی دربامیان اکرثاً یک فصله بوده وزمان کشت بهاری از اول حمل تا اول جوزا وزمتان کشتت خزانتی از اول 

  نوع گذارش شده که پیداوار عمده آن عبارت از: 33میزان تا دهم عقرب است.محصوالت زراعتی این والیت در مجموع 

اقلی، مشنگ ، عدس، شاخل، جواری وغیره و سبزیجات از قبیل زردک، شلغم، پياز، کرم، گلپتی، گندم، کچالو، جو،  ب

چهارمغز،   مرچ، گندنه، کدو، بادرنگ، ملی و غیره ومیوه جات از قبیل زردآلو، گیالس،  سیب، ناک، آلوبالو، بادام، کاهو، 

 ه...وغیره.توت و همچنین نباتات طبی و عایداتی مانند هنگ؛ زیره؛ شیرین بوی

محصوالت زراعتی دهاقین والیت بامیتان  بته طتور اغلتب توستط  دالالن و خریتدارهای پرچتون خریتداری متی گتردد. 

% به خارج والیت ماننتد کابتل, مزاررشیتف  70-60محصوالت گندم وجو درداخل والیت به فروش می رسد ؛ اما کچالو 

ت زراعتی بدون اینکه بسته بندی وپروسس شتود بته شتکل وکندوز و حتی به خارج کشور نیز صادر می گردد. محصوال 

 تازه به فروش  می رسد و منفعت الزم نصیب دهاقین منی گردد.

مالداری در این والیت به شکل سنتی بوده و مهمرتین احشام حیوانی عبارت از گوسفند، بز, گاو اسپ, مرکتب و قتاطر 

در این والیت مروج بوده و زنبور داری نیز در این اواختر رایتج می باشد، پرورش مرغ های خانگی توسط اکرث فامیل ها 

گردیده است؛  محصوالت حیوانی بدلیل عدم امکانات بسته بندی وپاستوریزه شتدن بته شتکل ابتتدایی ومحلتی بترای 

 خریداران پرچون به فروش می رسد ودهاقین از عاید مناسبی بهره مند منی گردند.

اثر عدم حاکمیت دولت مرکزی درسالهای جنگ واستفاده مفرط وبی رویه مردم شتدیداً منابع طبیعی در این والیت به 

 تخریب گردیده است .

در پالن های میان مدت و دراز مدت به مسایلی پرداخته شود که از یکطرف سطح تولیدات زراعتی والیت بامیان گراف 

ری بامیتان تغیتر منتوده جاذبته توریستتی آن سعودی خود را حفظ و از جانب دیگر بعد از مدت چند سال سیامی ظاه

بیشرت و دهاقین والیت بامیان از حالت بخور و منیر به دهاقین تجار تبدیل گردیده و از لحاظ اجتامعی و اقتصادی بته 

پای خود استوار باشند, زمینه رسمایه گزاری های کالن مستاعد و بامیتان بته یکتی از مراکتز دادو ستتد امتعته تجتارتی 

ر افغانستان تبدیل گردد. بطور مثال: زمتین هتای زراعتتی در والیتت بامیتان بطتور کتل شتیب دار و اکرثیتت زراعتی د

دهاقین والیت بامیان را دهاقین کوچک تشکیل میدهد که هر دهقان کمرت از دو جریب زمتین داشتته, قطعتات زمتین 

ز جانب دیگر والیت بامیان دارای اقلیم رسد های آنان کوچک و استفاده از ماشین آالت زراعتی را غیر ممکن میسازد. ا



 

29 

 

 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

و خشک بوده برای تولید میوه جات و سبزیجات رسد سیری مساعد ترین رشایط را دارامیباشد کته تولیتدات زراعتتی و 

باغداری آن عاری از امراض و آفات بوده  کیفیت آن عالی و دارای مارکیت خوب میباشد, بدین ترتیب دهتاقین بامیتان 

ه احداث باغهای تجارتی اقدام  و بعد از گذشت چند سال حاصالت زمین هتای شتان را اعظمتی منتوده و از میتوانند ب

فی واحد زمین عوایید خالص بیشرتی بدست اورند و در عین حال با استفاده از روشهای انرت کروپنگ و سایر تخنیتک 

ی شان حاصالت ستالهای قبتل را نیتز بدستت های بهرت زراعتی با کشت گندم, کچالو و سایر سبزیجات در میان باغها

 آورند.  

هداف و نتايج كيل سكتور زراعت اعاده اقتصاد مرشوع زراعتي افغانستان از طريق مصتئونيت غتذاي وكتاهش فقتر در 

افغانستان ،كمك با دهاقني در جهت توليد و وحفاظت از منابع طبيعي افغانستان براي رشد پايدار ومهار كردن منتابع 

هبود زير بنايي فزييك روستايئ وسيستتم آبيتاري ، توستعه بتازار هتا ، ماركيتنتك محصتوالت زراعتتي ، توليتدات آيب ؛ ب

حيواين گوشت ،شري،تخم و ازدياد توليد پشم بخاطر رشد صنايع دستتي قتالني ،گلتيم وغتريه وانكشتاف منتابع برشتي 

ازديتتتاد حاصتتتالت بتتتا ارزش  1396زمينتتته هتتتاي بهتتترتي اشتتتتغال وستتتطح دوچنتتتد توليتتتد گنتتتدم تتتتا پايتتتان ستتتال 

باغداري}سيب،زردالو وبادام {توسعه سيستم هاي جديد آبياري صادرات ميوه خشك و تازه در ودرستطح واليتت باميتان 

ازدياد حاصالت كچالو ، محصوالت حيواين ، گوشت ، قروت وفروش وآن به بازار هاي داخييل كشتور همچنتان رضورت 

انات رسمايه گذاري صورت گريد افزايش محصتوالت مالتداري از طريتق تغذيته احساس ميگردد تا در صنعت تغذيه حيو 

 بهرت صورت گیرد .

ساحات بيشرت جنگالت غرض استفاده محروقات و يا هم مواد تعمريايت قطع گرديده كه قسمت احياء مجدد جتنگالت 

ستطح واليتت احتداث گرديتده قوريه جديد در  50فعاليت هاي همه جانبه وايجاد قوريه جات به شدت جريان داشته و 

 است.

برنامه هاي حفاظت از زندگي حيات وحش پالنهاي اداره ساحات حاظت شده به منظور مصئونيت و استفاده با بتاپالن 

 از ساحات  با ارزش طبيعي باميان طرح ريزي گرديده ودر زمينه كار جريان دارد.

اقتصاد جامعه وعايد ميل را تشكيل داده كه بتاال رفتنت سكتور زراعت در سطح واليت باميان عبارت از بزرگرتين بخش 

 مردم باميان مشغول زراعت ومالداري ميباشد. 90عايد ميل عايد اسعار دولت نيز باال مريود كه درحدود %

قلبه وكشت زمني هاي زراعتي تا به حال به صورت عنعنوي جريان داشته كه آهستته آهستته بطترف ميگتانيزه در حتال 

 .تغري ميباشد 

كاهش يافته است كه در سالهاي بعتدي شتاهد  15به اساس معلومات فعيل تعداد موايش بنا بر عوامل خشك سايل%

آن ميباشيم در چراگاه ها فرسايش خاك بيشرت صورت گرفته كه ستاختامن چراگاهتاي طبيعتي را تاحتدي  10ازدياد%

 آسيب پذير ميسازد.

آن قابتل زرع ميباشتد و  10نتاهموار ميباشتد كته تنهتا در حتدود % واليت باميان متشكل از تپه ، دره هاو دشتت هتاي

 رياست زرعت باميان كوشش ميناميد كه تعادل ميان مرصف محصوالت وتوليد را حفظ منايد .

اكرثاً زمني ها زراعتي در معرض فرسايش خاك قرار داشته كه با ايجاد واتر شيد ها كه دربعيض ساحات احداث گريده 

 سايش خاك جلوگريي ميناميد ونيز ايجاد باغات برعالوه رسسبزي از فرسايش خاك جلو گريي ميناميد.تا به جاي از فر 



 

30 

 

 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 عرضه تقاضای موادغذایی5-2 

درصد غله جات کشور محسوب میگردد. با توجته  80محصول اصل افغانستان گندوم بوده ، که با تفاوت ساالنه تقریبا 

فیصتد  89کیلوگتام  یعنتی  160کیلو گرام بتوده، ومرصتف گنتدوم  180مرصف غله جات ساالنه برای فی نفر  CSOبه 

 محسوب میگردد .

 568کیلو گرام فی نفردرهرسال به عنوان مرصف غذا بوده وجمعیت والیت بامیان  160محاسبات وبراوردمرصف گندم 

ن زده شتود هتزارتن تخمتی 91( میرسد،ممکن است مرصف مواد غتذای ستاالنه دروالیتت حتدود 20011هزار نفر)سال

هتزارتن میرستد  28بته 20011(،حجتم تولیتد درستال 20011متی 31.باتوجه به گزارش چشم انداز زراعتتی )پستت 

هزارتن ازخارج والیت وارد میشود .ازجانب دیگر،گزارش پستی جمعیت والیتت را بته 63،وتخمین زذه میشود که حدود 

هتزارتن پتس ازکرستتدانه هاوکستانیکه پتتس 7،46ان هتزار نفتتر ،ومحاستبه مقتدار کمبودگنتتدم بته عنتتو   418، 5عنتوان 

ازبرداشت محصول آسیب دیده اند تخمین زده است.به عنوان نتیجه ،کمبود مواد غذایی رادروالیت بامیتان بته عنتوان 

نیتز بته  2010و 2009هزارتن "است. این والیت درستال  50تا25"سطح میانی "،دسته بندی منوده ومقدار کمبود "از

ه بندی شده بود ،نشان میدهد که کمبود مواد غتذایی دروالیتت ازستابق استت. کشتاورزی دروالیتت همین مقدار طبق

بامیان اساسا مشکل از بخش کشاورزی جحت امری معاش است .مناطق به مصاحبه باشتوراهای انکشتافی ولستوالی 

ده استت .فرضتیاتی نشان داده ش  A1 2-4،میزان خود کفایی غذایی هروالیت ،مخصوصا گندم درجدول  2012درسا

 160وجود دارد که این میزان به اساس حد اوسط مرصف گندم بتر فتی نفتر درافغانستتان محاستبه نشتده استت ،کته 

 کیلوگرام ،اما به مرصف حقیقی گندم در هرولسوالی است .

 یکاولنگ ورس شیرب سیغان پنجاب کهمرد مرکز بامیان موضوع ولسوالی

 میزان خود کفایی غذا

گندم ")مخصوصا 

)%() 

30 50 80 40 30 15 40 

 اقتصادی )نتایج گفتگوها بااعضای شوراهای انکشافی ولسوالی(–منبع : تیم تحقیقاتی پروژه احیا ء اجتامعی 

ازگندم که غذای اصلی است، از والیات دیگرافغانستان به این والیت وارد شده است محصوالت وارداتی  60درحدود % 

زراعتی ازجمله برنج، آر، روغن نباتی ،غله جات ،شکر، سبزیجا، میوه های تازه غیره نیز وجتود دارد . جتز کچتالو کته از 

( بتاوجودی برداشتت  USAID) 2010متل امینتی غتذایی ستال جمله محصوالت صادراتی میباشد . نظر بته گفتته تکا

والیت بامیان به عنوان تولید کننده متوسط مواد غذای نتاامن طبقته بنتدی  2010و  2009خوبی ازغله جات درسال 

" بامیتان مشخصتات PDPشده ودرنظر گرفته شده است که این والیت یکی ازوالیات ایمنی غذای باشتد . باتوجته بته "

ازخانواده ها دروالیت درفقربوده ومشکالت نیازاهتای غتذای  30")وزارت احیاوانکشاف دهات(،حدود % 2007،والیتی 

% ازخانواده با هم چو مشکل سه بار درسال روبرو انتد.  37بار درسال بدست میاورند ،درحالیکه   6تا  3خود را حداقل 

الری جهتت حفتظ ستالمتی ختوب روزانته رضورت %ازجمعیت این والیت به دریافتت کت 25تخمین زده میشود حدودی 

%مردم دارای تنوع کم مواد خوراکی روزانه بامرصف متواد غتذایی غریبانته میباشتند 77دارند .درمتام والیت ،در حدود 

درصتد ازجمعیتت دروالیتت بامیتان اعتبتار کمتک 28.)معلومات هرمنطقه دردسرتس قرار ندارد (. تحت چنین رشایط ،

 رادریافت منوده اند. 2005های غذایی سال 
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 اوضاع بومی شناختی زراعت 6-2 

 نواحی بومی 

والیت بامیان را نظر به آب و هوای خشک به منطقه کوهستانی دسته بندی کرده اند . درحل که علتف ودرختچته هتا ، 

پوشش گیاهی غالب هستند، برخی ازتغییرات زیست محیطی  برخی از مناطق رادر بتر دارد . طبقته بنتدی ستازگار بتا 

 .نشان داده شده است . .A1  4-1محیط زیستهرمنطقه درجدول 

 یط زیست به ولسوالس در والیت بامیانمح

 ارتفاع محیط زیست منطقه ولسولی ها

 2000 -3، 500 در افغانستان / جنگالت کوه ها نیمه بیابانی کهمرد

درافغانستان / علف زار های آلپ در غورات هزاره  کوه های نیمه بیابانی سیغان

 جات

4000-3000 

درافغانستان  های نیمه بیابانیعلف زار های هزاره جات غورات /کوه  شیرب

 /کوه های مرکزی وجنگال

4000-3000 

 4000،2500 در هزاره جات /کوه های نیمه بیابنی در افغانستان علف زار های آلپ مرکز بامیان

 2500، 3500 درهزاره جات /جنگالت خشک علفزار های آلپ یکاولنگ

 2500 -3500 مرکزی وجنگالتدرغورات هزاره جات /کوه های  علف زار های آلپ پنجاب

 UNEP(2008)منبع خصوصیات زیستی افغانستان 

 برنامه های سکتور زراعت ،آبياري ومالداري 7-2 

برنامه های ملی سکتور زراعت ،آبياري ومالداري که نیازمندی های دهاقین و مالداران ایتن والیتت را هتدف قترار متی 

. تنظتیم منتابع 1قرش جامعه می گذارند. این برنامته هتا عبتارت انتد از:دهد، نقش و تأثیرات مثبت خویش را روی این 

 Agriculturalتولیتتد و حاصتتیل خیتتزی  محصتتوالت زراعتتتی ) -2(،Natural Resources Managementطبیعتتی )

Production and productivity ( احیتتاء اقتصتتاد زراعتتتی،)Ag. Economic Regeneration تغییرمتتدیریت ، )

(Change management متام پروژه های پیشنهاد شد برای سال .)در چهار جوب همین چهار برنامته متتذکره  1397

 ملی واولویتهای وظرفیتهای موجوده والیت بامیان طرح وتدوین گردیده است.

 محصوالت زراعتی 8-2 

 محصوالت اصلی ومناطق قابل زرع 

بامیان کشت شده است . ازاین محصتوالت ،گنتدم وکچتالو نوع از محصوالت کشاورزی دروالیت  33بر اساس گزارش ،

در جدول زیتر نشتان داده شتده  2011محصول اصلی هستند . منطقه کشت ودر صد از محصوالت عمده ای در سال 

 است .

ویژگیهایمحصوالتزراعتیدرهرمنطقه
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طقه زراعتی محصوالت اصلی نشان منابع مختلف ازاطالعات مربوط به تولیدمحصول درهر ولسوالی بامیان، از جمله من

قابل دسرتس است .با این حال داده ها ، اغلب نشان دادن انواع مختلف برای اطالعتات   3. 4-4داده شده در جدول 

بسته بهنوع منبع وگاهی اوقات اشتباه محاسبه نشان می دهد ، اکرثا"قابل اعتبار راندارند . با این حال ،وضعیت تولید 

ر هر منطقه می تواند تقریبا" با انتخاب اطالعات که به نظر متی رستد معتترب وتلفیقتی از آنهتا بتا محصوالت کشورزی د

محلیقابتل در باشتد. بته عتالوه ،چنتین ادراک میتوانتد  DAILاطالعات به دست آمده ازطریق مصتاحبه بته کشتاورزان 

 بندی شوند. (گروه1) 6-1.4براساس سازگاری بامحیط زیست مناطق نشان داده شده دربخش الف 

 محیط زراعتی ومشخصات تولید در والیت بامیان به اساس ولسوالی هاA1      .  4-6جدول 

 سایر مشخصات مشخصات زراعت محیط زراعتی ناحیه

رد
هم

ک
 

خشک ومعتدل)در زمستان هم 

 معتدل(

 زمین های هموار وآهسته

 (Lutholخاک خشک)

 ازلحاظ منابع آبینسبتا" غنی

مصارف خودی، امکان بیشرت ګندم برای 

 زرع انواع محصوالت زراعتی

زرع میوه ها علوفه به مثابه محصوالت 

 نقدی

شیوع طاعون امراض 

 عام است

ن
غا

سی
 

خشک ومعتدل)درزمستان هم 

 معتدل(

 زمین های هموار

 یا نشیب آهسته

 (Lutholخاک خشک )

منابع آبی کم وخشک سالی 

شدید باوقوع سیالب های 

 متواتر

مصارف خودی اما به  ګندم وجو برای

شکل نهالی )ساقه( به حیث ت علوفه در 

 زمان خشک سالی به فروش می رسد

میوه منبع عاید است اما محصوالت 

 پایین است      آن 

خرابی های ممتد در اثر 

 خشک سالی .

متالشی شدن و 

فرسایش زمین ها در اثر 

 سیالب ها مشهور است.
رب

شی
 

 رسدحتی درتابستان

ار ویا شیب زمین های همو 

 آهسته

 بیشرت خاک رسوبی

 تجمع آب چشمه ودر یا

 کشت ګندم برای مصارف خودی

کچالو منبع اصلی عاید است ؛میوه 

 وسبزی جات نیز تولید می شود

توسعه ها تخنیکی به 

دلیل مشکالت امنیتی 

 به تعویق افتاده است.

شیوع طاعون و امراض 

 عام سات

ن
یا

ام
زب

رک
م

 

 در متام سال نسبتا رسد

 زمین های نسبتا هموار

 بیشرت خاک رسوبی

 تجمع آب در یا ها

 کشت ګندم برای مصارف خودی

منبع عایداتی از طریق زرع کچالوبا 

استفاده بیش ازحد مواد کیمیاوی زراعتی 

 وپروسس سایر سبزی ها

فرسایش خاک و شیوع 

طاعون و امراض در اثر 

تداوم زرع یک نوع 

 محصول.
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گ
ولن

کا
ی

 

اما به طور مربوط به جای  

 عموم مرد .

زمین های هموار ویا شیب 

 آهسته.

اساسا خشک،خاک رسوبی در 

 بسرت دریا

 غنی از آب چشمه و در یا

 کشت ګندم برای مصارف خودی

حبوبات برای علوفه وسبزی جات مانند 

 کچالو برای مرص خودی زرع میګردند.

فرسایش خاک و شیوع 

امراض به دلیل زرع یک 

 نوع محصول.

ب
جا

پن
 

س       
ور

 

 بسیار رسد

زمین های هموار ویا شیب 

 آهسته

 Lithosolخاک  خشک )

 (تجمع آب از چشمه ویا دریا .

 کشت ګندم وجو برای مرصف خودی

 حبوبات که برای م

 

متالشی شدن خاک در 

 اثر سیالب ها .

رسدی در متام مدت 

 سال

س
ور

 

رسد )شامل ( ، معتدل )جنوب 

) 

زمین های هموار ویاشیب 

 آهسته

 (Lithosolخاک خشک )

تجمع نسبی آب از دریاها 

چشمه ها اما به دلیل عدم 

سیستم آبیاری توسعه یافته 

 استفاده منی شود

گندم، جو و حبوبات بیشرت برای مصارف 

 خودی زرع می شود.

تنها محصوالت مازاد حوبات برای 

 محصوالت نقدی اند.

آبیاری و محصول)انواع 

 مخلف( توسعه نیافته اما

ظرفیت برای محصوالت 

خوراکی مانند گیالس 

 وجود دارد.

منبع اصلی عاید 

مالداری 

است)محصوالت گوشت 

 و لبنیات(

 محصوالت زراعتی والیت بامیان

  
 مجموع للمی به هکتار مجموع آبی به هکتار

  

مجموع آبی به 

 هکتار

مجموع تولید 

 به تن

مجموع 

 للمی

مجموع تولید به 

 تن

 غله جات
 

24673 56308.57 
  

 گندم للمی گندم
  

17830 8266.3 

 
 53007.7 21627 آبی گندم

  
 جواری

 
340 356.24 

  
 265.22 441 132.61 441 للمی جو

 
 1378.82 2706 آبی

  
 برنج

 
630 1433.2 

  
 سبزی جات مجمو عاً 

 
18118.05 352779.74 
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 کچالو
 

17690 351084 
  

 پیاز
 

73 360.89 
  

 رومیبادنجان 
 

48 211.7 
  

 بادرنگ
  

4 
  

 بادنجان سیا
 

1 4.75 
  

 کدو
 

24 74 
  

 کرم
 

40 166.4 
  

 گلپی
 

41 106 
  

 زردک
 

55.5 317 
  

 شلغم
 

40 315 
  

 گندنه
 

6.05 12 
  

 بامیه
 

16 15 
  

 ملی سفید
 

16 22 
  

 کاهو
 

17.5 30 
  

 ملی رسخک
 

18 32 
  

 دیگر سبزیجات
 

32 25 
  

 حبوبات
 

3257 4078.28 
  

 باقلی
 

976 1146 
  

 مشنگ
 

653 590.4 
  

 کولول
 

777 1298.8 
  

 شاخل
 

380 362.9 
  

 عدس
 

184 250.23 
  

 نخود
 

45 65.9 
  

 لوبیا
 

210 334.45 
  

 دیگرحبوبات
 

32 29.6 
  

 میوه جات
 

3418.55 26855.747 
  

 سیب
 

2046 19065.9 
  

 زردآلو
 

1299 7635.6 
  

 بادام
 

29.5 24.406 
  

 آلو
 

2 0.06 
  

 آلو بالو
 

1.05 0.07 
  

 شفتالو
 

9 18.52 
  

 انگور
 

6.5 40.07 
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 چهار مغز
 

8 11.07 
  

 ناک
 

7.5 45.014 
  

 انجیر
 

0 0 
  

 سایر میوجات
 

10 15.037 
  

 علوفه جات
 

9946 
   

 شبدر
 

3260 
   

 رشقه
 

6680 
   

 سایر علوفه جات
 

6 
   

مجموع ساحات 

  تحت کشت آبی
59412.6 

   

مجموع ساحات 

    تحت کشت للمی
18271 

 

 مشخصات ناحیه ای مالداری

نشتان داده شتده استت  1. 5-1زندگی میکند درجدول الف  2011تعداد حیوانات که درولسووالی هی بامیان درسال 

افزایش یافته است این نشان دهنده اینست که وضتیعت زنتدگی  2003تعدادمجموعی متام حیوانات اهلی بعد ازسال

 ادامه داشت؛سهل شده است. 2000برای حیوانات بعدازجنگ های داخلی وخشک سالی که تا سال 
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 تعداد حیوانات درولسوالی های بامیان  A1.5-1جدول 

  SEARAPاقتصادی توسط–منبع: رسوی روی اوضاع اجتامعی 

محصوالت  زراعتی که بطتور پتیش فتروش ) عمتدتا دروالیت بامیان تولیدات  زراعتی زیادی وجود دارد اما عمده ترین 

بیانه( بین دهاقین وخریداران/دالالن کوچک ورشکتهای زراعتی صورت می گیرد عبارت از کچالو، میوه جات، و گنتدم 

 بذری میباشد :

تن بتوده کته حتد  350000مقدار  1396کچالو : مجموع حاصالت بدست آمده کچالو درسطح والیت بامیان در سال 

 افغتتانی در ستتطح والیتتت  تثبیتتت شتتده وارزش مجمتتوعی آن مبلتتغ 120قیمتتت فتتی ستتیر آن امستتال مبلتتغ  اوستتط

 افغانی میشود.  5,964,000,000

تتن بتوده  330مقتدار  1396گندم بذری : مجموع تخم بذری تولید شده گندم خزانی درسطح والیت بامیان در سال 

وی وزارت زراعتتت تثبیتتت شتتده وارزش مجمتتوعی آن افغتتانی از ستت 35000کتته حتتد اوستتط قیمتتت فتتی تتتن آن مبلتتغ 

 افغانی میشود.   11,550,000مبلغ

( تتن  2150مقتدار )   1396میوه جات )سیب( : مجموع حاصالت بدست آمده سیب درسطح والیت بامیتان در ستال 

افغتتانی درمارکیتتت تثبیتتت شتتده وارزش مجمتتوعی آن  28400بتتوده کتته حتتد اوستتط قیمتتت فتتی تتتن آن مبلتتغ 

 افغانی میشود.  61,000,000مبلغ

( تتن  4000مقتدار )   1396میوه جات )زردآلو( : مجموع حاصالت بدست آمده زردآلو درسطح والیت بامیان در سال 

افغتتانی درمارکیتتت تثبیتتت شتتده وارزش مجمتتوعی آن  320000بتتوده کتته حتتد اوستتط قیمتتت فتتی تتتن آن مبلتتغ 

 افغانی میشود.   12,800,000مبلغ

 فواید

الی فوری دهاقین کم درامد: دهقان میتوانند با پول بدست آورده از مدرک قرار داد محصول قبل از رفع رفع مشکالت م

 حاصل مشکالت مالی خویش را الی فروش محصول  مرفوع ساخته وامورات زراعتی را بطور درست به پیش بربد.
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 وزارتاقتصاد

ویارشکتت زراعتتی بعتد از رفتع  حصول اطمنان از فروش محصول : محصوالت که قبل ازرفع حاصل بین دهقان وتتاجر

حاصل بالفاصله خریداری ازباالی مزرعه آنرا تسلیم شده وانتقال میدهد کته درایتن صتورت دهقتان از عرضته محصتول 

 مطمین میباشد.

 نواقص

استثامر، انحصار وفروش محصوالت به قیمت پایین:دهاقین بخاطر داشنت مشکالت مالی ناگزیر میشوند که همه ساله 

انرا به قیمت اندک وپایین تر از بازار ازاد قبل ازحاصل برداری به تجاران محلی که قبال متعهتد شتده انتد محصوالت ش

بفروش برساند که دراین صورت زیان های  اقتصادی را متحمل شتده وهستتند دهتاقین کته حتتی منیتواننتد مصتارف 

 انجام شده خویش را جربان مناید. 

رد متعددی اتفاق افتاد است که تاجران محصول زراعتی دهاقین را قبتل از رفتع خطر رضر اقتصادی برای تاجران: موا

حاصل خریداری منوده اما در زمان رفع حاصل به دلیل مشبوع شدن بازار وعرضه خیلی زیاد نرم شتدیدا پتایین آمتده 

وتجتارت تتاجران که زیان اقتصادی جربان ناپذیر را متوجه تاجران ساخته است. حتتی درمتوارد منجتر بته ستقوط کتار 

  محلی گردیده است.

 معلومات درباره حجم وفیصدی تولیدات پیش فروش توسط جدول ذیل ارایه گردیده است.

 که ازروش پیش فروش استفاد میکنددهاقین فیصدی  نام محصوالت عمده زراعتی شامره

 %30 کچالو 1

 %60 سیب 2

 %50 زردآلو 3

 ( Organic Agriculture زراعت اورگا نیک )

 . چگونگی  وضعیت زراعت اورگانیک در والیت بامیان: ۱

در والیت بامیان محصول زراعتی اورگانیک که دهاقین آنرا تولید مناید وجود ندارد به استثنا نباتات کوهی وطبی )  

ن ساالنه اندک میباشد. شیرین بویه و هنگ ( که اکرثا بهره برداری وفروش آن دست وپا گیر بوده ومیزان بهره برداری آ 

تولید عسل خالص نیزدر این والیت با استفاده از عصاره گلهای کوهی صورت میگیرد که تولیدات ساالنه آن دربامیان 

تن در سال است.همچنان تولید گندم للمی به شکل اورگانیک بوده که مقدار تولید آن نظر به میزان  20حدود 

نوسان قراردارد. گندم للمی تولید شده مارکیت ومرصف کننده خاص در بارندگیهای ساالنه متفاوت ودرحالت 

 افغانستان ندارد واکرثا به منظور مرصف خانواده های دهاقین تولید میشود.

 افغانی  – 2172819615 ارزش محصوالت زراعتی 

 مرتیک تن  313994 میزان محصوالت زراعتی 

 مرتیک تن  194755 محصوالت عمده صادراتی زراعتی 
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& از ساکنین والیت بایت بامیان به مصئونیت غذائی دست 5در حدود  مصؤنیت غذایی در سطح والیت 

 رسی دارند. 

در والیت بامیان تاهنوز کدام رسد خانه معیاری که بتواند محصوالت  تعداد رسد خانه ها 

 زراعتی را درآن ذخیره منود وجود ندارد. 

 کانال آبیاری در والیت بامیان موجود است.  1000د ر حدود   آبیاریتعداد کانال های 

مرت مکب موجود  16277ذخیره آبی به ظرفیت  31در والیت بامیان بتعداد  تعداد ذخایر آب زراعتی 

 است. 

 مرت موجود بوده  37000در والیت بامیان یک بند آب گردان به ظرفیت  بند های آب گردان 

جریب زمین  22در والیت بامیان یک فارم تحقیقاتی زراعتی به مساحت  فارم های حیوانی و زراعتی 

 موجود است. تاهنوز کدام فارم حیوانی وجود ندارد. 

بودجه انکشافی سکتور زراعت از پنج 

 سال به این طرف

-1392گذشته از سال  5جواب: بودجه انکشافی سکتور زراعت طی 

 افغانی بوده است.  -  2591135705مبلغ  1396

مرصف بودجه انکشافی سکتور زراعت 

 از پنج سال به این طرف

% بوده که 95جواب: میزان مرصف بودجه انکشافی سکتور زاعت درحدود 

 بوده است .  2461578920مبلغ 

 -  334640مبلغ  1396مجموع عواید یکساله ریاست زراعت بابت سال    مجموع عواید سکتور زراعت 

 افغانی میباشد.

 ,ADF,AAIP,AKF,ACTION AID,MEDIAR, SOLIDARITES,GRES موسسات همکار سکتور زراعت  

MADERA, WCS, UNEP, CRS, ECOA 

 در کل مسایل انکشافی سکتور زاعت را در سطح والیت میتوان قرار ذیل خالصه منود: 

 .ناحیه اول: ناحیه پرورش محصوالت باغداری

 مرت. 3100موقعیت: ساحاتی در ولسوالی کهمرد با ارتقاع کمرت از 

 ظرفیت های توسعه ای:

آبی قابل دسرتس در ساحه موجود بوده و بارندگی هر چند این ساحه شیب دار بوده و درجه حرارت بلند دارد، منابع 

 نیز وافر است.

 باغداری در این ناحیه فعال بوده و زردآلو خشک شناخته شده است، مخصوصا برای صادرات.

انواع متفاوت محصوالت در این ناحیه زرع می شوند و زمان محصول برداری تقریباً دو ماه پیش تر از سایر ولسوالی 

 ان است.های والیت بامی

 زنبور داری به کمک سازمان های غیر دولتی و سایر نهاد ها در این ناحیه فعال است.

 محدویت های توسعه ای:

کانال ها در این ناحیه توسعه نیافته و زراعت للمی در بعضی از ساحاتی عملی می گردد که می تواند به مثابه زمین 

 های آبی توسعه یابند.
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 ز شیوع امراض باعث بروز چنین مشکالت می گردد.کم آگاهی در باره وقایه ا

 هدایات پیشنهادی برای توسعه.

 تقویت محصوالت باغداری و ارزش دهی.

 معرفی انواع زراعتی اصالح شده و مدیریت مناسب زراعتی.

 تنظیم گروه های تولید کنندگان نهال.

 ایجاد انجمن های محصوالت باغداری.

 تولیدات زراعتی.توسعه ایجاد تجارت محصوالت و 

 توسعه زراعت.

 توسعه تدابیر برای عبور از زمستان.

 تدابیر بهداشتی ) ضد عفونی کردن کندو های عسل(

 همکاری در محصوالت میوه.

 توسعه پرورش مواشی.

 توسعه مدیریت غذایی، وقایه امراض، کنرتول باروری وسایر موضوعات.

 توسعه جاده ها در ولسوالی.

 یی های انتقال محصوالت به خارج از والیت.مترکز باالی توانا

 توسعه سیستم های آبیاری و فاضالب

 بازسازی سیستم های آبیاری با استفاده از آب دریا.

 : توسعه زراعت سازگار با هوای خشک.2ناحیه 

 موقعیت:

 ولسوالی سیغان و ساحات شامل غندک در ولسوالی شیرب.

 ظرفیت های توسعه ای:

 ندارد. ظرفیت عمده ای وجود

 محدویت های توسعه:

منابع آبی به دلیل آب و هوای خشک محدود اند، درجه حرارت بلند و حوزه های آبگیر کوچک برای آبگیر های دریا، 

 بارندگی، که در جرایان اواخر مارچ الی اواخر اپریل دیده می شود، بسیار محدود است.

 همزمان با ذوب شدن برف ها بیشرت می گردد.خرابی سیالب هادر زمانی صورت می گیرد که بارندگی 
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تولید محصوالت زراعتی برای تامین معیشت و تهیه مواد غذایی به دلیل خشک سالی های اخیر به مشکالت زیاد 

 مواجه شده است.

دربعضی موارد که گندم باری مصارف خودی زرع می گردند باید به صورت علوفه به فروش برسند زیرا گندم به دلیل 

 سالی قبل از از فصل در و خرمن خراب می شود. خشک

در بخش های شاملی و لسوالی شیرب، در قسمت های پائین دریا آب وافر وجود دارد هر چند این آب مورد استفاده 

 قرار منی گیرد، زیرا زمین های زراعتی درباالی تپه های واقع شده اند.

 هدایات پیشنهادی برای توسعه:

 با محیط خشک.معرفی زراعت سازگار 

 معرفی انواع زود الی میانه رس با ویژگی های متقاومت در برابر رسدی.

 توسعه ظرفیت حفظ آب در خاک با استفاده از تفاله گیاهان.

 معرفی محصوالت دوره یی.

 توسعه پرورش مواشی.

 توسعه مدیریت غذایی و قایه امراض کنرتول باروری و غیره.

 توسعه جاده ها در ولسوالی ها.

 مترکز باالی تامین وسایل حمل و نقل مواد در داخل ولسوالی.

 توسعه سیستم های آبیاری و فاضالب.

 بازسازی سیستم های آبیاری با استفاده از آب چشمه و آب ذوب شده برف ها .

 نصب آبگیر ها به منظور تامین آب برای زراعت.

 : ناحیه توسعه محصوالت زراعتی با ارزش باال.3ناحیه 

 یت:موقع

 مرت. 3100ساحات جنوب غندک در شیرب و ساحات رشفی شیربتو در ولسوالی مرکز بامیان با ارتفاع پائین تر از 

 ظرفیت های توسعه ای:

 آب وافر در دریا و تسهیالت نستباً پیشرتفته آبیاری در این ناحیه موجود است.

 ز نظر زرع کچالو دارد.این ساحه که نیمی ازمحصوالت کشور را تولید می کند اعتبار ملی ا

کیلو مرت از جاده میان ولسوالی مرکز بامیان و ولسوالی یکه ولنگ به کمک مالی بانگ آسیایی توسعه یافته و  80بخش 

 جاده های میان والیت که به کابل و یا در داخل خود والیت دسرتسی دارند به طور وسعی توسعه یافته است.

 محدویت های توسعه ای:
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 وزارتاقتصاد

هم چین شیوع امراض و آفات احتامال به دلیل زرع مفرط کچالو و استفاده نا مناسب کود کیمیاوی به  تخریب زمین،

 وقوع خواهند پیوست.

 هدایات پیشنهاد برای توسعه.

 توسعه عواید با افزایش ارزش کچالو.

 معرفی انواع اصالح شده و مدیریت مناسب فارم داری.

 معرفی محصوالت دوره یی

 محصوالت و فروشی کچالو. ایجاد انجمن های

 توسعه ایجاد تجارت محصوالت زراعتی.

 توسعه پرورش مالداری.

 توسعه مدیریت غذایی و قایه امراض کنرتول باروری و غیره.

 توسعه جاده ها در داخل ولسوالی.

 مترکز بر اتصال ساحات تولید به جاده های اصلی به مثابه مرکز توزیع)جمع آوری/ انتقال(

 سیستم های آبیاری و فاضالب.توسعه 

 بازسازی سیستم های آبیاری و فضالب با استفاده از آب دریا.

 بازسازی سیستم های آبیاری با استفاده از آب چشمه ها و آب ذوب شده برف ها.

 : ناحیه توسعه مالداری4ناحیه 

 موقعیت:

 3500الی  3100لنگ) در ارتفاع میان تقریباً ساحات از غرب شیربتو در مرکز بامیان به ها و دیشاه در ولسوالی یکه و 

 مرت(

 ظرفیت های توسعه:

 منابع آب وافر در دسرتس است.

قروت و چکه که در این ساحه تولید می شوند در متام کشور به دلیل خالص بودن کیفیت ان مشهور و شناخته شده 

 است چکه و قروت تنها از شیر و منک تولید می گردند.

از جاده میان ولسوالی مرکز بامیان و ولسوالی یکه ولنگ به کمک مالی بانک آسیایی توسعه یافته و کیلو مرت  80بخش 

 جاده های میان والیت که به کابل و یا در داخل خود والیت دسرتسی دارند به طور وسعی توسعه یافته است.

 محدویت های توسعه ای:

 زرع محصوالت به دلیل ارتفاعات اقلیم رسد مشکل است.
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

غذای زمستانی در این ناحیه زرع می گردد اما باکیفیت و مقدار پایین بناً کاهش قابل مالحظه ای در وزن حیوانات در 

 فصل زمستانی دیده می شود.

 هدایات پیشنهادی برای توسعه.

 توسعه تغدیه حیوانات.

 توسعه تخم های زراعتی انواع محصوالت اصالح شده.

 معرفی محصوالت دوره یی.

 روش های تهیه غذای حیوانی.توسعه 

 توسعه پرورش مالداری.

 توسعه مدیریت غذایی وقایه امراض کنرتول باوری و غیره

 تقویت فراورده های شیری.

 ایجاد انجمن های فراوری شیر

 معرفی تسهیالت کوچک فراوری شیر.

 توسعه جاده ها در داخل ولسوالی.

 به مثابه مرکز توزیع )جمع آوری/ انتقال(مترکز بر اتصال ساحات تولیدی به جاده های اصلی 

 توسعه سیستم های آبیاری و فاضالب.

 بازسازی سیستم های آبیاری و فاضالب با استفاده از آب دریا.

 بازسازی سیستم های آبیاری با استفاده از آب چشمه ها و آب ذوب شده برف ها.

 : ناحیه تشویقی برای زراعت متناوب.5ناحیه 

 موقعیت:

 مرت. 3100رب هاودی شاه در ولسوالی یکه ولنگ با ارتفاع پائین تر از تقریباً ساحات غ

 ظرفیت های توسعه ای

 منابع اب وافر در دسرتس است.

قروت و چکه که در این ساحه تولید می شوند در متام کشور به دلیل خالص بودن کیفیت آن مشهور و شناخته شده 

 د می گردند.است چکه و قروت تنها از شیر و منک تولی

کیلو مرت از جاده میان ولسوالی مرکز بامیان و ولسوالی یکه ولنگ به کمک مالی بانگ آسیایی توسعه یافته و  80بخش 

 جاده های میان والیت که به کابل و یا در داخل خود والیت دسرتسی دارند به طور وسعی توسعه یافته است.

