


 

 اقتصادوزارت أ

 

 فهرست مطالب 

 1 ............................................................................................ اختصارات

 2..............................................................................................شگفتارپی

3...........................................................................................سپاسگزاری

4..............................................................................................پیاموالی

 5 ................................................................................................ خالصه

 6 .......................................................................................... شیوهتدوین

 7 ...................................................................................... معرفیاینسند

 8 ............................................................................................ فصل اول

 8 .................................................................................... معرفیوالیتجوزجان

 9 ............................................................................................. ولسواىلها

 9 .................................................................................... جوزجاندرآینهتاریخ

 10 .............................................................................. وجهتسمیهوالیتجوزجان

 10 ................................................................. فياييووضعيتاقليميواليتقلمروجغرا

 10 .......................................................... ولسوالیهایوالیتجوزجانبهاساسمساحت:

 11 ................................................................................................. اقليم

 11 ............................................................................................. منابعآبی

 12 .................................................................................. نفوسوالیتجوزجان

 12 ........................................................................ اساساراضیتقسیامتنفوسبه

 13 ......................................................................... ساحاتباستانیوآبداتتاريخى

 13 ................................................................................. چگونگیکشفطالتپه

 16 ............................................................................................... بُزکشی

 17 .......................................................................................... فصل دوم

 17 ....................................... تحلیلوضعیتعمومیوالیتجوزجانبهتفکیکسکتورهایانکشافی

 17 .................................................................................. تحلیلصلحومنازعات

 18 ............................................................................... ندهصلحعواملاخاللکن



 

 ب
 اقتصادوزارت

 

 18 ............................................................................نقشرسانههادرتامینصلح

 18 .................................................................. تحلیلوضعیتموجودسکتورصحت-1

 19 ................................................................ دسرتسیبهعرضهخدماتابتداییصحی

 19 ............................................................................ (BHCمراکزصحیاساسی)

 19 ............................................................................. (CHCمراکزصحیجامع)

 19 ............................................................................. تعدادشفاخانههاوبسرتها

 19 .................................................................................. شفاخانههایدولتی:

 19 ............................................................................... وصی:شفاخانههایخص

 20 ....................................................................................... تعداددرملتونها:

 20 ............................................................ تعداددکتورانومتخصصینبهتفکیکجنسیت

 20 ...................................................... تعدادوالدتهایانجامشدهباحضورقابلههایماهر

 21 ................................................................... دسرتسیبهمراقبتهایقبلازوالدت

 21 ................................................................................ میزانمرگومیرمادران

 22 ................................................................................. میزانمرگومیراطفال

 22 ....................................................................................... میزانسوءتغذی

 22 ......................................... (سالقبل۵مجموعبودجهانکشافیساالنهسکتورصحت)حداقل

 22 ..................................... (سالقبل۵میزانمرصفبودجهانکشافیساالنهسکتورصحت)حداقل

 22 ............................................................ میزانرسمایهگزاریخصوصیدرسکتورصحت

 22 ................................................................... تعدادمراکزتداویمعتادینموادمخدر

 22 .......................................................... پوششواکسیناسیوندراطفالکمرتازیکسال

 22 ............................................................. فیصدیرضایتمردمازعرضهخدماتصحی

 22 .............................................. موسساتهمکارغیردولتیورشکایانکشافیدرسکتورصحت

 23 ............................ تحلیلپوتنشیلومنابعموجودبالقوهانکشافاقتصادیواجتامعیسکتورصحت

 24 ................................................................ تحلیلوضعیتسکتورمعارفوفرهنگ-2

 25 ............................................................... تعدادمکاتبفعال)ابتدایه/متوسطه/لیسه(

 25 ........................................................... تعدادانستیتیوتتخنیکی،زراعتیوتربیهمعلم

 25 ...................................................................... تعدادمدارسدینیودارالحفاظها



 

 اقتصادوزارت ج

 

 25 .................................................................... تعدادمکاتبسوادحیاتیوخصوصی

 25 ........................................................................ تعدادمعلمینبهتفکیکجنسیت

 26 .............................................................. حصیلیمعلمینواستادانبهتفکیکسویهت

 26 ............................................................... ۱۳۹۷–۱۳۹۶نتیجهامتحانکانکورسال

 27 ...................................................................... سال۱۴میزانسطحسوادباالتراز

 27 .................................................................. سالدرمکاتب۱۵نرخشمولیتزیرسن

 28 ........................................................................ مکاتبدارایتعمیروبدونتعمیر

 28 ......................................... (سالقبل۵مجموعبودجهانکشافیساالنهسکتورمعارف)حداقل

 29 ........................................................... میزانرسمایهگذاریخصوصیدرسکتورمعارف

 29 ....................................................................... تاریخچهمخترصپوهنتونجوزجان

 29 ........................................................... استادانپوهنتوندولتیبهتفیکدرجهتحصیل

 30 ...................................................... استادانپوهنتوندولتیجوزجانبهتفیکرتبعلمی

 30 ................................................... استادانپوهنتونهایخصوصیبهتفیکدرجهتحصیل

 30 ............................................................. پوهنتونها توامیتپوهنتونجوزجانباسایر

 31 ....................................................................................ورزشوتربیتبدنی

 31 ............................................................................ ایورزشیتعدادجمنازیومه

 31 ................................................................................. تعدادنهادهایورزشی

 31 .......................................................................... تعدادمیادینورزشیخصوصی

 31 ....................................................................................... فعالیترسانهها

 32 ................................................................................... :رسانههایتصویری

 32 ..................................................................................... :رسانههایصوتی

 32 ...................................................................................... :رسانههایچاپی

 33 .................................................................................. :کتابخانههایدولتی

 33 ................................................................................کتابخانههایخصوصی:

 33 ....................................................................................... فرهنگوجوانان

 34 .............................................. موسساتهمکارغیردولتیورشکایانکشافیدرسکتورمعارف

 34 ...................................................... تحلیلوضعیتموجودسکتورزیربناومنابعطبیعی-3



 

 د
 اقتصادوزارت

 

 35 .......................................................................... رسکهاوزیربناهایترانسپورتی

 35 ........................................................ سیبهخدماتمخابراتیوتکنالوژیمعلوماتیدسرت

 35 .................................................................................. بخشانکشافشهری

 36 ............................................................. تدابیرداراياولویتدربخشانکشافشهری

 38 ..................................................................................... شهرداریشربغان

 38 ................................................. تی،ولسوالیوروستاییبهکیلومرتمجموعرسکهایوالی

 39 ......................................................................................... میادینهوائی

 39 ................................................................... دسرتسیبهترانسپورتهوائیوزمینی

 39 ....................................................................................... شبکهآبشهری

 39 ................................................................. دسرتسیبهانرژیبرق/تولیدیووارداتی

 40 ............................................................................. رضورتمجموعیانرژیبرق

 40 ............................................................................................... دریاها

 40 ............................................ صادراتعمدهتولیدی/صنعتیبهوالیاتدیگرویاخارجازکشور

 40 ....................................................... تعدادفابریکاتتولیدی/صنعتیونوعفعالیتشان:

 40 ..................................................................................... پارکهایصنعتی

 41 ............................................................................... انواعمعادنباظرفیتآن

 42 .................................................................................... عوایدساالنهمعادن

ملیونافغانیعاید۴۵۰وبرقمزاررشیفساالنهمبلغازتولیدوصدورگازبهمشرتکیندروالیتجوزجانوفابریکهکود

 42 ........................................................................................ بدستمیآید.

 42 .............. رزیربناومنابعطبیعیتحلیلپوتانشیلومنابعموجودبالقوهانکشافاقتصادیواجتامعیسکتو

 43 ........................................................... تحلیلوضعیتسکتورزراعتوانکشافدهات-4

 44 ....................................................................... ارزشمحصوالتزراعتیومالداری

 44 ................................................................. میزانمحصوالتعمدهزراعتیوروستائی

 46 ................................................................... دسرتسیبهمنابعآبآشامیدنیصحی

 47 ....................................................................... تفادهازسیستمفاضالبصحیاس

 47 ..................................................................................... تعدادرسدخانهها

 48 .................................................................... تعدادکانالهایآبیاریباظرفیتآن



 

 اقتصادوزارت ه

 

 48 ..................................................................... تعدادذخایرآبزراعتیوظرفیتآنها

 48 ....................................................................... تعدادگرینهاوسهاوظرفیتآن

 48 .................................................................. تعدادباغاتمثمربانوعیتوظرفیتآن

 48 .......................................................................... تعدادتاکستانهاوظزفیتآن

 48 .......................................................................... دسرتسیبهمحیطزیستسامل

 49 .............................................................................................. راهکارها

 49 ................................................................ تقسیمکنندهآبتعدادبندهایآبگردانو

 49 ................................................................... واشرت( تعدادمواشی)گاو،گوسفندبز

 49 ................................................................ فارمهایحیوانیوزراعتی/تعدادوظرفیت

 50 ......................................... (سالقبل۵مجموعبودجهانکشافیساالنهسکتورزراعت)حداقل

 50 .............................................. موسساتهمکارغیردولتیورشکایانکشافیدرسکتورزراعت

 50 ............. تامعیسکتورزراعتوانکشافدهاتتحلیلپوتنشیلومنابعموجودبالقوهانکشافاقتصادیواج

 52 ................................................................................. وضعيتانکشافدهات

 52 ................................................................... دربخشبرنامهملیراهسازیروستایی

 52 ..................................................................... دربخشبرنامهملیآبیاریوآبرسانی

 52 ......................................................................... دربخشبرنامهانسجامساحوی

 52 ......................................................................... مرته(۲۴24و۱۵،۱۳پلبهابعادمختلف)۵اعامر

 52 ......................................................... کیلومرت۳.۵جغلانداریرسکبهطولمجموعی

 53 .............................................................. کیلومرت۳.۴۴۶عامردیوارهایاستنادیبهطولمجموعی

 53 ................................................................... ( NSP)دربخشبرنامههمبستکیملی

 53 ............................................................................. برنامهملیمیثاقشهروندی

 53 ............................................. تحلیلوضعیتموجودسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصی-5

 54 ........................................................................................... میزانعواید

 55 ................................................................................ ساختارتجارتوترانزیت

 55 ............................................................................................. میزانفقر

 56 .................................................................... فیصدینیرویکاربهتفکیکاشتغال

 57 .................................................................................... میزانوسطیخانوار



 

 و
 اقتصادوزارت

 

 57 ............................................................. کتنیرویکاربهتفکیکجنسیتمیزانمشار

 57 ........................................................................ میزانبیکاریبهتفکیکجنسیت

 57 ...................................................................................... نیرویکارباسواد

 57 ............................................................ سهماشتغالدرسکتوراقتصاد)تولیدوتجارت(

 58 ............................................................... تعدادبانکهابهتفکیکدولتیوخصوصی

 58 ................................................................................. فعالیتهایعمدهبانکی

 58 ....................................................................... تعدادموسساتمالیقرضهدهنده

 58 .................................................................. فیصدیدسرتسیافرادبهخدماتمالی

 58 ................................................................................. بنادرتجارتیوگمرکات

 59 ............. تحلیلپوتنشیلموجودبالقوهانکشافاقتصادیواجتامعیسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصی

 61 ........................................................................................ احزابسیاسی

 61 ........................................................................................ نهادهایمدنی

 61 ............................................................................... منایندهگیهایسیاسی

 61 ................................... منایندگیهایسازمانمللمتحدوهمکارانانکشافیمتحابهحضوردفاترو

 61 .............................................................. تحلیلوضعیتسکتورمصؤنیتاجتامعی-6

 63 ............................................................................. حوادثطبیعیدرجوزجان

 63 .............................................................................. مراکزاموردینیومذهبی

 64 ................................................................ سال۵والیتجوزجانطیسهمیهحجاج

 64 .......................................................................................... باغهایزنانه

 64 ...................................................................... کودکستانهایدولتیوخصوصی

 64 ........................................................................ پرورشگاههایدولتیوخصوصی

 64 .................................................. مراکزآموزشهایفنیوحرفویبرایافراددارایمعلولیت

 64 ............................................................................. رسهمیاشتوالیتجوزجان