 محدویت های توسعه ای
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 تفاعات اقلیم رسد مشکل است.زرع محصوالت به دلیل ار 

غذای زمستانی در این ناحیه زرع می گردد اما باکیفیت و مقدار پایین بناً کاهش قابل مالحظه ای در وزن حیوانات در 

 فصل زمستانی دیده می شود.

 هدایات پیشنهادی برای توسعه.

 توسعه تغدیه حیوانات.

 توسعه تخم های زراعتی انواع محصوالت اصالح شده.

 رفی محصوالت دوره یی.مع

 توسعه روش های تهیه غذای حیوانی.

 توسعه پرورش مالداری.

 توسعه مدیریت غذایی وقایه امراض کنرتول باوری و غیره

 تقویت فراورده های شیری.

 ایجاد انجمن های فراوری شیر

 معرفی تسهیالت کوچک فراوری شیر.

 توسعه جاده ها در داخل ولسوالی.

 ساحات تولیدی به جاده های اصلی به مثابه مرکز توزیع )جمع آوری/ انتقال(مترکز بر اتصال 

 توسعه سیستم های آبیاری و فاضالب.

 بازسازی سیستم های آبیاری و فاضالب با استفاده از آب دریا.

 بازسازی سیستم های آبیاری با استفاده از آب چشمه ها و آب ذوب شده برف ها

 برای زراعت متناوب :  ناحیه تشویقی  5ناحیه 

 موقعیت:

 مرت 3100ساحات غرب هاو دی شا ودی شاه در ولسوالی یکه ولنگ با ارتفاع پائین تر از تقریباً 

 ظرفیت های توسعه ای:

 منابع آب وافر در دسرتس است.

 خاک خشک و رسوبی آن ناحیه برای زراعت مناسب است.

قدی زرع می گردد به دلیل اقلیم رسد این ساحه از نظر تهیه سبزیجات با شمول حبوبات کچالو به مثابه محصوالت ن

سبزیجات به بازار های کابل در جریان فصل) جوالی الی اگست( که سبزیجات در سایر نقاط کشور کمرت اند، مزیت 

 دارد.
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 وزارتاقتصاد

یاری ماشین چوچه کش برای تولید چوچه های مرغ به بعضی از زارعین توسطه کارمندان ریاست زراعت مالداری و آب

 معرفی شده است.

کیلو مرت از جاده میان ولسوالی مرکز بامیان و ولسوالی یکه ولنگ به کمک مالی بانگ آسیایی توسعه یافته و  80بخش 

 جاده های میان والیت که به کابل و یا در داخل خود والیت دسرتسی دارند به طور وسعی توسعه یافته است.

 محدودیت های توسعه ای:

 وقوع امراض و آفات به دلیل تک کاشتی گندم، عام است.تخریب خاک و 

 هدایات پیشنهاد برای توسعه.

 معرفی محصوالت دوره ای گندم و محصوالت نقدی.

 معرفی انواع گندم اصالح شده.

 معرفی سبزیجات که در بازار تقاضا زیاد دارد.

 ایجاد انجمن های محصوالت و فروش سبزیجات.

 ترویج پرورش مرغداری.

 ایجاد یک مرکز برای تولید چوچه مرغ.

 توسعه مواد غذایی.

 تدابیر وقایه ای امراض.

 تدابیر عبور از زمستانی.

 توسعه پرورش مالد اری.

 توسعه مدیریت غذایی وقایه امراض کنرتول باروری و غیره

 توسعه جاده ها در داخل ولسوالی.

 به مرکز توزیع ) جمع اوری/ انتقال(مترکز بر اتصال ساحات تولیدی به جاده های اصلی به مثا

 توسعه سیستم های آبیاری و فاضالب 

 باسازی سیستم های آبیاری و فاضالب با استفاده از اب دریا.

 بازسازی سیستم های آبیاری با استفاده از آب چشمه هاآب ذوب شده برف ها.

 : ناحیه تقویت زراعت جایگزین با ارجعیت محصوالت زراعتی.6ناحیه 

 موقعیت 

 ساحات کوهستانی درولسوالی پنجاب وبخش های جنوبی ولسوالی یکاولنگ
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 وزارتاقتصاد

 ظرفیت های توسعه ای 

حبوبات ، به مثابه محصوالت نقدی به صورت وسیع زرع گردیده ومقداری از آن به عنوان حبوبات خشک به کابل 

 انتقال داده میشود 

کاولنگ در حال توسعه است .زمان که این کار ها تکمیل کار های توسعه ای جاده ها در بخش های میان پنجاب وی

گردید ، دسرتسی به مرکز بامیان توسعه یافته واین مسیر برای دسرتسی به جاده های داخل والیت که ساحه را با کابل 

 ،به عوض جادهای بهسود، وصل سازد ، جایگزین خواهد شد .

 محدودیت های توسعه ای 

اها وچشمه ها موجود اند ،چنین منابع آبی به دلیل تسهیالت  توسعه نیافته آب یاری مورد هرچند ،منابع آبی مانند دری

 استفاده قرار منی گیرند .

 هدایات پشنهاد برای توسعه 

 معرفی محصوالت دوره ای گندم ومحصوالت نقدی 

 افزایش محصوالت حبوبات ومواد غذایی مواشی که بازار دارند 

 معرفی انواع گندم اصالح شده 

 توسعه پرورش مال داری 

 توسعه مدریت غذایی ،وقایه امرا ض کنرتول وباروری وغیره 

 توسعه جاده ها در داخل ولسوالی 

 مترکز بر اتصال ساحات تولیدی حبوبات به جاده های اصلی به مثابه  مرکز توزیع ) جمع آوری / انتقال( 

 اضالب توسعه سیستم های آب یاری وف

 بازسازی سیستم های آب یاری وفاضالب  با استفاده از آب دریا 

 بازسازی سیستم های آب یاری با استفاده از آب چشمه ها وآب ذوب شده برف ها

 (: ناحیه تقویت زراعت جایگزین۷ناحیه)

 موقعیت

 ولسوالی ورس 

 ظرفیت های توسعه ای 

والیت ؛ظرفیت بزرگرتی دارند .زنبورداری در بعضی ساحات  محصوالت مرغداری در مقایسه با سایر ولسوالی های

 عملی می گردد.

صنایع دستی مانند ؛قالبدوزی وخیاطی مندو)بالشت های کوچک (وبرک )واسکت های پشمی (بطور سنتی تولید می 

 شوند .
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 وزارتاقتصاد

 گردند . توسعه انواع گندم دیر رس بامحصول زیاد می تواند معرفی شود ؛درصورتی که تسهیالت آبیاری نصب

 محدودیت های توسعه ای

 منابع قابل دسرتس آبی مانند دریاها وچشمه ها به دلیل تسهیالت آبیاری توسعه نیافته مورداستفاده قرار منی گیرند .

 تعداد مواشی پرورش یافته درمقایسه با سایر ولسوالی ها کمرت است .

 هدایات پشنهادی برای توسعه : 

 الح شده که مناسب بارشایط محیطی باشد .معرفی انواع متفاوت گندم اص

 معرفی انواع دیر رس گندم  

 معرفی محصوالت دوره یی  

 توسعه مرغداری  

 توسعه مواد غذایی  

 تدابیر وقایه ای امراض  

 تدابیر برای عبور از زمستان 

 ترویج زنبور داری  

 توسعه تدا بیر برای عبور از زمستان 

 تدابیر حفظ الصحه )ضد عفونی کردن کندو های عسل( 

 سهم گیری در محصوالت میوه. 

 توسعه صنایع دستی. 

 ایجاد سیستم های تولید.

 توسعه ایجاد تجارت .

 توسعه جاده ها. 

 مترکز برای تامین وسایل حمل و نقل مواد در داخل ولسوالی. 

 توسعه جاده ها. 

 ب که از آب باران و آب ذوب شده برف ها مورد استفاده قرار می گیرد.بازسازی سیستم های آبیاری و فاضال  

 وضعيت فعيل انکشاف دهات درسطح واليت باميان 

رياست احياء وانکشاف دهات والیت بامیان به منايندگي ازوزارت احياء وانکشاف دهات فعاليت هاي انکشايف خويش 

وده و با تطبیق پروژه های مختلف و انجام فعالیت های دیگر در آغازمن 1382را ازطريق برنامه هاي ميل وزارت درسال 

جهت رشد و ارتقاء سطح اقتصاد مردم ، ایجاد اشتغال های دراز مدت و کوتا مدت به منظور کاهش فقر ، انکشاف 
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 وزارتاقتصاد

شورای انکشافی محلی در سطح والیت بامیان و تطبیق برنامه همبستگی ملی با  705مناطق روستایی ، با ایجاد 

در دور اول در سطح والیت و دور دوم به استثنای دو ولسوالی ) پنجاب و ورس ( در دیگر ولسوالی ها به   RBGمخفف 

شمول مرکز والیت ؛ و هم چنان تطبیق پروگرام برنامه ترمیم و حفظ و مراقبت پروژه های همبستگی ملی با مخفف  

MCG  پروژه های مختلف دیگر از طریق برنامه های راه سازی  در دو ولسوالی های پنجاب و ورس ، و همچنان تطبیق

روستایی ، انکشاف منطقوی ، انسجام برنامه های ساحوی ، آبرسانی و حفظ الصحه و انکشاف صنایع روستایی به 

شمول موسسات همکار در سطح والیت توانست به مشکالت زیادی باشندگان این والیت رسیدگی صورت گیرد ؛ که 

کیلووات  ، رسک نواحداث ، 2663پروژه انکشافی  شامل برق آبی کوچک و آفتابی به ظرفیت  2600تعداد شان به 

حلقه ، شبکه های  483کیلومرت  ، چاهای آب آشامیدنی کوبه ای و دستی  3500ترمیم و حفظ و مراقبت به طول 

 469، پل وپلچک به طول    جریب زمین 20500باب کلینیک ، کانال برای 3رشته ، اعامر  123آبرسانی به تعداد 

باب مکتب ،  پروژه های زنانه  ، کورس های سواد آموزی ، پروژه های مالداری وزنبورداری وسایر پروژه های  6مرت، 

زیربنای  انکشافی قریه را دربخش هاي مختلف تطبیق منوده است که یک دست آورد مهم با وجود مشکالت زیاد از 

از آنجای که در  عدم موجودیت رسک و یاهم رسکهای صعب العبور بحساب می آیدنگاه کوهستانی بودن مناطق و 

والیت بامیان یک رسوی دقیق و همه جانبه صورت نگرفته است لذا ارقام دقیق از نیاز مندی ها و رضورت های 

نیست اما به انکشافی اجتامعی منی شود ارائه منود از ایرنو میتوان گفت که یک تحلیل جامع و دقیق امکان پذیر 

 1391اساس نتایج رسوی بعضی از ارگان های غیر دولتی مانند موسسه جایکا که در بخش آبرسانی و برق در سال 

انجام داده است ، چنین بدست میآید که با وجود انجام فعالیت های مختلف در سطح والیت هنوز هم به میزان 

از حد ، اقلیم نامناسب و آسیب پذیربودن مناطق در برابر مشکالت و رضوریات که بدلیل کوهستانی بودن ، فقربیش 

حوادث طبیعی مانند سیالب ها و خشکسالی های زیاد آنعده فعالیت های انجام یافته ناچیز شمرده میشود و نیاز 

رسوی که انجام داده است ،  1391است تا تالش بیشرت در زمینه صورت گیرد چنانچه یاد شد ؛ موسسه جایکا در سال 

فیصد رشد ساالنه نفوس ، نفوس  2.03نفر تخمین زده است که به اساس آن مطابق  423916فوس والیت بامیان را ن

 نفر میرسد .  470160به  1396والیت بامیان تال سال 

 نظربه ارقام ارائه شده میتوان گفت که : 

  فیصدی دسرتسی مردم به آب صحی از طریق اعامر شبکه های آبرسانی ، حفر چاهای دستی ، ترمیم و

 % میرسد . 47.455( به  1396محافظت چشمه ها و حفر قنات وکاریزها تاسال جاری )

  فیصدی دسرتسی مردم به برق از طریق اعامر برق های آبی کوچک ، اعامر برق آفتابی و توزیع صفحه

 % میرسد .  43.64آفتابی همرا با باطری برای خانواده های دهات به سولرهای 

  فیصدی دست رسی مردم به رسک های روستایی از طریق برنامه های ملی راه سازی روستایی ، همبستگی

ملی ، انکشاف منطقوی )ایریابیسد ( و پروگرام های کار درمقابل غذا و کمک های حالت اضطرار تا سال 

 % میرسد.70به (  1396جاری )

 سه فکتور عمده و اساسی که از نیاز های اولیه جامعه بحساب می آید قرار فوق ارائه گردید و قابل ذکر اینکه : 

عالوه بر خشین بودن جغرافیای این والیت که روند فرسایش و تخریش را برای تخریب زود هنگان رسک های روستای  

و سایر پروژه های گوناگون رسعت میبخشد ، عدم موجودیت بودجه برای حفظ و مراقبت ، سطح پایین ظرفیت ها و 
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های تطبیق شده به مرور زمان از استفاده خارج فقردامنگیر باشندگان باعث گردیده است تا عده کثیری از پروژه 

گردیده و مستلزم باز سازی و نو سازی میباشد ، که برای حل این مشکل نیاز به تدابیر الزم و اساسی میباشد تا از وقت 

 تلفی ها ، مصارف گزاف جلو گیری منوده و به اهداف اساسی و ملی نایل آییم.

تالش است تا با همکاری مراجع باال و سایر ارگانهای همکار باتطبیق برنامه  ریاست احیاء وانکشاف دهات بامیان در

سال در سطح والیت ، و دیگر برنامه های ملی وزارت احیاء وانکشاف دهات ، با تطبیق  10ملی میثاق شهر وندی طی 

عامل رشد اقتصد و ظرفیت پروژه های مختلف تغییر قابل توجهی را در سطح والیت به انظار بنامیاند. تا از این طریق 

ها در سطح قراء و قصبات این والیت بوده و از سوی دیگر مبیّن حکومت مردم ساالر و ممد دموکراسی و عدالت باشد. 

جوامع روستایی که یکی از اساسی ترین پشتوانه دولت مرکزی بحساب می آید با رشد و انکشاف آن زمینه تقویت 

ن گرایی ، صلح دوامدار ، رفاه و آسایش همه شمول را بوجود آورده و دولت را در حکومت داری ، توسعه قانون و قانو 

 .جهت ترقی و پیرشفت سوق میدهد و بنیاد یک دولت قدرمتند را با یک ملت عزمتند متبلور میسازد

وضیح اینک دست آورد های مهم ریاست احیاوانکشاف دهات را میتوان درقالب برنامه های ملی وزارت به رشح ذیل ت

 داد.

  

 ولسوالی به شمول مرکز والیت بامیان  7شورای انکشافی محلی در  705ایجاد 

 پروژه های مختلف زیربنایی در سطح والیت . 2500تطبیق 
 برنامه همبستگی ملی

پیشربد کارآگاهی دهی ,بسیچ سازی,انتخابات,تصویب پالن انکشافی وتحلیل منابع 

 ورس.شوراهای ولسوالی پنجاب و  281درداخل 

 شورادرولسوالی ورس وپنجاب. 75( پروژه درداخل 150رسوی وپروژه سازی )

 برنامه ملی میثاق شهروندی

 کیلومرترسک با ساختامنهای آن . 188اعامراساسی 

 کیلومرت رسک . 320حقظ ومراقبت دوام دار 

 پایه پل وپلچک بصورت اساسی . 10اعامر بشرت از 

 برنامه ملی راه سازی روستائی

 رشته شبکه آبرسانی در سطح والیت . 130اعامر 

 حلقه چا ه آب آشامیدنی . 300حفرحدود 

 قریه پاک درمرکز و ولسوال یکه ولنگ . 168اعالن 

 پروژه آبرسانی در مرکز و ولسوالی ها . 41رسوی 

% باشندگان این والیت به آب صحی دسرتسی پیدامنوده 47.455که تاکنون حدود 

 است .

 آبرسانی و حفظ الصحهبخش 
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 . سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی 5

 وضعیت اقتصادی بامیان در چرخه اقتصاد کشور

ظرفیت های اقتصادی بامیان: توريزم و گردشگری، ظرفیت های گردشگری چهار فصل بامیان از قبیل اسکی و مناظر 

بََرک، رشد و توسعه خدمات هتلداری و زراعت منحرصد دنیا و مالداری و آب های چهار فصل و صنایع دستی مانند 

مانند کچالو و انوع میوه ها نیازمند توسعه سیستم حمل و نقل مانند رسک های درجه یک اسفالت، خط آهن، ميدان 

هوايي و برق صنعتی می باشد.استخراج معادنی مانند آهن آجه گگ ، تصفیه و ذوب آن، مهار آب هاي چهار فصل 

توليد انرژي برق، انرژی بادی، شهرک صنعتی، ايجاد پارکهاي صنعتي و توسعه پارک ملی در  جهت به کارگريي در

سایه امنیت و حاکمیت قانون و مشارکت عمومی مردم رفاه عمومی، کاریابی، تغییر سطح زندگی مردم را به دنبال 

 خواهد داشت

 نقش و تأثیر سکتور خصوصی بر اقتصاد بامیان 

تۀ اسايس انکشاف اقتصادي را در يک جامعه تشکيل ميدهد که به هيچ وجه مني توان اين صنايع ستون فقرات و هس

بسرت سازي منظم و سيستامتيک که همراه با سهولت هاي اسايس   به يک  بخش را ناديده گرفت؛ اما رشد صنايع

ساخنت بسرت مناسب وابسته به صنعت باشد نيازمند است.رمز پيرشفت و انکشاف کشور هاي پيرشفته هامنا فراهم 

نتيجۀ آن تحت شعاع قرار دادن بازار هاي بني املليل توسط اجناس توليده شده   براي رشد و انکشاف صنايع بوده که

اين کشور ها مي باشد، مانند کشور هاي چني، جاپان، جرمني و غريه. افغانستان به عنوان يک کشور تازه از بحران بر 

توام با انکشاف و حاميت همه جانبۀ اقتصادي و قانوين و ايجاد پارک هاي صنعتي آمده، نيازمند بسرت سازي منظم 

 توسط دولت است.

  صنایع روستایی در بامیان با طیف وسیعی که وجود دارد ، سابقه تاریخی و کیفیت خاص خود را دارد. با توجه

رادی که سکتور خصوصی به ظرفیت های اقتصادی سکتور خصوصی ، میتوان با تنظیم ، تشویق و تریننگ اف

 را به پیش می برند، از نگاه کمیت  و کیفیت و در مدت زمان کم به سطح خود کفایی ارتقآ داد.

  پروسس میوه و لبنیات بامیان که منابع غنی میوه جات لذیذ و لبنیات با کیفیت رادارا می باشد و با رسمایه

های با کیفیت را می توان اساس گذاشت. این  محدود فابریکات کوچک پروسس میوه و لبنیات و انواع جوس

 موضوع ، نقش بزرگی در اشتغال زایی و اقالم عمده تولیدی به سطح کشور و حتی صادراتیخواهد داشت.

  با وجود داشنت انواع میوه و لبنیات با کیفیت ، متأسفانه کشور ما مارکیت مناسب برای جوسها و لبنیات بی

 شد.کیفیت کشور های همسایه می با

  در قسمت معادن ، مطالعات سطحی و ابتدایی نشان میدهد که در مناطق مختلف بامیان منابع و ذخایر

سنگ های زینتی موجود است که با رسمایه اندک میتوان کارگاه های کوچک حجاری و شالیف ، مقبولرتین 

های غنی حکاکی اجناس زینتی را وارد بازارهای داخلی و خارجی ساخت. بخصوص می توان از داشته 

بامیان در ساخت و تولید آثار هرنی حکاکی بهره برد. در این صورت توامنندی هرنی و فرهنگی مردم بامیان 

 باستان را بار دیگر به منایش خواهد گذاشت.
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  اما اوالً الزم است تا حجم تخمینی این معادن به صورت ابتدایی توسط آمریت معادن تشخیص ، تقاضا  گردد

و پشتبانی مقام والیت ، به مقام وزارت معادن تقدیم گردد تا رسوی تخنیکی صورت گیرد. تا حجم و به کمک 

معادن تثبیت گردد. در آن صورت می توان با تشویق رسمایه گذاران به اساس داوطلبی آزاد آنرا به کار 

 انداخت.

موارد دیگر نیز موجود است که به در قسمت معادن زغال سنگ نیز عین شیوه فوق قابل تطبیق است. خالصه ده ها 

اساس تحقیق و ریرسچ ابتدایی میتوان زمینه رسمایه گذاری را برای سکتور خصوصی در عرصه های گونا گون مساعد 

 ساخت.

 نظر اجاملی از فعالیت های از اقتصادی  

د ورسمایه گذاری ها فعلیت والیت بامیان در مرکز کوهستان های مر کزی واقع  شده است .بنابراین ،با توجه به اقتصا

های اقتصادی غیر فعال اند.فعالیت های عمده اقتصادی زراعت ومالداری میباشد،همزمان فعالیت های کوچک دیگر 

نیز دیده می شود.محصوالت عمده شامل گندم ،جو،کچالو،می باشد که همراه با کچالومیوه های دیگرنیز ازجمله 

ازطریق وزارت  RRERS)اتوجه به اسرتاتیژی های باز سازی منطقوی روستایی )محصوالت معمولی در والیت می باشد .ب

احیا وانکشاف دهات ،والیت بامیان در ار تفاعات مرکزی واقع شده،عوامل مختلف محدود کننده ازنظرشدایط 

را دارد چنین رشایط ،تولیدات کشاورزی فعالیت اصلی اقتصادی  .جغرافیایی،رشط طبیعی ومنابع برشی را روبرواست

در سطح پاىُین قرار داشته که والیت رادر جمله فقر ترین والیات در کشور قرار میدهد .زراعت منبع اصلی در آمد بوده 

از طریق تجارت  8از طریق حیوانات ویامالداری % 36نفوس خانه نشین والیت بامیان میباشد % 80که پاسخگوی %

م در متام سکتورها در حالت دو گانگی وجود دارد ( صورت می گیرد وخدمات و یک فیصد از طریق رشکت ها )این ارقا

فیصد دربخش های کشاورزی ،وهشت در صد از طریق تجارت وخدمات در آمد  92. مناطق روستایی این والیت 

خویش را در یافت مینامیند .حدود نیمی از خانوار ها در مناطق روستایی کسب در آمد خویش را از طریق کار غیر 

نشان داده ,A1      2-2ورزی  بدست می آورند شاخص های فعالیت های اقتصادی در والیت بامیان در جدول کشا

 هستند .  :3A1-2شده , در حالی که  سایر شاخص های اقتصادی در جدول. 

 دفرت جایکا جاپان( 2013فعالیت های اقتصادی در سطح والیت بامیان ) سپتمرب 

 فیصدی فعالیت های اقتصادی

 86 زراعت

 36 مالداری

 8 تجارت و خدمات

 1 صنعت

 47 کار غیر کشاورزی

 منرب کوپراتیف و صنایع

 19 تعداد کوپراتیف های زراعتی

 2438 تعداد اعضای کوپراتیف ها

 17/1839 تعداد صنایع کوچک/تعداد قریه جات
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 237/189 تعداد صنایع کوچک پروسس/ تعداد قریه جات

 مشاهده متام ساحات  صنایع دستی

 دفرت جایکا جاپان( 2013شغل و فقر در سطح والیت بامیان) سپتمرب 

 میزان/ مقدار شاخص

 %7.8 میزان بیکاری

 %48.1 میزان تحت بیکاری

 %79.4 استخدام در بخش زراعت

 %1.3 صنایع، ساختامنی، معادن...

 %18.1 خدمات 

 %55.7 میزان فقر

 افغانی  1189 عاید ماهانه مجموع مرصف

 وضعیت بازار

درهرولسوالی والیت بامیان بازارهای مختلف )عمده فروشی وخرده فروشی(وجوددارد؛ازجمله آنهایکه درمرکز این 

ولسوالی؛واقع اندبا این حال میزان توزیع مواد ارچمله آنانیکه درمرکزوالیت بامیان است بزرگ است بسیاری ازمواد 

میگردد؛گفته میشود که متام والیت تحت نفوذاقتصادی کابل قرار دارد تعدادمحدودازرشکت هایا ازطریق کابل منتقل 

تاسیسآت مربوط به توزیع مواد وجود دارد هنگامیکه مواد دروالیت بامیان وارد شود برخی از دکانداران یک موتر را بر 

عتی دکانداران دهاقین را جهت خرید مواد ای حمل ونقل موادکرایه میکند ازطرف دیگر؛هنگام صادرات محصوالت زرا

 مالقات مینامیندوموادراتوسط موترهای باربری انتقال میدهد

 وضعیت بازاردرولسوالی های والیت بامیان به رشح ذیل است

 وضعیت بازاردرولسوالی های والیت بامیان   A1.8-1جدول

 مرکزبامیان

خرده فروشی دربازار است؛وچهاربازارخرده پنج بازاروجوددارد یکی از آنهابازار عمده فوشی 

فروشی است     شهرغلغله بزرگرتین بازار است.بازارعمده فروشی؛خرده فروشی؛انبارها؛وازتوابع 

منطقه به عنوان توپی توزیع مواد ازولسوالی های والیت دیگر وجود داردمغازه نیزبه کشورهای 

ه استدربرخی از مواردمحصوالت مانندهند؛کشورهای عربی؛پاکستان ؛تاجیکستان صادرشد

 بطورمستقیم ازمناطق محلی به کابل فرستاده میشود

 دراینجا تنها یک بازاروجود دارد بازارغلغله)خرده فروشی( سیغان

 تنها یک بازار وجود داردبازار کهمرد)خرده فروشی( کهمرد

 پنجاب
کچالو؛که بطورمستقیم به هشت بازار؛که همه بازارهای خرده فروشی وجود داردموادعمده 

 کابلفرستاده شده است تخم مرغ وپشم نیز معامله میشود

 ورس
سه بازار ها؛که همه بازار های خرده فروشی وجود داردکاالهای عمده سیب زمینی وپنیر 

 است.درکنار این محصوالت دوبازار فصلی درتابستان است
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 داردبازار نایک درمقیاس بزرگ استده بازارکه همه بازارهای خرده فروشی وجود  یکاولنگ

 شیرب
هفت بازاروجوددارد.سه نفرازآنها دربازارعمده فروشی/بازارخرده فروشی وچهار بازارخرده 

 فروشی است همه بازار ها درمقیاس کوچک هستند

 . دارد وجود وظيفوي ومشكل سن بني مثبت همبستگي رابطه يك نظرمريسدكه به ، شده داده نشان  درشكل طوريكه

 است يادآوري قابل . يابد مي افزايش همچنان وظيفوي مشكل داراي نفوس ميابد نسبت افزايش سن كه زماين يعني

 متام براي بوده جوانرتبيشرتشايع نظربه سنني وباالتر سالگي 60 درسنني وظيفوي مشكل نوع يك حداقل داشنت كه

 31.9 ذكور درميان فيصدي اين . اند داشته وظيفوي مشكل وباالتريك ساله 60 نفوس درصد 31.0 باميان واليت

 درميان دارد متايل وظيفيوي مشكل سني هاي گروپ بسياري در بود فيصد   29.4اناث درميان و درصد  باالترازآن

 را مقابل الگوي ساله كه 59الی  55و   ساله 54الی  50استثناي گروپ سنی  به هابيشرتباشد، زن به نسبت مردها

 . ميدهد نشان
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 دوره حداقل آنهائيكه مبقايسه نكرده تحصيل نفوس دربني باميان در واليت وظيفوي مشكل داراي اشخاص نسبت

 وظيفوي درصد مشكل  8.9نكرده تحصيل وباالتر ساله 5 ذكور دربني نفوس . بلند تراست ، اند كرده راتكميل ابتدائيه

يا  صنف كدام درميان ذكوريكه . درصد بود 6.0مربوط فيصدي شان اناث هاي همتا دربني كه ،درحايل داشتند

 اند كرده را تكميل ابتدائيه مكتب ذكوريكه براي معلوليت داراي اشخاص نسبت اند حضورداشته تعليمي سطح دركدام

در  مربوط هاي ،نسبت اناث براي .درصد بود 2.0 اند كرده راتكميل يا باالتر بكلوريا دوره درصد و براي آنهائيكه 1.6

را  ليسه دوره تعليامت آنهائيكه براي فيصد 1.4 تا اند كرده  راتكميل متوسطه دوره آنهائيكه فيصد براي 1.1 محدوده

 كار مرصوف افراد درميان وظيفوي مشكل داراي اشخاص باالتر نسبت باميان در واليت قراردارد، اند، كرده دريافت

 باميان واليت درسطح .بود ها ولسوايل عام درميان وي الگ چنان هم وضع اين .دارد وجود بيكار اشخاص مبقايسه

 بيكاران . درمقايسه،درميان ميدهد راتشكيل فيصد 6.3 كار مرصوف اشخاص درميان وظيفوي مشكل داراي اشخاص

 وظيفوي مشكل داراي افراد نسبت ولسوايل، درسطح .ميدهد تشكيل را فيصد 4.9 وظيفوي مشكل داراي افراد

 و شيرب ورس از غري .دارد قرار ورس براي فيصد 10.0 تا كهمرد براي فيصد 1.0 كار درمحدوده مرصوف نفوس درميان

 نسبت باالترين ورس ديگر بار .اند داشته سطح واليت از باالتر نسبت فيصد 6،6 و فيصد 7,7 باالرتتيب يكاولنگ

 مي  درصد 5.3سیغان آن تعقيب به كه دارد بيكار افراد دربني درصد 8.6 درسطح را وظيفوي مشكل داراي اشخاص

 . است داشته را نسبت پائينرتين درصد 1،1 درسطح كهمرد . آيد
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 تحلیل محدودیت ها وظرفیت ها برای توسعه های روستای 

 محدودیت ها

به اساس ارزیابی نتایج مزرعه ها قید زمان برای پالن توسعه ای متعلق به رایج وفعال منودن اقتصاد زراعت والیت 

 قرارذیل  شناخته شده است 

 منایع طبیعی

 پیرشفت موضوع وضعیت پیرشفت موضوع

ی
رع

ش ف
خ

ب
 

 ۱۹۶۸مرکز بررسی هوا شناسی وآب شناسی درسال های  ۱۳۴درافغانستان 

یاد داشت های هوا شناسی  ۱۹۸۰تاسیس گردیده تقر یبا تاسال  ۱۹۷۸الی 

وآب شناسی توسط وزارت انرژی آب ثبت گردیده بود.بعد از آن بررسی تقریبا تا 

به تعویق درآورده شد ؛البته تا زمانی که مراکز هوا شناسی دوباره  ۲۰۰۷سال 

اسی به کمک بانک جهانی بازسازی گردیدند.در رابطه به اقلیم ؛خاک شن

؛تحت نظر وزارت زراعت ؛مالداری وآبیاری دستگاه ثبت بررسی اطالع رسانی 

هوا شناسی نصب گردید .وزارت انرژی وآب هم چنان توسط سیستم اتومات 

که به کمک بانک جهانی نصب گردیده است؛وضع جوی برفباری ثبت می 

نرژی منایند هر چند همچو معلومات میان زراعت ومالداری وآبیاری ووزارت ا

 وآب رشیک ساخته منی شود .

کمبود معلومات 

مجموعی در موردمنابع 

 آب قابل استفاده

ب
ع آ

ناب
م

 

برعالوه حقیقتی که مقدار منابع آب قبل دسرتس ؛بدلیل کمبود ثبت 

مشاهدات برای جریان آب ؛شناخته نشده است ؛مقدار آب که به  سیستم های 

.به دلیل فقدلن چنین ارقام  ابیاری توزیع شده است نیز فهمیده نشده است

؛این وضعیت درجاهای واقع میشود که سیستم های آبیاری باالی رودخانه 

نسبت به پایین رودخانه ها اولرت از آب استفاده میکنند؛ودرنتیجه سیستم های 

 پایین رودخانه به کمبود آب مواجه میگردند .

اندازه آب توزیع شده به 

سیستم آبیاری موجود 

 ستنا معلوم ا

 

والیت بامیان بیشرت متکی به منابع آبی دریا است که به نوبه خود؛وابسته به 

آب ذوب شده برف ها است آب ذوب شده برف ها بیشرت در ماه های اپریل 

ومی جمع آوری میگردند؛وآب دریا معموال بعد از ماه جون زمانی که به آب 

م های آبیاری آبیاری نیاز است ؛کاهش میابد .این حال باعث کمبود آب وسیت

میشود در کنار استثناعات محدود؛دریاها در والیت بامیان تسهیالتی برای 

جمع آوری آب دریا ما نند بند ها وذخیره آب ندارد .و هم علت؛اب ذوب شده 

برف ها بدون استفاده  به ختم دریاها جریان پیدا می کنند .بر عالوه؛این آبها 

یالب ها با ظرفیت نا کافی تخلیه باعث سیالبها وپوشانیدن ساحات توسط س

تسهیالت ناکافی برای 

 دوران /ذخیره آب
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 میگردد

بیشرت دریاها دروالیت بامیان شیب تند داشته ودر جریان سیالب ها به تند 

جریان پیدا کرده بطور مالحظه حجیم می گردند .چنین وضعیتی شامل 

زراعتی شده وته ساییده شدن کناره های دریا وسیالب هادر زمین های 

 نشینی ادامه می یابد.

محدودیت های تطبیق 

تدابیر برای جلوگیری از 

 سیالب ها

 

صورت  ۱۹۷۵الی  ۱۹۶۹رسوی در مورد امالک مزروعی درجریان سال های 

گرفته بود ؛اما این کار هم نظریه ناراحتی های جنگ به تعویق انداخته شد 

 نیز وجود ندارد . .بناء؛معلومات مناسب در مورد زمین زراعتی

کمبود معلومات 

مجموعی برای تقویت 

زمین های زراعتی 

 وپیرشفت زراعت.

ن
می

 ز
ع

ناب
م

 

 محدویت های توسعه در بخش زراعت

 موضوعات توسعه ای وضعت موضوعات توسعه ای

ی
رع

ش ف
خ

ب
 

تجریبات فعلی زراعتی یکنواخت بوده وبنا توانایی سازگاری بامحدوده وسیع 

مانند خشکی بیش ازحد ؛درجه حرارت باال ؛کمبود آب را محیط فامداری 

ندارند .به این دلیل ؛خال بزرگی میان سطوح موفقیت زراعتی مشاهده 

 میشود.

محدوده وسع/ 

تغییرات درمحیط 

 فارمداری

ی
غت

زرا
ن 

می
 ز

عه
س

تو
ت /

ظ
اف

ح
 

اساسات قابل تغییر درخاک های که حاوی کتیسم بوده خاک های که نشان 

باال اند؛خاک است . به طورعموم ؛ محصوالت ph8.5-9.3دهنده القلی 

زراعتی درخاک های کم اسید در معرض بیامری ها و اختالت جذب عنارص 

 ویابیشرت از ان بوده است . PH ۸.۰کم مرصف درخاک های 

خاک های شور 

 /الکالین

قسمت وسیع زمین ازدامنه های دریا رسچشمه گرفته وبندامیر را بارسزمین  

مرتاحاطه منوده که این زمین به عنوان  زمین ۳۱۰۰کوهستانی باارتفا های 

های زراعتی دروالیت بامیان مورد استفاده قرار می گرئند .درسال های اخیر ؛ 

سیالب ها باعث فرسودگی فرورفنت زمین درمنطقه شده است. درمحدوده 

د  که دامنه های تخریب زمین؛ جنگالت سبزه زارها کاهش یافته وگفته میشو 

 گیاه هانیز درحال تغیر اند.

تخرئب زمین دراثر 

 فرسودگی

درصد اززمین های زراعتی را گندم وکچالو تشکیل ۸۰د رحال حاظر؛ بیش از 

 داده است .

فعالیت های زراعتی کنونی متعلق به یک محصول بوده ؛نگرانی های 

درموردمقدار کم تولید ؛باتوجه خسارت محصول ازروی برداشت های مداوم ویا 

تکرار تولید محصوالت 

 زراغتی
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 عمده ؛که سبب آفات بیامری ها میشود؛وجود دارد.

توپوگرافی؛منابع آب ؛حاصل باتوجه به عوامل مختلف محدود کننده از قبیل 

درصدازکل مساحت تشکیل ۵خیزی زمین ؛ منطقه کشت والیت بامیان تنها 

 هکتار است.۱.۰الی ۰.۴میدهد .دهاقین تنها بطور اوسط زمین های شان 

 درنتیجه ؛اززمین های کم ؛عرضه تولیدات دهاقین کم است .

 تکه تکه شدن زمین

ی
عت

زرا
ت 

لی
عا

ف
 

 ایوضعیت موضوعات توسعه 

 وضعیت موضوعات توسعه ای
موضوعات 

 توسعه ای
 بخش فرعی

تجربیات فعلی زراعتی یک نواخت بوده بنا توانایی ساز گاری با محدوده وسیع 

محیط فارمداری مانند خشکی بیش از حد ؛درجه حرارت باال ؛رسدی بیش از 

فقیت حد ؛زیا دی /کمبود آب را ندارد . به این دلیل خال بزرگی میان سطوح مو 

 زراعتی مشاهده میشود .

ت  
یرا

غی
/ت

ع 
سی

 و
ده

دو
ح

م

ی
ار

مد
ار

 ف
ط

حی
 م

در
 

حفاظت 

/توسعه زمین 

 زراعتی
محصوالت زراعتی به دلیل عنارص چون تغییرات اخیر در محیط زراعتی ناکافی 

بودند آب ؛کمبود وجوه مالی وکمبود دانش مناسب برای تطبیق داده های 

 زراعتی ؛بی ثبات گردیده است .

تولید ناپا 

 یدار

الی ۲بیشرت دهاقین تخم ها تجدید  می مناند تخم  کچالو رایک بار درهر

سال .هرچند؛بیشرتتخم وکچالوها یا بین دهاقین معامله میشود ویا ۳

ازبازارمحلی خریداری می گردد کیفیت چنین تخم ها کچالوها نه توسط مرکز 

های تخم ؛نسبتا باعث تحقیقات زراعتی تثبیت  گردیده ونه توسط رشکت 

 کاهش غیر متوقعه محصوالت به دلیل شیوع وامراض و آفات می گردد

تامین تخم 

 ها

 برنامه زراعتی

برای  تامین کود؛کود کیمیاوی بطور معمول مورد استفاده قرا ر می گیرند هر 

چند ؛با نا تاثیر پذیری   ظرفیت مالی زارعین ؛موارد وجود دارند که دربعضی جا 

کود کیمیاوی زیاد استفاده می شوند یا هم هیچ استفاده منی شوند به ها 

اساس گزارش ریاست زراعت ومالداری و آبیاری استفاده از کود کیمیاوی همراه 

با تخم ها به زارعین توزیع می گردد اما به مقدار محدود بر عالوه تفاله گیاهان 

قرار می گرند اما راهنامی یا فضله حیوانات در زمین های زراعتی مورد استفاده 

های تخنیکی در رابط به زرع تولید محصوالت بع شیوه ارگانیک صورت منی 

گیرد .به اضافه فضله حیوانات بعضا به مثابه مواد سوخت مورد استفاده قرار می 

 dapگیرد .