 65 ...................................................................................... وضعیتکوچیها

 65 ............................................. تحلیلوضعیتموجودسکتورحکومتداریوحاکمیتقانون-7

 65 .............................. تقویهبنیهدیموکراسیوحقوقبرشوداشنتسیستممبارزهبانقضحقوقبرشی

 66 ......................................................................................... مبارزهبافساد



 

 اقتصادوزارت ز

 

 66 ................................................................... عرضهخدماتعامهوحسابدهیدولت

 67 .............................................................................. سیستمحکومتداریخوب

 68 .......................................................................... حاکمیت،انفاذوتطبیققانون

 68 ........................................................................................... حقوقمدنی

 69 .................................................................. اداراتدولتی)واحدهایاداری(موجود

 71 ......................................................................... (PDCکمیتهانکشافیوالیتی)

 72 ............................................................................. رسیدگیبهحوادثطبیعی

 72 .............................................................................. جلساتاداریمقاموالیت

 73 ................................................................................. تیجوزجانشورایوالی

 74 .............................................................................. کمیتهمبارزهباموادمخدر

 74 .......................................................................................... تحلیلجندر

 76 ......................................................................................... فصل سوم

 76 ...................................................... غوروالیت۱۳۹۷سالانکشافیهایپروژهمصارفوانکشافیبودجه

 76 .............................................................................................................................. معارف

 76 ...................................................................................................................... بودجهمعارف

 77 .............................................................................................................................. زراعت

 78 ............................................................................................................................. بودجه:

 79 ................................................................................................................... تحصیالتعالی

 79 ........................................................................................................... بودجهتحصیالتعالی

 79 ........................................................................................................................ صحتعامه

 79 .............................................................................................................. بودجهبخشصحت

 80 ........................................................................................................................ انرژیوآب

 80 .............................................................................................................................. بودجه

 81 ......................................................................................................................... فوایدعامه

 81 ............................................................................................................................. بودجه:

 82 ........................................................................................................پروژههایوالیتجوزجان

 87 ....................................................................................... فصل چهارم

 87 ............................................................................ فعالیتموسساتغیردولتی

 87 ........................................................... ساتغیردولتیبهتفکیکسکتورهافعالیتموس

 87 .................................. فعالیتموسساتغیردولتیبهتفکیکنوععرضهخدمات)کمیتوکیفیت(



 

 ح
 اقتصادوزارت

 

 87 ........ سالقبل۵میزانبودجهانکشافیموسساتغیردولتیجهتمتویلبرنامههاوپروژههایانکشافیطی

 88 ......................................... سالقبل۵میزانمرصفبودجهانکشافیموسساتغیردولتیطی

 88 ............................ ازطریقموسساتغیردولتیمتویلمیگرددبهتفکیکسکتورتعدادپروژههایکه

 88 .................................................. مجموعکارمندانموسساتغیردولتیبهتفکیکجنسیت

 89 ........................................................................................ فصل پنجم

…..……………79اسمطرح:طرحافزایشتولیدات/انکشافصادراتمحصوالتزراعتی)نباتروغنیکنجد(

 93 ........................................................................................ فصل ششم

 93 ................................................................................ (NPPS)اولویتدارایملیهایبرنامهخالصه

 93 ........................................................................................................  شهروندیمیثاقبرنامه.1

 95 ............................................................................................. زناناقتصادیسازیتوامنندبرنامه

 96 ................................................................................................................. زیربناملیبرنامه

 97 ................................................................................ زراعتاولویتدارایملیجامعبرنامهانکشاف

 100 ......................................................................................... قضاییوعدلیسکتوراصالحیپالن

 100 ...............................................................................................منابعومعادنانکشافیپروگرام

 101 ................................................................................................... برشینیرویانکشافیبرنامه

 102 .........................................................................................................مؤثرحکومتداریبرنامه

 103 .......................................................................................................... شهریانکشافبرنامه

 103 ............................................................................................... خصوصیسکتورانکشافبرنامه

 104 ...................................................................................... فصل هفتم

 104 .................................................................. رسویوضعیتزندهگیدرافغانستان

 ALCS-2017 .................................... 104(بهاساسرسویجوزجانوضعیتزندهگیمردموالیت)

 106 ................................................................ رسویوضعیتزندهگیبهسطحملی:

 108 ............................................................................... :ملیسطحبهاحصائیویهایشاخصگزیده

 139 ..................................................................................... فصل هشتم

 SDGS................................................................................. 139پایدارانکشافاهدافمخترصمعرفی

 SDGS................................................................... 139دیدگاهاهدافانکشافپایدار

 140 .......................................................................... مترکزاهدافانکشافپایدار

 140 .................................................................. فرشدههفدههدفبهگونهسمبولیک

 A-SDGS ........................................................ 140اهدافانکشافپایداربرایافغانستان



 

 اقتصادوزارت ط

 

 A-SDGS ................................................. 140افغانستاناهمیتاهدافانکشافپایداربرای

 A-SDGS ........................................... 141مراحلتطبیقاهدافانکشافپایداربرایافغانستان

 142 ................................................ تارگیتهاوشاخصهایاهدافانکشافپایدارافغانستان

 172 ....................................................................................... :منابعومآخذ





 

 اقتصادوزارت 1

 

 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

 
 اختصارات

MoEcوزارتاقتصاد

CSOنهادجامعۀمدنی

DDAولسوالییمجتمعانکشاف

GDDCریاستعمومیطرحوتوحید

DGOدفرتمقامولسوالی

ISLAابتکارتقویتسازیاداراتمحلی

IDLGادارهمستقلارگانهایمحلی

INGOدولتی-نهادبیناملللیغیر

LoGoپروژۀکهتوسط(حکومتداریمحلیUNDP)متویلمیشود

M&Eنظارتوارزیابی

MoFوزارتمالیه 

MoWAوزارتامورزنان

PAPپالنساالنۀوالیتی

PBPپالیسیبودیجۀوالیتی

PCشورایوالیتی

PCMاعضایشورایوالیتی

PCOدفرتشورایوالیتی

PDCکمیتۀانکشافیوالیتی

PDPGرهنمودپالنگذاریانکشافیوالیتی

PGOدفرتمقاموالیت

PSPپالناسرتاتیژیکوالیتی

DoEcریاستاقتصادوالیتی

PIMSسیستممدیریتمعلوماتوالیتی

PTCکیمتۀتخنیکیوالیتی

PPFMCکمیتۀمدیریتمحاسبۀعامۀوالیتی

PSTCکمیتۀتخنیکیسکتوروالیتی

PLMDریاستوالیتیوزارتمربوطه

PPPپالیسیپالنگذاریانکشافیوالیتی

TCکمیتۀتخنیکی

USAIDادارۀانکشافبیناملللیایاالتمتحدهامریکا

WBبانکجهانی

UNDPدبرنامۀانکشافیمللمتح 



 

2 
 اقتصادوزارت

 

 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

 پیشگفتار:

موفق تالشفراوانکارمندانخویش، سعیو با وزارتاقتصاد جایمرستاستکه

برای پروفایلوالیتیانکشافاقتصادیاجتامعیرا والیتکشورتکمیل34گردیدتا

اداراتمرکزی،موسساتغیرمنودهوبهدسرتسهموطنانعزی ز،مسولینوالیتی،

سازمانهایمللمتحدوجوامعمتویلکنندهفعالیتهایسکتورخصوصی،دولتی،

 اقتصادیوانکشافیقراردهد.

قدامت وچگونگیوضعیتاقتصادیواجتامعی، عامه اینپروفایلبیشرترویرفاه

وتخصیصومصارفبودجههروالیتمترکزتاریخی،سکتورهایانکشافی،زیربناها

منودهودرکلدورمنایاقتصادیواجتامعیوالیتمتذکرهراازقبیلظرفیتهایاقتصادیواجتامعی،چالشهاو

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

 .لعهوارزیابیقراردادهاستسعادمتندیاقتصادیتحتمطا

وزارتاقتصاد،جهتتهیهوترتیباینپروفایل،یکتیممسلکیراموظفمنودتاازشیوههایمدرنبرایجمعآوری،

تحلیلوارزیابیمعلوماتدرموردساحاتمشخصمطابقمعیارهایتعیینشده،استفادهمنودهوپروفایلرامطابقبه

ترتیبمنایند.اینپروفایلکمکمینامیدتامستفیدشوندهگانبخصوصنهادهایبودجوی،روندمعیادزمانیمعین

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

هامهنگمنایدتازمینهبهبودرفاهمساعدتهایمالیجامعهجهانیرامطابقبهنیازمندیهاواولویتهایوالیتی

دراینقسمتجاداردتاازهمکاریهایبیدریغریاستهایاقتصادوالیات،.عامهرادرسطحوالیاتمساعدمنایند

رشکایانکشافیبیناملللیوسایراداراتسکتوریوواحدهایبودجویکهدرتهیهوترتیباینپروفایلریاستهای

ووزارتاقتصادراکمکمنودهاند،صمیامنهقدردانیمنایم.اقتصادوالیات

.بهامیداینکه،اینپروفایلدرجهتتصمیمگیریوبهبودوضعیتاقتصادیدروالیتمتذکرهممدواقعگردد

 

 دوکتور مصطفی مستور

 وزیر اقتصاد
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 سپاسگزاری:

همکارانمسلکیمرستدارم ناپذیر همکاریخستگی با دیگر دستاورد شاهد امروز که

معلوماتیدرراستای خویشدروزارتاقتصادمیباشم،پروفایلوالیتیکهیکسندجامع

انکشافاقتصادیواجتامعیمیباشد،بدونهمکاریتیمتخنیکیومسلکیاعمدرمرکزو

دهایدومیدرسطحوالیاتامکانپذیرنبود.ریاستهایاقتصادوالیات،وسایرواح

منبااستفادهازفرصتمیخواهمازهریکازهمکارانمتحتمدیریتریاستعمومیطرح

تیم ازریاستعمومیپالیسیاقتصادی، همچنان تشکریمنایم، وزارتاقتصاد توحید و

ارقامومعلوماترادرتخنیکیرشکایکاریانکشافیمانوسایرموسساتغیردولتیکه

اختیارهمکارانمانقراردادهاندابرازقدردانیمنایم.همچننيميخواهمازروئساسکتوریمرکزامتنانمنایمکهدر

جلساتمشورهدهیبهمنظورغنامندیمسودهپروفایلمذکورهمکارانتخنیکیمارایاریرسانیدهاند.بهتدویر پروسه

همکار از محرتمصورتويژه توحید، و ریسعمومیطرح میرویسبهیج محرتم گیناپذير تالشهایخسته و یها

 عبدالرحمنکمینآمرانسجامفعالیتهایاقتصادیوالیات،محرتمسمیعاللهناظمیمشاورپالنگذاریومحرتم

.کهزحمتکشيدهاند،سپاسگزاریمنایممحمدشفیعاحمدیرئیساقتصادوالیتجوزجان

کشورب اجتامعیدر وضعیتاقتصادیو بهبود فراراهیتقویتو چالشهایموجود، و وضعیتفعلیکشور به اتوجه

بخصوصوالیات،هنوزهمتالشهایبیشرتومتعهدانهومشرتکامننیازاستتاباهمیکجاجهتتقویتبرنامههای

انکشافیواقتصادیکارمناییم.

وضعیتاینسنددرهشتفصلترتیبگر پیرامونمعرفیوالیت،ظرفیتهایاقتصادی، دیدهکهشاملمعلومات

معیشتی،ساختارهایاجتامعیوفرهنگیوالیت،وضعیتانکشافیوالیت،طبقساختارکمیتههایسکتوری)هشت

ندینسالگانه(،ظرفیتهایموجوددرسطحوالیت،وضعیترسمایهگذاریها،بودجهانکشافیومرصفآنطیچ

گذشته،معلوماتدرموردچگونگیفعالیتهایموسساتغیردولتی،منابعوپوتانشیلاقتصادیوالیت،خالصهبرنامه

و ملیاحصائیه اداره اجتامعیوالیتبراساسآخرینآمار اقتصادیو شاخصهایعمده هایملیدارایاولویت،

 بحثقرارگرفتهاست.معلوماتواهدافانکشافپایدارافغانستانمورد

قابلبهتذکراستپروفایلوالیتیبراینخستینباربشکلمجموعهازارقامومعلوماتمهماقتصادیواحصایویترتیب

بادرنظرداشت گردیدهاستکهنهادهایپالنگذاروپالیسیسازراکمکخواههدمنودتابرنامههایانکشافیشانرا

هتفکیکسکتورهایانکشافیبادرنظرداشتوضعیتجغرافیایوالیتمربوطهتحلیلوموثریتاقتصادیواجتامعیب

بررسیمنایند.عالوتاًاینسندبادرنظرداشتاولویتبندیوتخصیصبهرتمنابعوامکاناتجهتانکشافمتوازنبرای

مناطقبیشرتآسیبپذیرنیزکمکویاریمیمناید.

هریکسپاسگزاریمیمنایم،وتاکیدمیورزمتابادرنظرداشتاهمیتسندمعلوماتیدراخیریکباردیگراززحامت

فوق)پروفایلوالیتی(امورمحولهرابرنامهریزیمناید،درغنامندیومجددسازیسندمذکوربادرنظرداشتاوضاع

سایرنهادهایمسولهامهنگیالزمومرتبطبرایدورههایدوسالهتالشورزیدوبرایتشویقدرراستایمشارکتبا

 رضوریرادرنظرداشتهباشند.



 محمد اسامعیل رحیمی

 دمعین  مسلکی وزارت اقتصا
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 جوزجانپیام والی 

 هموطنان رشافتمند!

وبستهاینپروفایلیک سطحوالیتجوزجانمیباشد در معلوماتی)دیتابانک( ارزشمند

اساسشاخصهایمهم خدماتبه چگونگیعرضه و پیرامونوضعیتانکشافیموجود

 گردیدهاست.  اقتصادیواجتامعیباهمکاریمتاماداراتدولتیوالیتجوزجانتدوین

جوزجانبگونهدقیقبهرشتهتحریرارقام،مطالبومحتوایمعرفیوپیشینهتاریخیوالیت

درآمدهتااداراتوالیتیونهادهایپالیسیسازوپالنگذاربتوانندجهتطرحوترتیب

برنامههایانکشافیوتحلیلموثریتفعالیتهایانکشافیبهتفکیکسکتورهابادرنظر

.همچناندرتحلیلهایکهدررابطهبهسکتورهاداشتموقعیتجغرافیائیدرسطحوالیتازآناستفادهموثرمنایند

موجودیت با استو بعملآمده اشاره چالشها و فرصتها ضعف، نقاطقوت، به اینپروفایلانعکاسیافته در

پوتنشیلهایاقتصادیوالیتجوزجان،پروسهپالنگذاریانکشافیوتحلیلموثریتفعالیتهایانکشافیرابادر

بهبودبخشید. انکشافمتوازنمیتواننظرداشت

ازاینکهپروفایلوالیتیازطریقیکروندمشورتیدرهامهنگیبااداراتوالیتیتوسطریاستاقتصادوالیتجوزجان

بااستفادهازمنابعومآخذمعتربرسمیوارقامموجوددرسطحوالیتترتیبگردیدهومنحیثیکسندمهموسودمند

وریارقامومعلوماتمربماقتصادیوانکشافیدرعرصههایمختلفبادرنظرداشتشاخصهایمعینبرایجمعآ

مورداستفادهقرارمیگیرد.

برعالوه،پروفایلوالیتیمنحیثمنبعمعتربارقامومعلوماتتجدیدشدهکهموردتائیداداراتوالیتیوکمیتهانکشاف

اداراتوالیتی،مرکزیورشکایانکشافیقرارخواهدگرفت.والیتیمیباشدبدسرتسمتامی

غیردولتیکهدراینراستازحامتزیادیکشیده،اظهارسپاسوقدرومقاموالیتجوزجانازمتاماداراتدولتی

 دانیمیمنایدوازخداوندبزرگبرایشانموفقیتمزیدمیخواهد.

 

 الحاج مولوی لطف الله عزیزی

 جوزجانوالی 
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 خالصه

ومدیریتیيهاروشباهرالقوابایدمنابعبازيآنهمگانیسااريوپایدايستکهبرایجیرسهتدوپراساسأانکشاف

سا اهنیتهاذزيبسیج باي لفعلمبداجتماعی اکرل میتود. عنصریکه ترین موثریتپراساسی مدیریتوند راسه

افزا امکاناتاستکهیشبخشدهمانا منابعو از ترتیبطرزالعملوسیستامتیکسازیروشهایاستفاده طرحو

زمینهتحققاهدافانکشافیوپایداریآنرامیرسمیسازد.

متامسطوحباالییوپائینیاستواربرارقامومعلوماتدقیقوهمهجانبهمیباشدتابتواندازضیاعبرنامهریزیدر

وقتومنابعجلوگیریمنودهوتاثیراتمثبتازخودبجابگذارد.زیرابدونموجودیتمعلوماتکافیوارقامروشنو

افاقتصادیواجتامعیجامعهموردنظرممکننبودهوثابتتحلیلواضحومبتنیبرحقایقوواقعیتازوضعیتانکش

برنامههایمطروحهفاقدموثریتالزم،تطبیقگردیدهوسببضیاعواتالفمنابعمیگردد.

ایجاد و منبعمعلوماتیدرسطحکشور بههدفتعینیکمبنایواقعیو بدینلحاظوزارتاقتصاداینپروفایلرا

بهرتیدسرت زمینه پالنگذاران،سهولتو والیاتبرایپالسیسازان، وضعیتموجود معلوماتدقیقراجعبه سیبه

اداراتدولتی،موسساتغیردولتی،بنیادهایخیریه،دانشجویانونویسندهگانتوسطکمیتهتخنیکی پژوهشگران،

دولتی،جوانان،اساتیدمشتملبرکارمندانمسلکیمرکزیووالیتیخویشدرتبانیبااداراتدولتی،موسساتغیر

دانشگاهها،نخبهگان،اهلخردودانش،جامعهمدنیوسایرنهادهایذیربطمرکزیووالیتیتدوینودراختیار

مردمافغانستانقرارمیدهد.

ریتپروفایلمزبورنهادهایپالنگذاروپالیسیسازراکمکمیکندتابرنامههایانکشافیشانراطرحوترتیبوموث

فعالیتهایانکشافاقتصادیواجتامعیخویشرابهتفکیکسکتورهایانکشافیبادرنظرداشتوضعیتجغرافیای

اینسندبادرنظرداشتاولویتبندیوتخصیصبهرتمنابعوامکانات والیتمربوطهتحلیلوبررسیمنایند.عالوتاً

کمکویاریمیمناید.جهتانکشافمتوازنبرایمناطقبیشرتآسیبپذیرنیز

اینسنددرهشتفصلترتیبگردیدهکهدرفصلاولآنابتداءاینوالیتمعرفیوسپسبهظرفیتهایاقتصادی،

فصلدوموضعیتانکشافی در است. شده اشاره فرهنگیوالیتمذکور هایاجتامعیو ساختار وضعیتمعیشتی،

رهایزراعتوانکشافدهات،زیربناومنابعطبیعی،صحتوتغذی،والیت،طبقساختارکمیتههایسکتوری)سکتو

ادارهاقتصادوانکشافسکتورخصوصی،معارفوفرهنگومصئونیتاجتامعی(،ظرفیتهایموجوددرسطحوالیت،

تهوضعیترسمایهگذاریها...تحلیلگردیدهاست.درفصلسومبودجهانکشافیومرصفآنطیچندینسالگذش

بهبحثگرفتهشدهاست.بههمینمنوالچگونگیفعالیتهایموسساتغیردولتیدرفصلچهارمجایدادهشده

است.فصلپنجمبرایتشخیصمنابعوپوتانشیلاقتصادیوالیتتخصیصدادهشدهودرفصلششم،هفتموهشتم

شاخصهای هایملیدارایاولویت، برنامه ترشیحخالصه اجتامعیوالیتبراساسباالرتتیب، اقتصادیو عمده

آخرینآمارادارهملیاحصائیهومعلوماتواهدافانکشافپایدارافغانستانموردبحثقرارگرفتهاست.
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 شیوه تدوین

بارهوضعیتموجودوالیاتبا تحقیقیجهتجمعآوریمعلوماتدر پروفایلوالیتیبراساسیکروشنظاممندو

داشت انکشافافغانستان،درنظر چارچوبملیصلحو شاخصهایاسرتاتیژیانکشافملیافغانستان، اهدافو

.برنامههایدارایاولویتملیواهدافانکشافپایدارافغانستانتهیهگردیدهاست

جانبتیمتخنیکی از تدوینپروفایلها نخسترهنمودچگونگیجمعآوریارقامو ریاستبرایتدوینپروفایلها

عمومیطرحوتوحیدوزارتاقتصادترتیبودراختیارتیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتقرارگرفت،تامتامآمارو

ارقامموجودباتوجهبهشاخصهایتعینشدهازسطحوالیتجمعآوریودرروشنایآنپروفایلهایوالیاتتدوین

الیاتدرتبانیبااداراتسکتوریمقیموالیاتمعلوماتودادههایموردیابد.سپستیمکاریریاستهایاقتصادو

نیازراطیپرسشنامههاازمراجعومنابعمختلفتحقیقیومعتربدرسطحوالیتچونریاستاحصائیهومعلوماتو

نیوسایرمراجعسایرنهادهایدولتی،سکتورخصوصی،موسساتغیردولتیداخلیوخارجی،نهادهایجامعهمد

معتربجمعاوریمنودهیکسندواحدبنامپروفایل)منای(والیتراتدوینمنودند.

عالوتادرجمعآوریارقامودادههاازروشکارگروپیومصاحبهباجوانبذیدخلواهلخربهنیزاستفادهبهعمل

ذمعتربملیوبیناملللینظیررسویوضعیتزندگیآمدهاست.بههمینمنوالدرتدویناینسندازمنابعومآخ

مردمافغانستان،خالصهبرنامهدارایاولویتملی،پروفایلوالیتیوزارتمالیهدررابطهبهمسایلمالیوبودجهوالیات،

صطرحهایاقتصادیوظرفیتهایباالقوهموجودوالیات،چارچوبملیصلحوانکشافافغانستان،برگزیدهشاخ

استفادهبهینهصورتگرفتهاست. هایاقتصادیواجتامعیواهدافانکشافپایدارافغانستان

درنهایتاینسندتوسطتیمتخنیکیریاستعمومیطرحوتوحیدبصورتدقیقمرورومطالعهگردیدهبعدازمقایسه

شده،زیورچاپیافتهاست.اینسندبهمثابهفصولوآماروارقاممندرجسندهذاباشاخصومعیارهایازقبلتعیین

یکمبناواساسواقعبینانه،تحلیلوضعیتموجودرابصورتدرستمهیاساختهروندپالنگذاریانکشافیوالیترانیز

تسهیلمیبخشد.بههمینترتیباینسندرسمایهگذارانوهمکارانانکشافیراتشویقمنودهنقشموثررادرراستای

بودرسمایهگذاریوتوسعهایپایدارایفاخواهدکرد.به
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   معرفی این سند

(مطالعهمیمنائید،وضعیتفعلیوالیتجوزجانراProvincial Profileسندیراکهشامتحتنامپروفایلوالیتییا)

(،اسرتاتیژیانکشافMDGsاهدافانکشافیهزارۀسوممللمتحد)سندچارچوبانکشافملیافغانستان،درقالب

 ارائهمیمناید.(NPPs)(وبرنامههایملیدارایاولویتANDSملیافغانستان)

نظرداشت در اینوالیتبا وضعیتموجود مندجمعآوریمعلوماتدربارۀ اساسیکروشنظام پروفایلوالیتیبر

ژیانکشافملیافغانستان،برنامههایملیدارایاولویتواهدافانکشافیهزارهسوم،اهدافوشاخصهایاسرتاتی

تهیهشدهاست.