 تامین کود
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به دلیل اینکه شیوع امراض محصوالت و آفات در والیت بامیان معمول نیست 

تطبیق کود کیمیاوی در میان ساحات از هم متفاوت اند چنین تفاوت های 

وابسته به عنارص چون تفاوت  در سیستم مدیریت زراعتی ؛وضعیت فعالیت 

 های توسعهای؛هزینه بلند کود کیمیاوی وضعیت اقتصادی زارعین اند

دراین اواخیر ؛شیوع آفات امراض برای گندم کچالو گزارش داده شده است 

ی تامالت آینده شیوع زیاد امراض نگران کننده اند ..اح
عت

زرا
ی 

او
می

کی
د 

وا
 م

ن
می

تا
 

کار زراعت معموال توسط انسان ها وحیوانات صورت می گیرد هر چند استفاده 

از همچو وسایل برای هموار ساخنت زمین مناسب منی با شد ؛که این کار در 

برنامه کشت تخم ها در  اصل به جز ضیاع وقت چیزی دیگر منی باشد در نتیجه

 ان خاص طویل املدت صورت می گیرد زم

وقثفه برابی 

دوره پای 

بیل ونرم 

کردن زمین 

 زراعتی

 مدیریت کود
خاک دروالیت بامیان باکمبودشدید مواد مغزی به دلیل  عواملی چون ؛تخریب 

های اخیر زمین های زراعتی وازبین رفنت مواد مغز خاک دراثرفرسایش ؛تک 

ی  محصوال زراعتی تطبیق ناکافی رویش ارگانیک زرع ؛مواجه استگشتی 
یز

خ
ل 

ص
حا

ی 
ها

ک 
خا

ف
عی

ض
 

فیصد از دهاقین والیت بامیانم برای آب یاری محصوالت ۹۰گفتهدمیشود که 

خویش آب های آبیاری دارند اهمیت آبیاری معموال دیده شده است هر چند در 

بصورت قناعت بخش نبوده در ولسولی سیغان  ورس تسهیالت مناسب آبیاری 

 کیل مواجه می شوننتیجه محصوالت زرعتی دراین ساحات به مش

آب های 

ابیاری 

 )کمبود اب(

گندم اغلب به مشکل باقی ماندن گندم در تفاله غله اندازه متغییر دانه از 

دست دادن دانه ها مواجه میبا شد کچلو نیز کیفیت بد تر شدن را مقابل 

 میشود .

غیر کیفیت 

 یک نواخت

 خرمن

دها قین بزرگ )دهاقین که دارای زمین های زراعتی بزرگ اند(کچالورا قبل از 

انتقال در ذخیره گاه تعیین شده شخصی شان نگهداری می منایند حتی 

بعضی اوقات الی زمستان محصول خویش را نگه میدارند در مقابل دهقانان که 

محصوالت کچالو به تعویق انداخته فقدان ذخیره گاه موجه هستند جمعآوری 

ویا ذخیره گاه اجداد شان استفده می منایند این مسله باعث پوسیدگی واز بین 

 رفنت کچالو می شود .

ذخیره سازی 

نا مناسب 

بعداز درآمد 

 حاصل
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در قسمتی در ولسوالی کهمرد زردآلو خشک با کیفیت باال تجارتی شده 

سیب و کچالو و حبوبات معرفی نشده است.هر چند شیوه های پروسس مانند 

است.حتی زمانی که در آنجا مازاد محصول باقی می ماند ، مانند محصول خام 

 به فروش می رسد.

 

عدم تولید 

کردن 

 محصول

کشت آزمایشی برای تحقیقات زراعتی در مرکز تحقیقات زراعتی ریاست زراعت 

اندازه گردیده .هر چند  و مالداری صورت گرفت.تجدید تخم ها و آزمایش آنها را

تخم های آزماریشی نداشته و تخم های کچالو در بازار دیده می شود. اما تاثیر 

فعالیت های این تخم ها تاهنوز دیده نشده است. به هر حال بودجه محدود 

ریاست زراعت و مالداری فقدان تجهیزات الزم و غیره مانع امورات تحقیقاتی 

 گردیده است

تحقیقات بی 

ت کیفی

 زراعتی

روند ذخیره 

 سازی

دیپارمتنت تحقیق و توسعه ریاست زراعت و مالداری خدمات ذیل را ارایه می 

مناید توزیع تخم های اصالح شده و کود کیمیاوی ، توسعه زمین زراعتی ، 

فعالیت های آموزشی و گسرتش فنی برای دهاقین به هر حال با توجه به 

محدودیت وسایل حمل و نقل دیپارمتنت گسرتش تعداد نا کافی از کارکنان و 

با مشکالت چون عدم توانای در توزیع رضوریات زراعت در وقت مناسب ، 

 مواجه میگردد.

کمبود 

نیروی 

انسانی / 

وسایل حمل 

 و نقل

تحقیقات 

 زراعتی

کارمندان توسعه ای با داشنت دانش فنی و تجربه کافی صالحیت کار از 

را دارا میباشد.به هر حال آنها نظر به فقدان فعالیتهای ترویجی و توسعه ای 

بودجه برای برگزاری آموزش های فنی فرصت کمی دارند.عالوه بر این فقدان 

مواد الزم معرفی محصوالت و فن آوری های جدید و با ارزش توسعه ای را برای 

 آنها مشکل می سازذ.

کمبود مواد 

آموزش کافی 

و تجهیزات 

برای 

کارمندان 

 توسعه ای

 سعه زراعتیتو 

 موضوع توسعه در بخش مالداری

 بخش فرعی موضوعات توسعه ای وضیعت موضوعات توسعه ای

مقدار کافی علوفه در فصل زمستان منی تواند در جریان فصل علوفه 

 بدست آید

فقدان خوراک 

 زمستان

فه
لو

 ع
ت

وال
ص

ح
م

 

 برای توسعه تغذیه مواشی الزم است تا مواد مغذی علوفه تعین و شناسای

گردد.هر چند در حال حارض چنین تسهیالت که بتواند مواد غذای را از 

 نظر مواد مغذی تجزیه و تحلیل کند وجود ندارد

عدم موجودیت 

اطالعات در تغذیه 

 خوراک

بند ناف نوزادان مواشی شخوار کننده ضد عفونی منی شود تحت چنین  مدعدم مدیریت نوزادن  یر  ت 
ی

غذ ی 
ا

وا
م ش  ی
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عفونت و  رشایطی مرگ و منوی آهسته نشخوار کننده گان جوان در اثر

 امراض و پر ازیت انتقال شده از بند ناف به حیوان به وقوع می پیوندند

 مواشی

از شیر گیری طبیعی در افغانستان عام است هر چند حیوانات جوان از 

مادر برای مدت طوالنی شیر می گیرند که در نتیجه باعث منو کردن 

 گرددشکمبه حیوان می 

 از شیر گیری طبیعی

توسعه آهسته به دلیل سوی تغذیه باعث نسل دهی کم شده و در نتیجه 

 نسل دهی به تعویق افتاده و محصول شیر دهی کم می شود
 سوی تغذیه

به دلیل کمبود مواد غذای در فصل زمستان نسل دهی به دلیل از دست 

 دادن وزن و شیوع امراض کاهش می یابد

فصل  کمبود وزن در

 زمستان

به دلیل موضوعات چون ساختامن طویله عدم شستشوی پستان ها و پاک 

 کاری جاهای مربوطه، محصوالت شیری معموآل صحی منی باشد

موضاعات حفظ 

الصحه در شیر 

 دوشی

در والیت بامیان شیوع امراض رایج است اما واکسیناسیون به صورت مکمل 

 تطبیق منی شود

واکسن های نا 

 مکمل

ز 
ی ا

یر
 گ

لو
ج

ی 
ها

ل 
ح

ه 
را

ی
ش

وا
 م

در
ض 

مرا
ا

 

از آنجای که تاثیرات دوا ها وترنری تایید نشده اند،امکان ندارد تا طور 

 قطعی گفت که دوا های قابل دسرتس و وسایل معدنی همه موثر اند

تاثیرات دوا های 

وترنری تایید نشده 

 اند

گیرد. در حد اوسط نسل گیری اولیه گاو ها بیشرت در زمان دیر صورت می 

 .این یکی از دالیل نسل دهی پایین است۳۶در ماهای 

دیر بودن برای نسل 

 گیری اول
ی

ش
وا

 م
ی

ده
ل 

س
و ن

ه 
سع

تو
 

بروسولوز در متام ساحات پخش می شود باعث مشکالتی در نسل گیری نا 

 منظم می شود.
 نسل گیری نا منظم

زایامن برای بز ها و به دلیل سوی تغذیه یک سال را بعد از فراغت از 

 گوسفند ها در بر می گیرد.

میزان پایین لقاح در 

سال های فراغت از 

زایامن بز ها و 

 گوسفند ها

 حذف عقیم سازی و نواقص بودن آن برای حیوانات کافی نیست.
حذف عقیم سازی 

 گاو ها

ماکیان ها در حولی ها پرورش میابند و طبق غذا برای نسل دهی آنان به 

 فعال عملی منی گردد.اخذ تدابر در جریان زمستان بسیار مهم اندصورت 
 کمبود غذا

ی
دا

رغ
م

 

جوجه ها از ساحات دور دست مانند کابل خریداری می شوند و بیشرت آنان  میزان بلند مرگ و 
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میر چوچه ها به  در جریان انتقال از بین میروند.

 دلیل انتقال طوالنی

تطبیق واکسین ها در اثر شیوع امراض از بیشرت ماکیان ها به دلیل عدم 

 بین میروند.
 شیوع و امراض

در جریان فصل زمستان ماکیان ها در داخل اطاق ها نگهداری می شوند و 

 با تیکه ها پوشانیده می شوند اما چنین تدابر کافی نیست

کمبود تسهیالت 

برای گذشتاندن 

 زمستان

 بیشرت گاو ها از بین می روند.به دلیل تدابر برای گذشتاندن زمستان 

کمبود تدابر برای 

گذشتاندن فصل 

 زمستان

 زراعت

محیط صحی ضعیف است . همچنین تدابر کافی برای کنرتول حفظ 

 الصحه در جریان دوشدن شیر در نظر گرفته منی شود
 شیر خام غیر صحی

س
س

رو
پ

 

گاو با موضوع مهم برای پرسس گوشت و چرم این است تا آنها را در گشتار 

کنرتول حفظ الصحه کافی پروسس منود هر چند ، چنین تسهیالت در 

والیت بامیان وجود ندارد .بر عالوه عدم موجودیت شیوه های برای  

حفاظت های ابتدای پروسس،زارعین را مجبور می سازد تا چرم ها را به 

 قیمت نازل به فروش برساند

فقدان سیستم برای 

پروسس گوشت و 

 چرم

پشم گوسفند به دلیل اتخاذ تدابر نا کافی برای سوی تغذیه و تولید 

جلوگیری از امراض به مشکالت زیادی مواجه است . بر عالوه به مقدار زیاد 

 داده ها برای پروسس پشم خام برای محصول نهای نیاز است.

عدم موجودیت شیوه 

ها برای پروسس 

 پشم گوشت

نظر تاثر و تهیه مناسب آن برای خیلی مهم است تا در مورد توازن غذا از 

تغذیه حیوانات مدیریت درستی انتخاب گردد هر چند تسهیالتی که بتواند 

توازن تغذیه را تحلیل کند وجود ندارد نه تنها در والیات بامیان بلکه حتی 

 در متام افغانستان چنین تسهیالتی موجود نیست

تسهیالت نا کافی 

برای تحقیق و 

 تحلیل

ی
ش

وا
 م

عه
س

تو
سیستم حامیتی را با ایجاد واحد های ساحه ای وترنری تحت کمک  

سازمان های چون اکیدن ایجاد شده است اما فعالیت های آن به دلیل 

 کمبود بودجه و کمبود منابع برشی نا کافی اند

سیستم ضعیف برای 

مراقبت های صحی 

 مواشی

کارمندان خدمات برای توسعه تخنیکی برای زارعین به دلیل کمبود 

 تخنیکی کافی نیست

سیستم نا کافی 

 برای توسعه تخنیکی

توسعه 

 تخنیکی
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 محدویت های توسعه ای در بخش زیربنا های روستای

 پیرشفت موضوع وضیعت پیرشفت موضوع
بخش 

 فرعی

شبکه جاده های والیتی و بین والیتی تحت مسئولیت ریاست فواید عامه 

می باشد به هر حال وزارت فواید  که تحت پوشش وزارت فواید عامه بوده

عامه ، ریاست فواید عامه بودجه توسعه ای تحت بودجه ملی ندارد با توجه 

به این پروژه های توسعه رسک آماده برنامه ریزی و توسعه پروژه های 

انفرادی که توسط سازمان ها حامیه می گردد بدون برنامه کلی توسعه 

 ملی یا منطقه ای اجرا گردیده است

قدان کلی برنامه ف

 توسعه

جاده های 

ملی 

 منطقه ای

اگر چه جاده های شهر بامیان با مرکز ولسوالی اتصال می مناید گفته 

میشود که دسرتسی به جز در طول تعطیلی موقت به دلیل برف باری 

ممکن می باشد با این حال در واقع برخی از جاده ها فقط توسط وسایل 

حالیکه برخی از آنها اغلب به دلیل نقلیه کوچک در دسرتس است،در 

عدم پاکسازی برف بسته می باشد.تحت چنین رشایطی ، مدت طوالنی 

برای انتقال رضورت است .هزینه بلند انتقال ، و میزان بلند انتقال 

محدودیت های عمده برای بازاریابی محصوالت زراعتی در بازار های 

 عمده است.

میزان پائین توسعه 

 جاده

های بین والیت و مراکز ولسوالی ها به شهر بامیان تحت مسئولیت جاده 

ریاست فواید عامه می باشد . دیپارمتنت فواید عامه ساخت و مدیریت 

جاده ها را توسط ماشین االت ساختامنی خویش اجرا منی کند . انجام 

این کار ها را بر اساس قرارداد با رشکت های ساختامنی محلی انجام 

ارمتنت فواید عامه از تیم بازسازی والیت نیز کمک دریافت میدهد.و دیپ

 می مناید.

 نگهداری نارسای جاده

اطالعات کمی در مودر وضیعت جاده های روستایی وجود دارد.ریاست 

انکشاف دهات والیتی که مسئولیت رسک های روستایی را بر عهده 

بر این،اطالعات دارد.هیچ لیست موجود از جاده ها را آماده ننموده.عالوه 

بر روی جاده های روستایی تفاوت بزرگ را نشان میدهد که وابسته به 

 منبع آن است.

فقدان کلی برنامه 

 توسعه

ی
تای

س
رو

ی 
ها

ه 
اد

ج
از جاده ها  %۲۱رشایط جاده در والیت بامیان به طور کلی بد بوده.و تنها  

در صد از جاده  ۳۶در طول سال قابل دسرتس می باشد.در همین زمان ،

دیگر فاقد دسرتسی  %۲۱ها در فصل زمستان قابل دسرتس نیست ، و 

میزان پائین توسعه 

 جاده
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توسط موتر می باشد. این باعث مشکالت عمده در توزیع متاع ، و انتقال 

الت زراعتی می شود ، بر عالوه حتی در راه های که وسایط نقلیه محصو 

قابل دسرتس اند ، راه بندی های طوالنی به دلیل برفباری ها و سیالب 

چشمه ها ، باعث ایجاد محدودیت های عمده برای فعالیت های عمده 

 اقتصادی و معیشت در مناطق روستایی می گردد.

جاده های روستایی از اتصال مراکز ولسوالی ها با قریه جات ٖشورا های 

انکشافی قریه تحت مسئولیت ریاست انکشاف والیتی می باشد . توسعه 

جاده های  روستایی نیاز به مشارکت شورا های انکشافی قریه و جوامع 

قریه جاد دارد.کار تعمیر و نگهداری از جاده های روستایی مربوط به 

بوده و فعالیتهای بر اساس برنامه های ساالنه برای نگهداری جاده  زمان

 ها تا هنوز عملی نشده. 

 نگهداری نارسای جاده

کیلو وات برق تولید می مناید  ۶۰۰برق جناتور با استفاده از تیل دیزل که 

در شهر والیت بامیان برنامه ریزی و توسعه یافته است.که قریه های 

زرگران،داودی،و جوی شیر و قریه جاد را تحت پوشش قرار جیکره خیل ، 

تکمیل گردیده ، اما  ۲۰۱۱میدهد.این برنامه ریزی بایست الی ختم سال 

 هنوز به امتام نرسیده است.

عدم موجودیت برق در 

 مناطق روستایی

ی
تای

س
رو

ق 
بر

 

شورای انکشافی قریه مسئولیت بهره برداری و نگهداری تاسیسات 

قوه محرکه که توسط برنامه همبستگی ملی توسعه یافته  سیستم مایکرو

،بر عهده دارند معموال فیس برق از مایکرو قوه محرکه هزین های حفظ و 

مراقبت را تحت پوشش قرار میدهد.و بودجه انکشافی برای تجدید وسایل 

مایکرو قوه محرکه باقی میامند پول اضافی برای زمان از مردم محل جمع 

که نیاز به حفظ و مراقبت ترمییم وسایل این قو محرکه می آوری می گردد 

گردده.مسایل مربوطه به بهره برداری از سیستم مایکرو قو محرکه: هزینه 

برای پاک کردن کانال ورودی ، انجامد کانال در فصل زمستان ، خطوط 

 توزیع ناکافی ، و منابع مالی کافی برای بهره برداری و نگهداری

عدم موجودیت 

داری امکانات نگه

 مایکرو قوه محرکه

درصد خانواده  ۸در برنامه توسعه والیتی رشح داده شد که بطور متوسط 

فیصد از خانواده ها  ۹۱ها از آب آشامیدی سامل استفاده مینامید.بیش از 

دسرتسی مستقیم به منبع اصلی آب آشامیدنی در اجتامع خود داردند.با 

خانواده ها بعد از پیمودن یک ساعت راه از  %۹این حال ، نزدیک به 

دسرتسی به آب آشامیدنی پیدا میکند.با توجه به دسرتسی به آب 

 آشامیدنی سامل وضیعت آن در والیت بامیان ضعیف می باشد

عدم دسرتسی به آب 

 آشامیدنی سامل

ی
سان

 ر
ب

آ
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 محدودیت های توسعه ای برای تسهیالت آبیاری 

 موضوعات توسعه ای وضیعت موضوعات توسعه ای

ش 
خ

ب

ی
رع

ف
 

قادر بر انجام یک بررسی کامل با وجود نگرانی های امنیتی و فقدان  faoاگرچه 

گردیده است با  ۲۰۰۳سوابق بررسی شناسای منابع آب در افغانستان در اکترب 

این حال لیستی از امکانات آبیاری به روز نشده است و در نتیجه تعداد کلی 

وجود آبیاری امکانات آبیاری در والیت افغانستان روشن نیست.کانال های م

مشکالت های زیادی دارد و کار های بازسازی توسط متویل کننده گان به 

پیشنهاد سو برندگان به پیش برده می شود هر چند معلومات اساسی به شمول 

موقیعت کانال های موجود آبیاری در دسرتس نیست ، و پروژه های بازسازی منی 

ا و ساحات سود برنده آنها را تواند با در نظر داشت عواملی چون سطح خرابی ه

 اولویت بندی مناید در نتیجه کار های بازسازی به شیوه اتفاقی تطبیق می شود.

کهنه گی امکانات 

آبیاری و فقدان 

 برنامه کلی توسعه

ی
ار

آبی
ت 

انا
مک

ا
 

سیستم های آبیاری موجود که از آب دریا ها استفاده می مناید،معموال توسط 

می شود برای زارعین در ساحات که زمین ناهموار دارد زارعین سود برنده اعامر 

مشکل است تا آبگیری ها را نصب منوده و کانال ها را در زمین شیب دار تو سط 

قوای انسانی حفر منوده . بر عالوه ، عدم ظرفیت های مالی و تخنیکی زارعین 

ه مقدار آنها را از استفاده آب دریا محروم می سازد حتی در جاهای که آب دریا ب

 کافی وجود دارد.

پیرشفت بطی توسعه 

آبیاری به دلیل 

فقدان ظرفیت های 

 مالی و تخنیکی

معموال آبگیر ها به طور ساده با استفاده از زمین و چوب اعامر می گردد، و کانال 

های آبیاری تنها حفر می گردد. به همین دلیل چنین تسهیالت به دلیل وقوع 

ها از بین میروند . همچنین آبگیر ها منی توانند عمل سیالب ها و فاضالب زمین 

منایند و بنآ،مواردی وجود دارد که زمین های زراعتی که می توانند در فصل 

ازدیاد آب آبیاری شوند، در فصل که آب کم است منی توانند آبیاری شوند.بر 

در  عالوه از آنجایکه آبیاری کانال ها در زمین اعامر می گردد،کمبودآب مشخصا

ساحات به وقوع می پیوندد که ریگی و سنگی اند.به همین دلیل آب آبیاری منی 

 تواند به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

آسیب پذیری 

 تسهیالت آبیاری

در بعضی از ساحات زمین های وجود دارد که می توانند آبیاری شوند اگر کانال 

رودخانه ها موقیعت دارتد وصل های حفر شده به آبگیر های که در باالی 

گردد.هر چند،زارعین که در باالی رود خانه زمین دارد با این موضوع موافق 

نیستند به دلیل اینکه زمین های آنان شاید کاهش یابد.زارعین پایین رودخانه راه 

 دیگری به جز از استفاده از کشف بارانی ندارند.

عدم توسعه سیستم 

های آبیاری به دلیل 

 ت زمینمشکال 

توزیع آب در محدوده سیستم آبیاری به اساس وقت صورت می گیرد،مدت آبیاری  استفاده ناکافی از 
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زمین ها به اساس اندازه زمین تصمم گرفته می شود.آب کافی منی باشد زمانی 

که چنین قانون تطبیق می گردد،اما وقتی زرع بیشرت متفاوت و گوناگون می 

 های زراعتی توزیع گردد.گردد،مشکل است گفت مقدار مناسب آب به کشت 

آب به دلیل مدیریت 

 ناکافی

به اساس قانون آب اصالح شده،هفت انجمن استفاده کننده گان آب تحت 

اختیار ریاست انژی و آب قرار دارد.در حالیکه در عین زمان،تحت نظر ریاست 

مالداری تنظیم شده اند تحت قانون آب ،ریاست زراعت و مالداری مسئولیت 

می رسد بازسازی تهسیالت آبیاری را به عهده دارد،اما در حقیقت به نظر 

که،ریاست انرژی و آب نهادی است که بر تطبیق رسوم پیشنهادات را از سود بر 

ندگان جمع آوری مینامید مناید.برعالوه معلومات در مورد قانون جدید آب در 

ولسوالی نرسیده است،و برای سودبرندگان واضیح نیست که آیا کدام اداره برای 

 تسهیالت آبیاری مسئولیت دارد. 

ن فرمان انبار شد

 های اداری

 محدودیت های توسعه ای برای اقتصاد روستایی

 وضیعت موضوعات توسعه ای
موضوعات توسعه 

 ای

بخش 

 فرعی

در حال حارض ، زنجیره ارزش شامل فعالیت های اصلی و فعالیت های 

پشتبیبانی در والیت بامیان فرموله شده است . به استثنای برخی از دهاقین ، 

های مربوطه توزیع بازاریابی و خرید فروش به واسطه ها وابسته بیشرت فعالیت 

 است . عالوه بر این ،هیچ زنجیره رسد بین کابل و بامیان وجود ندارد.

شبکه توزیع های 

 تحت توسعه

ب
ع آ

زی
تو

 
دهقانی در والیت بامیان به طور عمده توسط دهاقین در مقیاس کوچک 

شود.فروش محصوالت به صورت جدا گانه باداشنت زمین های کمی انجام می 

انجام میشود فروش محصوالت واسطه میانجی ها و یا با آوردن محصوالت به بازار 

توسط خود دهاقین انفرادی قدرت کافی برای رقابت با عمده فروش ها را که 

 منابع مالی دارند،ندارند

موقف پائین 

 تولیدات زراعتی 

انجام خدمات مالی زراعتی را فراهم منی از آنجا که بانک ها به طور کلی 

کنند،بسیاری از دهاقین برای خرید کود مجبور به قرض گرفنت پول به بهره باال 

از مغازه داران و عمده فروش ها میشود.سیستم های مالی و اعتباری زراعتی 

موجود هستند،آنها معموال به مناطق دور افتاد خدمات فراهم منی کنند ، و 

انعطاف نا پذیر بوده در نتیجه قادر به ارایه خدمات مناسب به عملیات شان 

 دهاقین منی باشند

سیستم انعطاف 

نا پذیر مالی 

اعتباری 

 روستایی

ن
قی

ها
 د

از
ت 

امی
ح

 

 



 

65 

 

 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 ظرفیت ها درمورد منابع طبیعی

بخشی 

 فرعی
 وضعیت ظرفیت ظرفیت ها

ب
ع آ

ناب
م

 

آب جمع شده 

 دریا

 به جز دریای سیغان ،دریاهای والیت بامیان درجریان در ها جمع میشوند . 

در حال حارض ،چنین منابع آبی به دلیل مشکالتی چون کمبود کانال های آب 

یاری ،آسیب پزیری تسهیالت آبیاری ،ومشکالت زمین به طور موثر مورد استفاده 

س به محصوالت قرار میگیرند . هر چند،اگر چنین مشکالتی حل گردد دسرت 

 زراعتی ثابت امکان پزیر میگردد .

ن
می

 ز
ع

ناب
م

 

استفاده آب از آب 

 ذوب شده برف ها

بیشرت آب های ذوب شده برف ها درجریان مدت کوتاهی میان ماهای اپریل 

ومارچ،تخلیه گردیده باعث مشکالتی چون سیالب ها وسیل گرفته های زراعتی 

میشود . هرچند ،ذخیره ای آب دربند ها وسد ها استفاده چنین آب ها را برای 

 آب یاری ازطریق  اجازه میدهد . آب همچنین میتواند به حیث آب های متمم برای

 اعامر آب گیر هابرای ذخیره ای موقت آب استفاده میشوند .

 ظرفیت ها دربخش زراعت 

بخش 

 فرعی
 وضعیت ظرفیت ظرفیت ها

ی
عت

زرا
ط 

حی
م

 

به دلیل هوای رسد سبزی جات میتواند درفصل تابستان در درو گردند . سبزیجات  اقلیم رسد

واگست،زمانیکه سبزیجات به دلیل فصل غیر سبزی تازه میتواند درماه های  جوالی 

جات درساحات سایرمحصوالت ،کمیاب میگردد ،نیازمندی های بازار کابل را تامین 

 مناید .

محصوالت 

میوه 

درساحات 

 معین

اقلیم گرم وخشک ولسوالی کهمرد مخصوصا" برای محصوالت باغداری مانند زرد آلو ، 

زمین هایی وجود دارند که محصوالت غیر سیب وسایر میوه ها،مناسیب است. 

 باغداری مانند محصوالت نقدی را نیز حاصل میدهند.

ی
عت

زرا
ت 

وال
ص

ح
م

 

محصول 

 کچالو

زارعین ،سطوح معین ازشیوه های زرع برای محصول کچالو را داراند. والیت بامیان 

تقریبا" نیمی از محصوالت کچالوی کشور رازرع میکند وبه حیث یکی از ساحات 

عمده ای رزع کچالو شناخته شده است .افزایش بیشرت درفروشات وعواید فارم ها 

میتواند ازطریق اخذ تدابیری مانند زرع انواع متناوب ،تطبیق تکنالوژی مناسیب فارم 

 داری ،وارزش دهی به محصوالت کچالو ،عملی گردد .

وسوالی کهمرد مشخصا" منحیث ساحه عمده ای هردو داخلی وخارجی برای مهارت های 
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باال برای 

 پروسس میوه

محصوالت خشک زرد آلو شناخته شده است .زرد آلوی خشک باکیفیت عالی به 

قیمت بالی تجارت میشود .توسعه ای عواید فارم میتواند ازطریق گسرتش محصوالت 

 .پروسس مشخصا" دراین ساحه عملی شود1وپخش شیوه ها برای مزارع 

ی
ار

 د
رم

فا
ت 

ری
دی

م
 

بیشرت فارم ها 

 مواشی دارند

بیشرت زارعین مواشی را پرورش میدهند ورسگین حیوانات به آسانی بدست میآید. 

همچنین ،زارعین درنظر دارند تا ازرسگین تفاله های سبزی جات برای زمین های 

روش زراعتی شان استفاده منایند. معرفی مهارت های مناسیب برای تولید وتطبیق 

ارگانیک حاصل خیزی زمین را توسعه میدهد وهمچنین هزینه خرید کود کیمیاوی 

 راکاهش میدهند .

 ظرفیت ها در بخش مالداری 

بخش 

 فرعی
 وضعیت ظرفیت ظرفیت ها

ی
ار

لد
ما

 

تولید قروت 

وچکه که در 

کشور شناخته 

 شده است

محصوالت لبنیات در والیت بامیان تولید میگردد ، مخصوصا" قروت وچکه درمتام 

کشور طرفدار زیادارد زیرا این محصو ل یگانه محصول خالص طبعی بوده که تنها 

ازشیر ومنک ساخته میشود. امکانات برای گسرتش بازار با توسعه  بیشرت کیفبت 

 توسعه یافته وجود دارد  قروت وچکه ازطریق کنرتل حفظ الصحه وبسته بندی

فه
لو

 ع
ید

ول
ت

 

تجربه فروش 

مواشی برای 

 گوشت

بز وگوسفند والیت بامیان وسایر والیت صادر میشود . امکان دارد مارکیت این 

 مواشی راازطریق توسعه کیفیت پرورش حیوانات گسرتش داد . 

ی
ار

 د
ور

زنب
 

توسعه تولیدات 

عسل از طریق 

کمک سازمان 

 های غیر دولتی

فعالیت های را تطبیق مینامیند تا زنبور داری   AKFسازمان های غیر دولتی مانند 

را درچند ولسوالی توسعه دهد. درولسوالی کهمرد تولید عسل باایجاد انجمن زنبور 

داران صورت میگیرد . در این روز ها فعالیت های نگهداری زنبور گسرتش میابد، 

زارعین نزدیک کمک های سازمان های غیر دولتی سود برندگان عسل زندگی 

نامیند، جدیدا" پرورش زنبور عسل آغاز کرده اند . باتدابیر مناسیب تازنبور ها را می

در زمستان نگهداری کنند ،توقع می رود توسعه زنبور داری در والیت بامیان رایج 

 گردد . 

تاثیرات مشرتک 

 با محصول میوه

اند باغداری )باپرورش ،سیب،زردآلو وسایر میوه ها(که منابع مهم برای عسل 

درولسوالی کهمرد پرورش میابند .زنبور عسل ،از سوی دیگر ،نقش مهم در گرده 

افشانی باغداری دارند .بنا" ،تاثیرات مشرتک میان زنبور داران وباغداران توقع برده 

 میشود .
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ی
ار

غد
مر

 

تقاضای بلند 

برای تخم 

 وگشت مرغ

به فروش قسمت بزرک تخم ها وگوشت مرغ که درمارکیت های والیت بامیان 

میرسد از ایران وپاکستان وارد میشوند . درکنار مرغ زنده وارد شده ازین دو کشور 

،گوشت یخ زده مرغ از کشور های جون برازیل نیز دربازار به فروش میرسد. درعین 

زمان ،تقاضا برای محصوالت داخلی زیاد است . این به خاطری است که کیفیت 

هادرجریان انتقال کهنه میشوند ومزه ای محصوالت وارداتی پایین است ،تخم 

گوشت زده به دلیل یخ زدن وذدب چندین بار طعم خوبی ندارند . توقع میرود که 

توسعه مرغداری دروالیت بامیان درزمان کوتاهی  به اقتصاد روستایی سهیم 

 میشوند .

 وضعیت ظرفیت ها 

سکتور 

 فرعی
 وضعیت ظرفیت ها ظرفیت ها

بازسازی میدان  

 هوایی بامیان

درحال حارض ،پروژه بازسازی میدان هوایی بامیان به شمولتوسعه خط رنوی 

اعامر تسهیالت تحت  تطبیق قرار دارد .توقع می رود فعلیت های میدان هوایی 

آغاز گردد. این کار به انتقال اموال ازطریق هوا  2014بازسازی شده در سال 

ت برای محصوالت زراعتی باوزن کم  اجازه خواهد داد وظرفیت عملکرد انتقاال

 ارزش باال ،مانند گیاهان، سامرق وسایر مواد موثر خواهد بود. 

محصوالت 

 با ارزش

توسعه 

محصوالت 

 صنایع دستی

درولسوالی های که تعدادی زیادی گوسفندان پرورش داده میشود ، مانند 

مانند تولید  یکاولنگ ، پنجاب ، وورس ،پشم درآنها تولید میگردد، صنایع دستی

قالین ، قالبدوزی ،ومند وبافی )دوشک خرد ( وبرک )جلیفه پشمی ( به صورت 

سنتی تولید می گردد. در چنین ساحات ، باتوسعه صنایع دستی ، توقع مود 

تافعالیت های صنایع دستی به حیث فعالیت های اقتصادی برای زنان درجریان 

اید اضافی برای زارعین گردیده زمستان های طوالنی تطبیقشده وباعث تولید عو 

وعاید متمم فعالیت های زرع محصوالت که اغلب با طبیعت خشن مواجه اند، 

 محسوب گردند.

توسعه پروسس 

 های زراعتی

درجاهای که آب وبرق قابل دسرتس اند ،توقع میرود تافعالیت های درزمینه 

پروسس های زراعتی به مقیاس کم عمل گردد تامحصوالت باارزش مانند چپس 

کچالو عرضه گردد . مخصوصا" درکهمرد ،جایکه محصول میوه فعال است ,نه 

ربا تنها پروسس میوه خشک ,همچنین موادی چون جوس میوه ,کمپوت ها وم

میتواند پروسس گردند . چنین محصوالت نیاز به تسهیالت بزرک ندارد ,وتوقع 

 میدود تاظرفیت بازاریابی درهردو بازار های محلی وخارجی رونق پیداکنند . 
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 ظرفیت در مورد اداره روستایی وجامعه 

سکتوری 

 فرعی
 وضعیت ظرفیت ها ظرفیت ها

عه
ام

ج
 و

ی
تای

س
رو

ره 
دا

ا
 

 ساختار فعلی اداره

تحت قومیت والی 

شمول دفاتر 

ولسوالی ها نهاد 

های موجود 

درولسوالی ها 

ودرسطح جامعه 

,به نام های 

جلسات هامهنگی 

ولسوالی ها 

,شوراهای 

انکشافی قریه 

وشوراهای 

انکشافی ولسوالی 

 و ارباب ها

 

درحال حارض ,معلومات در مورد پروژه های توسعه ای توسط  ریاست های 

تخنیکی مقام والیت متر کز منوده است ,که برچنین وزارتی ها درریاست 

فعالیت های نظارت دارد. باتقویه این ریاست ,احتامل تقویه فعالیت های 

مربود به پالن گزاری پروژه های والیت ,بدون آوردن تغیرات زیاد درتشکیل مقام 

والت وجود دارد . ریاست هاوزارت ها وسازمان عمده متویل کننده به کمته ای 

وسعه ای والیت اشرتاک مینامیند که مانند یک سکو برای رشیک سازی ت

معلومات عمل منامیند . توقع میرود که کمیته توسعه ای والیت درآینده سکو 

برای هامهنگی برای پروژه های توسعه ای مطابق به پالن توسعه ای والیت 

 باشد.

قدری محدود است درحال حارض ,فعالیت نهاد ها درسطوح ولسوالی وجامعه 

,وموقعیت انان در توسعه ای والیت /ولسوالی کامال مشخص نیست . هرچند 

,توقع میرود جلسات که در سطح ولسوالی تدویر میگردند,مانند جلسات 

هامهنگی ولسوالی ها وشوراهای  انکشافی ولسوالی ,ظرفیت این را داشته 

نهاد های دولتی  باشند تابیشرت منحیث سکوی محکمی براری هامهنگی میان

ومحالت عمل مناید . همچنین ,وقتی موقف شوراهای انکشافی قریه وارباب 

هادرجامعه مشخص    شد ,آن ها میتواند به طوری وموثیر منحیث مسیر میان 

 جامعه واداره والیت عمل منایند.

 صادرات عمده تولیدی / صنعتی به والیات دیگر ویا خارج از کشور

تن در  12،042تن در سال، تولید سیب  309،068والیت به صورت تخمینی عبارتند از کچالو تولیدات عمده این 

مرت مربع در سال، تولید صنایع دستی کوچک به ارزش  30،000تن در سال، تولید قالین  4،920سال، تولید زردآلو 

تان، ترکمنستان، پاکستان و افغانی در سال می باشد که این تولیدات به بازار های خارجی مثل ازبکس 3،156،500

 اخل افغانستان صادر می گردد.هندوستان و بازار های والیات د

 واردات عمده تولیدی / صنعتی ازوالیات دیگر ویا از خارج از کشور

واردات عمده تولیدی این والیت بصورت تخمینی عبارتند از مواد ساختامنی مثل سمنت، گادر، سیخ و غیره، مواد 

 تن می باشد. 38،028تن و برنج  600لیرت، شکر  15،428،640تن، روغن  125،270رد خوراکی مثل آ 

 1396میزان عواید شامل عواید مالیاتی وغیر مالیاتی / مجموع عواید والیت به تفکیک سکتور سال 

 مالحظات عواید سکتور شامره
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 8,275,970 معارف 1
 

 12,487,338 امنیت 2
 

 3,078,400 مصئونیت اجتامعی 3
 

 3,043,255 حکومتداری 4
 

 5,220,840 زراعت 5
 

 149,481,261 خصوصی 6
 

 4,255,356 زیربنا و منابع طبیعی 7
 

 21,000 صحت 8
 

 - انکشاف دهات 9
 

 185,863,420 مجموع سکتور ها
 

 تعداد بانک ها به تفکیک دولتی وخصوصی

 فعال در والیت بامیان بانکهای ذیل فعالیت دارند: 

 دافغانستان بانک؛ ) دولتی( 

 کابل بانک نو؛ 

 عزیزی بانک؛ 

 باخرت بانک؛ 

 اولین بانک قرضه های کوچک؛ 

 

 بنادر تجارتی وگمرکات

 در والیت بامیان کدام بندر و گمرک تجارتی وجود ندارد. 

 رشد سکتور خصوصی قرار ذیل است:  مجموع بودجه مرصف شده در سکتور اقتصاد و

 1396الی  1392بودجه سکتور خصوصی از سال 

 مالحظات مرصف مبلغ سال شامره

1 1392 360,747 360,747 
 

2 1393 5100000 2856000 
 

3 1394 0 0 
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4 1395 $                22,388 $         22,388 
 

5 1396 $                17,162 $         17,162 
 

موسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشافی در سکتور اقتصاد ورشد 

 سکتور خصوصی

در بخش سکتوری خصوصی نهادهای ذیل همکاری میباشند: اتاق های تجارت، آمریت تجارت، مستوفیت، ریاست 

تجارتی که ثبت و  احصائیه مرکزی، دافغانستان بانک، بانک های خصوصی، آمریت نفتی، امور زنان، نهاد های کوچک

 راجسرت آمریت تجارت میباشند، شاروالی، موسسه هلیپ جرمنی، موسسه بنیاد انکشافی آقا خان و موسسه گالو.

 .مصئونیت اجتامعی6

 دسرتسی به محیط زیست سامل

بامیان از جمله والیات است  که دارای اب وهوای پاک می باشد وهمچنان باداشنت ساحات تاریخی وتفریحی همه 

 و زراعت مرصوف بیشرتمردم این والیت  ساله هزارن نفر از بامیان وساحات تفریحی ان بازدید می منایند وهمچنان 

 محیط از والیت این که شده باعث کشتزارها و شجارا موجودیت باشد می کم نفوس دارای بامیان شهر بوده مالداری

 به زراعتی ساحات شدن تبدیل و اشجار قطع از آینده باشدقا بل ذکر است اگر در برخوردار پاک و سامل زیست

 .دید خواهد زیان زیست نشودمحیط جلوگیری مسکونی ساحات

 دسرتسی به خدمات اجتامعی

باشد، مثال در بخش صحت عرضه خدمات صحی تخصصی در بخش دسرتسی به خدمات اجتامعی قناعت بخش منی 

های اورتوپیدی ،چتتتتتتشم، گوش وگلو،عقلی وعصبی، موجودیت داکرت زنانه متخصص  وفزیوتیراپی درسطح والیت 

وجود ندارد. در بخش اموزش وپرورش با آنکه عالقمندی مردم زیاد است خیلی از مکاتب داری تعمیر استندرد منی 

ر اکرث مکاتب مواد درسی وتجهزات کافی وجود ندارد. در این والیت دو باب کودکستان محل زیست دولتی، باشد و د

کودکستان و صنوف قبل از مکتب توسط موسسات و سکتور خصوصی فعال می باشد که به هیچ وجه بسنده منی  12

ر،اموراجتامعی خدمات حقوقی باشد و در این قسمت مشکالت زیاد وجود دارد. قابل یاد آوریست که ریاست کا

دروالیت بامیان ارائه میدارد که این بسنده منی باشد خوب  1397طفل وخانم درسال  2000وعایداتی را برای 

 بیشرتگردد همچنان خدمات ترانسپورتی نیز قناعت بخش منی باشد.