هدفازتهیهپروفایلوالیتیارایهبستهمعلوماتیبرایرشکایانکشافیوسکتورخصوصیمیباشد.پروفایلوالیتیبا

توسطمراجعمعتربدرسطحیکوالیتوسایرمعلوماتجمعآوریمعلوماتموجوددرپالنها،تحقیقاتانجامشده

ندهموجوددرسطحاداراتدولتی،سکتورخصوصیونهادهایجامعۀمدنیوالیتمربوطهوتوحیدآنهادریککپرا

سندواحد،تهیهشدهاست.

توجهبهپراکندگیآنوعدمموجودیتیکمیکانیزمدقی قبرایجمعآوریوجمعآوریمعلوماتدرسطحوالیتبا

نگهداریمعلوماتیکیازمعضالتاساسیپالنگذاریدروالیتجوزجانبودهاست.برایتدوینیکپالناسرتاتیژیک

کارآمدومؤثرالزمبودکهمعلوماتموجوددرسطحاداراتوالیتجوزجانبهشیوهواجتامعیوپالنانکشافاقتصادی

وتفکیکشود.بادرنظرداشت،مشکالتیکهبرشمردهشد،گردآوریمعلوماتدرمعیاریومدرنجمعآوری،تحلیل

سطحوالیتجوزجاننیزبامشکالتخاصخودمواجهبود،کهباپشتکارریاستاقتصادوهمکاریهمهجانبهادارات

ماهجمعآوری،تحلیلوتفکیکگردید.۶دولتیاینمعلوماتطیحدود

در بروالیتجوزجانبا نیازبهانکشافداردو امنیتنسبی،محوکاملکشتکوکناروسطحبلندفقر، نظرداشت،

اساسهدایتمقاموزارتاقتصادبایدپروفایلوالیتیاینوالیتتدوینگردد.پروفایلوالیتی،وضعیتفعلیجوزجانرا

اسرتاتیژیانکشافملیافغانستان برنامههایدارایاولویتملیدرمقابلاهدافانکشافیهزارهسوم، وNPPS و

پالیسیاداراتمحلینشانمیدهد.
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 فصل اول

 معرفی والیت جوزجان

 

جوزجانيکىازوالياتمهمدرزونشاملافغانستانبودهودرکتگوریوالياتدرجهدومودررسحدباترکمنستانواقع

بین اينواليتغنىازمنابعگازبودهوداراىسابقۀتاريخىاست.در عرضالبلد36،38،09و37،05،42است.

مرتوبلند۳۸۰یتدارد.ارتفاعمرکزوالیتازسطحبحرطولالبلدرشقیموقع66،05،18و65.49،58شاملیو

۲۵۳مرتارتفاعمىباشد.ولسوالیخآمبباداشنت۱۱۷۰باداشنت(ولسوالیدرزآب)تریننقطهوالیتازسطحبحر

کيلومرتىشاملکابلواقعاستو۵۵۵مرتارتفاعپاینتریننقطهازسطحبحرمحسوبمیشود.والیتجوزجاندر

کيلومرتمربع ۱۱۲۹۱.۵اليتبلخدررشق،فاریابدرغربورسپلدرجنوباینوالیتقراردارد.مساحتاينواليتو

تخمینینفوسسال نرشیه جمعيتآنقرار و شده معلومات۱۳۹۷تخمنيزده و ملیاحصایه نفر۵۷۹۸۳۳ادارۀ

درجهودر۴۶انرسداست؛درتابستانشدتگرمیتامیباشد.ازنگاهاقليمدرتابستانبسیارگرمودرفصلزمست

گرمایکساندرجهمريسد.درجهگرمیورسدیهوادررستارساینوالیتدررسماو۱۵زمستاندرجۀرسدیتامنفی

است.
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 ولسواىل ها

11جوزجانبه گانه ولسوالیهایده واليتو شاملشربغانمرکز استکه اداریتقسیمبندىشده خآمب،واحد

قرقین،آقچه،مردیان،فیضآباد،منگجيک،خانقاه،خواجهدوکوه،قوشتپهودرزآبمیباشد.دروالیتجوزجانملیت

هزارهوسایراقوامسکونتدارند.،تاجک،پشتون،عرب،زبیک،ترکمنوهایا

  جوزجاندرآینهتاریخ

والیتجوزجانباداشنتجمعیتفراوان،اراضیوسیعزراعتی،جنگالتطبیعی،معادنزیرزمینینفتوگازواحجار

قیمتیازثرومتندتریننقاطافغانستانبوده.محصوالتکشاورزی،پوستهایدباغیشده،پوستقرهقل،پشم،گلیم،

تاممینقالینوصنایعسوزندوزیازمحصوالتعمدهمردماینوال در قدیماالیامنقشمؤثر از میرودکه یتبشامر

قبلازظهورجنگهایتحمیلی فیصدبودجه۴۶احتیاجاتزندگیمردماینوالیتورشداقتصادملیداشتهوتا

کشورازعوایدصدورگازطبیعیاینوالیتتأمینمیگردید.والیتجوزجانمتناسببهوضعیتشاملیکشورازاقلیم

ساعدبرخورداربودهاماآبزراعتیوآشامیدنیآنکهازمنابعدریاییوالیترسپلوبلختامینمیگردد،ناکافیبودهوم

وبخصوصزارعینآنهمیشهبهمشکلکمبودآبمواجهمیباشند. وروستاها جوزجاندارایموازی اهالیشهرها

هکتار۲۶۰۰هکتارآنللمی،۴۰۰۰۰هکتارآنآبی،۱۶۷۷۶۰هکتارزمینقابلکشتکهمنجملهموازی۲۱۵۷۵۳

هکتارعلفچرهایطبیعیمیباشد.۱۵۵۹۶۵هکتارجنگالتطبیعیو۱۰۰۰۰باغاتمصنوعی،

بتههایطبیوگیاهانداروییازقبیلهنگ،شیرینبویه،زرک،اسفندوامثالآنکهدرسواحلدریایآموونقاط

جنگلباغشربغانکهدیگرمیرویدازمحصوال و۶۵تطبیعیاینوالیتمیباشد. سالقبلاساسگذاریگردیده

داشنتدرختهایزینتیمثمروغیرمثمروچمنزارهایمرغوبیگانه۴۰۰موازی مینامیدبا احتوا جریبزمینرا

جنگهایویرانگروتحمیلیمحلتفریحیبرایمردمعامهبشامرمیرود.دروالیتجوزجانباوجودمشکالتناشیاز

تصدیهای اداراتدولتی، همکاریاهالیصلحدوست، به مرحمتخداوندبزرگو بهفضلو اخیر، سهدهه در

تولیدیاقتصادی،نهادهایعلمیوفرهنگی،رشکتهایساختامنیوبازرگانی،ارگانهایکشفیوامنیتی،سازمان

عرضهخدماتصحی، مراکز ارشاداتهایاجتامعی، پرتو مطبوعاتدر معارفو هایمخابراتیمعلوماتی، وشبکه

زعامتدولتجمهوریاسالمیافغانستانوتالشهایخستگیناپذیرهیترهربیاینوالیتدرراستایخدمتبه

مردمقراردارد.
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 وجه تسمیه والیت جوزجان

شهرهایبزرگجوزجانبشامرمیرفتجغرافیانویسانشهرشربغانکهمرکزوالیتجوزجاناستدرقدیمنیزیکیاز

کردهاند.درکتابهایجامعالتواریخثبتعربوخراسانواژهشربغانرابهگونههایشبورقان،اشپورقانوشربقان

وخراسانبزرگبنامشربغانیادشدهونیزبهگونهشپورقانوشفورقانهمآمدهاستوبنابرروایتیقدیمیتریننام

آنشاپورگانمیباشد.یعقوبیمورخصدهسومهجریشپورقانراازشهرهایجوزجاندانستهعالوهمیکندکهدرقدیم

م(خربوزهشپورقانراازنوعاولمیداندومیگویدمردم۱۲۹۱ختکشوربود.مارکوپولوجهانگردمعروفایتالیاوی)پایت

شربغانخربوزهراقاشقاشکردهودرآفتابخشکمیکنندوشکارحیواناتدرآنفراوانیافتمیشود.بهمالحظه

هـ(عالقهداریبعدامبهحاکمنشینیتبدیلو۱۲۸۰سال)اسنادموجود،درآوانتشکیلحکومتافغانیهتاحدود

هـ(بهحکومتکالن۱۳۱۲مربوطوالیتترکستان)مزاررشیف(گردید.پسازمدتیبهحکومتیدرجهاولودرسال)

(در۱۳۴۲(بهحکومتاعلیارتقادادهشدهتااینکهدرسال)۱۳۳۷یعنیحکمرانیارتقایافتبههمینگونهدرسال)

تشکیلواحدهایاداریوالیتی،والیتجوزجانتشکیلومرکزآنشهرباستانیشربغانقراردادهشد.

 قلمرو جغرافيايي و وضعيت اقليمي واليت

فیصد۱.۷ميباشدكهحدودكيلومرتمربع۱۱۲۹۱.۵بهنقلازادارهملیاحصائیهومعلومات،مساحتواليتجوزجان

دهد.واليتجوزجانبهيكمركزيت)شهرشربغان(ودهولسوالیتقسيمگرديدهاستیتشكيلمكُلاراضیكشوررا

كهساحاتاراضیوالیتبهترتيبزيرمنايشدادهمیشود.

 مساحت والیت به اساس تقسیامت توپوگرافیک

 

  

[CATEGORY 
NAME]: 
[VALUE] 

[CATEGORY 
NAME]: 
[VALUE] 

[CATEGORY 
NAME]: 
[VALUE] 

, نیمه مهوار
1% 

[CATEGORY 
NAME], 
[VALUE] 

 مهوار

 کوهستانی

نیمه 

 کوهستانی
 نیمه مهوار

 نامعلوم
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 ولسوالی های والیت جوزجان به اساس مساحت:

صدیهاتعدادقریهنامشهرياولسوالیشامره در

قریجات

مربوطه )کیلواراضی

مرتمربع(

درصدی مجموع

اراضی

 ۱۴ ۱۵۵۲.۵%۲۵ ۱۲۹شهرشربغان۱

 ۱۱۰۷۹.۸ %۱۱.۲ ۵۸آقچه۲

 ۹۶۱۸.۵ %۱۳.۳ ۶۹فیضآباد۳

 ۱۱۹۰۱۰.۵ %۶ ۳۱منگجک۴

 ۹۰۷۸%۲۲۴.۲مردیان۵

 ۷۴۶۶.۶%۲۵۴.۸خانقاه۶

 ۸۳۲۷.۳ %۳.۶ ۱۹قرقین۷

 ۸۰۴۷.۱ %۱۸۳.۴خامب۸

 ۹۹۴۸۰۸%۵۷۱۱درزاب۹

 ۹۵۰۸.۴%۶۵۱۲.۵قوشتپه۱۰

 ۱۲۴۸۱۱ %۴.۴ ۲۳خواجهدوکوه۱۱

۱۱۲۹۱.۵۱۰۰%۵۱۶۱۰۰مجموعارايضواليتجوزجان

 اقليم

 دارد. رسد وخشکوزمستان گرم تابستان ، گرم ونسبتا بهارمعتدل بوده بری اقلیم دارای بارندگیوالیتجوزجان

ونسبتاًهاعموماً وبهار زمستان درفصل به درحدود ماهانه های بارندگی میگیردکه صورت خزان ملی۴۰درفصل

مرتمیرسد.اینوالیتدرفصلبهاردارایهوایمرطوببودهودرفصلتابستانهوایگرموخشکدارد.مناطقمرکزی

طرافشهرشربغانرادشتهایهمواراحاطهکردهاست.والیتجوزجانازجملهمناطقهموار)پلتفورمی(بودهوا

جریانبادهاتقریبادرمتامفصولسالوجوددارد.اختالفدرجهحرارتدرفصلتابستانوزمستانخیلیزیادبودهکه

درجهسانتیگریدمیرسد.-۱۵درجهسانتیگریدودرزمستانالی۴۵درتابستانتا

 منابع آبی

بعمطمنئآبینداشتهزمینهایزراعتیولسوالیهایفیضآباد،مردیان،منگجک،آقچه،والیتجوزجانکداممنا

وخانقاهازدریایهجدهنهروالیتبلخآبیاریمیشودوقریهجاتمرکزیوولسوالیخواجهدوکوهبشکلنوبتواراز

زمینهایزراعتیولسوالیهایقرقینوخآمبدرمتامفصول دریایآمودریاییرسپلو از سالتوسطآبکشها

آبیاریمیگرددوزمینهایزراعتیولسوالیهایدرزآبوقوشتپهللمیبودهوقسمتازباغاتوزمینهایآناناز

تجمعبرفهاوریزشبارشهاوچشمههاآبیاریمیگردد.

میگرددوکمبودآبزراعتیوآشامیدنیازرویهمینملحوظاکرثساحاتزراعتیآبیبطورسهبورهوچهاربورهکشت

جملهمشکالتاساسیباشندهگانوالیتجوزجانمیباشد.
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 نفوس والیت جوزجان

ملیمعلوماتبراساسجمعیتوالیتجوزجان معلوماتاحصائیهاداره درسال۵۷۹۸۳۳تعدادو تخمین۱۳۹۷نفر

مردو۵۰.۷میباشد.ازنظرتناسبجنسیتینفوس%آناناث۲۸۵۸۰۳آنذکورو۲۹۴۰۳۰وازجملهیدهاست.گرد

نفرروستانشینهستند.۴۵۳۲۰۷نفرشهرنشینو۱۲۶۶۲۶زناست.وازمجموعنفوساینوالیت%۴۹.۳

 فیصدی نفوس به تفکیک گروپ های سنی:

جملهاناثذکورگروپهایسنی

۱۳۹۰۳۰۱۲۷۸۰۳۲۶۶۸۳۳سال۱۴–۰از

۵۵۰۰۰۵۲۰۰۰۱۰۷۰۰۰سال۲۴–۱۵از

۴۸۰۰۰۵۳۰۰۰۱۰۱۰۰۰سال۳۹–۲۵از

۴۰۰۰۰۴۳۰۰۰۸۳۰۰۰سال۶۴–۴۰از

۱۲۰۰۰۱۰۰۰۰۲۲۰۰۰بهباال۶۵از

۲۹۴۰۳۰۲۸۵۸۰۳۵۷۹۸۳۳مجموع

 تقسیامت نفوس به اساس اراضی

حدود%۷۸بیشرتاز% در دهاتو والیتجوزجاندر که۲۲مردم مسکنگزینبوده ها شهر اینوالیتدر مردم

نفوسوالیتو.شودمراجعه()بخاطرتراکمنفوسبهنقشهذیلنفرزندگیمیکند ۴۸.۷ درهرکیلومرتمربعمساحت

 فیصدرشددارد.۱.۷جوزجانساالنه

 مردوزناست۱۰۰۰هرنکتهدرنقشهمساویبه
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 ساحات باستانی وآبدات تاريخى

مقربهحرضتابن باالحصارشربغان، یمشکتپه، تاریخیوباستانیازقبیلطالتپه، موجوديتساحاتوآثارارزشمند

.یمینشربغانی،بقایایبنایتاریخیقلعهچغچیوباالحصارآقچه،برتاريخىبودناينواليتشاهدىميدهد

مکشوفهمطالیآنازبینظیرترینآثارتاریخیدرهزاراثر۲۲طالتپهدرپنجکیلومرتیحاشیهشاملشهرشربغانکه

جهانمیباشدوبیانگرآناستکهجوزجاندرقدیمنیزازساحاتبسیارمهمومحلتالقیفرهنگهاومتدنهای

. برشیبودهکهجزویازافتخاراتبزرگوتاریخیمردمافغانستانبهشامرمیرود

  چگونگی کشف طالتپه

بهکاوشمحالتباستانیباخرتسپریهیئتمختلطب استانشناسانافغانستانوشورویسابق،سالهایزیادیرا

. ميالدىدرپنجکیلومرتیرشقشهرشربغانآغازمنودند۱۹۶۹اینهيئتکارنخستینشانرادرسال کردندو

بهپایهاکاملرسيد.آنهاطیمیالدی۱۹۷۹سالمتامدرینساحهبکارادامهدادوکارآنهادرزمستانسال۱۰هیئت

کشفکنندکهنسبتمحدودیتهایزمانیششآنحفرگردید متامی. کاوشهایدهسالهتوانستندهفتقربرا

اجسادبهاستثنایجسدقربسومدرحالتىقرارداشتکهتختهبهپشتوروبهباالافتادهورصفقربسومراموشهاکاویده

رفته.بودوجسدمدفوندرآنازبینرفته اثرافزایشرطوبترفته به اسکلیتهایاینقبورسالمتساختامنیشانرا

.باختهبودند،اماجمجمههمهشانازشکستوریختپوششقبورآسیبینپذیرفتهبودند

،درقربدوم۳۰تا۲۵ازتعریفمقدماتیقبورکهدرطالتپهکشفشدهاندچنینبرمیآیدکهدرقرباولجوانبینسنین

۳۰بینسنینزنی زنیبینسنین۴۰تا درقربسوم ، ۱۸ساله عمر۲۵تا مردیبه درقربچهارم ، ،۳۰ساله ساله

آثاربدستآمده. سالهدفنشدهبودند۳۵تا۲۵سالهودرقربششمزنیبینسنین۲۰تا۱۵درقربپنجمزنیبینسنین

میتوانندبرایتعیینجنسیتافرادکمککنندزیرا درآنروزگاررسمبراینبودهکهدرقربمرداناسلحهجنگیازقربها

درنتیجهکاوشقربهاگنیجنههایطالیینيزکشف. ودرقربزنانلوازمآرایشمانندعطریاتووسایلزینتیمیگذاشتند

بشقاب ، شنگوله پایزیب، پایبندیا ، سکهها شلشله، ، گوشواره گردنبند، قوچ، استکهشاملتاج، ،شده

صندوقچهآرایش،مرتبانپوشدار،شانهعاج،چوبدست،کمربندطالییمردانه،پوشطالییخنجروشمشیرقبضه

دولفینمرواریدچشم,الههخالپیشانیبالدار,الههخالپیشانیدار,الههاناهیتا,هیاکلربالنوع.طالبودهاست

۲۵۰۰کرهباالبسهقیمتبهادفنگردیدهبودندودرلباسهرکدامآنهانيزازجملۀاينکشفياتبودهوهمهاجسادمتذ

 ۴۰تا بود پارچهطالییبکاربردهشده شهرشربغانکهدرحفریاتسالهای. هزار ۱۳۵۶مانندساحهطالتپه،

هایتپه.هزاراثرمطالیبینظیرمتعلقبهعرصکوشانیهابهدستآمدهاست۲۲هجریشمسیبیشاز۱۳۵۷و

دیگریازقبیلچهلمردتپه,جهودتپه,قزانچیتپه,قربانشیختپه,جیرهتپه,یلپاغتپه,مردانتپه,آلتیبامتانتپه

,بوریلیکتپه,کتهتپه,ساملزانتپه,چونگکتپه,افغانتپه,مغلتپه,زرتپه,ییلتیگیرمانتپه,اندلیتپهوتپه

ایهمواروکشتزارهاىاینرسزمینموجوداستکهاحتاملداردمانندطالتپهباستان,اینتپههایدیگردرزمینه

هانیزآثارارزشمندتاریخیرادربطنخودداشتهباشند.وقابلذکراست،بهاستثنایطالتپهکهموردکاوشهای

نجهانقراردارددرموردبقیهساحاتذکرشدهعلمیقرارگرفتهوآثاربدستآمدهآندرمحراقتوجهباستانشناسا

.تاکنونتحقیقاتوکاوشصورتنگرفتهاست



 

14 
 اقتصادوزارت

 

 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

 

مدارسومساجدتاریخیچونمدرسهحرضتابنیمینشربغانی،مدرسهدینیابوسلیامنجوزجانی،مسجدومدرسه

ولسوالیمنگجيکازاماکندينىاستکهپیشینههایعلمیبابادردهعزیزاندرولسوالیخانقاهوزیارتعلملیک

والیتباستانیوتاریخیجوزجان،ازگذشتههایدورتاکنون،شخصیت.وفرهنگیمردمجوزجانرانيزبيانميکند

ثار باستانی آ

 طالتپه شربغان
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استکههایمهمومشهوراجتامعیورجالبرجستهعلمیرادرخودپرورشدادهوخاستگاهعلموهرنوادببوده

طورمثالازچندتناینمشاهیرذیالًنامبردهمیشود:

عبیدالله جوزجانی بوا

میالدیدروالیتجوزجانامروزیزاده۹۸۰جوزجانیمسمیبهعبدالواحدفرزندمحمدجوزجانیدرسالللهابوعبیدا

شد.اوبهتحصیلفقهوعلومدینیپرداختهبودوچوندوستدارعلومفلسفیبودوآوازهپورسیناراشنیدهبود،شهرو

ترککردودرسال کهآنزمانحدود03۴دیارخودشرا بهخدمتابوعلیسینا سال32هـ.قبهجرجانرفتو

الرئیساختیارکردوهموارهتااواخرایّامهامنهنگام،بهجهتتحصیلعلومفلسفه،مصاحبتشیخداشت،رسید.از

. بردرسمیزندگانیآنحکیمفرزانهبهمالزمتشبه

ابوعبیداللهجوزجانیدرزمانحیاتاستادش،مقدمهایبرشفانوشتهاست.اوکهبیستوپنجسالدرخدمتابن

بودوپسا ابوعبیدخودمیسینا اوپرداخت. بهگوید:چونشیخزمرگاستادبهگردآوریآثار الرئیسابوعلیسینا،

تصنیفمی را هرچه نداشتو اهتامم خود طالبانهامنتصنیفمینگاهداریآثار به برایخودشهیچکرد و داد

 .آوریکرداراوراجمعداشت،ازاینرو،مخصوصاًبعدازمرگاستاد،متامآثاینگاهمنینسخه

پورسینابعضیازآثارخودرابهخواهشاونوشت.گذشتهازاین،رشححالپورسیناازاقامتدرجرجانکهابوعبیدالله

بود،جوزجانینزداورفت،تاهنگاممرگ،همهبهقلماینشاگردویارباوفایاوست.بایدبهجرأتگفتکهاگرویمنی

برجسکتاب منیتههای برجای او آثار از دیگر بسیاری احتامالً و نبود "شفا" چون ابوعبیدالله .ماندای همچنین،

جوزجانیبااستفادهازمباحثریاضیاتشفا،بخشریاضیکتاب"النجاة"راتألیفوبهآناضافهکردوبخشموسیقی

تألیفکردونیزبخشموسیقیوریاضی"دانشنامه الرئیسوترجمهوتلخیصریاضیات،عالئیشیخکتابالنجاةرا

  :قلماوست.گذشتهازآنچهکهراجعبهابوعلیسیناست،آثاردیگرشعبارتستازبه

 ایازآندرمشهدموجوداست(خالصترکیباالفالک)نسخه 

 هاییازآندروین،مونیخوبرلیناست(رشحقصیدهعینیهابنسینا)نسخه 

 است:تفسیرمشکالتکتابقانون،کتابالحیوانبهفارسی،رشحرسالهحیبنیقطانابنآثاریکهمفقود

 .سینا

 ی(معروف به مال اکه شربغان(ابن یمین 

وآداب علمرشیعتوعارفبرسوم به عاملبوده رحمه کتاببحراالرسارحرضتمالاکهشربغانیعلیه قولنویسنده به

.قالیتکمیلقوایدحالیفرمودهاندطریقتوحقیقتودرضمنبهتحصیلمسایل

بی عزیزانمرشفشده خورد موالنا پناه خدمتحرضتارشاد به کتبمتداوله ازمقابله بعد منقولاستکه چنانچه

توسطتاخیرواهاملرشفاجازهورخصترسافرازگردیدهاندچونبعضیاصحابازآنحرضتسببرسعتارشادرا

اند:کهمشارالیهتکمیلمراسمحالرادرمطاویتحصیلعلمقالبهتقدیمرسانیدهبود،سوالفرمودند.حرضتگفته

مثلاوهامنفتیلهمدهنهبودکهبهمجردوصولشعلهافروختهگشت.آنحرضترادیوانشعریستمشتملبرارسار

ابعدازوفاتمرشدرخصتاستکهوغوامضغیبیونوادر،ازبعضیمکاشفهاستعامعدارمکهمیفرمودند:اگرچهمریدر

. دستبیعتبهعزیزیدیگردادهبهجبیرهنقایصخویشمشغولگردد

 بودهمرقدآنگوهرپاکدرشربغانزیارتگاهعاموخاصاست.۱۰۳۳وفاتآنحرضتدرقصبهشربغانبهسنه



 

16 
 اقتصادوزارت

 

 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

 
 سلیامن جوزجانی  ابو

سالمبودورواتثقهحدیثبهشامرمیرفت.اینمحدثابوسلیامنجوزجانیدرعلمفقهوحدیثازعلامیبزرگجهانا

واالمقامازجانبمامونعباسیبهرتبهقضامفتخرگردیداماقبولنکرد.موصوفافزونبهشغلتدریستالیفاتارزشمند

سطهاونیزازخودبجاماندهاست.بهقولنویسندهکتاببحراالرسار:نقلکتبمحمدحسینراازبغدادبهخراسانوا

بودهودراکرثکتبفقهمثلمبسوط،جامعینوزیاداتاعتامدبهروایتاوستوعلمفقهرانزدمحمدحسینخواند.