 اشتغال زایی

ه زمینه ساز عرضه فرصت های شغلی فرصت های کاری در والیت بامیان خیلی کم می باشد چون سکتور خصوصی ک

تن خانم و آقا آموزش های فنی وحرفوی  1390برای  1396می باشد نسبت عدم امکانات رشد خوب ندارد، درسال 

تن ازطریق ادارات  1000خانم ازطریق تشبثات خصوصی حامیت شده است و به تعداد 703داده شده و به تعداد 

 واصالحات اداری استخدام گردیده است.
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 داشنت رسپناه یا مسکن بر عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی

رسپناه ویا مسکن  برای عودت کنندگان وبیجاشدگان  داخلی  در والیت بامیان  بادر نظر داشت  موجودیت  زمین 

(  ۸۷۲) الی اکنون برای ۱۳۹۰وانتقال  آن از  مرکز ومنظوری  پالن تفصیلی توزیع و یا فراهم میگردد که از سال 

به تعداد  ۱۳۹۷الی ربع اول  ۱۳۸۱فامیل عودت کننده و برای هر فامیل یکنمره  زمین  توزیع گردیده است.از سال 

فامیل بیجاشدگان  داخلی جنگی واقتصادی  به این اداره ثبت گردیده  ۳۶۵۳فامیل عودت کننده  و تعداد  ۶۷۸۰

رتم ادرا مساعدت های نقدی ،غیر نقدی  وغذای ، سولدراتی وموسسه محUNHCRوباهمکاری موسسات محرتم 

 کمک گردیده است.

 رسیدگی به حوادث طبیعی

والیت بامیان با توجه موقعیت توپوگرافی وجغرافیایی کوهستانی به حوادث گوناگون مواجه اند که ازجمله میتوان 

زمستان، حمالت ملخ وبعضی امراض سیالب، برفکوچ، ندرتآ زلزله، آبخیزی، لغزش زمین، رسدی شدید هوا، راه بندان در 

واگیر انسانی وحیوانی نامربد، بنآ براین همه رویداد ها ی این والیت نیازمند تطبیق پروژه های کاهش دهی وراه 

اندازی برنامه های آگاهی دهی است که درمورد ازسوی دولت کدام بودجه مخصوص درنظرگرفته نشده است. با این 

دث والیتی از امکانات دست داشته عنداملوقع با متررین حوادث طبیعی کمک می حال کمیته مبارزه علیه حوا

 منایند ولی در کل بسنده منی باشد.

 مصونیت برای گروه های آسیب پذیر

ازنظر امنیتی دروالیت بامیان، برای گروه های آسیب پذیر مشکلی وجود ندارد  اما دربخش مصئونیت غذایی ورسپناه 

املوقع  رسیدگی شده ومصئونیت شان تامین می شود ولی دربخش مواد غذایی به دلیل اینکه برای متررین عند 

 ربعضی اوقات عدم مصئونیت پیش آیدامکانات کافی دراختیار نیست ممکن د

 .سکتور حکومتداری 7

 تحلیل اوضاع

ی پردازند. منابع عمومی حکومتداری عبارت است از فرایندی که به واسطه آن مؤسسات دولتی به اداره امور عمومی م

را مدیریت كرده و از حقوق افراد جامعه حامیت می کنند. به تعبیر دیگر حکومت داری عبارت است از شیوه به 

(، بر GOODGOVERNANCEکارگیری قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتامعی کشور. حکومت داري خوب )

 ند. کيفيت و نحوه انجام وظيفه حکومت داري تأکيد مي ك

حکومتداری خوب، به مثابه نهضت حکومت داري در نظام های مطرح است که بيانگر نقش در حال تغيري حکومتها در 

اداره جوامع و تغيري نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است. حکومت محلی بامیان خود را به ارایه 

راسی را حفظ و در این راستا ازهیچ نوع مساعی خدمات بشکل عادالنه درسطح والیت ملزم دانسته تا ارزشهای دموک

دریغ نورزند، اما از آنجایی که جنگ و منازعات داخلی ما را خاصتآ از ناحیه منابع برشی و مدیریتی با قلت کادرها و 

متخصصین مواجه ساخته بود، نیازشدید رسمایه گذاری بیشرت روی منابع انسانی صورت بگیرد هرچند با روی کارآمدن 

مت منتخب تالش فراوان شده تا با توسعه منابع انسانی وارتقای ظرفیت نیروی برش؛ منابع  مالی بشکل درست حکو 

درسطح ملی و محلی مدیریت شود. اما درسطح والیت نیازبیشرت احساس میشود که بخش نظارت وهامهنگی هرچه 
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تغییر درزندگی مردم واردسازیم.  به هر حال، بیشرت تقویت گردد تا ما بتوانیم عمآل مؤثریت کمکها را افزایش داده و 

عنارص حکومتداری به تفصیل عبارتند از جايگزين کردن فرآيندهاي اداري ساده، شفاف و کارآمد با رويه هاي کند و 

ناکارآمد فعيل و همچنین عبارت است از تعريف روشن تر وظايف و مأموريت هاي مؤسسات دولتي به منظور پرهيز از 

اي موازي و کاهش هزينه ها. عالوه بر این معقول تر ساخنت ساختار فعيل و سازمان هاي دولتي در سطح انجام کاره

والیت نیز از جزو تشکیل دهنده های حکومتداری می باشد. اصالح سازمان هاي محيل و منطقه اي و تعريف مجدد 

بازي و مبارزه جدي با فساد اداري و ارتقاي روابط آن ها با سازمان هاي مرکزي در راستاي مترکز زدايي و کاهش کاغذ 

کيفيت خدمات بخش دولتي و اصالح قوانني و مقررات و نظام حقوق و دستمزد در بخش خصويص و تحقق دولت 

الکرتونيک از طريق به کارگريي فناوري اطالعات در دستگاه هاي دولتي و اصالح نظام هاي مديريتي، به ويژه توجه به 

، انتصاب و ارتقاي مأموران دولتي و اصالح نظام بودجه ريزي و نظام ماليايت و مترکز بر نتايج شايستگي در انتخاب

حاصل از خط ميش هاي توسعه اقتصادي در راستاي توسعه پايدار منابع انساين، گسرتش عدالت اجتامعي و به 

يت از اداره سامل دموکراتيک در فعليت درآوردن ظرفيت هاي اقتصادي و استفاده بهينه از منابع موجود. همچنین حام

حکومتداری و توسعه جامعه مدنی مبتنی بر حاکميت قانون و حقوق برش و فراهم آوری زمينه های مشارکت سياسی با 

پايه وسيع و کمک به ساخنت دولت نريومند و ديرپا و نهادهای مدنی و حاميت از سنت های سياسی مؤثر و پاسخگوی 

سعه آزادی و دموکراسی در گسرته منطقه نیز از مؤلفه های حکومتداری خوب می باشند. نيازهای مردم و تشويق تو 

عالوه بر این ها کمک به توسعه چهارچوب قانونی و نهادينه برای بخش خصوصی و تشويق رسمايه گذاری درسطح 

و تشويق متویل کننده والیت بامیان و ادامه حاميت از بازسازی و رسمايه گذاری جهت رشد قوای برشی درسطح والیت 

گان ديگر در اين راستا و کمک به سازماندهی، آموزش، تجهيز و متويل نريوهای امنيتی و حاميت از مساعدت های 

ائتالف از برنامه ضد مواد مخدر دولت افغانستان و تقويت ارتباطات با حکومت مرکزی به منظور نایل آمدن برمشکالت 

 داری را در جهت تعالی سوق می دهند.درسطح محل عنارصی هستند که حکومت

حکومتداری در اصطالح اساساً منحیث پروسه تصمیمگیری و تطبیق این تصامیم بیان می کند. این اداره توسط برنامه 

تحقیق خویش در مورد حکومتداری، هدفمند است تا فعالین ملی و بین املللی که در پروسه امنیت، ثبات، بازسازی 

، مؤثریت کمک های بین املللی،  فعالیت می منایند، را با مسایل حکومتداری در افغانستان پس از جنگ و انکشاف

 .آشنا مناید

هدف از این برنامه اتخاذ بهرتین تجارب )هامهنگی، رهربی و تداوم( در فعالیت های بازسازی تیم های والیتی می 

 .ی متداومرت و بهرت تعریف شده را نشان می دهدباشد. این امر حرکت از پروژه های رسیع االثر به طرف فعالیت ها

هدف این پروژه ها باید تقویه حکومتداری بوده و به اهداف بیان شده تیم های والیتی توافق داشته باشند که عبارتند 

از: همکاری با دولت افغانستان جهت توسعه حاکمیت آن به والیات، فراهم آوری تسهیالت جهت توسعه محیط امن در 

مناطق افغانستان، و حامیت از اصالح سکتور امنیت جهت تسهیل تالشهای وسیع بازسازی. به طور عموم، این  متام

امر باید متام مشکالت حکومت را که در ارزیابی رضوریات والیتی معین گردیده هدف قرار بدهد. رهنمود ذیل، لستی 

 .از فعالیتهای مشخص را بیان میدارد
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 اداره عامه

نت ارزیابی رضوریات والیتی، تاسیس فعالیت های دارای اولویت و تشخیص گروپ های مورد نظر جهت به راه انداخ

ارتقای ظرفیت، بازسازی دفاتر والیان، شورای های والیتی، وزارت خانه ها و دیگر ارگان ها به سطح والیات، ولسوالی 

رد نظر، تربیه گروپ های مورد هدف فوق، به ها و شاروالی ها، تجهیز دفاتر فوق، به راه انداخنت ترینیگ های مو 

خصوص در عرصه پالنگذاری، بودجه سازی و تطبیق بودجه، هامهنگی اقدامات ارتقای ظرفیت با دیگر فعالیت های 

مربوطه که توسط ادارات محلی و دیگر برنامه ها به راه انداخته شده اند، همکاری در عرصه آگاهی عامه در مشارکت 

)ترینینگ برای شورای های والیتی و ولسوالی ها(، باثبات سازی اجتامع و تقلیل مشکالت که های سیاسی چون 

 .سبب اختالل در امور ادارات محلی چون مشارکت سیاسی و عرضه خدمات می گردد

 حاکمیت قانون

ت ارتقای تأسیس فعالیت های دارای اولویت در عرصه های قضایی و تقویت قانون و تشخیص گروپ های مورد نظر جه

ظرفیت، بازسازی محاکم، ثارنوالی ها، ماموریت های پولیس و توقیف خانه ها، تجهیز دفاتر مذکور، به راه انداخنت 

ترینینگ ها، تربیه گروپ های مورد نظر فوق، هامهنگ ساخنت اقدامات ارتقای ظرفیت با فعالیت های مربوطه که 

اخته شده اند، تقلیل ضعف که مانع فعالیت های قضایی، سارنوالی و توسط ادارات محلی و دیگر برنامه ها به راه اند

 .پولیس می گردد

روشنی سیاسی و فرهنگ رصاحت در حکومتداری یک اصل است. شفافیت عمدتا اشاره به دسرتسی و آگاهی مردم از 

عنرص حیاتی ابعاد کامال تعریف شده فعالیت های رسمی، اطالعات و روند امور دارد. شفافیت به این معنا 

 "حکومتداری نیکو" تلقی می شود.

 نقش حکومتداری در پالن انکشافی والیتی

پس از تشخیص اهمیت حیاتی حکومتداری، سکتور حکومت داری خود را ملزم به تطبیق پالن دانسته وهمواری سعی 

ایه ها دموکراسی تهیه خواهند کرد تا پالن اشرتاکی طرح شده را که به منظور تقویت حکومتداری نیکو مبتنی بر پ

 بشکل مناسب درسطح والیت تطبیق کنند.  1397منوده تا ختم سال  

 خدمات دولتی

برای باالبردن توامنندی ماموران دولتی به منظور ایفای بهرت مسئولیت هایشان و خدمت بهرت به مردم بامیان، آموزش 

زمینه زبان انگلیسی، کامپیوتر و مهارت های  خدمات ملکی در نظر دارد تا پروگرام های شش ماهه آموزشی را در

مدیریتی که از طریق خدمات دولتی تایید شده است، اجرا مناید. اگرچه کمیته استخدام همچنان به فعالیت های 

خود ادامه می دهد، اما حامیت بیشرت و به خصوص استخدام افراد با کفایت باعث می شود که این فعالیت ها بهرت و 

م گیرد. بنابراین باید امکانات بهرتی در اختیار والیت بامیان قرار گیرد تا بتواند ماموران دولتی با رسیع تر انجا

صالحیت و آموزش دیده را که قادر به انجام وظیفه خود به طور کامل هستند، استخدام کند. همچنین الزم است که 

ودن جلسات به ویژه جلسات سکتوری توسعه دهند ارگان های مربوطه مهارت های اجرایوی خویش را به منظور دایر من

 و به خصوص توانایی تعقیب پروگرام ها را از زمان طرح آن ها تا تکمیل داشته باشند. 
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 مبارزه با فساد

فساد، مانع از پیرشفت در همه عرصه های زندگی عمومی می شود. گروپ حکومتداری در برابر فساد همواره وضعیت 

در جستجوی عملکردهای پیشگیرانه و کیفری برای ریشه کن کردن هر نوع فساد در والیت آماده باش را داشته و 

 بامیان می باشد.

 حقوق برش

حقوق برش تابع همه جنبه های حکومتداری از ارائه خدمات مشخص گرفته  تا حامیت از حقوق مشخص می باشد. 

شد شامل می شود. با وجود بعضی از  بسیاری از موضوعات مربوط به حقوق برش در بخش هایی که قبال ذکر

دستاوردهای خوب در سال گذشته، مشکل زنان همچنان به عنوان یک نگرانی جدی باقی مانده است. بسیاری از 

زنان از حامیت مجریان قانون و پروسه درست سیستم قضایی محروم می باشند. بخش حامیت از فامیل که به تازگی 

ه حل بخشی از این مشکالت کمک میکند اما هنوز نیاز جدی به خانه امن برای در مرکز پلیس بوجود آمده است ب

 زنانی که جا و مکان امنی ندارند وجود دارد.

 .سکتور امنیت7

 تحلیل وضعیت فعلی امنیتی در سطح والیت بامیان

یت بغالن تهدیدات وضعیت امنیتی بطورعموم  با آنکه بطور مقطع ای  از استقامت مرزهای والیات همجوار از جمله وال

نسبتا بلند دشمن موجود بوده، با آن هم اوضاع تحت کنرتول نیروهای امنیتی بوده وهر عمل آنان با عکس العمل 

 جدی نیروهای امنیتی ) پولیس( مواجه شده اند. 

را داشته قابل یاد آوری میدانیم که  درتامني امنيت واليت باميان وعدم موفقيت دشمن عوامل زير نقش  بارز خود 

 است:

 همكاري نزدیک مردم صلح دوست بامیان؛ 

  بيداري و تالش شبانه روزي پوليس ميل درسطح واليت باميان؛ 

   ترشيك مساعي بني قوت هاي امنيتي پوليس ميل،رياست امنيت ميل و مرکز هامهنگی )اعضای سکتور

 امینت(؛

 نقش پولیس در منافع ملی

واولویت های است که استقالل، متامیت   منافع ملی افغانستان، عبارت از مجموعه ارزشهای پسندیده ، اعتقادات و

ارضی، حاکمیت ملی، رفاه و سعادت مردم، تنفیذ قانون، پیرشفت، اعتال، ثبات و استقرار کشور به آن مربوط ومنوط 

د. سکتور امنیت عبارت است از بخش کاری والیتی که به میباشد که البته پولیس درترقی منافع ملی نقش بارز دار 

منظور هامهنگی و ترشیک مساعی قوت های نظامی در والیت ایجاد شده است که پالن های امنیتی را ترتیب و 

تطبیق و نظارت از آن می کند.گروپ کاری سکتور امنیت بامیان عبارتند از مناینده گان پولیس ملی )قوماندانی امنیه 

ز تربیوی زون ساحوی بامیان(، امنیت ملی، مرکز هامهنگی قوت های نظامی،مناینده امنیتی مقام والیت، و مرک

منایندگان امنیتی وسیاسی دفرت یوناما تحت ریاست قوماندان امنیه والیت می باشد . هدف از تشکیل سکتور امنیتی 

نیروهای نظامی و ترسیع بخشیدن در روند  بامیان به منظور پالن گذاری ها در ساخت و سازهای زیربنایی برای
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ساخت و ساز، ارتقای ظرفیت های مسلکی و تدویر کورس ها و جلسات مردمی برای هامهنگی رابطه مردم و حکومت و 

نیروهای امنیتی، رسوی امنیتی، توسعه مراکز آموزشی پولیس ملی، می باشد. گروپ کاری بخش امنیتی یک ارگان 

سرتاتیژی برای ارتقای فعالیت های پولیس ملی، امنیت ملی و سایر مسئوولین امنیتی کلیدی در جهت انکشاف ا

والیت بوده  و همچنان از انکشافات ارگانی آنان نظارت بعمل می آورد. طرحی که در ذیل ارایه شده اساس و بنیاد 

ملی به خاطر پاسخ مؤثر آنها انکشاف ارگانی خواهد بود که اولین گام  در راستای عرصی سازی  پولیس ملی و امنیت 

در قبال مسایل امنیتی، و جلوگیری از وقایع جنایی و اگرچه والیت بامیان از جمله مناطقی نیست که زدوخورد های 

مسلحانه میان قوای ائتالف، آیساف و مخالفین دولت افغانستان در انجا جریان داشته باشد، ولی هنوز امنیت یک 

ن والیت بنابر اهمیت آن در ترسیع فعالیت های انکشافی در سالهای اینده میباشد. نگرانی عمده برای جمعیت ای

خوشبختانه که در دو سال گذشته مرکز هامهنگی نیروهای امنیتی تحت ریاست وزارت دفاع ملی و اعضای آن که 

مؤثر بوده و متامی عبارتند از پولیس ملی، امنیت ملی قرار دارد شکل گرفته است که خود در هامهنگی بین قوت ها 

 پالن گذاری امنیتی از این طریق اجرا می شود.

 پولیس ملی 

در والیت بامیان , در میان سایر ارگانهای امنیتی , نقش کلیدی در تامین امنییت دارد. از آنجایکه در والیت بامیان 

بازی میکند. اما  ارگان متذکره پولیس ملی با همکاری سایر ارگانهای امنیتی نقش اساسی را در حفظ و تامین امنیت  

با یک سلسله کمبودی های تشکیالت اداری و فقدان ظرفیت های مسلکی و تخنیکی روبه رو بوده است که با تفاهم با 

وزارت امور داخله این موضوع در آینده نزدیک مرفوع خواهد شد. با آن هم پولیس ملی در بامیان در حفاظت از تامین 

و مراکز فرهنگی و آبدات تاریخی و باستانی و منابع و ذخایر طبیعی ، جلوگیری از زرع و ترافیک  نظم عامه ، حفظ آثار

مواد مخدر که کشت مواد مخدر در بامیان به صفر رسیده است.  و همچنین حامیت از پروگرام انحالل گروپهای مسلح 

ایگی از جانب شامل رشق با والیت بغالن غیر قانونی )دایاگ( میباشد. و از سوی دیگر والیت بامیان با وجود همس

دارد، در این اواخر ناامنی های محسوس است. با وجود امکانات محدود، اولویت های کاری پولیس روی انکشاف 

بنیادی مبنظور حامیت ازهامهنگی والیتی میان پولیس ملی ، داشنت تعداد مناسب افرسان پولیس در مناطق دور از 

ودن تسهیالت مناسب  در نظارت خانه ها بوده است. یک بخش عمده اسرتاتیژی گروپ کاری مرکز والیت و فراهم من

بخش امنیتی فراهم منودن تعداد کافی افرسان که تعلیامت تخنیکی دیده اند، مقدار کافی سالح و مهامت ، اکامالت 

فاتر و مراکز برای پولیس ملی لوژیستیکی بشمول وسایط نقلیه ، محروقات ، مواد ارتزاقی و  محلهای مناسب برای د

میباشد. این خود توانایی بازدارندگی و دفاعی  پولیس ملی را در سطح ولسوالیها  افزایش داده و همچنان همکاری 

قرارگاه مرکزی )عامرت قوماندانی امنیۀ والیت( در مرکز بامیان، ولسوالیها و پوسته های امنیتی در سطح ولسوالیها را 

سمت دیگری اسرتاتیژی گروپ کاری بخش امنیتی تقویت مرکز تربیه پولیس ملی و ساخنت یک بهبود می بخشد. ق

 شفاخانۀ نظامی میباشد که  توانایی نیروی انسانی پولیس بامیان را باال میربد.

 امنیت ملی

مسؤلیتهای امنیت ملی عهده دار مبارزه با جرایم سازمان یافته و جرایم سیاسی می باشد که نقش و مسؤلیت های با 

پولیس ملی والیت بامیان متفاوت می باشد. ادارۀ امنیت ملی نقش عمده در جمع آوری معلومات ، تجزیه و تحلیل آن 

 برای حفظ امنیت در والیت بازی مینامید برای امنیت والیت با سایر نیروهای امنیتی ترشیک مساعی نزدیک دارند. 
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هامهنگ منودن و ترشیک مساعی بهرت بین قوت های امنیتی در  جیزی دیگر اسرتاتیژی گروپ کاری بخش امنیتی

تأمین امنیت میباشد. پولیس ملی و ادارۀ امنیت ملی در جریان انکشاف دادن یک واحد هامهنگ و منسجم با سایر 

اجرای مٌسولین امنیتی، بخاطر داشنت فعالیت های مؤثر و به موقع در رابطه با تطبیق قانون و تأمین امن و نظم عامه 

 قانون علیه هر نوع جرایم در سطح والیت میباشند.
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مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

190,16

1  

 

138,56

0  

 

138,56

0  

 بودجه انکشافی

 افغانی 000ارقام به 

 فصل سوم
والیت  1397بودجه انکشافی ومصارف پروژه های انکشافی سال مالی 

 بامیان به تفکیک سکتورها

  معارف:

وزارت معارف در راستای تالش رسیدن به دیدگاه این اداره که عبارت از انکشاف رسمایه برشی مطابق به اصول و 

ساسات دین مقدس اسالم، احرتام به ارزش های ملی و حقوق برش از طریق فراهم آوری زمینه دسرتسی مساویانه ا

مکاتب  4داراملعلمین،  7مکاتب تعلیامت عمومی،  680همه اتباع کشور به تعلیم و تربیه با کیفیت میباشد، بتعداد 

 مدارس دینی، فعالیت دارند. 13تخنیکی، 

آن از طبقه اناث در این مکاتب مشغول  65,224ذکور و  74,162شاگرد که از آنجمله  139,386مجموعا به تعداد 

 معلومات مخترص در مورد وضعیت معارف در والیت بامیان را بیان میکند.  جدول ذیل فراگیری دانش هستند.

 معارف

 مکاتب تخنیکی مدارس داراملعلمین مکاتب عمومی کتگوری
 تعداد شاگردان

 مجموع اناث ذکور

 139,386 65,224 74,162 4 13 7 680 تعداد

در یک دهه گذشته در اثر فعالیت،  سعی و تالش دولت جمهوری اسالمی افغانستان فامیل ها عالقمند بیشرت به تعلیم 

والیت بامیان و تربیه گردیده و اطفال خود را برای فراگیری تعلیم به مکاتب میفرستند. تعداد شاگردان در مکاتب 

 قسمیکه در فوق دیده میشود  یک رقم قابل مالحظه را بیان میکند.

وزارت معارف ساالنه بودجه قابل مالحظه در هر دو بخش عادی و انکشافی دریافت میکند، معموال در  بودجه معارف:

معمول در والیت  اکرس والیات بودجه عادی وزارت معارف نسبت به بودجه انکشافی آن بیشرت میباشد ولی خالف

بامیان قسمیکه در شکل دیده میشود مقدار زیاد آن در بخش بودجه انکشافی به مرصف میرسد. جزئیات بودجه معارف 

 والیت بامیان در شکل ذیل انعکاس داده شده.

   

 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 

190,16

1  
 

51,602  

 6,210  

 بودجه عادی

 افغانی 000ارقام به 
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 تعداد پروژه های که در این والیت از طریق وزارت معارف تحت تطبیق میباشد قرار ذیل است.

 1397انکشافی  پروژه های

 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 %0 96,758,879 انکشاف زيربنای تعليم و تربيه

 %0 380,140 مديريت و ارتقای ظرفيت

 %32 6,179,937 سواد آموزی و تعليامت غري رسمی

 %37 26,658,703 والیت رسحدی شامل وغرب 11پروژه های انکشافی 

 %97 164,400 آموزیانکشاف و تقویت برنامه های سواد 

 %100 2,199,958 استخدام معلیمین اناث در روستا ها

 %10 138,559,514 مجموع

 زراعت: 

در صد مردم آن متکی به زراعت و مالداری است و بیشرت محصوالت  90والیت بامیان یک والیت زراعتی بوده و اقتصاد 

بوده و عالوه بر سایر والیات به پاکستان و تاجکستان نیز آنرا کچالو تشکیل میدهد. کچالو بامیان بسطح کشور مشهور 

صادر میگردد حاصالت کچالو بامیان بیش از نصف حاصالت کچالو در سطح افغانستا میباشد. حاصالت زراعتی دیگر 

 آن شامل گندم، کجالو، مشونگ، جو و میوه های مانند زردآلو، سیب و آلوبالو میباشد که از زردآلو میوه خشک بنام

کشته بدست میاید و این محصول قیمتی و لذیذ که بیشرت توسط زنان پروسس میشود به دیگر والیات و خارج کشور 

 صادر میشود.

 60بامیان والیتی است که از سالهای متامدی بدینسو در آن کوکنار کشت منیشود و تعداد دهاقین این والیت بیش از 

 ملیون راس مواشی شامل بز، گوسفند و گاو در این والیت وجود دارد.هزار تن تخمین زده میشود. همچنان حدود یک 

 بودجه:

قسمیکه در شکل دیده میشود بودجه انکشافی وزارت  زراعت والیت بامیان به مراتب بیشرت از بودجه عادی این اداره  

شبین یک آینده خوب در میباشد که بیان گر رسمایه گزاری های بیشرت روی زراعت در این والیت بوده و میتوان خو 

 این بخش باشیم. 

مصرف بودجه  بودجه عادی مجموع بودجه
 عادی

 83,976  

 1,665   476  

 بودجه عادی

 افغانی 000ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

83,976  

 

82,311  

 

82,311  

 بودجه انکشافی

 افغانی 000ارقام به 
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  پروژه های انکشافی در والیت بامیان در حال تطبیق میباشد که جزئیات آن قرار رشح ذیل است.  11به تعداد 

 زراعت 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 %7 17,879,600 تهیه و توزیع تخمهای بذری و کود کیمیاوی

 %100 1,098,701 انکشاف مالداری و صحت حیوانی برنامه ملی

 30,995,094 14% (NHLPبرنامه ملی باغداری و مالداری )

 %100 569,600 مبارزه علیه آفات و امراض نباتی

 %1 776,000 توسعه کشت پخته و زعفران

 %30 6,634,323 برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشرتاک جامعه

 %1 10,076,551 ذخایر آبپروژه آبیاری و 

 %84 2,374,000 ایجاد باغچه های خانگی و مصونیت غذائی

 %100 515,000 احیا ، توسعه و مراقبت فارمهای تحقیقاتی ، ترویجی و تولیدی

 5,791,996 97% (Border Projectانکشاف زراعت در ولسوالی های رسحدی )

 1,822,400 62% (AAIPپروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان )

 %0 3,777,387 پروژه حوزه دریائی پنچ آمو

 %23 82,310,652 مجموع

 تحصیالت عالی:

محصل میباشد که تعداد  4,558در والیت بامیان رصف یک پوهنتون دولتی فعال میباشد. پوهنتون بامیان دارای 

 نفر آن از طبقه اناث میباشند. 958

 تحصیالت عالی
ی

ور
تگ
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تو
هن

پو
 

اد
عد

ت
 

ی 
ح

هن
پو  ها

ن 
تو

هن
پو

ی
ص

صو
خ

اد 
ست

د ا
دا

تع
 

ور
ذک

ث 
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عد
ت

 

ور
ذک

ث 
انا

 

 958 3,600 4,558 9 136 145 0 7 بایامن تعداد

 بودجه تحصیالت عالی: 

ملیون افغانی که  68مجموعا بودجه که وزارت تحصیالت عالی برای والیت بامیان تخصیص داده بالغ میشود به  

 آن در گراف ذیل انعکاس داده شده است.توضیحات بیشرت در مورد 
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 

183,71

5  

 2,412   881  

 000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

183,71

5   

181,30

3  

 

181,30

3  

  000بودجه انکشافی ارقام به 

  

 تعداد پروژه های انکشافی که از جانب وزارت تحصیالت عالی در این والیت در حال تطبیق میباشد قرار ذیل است. 

 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 %13 7,636,200 تدویر برنامه های ماسرتی و شبانه در نهاد های تحصیلی

 %13 7,636,200 مجموع

 

 : احصائیه مراکز عرضه خدمات صحی در والیت بامیان قرار جدول ذیل میباشصحت عامه

 صحت

کتگور 

 ی

شفاخانه 

 دولتی

شفاخانه 

 شخصی

پوسته 

 صحی

دواخان

 ه

تعداد 

 دکتوران

ظرفیت تداوی 

 مریضان

 503 1 4 تعداد
 

61 22,164 

 بودجه بخش صحت: 

بودجه که برای عرضه خدمات صحی در والیت بامیان از جانب وزارت صحت عامه در نظر گرفته شده در گراف ذیل 

 نشان داده شده.  

  

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 68,636  

 7,636   7,636  

  000بودجه انکشافی ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 68,636   61,000  

 18,274  

 000بودجه عادی ارقام به 
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 

 تعداد پروژه های انکشافی که از جانب وزارت صحت عامه در این والیت در حال تطبیق میباشد قرار ذیل است:

 1397پروژه های انکشافی 

 بودجه پروژه
فیصدی 

 مرصف

 %37 306,000 برنامه ملی معافيت کتلوی

 %51 8,784,287 تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات کشور

 تقویت نظام صحی در مرحله عبور
131,528,1

30 
72% 

 %56 4,122,338 تقویه سیستم صحی )روندسوم(

و  1396اعامر کلینیک ها، شفاخانه ها و پروژه های والیتی برای سال های 

1397 
6,834,000 0% 

 اعامر شفاخانه سی بسرت ولسوالی ورس واليت باميان
28,019,40

0 
0% 

 مجموع
181,302,6

55 
56% 

 انرژی و آب:

پروژه در سال جاری در حال تطبیق قرار دارد که نشان دهنده توجه زیاد  2در عرصه فراهم منودن منابع تولید برق 

 باالی فراهم منودن انرژی مورد رضورت این والیت میباشد. 

آب بودجه: سهم عمده  بودجه والیت بامیان در بخش انکشافی میباشد، که چنین پنداشته میشود که وزارت انرژی و 

 1397تصمیم توسعه ساحه فعالیت خویش را در این والیت دارد. بودجه وزارت انرژی و آب برای والیت بامیان در سال 

 قرار گراف ذیل میباشد.

 
  

 

 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 18,705  

 16,975   16,975  

  000بودجه انکشافی ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 18,705  

 1,730   650  

 000بودجه عادی ارقام به 
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

321,79

0  

 

299,69

1  

 

299,69

1  

  000بودجه انکشافی ارقام به 

 پروژه های انکشافی که در سال جاری در این والیت در حال تطبیق میباشد قرار ذیل اند 

 1397انکشافی  هایپروژه 

 بودجه پروژه
 فیصدی

 مرصف

 %0 16,564,333 تحکیم سواحل دریا ها

مطالعات تخنیکی و اقتصادی معدن ذغال سنگ اش پشته به منظور تولید برق 

 حرارتی از نوع ذغال سنگ والیت بامیان
410,390 0% 

 %0 16,974,723 مجموع

 :فواید عامه

رسک اعامر منوده که عبارت از رسکهای در والیت بامیان طبق معمول وزارت فواید عامه نظر به لزوم دید دو نوع 

 653کیلومرت میباشد که از آن جمله  870قیرریزی شده و رسکهای جغل اندازی شده میباشد. رسکهای والیت بامیان 

 کیلومرت اسفالتی میباشد. 217کیلومرت جغلی و 

افغانی که جزئیات آن در شکل ذیل ملیون  321بودجه وزارت  فواید عامه در والیت بامیان  بالغ میشود به بودجه: 

 نشان داده شده.

پروژه های موجود انکشافی که از جانب وزارت فواید عامه 

 در والیت بامیان تحت تطبیق میباشد قرار ذیل است.

 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه  

 %31 15477891 برنامه ميل رسک های روستايی ) وزارت فوايدعامه (

 %2 201,000,000 کيلومرت( 140کابل ) بطول -ساختامن رسک باميان

 %100 16,213,487 واحد انکشاف برنامه قوه کار در وزارت فواید عامه

 %0 67,000,000 کیلومرت در منظقه سفید غولیا ورس بامیان 20احداث رسک اسپیالن بطول 

 %8 299,691,378 مجموع

 بامیان:پروژه های انکشافی در والیت 

 1397لست پروژه های انکشافی والیت بامیان در سال 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 

321,79

0  

 22,098   6,437  

 000بودجه عادی ارقام به 
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 مرصف بودجه اسم پروژه اسم اداره شامره

1 
اداره مستقل 

 ارگانهای محلی
 21,318,184 21,318,184 پروژه شاروالی ها ی افغانستان

2 

اداره ملی 

حفاظت محیط 

 زیست

ظرفیت سازی ملی تعلیامت آموزش و 

 آگاهی محیط زیستی
30,000 0 

3 
د افغانستان 

 برشنا رشکت

پروژه انتقال برق از دوشی الی بامیان و 

شبکه آن برای برق رسانی به مناطق 

 مرکزی

936,660,000 437,352,577 

4 

ریاست عمومی 

تربیت بدنی و 

 سپورت

اعامر جمنازیوم و آمریت های ورزشی 

 درمرکز و والیات
100,000  

5 

ریاست عمومی 

رادیو تلویزیون 

 افغانستانملی 

اعامر ستدیو های تلویزیون در شش 

والیت بامیان، میدان وردک، رسپل، 

 پکتیا،  بادغیس و لوگر

14,000,000  

6 
وزارت احیاء و 

 انکشاف دهات

( NRAPبرنامه ملی رسکهای روستایی )

/برنامه ميل دسرتيس به دهات 

(ARAP) 

110,419,392 52,153,684 

7 
وزارت احیاء و 

 انکشاف دهات

برنامه ميل تهيه آب درروستاها و آموزش 

 حفظ الصحه محيطي
19,226,435  

8 
وزارت احیاء و 

 انکشاف دهات

پروژه هاي کوچک انکشايف در 

 رسحدات) وزارت احيآ و انکشاف دهات(
20,417,873  

9 
وزارت احیاء و 

 انکشاف دهات
 52,075,080 46,828,398 (NABDPبرنامه ملی انکشاف ساحوی)

10 
وزارت احیاء و 

 انکشاف دهات

پروژه های والیتی -رسکهای روستائی 

 1396ضمیمه بودجه;سال 
4,000,008  

11 
وزارت احیاء و 

 انکشاف دهات

شبکه های آبرسانی ،تحکیم کاری و 

پروژه های  -حفر چاه آب آشامیدنی 

 1396والیتی ضمیمه بودجه سال 

547,932  

12 
وزارت احیاء و 

 انکشاف دهات

آب،فاضالب وخدمات بهداشتی  تقویت

 در افغانستان
6,931,795 3,787,572 

13 
وزارت احیاء و 

 انکشاف دهات

پروژه های بازسازی خسارات ناشی از 

 سیالب ها در شامل کشور
480,000 473,873 
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 وزارت اقتصاد 14
تقویت سیستم پالن گذاری، نظارت 

 وارزیابی
302,400 302,400 

 416,000 425,040 پروژه های کوچک رسحدیمدیریت  وزارت اقتصاد 15

16 
وزارت امور 

 داخله
  1,000,000 اعامر تعمیر توقیف خانه های والیات

17 

وزارت امور 

رسحدات، اقوام 

 و قبایل

سيستم مديريت اطالعات رسحدات و 

 قبایل
25,000  

18 
وزارت امور 

 شهرسازی
 2,996,866 4,454,456 برنامه تحکيم ثبات در افغانستان

19 
وزارت امور 

 شهرسازی
 3,221,456 3,434,618 اعامر;تعمیرات رهایشی والیان والیات

20 
وزارت امور 

 شهرسازی
  5,500,000 پروژه های والیتی -امورات ساختامنی 

21 

وزارت امور 

مهاجرین و 

عودت کننده 

 گان

حامیت از فعالیت های حقوقی،;پالن 

 گذاری و ادغام مجدد
134,629  

22 

وزارت امور 

مهاجرین و 

عودت کننده 

 گان

 اساسی تخنیکی خدمات تامین

شهرکهای افتتاح  شده  واجتامعی

 عودت کنندگان

1,143,502  

23 
وزارت انرژی و 

 آب
  16,564,333 تحکیم سواحل دریا ها

24 
وزارت انرژی و 

 آب

مطالعات تخنیکی و اقتصادی معدن 

ذغال سنگ اش پشته به منظور تولید 

برق حرارتی از نوع ذغال سنگ والیت 

 بامیان

410,390  

25 

وزارت 

تحصیالت 

 عالی

تدویر برنامه های ماسرتی و شبانه در 

 نهاد های تحصیلی
7,636,200 1,000,100 

26 
وزارت 

 ترانسپورت

ترمینال ترانسپورت )باربریی،  4احداث 

مسافر بری( در نقاط دخولی وخروجی 
1,000,000  
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 شهر ها

27 
وزارت حج ، 

 ارشاد و اوقاف
  1,000,000 اعامر مساجد

28 

وزارت زراعت 

آبیاری و 

 مالداری

تخمهای بذری و کود  تهیه و توزیع

 کیمیاوی
17,879,600 1,266,320 

29 

وزارت زراعت 

آبیاری و 

 مالداری

برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت 

 حیوانی
1,098,701 1,098698 

30 

وزارت زراعت 

 آبیاری و

 مالداری

برنامه ملی باغداری و مالداری 

(NHLP) 
30,995,094 4,332,515 

31 

وزارت زراعت 

آبیاری و 

 مالداری

 569,600 569,600 مبارزه علیه آفات و امراض نباتی

32 

وزارت زراعت 

آبیاری و 

 مالداری

 10,000 776,000 توسعه کشت پخته و زعفران

33 

وزارت زراعت 

آبیاری و 

 مالداری

برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به 

 اشرتاک جامعه
6,634,323 1,986,643 

34 

وزارت زراعت 

آبیاری و 

 مالداری

 102,941 10,076,551 پروژه آبیاری و ذخایر آب

35 

وزارت زراعت 

آبیاری و 

 مالداری

ایجاد باغچه های خانگی و مصونیت 

 غذائی
2,374,000 1,992,000 

36 

وزارت زراعت 

آبیاری و 

 مالداری

احیا ، توسعه و مراقبت فارمهای 

 تحقیقاتی ، ترویجی و تولیدی
515,000 515,000 

37 

وزارت زراعت 

آبیاری و 

 مالداری

انکشاف زراعت در ولسوالی های 

 (Border Projectرسحدی )
5,791,996 5,644,866 
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

38 

وزارت زراعت 

آبیاری و 

 مالداری

پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان 

(AAIP) 
1,822,400 1,130,000 

39 

وزارت زراعت 

آبیاری و 

 مالداری

 0 3,777,387 پروژه حوزه دریائی پنچ آمو

40 
وزارت صحت 

 عامه
 112,500 306,000 برنامه ملی معافيت کتلوی

41 
وزارت صحت 

 عامه

تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات 

 کشور
8,784,287 4,477,184 

42 
وزارت صحت 

 عامه
 94,812,473 131,528,130 تقویت نظام صحی در مرحله عبور

43 
وزارت صحت 

 عامه
 2,298,255 4,122,338 تقویه سیستم صحی )روندسوم(

44 
وزارت صحت 

 عامه

اعامر کلینیک ها، شفاخانه ها و پروژه 

و  1396های والیتی برای سال های 

1397 

6,834,000 0 

45 
وزارت صحت 

 عامه

بسرت ولسوالی ورس اعامر شفاخانه سی 

 واليت باميان
28,019,400 0 

46 
وزارت صحت 

 عامه

اعامر وبازسازی تاسیسات صحی 

 دروالیات از وجوه غیرمرشوط
1,708,500  

 198,000 228,000 برنامه ملی عدلی و قضائی وزارت عدلیه 47

 وزارت عدلیه 48
اعامر تعمیر مراکز اصالح و تربیت 

 اطفال
9,000,000 0 

49 
وزارت فواید 

 عامه

برنامه ميل رسک های روستايی ) وزارت 

 فوايدعامه (
15,477,891 4,818,712 

50 
وزارت فواید 

 عامه

کابل ) بطول -ساختامن رسک باميان

 کيلومرت( 140
201,000,000 3,770,670 

51 
وزارت فواید 

 عامه

واحد انکشاف برنامه قوه کار در وزارت 

 فواید عامه
16,213,487 16,163,022 

52 
وزارت فواید 

 عامه

 20احداث رسک اسپیالن بطول 

کیلومرت در منظقه سفید غولیا ورس 

 بامیان

67,000,000 0 
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 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

53 

وزارت کار، امور 

اجتامعی، 

شهدا و 

 معلولین

 7,816,716 7,816,716 برنامه انکشاف مهارتها

54 

وزارت کار، امور 

اجتامعی، 

شهدا و 

 معلولین

 0 496,848 تقاعد و مصؤنیت اجتامعیپروژه ریفورم 

 وزارت مالیه 55
اعامر تعمیرات مستوفيت ها در سطح 

 واليات
2,995,800 2,995,800 

 وزارت مالیه 56
وزارت  ارتقای ظرفیت برای کارمندان

 مالیه به شمول جندر
68,340 0 

 60,400 180,000 برنامه آموزشی درازمدت وزارت مالیه 57

58 

وزارت مبارزه 

علیه مواد 

 مخدر

 36,010,754 18,228,097 (GPIتقدير ازاجراات خوب)

59 

وزارت مبارزه 

علیه مواد 

 مخدر

کنفرانس پنج جانبه وآگاهی عامه از 

ارضار مواد مخدر ، ترشیح وباز نگری 

 پالیسی ها در سطح کشور

70,000 70,000 

60 

وزارت مبارزه 

علیه مواد 

 مخدر

مبارزه اعامر ساختامن ریاست های 

 علیه مواد مخدر درمرکز و والیات
3,523,162  

61 

وزارت مخابرات 

و تکنالوژی 

 معلوماتی

 608,216 4,247,800 توسعه شبکه;فایرب نوری

62 
وزارت معادن و 

 پطرولیم

اعامرتعمیرات وتجهیزات آن درمرکزو 

 والیات
6,425,934 1,962,329 

 0 96,758,879 تربيهانکشاف زيربنای تعليم و  وزارت معارف 63

 0 380,140 مديريت و ارتقای ظرفيت وزارت معارف 64

 1,948,180 6,179,937 سواد آموزی و تعليامت غري رسمی وزارت معارف 65

 وزارت معارف 66
والیت رسحدی  11پروژه های انکشافی 

 شامل وغرب
26,658,703 9,805,799 

 160,130 764,400انکشاف و تقویت برنامه های سواد  وزارت معارف 67
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 آموزی

 2,196,373 2,199,958 استخدام معلیمین;اناث در روستا ها وزارت معارف 68

 وزارت معارف 69
تکمیل پروژه های باقیامنده مکاتب نا 

 EQUIPتکمیل 
4,353,171 0 

 0 1,864,326 تعليامت اسالمی وزارت معارف 70

 761,002,552 2,002,164,824 مجموع

 

  



 

89 

 

 اجتماعیوالیتبامیان–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 فصل چهارم
 ساختار های اجتامعی، وتحلیل جندر:

 احزاب سیاسی، 

 احزاب که در این والیت فعالیت دارند.