گوینداولکسیکهعلمفقهرابرآراستابوحنیفهبودوآخرابوسلیامنجوزجانی.

  موالنا اذنب شربغانی 

هجریقمریاست.اسمشسیدخانابنقاضیسیدنعامن۱۳موالنااذنبیکیازشعرا،علاموخطاطاناواخرقرن

واصالشربغانیمیباشد.تولدموالنااذنبدرشربغانصورتگرفتهوهمدرشربغانتربیتشدهاست.موالنااذنبازناحیه

خطاطیوقلماعاشهمینمودودرشعرنیزدسرتسیداشتهدیوانهممردفمنودهکهازبینرفتهاست.

۱۲۸۷یکهاذنببراییکیازامرایملوکالطوایفیترکستانافغانستاننوشتهمعلوممیگرددکهویتاسالازاخیرکتاب

 هجریقمریکهکتابتمذکورراتکمیلکردهحیاتداشتهاست.

 موالنا رشیف "واله "

 فنبودهاند،خودنیزاهلعلمو موالنارشیفوالهدرقریهارشفازمضافاتشهرشربغانمتولدگردید.اجدادشمدرسو

بهتحصیلعلوممعقولمنقولپرداختهسپسبهرسایششعرمشغولگردید.ویخطاطخوببودوبنابرآنبهنگارش

وفاتمنود.۱۰۳۹وغیرهماموریتداشتدرعینجوانیبهمرضمبتالودرسال منتخباتاشعار

 بُزکشی

شود.اینبازیدرقدیمتوسطمردمشاملافغانستانانجاممی اسببوسیلهیکبازیسنتیگروهیاستکه زکشیب

همهابداعگردید میانمردمو مناسبتهایخاصدر دارایشهرتزیادجاممیوالیتجوزجاناناکنونبه و شود

تازهذبحشدهبا گوسالهیا بزایسوارکارانبرایکنرتلالشهیکنحوهانجامبازیبهاینصورتاستکهعدهمیباشد.

پردازند.سوارکارانبایدالشهبزرادرحینسوارکاریازرویزمینبرداشتهوآنراباپیشیگرفنتازرقباهمبهرقابتمی

گذاریشدهدرزمینبازیاستبهزمینبگذارند.بازیگرانبزکشیکهدریکدایرهعالمتدرمحلمشخصیکهمعموالً

 .هامتریننیازدارندشوندواکرثامبرایکسبمهارتهایبزکشیبهسالنامیدهمی«اندازاپچ»افغانستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87
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 فصل دوم

 به تفکیک سکتورهای انکشافی تحلیل وضعیت عمومی والیت جوزجان

کنندازحقوقناساسیافغانستان،متاماتباعاینکشورکهدرجغرافیایمشخصافغانستانزندگیمیبراساسقانو

کنندودولتافغانستانمکلفبهدفاعازمنافعملیاینکشورکههایمشرتکپیرویمیمساویبرخوردارندوازارزش

کهاستقالل،متامیتارضی،حاکمیتملی،رفاهواولویتهایاستعبارتازمجموعهارزشهایمشرتک،اعتقاداتو

رویایناصل، آنمربوطومنوطمیباشدو به استقرارکشور ثباتو اعتال، پیرشفت، تنفیذقانون، در سعادتمردم،

والیتجوزجاناردویملی،پولیسملی،امنیتملیوسائیراداراتدولتیحضورفعالداشتهودرتامینمنافعملی

سکتورامنیتیکیازسکتورهایمهمدروالیتجوزجانبودهکهعموماْرویمسایل.بارزوکلیدیایفامینامیندنقش

مهمیچونتامینامنیت،دفاعملی،مبارزهعلیهتروریزموپاکسازیماینهاوغیرهفعالیتمینامید.هدفاینسکتور

تارسوالیتجوزجانمیباشد.قوماندانیامنیهوالیتجوزجاندارایتقویتحاکمیتقانونوتامینامنیتپایداردررس

۱۵۰ماموریتمیباشد.پولیسملیدرواحدهایاداریحوزههایامنیتیو۵حوزهو۳قوماندانیولسوالی،۱۰

نازجملهوالیتجوزجاپوستهغرضتامینامنونظمعامهوخدمتگذاریبهمردمتوظیفواجرایوظیفهمینامیند.

برابرنیروهای ازموانعاصلیدر والیاتآسیبپذیر موقعیتهمواروهمجواریآنبا والیاتدرجهدومبشامرمیرود.

امنیتیمبنظورتامینامنونظمعامهبهشامرمیآید.وضعیتامنیتیدرولسوالیهایوالیتجوزجانقناعتبخش

هاوجوددارد.باآنکهنیروهایامنیتیبهمنظورتأمینامنیتونظمعامهنبودهوچالشهایجدیامنیتیدرولسوالی

توجهبهافزایشروزافزونجمعیت،وبنابهکمبودتشکیل)پرسونلولوژستیک(، دراینوالیتفعالیتدارندولیبا

دربعضینقاطدوردستوتعدادنیروهایموجودپولیسبرایتامینامنونظمعامهدراینوالیتکافیمنیباشد.

چالشهادربرخیاوقاتاینرسحدیاینوالیتبهعلتعدمحضورنیروهایپولیسمشکالتامنیتیرخمیدهد.

منجربهناامنیوکشتهشدنمردمبیگناهشدهاست.درصورتیکهاینمشکالتحلنشوند،درآیندهمیتواندسبب

ایجادفاصلهبینمردمودولتگردد.

ملیبهخاطرتامینامنیتمردماینوالیتفعالیتمیکندکهمجهزبهلوازمعسکریمیباشدوازییککندکازاردو

وسطتبهسطحماداریتخنیکیوسهولتهایلوجستیکی،ودنطرفآموزگاراننظامیبهشکلدوامدارتربیهمیشو

درمتامیمواردامنیتملیوقومندانیامنیهملی،یبیناردوجلساتامنیتیهامهنگیوبرایشانفراهمشدهاست.

والیتجوزجانتأمینشود امنیتنسبیدر تا سببشده امر این که دارد قسمتهامهنگییکمرکزووجود در

نظمعامهایجادشدهکهدروامنیتملی،ملیینیروهایپولیس،اردوهامهنگیامنیتیدرداخلقومندانیامنیهاز

تامینامنیترولمهمرابازیمیکند.

 تحلیل صلح ومنازعات 

باختمجنگورویکارآمدنیکنظامجدیددرافغانستان،مردموالیتجوزجانبیشرتازهمهبهصلحفکرمیکردندو

اموشکنند،امامتاسفانهباحضورنیروهایامیدواربودندتاصلحرستارسیدرکشورمبیانبیایدوروزهایجنگرافر

امنیتیباآنهمجنگوناامنیدراکرثولسوالیهایجوزجاندیدهمیشودوهمهروزههموطنانبیگناهمارابهکام

امنی،دولتجمهوریاسالمیافغانستاندرمشورهبااقشارمختلفمردممرگمیفرستد،جهتجلوگیریازجنگونا
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بهمنظورگفتگوبامخالفینتصمیمگرف  بخاطرتاًمینوتحکیمصلح،پالناسرتاتیژیکصلحومصالحهملیرا تتا

نکهجوزجانیکیازوالیاتنسبتاًامنمحسوبمیشودولیباآبامسلحدولتجمهوریاسالمیافغانستانتدوینمناید.

ازیجمع،باایجادکمیتهصلحاست.فاتانسانیتلاینوالیتشاهدسپریشدنتقریباًچهاردههجنگهنوزهم

مومتنفذیندروالیتجوزجانبهخوشیازروندصلحاستقبالکردندوبافعالیتهاوتالشهایارگانهایاقوابزرگان

مسلحوغیرتن۹۰۰بیشرتاز گروپهایناراضیمسلحیکیپیدیگریکهتعدادشاناینوال،امنیتیوکمیتهصلح

 .پیوستندمسلحمیرسدبهبرنامهصلح

 عوامل اخالل کننده صلح 

 همجواریباوالیاتناامن  

 انکشافنامتوازن 

 موجودیتمدارسبیرونمرزیپاکستانوایران

 عرضهخدماتناکافی 

 بیسوادی 

 فقروگرسنگی

 منازعاتحقوقی

 فساداداری

 بیکاری

  نقش رسانه ها در تامین صلح

آنجایکهرسانهاز رکنچهارمدموکراسیخوانده را بازیها انکشافنقشمهمرا تبلیغصلحو تامینامنیت، انددر

میکنند.خوشبختانهدروالیتجوزجانرسانههاازحامیتدولتدرچوکاتقانونبرخورداربودهوهیچنوعمحدویت

احهپوششرسانههابسیاروسیعوحضورفعالیتشانبسیاردرراستایفعالیتهایشانوجودندارد.وبصورتکلس

قویمیباشد.

 تحلیل وضعیت موجود سکتور صحت -1  

مجموعهعرضهخدماتاساسیصحی،عرضهخدماتاساسی،کنرتولامراض،سکتورصحترویموضوعاتازقبیل

ساریوغیرساری،معافیتکتلویوعرضهخدماتتغذیفعالیتمینامیدوهدفازایجاداینسکتورعرضهخدمات

یدنمعیاریواساسیصحیبرایمتاممردموالیتجوزجانمیباشد.قابلذکراستکهریاستسکتورصحتبرایرس

نیزدرکنارخوددارد. بهاهدافخویشتنهانبودهبلکهموسساتهمکارملیوبیناملللیرا

۵سالگذشتهدسرتسیخدماتصحیرادرهمهولسوالیهاومرکزاز۱۶ریاستصحتعامهجوزجانتوانستهطی

خدماتصحیبهکتگوریهایفیصدافزایشدهدتقریبامتامنفوسوالیتجوزجانتحتپوشش۸۵فیصدبهحدود

فیصدنفوسکهتاشعاعیکساعتازمراکزصحیموقعیتدارندبهاسانیازمراکزصحیخدماترا۲۷ذیلقراردارد.

 را۵۴میگیرند. سهلمیتوانندخدماتصحی دارندبشکلنسبتاً ازشعاعیکساعتبیشرتفاصله نفوسکه فیصد

فیصدنفوسکهدرساحاتبسیاردوردستمراکزصحی۱۸اتبهقریجاتمیروند.بگیرندوتیمهایسیارنیزدربعضیاوق

قراردارندبهکلنیکهایسیارمراجعهمیکنندکهدرنتیجهمتامنفوسجوزجانبهشکلازاشکالشاملپالنصحت
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اممراکزعرضهمیباشند.وهمچناندرقسمتمنابعبرشیافرادمسلکیصحیدرشفاخانهها،قابلههایمسلکیدرمت

خدماتصحیوسایرافرادمسلکیتربیهشدهدرمراکزصحیانجاموظیفهمینامیند.وهکذاپوستههایصحیدرسطح

فیصدتکمیلشدهکهتوانستهاینفعالیتهاباعثکاهش۸۵قرآوقصباتمطابقبهپالیسیوزارتصحتبهباالتراز

ادروسایراعضایجامعهشوندوکارمندانمذکورتوانستهاندطیمرگومیردرقرشاسیبپذیربخصوصطفلوم

سالقبلفوقالعادهباالبردهکهامروزمردمبه۱۶سالهایگذشتهسطحاگاهیجامعهرادربخشصحتنسبتبه

مرگوگونهمتوجهعرضهخدماتصحیدرخودوخانوادههایشانمیباشندکهاینموضوعفوقالعادهباالیکاهش

 میراثرگذاربودهاست.

 دسرتسی به عرضه خدمات ابتدایی صحی 

فیصداستکهتوسطمراکزصحیوتیمهایسیارصحی۸۵دسرتسیبهعرضهخدماتدروالیتجوزجاندرحدود

عرضهخدماتصورتمیگیردوبدینترتیبدسرتسیمردممناطقدوردستنیزباسهولتانجاممییابد.

 (BHCصحی اساسی ) مراکز

 تعداد سطحوالیتجوزجانبه می (BHCمرکزصحیاساسی)۱۵در درخدمتمردم عمآلفعالو دارد.که وجود

 باشند.

 (CHCمراکز صحی جامع )

فعالیتدارد.CHCمرکزصحیجامعیا۷دروالیتجوزجانبهتعداد

 تعداد شفاخانه ها وبسرت ها 

شفاخانهدولتی)شفاخانهوالیتی،شفاخانهاطفال،شفاخانهولسوالیهایدرزابو۴تعداددرسطحوالیتجوزجانبه

۸۰بسرتوشفاخانههایولسوالیدارای۲۸۰شفاخانههایوالیتیدارایشفاخانهخصوصیوجوددارد.۸آقچه(و

یلوجوددارد:بسرتبهترتیبذ۴۹۰بسرتمیباشندودرمجموعبهشمولشفاخانههایخصوصیدرسطحوالیت

 شفاخانه های دولتی :

 بسرتکاهالن۱۸۰شفاخانهوالیتی 

 ترک-بسرتاطفالافغان۱۰۰شفاخانه 

 بسرتولسوالیآقچه۵۰شفاخانه 

 بسرتولسوالیدرزاب۳۰شفاخانه 

 شفاخانه های خصوصی :

 بسرتجوزجانالحیات۲۰شفاخانه 

 بسرتپیامصحت۲۰شفاخانه 

 بسرتابوریحانالبیرونی۲۰شفاخانه 

 بسرتهمراز۲۰شفاخانه 

 بسرتشکران۲۰شفاخانه 

 بسرتفهیمهبلوچ۱۰شفاخانه 
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 بسرتمنور۱۰شفاخانه 

 بسرتخلیق۱۰شفاخانه 

 تعداد درملتونها:

بابدرملتونفعالیتدارد.۲۱۳درسطحوالیتجوزجانبتعداد

 جنسیت تعداد دکتوران ومتخصصین به تفکیک 

 جمعاً والیتجوزجان سطح ۱۱۶در تعداد جمله از که بوده تخصصذیلموجود با ۸۷داکرت  و اناث۲۹ذکور

 میباشند:


 تعداد والدت های انجام شده با حضور قابله های ماهر

۷۵الی۵۰والدتکهاز۲۱۲۹۰دروالیتجوزجانبهتعداد ۱۳۹۶فیصدمیشودباحضورقابلههایماهردرسال

صورتگرفتهاست.

[
CATEGORY 

NAME] 5% 
 

[
CATEGORY 
NAME]: 
[VALUE] 

[
CATEGORY 
NAME]: 
[VALUE] 

دوکتورا
ن عمومی 

71, ذکور  

 متخصصینذکور متخصصیناناث

 دوکتورانعمومیذکور دوکتورانعمومیاناث

فیصدیوالدتباحضورقابلههایماهربهترتیبوالیت
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 دسرتسی به مراقبت های قبل از والدت

۶۰انجامشدهاست.یعنی۱۳۹۶والدتدرسال مراقبتقبلاز۳۰۵۳۴درسطحوالیتبهتعداد فیصد۷۹.۹تا

قابله،نرسویاهمخانمه ایکهدردورانحاملهگیحداقلیکبارتحتمعاینهیکیازکارمندانصحی)داکرت،

کارمندصحیجامعه(قرارگرفتهباشند.صورتگرفتهاست.



 میزان مرگ ومیر مادران

فیصدیدسرتسیمراقبتهایقبلازوالدتبهترتیبوالیت
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فوتمنودهاست.۱۳۹۶مادرازسببوالدتدرسال۷۹بهتعدادCAACبهاساسرسوی 

 میزان مرگ ومیر اطفال

 فوتمنودهاست.۱۳۹۶طفلدرسال۹۳۷بهتعدادCAACبهاساسرسوی

 میزان سوء تغذی

 راجسرتشدهاست.۱۳۹۶طفلزیرسنپنجسالنسبتسوءتغذیدرسال۲۲۴۷۳بهتعداد

 ( سال قبل ۵ه سکتور صحت ) حداقل مجموع بودجه انکشافی ساالن

افغانیمیباشد.۴۱۳۹۹۴۳۶۱مجموعبودجهمنظورشدهسکتورصحتدرطیپنجسالقبلمبلغ

 ( سال قبل ۵میزان مرصف بودجه انکشافی ساالنه سکتور صحت )حداقل 

 میدهد.%مرصفرانشان۹۷.۳افغانیمیرسدکه۴۰۲۷۷۳۵۵۰مرصفبودجهانکشافیطیپنجسالقبلبه

 میزان رسمایه گزاری خصوصی درسکتور صحت

 دروالیتجوزجانسکتورخصوصیدربخشهایذیلرسمایهگزاریمنودهاست:

 ایجادسهانستیتوتعلومصحی 

 شفاخانهخصوصی8ایجاد 

 بابکلنیکتشخیصیه۱۲ایجاد 

 معاینهخانهداکرتان۸۵موجودیت 

 تعداد مراکز تداوی معتادین مواد مخدر

بسرتمیباشد،موجوداست.۱۲۰مرکزتداویمعتادینکهمجموعاًدارای۳والیتجوزجانتعداددر

 پوشش واکسیناسیون در اطفال کمرت از یک سال

میباشد.۱۳۹۶طفلدرسال۲۷۲۱۲سالبهتعداد۱درنزداطفالکمرتازPENT3پوششواکسین

 فیصدی رضایت مردم از عرضه خدمات صحی

وزجاندرارتباطبهرضایتمردمازعرضهخدماتصحیکدامرسویتااکنونصورتنگرفتهاستولیبردروالیتج

میالدیبه۲۰۱۷تاسال۲۰۰۲اساسبررسیهایبانکجهانیکهوضعیتخدماتصحیدرافغانستانراازسال

استکهبراساساینبررسی،اکرثیتشاخصهایاساسیصحیدرافغانستاننسبتبهگفتهشدهبررسیگرفتهاند.

سایرکشورهایجهانکهدارایسطحانکشافیهمسانمیباشند،بهبودقابلمالحظهیافتهاست.باوجودتداومنا

باکیفیتبرایسالگذشته،سکتورصحتدروالیتجوزجاندرراستایتأمینخدماتصحی۱۵امنیهادرجریان

قسمت پیرشفتدر میتوانبطورمنونهاز که شهرونداناینوالیتبهپیرشفتهایقابلمالحظهدستیافتهاست،

به اینوالیت، نقاط دستترین دور به خدماتصحی گسرتشدامنۀ کرد. یاد اطفال و مادران سالمتی صحتو

نتیجۀیکمشارکت در محروم دوردستو دولتیفراهمگردیدهخصوصبرایمردم موسساتغیر دولتبا مبتکرانه

 .است

 موسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشافی درسکتور صحت

 موسسهSAF(۳۱مرکزصحیراازطریقپروژه (SEHAT2 تحتپوششدارد. 

 موسسهMSI (۲دارد)مرکزحامیتطفلومادر. 

 موسسهIMC (۱دارد)مرکزحامیتخانواده. 
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 موسسهHealth Net یکتیمسیارصحیبرایکوچیها(دارد(. 

 تحلیل پوتنشیل و منابع موجود بالقوه انکشاف اقتصادی و اجتامعی سکتور صحت

مجموعــهایازشــاخصهــایمراقبــتهــایصحــیکــهتوســطســرویوضعیــتزندگــیدرافغانســتانارایــه

مــیگــرددیــکبهبــودمســتمروقابــلتوجهــیرانشــانمــیدهــد.شــاخصهـایمهـمبـرایصحـتطفـلو

حـی،تهیـهکننـدهمراقبـتهـایصحـیوحضـورماهـرصحـیراشـاملمـادر،معاینـهقبـلازوالدتتوسـطماهـرص

نقـشکلیـدیرا مراقبـتهـایبـهموقـعدورانحاملگـیوحضـورماهـرصحـینشـاندادهاسـتکـه مـیگـردد.

رویوضعیـتزندگـیجهـتپائیـنآوردنسـطحباالیمـرگومیـرمـادرانونـوزادانبـازیکـردهاسـت.بـراسـاسسـ

درافغانسـتانفیصـدزنانـیکـهدرطـیپنـجسـالگذشـتهطفـلبـهدنیـاآورده،حداقـلیـکبـارمعاینـاتصحـی

تنهـا آنکـه، بـا فیصـدآنهـا،چهـاربـارمعاینـاتدورانحاملگـیرادریافـتکـردهانـد،کـهایـن۱۶انجـامدادهانـد.

میـزانتولـداتدرحضـورتعـدادتوسـطس اسـت. ـازمانصحـیجهـانبـرایحاملگـیهـاینورمـالسـفارششـده

فیصـدافزایـشیافتـهاسـت.بخاطرتقویتوتوسعهسکتورصحتدروالیتجوزجانباید۵۳پرسـونلماهـرصحـیبـه

شویقگرددتاجلوخروجساالنهملیونهازمینههایهرچهبیشرتبراىرسمایهگذاریهایخصوصیخارجیوداخلیت

گرفتهشود اینوالیتخارجمیگردد، تداوىاز بخاطر که در.دالر مثبتی تغيیرات اخیر سال چند در آنکه با

شفاخانه ایجاد در گذاریها رسمایه تعدادیاز استو گردیده رومنا والیتجوزجان در صحِت سکتور

البراتوارهایطبیصورتگرفت آنهمها، بهمرفوعساخنِتگذاریرسمایههاستولیبا هایموجودقادر

ادویه و بهداشتی صحی، خدمات ارائه زمینه در جوزجان والیت مردم براینیازهای نیستند؛ جات

تداویمکمِل مانند ندارند، کامل صحیدسرتسی خدماتپیرشفته به والیتکه نفوساین از مجموع

صدر قلبی، امراض کادرچشم، و طبی پیرشفته تکنالوژی منودن فراهم نیازمند غیره و رسطانی ی،

متخصصمیباشدکهمتامیایننیازها،فرصتهایخوبیبرایرسمایهگذاریهایخارجیوداخلیرا

اند ساخته مهیا جوزجان، والیت .در اینکه جوزجان۸۰از والیت در صحی خدمات مصارف درصد

ًبه نهادهایخصوصیپرداختمیگردد،اینارقامنشاندهندهآنستکهسکتوربصورتشخصیواکرثا

خصوصیدربخشخدماتصحیدرینوالیتنقشقابلمالحظهییداردوفرصتهایرسمایهگذاری

داخلی و خارجی از اعم میباشدخصوصی، موجود زیادی پیامنه به سکتور در.درین خدماتصحی

هایسکتورخصوصیامکانناپذیرنیستبایدسهولتهایبیشرتیبرایوالیتجوزجانبدونفعالیت

این و شود ساخته مهیا جوزجان والیت در صحی خدمات بخشهای در خصوصی های گذاری رسمایه

 برای باید باشد؛ افزایش و رشد حال در باید ها وسهولت ها خصوصی فرصت و عامه PPPمشارکت

اس به که شود تدوین قانونی خصوصیچارچوب سکتور به دولتی ملکیت منحیث ها شفاخانه اسآن

طویلاملدتدادهشودتاازیکطرفبرایتجهیزکاملوآمادهساخنتباتکنالوژیطبیمعارصبهاجاره

گذاریهایخصوصیدر مفیدیترسمایه ازطرفدیگر و بهخدماتصحیبیشرتگردد دسرتسیمردم

گذار رسمایه خود صحتبرای گرددسکتور تضمین نیز ادویه.ان تولید های کمپنی دروالیتجوزجان

نیاز، درکاین با میشوند؛ وارد خارج از والیتجوزجان مردم نیاز داروهایمورد و نبوده جاتموجود

ازفرصتهایطالییبرایرسمایه موادطبییکیدیگر ایجادکمپنیهایصنعتیتولیدادویهجاتو

بادرنظرداشترشدسکتورصحتبایدمراکزصحیبهتکنالوژی.رجوزجانمیباشدگذاریدرسکتورصحتد
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طبیمجهزگرددتاپسازاینمردموالیتجوزجانمجبورنباشندبرایتداویباهزینههایگزافبهخارجازکشور 

زعرضهادویهجاتمعیاری،توریدها،البراتوارهایمعیاری،مراکهایطبی،شفاخانهبروند،بناًایجادوتجهیزمجتمع

ادویهجاتوتجهیزاتطبیباکیفیتوتکنالوژیجدیدطبیبهمراکزصحیدرجوزجانازجملهبخشهایدیگریست

کهبرایرسمایهگذاریمفیدوموثر،قابلتوجهمیباشد.