حزب حرکت  اسالمی افغانستان  ،حزب انسجام ملی افغانستان ، وحدت اسالمی مردم افغانستان ، حزب جنبش ملی 

افغانستان، حزب ملت افغانستان، حزب جمعیت اسالمی افغانستان. حزب افغانستان، حزب حرکت اسالمی مردم 

اسالمی افغانستان، حزب دعوت اسالمی افغانستان، حزب متحد افغانستان، حزب عدالت و توسعه، حزب تحریک 

 ولسی وحدت ملی افغانستان.

 نهاد های مدنی ، 

 عی ثبت و راجسرت ریاست عدلیه می باشد.نهاد های اجتامعی و انجمن های اجتام 50در والیت بامیان تعداد 

 مناینده گی های سیاسی

 حزب سیاسی فعال می باشد. 14در والیت بامیان تعداد 

 حضور دفاتر ومناینده گی های سازمان ملل متحد وهمکاران انکشافی متحابه 

 ,UNHCR, UNEP, IOM, OCHAدر این والیت منایندگی ذیل سازمان ملل متحد فعال اند: دفرت سیاسی یوناما، 

UNHabitat,  . 

 وضعیت کوچی ها،

کوچی های مرکز والیت بامیان فعال در شهر دیگر زندگی می منایند و زمین هایشان نزد اهالی به قسم اجاره تسلیم 

داده شده و وضعیت زندگی شان خوب می باشد. دو قوم بنام خدرخیل و شاهی خیل در ولسوالی کهمرد زندگی می 

نفر می باشند وضعیت مالداری و زمین داری شان خیلی خوب است و مشکل خاص ندارند. در  800ند که حدود منای

ولسوالی سیغان که اکرثا از والیات دیگر می باشند از علفچر های شان استفاده می منایند و زمین کوچی های 

فه کاری می باشد و خود شان در ساحه ولسوالی های پنجاب، ورس، یکه ولنگ نزد اهالی به قسم اجاره، گرو و نص

 نسبت ناامنی راه های عبور و مرور منی آیند.

 فعالیت رسانه ها،

فعالیت های رسانه ها درین  والیت در طی سالهای گذشته رشد قابل مالحظه داشته از جمله میتوان یاد آور شد که   

رسانه چاپی فعالیت داشته خوش بختانه ماهوار و هفتوار چاپ و نرش میشود.همچنان به  28در والیت بامیان به تعداد 

تلویزیون دولتی فعالیت دارد. تعداد خربنگاران درین والیت به  تعداد چهار رسانه صوتی مانند رادیوئی بشمول رادیو

 تهای این والیت را تهیه مینامید.نفر میباشد فعال است و همه روزه گزارش ها و رویدا 48تعداد 

 فرهنگ وجوانان،

یرون از طی سالهای گذشته و ادامه جنگ های داخلی در افغانستان باعث شد تا تعداد زیاد مردم این والیت به ب  

کشور مهاجرت منایند و تعداد دیگر اهالی به والیات دیگر بروند که خود در قسمت وضعیت فرهنگ بومی این مردم 
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تاثیرات را بجا گذاشته است که فرهنگ بومی و اصیل مردم این دیار تحت تاثیر فرهنگ جدید شده است. که با درک 

ته به همکاری نهاد فرهنگی و هرنی برنامه مختلف را جهت موضوع ریاست اطالعات وفرهنگ بامیان طی سالهای گذش

رشد و تقویت فرهنگ محلی این والیت راه اندازی منوده است، از جمله برگزاری جشنواره های فرهنگی و هرنی راه 

زی این ابریشم، نوروز، شبی با بودا و دمبوره که از مدت ده سال بدینسو درین والیت راه اندازی شده و هدف از راه اندا

برنامه ها زنده نگهداشنت فرهنگ و هرن محلی و بومی مردم میباشد و همچنان در همین رابطه راه اندازی شب های 

شعر، شام فرهنگی و تقویت نهادهای فرهنگی و انجمن های هرنی در سطح والیت، انجمن شاعران، نوسینده گان 

موسیقی) صلصال، نواری بارو، عقاب( درین والیت فعالیت  بامیان، نهادهای فرهنگی و هرنی فعال مانند چندین گروه 

 دارند و که در متام این عرصه ها نقش جوانان برجسته بوده و انجمن های جوانان فعال می باشد.

 حقوق برش

حقوق برش تابع همه جنبه های حکومتداری از ارائه خدمات مشخص گرفته  تا حامیت از حقوق مشخص می باشد. 

وعات مربوط به حقوق برش در بخش هایی که قبال ذکر شد شامل می شود. با وجود بعضی از بسیاری از موض

دستاوردهای خوب در سال گذشته، مشکل زنان همچنان به عنوان یک نگرانی جدی باقی مانده است. بسیاری از 

امیل که به تازگی زنان از حامیت مجریان قانون و پروسه درست سیستم قضایی محروم می باشند. بخش حامیت از ف

در مرکز پلیس بوجود آمده است به حل بخشی از این مشکالت کمک میکند اما هنوز نیاز جدی به خانه امن برای 

 زنانی که جا و مکان امنی ندارند وجود دارد.

 امور دینی و مذهبی

ذهبی شان دارند و همه بامیان یک والیت کامالً مذهبی بوده و مردم این والیت توجه خاص به انجام اموردینی و م

شهروندان بامیان در بخش های دینی و مذهبی حساسیت کامالً جدی دارند. و متعهد به انجام امور دینی شان 

 باب تکیه خانه )حسینیه( وجود دارد،  448محراب مسجد و  733هستند در بامیان به تعداد 

 تربیت بدنی  ورزش و

شی ثبت وراجسرتشده تحت چرتاداره آمریت ورزشی فعالیت دارند که متام فدراسیون ورز  24دروالیت بامیان به تعداد 

فدراسیون آن  11فدراسیون تعداد  24فدراسیون ها ازطریق پروسه رای گیری انتخاب گردیده است که ازجمله 

 206کلب رزمی وبه تعداد  36فدراسیون دیگری آن ورزش های رزمی میباشد که به تعداد 13اجتامعی بوده وتعداد

کلب دیگر اجتامعی میباشد که تحت چرتفدراسیون مربوطه وآمریت ورزشی فعالیت دارند که درمجوع ورزشکاران 

نفر ذکور میباشد که مجموع آن به  5673نفر طبقه اناث وتعداد  300بامیان درمرکز وولسوالی ها به تعداد 

 ( نفرورزشکار ثبت میباشد .5973تعداد)
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 فصل پنجم
 قوه انکشافی والیت بامیانمنایع موجوده بال

 اسم طرح: طرح اقتصادی وتولیدی زراعتی  محصول کچالو 

 هدف اساسی طرح وارتباط آن به ا هداف اسرتاتیژی افغانستان مولد

اهداف عمده این طرح تامین مصئونيت غذايی ، كاهش فقر در والیت بامیان و رسیدن به اهداف اسرتاتیژی افغانستان 

مولد، بلند بردن مولدیت تولید کچالو ، تشویق صادرات و تعویض واردات  با در نظر داشت زنجیره ارزش محصول 

 میباشد. 

 تحلیل اقتصادی محصول:

هزار مرتیک  300اعتی ، تجارتی و صادراتی والیت بامیان بوده این والیت ساالنه حدود کچالو عمده ترین محصول زر 

% کچالوی مورد نیاز متام کشور را 50تن از انواع مختلف کچالو تولید می کند که این درست هامن مقداری است که 

مرتیک تن در فی جریب  7تا  3.5تشکیل میدهدو میزان تولیددر فی واحد سطح نیز تااندازه رضایت بخش بوده واز 

مرتیک تن خواهد رسید هرگاه این رقم تولید شده در والیت بامیان  8میرسد. در صورتیکه حامیت هاصورت گیرد به 

 افغانی ازآن عاید بدست میاید. – 4290000000افغانی به فروش برسد ساالنه مبلغ  100حد اوسط فی سیر 

 تحلیل وضعیت:

 نقاط قوت: 

میتواند تا چندین سال بدون اینکه کدام تغیراتی در مقدار تولید آن رومنا گردد قدرت حاصل دهی ورایتی موجود 

 خویش را حفظ مناید.

 دهاقین بااستعداد و توامنند برای بذر و تولید کچالو. 

 نقاط ضعف:

 کمبود مارکیت مناسب و تسهیالت آن در والیت بامیان، 

 ت بلند، نبود تخمهای تصدیق شده معیاری با حاصال 

 نبود سیستم سبسایدی و قرضه برای دهاقین نیاز مند. 

 کمبود عرضه خدمات تحقیقی و ترویجی.

 کمبود فابریکه پروسس کچالو.

 کمبود ذخیره گاه های و رسد خانه های معیاری برای نگهداشت کچالو 

 الو. از بین رفنت نژاد های بومی کچالو با توجه به عدم آگاهی دهاقین از اهمیت تخم کچ
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 فرصت ها: 

 رشایط و اقلیم مناسب برای بذر و تولید کچالو.

 تقاضا بلند مارکیت برای کچالو والیت بامیان.

 موجودیت دونر ها

 تهدیدات: 

 رسماهای موسومی، 

 رقابت کشور های همسایه در وقتیکه کچالو بصورت رسسام آور رفع حاصل گردیده و مبارکیت عرضه میگردد. 

 آفات اضطراری مانند قنغوزک کچالو و کرم های مغز خوار. 

 نتایخ متوقعه:

 بلند بردن مولدیت تولید کچالو

 حفظ توازن قیمت کچالو در فصول مختلف سال

 تشویق دهاقین به بذر کچالو مخصوصا والیات کچالو کار

 تقویت زنجیره ارزش افزایی کچالو

 افزایش درآمد دهاقین کچالو کار

 های شغلی ایجاد فرصت

 تامین مصونیت غذایی

 کاهش فقر 

 تعویض واردات

 تشویق صادرات 

 نتیجه گیری :

کچالو بعد از گندم نبات اسرتاتیژیک در تامین مصونیت غذایی مردم افغانستان بشامر میرود و مرصف ساالنه فی نفر 

النه کشور میباشد و به اساس هزار تن رضورت سا 594کیلو گرام میباشد که بدین ترتیب مقدار  20به این محصول 

هزار تن ان  81هزار تن کچالو در کشور تولید گردیده است که حدود  513به مقدار  1396ارقام احصاییوی سال 

کمبود و از منابع خارجی تامین میگردد. نبا مبنظور بلندبردن مولدیت تولید کچالو و تعویض واردات آن موارد ذیل قویا 

 پیشنهاد میگردد:

 آوری تخم های بذری اصالح شده کچالو با ظرفیت تولیدی بلند و عاری از امراض.فراهم 

 قرانطین تخم های کچالو بیرون مرزی مگر اینکه کنرتول کیفیت شده باشد.

 اعامر ذخیره گاه و رسدخانه های معیاری جهت نگهداشت کچالو.

 احدات فابریکات پروسس کچالو.
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 اقین کچالو کار در سطح والیتعرضه خدمات تحقیقی و ترویجی برای ده

 فراهم آوری تسهیالت مارکیت برای کچالو کاران والیت بامیان.

  اختصاص بودجه جهت کنرتول مبوقع آفات ااضطراری بخصوص قنغوزک کچالو بشکل میخانیکی.
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 فصل ششم
چار چوب صلح و انکشاف ملی افغانستان، و برنامه های ملی دارای 

 (ANPDF/ NPPsاولویت)

 دیدگاه چار چوب صلح و انکشاف ملی افغانستان:

 برنامه  میثاق شهروندی

 جدول زمانی:      

 سال میباشد. 4سال تطبیق میشود و مرحله اول آن  10مرحله بوده که طی  3این برنامه دارای 

  800,000,000دالر امریکائی  :بودجه

 800,000,000دالر امریکائی  :تعهد

 اول خالی مالی وجود نداردء مالی: در مرحله  خال

 شورای انکشافی: شورای عرضه خدمات و مشارکت شهروندی 

رسآم افتتاح گردید و آمادگی ها برای تطبیق مرحله اول آن مطابق پالن  2016وضعیت: میثاق شهروندی در سپتمرب 

 در جریان است. 

 تفصیل:

 جز اول:

 ارایه خدمات شهری 

 یدالر امریکائ  383,130,000بودجه :

والیت از خدمات ذیل در مرحله اول بهرمند  34شورای های انکشافی قریه در  12000ارایه خدمات شهری: حدود 

 خواهند گردید: 

 دسرتسی همگانی به آب آشامیدنی 

زیربنای شهری: حد اقل یکی از خدماتی ابتدایی ذیل)با در نظرداشت تحلیل خال موجود، ساختار اجتامعی و قابل 

 رسکهای ابتدایی و یا زیربناهای کوچک آبیاری. دسرتس(: برق،

شورای انکشافی شهری و   850وجوه ساحات شهری : در مرحله نخست، این بخش برنامه حکومتداری وجوه مورد نیاز

دالر امریکایی دریافت  70,000گذر را در چهار شهر عمده کشور فراهم خواهد منود. هر شورای انکشافی مبلغ  170

خواهد منود. شورا میتواند یکی از خدمات چون: بهبود رسکها و آبروها، آب آشامیدنی، مدیریت کثافات جامد، شامره 

 1250تا  800شورای انکشافی و یا  5گذاری منازل و یا برق برای منازل را انتخاب منایند. هر شورای گذر )متشکل از 

دالر امریکایی دریافت خواهند منود. شورا ها میتوانند یک و یا چند خدمات از قبیل، 200,000خانواده( مجموعاً 
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بهبود و یا تنظیم رسکهای درجه دوم، فراهم آوری آب آشامیدنی، پارک/ ساحات تفریحی و یا میدانهای بازی برای زنان 

 ای خانم ها در یافت منایند. و اطفال، مدیریت کثافت های جامد،برق برای روشنی منازل، پروژه ها درآمدزا بر 

توسط وزارت زراعت آبیاری و مالداری، در هآمهنگی با شوراهای انکشافی، جهت رسیدگی به اقشار  خدمات زراعتی:

فقیر و آسیب پذیر صورت خواهد گرفت. مواد مورد نیاز تولید گندم، مواد مورد نیاز باغداری، بازسازی شبکه های 

نگهداری منابع طبیعی، و فراهم آوری خدمات حیوانی ایجاد درآمد و انکشاف اقتصادی را آبیاری و مدیریت آب مزارع، 

 در سطح ملی و محلی اطمینان میبخشد. 

معارف: وزارت معارف با  کمیته های معارف که مسئول بلند بردن آگاهی دهی، انسجام فامیل ها جهت ارسال اطفال 

 شد کار خواهد منود. شان به مکاتب، و نظارت اطفال و اساتید میبا

شورای انکشافی از فعالیت های کمیته ها نظارت منوده و نظریات آنها را در متامی امورتعلیمی در نظرخواهد 

درطول 3-1گرفت.شهروندان از اینکه متام استادان دارای سند فراغت صنف دوازده بوده،شاگردان بین صنف های 

-7ساعت درسی و شاگردان بین صنف های  30در طول هفته  6-4ساعت درسی، شاگردان بین صنف های  24هفته 

نظارت خواهند داشت نقشه برداری  مکاتب و رسوی شاگردان بیرون از مکتب  در هفته ساعت درسی 36شامل  12

 ،نظارت خد مات معیاری،اطمینان از ایجاد یک محیط سامل ، بازسازی مکاتب و سایر فعالیت ها.

یام از طریق کمیته های فرعی و شورای انکشافی صحی در بخش صحت و کلسرت ها صحت : وزارت صحت عامه مستق

 عرضه خدمات خواهد منود.

کمیته های فرعی در هآمهنگی با شوراهای انکشافی و کلسرت های شوراهای انکشافی مسولیت بلند بردن سطح 

نظارت از عرضه خدمات صحی  آگاهی، انسجام فامیلها جهت فراهم آوری خدمات صحی برای اطفال وبزرگساالن،و

 ..)نظارت از عرضه حد اقل خدمات معیاری،ارایه بسته های اساسی خدمات صحی، و فعالیت های دیگر 

 جز دوم:

 ایجاد ساختار نهاد ها 

 دالر امریکائی146,980,000بودجه: 

مناید که درسطح وزارتخانه ها ، مطابق برنامه ایجاد شده میثاق شهروندی قادر خواهد بود سازمانهای داخلی را ایجاد 

والیات ، شاروالی ها ، ولسوالی ها و تا سطح قریه جات را در برمیگیرد که این سازمانها قادر خواهد بود تا زمینه 

 پیرشفت شانرا فراهم سازد . این برنامه از ارتقا ظرفیت ، کمک تخنیکی ، تسهیل و ارایه خدمات حامیت میکند.

 جز سوم:

 ابی ، کسب دانش نظارت و ارزی

 دالر امریکائی  5,400,000بودجه:

کارهای که در اولویت مان قرار دارد این برنامه انکشاف خواهد داد که توسط مدیران اجراییه ، سازمان دهنده گان  

اجتامعی صورت میگیرد.نظر به این اولویت بندی گزارش های منظم وارزیابی ها قادر خواهد بود که از سهمگیری زنان 

، فقرا و گروه های آسیب پذیر مانند ومتقاعدین و بیجا شده گان داخلی اطمینان بخشد.در این برنامه درخواست های 

زیادی برای راپوردهی شکایت و جربان خسارات گنجانیده خواهد شد . نظر به ارزیابی که از طرف صندوق وجهی پول 

منظور پیدا منودن خال زیر بنایی و ارایه خدمات استفاده برای افغانستان صورت میگیرد از تصاویر ماهواره ای به 
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میگردد.برای ارایه خدمات بهرت تحقیقات متعدد نظر به برنامه طرح ریزی شده است:مانند )سی تی سی(، اجتامعی 

 شدن ، حسابدهی متقابل اجتامعی وارزیابی های کیفیت تخنیکی .

 جز چهارم: 

 تطبیق و مدیریت پروژه

 دالر امریکائی  91,410,000بودجه: 

این  برنامه در سطوح مخلف  قادر خواهد بود تا ظرفیت انستیتوت هارا از سطح ملی به سطح والیتی، از سطح 

 ولسوالی ها تاسطح قریه جات بلند بربد .

 شورای انکشافی و کمیته های فرعی در باره نقش فعالیت و تطبیق پروژه های  شان که شامل مدیرت مالی و تدارکات 

 میشود آموزش داده خواهند شد .

 جز پنجم :

 MCCGادغام اجتامعی و

 دالر امریکائی  45,080,000بودجه:

تاکید زیاد روی اجتامعی شدن گروه های آسیب پذیر که شامل زنان ،متقاعدین،بیجاشده گان داخلی  که این برنامه

تی که رضورت به شناخت جامعه ، تحلیل انجام پذیر خواهد بود.که ارایه آن توسط تحقیق اجتامعی ، بهزیسدارد

چالشها ، آموزش بهرت متام کارمندان ، شورا های انکشافی وکلسرت ها و شورا های گذر همچنان نظارت و ارزیابی از 

 بخش های آسیب پذیر و شمولیت آنها در برنامه صورت خواهد گرفت. 

 برنامه توامنند سازی اقتصادی زنان 

 : پنج سالجدول زمانی

 دالر امریکائی  200,000,000بودجه:  

 دالر امریکائی  18,000,000تعهد: 

 دالر امریکائی  182,000,000مالی :  ءخال 

 شورای انکشافی: شورای انکشاف منابیع برشی 

 وضعیت : 

افتتاح گردید ، و واحد برنامه ملی توامنند سازی  رساما  2017مارچ سال  8برنامه ملی توامنند سازی اقتصادی زنان در 

اقتصادی زنان در وزارت کار امور اجتامعی برای هامهنگی بیشرت فعالیت ها تاسیس گردید در حال حارض  وزارت خانه 

 ها و ادارات ذیدخل باالی انکشاف بودجه و پالن های تطبیقی برای برنامه های ملی دارای اولویت کار می منایند.

 صیل:تف

 جز اول :

احصائیه به اساس جندر :گسرتش ارقام احصائیوی تاثیر گزار بر فعالیت های اقتصادی زنان و تقویت ظرفیت پیگیری  

 تحلیل و استفاده از ارقام احصائیوی.
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 جز دوم :

 برداشنت موانع قانونی برای مشارکت :

اقتصادی و حصول اطمینان از اینکه زنان به نحوه بهرت از میان برداشنت موانع فراراه اشرتاک زنان در فعالیت های 

 قادر به اشرتاک در فعالیت های اقتصادی و اجتامعی میباشند .

 جز سوم :

 سواد آموزی ،مدیریت تجارت و مهارت های کاری:

برنامه ملی  این مورد تکمیل کننده .بلند بردن دانش و مهارت های زنان جهت انجام بهرت امور در منزل و بیرون از منزل

زنان صنف های سواد آموزی دایر می منایند و  36,000سال آینده به  5انکشاف منابع برشی میباشد و زارت معارف در

سال آینده زمینه آن فراهم خواهد گردید تادر مکاتب  5زنان در جریان درس میباشند. در ظرف   200,000فعال بتعداد

والیت افغانستان 34  سال آینده حداقل یک لیله زنانه در   10رفروستایی بحیث معلمین استخدام گردد در ظ

 اعامرخواهد گردید.

 جز چهارم : 

 حصول اطمینان از دسرتسی گسرتده به وجوه مالی:  بهبود دسرتسی به وجوه مالی از مجراهای رسمی و غیر رسمی .

 جز پنجم :

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

ارتقا ظرفیت زنان جهت اشرتاک در بازارهای زراعتی، امرار معاش باازدیاد تولید جهت بهبود امنیت غذایی و افزایش 

 در آمد خانواده ها 

 جز ششم : 

 دسرتسی به بازار های خالق اقتصادی :

زنان و فامیل هایکه در فعالیت  بهبود دسرتسی زنان به مواد با کیفیت بازار ها ، تسهیل صادرات و ایجاد عاید برای

 های خالق اقتصادی مبادرت میورزند .

 برنامه  ملی زیربنا

 : پنج سالجدول زمانی

 000,000 ,5,995دالر امریکایی          بودجه:

 تعهد: منابع مالی مشخص برای برخی از اجزای تأمین مالی مشخص شده اند، اما هیچ کدام تا کنون نهایی نشده اند.

 TBDمالی:  ءخال 

 شورای انکشافی : شورای انکشافی زیربنا

در زمان کنفرانس بروکسل توسعه یافت. از آن زمان، لیست پروژه ها به منظور برنامه ملی دارای اولویت وضعیت :  این 

الن تطبیق آن در حالت انکشاف بوده و گزینه های مالی تحت پاولویت بندی فعالیت ها توسعه داده شده است. 

 ی قراردارند.بررس

 تفصیل:

 جز اول
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، گسرتش شبکه های والیتی TAPکیلو وات  500انرژی: خطوط انتقال جدید و پروژه های سب استیشن : خط انتقال 

 . سيستم شميس خارج و داخل شبکه قابل تجدید، پروژه های تولید انرژی ملی، نیروگاه های آبی 

 دالر امریکائی 1,370,000,000بودجه:  

 جز دوم:

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

 تدارکات.

 شبکه جاده: جاده حلقه، جاده اتصال به نقاط عبور مرزی، تونل سالنگ و جاده دسرتسی، 

O&Mهرات،  –وایی هرات، تورغندی اندخوی، توسعه رسک جوی نو الی میدان ه -؛ شبکه ریلی )لینک کوتاه(: آقینه

شیرخان بندر. رسک حلقوی کابل، ترانسپورت عمومی، سیستم ترانسپورت  –کندز  –مزار رشیف  -شربغان -اندخوی

 ودیگر تجهیزات تخنیکی. MLATهوشمند، میدان هوایی ورادار 

 دالر امریکائی  000, 995,000 ,2بودجه: 

 جزسوم:

 منابع آبی وآبیاری:

 آبیاری )بازسازی طرح های موجود، طرح های جدید و مخزن آب(زراعتیاری، آثار فیزیکی آب

 دالر امریکائی   650,000,000بودجه:  

 چهارم:  جز

 توسعه صنایع استخراجی: مرتبط با سایر بخش ها

 بودجه: ندارد

 پنجم: جز

 مسکن، مناطق توسعه و مناطق ویژه اقتصادی:سکتور شهری

 امریکائیدالر   600,000,000بودجه: 

 ششم: جز

  Digital Casa:اوری اطالعات و ارتباطاتنف

 دالر امریکائی  000 ,90,000بودجه: 

 جز هفتم: 

 لین انتقالی  TAP 500kvو  TAPI, CASA 1000:طات منطقویارتبا

 دالر امریکائی  330,000,000بودجه: 
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 انکشاف برنامه جامع ملی دارای اولویت زراعت

 سال پنج :جدول زمانی

 دالر امریکائی   1,978,100,000 :بودجه

 تعهد:  مراجعه به اجزا

 :  مراجعه به اجزا    مالیخالء 

 شورای انکشافی:  شورای ارائه خدمات و مشارکت شهروندان

وضعیت: یک پیش نویس این برنامه ملی دارای اولویت در جریان کنفرانس بروکسل انکشاف یافته بود اما هیچگونه 

ی و ارزش پولی را در برنداشت بناً این برنامه ملی دارای اولویت در حال حارض مورد بررسی قرار داشته ارزیابی اقتصاد

 بازبینی و پیرشفت های عملی دیگرآن  بررسی گردد. 2016تا ارزیابی اقدامات مربوط به هزینهآنالی اکترب سال 

 تفصیل:

 اول:جز 

،توجه خواهد رسید لیون هکتاریم2.7لیون هکتار به یم2.45 سال آینده افزایش زمین های آبیاری شده از  5آبیاری:در 

خواهد رسید که باالی  لیون هکتار یم3.1 به  2025دراز مدت باالی افزایش  سطح زمین های قابل آبیاری تا سال 

 انواده تاثیر گذار خواهند  بود. خ 650,000 گیسطح زند 

 بود . خواهد ملیون تن غله جات 8ملیون تن به 5.8افزایش از  آن عهنتیجه متوق

 دالر امریکائی  393,000,000بودجه:

 دالر امریکائی193,000,000 تعهد: 

 دالر امریکائی   200,000,000کرسبودجه:

 دوم: جز

هکتار زمین 110,000لیون تن است.عالوه بر این یم5.9سال آینده  5هدف تولیدات گندم در  گندم و دیگر حبوبات:

 3.1لیون به یم 2.45 سال آینده قرار خواهد گرفت، افزایش فی واحد تولیدات از5 آبی و للمی تحت کشت گندم در 

لیون تن برای زمین های للمی،تقویت یم 1.3لیون تن به یم 1.03لیون تن فی هکتار برای زمین های آبی و یم

-2016هکتار زمین آبی و للمی(،مرحله اول برنامه ملی گندم )250,000 والیت )تقریبی، 16ارتباطات زراعتی در 

-2019( باالی کاسنت ضایعات حاصالت گندم توجه خواهد داشت ) دومیلیون تن ساالنه( ومرحله دوم )2018

 ( باالی انکشاف روش های جدید وارایه خدمات موثرتوجه دارد. 2021

 دالر امریکائی 350,000,000  بودجه: 

 دالر امریکائی  80,200,000تعهد: 

 دالر امریکائی  269,800,000کرسبودجه: 

 سوم: جز

افزایش تعداد حیوانات و / یا افزایش سطح بهره وری در هر حیوان برای پاسخگویی به تقاضای بیشرت  :حیوانات اهلی

. وترنری 1در دوبخش کلیدی(  2045میلیون الی   70 ،2025میلیون الی  47برای غذا از جمعیت رو به رشد. ) 

 . محصوالت حیوانی.2وصحت حیوانی. 

 دالر امریکائی  350,000,000بودجه: 
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 دالر امریکائی  70,000,000تعهد:  

 دالر امریکائی  280,000,000کرس بودجه:  

 جز چهارم:

هکتار زمین را تحت  400,000( بخش فرعی انتظاردارد که 2014) بانک جهانی فیصد 5.5رشد ساالنه :باغداری

% در 2افزایش 2024میلیارد دالرامریکایی به رشد تولیدات ناخالص داخلی تا سال  1.6پوشش قرارداده و کمک 

حاصالت غله جات با رسمایه گزاری درست درطرح احیای آبیاری امکان پذیر است.  ظرفیت باال بردن تولیدات ناخالص 

(. توسعه زمین های 2012میلیارد دالرامریکایی در سال  1.4ا مقایسه ) ب 2024میلیارد تا سال  3.23داخلی به 

% درسال. افزایش صادرات   10-5هکتار. افزایش فی هکتار تولیدات با افزایش تولیدات  12,400باغداری ساالنه به 

ولیدات ت 15–10% درسال. توسعه محصوالت صنعتی از قبیل)کتان، زعفران و سویا( و5محصوالت باغ داری حداقل 

 سال آینده.5باغداری با ارزش، به شمول میوه های خشک وتازه در 

 دالر امریکائی   350,000,000بودجه:   

 دالر امریکائی   70,000,000تعهد: 

 دالر امریکائی   280,000,000کرسبودجه: 

 جز پنجم: 

)بیست یک ومین نشست پاریس رویکردهای تغییر آب و هوا با کشورهای همسایه و چارچوب  :مدیریت منابع طبیعی

در رابطه به تغیر اقلیم( مقایسه شده است. توسعه اقتصادی پایدار جوامع که به منابع طبیعی بستگی دارد. این جزء 

ستون است: جنگلداری، مراتع و مدیریت گیاهان دارویی، مدیریت منطقه حفاظت شده، توسعه رسمایه  4دارای

 انسانی وغیر انسانی.

 دالر امریکائی   318,700,000بودجه:  

 دالر امریکائی    17,000,000تعهدات: 

 دالر امریکائی 301,700,000کرسبودجه: 

 جز ششم:

% نفوس کشور از مصونیت غذایی برخوردارنیستند. تغییرات اقلیمی، خطرات طبیعی و  33:مصونیت غذایی وتغذیه

 شود. کشاورزی شهری و باغداری خانگی تشویق خواهد شد.درگیری باعث تأثیر بر دسرتسی اساسی مواد غذایی می 

 دالر امریکائی  81,400,000بودجه:      

 دالر امریکائی   17,000,000تعهدات:   

 دالر امریکائی64,400,000 کرسبودجه:

 جز هفتم:

 تشکیل خواهند شد. سال آینده 2لغوشده و در  ساختار و فرایندها وزارت زراعت :اصالحات اداری

 هشتم:  جز

تحقیقاتی که  مسیر مهم برای نگهداری و توسعه فعالیت های زراعتی است.بزرگرتین رسمایه گذاری  :تحقیق وتوسعه

در ریاست های زراعت والیتی  خواهد بود چرا که نزدیک به دهقان است و از رویکردهای دهقان محور با ارائه خدمات 

 حامیت می کند.
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 دالر امریکائی 50,000,000بودجه: 

 دالر امریکائی3,500,000 تعهدات: 

 دالر امریکائی  46,500,000 کرسبودجه:   

 جز نهم: 

دسرتسی به قرضه توسط کشاورزان همچنان یک چالش بزرگ است. بانک های تجاری می توانند نقش  :اعتباردهی

یاز است. در این میان بانک توسعه داشته باشند. سیاست های مالی بهرت تعریف شده برای تحریک اعتبار مورد ن

 سال آینده و "واسطه های مالی" نیز شامل می شود. 5 زراعتی در 

 دالر امریکائی ) هیچ تعهدی صورت نگرفته(100,000,000بودجه: 

 جز دهم:

)مسائل مربوط به نظارت، زراعتیحامیت از سکتورخصوصی: مشارکت در بخش خصوصی به عنوان فعالیت های بیشرت

سال آینده،وزارت زراعت آبیاری و مالداری  به دنبال اسرتاتیژی توسعه  5های فصلی، مشوق های مالیاتی(؛ طی تعرفه

اقتصادی بر اساس رسمایه گذاری بخش خصوصی در پردازش زنجیره ارزش برای تحریک تقاضای بازار و بهره 

 است.زراعتیوری

 جز یازدهم:

 زنان در کشاورزی و مبارزه با فساد. مبارزه با مواد مخدر، بخش های همه شمول:  

 پالن اصالحی سکتور عدلی و قضایی 

  سال  پنج جدول زمانی:

 کار روی بودجه در حال جریان است  :بودجه 

 :مالی  ءخال 

 حکومتداری، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ی:انکشاف یشورا 

 وضعیت:

مجلس  بعهدهاین برنامه دارای اولویت توسط کمیته عدلی و قضایی کابینه تائید گردیده  تطبیق آن در حال حارض 

شورای عالی برای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد میباشد.و اسناد در حالت ترجمه به زبان  انگلیسی قرار دارد، و 

ه های عملیاتی خویش را دنبال میکند و هزینه های آن را می متام وزارت خانه ها و ادارات ذیدخل کار بر روی برنام

 پردازند.

 تفصیل:

 جزاول : اصالحات ساختاری موسسات بخش عدلی ) در جریان (

 جزدوم: ارتقا ظرفیت )  جریان دارد ( 

 جزسوم: مبارزه با فساد ) جریان دارد(

 جز چهارم : شفافیت و پاسخگویی ) جریان دارد(

 آگاهی دهی عمومی بازار )جریان دارد (جز پنجم : برنامه 

 جز ششم : بررسی و اصالح قوانین ) جریان دارد (
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 پروگرام  انکشافی معادن و منابع 

 سال پنج :جدول زمانی

 دالر امریکائی130,032,450 :بودجه

 :تعهد

 :مالی ءخال 

 شورای های انکشافی زیربنا :شورای انکشافی

ماه می با دونر ها  16ت : طرح ابتدائی توسط وزارت معادن و پطرولیم ترتیب گردیده و برای نظر خواهی به تاریخ یوضع

 انکشاف خواهد یافت   2017رشیک ساخته شده و یک برنامه تفصیلی در ماه اکتوبر سال 

 تفصیل:

 جز اول:

 ارتقا ظرفیت صنعتی :

 دالر امریکائی  25,541,700بودجه: 

رفیتوزارتخانهبرایتقویتبهترمدیریتظارتقا

چارچوبحاکمیتشفافوپاسخگو

 اصالحاتشرکتهایدولتی

اصالحاتدرپالیسیهاوقوانین

 جز دوم : 

 GEO-TECHNICALارتقا رسمایه گذاری و اطالعات 

 دالر امریکائی 241,600 ,40: بودجه

 AGSگسرتش قابلیت های 

 معلومات و رسمایه گزاری 

 جز سوم : 

 مقررات، بازرسی و تطابق 

 دالر امریکائی   150 ,39,584  بودجه : 

 بهبودچارچوبقانونی

بهبودجوازوتطابققراردادها

تقویتنظارتوارزیابی

 برنامه انکشافی نیروی برشی

 سال پنج :جدول زمانی

 تعیین خواهد گردید :بودجه

 تعهد:
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 :مالیء خال 

 شورای انکشافی قوای برشی :شورای انکشافی

ت: مسوده طرح ابتدایی این برنامه ملی دارای اولویت تهیه گردیده، که  فعال تحت بررسی حکومت میباشد.پالن عیوض

 تهیه خواهد گردید. 2017مرشح این برنامه الی اکتوبر 

 :تفصیل

 جز اول :

 آموزش های  حرفوی و تخنیکی

:تفکیک میان  تعلیامت حرفوی  اساسی برای    (TVET)حرفوی و آموزش نیاز فهمیدن تفکیکی از تعلیم  تخنیکی 

 ( و آموزش،آموزش مجدد کسانیکه بیکار اند، وآموزش بیشرت  برای کارمندان و بزر گساالن 19-15جوانان )

 است.% رسیده 5(، فعال فقط به  19-15تفکیک گروپ های مورد نظر:نیاز برای رسیدن زیادتر گروپ های مورد نظر ) 

 مدرن سازی دوره آموزشی سنتی

 مدیریت خودی رشکت ها

 همکاری میان سکتور خصوصی و سکتور های عامه

 تحقیق ورسیده گی به نیاز

 دوم : جز

 تحصیالت عالی

 بهبود یافنت کیفیت تحصیالت در پوهنتون ها

 مدرن ساخنت رضوریات تدریس و آموزش پوهنتون

 اجد رشایطتوسعه تیم کاری تحصیل کرده متخصص  و و 

 صدور مجوز، تضمین کیفیت و اعتبار نامه موسسات  تحصیالت عالی به اساس معیارات بین املللی

 کیفیت درباره تحصیالت عالی سکتور خصوصی تحقیق و محصول از پوهنتون های افغان

 برنامه حکومتداری مؤثر 

 پنج سالجدول زمانی : 

 کار در حال جریان است  :بودجه

 :تعهد

 :مالی ءخال 

 شورا ی انکشافی: شورای حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

 ت:عیوض

بخش مدیریت مالی عامه  تکمیل گردیده و تحت تطبیق قرارد دارد.  جهت تکمیل بخش پالیسی حکومتداری والیتی  

 کار جریان دارد. 

 تفصیل: 

 جز اول :

 مدیریت مالی عامه  
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بخش اصالح مدیریت عامه  تحت  تطبیق است. میکانیزم تطبیق آن ازطریق پالن بهبود اجراات مالی صورت میگیرد، 

ساله برای همه اشرتاک کننده گان تیم )  5گشایش یافت.این پالن به اساس طرح پالن  2016که این پالن در سال 

جهت دادن  انگیزه  وپیگیری از (TBPM)یریت اجراات تیم  اساساً وزارت مالیه و دو ارگان خارج از وزارت( با  روش  مد

 اجراات میباشد.

 جز دوم :

 حکومتداری والیتی

بخش حکومتداری  تحت بررسی گروپ کاری که مشتمل از چندین وزارت و إدارات مستقل دولتی بشمول اداره 

وزارت اقتصاد ووزارت احیا و مستقل ارگان های محلی ، وزارت مالیه )معینیت پالیسی وریاست عمومی بودجه(، 

انکشاف دهات  میباشد.  هدف این گروپ کاری  تهیه یک سند جامع است که شامل پالیسی نهای  بودجه والیتی، به 

 همین ترتیب مسوده پالیسی حکومتداری والیتی و مقرره پالن والیتی میباشد

تنظیم یافته است تهیه خواهد  1394/2015ل این  سند نظر به پالیسی  بودجه والیتی ابتدایی موجود ، که در سا

گردید. این برنامه  حکومتداری والیتی از پایین به برنامه میثاق شهروندی ارتباط و پیوند خواهد خورد و هدف آن تهیه 

 یک پالن حکومتداری  میباشد، که بهبود عرضه خدمات، حسابدهی، و منایند گی حکومت را تسهیل مناید.

 ی:برنامه انکشاف شهر 

 سال پنججدول زمانی : 

 بودجه:   کار در حال جریان است 

 تعهد: 

 مالی :ء خال 

 شورای انکشافی زیربنا  :شورا ی انکشافی

وضعیت :  یک طرح ابتدای برای این برنامه در کنفرانس بروکسل ترتیب گردیده بود که سه ستون اصلی به عنوان 

ت ذیدخل  باالی توسعه بودجه و برای آماده اوزارت خانه ها و ادار چارچوب کلی برای این برنامه ملی شناخته شده . 

 ئیوی کار میکنند .        اسازی برنامه اجر 

 تفصیل :

 جز اول:

 تقویت و انسجام مدیریت شهری:

اصالح چارچوب برنامه ریزی شهری جهت اتخاذ برنامه های مختلف در سطح اداری.برنامه ملی پالیسی انکشاف 

 ملی شهری تدوین و تصویب گردید . شهری اسرتاتیژی

 دوم   جز

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

برنامه تقویت همبستگی ملی از طریق شورا های انکشافی و جلسات گزر ها به وسیله ساختار های موجوده اجتامعی  

 دید شهری .جو سکتور خصوصی انکشافی و تطبیق پالن 
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 جز سوم : 

 اطمینان از مسکن مناسب و دسرتسی به اقتصاد شهری و زیربنا

شناسایی پروژه های عمده مورد نیاز در سطح منطقه و محل / تقویت پارک های صنعتی مراکز گزر های کو چک و  

 متوسط در پنج شهر های عمده با در نظر داشت موثریت های موجود 

 برنامه انکشاف سکتور خصوصی 

 سال  پنججدول زمانی :  

 :هجبود

 تعهد :

 مالی: ءخال 

 انکشافی : شورای عالی اقتصادی  یشورا
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 فصل هفتم
 رسوی وضعیت زنده گی  در افغانستان :

جامع ترین منبع معلومات درمورد وضعیت اجتامعی واقتصادی مردم  1395رسوی وضعیت زنده گی در افغانستان 

درافغانستان است که توسط اداره مرکزی احصائیه جمهوری اسالمی افغانستان به کمک تخنیکی انستیتیوت سکتور 

 به نرش رسید . 1397( درسال ICONعامه جامعه اروپا ) 

فعالیت ارزنده اداره مرکزی احصایه بوده که خصوصیت چند  1395وضعیت زنده گی درافغانستان سال نرش رسوی 

گانه این رسوی یک وسیله منحرص به فرد برای پالیسی سازان  ومتام سازمان های ملی وبین املللی بشام میرود ،  ویژه 

غیرات فصلی درشاخص های انکشافی گی ها ی این رسوی عبارت اند از پوشش نفوس کوچی ، توانائی تحلیل ت

مرتبط، توانائی تولید احصائیه به سطح والیت همچنان تداوم رسوی زمینه تحلیل میالن شاخص های کلیدی انکشافی 

 را مهیا میسازد..

هدف از  12شاخص را تحت پوشش قرارداده که شامل  20،  1395رسوی وضعیت زنده گی درافغانستان برای سال 

انکشاف پایدار بوده واکرثیت آنها دراین دراین گزارش ارایه گردیده است ، رسوی وضعیت زنده گی اهداف  17میان 

درافغانستان حاوی معلومات اساسی درمورد نفوس وخانوارها ، بازار کار، فقر، مصئونیت غذائی ، زراعت، صحت، تعلیم 

نند ، اسرتاتیژی های مقابله با آن واولویت وتربیه ، مسکن، جنسیت  وچالش هایکه خانوار های افغان درگیر آن هست

 های مردم برای انکشاف درآن انعکاس یافته است .

 :  ALCS-2017وضعیت زنده گی مردم والیت بامیان به اساس رسوی 

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

 18029.2 18029.2 18029.2 18029.2 (sq.kmمساحت )

 25.2 24.4 23.6 21.7 هر کیلومرت مربع(تراکم جمعیت )افراد در 

 92 93 99 105 نسبت وابستگی

 106.9 106.5 105 98.1 نسبت جنسیتی

 64.9 59.8 54.2 34.1 سال( )%( ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )

 40.9 38.3 35.5 22.1 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل 

 بازدید( )%(یک 
28.3 63.5 78.9 84.7 

زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن 

 میدهند )%(
9.6 39.4 47.8 63 

سال، در حال حارض   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 

 متاهل اند )%(
8.3 13 14.6 10.9 

 ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 ساله(
0.37 0.57 0.67 0.57 
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 11.4 12.9 8.9 9.5 ساله )%( ۴۹تا  ۱۵متاهل چند همرسی زنان 

 _ _ 27.1 10.3 جمعیت با کمبود پروتئین )%(

 _ _ 24.6 0.2 جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )%(

 4.8 5.9 6.9 5.7 نسبت وابستگی ساملندان

 38 42.6 37.4 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 9.3 18 17.6 _ میزان زیراشتغال )%( 

 37.4 32.1 23.7 _ بیکاری )%(میزان 

 60.7 62.7 49 _ میزان مشارکت نیروی کار )%(

 46.7 50.1 41.3 _ استخدام نه چندان سود مند

 70.6 73 _ _ جمعیت مشغول در کشاورزی )%(

 11 10 _ _ جمعیت مشغول در تولید )%(

 18.4 17 _ _ جمعیت مشغول در خدمات )%(

 61.3 _ 43.6 53 میزان فقر )%(

جمعیت که در فضا باز رفع حاجت مینامیید 

)%( 
83.1 43.2 40.5 29.2 

جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده 

 مینامییند )%(
99.6 99 94.5 97.3 

 99.6 94.5 94.9 38.1 خانواده که دارای برق میباشند )%(

 7.6 7.3 7.6 6.6 تعداد خانواده

زنده گی افراد که در خانواده های پرجمعیت 

 میکنند )%(
77 75.5 76 77.2 

 23 17.8 15.1 1.2 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 

 1.9 0.96 0.22 0 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری 

 هستند )%(
76.3 76.4 75 73.2 

خانواده هایی که دارای زمین های للمی 

 هستند )%(
19.7 25.4 40.6 32.1 

 15.5 24.6 25.9 9.2 خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )%(
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اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده 

 ها )جریب(
3.2 4.2 4.6 3.1 

اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده 

 ها )جریب(
5.5 20.8 9.1 8 

خانواده اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به 

 ها )جریب(
0.8 1.4 1.3 1.2 

 رسوی وضعیت زنده گی  به سطح ملی :

 08 -2007 شاخص ها
2011-

12 
2013-14 

2016-

17 

 652864 (sq.kmمساحت )
65286

4 
652864 

65286

4 

 42.4 40.7 39.1 35.3 تراکم جمعیت )افراد در هر کیلومرت مربع(

 101 100 104 105 نسبت وابستگی

 103.9 105.3 105.7 105 نسبت جنسیتی

 53.6 51.7 46.6 38.9 سال( )%( ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )

 34.8 34.3 31.4 26.2 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک بازدید( 

)%( 
32.8 51.2 63 70.2 

 53.4 45.2 39.9 21.8 )%(زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن میدهند 

سال، در حال حارض متاهل اند   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 

)%( 
17.9 19.5 17.9 16.4 

 0.57 0.55 0.52 0.45 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 7.8 7.4 7.3 8.1 ساله )%( ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 

 _ _ 19.4 15.7 جمعیت با کمبود پروتئین )%(

 _ _ 18.5 6.1 جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )%(

 5.4 4.9 5 5.7 نسبت وابستگی ساملندان

 23.9 42.9 45.7 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 15.6 55.4 49.8 _ میزان زیراشتغال )%(

 30.7 22.6 8.2 _ میزان بیکاری )%(

 53.9 55.4 49.8 _ میزان مشارکت نیروی کار )%(

 39.5 39 25 _ نه چندان سود منداستخدام 
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 44.32 44 _ _ جمعیت مشغول در کشاورزی )%(

 18.08 22 _ _ جمعیت مشغول در تولید )%(

 37.59 34 _ _ جمعیت مشغول در خدمات )%(

 54.5 39.1 36.5 36 میزان فقر )%(

 13.6 19.2 15 24.6 جمعیت که در فضا باز رفع حاجت مینامیید )%(

 74.8 75.9 79.9 83.2 مواد سوخت جامد استفاده مینامییند )%(جمعیت که از 

 97.6 89.5 68.9 41.1 خانواده که دارای برق میباشند )%(

 7.7 7.4 7.4 7.3 تعداد خانواده

 43.9 42.6 43.8 33.7 افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده گی میکنند )%(

 21.2 17.3 14.1 5.8 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 

 2 1.22 0.50 0.27 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

 37.9 36.6 37.9 40.4 خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند )%(

 19.4 16.3 16.8 16.4 خانواده هایی که دارای زمین های للمی هستند )%(

 13.1 12.6 12.6 10.3 خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )%(

 4.9 6.1 6 6.7 اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(

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

 1.9 1.9 2 2 اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(

 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی :

شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه مشرتکاً، توسط وزارت اقتصاد، اداره ملی احصائیه و معلومات و گزیده 

وزارت کار و امور اجتامعی، شهدا و معلولین، ترتیب گردیده است که در بر گیرنده ارقام جدید در سیزده بخش مختلف 

اشتغال، معارف، صحت، جنسیت، مسکن و دسرتسی به شامل ارقام نفوس، فقر ونابرابری، مصئونیت غذایی، کار و 

 .خدمات اساس، مصئونیت اجتامعی، زراعت و مالداری، سکتور حقیقی، سکتور مالی و سکتور خارجی، می باشد

دراین بسته معلوماتی، ارقام شاخص های مهم احصائیوی و اقتصادی  به شکل مطلق و نسبی به طور مخترص وساده، 

بناً، برای استفاده کنندگان ارقام که در بخش های متذکره به معلومات مخترص رضورت داشته انعکاس داده شده 

باشند، می تواند ممد واقع گردد. در صورت رضورت به تفصیل بیشرت، استفاده کنندگان، می توانند منابع ارقام را که 

  در ستون اخیر جداول ذکر شده است، دریافت منایند.

ج این نرشیه به سطح ملی تهیه و ارایه گردیده است ولی بعضی شاخص های که امکانات تجزیه آن با آنکه ارقام مندر  

 به سطح شهری، دهاتی و کوچی و جود دارد به تفکیک ساحات مسکونی نیز ارایه گردیده است. 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه

 نفوس 1

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

تعداد مجموع افرادیکه در یک زمان معین در یک  نفوس کشور 1.1

 ساحه معین جغرافیائی زندگی میکنند.

 

نرشیه برآورد  نفر 31,575,018 %100

 1397نفوس 

 

سهم نفوس  1.2

 شهری

ندگی می فیصدی نفوس که در مناطق شهری ز

 کنند.

نرشیه برآورد  نفر 7,507,953 23.7%

 1397نفوس 

 

سهم نفوس  1.3

 دهاتی

ندگی می فیصدی نفوس که در مناطق دهاتی ز

 کنند.

نرشیه برآورد  نفر 22,567,065 71.5%

 1397نفوس 

 

سهم نفوس  1.4

 کوچی

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

 1397نفوس 

 

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

 1397نفوس 

 

نبست نفوس ذکور بر نفوس اناث بوده و نشان  نسبت جنس 1.6

 مردان در مقابل صد زن می باشد.دهنده تعداد 

رسوی وضعیت   %105

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

نسبت وابستگی  1.7

 اطفال

ر سن کاساله( بر نفوس  14الی  0نسبت اطفال )

 (64الی  15)

رسوی وضعیت   96.09%

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

نسبت وابستگی  1.8

 کهن ساالن

نفوس فعال  و باالتر از آن بر 65نسبت افراد سن 

 (64الی  15)

رسوی وضعیت   5%

زندگی در 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 1395افغانستان

نسبت وابستگی  1.9

 مجموعی

+  و باالتر از آن بر 65و  14-0نسبت افراد سن 

 (64الی  15نفوس سن کار  )

رسوی وضعیت   101%

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

میزان رشد  1.10

 نفوس

اندازه نفوس عبارت از تغییر )افزایش یا کاهش( در 

در فاصله معین زمانی میباشد که معموآل به فیصدی 

 ارائه میشود

نرشیه بر آورد   2.14%

 1397نقوس 

 

فیصدی نفوس  1.11

به تفکیک گروپ 

 های سنی وسیع

 سال 14- 0( 1)

(2 )15-64 

 سال

 (3 )65+ 

 %47.52 فیصدی گروپ های سنی نفوس از مجموع نفوس

49.91% 

3 2.57% 

14,124,916 

14,835,404 

764,003 

نرشیه بر آورد 

 1396نقوس 

 

 

 

 

 

 فقر و نابرابری 2

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

فیصدی نفوس که مجموع مصارف  میزان فقر 2.1

ن پائین تر از یی شااغیر غذموادغذایی و 

 ملی قرار داشته  باشد.خط فقر 

ندگی رسوی وضعیت ز  15,837,319 54.5%

 1395در افغانستان 

 

میزان فقر به تفکیک  1.2.1 2.2

 محل اقامت:

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

فیصدی نفوس تحت خط فقر از مجموع 

( 3( دهات و )2( شهرها )1نفوس در )

 نفوس کوچی

41.6% 

58.6% 

 

2,877,417 

13,033,139 

 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 

 

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

 وزارتاقتصاد

 ( کوچی3)

فاصله وسطی بین سطوح مصارف فقرا و  شگاف فقر 2.3

خط فقر بنام شگاف فقر یاد می گردد و 

 شدت فقر را نشان می دهد.

رسوی وضعیت زندگی   15%

 1395در افغانستان 

 

فیصد  20سهم مرصف  2.4

 فقیرترین در مرصف مجموعی

فیصد فقیرترین  20مصارف مجموعی 

 نفوس از مجموع مصارف متام نفوس کشور

وضعیت زندگی رسوی   7.3%

 1395در افغانستان 

 

نشاندهنده توزیع عاید/ مرصف می باشد،  رضیب جینی 2.5

و یک تحول می  0این شاخص در بین 

 کند.

 1نشاندهنده توزیع عادالنه کامل و  0

نشان دهنده توزیع غیر عادالنه مطلق می 

 باشد

رسوی وضعیت زندگی   0.31

 1395در افغانستان 

 

فقیر به  نسبت خانوارهای 2.6

تفکیک  اشتغال رئیس خانوار 

 در سکتور

 ( سکتور زراعت1)

 ( سکتور صنعت2)

 ( سکتور خدمات3)

 

تعداد خانوارهای فقیر که رئیس خانوار در 

سکتور های مختلف مرصوف کار اند، از 

 مجموع نفوس تحت خط فقر

63  % 

58 % 

45 % 

رسوی وضعیت زندگی  

 1395در افغانستان 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 مصئونیت غذایی 3

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

میزان عدم مصئونیت  3.1

 غذایی

کیلو  2100از کمتر فیصدی نفوس که 

 ایدخذ مینمکالری در روز ا

رسوی وضعیت زندگی  12,984,273 44.6%

 1395در افغانستان 

29,112,719  

فیصدی  -نفر

باساس نفوس 

-17رسوی 

محاسبه  2016

 شده است

میزان عدم مصئونیت  3.2

 غذایی شدید

 1500فیصدی نفوس که روزانه کمرت از 

 کیلوکالری اخذ مینامید

رسوی وضعیت زندگی در  3,899,437 13.4%

 1395افغانستان 

 

 

 

 

فیصدی نفوس که مرصف روزانه ایشان  میزان کمبود پروتین 3.3

 گرام پروتین در روز میباشد 50کمرت از 

رسوی وضعیت زندگی در  8,763,895 30.1%

 1395افغانستان 

 

 کار و اشتغال 4

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

و  باال تر از مجموع  14فیصدی افراد سن  میزان نفوس در سن کار 4.1

 نفوس کشور

رسوی وضعیت زندگی در  15,902,108 54,6%

 1395افغانستان 

 

میزان نفوس در سن کار به تفکیک  4.2

 محل اقامت:

 (شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

و  باال تر از مجموع  14فیصدی افراد سن 

 نفوس کشور

1.  26 % 

2. 69.4 % 

3.  4.6% 

1. 4,127,528 

2. 11,049,294 

3. 724,286 

رسوی وضعیت زندگی در 

 1395افغانستان 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

میزان مشارکت نیروی کار به  4.3

 تفکیک جنسیت

 ( هر دو جنس1)

 مرد   (2)

 زن   (3)

فیصدی نفوس که در سن کار قرار داشته، 

 مرصوف کار و بی کار اند.

1. 53.9% 

2. 80.6% 

3. 26.8% 

1. 8,478,434 

2. 6,392,655 

3.2,085,779 

رسوی وضعیت زندگی در 

 1395افغانستان 

 

میزان مشارکت نیروی کار به  4.4

 تفکیک محل اقامت:

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 (کوچی3)

فیصدی نفوس که در سن کار قرار داشته، 

 مرصوف کار و یا بیکار اند.

1. 48.0% 

2. 54.9% 

3. 72.4% 

1. 1,962,974 

2. 5,993,117 

3. 522,370 

رسوی وضعیت زندگی در 

 1395افغانستان 

 

 نفوسنسبت اشتغال بر  4.5

 

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

 1395افغانستان 

 

 

 میزان بیکاری به تفکیک جنسیت: 4.6

 ( هر دو جنس1)

 ( مرد2)

 ( زن3)

 

از قبل هفته یک فیصدی نیروی کار که 

یا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کارسوی، در 

ر ساعت کاهفته گذشته کمرت از هشت ی ط

 کرده اند. )تعریف ملی(

1. 23.9% 

2. 18.3% 

3. 41.0% 

1. 2,024,800 

2. 1,170,100 

3. 854,700       

 

رسوی وضعیت زندگی در 

 1395افغانستان 

 

 

 

میزان بیکاری به تفکیک محل  4.7

 اقامت:

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ملی4)

از قبل هفته یک فیصدی نیروی کار که 

یا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کا رسوی، در

ر  ساعت کاهفته گذشته کمرت از هشت ی ط

 کرده  اند. )تعریف ملی(

1. 26.5% 

2. 24.0% 

3. 12.3% 

4.23.9 % 

1. 520,600 

2. 1,439,800 

3. 64,300 

4.2,024,800 

رسوی وضعیت زندگی در 

 1395افغانستان 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

سال و باالتر از آن که در  14افراد فیصدی  میزان کم کاری )کار نا کافی( 4.8

روی مشغول کار بوده اند ساز قبل هفته یک 

ساعت کار  40از کمتر ولی طی هفته متذکره 

کرده باشند، در حالیکه برای کار اضافی 

 متایل و فرصت داشته اند به اساس:

 ( نیروی کار فعال.1)

 (  اشتغال.2)

1. 15.6% 

2. 20.5% 

گی در رسوی وضعیت زند  1,320,928

 1395افغانستان 

 

سه کتگوری کار شاقه طفل از لحاظ سن  کار اطفال 4.9

 تعریف شده است:

ساله انجام  11-5. هر کاریکه توسط اطفال 1

شود، بدون در نظر داشت ساعات یا رشایط 

 کار،

سال  14-12( هر کاریکه توسط اطفال 2 

ساعت انجام می شود و یا اجرای  14حداقل 

 کار های خطر ناک، 

 17-15( کاریکه توسط اطفال بین سنین 3

ساعت یا بیشرت انجام شود، یا  43ساله برای 

کار های خطر ناک، کار شاقه طفل تلقی 

 میگردد.

رسوی وضعیت زندگی در  2,736,200 26.50%

 1393ن افغانستا

 

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

ر و یا بیکار بوده جستجو کااز رسوی، در قبل 

هفته گذشته کمرت از هشت ی طیا اند و 

 ر داشته اند. )تعریف ملی(ساعت کا

رسوی وضعیت زندگی در  84,2000 30.7%

 1395افغانستان 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

به تفکیک میزان بیکاری جوانان  4.11

 جنسیت

 مرد   (1)

 زن   (2)

 هر دو جنس (3)

هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )

ر و یا بیکار بوده جستجو کااز رسوی، در قبل 

هفته گذشته کمرت از هشت ی طیا اند و 

 ر داشته اند. )تعریف ملی(ساعت کا

1. 44 % 

2. 46 % 

3. 30.7% 

1. 523,709 

2. 396,683 

3. 842,000 

رسوی وضعیت زندگی در 

 1395افغانستان 

 

 

 

 

 

 

 

میزان بیکاری جوانان به تفکیک  4.12

 محل اقامت:

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )

ر و یا بیکار بوده جستجو کااز رسوی، در قبل 

هفته گذشته کمرت از هشت ی طیا اند و 

 ر.ساعت کا

1. 39.1% 

2. 29.6% 

3. 13.3% 

1. 144,232 

2. 366,467 

3. 13,010 

رسوی وضعیت زندگی در 

 1395افغانستان 

 

فیصدی نیروی کار که توامنندی خواندن،  نیروی کار با سواد 4.13

نوشنت و حل محاسبات ریاضی را داشته و 

 ساده باشد.

رسوی وضعیت زندگی در  5,629,256 35.85%

 1395افغانستان 

 

های فعالیت فیصدی افراد شاغل  که در  در سکتور زراعتسهم اشتغال   4.14

ول به کار مشغو مالداری عت مربوط به زرا

 هستند.

رسوی وضعیت زندگی در  2,814,511 44.3%

 1395افغانستان 

 

فیصدی افراد شغال که در فعالیت مربوط به  ساختامن سهم اشتغال در سکتور 4.15

 ساختامن مشغول به کار هستند.

رسوی وضعیت زندگی در  619,887 9.8%

 1395افغانستان 

 

فیصدی نیروی کار که در سکتور تولید  سهم اشتغال در سکتور تولید 4.16

 مشغول کار هستند.

رسوی وضعیت زندگی در  511,454 8.1%

 1395افغانستان 

 

 رسوی وضعیت زندگی در  11,977 %0.2فیصدی نیروی که در سکتور معدن مشغول سهم اشتغال در سکتور معادن و  4.17
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 1395افغانستان  هستند. کار استخراج

سهم اشتغال در سکتور خدمات  4.18

 عامه، شخصی و اجتامعی

فیصدی نیروی کار که در سکتور خدمات 

 عامه ، شخصی و اجتامعی مشغول  کار اند.

رسوی وضعیت زندگی در  1,252,987 19.7%

 1395افغانستان 

 

سکتور های تجارت سهم اشتغال در  4.19

عمده ، پرچون ، رستورانت و هوتل 

 ها

فیصدی نیروی کار که در سکتور تجارت 

عمده، پرچون، رستورانت و هوتل ها مشغول 

 کار اند.

رسوی وضعیت زندگی در  700,530 %11

 1395افغانستان 

 

سهم اشتغال در سکتور های  4.20

ترانسپورت، ذخایر، ارتباطات و 

 معلومات

نیروی کار که در سکتور ترانسپورت، فیصدی 

 ذخایر، ارتباطات و معلومات مشغول کار اند.

رسوی وضعیت زندگی در  368,063 5.8%

 1395افغانستان 

 

سهم اشتغال در سکتور های مالی،  4.21

 بیمه، رهنامیی معامالت و تجارت

فیصدی نیروی کار که در سکتور های مالی، 

تجارت مشغول کار بیمه ، رهنامیی معامالت و 

 اند.

رسوی وضعیت زندگی در  65,583 % 1

 1395افغانستان 

 

سهم اشتغال در سکتور های برق ،  4.22

 گاز و آب

فیصدی نیروی کار که در سکتور های برق ، 

 گاز و آب مشغول کار اند.

رسوی وضعیت زندگی در  4,935 0.1%

 1395افغانستان 

 

روز به طور انفرادی کار  کارگران که هر کارگران روزمزد 4.23

 میکنند

رسوی وضعیت زندگی در  1,008,148 15.7%

 1395افغانستان 

 

کارگران که بر اساس یک قرار  داد در سکتور  کارگران با معاش، خصوصی 4.24

 خصوصی مرصوف کار اند

رسوی وضعیت زندگی در  453,859 7.1%

 1395افغانستان 

 

کارگران که بر اساس یک قرار  داد در سکتور  کارگران با معاش، دولتی 4.25

 دولتی مرصوف کار اند.

رسوی وضعیت زندگی در  649,105 10.1%

 1395افغانستان 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

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

 1395افغانستان 

 

  %2.6 .کنند کسانیکه کارگر استخدام می کارفرما 4.27

169,488 

 

رسوی وضعیت زندگی در 

 1395افغانستان 

 

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

 1395افغانستان 

 

 معارف 5

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

5.1 

 

نایی اتوسال و باالتر از آن که  15س نفوی فیصد میزان سطح سواد

 باشند.را داشته نوشتن ن و نداخو

رسوی وضعیت زندگی در افغانستان  5,253,950 34.8%

1395 

 

میزان حضوریابی خالص  5.2

 )دوره ابتدائیه(

سال که واجدین صنوف  12-6فیصدی سنین 

فعاالنه در مکاتب ( اند و 6الی  1ابتدائیه )صنوف 

حارض اند. در این شاخص مشمولین و حارضین 

 مدارس اسالمی شامل منی باشند.

رسوی وضعیت زندگی در افغانستان  2,875,627 56.1%

1395 

 

میزان حضوریابی خالص  5.3

 )دوره ثانوی(

سال که واجدین  18الی  16فیصدی سنین 

( اند در 12 – 7نهادهای تعلیامت ثانوی )صنوف 

صنوف خویش حارض اند. در این شاخص مدارس 

 اسالمی شامل منی باشند.

 

رسوی وضعیت زندگی در افغانستان  1,359,552 35.7%

1395 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

میزان حضوریابی خالص  5.4

 تحصیالت عالی در 

که واجدین نهاد  24الی  19فیصدی نفوس سنین 

های تحصیالت عالی می باشند.در این شاخص 

 منی باشند.مدارس اسالمی شامل 

رسوی وضعیت زندگی در افغانستان  238,864 9.7%

1395 

 

میزان حضوریابی خالص  5.5

 تحصیالت عالی در 

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

نسبت خالص حضور به حیث تعداد شاگردان بر 

گروپ تیوریکی سن مکتب برای یک سطح معین 

مجموع نفوس  تعلیمی محاسبه شده و به فیصدی از

 6-12هامن گروپ سن بیان می شود. درین گزارش 

برای  24تا 19برای ثانوی و  18تا 13برای ابتدائی، 

 .تحصیالت عالی مورد استفاده قرار گرفته است

1. 18.1% 

2. 6.9% 

3. 0.2% 

4. 14.9% 

5. 4.8% 

1. 124,086 

2. 114,527 

3. 251 

4. 177,807 

5. 61,057 

رسوی وضعیت زندگی در افغانستان 

1395 

 

میزان حضوریابی ناخالص  5.6

 در تعلیامت ابتدائی

فیصدی شاگردان که در دوره ابتدائیه حضور دارند، 

 12الی  6از مجموع افراد بین سنین 

رسوی وضعیت زندگی در افغانستان  3,714,749 72.5%

1395 

 

میزان حضوریابی ناخالص  5.7

 ابتدائیدر تعلیامت 

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره ابتدائیه حضور دارند، 

 ، به تفکیک:12الی  6از مجموع افراد بین سنین 

( 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 

رسوی وضعیت زندگی در افغانستان 

1395 

 



 

120 

 

 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

میزان حضوریابی ناخالص  5.8

 در تعلیامت ثانوی

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی حضور 

 18الی  13دارند، از مجموع افراد بین سنین 

رسوی وضعیت زندگی در افغانستان  1,824,227 48.0%

1395 

 

میزان حضوریابی ناخالص  5.9

 در تعلیامت ثانوی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی حضور 

به  18الی  13دارند، از مجموع افراد بین سنین 

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

 ( اناث5)

69.2% 

42.5% 

2.6% 

63.0% 

5. 32.2% 

1.  709,379 

2. 1,110,552 

3. 4,296 

4.  1,229,286 

5. 594,941 

رسوی وضعیت زندگی در افغانستان 

1395 

 

میزان حضوریابی ناخالص  5.10

 تحصیالت عالی  در 

فیصدی شاگردان که در دوره تحصیالت عالی حضور 

 24الی  19دارند، از مجموع افراد بین سنین 

رسوی وضعیت زندگی در افغانستان  347,141 14.1%

1395 

 

میزان حضوریابی ناخالص  5.11

 تحصیالت عالی   در

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره  تحصیالت عالی 

 24الی  19حضور دارند، از مجموع افراد بین سنین 

( 4( کوچی )3( دهاتی )2( شهری )1به تفکیک )

 ( اناث5ذکور )

1. 27.3% 

2. 9.6% 

3. 0.2% 

4. 20.6% 

5. 5.0% 

1. 187,057 

2. 157,833 

3. 251 

4. 245,171 

5.101,970 

رسوی وضعیت زندگی در افغانستان 

1395 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

میزان سواد زنان )سنین  5.12

 و باالتر از آن( 14

سال و باالتر از آن که توانایی  14فیصدی زنان 

 داشته باشند.خواندن و نوشنت را 

رسوی وضعیت زندگی در افغانستان  1,657,346 29.3%

1395 

 

نسبت تساوی جنسیت در  5.13

 دوره:

 ( ابتدائیه1

 ( متوسطه2

 ( لیسه3

ان به میزان حضور ختردخالص ر حضومیزان تناسب 

ان در دوره های ابتدائیه، متوسطه و پسریابی خالص 

 لیسه.

 

1. 0.71% 

2. 0.51% 

3. 0.39% 

رسوی وضعیت زندگی در افغانستان  

1395 

 

 صحت 6

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

6.1 

 

 

دسرتسی به 

مراقبت های 

صحی قبل از 

 تولد

سال که عروسی کرده اند و در  49-14فیصدی خانم های 

دوران حامله گی حد اقل یک بار تحت معاینه یکی از 

صحی )داکرت، قابله، نرس و یا هم کارمند صحی  کارمندان

 جامعه( قرار گرفته باشند

رسوی وضعیت زندگی  2,560,718 59%

 در افغانستان

1395 

ارقام تام به اساس 

محاسبات از برآورد 

و  1396نفوس کشور 

رسوی صحت  96صفحه 

 1396و دیموگرافی 

 بدست آمده است.

والدت های  6.2

انجام شده با 

 حضور اشخاص

 ماهر صحی

سال که عروسی کرده اند و  49-14فیصدی خانم های 

والدت اخرین طفل شان تحت نظر شخص ماهر صحی 

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

 گرفته باشد.

رسوی وضعیت زندگی  2,231,502 51%

 در افغانستان

1395 

 

ارقام تام به اساس 

محاسبات از برآورد 

 1396نفوس کشور 

میزان مرگ و  6.3

 میر مادران

هزار  100تعداد مرگ و میر مادران در دوران حاملگی در هر 

 والدت زنده در سال

رسوی صحت و   1291

 1396  دموگرافی
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

میزان مرگ و  6.4

 میر اطفال

سال در افغانستان در  5تعداد مرگ و میر اطفال زیر سن 

 سال )وفیات در هر یک هزار تولد زنده(

 

 

 

رسوی صحت و   55

 1396  دموگرافی

 161ریفرنس: صفحه از 

رسوی صحت و 

 1396دیموگرافی 

. میزان 3.7.2 6.5

حامله گی سنین 

نوجوانی )بین 

 (19الی  15

 

 

 

 

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

 سالگی.

رسوی صحت و  198,527 12.1%

دیموگرافی در 

 1394افغانستان 

 161ریفرنس: صفحه از 

رسوی صحت و 

 1396دیموگرافی 

 مسکن و دسرتسی به خدمات اساسی 8

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

میزان دسرتسی به آب آشامیدنی سامل،  8.1

 به تفکیک مناطق  مسکونی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ملی4)

منابع س که به نفوی فیصدعبارت از 

سامل دسرتسی داشته شامیدنی آب آ

 باشد.

1. 91.4% 

2. 56.6% 

3. 35.8% 

.63.9%4 

1.  9,246,865 

2. 5,726,177 

3.  3,621,858 

4. 18,594,900 

رسوی وضعیت زندگی در 

 افغانستان

1395 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

میزان استفاده از سیستم فاضالب بهبود  8.2

 یافته

های لت که از سهومی دمری فیصد

فاضالب صحی استفاده سیستم 

 میکنند.

رسوی وضعیت زندگی در  15,423,000 52%

 افغانستان

1395 

 

ی خانوار ها که دسرتسی به فیصد میزان دسرتسی به برق 8.3

 دارند.منابع مختلف ژی برق از نرا

رسوی وضعیت زندگی در  28,430,700 97.7%

 افغانستان

1395 

 

فیصدی نفوس شهری که در محالت پر  8.4

 جمعیت و کثیف زندگی می کنند.

تعداد افرادیکه در محالت پرجمعیت 

 و کثیف زیست دارند در هر صد نفر.

رسوی وضعیت زندگی در  21,086,400 72.4%

 افغانستان

1395 

 

 

 

فیصدی نفوس که از منابع آب  8.5

 آشامیدنی بهبود یافته استفاده می کنند

 ( ملی1)

 ( شهری2)

 ( دهاتی3)

 ( کوچی4)

افرادیکه مبنابع آب آشامیدنی  تعداد

بهبود یافته  دسرتسی دارند در هر 

 صد نفر.

1. 63.9% 

2. 91.4% 

3. 56.6% 

4. 35.8% 

 

1. 18,594,900 

2. 9,246,865 

3. 5,726,177 

4. 3,621,858 

 

رسوی وضعیت زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

فیصدی نفوس با دسرتسی به هرگونه  8.6

 منبع برق

دسرتسی به برق تعداد افرادیکه 

 دارند در هر صد نفر.

رسوی وضعیت زندگی در  28,422,757 97.7%

 افغانستان

1395 

 

فیصدی خانوار های که در مسکن های  8.7

 پر ازدحام زندگی می کنند.

مسکن یا خانه که بیشرت از سه نفر 

 در یک اتاق آن زندگی می کنند.

رسوی وضعیت زندگی در  12,709,667 43.9%

 افغانستان

1395 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

فیصدی خانوار های که در مسکن های  8.8

 پر ازدحام زندگی می کنند:

 شهری (1)

 دهاتی (2)

 کوچی (3)

مسکن یا خانه که بیشرت از سه نفر 

 در یک اتاق آن زندگی می کنند

1. 42.7% 

2. 41.5% 

3. 83.3% 

 

1. 2,939,683 

2. 8,585,854 

3. 1,210,930 

 

رسوی وضعیت زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

فیصدی نفوس که از سوخت جامد  8.9

 ، برای : استفاده می کنند

 پخت و پز (1)

 گرم کردن (2)

تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد 

مثل ذخال سنگ استفاده میکنند 

 در هر صد نفر.

1. 74.8% 

2. 93.8% 

 

1. 21,752,309 

2. 27,223,707 

 

رسوی وضعیت زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

جامد  فیصدی نفوس که از سوخت 8.10

استفاده می کنند،برای پخت و پز به 

 تفکیک :

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد 

مثل ذخال سنگ استفاده میکنند 

 در هر صد نفر.

1. 21.3% 

2. 91% 

3. 98.9% 

1.1,474,469 

2. 18,839,251 

3. 1,438,589 

رسوی وضعیت زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

فیصدی نفوس که از سوخت جامد  8.11

استفاده می کنند،برای گرم کردن به 

 تفکیک :

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد 

مثل ذخال سنگ استفاده میکنند 

 در هر صد نفر.

1. 87.3% 

2. 96.8% 

3.81.7% 

1.  5,992,762 

2. 20,051,928 

3.1,189,017 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 اجتامعیمصئونیت  9

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

فیصدی افراد بدون مزد در خانوار از  9.1

 مجموع اشتغال به تفکیک جنسیت:

 ( هر دو جنس1)

 مرد   (2)

 زن   (3)

فیصدی کارکنان که در کارهای 

خانه، زراعت، مالداری و دیگر 

کارهای داخل خانه مرصوف 

هستند و از بابت کار که انجام 

میدهند هیچ نوع مزدی دریافت 

منیکنند بر مجموع متام 

 اشتغال

    

تعداد افراد آسیب پذیر که تحت پوشش  9.2

مصئونیت اجتامعی قرار گرفته اند به 

 تفکیک ذیل:

 ( افراد دارای معلولیت1)

 ( خانواده های شهدا2)

 ( متقاعدین3)

  1. 110,037 

2. 155,000 

3. 120,000 

وزارت کار، امور 

اجتامعی، شهدا و 

 2016معلولین 

 

تعداد زنان بیوه "آنعده از  نسبت زنان بیوه از مجموع زنان 9.3

کسانیکه دوباره ازدواج نکرده 

 اند"

رسوی وضعیت  569,324 3.99%

 زندگی در افغانستان

1395 

 

تعداد اطفال )سنین پائینرت از  تعداد ایتام 9.4

یا مادر نداشته  ( که پدر18

 باشد.

رسوی دیموگرافی و  105,175 

صحت در افغانستان 

1394 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 24الی  20فیصدی زنان که دارای سن  9.5

سالگی  15سال هستند و در سن قبل 

 ازدواج کرده اند

 20تعداد  زنان که دارای سن 

سال هستند و در  24الی 

سالگی ازدواج  15سنین  قبل 

 کرده اند

 رسوی وضعیت  4.2%

 زندگی در افغانستان

1395 

 

فیصدی خانوار های که توسط زنان  9.6

 رسپرستی می شوند

خانوار های که توسط زنان 

 رسپرستی بر مجموع خانوار ها

رسوی وضعیت  45,076 1.19%

 زندگی در افغانستان

1395 

 

 

 

 

 

 

 زراعت و مالداری 10

 مالحظات معلوماتمنبع  ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

فیصدی خانوار های که دارای زمین  10.1

 های آبی هستند

رسوی وضعیت زندگی   37.9% 

 در افغانستان

1395 

 

فیصدی خانوار های که دارای زمین  10.2

 های للمی هستند

رسوی وضعیت زندگی   19.4% 

 در افغانستان

1395 

 

فیصدی خانوار های که دارای باغ و  10.3

 باغچه هستند

 

 

رسوی وضعیت زندگی   13.1% 

 در افغانستان

1395 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

اوسط سایز زمین های آبی که در  10.4

 مالکیت قرار دارند )به جریب(

رسوی وضعیت زندگی   جریب 4.9 

 در افغانستان

1395 

 

اوسط سایز زمین های للمی که در  10.5

 مالکیت قرار دارند )به جریب(

رسوی وضعیت زندگی   جریب 12.1 

 افغانستاندر 

1395 

 

اوسط سایز باغ ها و باغچه های که در  10.6

 مالکیت قرار دارند)به جریب(

رسوی وضعیت زندگی   جریب 1.9 

 در افغانستان

1395 

 

 

 

 سکتور حقیقی 11

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

مجموع ارزش پولی اجناس و  تولید نا خالص داخلی به شمول کوکنار 11.1

خدمات تولید شده یک کشور 

 در یک دوره معین حسابی

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی 1,463,764 

2017-2018 

 

تغییر در تولید نا خالص داخلی  میزان رشد اقتصادی 11.2

یک کشور در یک سال نظر به 

 سال قبل

سالنامه احصائیوی   7.2%

2017-2018 

 

تولید نا خالص داخلی تقسیم  نا خالص داخلی رسانهتولید  11.3

 بر نفوس کشور .

سالنامه احصائیوی  دالر  718 

2017-2018 

 

بین کننده تغییرات در سطح  شاخص قیم مستهلک 11.4

عمومی قیمت های اجناس و 

سالنامه احصائیوی   111.7%

2017-2018 

سال 

اساس 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

خدمات خریداری شده توسط 

 مستهلکین بوده

1394 

تغییر در شاخص قیم  میزان تورم 11.5

 مستهلکین نظر به سال قبل

سالنامه احصائیوی   4.4%

2017-2018 

 

سهم سکتور زراعت در تولید ناخالص  11.6

 داخلی

سهم سکتور زراعت از مجموع 

 تولید ناخالص داخلی

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی346,269 23.7%

2017-2018 

 

از مجموع تولید  سهم سکتور صنعت 11.7

 ناخالص داخلی

سهم سکتور صنعت از مجموع 

 تولید ناخالص داخلی

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی 307,529 21.0%

2017-2018 

 

سهم سکتور خدمات از مجموع  سهم خدمات در تولید نا خالص داخلی 11.8

 تولید نا خالص داخلی

 سالنامه احصائیوی میلیون افغانی 743,137 50.7%

2017-2018 

 

سهم مالیات بر واردات در تولید نا  11.9

 خالص داخلی

سهم مالیات بر واردات از 

 مجموع تولید ناخالص داخلی

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی  66,830 4.6%

2017-2018 

 

 سکتور مالی 12

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

سند بودجه ملی  میلیون افغانی 517,151  عبارت از مجموع عواید مالیاتی و غیر مالیاتی می باشد. عواید داخلی 12.1

1396 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

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

 آورد.

سند بودجه ملی  105,015میلیون افغانی  

1396 

 

عواید غیر  12.3

 مالیاتی

عواید که دولت آن را از فعالیت های اقتصادی و سایر 

 منابع دست داشته خود به دست می آورد.

سند بودجه ملی  میلیون افغانی 47,502 

1396 

 

مجموع بودجه  12.4

 سال مالی

تخمین رسمی عایدات ومصارف برای یک مدت معین 

 آینده معموالً یک سال

 سند بودجه ملی میلیون افغانی  417,180.4 

1396 

 

مجموع  12.5

مصارف در 

 سال مالی

مصارف دولت شامل متام مصارف ، رسمایه گذاری و 

پرداخت های دولت در یک سال از مجموع بودجه هامن 

 سال

سند بودجه ملی  میلیون افغانی 356,453.4 

1396 

 

قسمت از بودجه است که برای متویل مصارف عادی  بودجه عادی 12.6

معاشات کارمندان، خریداری اجناس و پرداخت می شود) 

 خدمات، ربح قروض، وجوه احتیاطی وسایر(

گزارش اجراات  میلیون افغانی 591.9 253 

بودجه ملی سال 

1396 

 

میزان مرصف  12.7

 بودجه عادی

گزارش اجراات   %94.7 فیصدی بودجه مرصف شده از مجموع بودجه عادی

بودجه ملی سال 

1396 

 

بودجه  12.8

 انکشافی

قسمتی از بودجه است که برای متویل مصارف  پروژه ها و 

پالن های انکشافی در نظر گرفته می شود) معاشات 

کارمندان ، خریداری اجناس و خدمات، ربح قروض، وجوه 

 احتیاطی و سایر(

گزارش اجراات  میلیون افغانی 102,861.5 

بودجه ملی سال 

1396 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

میزان مرصف  12.9

بودجه 

 انکشافی،

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

بودجه ملی سال 

1396 

 

سهم کمک ها  12.10

 در بودجه ملی

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

1396 

 

سهم کمک ها  12.11

در بودجه 

 انکشافی

  وزارت مالیه   فیصدی کمک ها از بودجه  انکشافی

بودجه  12.12

 اختیاری

بودجه اختیاری  بودجه است که از عواید داخلی متویل 

 می گردد.

سند بودجه ملی  537,27.7 

1396 

 

فیصدی کمک  12.13

ها در بودجه 

 اختیاری

وجوه که از طرف کشور های کمک کننده در اختیاری 

حکومت افغانستان گذاشته می شود. از مجموع بودجه 

 اختیاری

  مالیهوزارت   

بودجه غیر  12.14

 اختیاری

بودجه که از جانب جامعه جهانی بحیث کمک به حکومت 

افغانستان داده می شود و دولت افغانستان کنرتول 

مستقیم باالی منابع متویلی و استقامت های مرصفی آن 

 ندارد.

سند بودجه سال  میلیون افغانی 938,67.2 

1396 

 

سند بودجه سال  افغانیمیلیون  3154   قروض 12.15

1396 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

مبلغ با اسم  12.16

کشور قر ض 

 دهنده

 بانک انکشاف اسالمی

 بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی

 عربستان سعودی

 سایر

 میلیون افغانی 681.7 

 میلیون افغانی 69.4

 میلیون افغانی 737.0

 میلیون افغانی 1166.6

سند بودجه ملی 

1396 

 

 سکتور خارجی 13

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

بیالنس تادیات عبارت از مجموع پرداخت ها و  بیالنس تادیات 13.1

دریافت های یک کشور  با  کشور های جهان 

که در دو قسمت بیالنس تجاری و مالی) 

 حساب رسمایه و حساب جاریه( می باشد.

  د افغانستان بانک  

وضعیت مالی کشور در دو حساب رسمایه و  بیالنس مالی 13.2

 حساب جاری

  د افغانستان بانک  

نشان دهنده تفاوت میان ارزش صادرات و  بیالنس تجارت 13.3

واردات یک کشور با کشور های خارجی در 

 طی یک دوره معین

سالنامه احصائیوی  میلیون دالر 6,961- 89% -

2017-2018 

 

مجموع  13.4

 صادرات

ارزش مجموعی کاال ها از قلمرو گمرکی یک 

 کشور خارج می گردد) به دالر آمریکایی(

سالنامه احصائیوی  831,926,776 10%

2017-2018 

 

ارزش مجموع کاالها که به قلمرو گمرکی یک  مجموع واردات 13.5

 کشور داخل می گردد) به دالر آمریکایی(

سالنامه احصائیوی  7,792,600,089 90%

2017-2018 
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

قلم عمده  5 13.6

 صادرات

 میوه جات خشک

 میوه جات تازه

 نباتات طبی

 قالین

 پست باب

1. 36% 

2.15% 

3.13% 

4.3% 

5.1% 

1.298,880,569 

2.123,257,837 

3.109,723,656 

4.23,754,446 

5.11,706,757 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ارزش به دالر 

 آمریکایی

قلم عمده  5 13.7

 واردات

 گندم و آرد گندم

 ماشین آالت

 برق

 سایر وسایل برقی

 مواد تعمیرات

1. 12% 

2.4% 

3.4% 

4.2% 

5.1% 

1. 908,318,69 

2.274,465,669  3.284,229,06 

4.177,515,383 

5.97,186,346 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ارزش به دالر 

 آمریکایی

کشور  5 13.8

رشیک 

صادراتی 

 افغانستان

 پاکستان

 هندوستان

 ترکیه

 ایران

 عراق

1. 43% 

2.43% 

3.3% 

4.2% 

5.2% 

 

1. 357,201,29 

2.356,139,528 

3.22,006,683 

4.18,112,759 

5.14,563,224 

 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ارزش به دالر 

 آمریکایی
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

کشور  5 13.9

رشیک وارداتی 

 افغانستان

 پاکستان

 ایران

 چین

 قزاقستان

 ازبکستان

1.  17 

2. 16% 

3. 15% 

4. 11% 

5. 7% 

 

1. 1,293,224,715 

2. 1,212,563,809 

3. 1,179,297,874 

4. 866,770,014 

5. 560,528,302 

 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ارزش به دالر 

 آمریکایی

 

 



 

134 

 

 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 فصل هشتم
 :SDGsمعرفی مخترص اهداف انکشاف پایدار 

( در عرصه انکشاف 2030-2015ساله سازمان ملل متحد ) 15(، یک اجندای SDGsاهداف انکشاف پایدار )

اقتصادی، اجتامعی، محیط زیستی و امنیتی برای متام کشورهای جهان میباشد که افغانستان در کنار همه ملل 

 است.جهان، متعهد به تطبیق آن گردیده 

(، با ازدیاد اهداف، تارگیت ها و شاخص ها، در حقیقت، امتداد اهداف انکشافی هزاره SDGsاهداف انکشافی پایدار )

(MDGs( میباشد. اهداف انکشافی هزاره )MDGs هامنند اهداف انکشافی پایدار یک اجندای )2015ساله ) 15-

که افغانستان بخاطر معضالت وقت، نتوانست در سال ( سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال انکشاف بود 2000

میالدی، در کنار دیگر کشورهای جهان متعهد به تطبیق  2005میالدی متعهد به تطبیق آن گردد، اما در سال  2000

 ( شاخص انکشافی بود. 48( تارگیت و )18( هدف، )9( دارای )MDGsآن گردید. اهداف انکشافی هزاره )

( در ماه سپتمرب، SDGs، اهداف انکشافی پایدار )2015اهداف انکشافی هزاره در اواخر سال با ختم معیاد زمانی 

( آینده تصویب گردید که 2015-2030سال ) 15میالدی در شهر نیویارک، مقر سازمان ملل متحد برای  2015سال 

 پان و انگلستان(. همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکلف و متعهد به تطبیق آن گردیدند )بجز کشور جا

(، مبنظور توسعه اقتصادی و اجتامعی جوامع برشی طرح و دیزاین گردیده اند که SDGsاهداف انکشافی پایدار )

 دارای 

 

 ( شاخص انکشافی میباشد.217( تارگیت و )169( هدف، )17)
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 :SDGsدیدگاه اهداف انکشاف پایدار 
 مترکز اهداف انکشاف پایدار:

 جهان برشیت،محو فقر شدید از 

 مبارزه متداوم در مقابل نابرابری و بی عدالتی،

 تامین صلح و ثبات پایدار،

 حفاظت از محیط زیست،

 تقویت همکاریهای اقتصادی و اجتامعی میان ملل جهان، 

 فرشده هفده هدف به گونه سمبولیک:

 : A-SDGsاهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غانستان منحیث عضو سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشاف پایدار بوده و بتاسی از جمهوری اسالمی اف

( شورای عالی وزیران، وزارت اقتصاد موظف گردیده تا از روند 20/07/1394( مورم )4(، فقره )16مصوبه شامره )

منوده و گزارشات منظم چگونگی  نظارت و ارزیابی (SDGs) کاری، هامهنگی و تطبیق موثر اهداف انکشافی پایدار

تطبیق آن را بصورت ساالنه ترتیب و به شورای عالی وزراء و از طریق مراجع دیپلوماتیک به مجمع سازمان ملل متحد 

 .ارائه مناید

 افغانستان :همیت اهداف A-SDGsاهمیت اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 

به ثبات و توسعه در کنار ملل جهان متعهد به تطبیق اهداف انکشافی افغانستان منحیث یک کشور مستقل و باورمند 

 پایدار میباشد.

اهداف انکشافی پایدار با دقت کامل طرح و ترتیب گردیده است، بناً، متام اولویت های انکشافی افغانستان در آن 

 انعکاس یافته اند.

ف اولویت های اقتصادی و اجتامعی در کشور اهداف متذکره میتوانند یک منبع و اساس اسرتاتیژیک برای انکشا

 باشند.
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 مرحلهملیسازی

الیجنوری2016مارچ

2018 

 مرحلهانطباقوادغام

 2018الیاپریل2017جنوری

 مرحلهتطبیق

الیسپتمبر2018اپریل

2030 

 با تطبیق اهداف انکشافی پایدار، حامیت مالی و تخنیکی جامعه جهانی با افغانستان بیشرت خواهد گردید.

 تطبیق اهداف انکشافی پایدار، منتج به صلح و ثبات دامئی در کشور خواهد گردید.

 انکشاف رسیع در کشور خواهد گردید.:تطبیق اهداف انکشافی پایدار باعث رشد و 

 : A-SDGsمراحل تطبیق اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 

  



 

137 

 

 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 گیت ها وشاخص های اهداف انکشاف پایدار افغانستان :تار 

 واحد رهرب شاخص تارگیت

 هدف اول: محو فقر با متام اشکال آن در همه جا

، کاهش حد اقل نیمی از نسبت مردان، زنان و کودکان فقیر 2030الی سال  1.2

 به متام گروه های سنی، مطابق با تعریف ملی فقر.)در متامی ابعاد فقر( متعلق 

 .نسبت نفوس تحت خط فقر، بر اساس تعریف ملی فقر 1.2.1

 . مجموع هر دو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 ج. شهری

 د. دهاتی

 ه. کوچی

 وزارت اقتصاد

، تطبیق سيستم های مصئونیت اجتامعی مناسب در سطح 2030الی سال  1.3

در متام طبقات و تحت پوشش قراردادان تعداد قابل  ملی، اجرای همگانی آن

 مالحظه افراد فقري و آسيب پذير.

فیصدی نفوس که تحت پوشش سیستم های مصئونیت  1.3.1

 اجتامعی قرار گرفته اند به تفکیک:

 . اشخاص دارای معلولیت1

 . خانواده های شهدا2

 . متقاعدین3

 سال 10سن . خانواده های آسیب پذیر، دارای اطفال زیر 4

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

 

( در فقرا و افراد آسیب resilience، ایجاد توانایی و تاب آوری )2030الی سال  1.5

و آسیب پذیری آنها در برابر وقایع شدید  (exposure)پذیر؛ و کاهش تاثیر پذیری 

 اقلیمی، اقتصادی، اجتامعی، محیط زیستی و سایر حوادث.

فیصدی افراد معروض به خطر در مقابل وقایع اقلیمی و  1.5.1

 سایر حوادث.
 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

میزان تاثیرگذاری مستقیم حوادث غیر مرتاقبه اقتصادی  1.5.2

 در ارتباط به تولید ناخالص داخلی.
 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

 وزارت مالیهنسبت منابع اختصاص داده شده دولت برای برنامه  1.الف.1قابل مالحظه منابع از مراجع مختلف بشمول  .الف حصول اطمینان از بسیج1
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

همکاری های انکشافی، جهت فراهم سازی ابزار کافی و مطمنئ، مبنظور تطبیق 

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

 های فقرزدایی.

مرصف دولت در خدمات رضوری )تعلیم و تربیه، نسبت  2.الف.1

 صحت و مصئونیت اجتامعی( .
 وزارت مالیه

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

، محو گرسنگی و حصول اطمینان از دسرتسی همه مردم، به 2030الی سال  2.1

اطفال، به مواد غذایی مطمنئ، مغذی و کافی در ویژه فقرا، مردم آسیب پذیر و 

 جریان سال.

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری .فیصدی افراد غیر مصئون از لحاظ مصئونیت غذایی 2.1.1

گاهش متام انواع سوء تغذی، همچنان دستیابی به اهداف  ۲۰۳۰الی سال  – ۲.۲

 زیر سن پنج سالموتفقه بین املللی در مورد عدم رشد والغری در اطفال 

 

)قدکوتاهی( در اطفال کمرت از  شیوع سوء تغذی مزمن – ۲.۲.۱

( انحراف معیاری  ۲پنج سال ) نسبت قد برسن( کمرت از ) منفی 

 (WHO)از میانگین معیار رشد اطفال 

 وزارت صحت عامه

شیوع سوء تغذی حاد در اطفال کمرت از پنج سال )  – ۲.۲.۲

( انحراف معیاری از میانگین  ۲نسبت قد برسن( کمرت از ) منفی 

 به تفکیک کم وزن – (WHO)معیار رشد اطفال 

 وزارت صحت عامه

، مضاعف ساخنت مولدیت زراعتی و درآمد تولید کننده گان 2030الی سال  2.3

خانم ها، مردم بومی، دهاقین فامیلی، چوپان ها و کوچک غذایی، به ویژه 

ماهیگیران؛ از طریق تامین مساوات در دسرتسی به زمین و سایر منابع تولیدی، 

مهارت ها، خدمات مالی، بازارها، و فرصت برای ارزش افزوده و کارهای بیرون از 

 مزرعه.

اوسط حاصل طبقه دهقان درحاصل گندم و برنج )مرتیک  2.3.1

 ار(تن/هکت

 الف. گندم آبی

 ب. گندم للمی

 ج. برنج

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حد اوسط درآمد تولید کننده گان کوچک مواد غذایی. 2.3.2

، حصول اطمینان از موجودیت سیستم های تولید مواد غذایی 2030الی سال  2.4

که  (Resilient)( پایدار Agriculture Practicesپایدار و تطبیق شیوه های زراعتی )

باعث افزایش سطح مولدیت و تولیدات گردیده و ایکوسیستم را محافظت می مناید، 

نسبت ساحات زراعتی که تحت زراعت مولد و پایدار قرار  2.4.1

 دارند.

 

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

و همچنان، ظرفیت سازگاری با تغیر اقلیم، رشایط آب و هوای نا مناسب، 

 خشکسالی، سیالب و سایر مصیبت ها را باال برده و به تدریج کیفیت زمین و خاک را

 بهبود می بخشد.

 

، حفظ تنوع جنیتیکی تخم ها/دانه ها، نباتات زراعتی، 2025الی سال  2.5

حیوانات اهلی / خانگی و انواع حیوانات وحشی، از طریق مدیریت درست و ایجاد 

دانه ها و نباتات در سطح ملی. حصول اطمینان از دسرتستی و تقسیم ذخایر 

عادالنه از مفاد حاصله از استفاده منابع جنیتیکی و روش های سنتی که در سطح 

 بین املللی به توافق رسیده است.

تعداد نباتات مزروعی و حیوانات که راجسرت و تحت  2.5.1

 حفاظت قرار گرفته اند. به تفکیک:

 ه جاتالف. میو 

 ب. نباتات

 ج. حیوانات

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 

.الف افزایش رسمایه گذاری در زیربناهای روستایی، تحقیقات زراعتی، خدمات 2

توسعه وی، انکشاف فن آوری، ذخایر جنیتیکی نباتات و احشام از طریق همکاری 

 های توسعه وی بین املللی، جهت افزایش مولدیت زراعتی.

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری شاخص زراعت محوری مصارف عامه 1.الف.2

.ج اتخاذ تدابیر جهت حصول اطمینان از کارکرد درست بازارهای غذایی و مشتقات 2

آن و ایجاد سهولت مبنظور دسرتسی مبوقع به معلومات بازار و ذخایر غذایی بخاطر 

 جلوگیری از نوسانات شدید قیمت غذایی.

محصوالت زراعتی، مالداری و مواد اولیه که قیمت تعداد  1.ج.2

 های آن بشکل هفته وار و ماهوار به نرش میرسد.
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

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

زایامن به کمرت از ، کاهش نسبت مرگ و میر مادران ناشی از 2030الی سال  3.1

 تن در هر صد هزار والدت زنده. 70

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

 تفکیک

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 . گروه سنی2

 وزارت صحت عامه
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

والدی صورت گرفته ین تناسب والدت های که توسط ماهر 3.1.2

 است )از مجموع والدت ها(.
 صحت عامهوزارت 

 (Preventable)، پایان دادن به مرگ و میر قابل جلوگیری 2030الی سال  3.2

سال، به هدف کاهش دادن مرگ و میر نوزادن به حداقل  5نوزادان و اطفال زیر سن 

 سال. 5نفر در هر یکهزار طفل زیر سن  25طفل در هر یکهزار تولدات زنده و  15

سال )درهر یکهزار  5سن میزان مرگ و میر اطفال زیر  3.2.1

 والدتهای زنده(.
 وزارت صحت عامه

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

؛ از (Epidemics) ، پايان دادن به بيامري های قابل شیوع2030الی سال  3.3

گرمسريي و  (neglected)غفلت شده جمله ايدز، توبرکلوز، مالريا، بيامري هاي 

مقابله با هپتایتز، بيامري هاي نايش از نوشیدن آب غیر صحی و ساير بيامري های 

 ساری.

در جریان یکسال  HIV/AIDSتعداد واقعات جدید  3.3.1

 گذشته در هر یکهزار نفوس غیر ملوث.

 . مجموع1

 ذکور الف.

 ب. اناث

مردان دارای رفتار زندانیان زنان و   ج. نفوس کلیدی )معتادین 

 پرخطر (

 وزارت صحت عامه

تعداد واقعات توبرکلوز در هر  صد هزار نفوس در یک سال  3.3.2

 گذشته
 وزارت صحت عامه

تعداد واقعات مالریا در هر یکهزار نفر در یک سال  3.3.3

 گذشته.
 وزارت صحت عامه

شخص هزار   100در هر  Bمیزان مبتالیان به هیپاتیت  3.3.4

 در یک سال. به تفکیک:

 الف. به سطح ملی

 VCT+ در مراکز HBب. فیصدی واقعات 

 وزارت صحت عامه

، کاهش مرگ های نا بهنگام از بیامری های غیرساری به یک 2030الی سال  3.4

 سوم، از طریق جلوگیری، تداوی و بهبود صحت روانی و تندرستی.

طان، شکر فیصدی احتامل مرگ و میر بیامران قلبی، رس  3.4.1

الی  ۳۰ویا بیامری های مزمن تنفسی در افغانستان )بین سنین 

 سالگی( ۷۰

 وزارت صحت عامه
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

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

 مر الکول.

استفاده کننده گان مواد مخدر که از خدمات فیصدی  3.5.2

 مستفید میگردند. تداوی اعتیاد به مواد مخدر

 وزارت صحت عامه

 

، به نصف رساندن مرگ و میر و صدمات مبتنی بر تصادفات 2030الی سال  3.6

 ترافیکی )روی جاده(

( 100میزان وفیات ناشی از حادثات ترافیکی، درهر ) 3.6.1

 هزار نفر در یک سال به تفکیک:

 هر دوجنس مجموع .1

 ذکورالف. 

 ب.  اناث

 اقتصادی. وضعیت اجتامعی 2

 الف. پایین

 ب. متوسط

 ج. بلند

 وزارت امور داخله

، حصول اطمینان از دسرتسی همگانی به خدمات مراقبت 2030الی سال  3.7

های صحی باروری؛ بشمول فاصله میان والدت ها، آگاهی، تعلیم و ادغام صحت 

 .باروری در اسرتاتیژی ها و برنامه های ملی

باروری قرار دارند )بین  تناسب خانم های که در سن 3.7.1

( و دسرتسی به روش های مدرن برای ایجاد 49 – 15سنین 

 فاصله بین والدت ها را دارند.

 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامه .(19-13خانم ها بین سنین )  حاملگیمیزان  3.7.2

بشمول حامیت از خطرات   حصول اطمینان از عرضه خدمات صحی همگانی، 3.8

دسرتسی به خدمات صحی اساسی با کیفیت، دسرتسی به ادویه و واکسین مالی، 

 اساسی، مطمنئ، موثر، باکیفیت، و قابل استطاعت برای همه.

فیصدی نفوس که دسرتسی به خدمات صحی اساسی با  3.8.1

کیلو مرت(  10ساعت پیاده روی ) 2کیفیت و عادالنه در فاصله 

 دارند.

 وزارت صحت عامه

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

.الف تقویت اجرای " کنوانسیون سازمان صحی جهانی در باره کنرتول دخانیات" 3

 در همه کشورها بشکل مناسب.

( بین Activeشیوع استفاده از تنباکو )به شکل  1.الف.3

 و یا باالتر از آن . 15اشخاص دارای سن 
 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامهس که دسرتسی پایدار به ادویه و واکسین فیصدی نفو  1.ب.3.ب حامیت از تحقیق و انکشاف واکسین و ادویه برای امراض ساری و غیر ساری 3
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

فراهم ساخنت   که زیادتر تاثیر گذار است باالی کشورهای در حال انکشاف،

 مطابق به قطعنامه دوهه (Affordable)دسرتسی به ادویه و واکسین قابل استطاعت 

 .و صحت عامه TRIPSدر توافقنامه 

 قابل پرداخت دارند.

 

حفظ  .ج افزایش چشم گیر خدمات مالی صحی  و استخدام، انکشاف، آموزش و3

(retention) .نیروی کار صحی درکشور 

 وزارت صحت عامه تعداد و تعمیم کارمندان صحی )بر هر یکهزار نفوس( 1.ج.3

 وزارت صحت عامه تخصیص بودجه دولت برای سکتور صحت.فیصدی   2.ج.3

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

یگان و اینکه هم دخرتان و پرسان بطور راحصول اطمینان از   ،2030الی سال  4.1

متوسط را تکمیل منایند که منجر به دستاورد های عادالنه تحصیالت ابتدایی و 

 آموزشی مرتبط و موثر گردد.

 فیصدی اطفال/ نوجوانان که حداقل سطح قابلیت های 4.1.1

 الف( خواندن

 ب( ریاضی

 را در:

 )ذکور و اناث( 3یا  2( صنوف 1)

 )ذکور و اناث( (،6( پایان دوره ابتدایی )صنف 2)

 (، )ذکور و اناث(9 ( در پایان دوره متوسطه )صنف3)

 حصول کرده باشند.

 وزارت معارف

 

 تطبیق ارزیابی تعلیمی به سطح ملی: 4.1.2

 ،3یا  2الف. در صنف 

 (،6ب. در اخیر دوره ابتدایی )صنف 

 (9ج. در اخیر دوره متوسطه)صنف 

 وزارت معارف

 میزان ناخالص جدیدالشموالن در صنف آخر دوره های: 4.1.3

 (6)صنف( ابتداییه 1)

 (9( متوسطه )صنف2)

 وزارت معارف

 وزارت معارف میزان تکمیل در دوره های: 4.1.4
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

 (6الف.ابتداییه )صنف 

 (9ب.متوسطه )صنف 

 (12ج. لیسه )صنف 

 

 فیصدی اطفال خارج از مکتب در دوره های: 4.1.5

 (12-7( ابتداییه )سن 1)

 (15-13( متوسطه )سن 2)

 (18-16( لیسه )سن 3)

 معارفوزارت 

فیصدی اطفال باالتر از سن واجد رشایط شمولیت در  4.1.6

 صنف در دوره های:

 ( ابتداییه1)

 ( متوسطه2)

 ( لیسه3)

 وزارت معارف

 تعداد سال های تعلیامت ابتداییه و متوسطه 4.1.7

 الف. رایگان

 ب. اجباری

 که در اسناد تقنینی موجود تثبیت شده باشند.

 وزارت معارف

، تامین دسرتسی متام دخرتان و پرسان به تعلیم و تربیه 2030سال الی  4.2

باکیفیت در دوره های قبل از مکتب و کودکستان برای آماده سازی اطفال به تعلیم و 

 تربیه ابتدائیه.

.  میزان شمولیت ناخالص در برنامه های تعلیامت قبل از 4.2.2

 ساله( 6مکتب )
 وزارت معارف

منصفانه همه مردان و زنان به  حصول اطمینان از دسرتسی، 2030الی سال  4.3

تعلیامت تخنیکی با کیفیت، قابل پرداخت، تعلیامت مسلکی و تحصیالت عالی  از 

 .جمله پوهنتون

 میزان اشرتاک 4.3.1

 ساله( 24-15الف. جوانان )

 ساله( 64-25ب. بزرگساالن )

اداره مستقل تعلیامت تخنیکی و 

 مسلکی
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

 12در تعلیامت و برنامه های آموزش رسمی و  غیر رسمی طی 

 ماه اخیر، به تفکیک جنسیت )ذکور و اناث(

ساله( در برنامه های  24-15میزان اشرتاک افراد ) 4.3.2

 تخنیکی و مسلکی به تفکیک جنسیت

 الف.

 ب. ذکور

 ج. اناث

اداره مستقل تعلیامت تخنیکی و 

 مسلکی

 

فیصدی جذب جدیدالشموالن در موسسات تحصیالت  4.3.3

 عالی دولتی و خصوصی. به تفکیک:

 . دولتی1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 . خصوصی2

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت تحصیالت عالی

 

اشخاص که از برنامه های فنی وحرفوی نیمه تعداد  4.3.4

 رسمی دولتی ساالنه مستفید میشود. به تفکیک:

 . ذکور1

 . اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

، افزایش قابل مالحظه تعداد جوانان و بزرگساالن که دارای 2030الی سال  4.4

 کار آفرینیمهارت های تخنیکی و مسلکی برای اشتغال، کار مناسب و 

(entrepreneurship) .باشند 

فیصدی اشخاص دارای معلولیت که از برنامه های   4.4.1

 فنی حرفوی )نیمه رسمی( مستفید میشوند. اموزشی

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

 وزارت معارف شمولیت در دوره: نسبت توازن جنسیتی 4.5.1و حصول اطمینان از  ، از بین بردن تبعیض جنسیتی در آموزش2030الی سال  4.5
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

دسرتسی مساویانه به متامی سطوح تعلیم و تربیه، آموزش های فنی و حرفه ای؛ 

 محلی و کودکان در وضعیت آسیب پذیری.بشمول افراد آسیب پذیر، معلول، مردم 

 . ابتدائیه1

 . متوسطه2

 . لیسه3

فیصدی شاگردان دوره ابتداییه که لسان اول یا لسان  4.5.2

 اصلی شان، لسان تدریس می باشد.
 وزارت معارف

عامه به اقشار پالیسی های مشخص برای تخصیص منابع  4.5.3

 محروم
 وزارت معارف

 اوسط مصارف تعلیمی به ازای هر شاگرد براساس: 4.5.4

 الف. دوره تعلیمی،

 . لیسه3. متوسطه، 2. ابتداییه،1

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

 ناخالص داخلی(

 وزارت معارف

 

ی جوانان و نسبت قابل مالحظه از ، حصول اطمينان از اینکه متام2030الی  4.6

بزرگساالن )زنان و مردان( مهارت های خواندن و نوشنت و حساب را کسب منوده 

 اند..

فیصدی نفوس گروپ سنی مشخص که حداقل سطح  4.6.1

 قابلیت های تعیین شده:

 الف. سواد

 ب. حساب

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

 وزارت معارف

 میزان با سوادی بین افراد: 4.6.2

 سال 24الی  15الف. 

 . مجموع1

 . ذکور2

 . اناث3

 ساله و باالتر 15ب. 

 وزارت معارف
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 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

 . مجموع1

 . ذکور2

 . اناث3

 میزان اشرتاک 4.6.3

 ساله( 24-15الف. جوانان )

 سال و باالتر( 15ب. بزرگساالن )

 در برنامه های سواد آموزی

 وزارت معارف

به  (Learners)، حصول اطمینان از اینکه  متامی دانش آموزان 2030الی سال  4.7

تعلیم و مهارت های مورد نیاز برای ترویج انکشاف پایدار، از جمله ترویج آن به 

دیگران، از طریق آموزش برای انکشاف پایدار و سبک زندگی پایدار، حقوق برش، 

شونت، شهروندی جهانی، و ارج نهادن برابری جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و عدم خ

 به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگی برای انکشاف پایدار، دست یابند.

 اسنادی که نشان دهد: 4.7.1

 (. آموزش موضوعات شهروندی جهانی،1)

(. آموزش موضوعات انکشاف پایدار، بشمول تساوی جنسیتی 2)

 و حقوق برش در سطوح ذیل:

 یم و تربیهالف. پالیسی های ملّی تعل

 ب. نصاب تعلیمی

 ج. تربیه معلم و

 د. ارزیابی شاگردان

 شامل گردیده اند.

 وزارت معارف

فیصدی مکاتبی که آموزش مهارت های زندگی مرتبط به  4.7.2

 مسایل جنسی و وقایه از اچ آی وی را ارائه مینامیند.
 وزارت معارف

میزان تطبیق چارچوب برنامه جهانی آموزش حقوق برش  4.7.3

 در سطح ملی:

 الف. شامل شدن در نصاب تعلیمی

ب. آموزش حقوق برش به شاگردان در مکاتب ابتدایی، متوسطه و 

 لیسه

 وزارت معارف
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 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

 ج. آموزش حقوق برش به معلمین و کارمندان

 فیصدی شاگردان به تفکیک: 4.7.4

 الف. دوره تعلیمی

 ساس گروپ سنیب. برا

که درک کافی از مسایل مربوط به شهروندی جهانی و انکشاف 

 پایدار  را دارا می باشند.

 وزارت معارف

ساله که دانش و مهارت های الزم  15فیصدی شاگردان  4.7.5

 در رابطه به علوم محیطی و علوم زمین را دارا می باشند.
 وزارت معارف

تعلیمی متناسب با نیازمندی اطفال و افراد دارای .الف اعامر و تجهیز زیربناهای 4

معلولیت و حساس به تفاوت های جندر و همچنین فراهم آوری محیط های یادگیری 

 مؤثر، مصئون، عاری از خشونت و همگانی   برای همه.

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

 میباشند:

 الف. برق

 علیمیب. انرتنت برای مقاصد ت

 پ. البراتوارهای کمپیوتر

 ت. تسهیالت برای شاگردان دارای معلولیت

 ث. تسهیالت آب صحی و شستشو

 ج. تشناب های مجزا برای اناث

 چ. تعمیر مناسب

 وزارت معارف

فیصدی شاگردانی که مواردی چون آزار و اذیت،  2. الف.4

خشونت، لت و کوب، تبعیض و سوء استفاده جنسی را تجربه 

 منوده اند.

 وزارت معارف

تعداد و نوعیت حمالتی که باالی شاگردان، کارمندان  3. الف.4

 و مکاتب صورت گرفته است.
 وزارت معارف
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 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

، گسرتش قابل مالحظه بورسیه های تحصیلی جهانی برای 2030.ب الی سال 4

آموزش عالی، از جمله برنامه های آموزشی مسلکی، تخنیکی، تکنالوژی معلوماتی، 

 انجنیری و برنامه های ساینسی.

تعداد بورسیه های تحصیالت عالی در خارج از کشور به  2.ب.4

 تفکیک:

 . بورسیه های لیسانس1

 . بورسیه های ماسرتی2

 . بورسیه های دکتورا3

 وزارت تحصیالت عالی

، افزایش عرضه قابل مالحظه معلمین شایسته از طریق 2030.ج الی سال 4

 املللی و آموزش معلمین.همکاری های بین 

 فیصدی معلامن در دوره های: 1.ج.4

 الف. تعلیامت قبل از مکتب

 ب. ابتداییه

 ج. متوسطه

 د. لیسه

که دست کم، حداقل برنامه های تربیه معلم را دریافت منوده 

اند. )مانند، آموزش های متودیک داخل خدمت و قبل از خدمت( 

 به تفکیک جنسیت )ذکور و اناث(

 عارفوزارت م

 

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

 . ابتداییه1

 . متوسطه2

 . لیسه3

 وزارت معارف

 

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

 براساس دوره:

 . ابتداییه1

 . متوسطه2

 . لیسه3

 وزارت معارف

 

 وزارت معارف نسبت شاگرد به معلم مسلکی براساس دوره: 4.ج.4
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 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

 . ابتداییه1

 . متوسطه2

 . لیسه3

 

اوسط معاش معلم در مقایسه با سایر شغل ها که نیازمند  5.ج.4

 قابلیت های مشابه می باشد.

 وزارت معارف

 

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

 

داخل ماه گذشته برنامه های  12فیصدی معلامنی که در  7.ج.4

 خدمت را سپری منوده اند.

 وزارت معارف

 

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

 تبعیض علیه زنان و دخرتان در همه جا. اشکالمحو متام  5.1

فیصدی حصول اطمینان از موجودیت چارچوب های  5.1.1

عدم تبعیض بر  قانونی غرض تقویت، تطبیق و نظارت از مساوات و

 اساس جنسیت )قوانین، مقرارات، کنوانسیون ها و پیامن ها(

 وزارت امور زنان

محو متام انواع خشونت علیه زنان و دخرتان درمحالت عام و خصوصی، از جمله  5.2

 قاچاق، سوء استفاده جنسی و دیگر انواع سوء استفاده.

فزیکی، به باال که به خشونت  15فیصدی زنان از سن  5.2.1

ل بماه گذشته توسط همرس متق 12جنسی و یا روانی درطول 

 .شده اند

 وزارت امور زنان

به باال که از طرف  15فیصدی زنان و دخرتان بین سنین  5.2.2

ماه اخیر مورد خشونت فزیکی،  12افراد غیراز همرس طی 

 جنسی، روانی و سو استفاده جنسی قرار گرفته اند.

 وزارت امور زنان

 وزارت امور زنان ازدواج منوده اند. 19-15فیصدی زنان که بین سنین  5.3.1 محو همه رسوم زیان آور مانند ازدواج های اطفال، اجباري و زود هنگام. 5.3

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و فیصدی وقت مرصف شده باالی کارهای داخلی و   5.4.1تشخیص و ارزش دهی کارهای بدون مزد  از طریق ارائه خدمات عامه،  5.4
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 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

مسئولیت پذیری مشرتک زیرساخت ها و سیاست های مصئونیت اجتامعی و ترویج 

 در فامیل و خانواده مطابق به باورهای ملی.

 پرستاری بدون مزد. به تفکیک:

 . مجموع1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 معلولین

فرصت های مساوی  حصول اطمینان از مشارکت کامل و موثر زنان و همچنان 5.5

 رهربیت در متامی سطوح تصمیمگیری سیاسی، اقتصادی و زندگی عامه.

فیصدی کرسی های اشغال شده توسط زنان در شورای  5.5.1

 .های ملی

 وزارت امور زنان

 

 وزارت امور زنان فیصدی زنان در موقف های مدیریتی. 5.5.2

افزایش استفاده از تکنالوژی های توامنند ساز، خصوصاً تکنالوژی معلوماتی و  .ب 5

 .برای توامنند سازی زنان (ICT)مخابراتی 

تناسب نفوس که دارای تیلفون سیار )موبایل( هستند.  1.ب.5

 به تفکیک  

 ذکور .1

 . اناث2

وزارت مخابرات و تکنالوژی 

 معلوماتی

 

 دسرتسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همههدف ششم: حصول اطمینان از 

، دسرتسی مساویانه و همگانی به آب آشامیدنی مصئون با قیمت 2030الی  6.1

 .استطاعتقابل 

فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده آب آشامیدنی  6.1.1

 مصئون استفاده مینامیند. به تفکیک:

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 و انکشاف دهاوزارت احیاء 

، دسرتسی همه مردم به خدمات مساویانه و مناسب حفظ 2030الی سال   6.2

الصحه و نظافت، محو رفع حاجت در فضای باز با توجه خاص به نیازمندی های 

 زنان، دخرتان و آنانیکه در رشایط آسیب پذیر قرار دارند.

فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده، مصئون و  6.2.1

 صحه استفاده میکنند. به تفکیکحفظ ال

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

فیصدی نفوس که دسرتسی به سهولت های شسنت  6.2.2

 دستها با آب و صابون را دارند به تفکیک:

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت

 

رفع حاجت از فضای باز استفاده فیصدی نفوس که برای  6.2.3

 می منایند، به تفکیک:

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت

 

،  بهبود کیفیت آب با کاهش آلودگی، از بین بردن ذخیره های 2030الی سال  6.3

کاهش  و به حد اقل رساندن انتشار مواد کیمیاوی خطرناک، (dumping)زباله 

و  (recycle)ف تصفیه ناشده به نصف،  و افزایش قابل مالحظه در بازیابی آبهای کثی

 آن. (reuse)استفاده مجدد 

)خانوار و متام فعالیت های اقتصادی(  فیصدی فاضالب  6.3.1

 .(safely treated)مدیریت شده بطور مصئون

 . شهری1

 وزارت شهرسازی و مسکن

ها و  سکتور، افزایش چشم گیر موثریت منابع آبی در متام 2030الی سال   6.4

پایدار آن، و تامین منابع آبی مبنظور  (withdrawal) حصول اطمینان از برداشت

پاسخگویی به مشکل کمبود آب و کاهش قابل مالحظه تعداد مردمی که از کمبود 

 .آب رنج می برند

 

 

 

 زمان: میزان تغیر در استفاده موثر آب با گذشت 6.4.1

 سکتور انرژی -1

 سکتور زراعت -2

 سکتور صنعت -3

 سکتور شهری -4

 

 

 وزارت انرژی وآب

بلند بردن ظرفیت ذخایر آبی برای مصارف رسانه فی مرت  6.4.2

 مکعب در سال.
 وزارت انرژی وآب
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 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 واحد رهرب شاخص تارگیت

، تطبیق مدیریت همه جانبه داخلی منابع آب در متام سطوح، 2030الی سال  6.5

 های متقابل فرامرزی در امور آب.بشمول همکاری 

 

از ) (IWRM)درجه تطبیق مدیریت همه جانبه منابع آب  6.5.1

 صفر الی صد(.
 وزارت انرژی وآب

 تفاهمنامه ها در امور آبهای تطبیق معاهده هلمند و 6.5.2

 فرامرزی
 وزارت انرژی وآب

ایکوسیستم آبی، بشمول کوه ها، جنگالت،  احیای، حفاظت و 2030الی سال  6.6

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

 .تغییر در وسعت ایکوسیستم های آبی در طول زمان 6.6.1

 )فیصدی تغییرات(

 

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

 حفظ الصحه..ب حاميت و تقويت مشاركت جوامع محيل در بهبود مديريت آب و 6

حوزهء دریایی با پالیسی ها و  5فیصدی شورا ها در  1.ب.6

مقرره های عملی جهت اشرتاک اهالی در مدیریت و انکشاف 

 همه جانبه منابع آب.

 وزارت انرژی و آب
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 وزارتاقتصاد

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

، حصول اطمینان از دسرتسی به خدمات انرژی قابل 2030الی سال  7.1

 .و مدرن (reliable)استطاعت، مطمنئ 

 

به برق دسرتسی  از طریق شبکه فیصدی نفوس که 7.1.1

 دارند. به تفکیک

 . شهری1

 . دهاتی2

 

 وزارت انرژی و آب

، افزایش قابل مالحظه سهم انرژی تجدید پذیر 2030الی سال   7.2

(Renewable energy) .در ترکیب انرژی جهانی 

 Renewable)سهم )فیصدی( انرژی تجدید پذیر  7.2.1

energy) در مرصف مجموعی انرژی برق 
 وزارت انرژی و آب

 ، مضاعف ساخنت میزان موثریت انرژی.2030الی سال  7.3

 

اندازه شده بر  (Energy intensity)شدت انرژی  7.3.1

 تولیدات ناخالص داخلی اساس انرژی اولیه و

 

 وزارت انرژی و آب

و ارتقاء تکنالوژی جهت عرضه  ها گسرتش زیرساخت ،2030.ب الی سال 7

 خدمات انرژی مدرن و پایدار برای همه.

رسمایه گذاری در موثریت انرژی به عنوان فیصدی  1.ب.7

از تولید ناخالص داخلی و مقدار رسمایه گذاری مستقیم 

زیرساخت ها وتکنالوژی برای خدمات خارجی برای 

 انکشافی پایدار.

 وزارت انرژی و آب

 برای همه (productive)رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل، مناسب و مولد  (promote)هدف هشتم: ترویج 

رشد اقتصادی رسانه در مطابقت با رشایط ملی، به ویژه  تداوم در 8.1

 تولید ناخالص داخلی در سال %7دستیابی به حداقل رشد 
 میزان رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی حقیقی. 8.1.1

 وزارت مالیه 

 

دستیابی به مولدیت اقتصادی از طریق تنوع، ارتقاء فن آوری و نوآوری،  8.2

از جمله از طریق مترکز باالی بخش های دارای ارزش افزوده باال و نیازمند به 

 نیروی کار بیشرت

میزان رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی فی نفر  8.2.1

 .شاغل

 وزارت اقتصاد
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 وزارتاقتصاد

 فعالیت های تولیدی ازپالیسی های انکشافی که  (promote)ایجاد  8.3

(productive activities) ایجاد اشتغال مناسب، کار آفرینی، خالقیت و ،

تشبثات خورد و متوسط از طریق دسرتسی به خدمات رسمی سازی نوآوری و 

 الی حامیت میکند.م

سهم استخدام غیر رسمی در سکتورها بدون  8.3.1

 زراعت. به تفکیک

 . مجموع هر دو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت تجارت و صنایع

 

و ایجاد  (productive) ، تأمین  اشتغال کامل و مولد2030الی سال  8.5

شغل های مناسب براي متام زنان و مردان به شمول جوانان و معلولین با 

 پرداخت دستمزد مساوی برای کار های با ارزش یکسان.

 اوسط درآمد ساعتوار کارمندان. به تفکیک: 8.5.1

 . شغل1

 . گروپ سنی 2

 . معلولیت3

 . ذکور4

 . اناث5

وزارت کار، امور اجتامعی، 

 شهدا و معلولین

 

 میزان بیکاری به تفکیک جنسیت 8.5.2

 . ذکور1

 . اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، 

 شهدا و معلولین

 

، كاهش قابل مالحظه نسبت جوانان که شامل کار، 2030الی سال 8.6

 مکتب و یا برنامه های آموزشی نیستند.

میزان بیسوادی و بیکاری درجوانان بین سنین  8.6.1

(15-24) 

 . بیسوادی1

 بیکاری .2

وزارت کار، امور اجتامعی، 

 شهدا و معلولین

اتخاذ اقدامات رسیع و موثر مبنظور محو کارهای جربی، بردگی مدرن،  8.7

قاچاق انسان و حصول اطمینان از جلوگیری و محو بدترین اشکال کار 

 2025اطفال؛ از جمله رسبازگیری و استفاده از اطفال رسباز، و الی سال 

 متام انواع کار باالی اطفال .پایان دادن 

، به  17-5فیصدی اطفال کارگر بین سنین   8.7.1

 تفکیک گروپ سنی:

 11-5.  بین سن 1

 14-12. بین سن 2

وزارت کار، امور اجتامعی، 

 شهدا و معلولین
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 17-15. بین سن 3

حامیت از حقوق نیروی کار و ایجاد محيط كاري امن و مطمنئ برای   8.8

متام کارگران به شمول كارگران مهاجر، بخصوص زنان مهاجر و كسانيكه در 

 کاری قرار دارند. (precarious)رشايط ناپایدار 

 .میزان وقوع جراحات وخیم و غیر وخیم کاری 8.8.1
وزارت کار، امور اجتامعی، 

 معلولینشهدا و 

الحاق کنوانسیون های اساسی سازمان بین املللی  8.8.2

 کار

وزارت کار، امور اجتامعی، 

 شهدا و معلولین

تعداد اشخاص )کارگران( که از راهای قانونی و  8.8.3

( به BLAsمنظم به اساس توافقنامه های دوجانبه کار )

کشور های خارجی )کشورهای دارای تقاضا کارگر( اعزام 

 میگردند.

وزارت کار، امور اجتامعی، 

 شهدا و معلولین

 

، تهیه و تطبیق پالیسی ها جهت توسعه گردش گری پایدار 2030الی  8.9

 که سبب ایجاد اشتغال، ترویج فرهنگ و محصوالت محلی گردد.

 وزارت اطالعات و فرهنگ سهم گردش گری در تولید ناخالص داخلی. 8.9.1

صنعت گردشگری از مجموع نسبت اشتغال در  8.9.2

 اشتغال. به تفکیک:

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت اطالعات و فرهنگ

تقويت ظرفيت نهاد هاي مايل داخيل جهت توسعه دسرتيس به  8.10

 بانكداري، بيمه و خدمات مايل براي همه.

هزار  100تعداد شعبات بانک های تجارتی  بر هر  8.10.1

 نفر
 دافغانستان بانک

سال و باالتر( دارای حساب  15تعداد افرادی ) 8.10.2

 هزار نفر. 100بانکی در هر یک 
 دافغانستان بانک

 د افغانستان بانکبر هر  ATMتعداد ماشین های اتومات رصافی یا  8.10.3



 

156 

 

 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 هزار نفر 100یک 

، انکشاف و اجرایی منودن اسرتاتيژي اشتغال برای 2025.ب الی سال 8

 جهانی اشتغال سازمان بین املللی کار.جوانان و تطبيق پیامن 

فیصدی مرصف مجموعی دولت در برنامه های  1.ب.8

مصئونیت اجتامعی و برنامه های اشتغال زایی در تناسب 

 بودجه ملی.

وزارت کار، امور اجتامعی، 

 شهدا و معلولین

 نوآوری. (Foster)، تقویت صنعتی سازی پایدار، همه شمول و تشویق (Resilient)هدف نهم: ایجاد زیرساخت های مقاوم 

ایجاد زیربنای باکیفیت، قابل اعتامد، پایدار و مقاوم، بشمول زیربناهای  9.1

انکشاف اقتصادی و رفاه برشی، با مترکز  منطقه وی و فرامرزی، جهت حامیت

 روی دسرتسی مساویانه و قابل استطاعت برای همه.

کیلومرتی  2 فاصلهدی نفوس روستایی که در فیص  9.1.1

 یک رسک متام فصلی زندگی میکنند.
 وزارت احیاء و انکشاف دهات

، تشویق صنعتی سازی پایدار و فراگیر، افزایش قابل 2030الی سال  9.2

مالحظه سهم صنعت در استخدام و تولید ناخالص داخلی، در مطابقت به 

 صنعت.اوضاع ملی، و دوبرابر سازی سهم 

فیصدی ارزش افزوده تولیدات صنایع فابریکاتی  9.2.1

(Manufacturing value added) :به تناسب 

 الف. تولیدات ناخالص داخلی

 (Per Capitaب. رسانه )

 وزارت تجارت و صنایع

 فیصدی اشتغال در صنعت از مجموع اشتغال.  9.2.2
 وزارت تجارت و صنایع

 

كوچك و سایر کسب و کار ها در کشور به افزایش دسرتيس صنايع  9.3

 خدمات مايل با ربح ارزان، و پیوسنت این ها در زنجیره ارزش و بازار ها.

فیصدی سهم صنایع کوچک در ارزش افزوده شده   9.3.1

 متامی صنایع
 وزارت تجارت و صنایع

 وزارت تجارت و صنایع فیصدی صنایع کوچک با قرضه.  9.3.2

درانکشاف زیر بنأ پایدار و مقاوم از طریق افزایش حامیت های .الف تسهیل 9

 مالی، تکنالوژیکی و فنی در کشور.

فیصدی کمک های رسمی بین املللی برای  1.الف.9

 سکتور زیربنا.
 وزارت مالیه

تکنالوژی معلوماتی و   ، افزایش چشمگیر دستیابی به2030.ج الی سال 9

 .دسرتسی به انرتنت قابل استطاعتو تالش برای فراهم کردن  مخابراتی 

فیصدی نفوس تحت پوشش شبکه تیلیفون سیار  1.ج.9

 به تفکیک. .)موبایل(

وزارت مخابرات وتکنالوژی 

 معلوماتی
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  . تکنالوژی1

 هدف دهم: کاهش نابرابری در سطح ملی و بین املللی

نفوس با  %25، دستیابی تدریجی و پایدار رشد درآمد 2030الی سال  10.1

 کمرتین درآمد به میزان باالتر از اوسط درآمد ملی.

10.1.1 

 الف. رشد درآمد رسانه

 نفوس با کمرتین در آمد. %25ب. رشد درآمد 

 وزارت اقتصاد

ویژه پالیسی مالی، پالیسی دستمزد و پالیسی ه اتخاذ پالیسی ها، ب 10.4

 مصئونیت اجتامعی، و دستیابی تدریجی به تساوی بیشرت.

 

 :به تفکیک .میزان مشارکت نیروی کار 10.4.1

 . ذکور1

 .  اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، 

 شهدا و معلولین

 

 

مطمئین و مصئون؛ انتقال مهاجرین از  ،تسهیل مهاجرتهای منظم 10.7

 .طریق اجرایی منودن پالیسی های منظم و مدیریت شده مهاجرت

فیصدی مهاجرین افغان که با ثبت و راجسرت  10.7.1

 :باشنددارای مدرک اقامت در کشور های میزبان می 

 . پاکستان1

 .  ایران2

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان

تعداد عودت کنندگان که حین عودت از کمک  10.7.2

 های برشدوستانه در یک سال مستفید می گردند.

عودت  وزارت امور مهاجرین و

 کنندگان

تعداد استقرار پایدار فامیل های بیجاشده در هر  10.7.3

 سال.

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان

فیصدی دسرتسی به خدمات اساسی و زیربنائی  10.7.4

 شهرک های مهاجرین.

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان

. فیصدی عودت کنندگان و بیجاشده گان که از 10.7.5

 فرصت های شغلی و معیشتی برخوردار شده اند.

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان
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 3، کاهش هزینه های تادیات مهاجرین به کمرت از 2030.ج الی سال 10

 فیصد در تادیات. 5فیصد و حذف دهلیزها با هزینه باالتر از 

فیصدی مصارف ارسال حواله نظر به مجموع مبلغ  1.ج.10

 حواله شده.

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان

 و پایدار (resilient)مقاوم همه شمول، مصئون،  (human settlements)شهرک های هدف یازدهم: ساخنت شهرها و 

، حصول اطمینان از دسرتسی همگانی به مسکن 2030الی سال  11.1

با خدمات ابتدایی و بهبود سا حا ت فقیر  استطاعتمناسب، مطمنئ و قابل 

 .(slums)نشین 

 نسبت نفوس شهری که در ساحات فقیر نشین 11.1.1

(slums) غیر پالنی ویا مسکن نا منا سب زندگی می ،

 کنند.

 

 وزارت شهرسازی و مسکن

سیستم های حمل و نقل مصئون،  فراهم منودن، 2030الی سال  11.2

ارزان و پایدار برای همه، بهبود مصئونیت جاده ها، خصوصاً گسرتش حمل و 

نقل عامه، با توجه خاص به رضورت های افراد اسیب پذیر مانند زنان، اطفال، 

 معلولین و کهن ساالن.

نسبت جمعیت که دسرتسی به خدمات  11.2.1

 دارند. )دولتی( ترانسپورت عامه

 

 

زارت ترانسپورت و ھوانوردی و 

 ملکی

، افزایش شهرنشینی همه شمول و پایدار، و ظرفیت 2030الی سال  11.3

 human)سازی، مدیریت یکپارچه، پایدار و مشارکتی شهرک ها 

settlements)  .در کشور 

 

فیصدی شهر هایی که ساختارجا معه مدنی در  11.3.2

ور منظم برنامه ریزی آن دخیل بوده ومدیریت آن بط

 ودیموکراتیک صورت میگیرد.

 وزارت شهر سازی

افزایش تالش ها برای حفاظت و مصئونیت میراث های فرهنگی و  11.4

 طبیعی.

 

سهم بودجه ملی که جهت حامیت و حفاظت از   11.4.1

میراث های طبیعی، فرهنگی، و همچنان سایت های 

 .میراث جهانی اختصاص داده شده است

 فرهنگوزارت اطالعات و 

کاهش قابل مالحظه  تعداد مرگ و میر و متررین، ، 2030الی سال  11.5

مستقیم اقتصادی مرتبط با تولید ناخالص داخلی ناشی از و کاهش خسارات 

، بشمول حوادث مرتبط به آب، با مترکز بر حامیت از (disasters)حوادث 

بیجا و یا گمشده و تعداد افراد کشته شده،  11.5.1

 متررین حوادث در هر صد هزار نفوس. به تفکیک

 . مرگ و میر1

اداره ملی امادگی مبارزه 

 باحوادث
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 . افرادبیجا شده وگمشده2 افرادی فقیر و آسیب پذیر.

 . متررین3

در  ی، کاهش اثرات نا مطلوب رسانه محیط زیست2030الی سال  11.6

شهرها، از جمله از طریق توجه خاص به کیفیت هوا، مدیریت شهرداری و 

 دیگر انواع زباله.

 

 

 

شهری از مجموع  (solid waste)میزان زباله های  11.6.1

 کل زباله های تولید شده که

 الف. بطور منظم جمع آوری

 ب. بعد از جمع آوری تخلیه نهایی گردیده

 شاروالی کابل

و  PM 2.5اوسط ساالنه ذرات معلق. )بطور مثال  11.6.2

PM10( در شهر ها )نفوس(. میزان 

اداره ملی حفاظت محیط 

 زیست

،  ایجاد تسهیالت جهت دسرتسی همگانی به اماکن 2030الی سال  11.7

، مطمئین، فراگیر، قابل دسرتس و رسسبز، به ویژه (public spaces)عامه

 افراد کهن سال و افراد معلول.برای زنان، کودکان، 

آزار و اذیت فزیکی یا جنسی  مورد تعداد افرادیکه  11.7.2

 ماه گذشته قرار گرفته باشند. به تفکیک 12در 

 . مجموع هردو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت امور داخله

از روابط مثبت اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی میان  حامیت .الف 11

مناطق روستایی از طریق تقویت  و (Peri-urban)های شهری  شهرها، حومه

 برنامه ریزی انکشافی ملی و منطقوی.

نسبت نفوس مسکون در شهر های که در آن  1الف.11

پالن های انکشاف شهری و منطقوی را مبنی بر پیشبینی 

 نفوس، رضوریات منابع و وسعت شهر تطبیق میکنند.

 وزارت شهر سازی

، افزایش قابل مالحظه تعداد شهرها و شهرک ها 2030الی سال  ب.11

(human settlements)  با پالیسی و پالن های یکپارچه جهت بدست آوری

کاهش تاثیرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی، مقاوم در مقابل   موثریت منابع،

حوادث؛ انکشاف و تطبیق سیستم مدیریت حوادث در مطابقت به  "چارچوب 

Sendai 2030-2015کاهش خطرات حوادث سال  برای." 

فیصدی ادارات محلی که اسرتاتیژی کاهش  1ب..11

خطرات وحوادث را در مطابقت با چارچوب سندای 

(Sendai)  برای کاهش خطرات طبیعی پذیرفته و تطبیق

 می منایند.

اداره ملی امادگی مبارزه 

 باحوادث
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 ولید و مرصفهدف دوازدهم: حصول اطمینان از شیوه های پایدار ت

ضایعات موادغذایی تا پنجاه فیصد  ، کاهش رسانه2030الی سال  12.3

درسطوح مختلف عرضه مرصف کننده و کاهش ضایعات مواد غذایی در طول 

 زنجیره تولید، به شمول عرضه

فیصدی ضایعات گندم و برنج درجریان تولید در  12.3.1

 . به تفکیک:سال

 الف. گندم

 ب. برنج

 آبیاری و مالداری وزارت زراعت،

در دوران ، مدیریت مناسب مواد کیمیاوی و زباله ها 2030الی سال  12.4

و در مطابقت با چارجوب های بین املللی توافق شده  (life cycle)زندگی 

کاهش انتشار آنها در هوا، آب و خاک جهت کاهش تاثیرات نامطلوب آنها 

 باالی صحت انسانها و محیط زیست.

ایجاد و تطبیق پالن عمل ملی برای شش  12.4.1

توافقنامه چند جانبه محیط زیستی بین املللی از قبیل 

کنوانسیوان های استاکهلم، ویانا، میناماتا، باسیل، روتردام 

و پروتوکول منرتیال در ارتباط مواد خطرناک و دیگر مواد 

کمیاوی جهت تطبیق تعهدات و مسؤولیت های افغانستان 

 عات مورد نیاز توافق نامه مربوطه.در انتقال اطال 

اداره ملی حفاظت محیط 

 زیست

تشویق رشکت ها بخصوص رشکت های بزرگ و فرامرزی در اتخاذ  12.6

 شیوه های تولیدی پایدار و توحید معلومات آن در گزارشات.

تعداد از رشکت های که از پایداری گزارش انتشار  12.6.1

 میکنند.
 وزارت تجارت و صنایع

.الف جذب حامیت کشورهای توسعه یافته مبنظورتقویت و توامنند سازی 12

ظرفیت های علمی و تکنولوژیکی برای تطبیق شیوه های پایدار تولید و 

 مرصف.

انجام تقیقات علمی مبنظور حفاظت از محیط  1.الف.12

زیست، تولید انرژی پاک، افزایش تولیدات داخلی و 

 رسیدن به خود کفایی

 اکادمی علوم

.ب انکشاف و تطبیق ابزار ها جهت نظارت از فعالیت های گردشگری 12

 پایدار که باعث اشتغالزایی، ترویج فرهنگ و محصوالت محلی گردد

تعداد پالیسی ها و اسرتاتيژی های گردشگری  1.ب.12

 پایدار همراه با پالن های تطبیقی و ابزار های نظارتی آن.
 وزارت اطالعات و فرهنگ

 قدامات فوری در جهت مبارزه با تغیرات اقلیمی و تاثیرات آنذ سیزدهم: اتخاهدف 

اداره ملی امادگی مبارزه سرتاتیژی ها و راه کار های  فیصدی انکشاف 13.1.1در مقابل  (resilient)تقویت ظرفیت های انعطاف پذیر و مقاوم  13.1
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کاهش خطرات و حوادث طبیعی در سطوح  ولسوالی ها و  .و حوادث طبیعی اقلیمی خطرات

 محالت.

 

 باحوادث

ادغام و شامل سازی  اقدامات تغییر اقلیم در پالیسی ها و اسرتاتیژی  13.2

 .های ملی

 

 

 

فیصدی پیرشفت در عرصه ایجاد یا عملی ساخنت  13.2.1

نامه جامع  كه سبب توامنند و یا بر  پالیسی/ اسرتاتیژي

نامطلوب تغيريات  شدن افغانستان براي سازگاري با اثرات

آب و هوا میشود و همچنان سبب كاهش در انتشار گازهاي 

به نحوي كه تولید غذا را تهديد نکند. )به ، گلخانه اي شده

، سهم مشارکت ملی NAPشمول برنامه سازگاری ملی 

NDCهای ملی ، گزارشNC گزارش تجدید شده دوساله ،

BUR .)وغیره 

اداره ملی حفاظت محیط 

 زیست

، مدیریت پایدار جنگالت، مبارزه علیه صحرائی شدن زمین، متوقف کردن (terrestrial)نزدهم: حفاظت، بازسازی و بهبود استفاده پایدار ایکوسیستم های زمینی هدف پا

 (biodiversity)تخریب زمین و ضایعات تنوع زیستی 

اطمینان از حفاظت، احیا و استفاده پایدار حصول ، 2030الی سال  15.1

در سطح زمین و زیرزمین  (Fresh water)ایکوسیستم های آب شیرین 

(inland)  بخصوص جنگالت، ساحات مرطوب هاو خدمات آن ،(wetland) ،

، مطابق تعهدات به توافقنامه های (drylands) کوه ها و زمین های خشک

 بین املللی.

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نگالت از متام اراضی کشور.مساحت ج تناسب 15.1.1

، بهبود تطبیق مدیریت پایدار انواع جنگالت، خامته 2030الی سال  15.2

دادن به پروسه قطع جنگالت. احیای دوباره و انکشاف جنگالت 

(afforestation). 

 فیصدی پوشش جنگالت تحت مدیریت پایدار. 15.2.1

 
 آبیاری و مالداریوزارت زراعت، 
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 وزارتاقتصاد

زمین و  (desertification)، مبارزه با صحرایی شدن 2030الی سال  15.3

اراضی  متاثر از  ، بشمول (degraded)احیاء خاک و زمین تخریب شده

خشکسالی و سیالب، و تالش برای رسیدن به جهان عاری از اراضی تخریب 

 شده.

مساحت ساحاتیکه تحکیامت صورت میگیرد  15.3.1

ساحت اراضی تخریب شده  توسط سیالب نظر به )م

مساحت کلی اراضی در مسیر دریا ها و مجراهای آبی با 

 استفاده از تدابیر ساختامنی و غیر ساختامنی(.

 

 وزارت انرژی و آب

، اطمینان از حفظ ایکوسیستم کوهستانی؛ بشمول 2030الی سال  15.4

ارایه مزایای الزم جهت تحقق تنوع زیستی آنها مبنظور ارتقای ظرفیت آنها در 

 انکشاف پایدار .

ساحات مهم دارای تنوع زیستی یصدی ف 15.4.1

کوهستانی که تحت پوشش به عنوان مناطق حفاظت شده 

(protected areas).قرار گرفته اند . 

اداره ملی حفاظت محیط 

 زیست

مسکن اتخاذ اقدامات عاجل و قابل مالحظه برای کاهش تخریبات  15.5

 الی، متوقف کردن ضایعات تنوع زیستی و  (natural habitats)طبیعیهای 

معرض انقراض  گیاها و حیوانات که در حفاظت و جلوگیری از 2030سال 

 قرار دارند.

شاخص لست رسم. )تهیه لست انواع حفاظت  15.5.1

شده مطابق به معیارهای اتحادیه بین املللی حفاظت از 

 (.IUCNطبیعت یا 

حفاظت محیط اداره ملی 

 زیست

اتخاذ اقدامات عاجل برای خامته دادن شکار غیر قانونی و قاچاق  15.7

و جلوگیری ازعرضه و تقاضای غیر قانونی  شده،گیاهان و حیوانات حفاظت 

 حیوانات وحشی.

 حیوانات وحشی و محصوالت آنهاتجارت تناسب  15.7.1

 بطور غیرقانونی شکار و قاچاق شده اند. که

حفاظت محیط  اداره ملی

 زیست

، اتخاذ اقدامات برای جلوگیری از ورود مهاجم های 2025الی سال  15.8

 ناسازگار و کاهش قابل مالحظه تاثیر آن روی ایکوسیستم های آب و زمین.

تصویب قوانین ملی مربوط به جلوگیری و یا  15.8.1

 Invasive alien)کنرتل از مهاجم انواع مختلف بیگانگان 

species). 

اداره ملی حفاظت محیط 

 زیست

،  ادغام و شامل ساخنت   ارزش های ایکوسیستم و 2030الی سال  15.9

در  تنوع زیستی درپالن های ملی و محلی، در پروسه های انکشافی و

 اسرتاتیژی کاهش فقر.

پیرشفت بطرف اهداف تعیین شده ملی مطابق به  15.9.1

برای تنوع  پالن اسرتاتیژیک Aichiهدف دوم تنوع حیات 

 .2020الی  2011حیات 

اداره ملی حفاظت محیط 

 زیست
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 وزارتاقتصاد

برای  .الف بسیج سازی و افزایش قابل توجه منابع مالی از متام منبع ها15

 حفظ و استفاده پایدار تنوع زیستی و ایکوسیستم ها.

سهم کمک های انکشافی رسمی و مصارف  1.الف.15

 ایکوسیستم ها.عامه باالی استفاده پایدار تنوع حیات و 

اداره ملی حفاظت محیط 

 زیست

 

و همه شمول در متام  هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار، ایجاد دسرتسی به عدالت برای همه و تشکیل نهاد های موثر، حسابده

 سطوح

به کاهش قابل مالحظه خشونت با متام اشکال آن و مرگ و میر مرتبط  16.1

 آن در همه جا.

فیصدی مرگ ومیر ناشی از جنگ در هر صدهزار  16.1.2

 نفوس :

 . ناشی از ماین های متعارف1

 . ناشی از مواد انفجاریه تعبیه شده با پلیت فشاری2

 . ناشی از مهامت باقیامنده از جنگ3

اداره ملی امادگی مبارزه 

 باحوادث

مهامت منفجر فیصدی پاکاری اراضی از ماین و   16.1.5

 ناشده

اداره ملی امادگی مبارزه 

 باحوادث

پایان بخشیدن به متام اشکال خشونت ها و سو استفاده  علیه اطفال  16.2

 از جمله قاچاق، استثامر و شکنجه

که مورد خشونت و  17-1نسبت اطفال بین سنین  16.2.1

شنکنجه فزیکی و یا روانی مراقبت کننده در ماه گذشته 

 .باشند قرار گرفته

وزارت کار، امور اجتامعی، 

 شهدا و معلولین

هزار  100تعداد قربانیان قاچاق انسان در هر  16.2.2

 جمعیت. به تفکیک:

 . مجموع هر دو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت عدلیه

 وزارت امور داخلهتعداد افرادیکه مورد  آزار و اذیت فزیکی یا جنسی   16.3.1حاکمیت قانون به سطح ملی و بین املللی و  (promote)ی ارتقا 16.3
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 وزارتاقتصاد

ماه گذشته قرار گرفته باشند و به ارگان های زیربط  12در  مساویانه همه به عدالت.حصول اطمینان از  دسرتسی 

 مراجعه منوده باشند. به تفکیک

 . مجموع هردو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

زندانیان  نسبت زندانیان بی رسنوشت بر مجموع  16.3.2

 به تفکیک

 . مجموع هردو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت امور داخله

تعداد مستفید شونده گان از مساعدتهای حقوقی  16.3.3

 جهت دسرتسی به عدالت
 وزارت عدلیه

، کاهش قابل مالحظه جریان های مالی و تسلیحاتی 2030الی سال  16.4

های رسقت شده و مبارزه علیه  غیر قانونی؛ تقویت حصول و بازگشت دارایی

 متام اشکال جرایم سازمان یافته.

ارزش پول های غیر قانونی داخل و خارج شده از  16.4.1

 کشور
 وزارت امور داخله

نسبت سالح های خورد و سبک که کشف و ضبط  16.4.2

گردیده، مطابق به نورم های بین املللی و ابزار های قانونی 

 میگیرد. ثبت و مورد پیگیری قرار

 وزارت امور داخله

 

 کاهش قابل مالحظه فساد و رشوه ستانی در متام اشکال آن. 16.5

نسبت اشخاص که  حد اقل با یکی از کارمندان  16.5.1

رسمی در ارتباط بوده و در جریان یک سال گذشته به یکی 

از کارمندان دولتی رشوه داده و یا از نزدش رشوه خواسته 

 تفکیک:به  شده است. 

 . مجموع1

 سارنوالیلوی 
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 وزارتاقتصاد

 الف. ذکور

 ب.  اناث

فیصدی ثبت، تدقیق، بررسی و نرش دارایی های  16.5.3

کارمندان عالی رتبه دولتی پیش بینی شده در قوانین 

 نافذه کشور.

 اداره امور

گسرتش و تقویت اشرتاک افغانستان در نهاد های حکومتداری  16.8

 جهانی.

حق رای دهی افغانستان در  نسبت عضویت و  16.8.1

 نهاد های بین املللی. به تفکیک:

 . نهاد های بین املللی1

 وزارت امور خارجه

 

، تهیه هویت حقوقی یا قانونی برای همه، بشمول 2030الی سال  16.9

 ثبت تولدات.

 تعداد تولدات ثبت شده. 16.9.1

 

اداره مستقل ثبت و احوال 

 نفوس

دسرتسی عام به اطالعات  و حامیت از آزادی . حصول اطمینان از 16.10

 های اساسی مطابق به قوانین ملی  و موافقتنامه های بین املللی

تعداد موارد تآئید شده قتل، اختطاف، مفقودی   16.10.1

اجباری، بازداشت خود رسانه و شکنجه ژورنالستان، 

کارمندان رسانه ها، اعضای اتحادیه تاجران و فعالین حقوق 

 ماه گذشته. 12 برش در

 وزارت اطالعات و فرهنگ

تعداد قوانین، مقرره ها و پالیسی هایکه  16.10.2

دسرتسی عمومی را به اطالعات تضمین می منایند، اتخاذ 

 و تطبیق گردیده اند

 وزارت اطالعات و فرهنگ

 

.الف تقویت نهاد های ملی مربوطه بشمول ارتقای ظرفیت در متام 16

های بین املللی مبنظور جلوگیری از خشونت و سطوح، توسط همکاری 

 مبارزه علیه تروریزم و جرایم.

موجودیت نهادهای مستقل ملی حقوق برش در  1.الف.16

 مطابقت با قواعد شناخته شده پاریس.

 وزارت امور داخله

 

 هدف هفدهم: تقویت ابزار های تطبیقی واحیا مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار



 

166 

 

 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا
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بسیج سازی منابع داخلی، با استفاده از حامیت بین املللی تقویت و  17.1

 مبنظور ارتقای ظرفیت داخلی در جمع آوری مالیات و عواید.

 وزارت مالیه نسبت عواید داخلی بر تولید ناخالص داخلی. 17.1.1

 تناسب متویل بودجه ملی از عواید ملی.  17.1.2
 وزارت مالیه

 

 اضافی برای کشور از منابع مختلف.بسیج سازی منابع مالی  17.3
از  (FDIسهم رسمایگذاری های مستقیم خارجی ) 17.3.1

 مجموع تولیدات ناخالص داخلی.

 وزارت تجارت و صنایع

 

جنوب،  همکاری های سه  –جنوب، جنوب  –افزایش همکاری های شامل  17.6

و نوآوری  جانبه منطقوی و بین املللی، جهت دسرتسی به علوم ساینسی، تکنالوژی

و افزایش رشیک سازی معلومات به اساس رشایط توافق شده متقابل بشمول 

هامنگی بهرت در میکانیزم های موجود به خصوص به سطح سازمان ملل و میکانیزم 

 تسهیل تکنالوژی جهانی.

فیصدی مشرتکین انرتنت ثابت برودباند در هر  17.6.2

 نفر مسکونی. به تفکیک 100

 . رسعت1

 

مخابرات و تکنالوژی وزارت 

 معلوماتی

 

 Technology)،  فعال سازی کامل بانک تکنالوژی 2030الی سال  17.8

bank)  و ساینس، و میکانیزم های ظرفیت سازی جهت افزایش استفاده

 .تکنالوژی بلخصوص تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

نسبت نفوس که از خدمات انرتنت استفاده  17.8.1

 میکنند.

 

وزارت مخابرات و تکنالوژی 

 معلوماتی

 

 

 ،2030الی سال  17.11

افزایش صادرات کشور بلخصوص دوبرابر ساخنت سهم صادرات کشور در 

 صادرات جهانی.

سهم صادرات افغانستان در مجموع صادرات  17.11.1

 جهان. 

 

 وزارت تجارت و صنایع

 

 تولید ناخالص داخلی  )ملیارد دالر امریکایی( 17.13.1 انسجام پالیسی ها.تقویت ثبات اقتصاد کالن توسط هامهنگی و  17.13
 وزارت مالیه

 

خصوصی  و جامعه مدنی  -تشویق و بهبود مشارکت موثر عامه، عامه  17.17

 تجارب و منابع اسرتاتیژی مشارکت. بر اساس

مقدار پول تخصیص شده به منظور مرشاکت  17.17.1

 دالر(خصوصی )به میلیون  -عامه 

 وزارت مالیه
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ترسیع حامیت های ارتقاء ظرفیت جهت افزایش  2020الی سال  17.18

رسیع فراهم سازی ارقام با کیفیت بلند، به موقع و قابل اعتامد به تفکیک 

عاید، جنسیت، سن، نژاد، قومیت، وضعیت مهاجرت، معلولیت، موقعیت 

 جغرافیای و سایر مشخصات مرتبط به خصوصیات ملی

نسبت شاخص های انکشاف پایدار که در سطح  17.18.1

ملی به تفکیک جزئیات تولید شده، با مقاصد همخوانی 

داشته و در مطابقت با پرنیسپ های اساسی احصائیه های 

 رسمی قرار داشته باشد

 اداره ملی احصاییه و معلومات

تعداد کشور های که قانون ملی احصائیه شان  17.18.2

 های اساسی احصائیه رسمی می باشد مشمول  پرنسیپ

 اداره ملی احصاییه و معلومات

 

تقویت ابتکارات موجود جهت انکشاف شیوه های  2030الی سال  17.19

که پیرشفت انکشاف پایدار را اندازه گیری کرده بتواند و متمم تولید ناخالص 

 داخلی و ارتقای ظرفیت را در کشور های روبه انکشاف حامیت کند

ارزش دالری متام منابع که برای ارتقای ظرفیت  17.19.1

احصائیوی در کشور های روبه انکشاف تخصیص داده شده 

 است.

 اداره ملی احصاییه و معلومات

 

نسبت کشور های که )الف( در ده سال گذشته  17.19.2

حداقل یک رسشامری نفوس و مسکن را انجام داده اند، 

فیصد ثبت وفیات  80و  فیصد ثبت تولدات 100)ب( به 

 دست یافته اند.

 اداره ملی احصاییه و معلومات



 

168 

 

 بامیانتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 منابع و مآخذ:

  1395سال  اداره ملی احصائیه و معلومات - ALCs --   (  2017رسوی وضعیت زندگی مردم افغانستان ) 

 2016وزارت مالیه افغانستان دسمرب  – )  (NPPsهای ملی دارای اولویتخالصه برنامه 

 1397وزارت مالیه افغانستان سال  -ریاست بودجه والیتی  –پروفایل والیتی مالی و بودجه 

 1397وزارت اقتصاد  سال  –خالصه طرح های اقتصادی و ظرفیت موجود بالقوه والیات  

 1400-1395ورازت اقتصاد و مالیه  –(  ANPDF (تان سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانس

 1397برگزیده شاخص های اقتصادی وانکشافی،  وزارت اقتصاد  سال 

 (2030-2015وزارت اقتصاد ) –اهداف انکشاف پایدار افغانستان 

 منابع معلوماتی در  سطح والیت :

 ریاست زراعت ، مالداری و ابیاری  

 سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی 

 ریاست احصائیه 

 ریاست اطالعات وفرهنگ

 ریاست انرژی وبرق

 ریاست پوهنتون 

 مستوفیت 

 ریاست عدلیه 

 ریاست مخابرات

 ریاست کار وامور اجتامعی 

 ریاست اقوام وقبایل 

 ریاست امور زنان 

 ریاست معادن 

 ریاست گمرکات

 ریاست انکشاف دهات 

 ف ریاست حج واوقا

                                                        

 