 فرهنگتحلیل وضعیت سکتور معارف و  -2

بحسابمیرودکهعمدتاْرویموضوعاتمهمیازعمدهدروالیتجوزجانسکتورمعارفواطالعاتیکیازسکتورهای

و رسانهها فرهنگ، انکشافمنابعبرشی، تحصیالتنیمهعالی، ثانوی، تعلیامتابتدائیو تربیه، قبیلتعلیمو

فبهعهدهداشتهوریاستهایپوهنتون،اطالعاتوفرهنگ،ورزشبحثمینامید.ریاستاینسکتورراریاستمعار

آمریتورزشی،مبارزهباموادمخدر،محیطزیستازاعضایاینسکتورمیباشدواینسکتوررایکتعدادازمنایندگی

۱۳۱۴معارفوالیتجوزجاندرسالهایمللمتحدوموسساتغیردولتیجهترسیدنبهاهدفکمکمینامیند.

هـشبهسویهمکتبابتدائیهکههمینلیسهابنیمینامروزیاستتاسیسشدوبهفعالیتآغازکرد.بعدازآنبا

بتعدادهفتبابمکتبابتدائیهدرچندواحداداریاینوالافزودهشداز۱۳۱۶ایجادادارهماموریتمعارفدرسال

درسال۱۳۳۶سال برستمعارفارتقامنود.بریا۱۳۶۳بهمدیریتمعارفو آنجاییکهدولتمکلفاستتا از

معارفدرهمهسطوح،تدابريالزماتخاذکندوزمینهتعليموتربیهرابرایمتاماساسموادقانوناساسیبرایارتقای

أمنيکنند.اتباعافغانستانتادرجهليسانسدرمؤسساتتحصیالتعالیدولتيویاخارجازکشوربهشكلرايگانت

جوزجان، والیت معارف ریاست جانبه همه های تالش و دوست معارف مردم همکاری نتیجه در خوشبختانه،

)۱۹۹۴۱۱مجموعأ) جمله از شاگرد معادل)۱۱۹۷۵۵( ذکور )%۶۰(تن و معادل)۷۹۶۵۶( اناث مرصوف%۴۰(تن )

تزراعت،انستیتوتنفتوگاز،تربیهمعلمفراگیریآموزشدرمکاتبتعلیامتعمومی،دارالعلومهایدینی،انستیتو

.تنمیشود،احتوامینامید۵۷۹۸۳۳کلنفوسجوزجانکه%۳۴اینرقمحدودومکاتبخصوصیمیباشند

ازخاکجوزجانیکنهاد کیلومرت ۵(مرکزتعلیمیوتحصیلیداردکهبطوراوسطدرهر۴۰۵معارفدرجوزجان)

۷ودبودهوفعالمیباشدواوسطفاصلهیکمرکزتعلیمیبهمرکزدیگرتعلیمیحدودکمرتازتعلیمیوتحصیلیموج

سال احصائیه نشانمیدهد. ۱۳۹۷کیلومرترا %۵۵(بابمکتبمعادل۲۲۲)ریاستمعارفوالیتجوزجانتعداد

دارایچاهآبو%۳۵ادل(بابمکتبمع۱۳۹)تعدادبدونتعمیر،%۴۵(بابمکتبمعادل۱۸۳)تعداددارایتعمیرو

بابمکتبمعادل۲۶۰)تعداد بابمکتبمعادل۱۹۰)تعدادبدونچاهآب،۶۵%( و۴۸%( (۲۰۹)تعداددارایمربز

بابمکتبمعادل۱۳۷)تعدادبدونمربزو%۵۲بابمکتبمعادل )۳۴% احاطویو باب۲۶۸)تعداددارایدیوار )

 نمیدهد.بدوندیواراحاطویرانشا%۶۶مکتبمعادل

 معارف برنامه پنج رسمیدر و معلمینموجود مجموع %۰.۴۰از %۲۶.۵ماسرت، پاسو%۶۱.۸لیسانس، چهارده

میباشد.البتهازرسجمعمکاتبدارایتعمیرتعدادزیادیازمکاتببه۱۲ازآنهادارایسویهتحصیلیصنف۱۱.۲%

فیصدمکتبدرمرکز۳۸نظربهاحصائیهرضورتاست.وصنفدرسی۱۵۰۰کمبودصنفدرسیمواجهبودهوحدود

.برایاینکهبابمکتبلیسهمرکزوولسوالیهافاقدالبراتوارمیباشند۷۶وولسوالیهادارایالبراتواربودهوتعداد

ایقابلبدانیمعرضهخدماتتعلیمیبهچهمیزانازکیفیتمطلوببرخورداراستالزماستکهشاخصهاومعیاره

طفلواجدرشایطسنیخارج۲۶۱۶۹قبولبرایاندازهگیریآننیزداشتهباشیم.آمارموجودنشانمیدهدکهحدود

تنازآنهااناثمیباشدبهعلتهایمختلفماننداقتصادپایینخانوادهها،ازدواجهای۱۳۹۴۰ازمکتبکهحدود
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مکتبگفتهیاهیچبهمکتبنرفتهاست.بااستفادهازمعلوماتقبلازوقت،برداشتهایفرهنگیوعقیدتیترک

بامحاسبهشاخصهایموثریتدرونیسیستمشاخصشمولیتقرارذیلاست.(EMIS)موجوددردیتابیسمعارف

یمیدرونرخترک،محرومیتوغیرحارضیدا%۹،نرختکرار)ناکامی(%۱۰،میزانارتقاء%۸۱تعلیموتربیهنرختکمیل

میرسدکهقابلمالحظهبودهوبهعنوانیکمشکلجدیتلقیمیگردد.%۹به۱۳۹۷جریانسالتعلیمی

بابآنغیرفعالاست.۷۰بابمیرسدوازآنجمله۴۰۵درسطحوالیتجوزجانمجموعاممتامنهادهایتعلیمیبه

 تعداد مکاتب فعال )ابتدایه/متوسطه/لیسه(

 

 وت تخنیکی، زراعتی و تربیه معلم تعداد انستیتی

بابانستیتیوتتخنیکیومسلکیولیسه۶بابمرکزحامیویتربیهمعلم،۸بابتربیهمعلمو۱دروالیتجوزجان

 زراعتفعالمیباشد.

 تعداد مدارس دینی و دارالحفاظ ها 

 میباشد.بابمدرسه،دارالعلومودارالحفاظفعال۱۹درسطحوالیتجوزجانتعداد

 تعداد مکاتب سواد حیاتی و خصوصی

 بابمکتبخصوصیفعالیتدارد.۹بابمکتبسوادحیاتیو۵دروالیتجوزجانتعداد

 تعداد معلمین به تفکیک جنسیت
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88 
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110

 ابتدائیه متوسطه لیسه

 در سطح والیت جوزجاندولتی مکاتب فعال 

[CATEGORY 
NAME]: [VALUE] 

[CATEGORY 
NAME]: [VALUE] 

[CATEGORY 
NAME]: [VALUE] 

 معلمین به تفکیک جنسیت تعداد

 جمموع

 ذکور 

 اناث 
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 سویه تحصیلی معلمین و استادان به تفکیک



  ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶نتیجه امتحان کانکور سال 

تنتوانستندپسازسپری۲۳۳۸رسیدکهازمیانآنهاتنمی۳۲۴۱جوزجانبهداوطلبانکانکورریاستمعارفوالیت

عالیدولتیوخصوصیبهترتیبذیل،راهیابند.:هایتحصیالتعالیونیمهکردنامتحانکانکوربهموسسه

 تن۳۵–طب 

 تن۲۷۵–انجنیری 

 تن۶۵–حقوق 

 تن۷۲–اقتصاد 

 تن۳۲–زراعت 

 تن۸–رشعیات 

 تن۵۵۷–تعلیموتربیه 

 تن۳–کمپیوترساینس 

 تن۱۸–ژورنالیزم 

 تن۲۲–انستیتیوتحسابداری 

 تن۲۷–انستیتیوتتخنیکی 

 تن۱۶–انستیتیوتزراعت 

 تن۱–انستیتیوتاکادمیتربیهمعلم 

 تن۱–انستیتیوتعلومصحی 

 تن۱۴–دارالعلوم 

 تن۲۱–موسساتخصوصی 

0
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6000

 ماسرت
 لیسانس

فوق 

 بکلوریا بکلوریا
 جمموع
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4272 

 سویه حتصیلیتفکیک 
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 تن۱۱۷۱–موسساتخصوصیواجدرشایطدر 



 سال  ۱۴میزان سطح سواد باالتر از 

 زنمیباشد.%۱۶مردو%۳۴سالمجموعاًبهتفکیک۱۴میزانسطحسوادباالتراز 

   سال درمکاتب ۱۵نرخ شمولیت زیر سن 

.%میباشد۴۲واناث%۵۸شاگرد،ذکور۱۴۳۰۵۰ازمجموعتعداد سالدرمکاتب۱۵نرخشمولیتزیرسن

 میزان سطح سواد ذکور

فیصدنفوسذکورتواناییخواندنونوشنترادارند.۴۴.۹تا۳۰دروالیتجوزجان

 میزان سطح سواد اناث

اناثتواناییخواندنونوشنترادارند.فیصدنفوس۴۴.۹تا۳۰دروالیتجوزجان

 میزانسطحسوادذکوربهترتیبوالیت
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تعلیمات نیمه 

 عالی
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 مکاتب دارای تعمیر و بدون تعمیر 

 ( سال قبل۵مجموع بودجه انکشافی ساالنه سکتور معارف ) حداقل 

امره
ش



فیصدیمرصفباقیامندهمرصفبودجهبودجهواصلهسالمالی

۱۱۳۹۲۳۸۷۹۴۱۶۸۳۸۵۶۸۰۲۴۲۲۶۱۴۴۹۹.۴۲

۲۱۳۹۳۴۸۶۹۰۵۰۴۶۷۲۸۶۸۱۹۶۱۸۲۹۵.۹۷

۳۱۳۹۴۱۲۱۹۱۰۳۰۱۱۳۳۳۹۴۰۸۵۷۰۹۰۹۲.۹۷

۴۱۳۹۵۳۲۳۶۴۶۶۱۳۲۳۵۵۰۳۳۱۰۹۶۲۸۹۹.۶۶

۵۱۳۹۶۴۳۰۰۴۴۶۱۳۷۴۳۱۷۴۳۵۵۷۲۷۱۸۸۷.۰۴

 میزانسطحسواداناثبهترتیبوالیت
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 دارای تعمیر بدون تعمیر
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۱۳۱۲۲۳۳۷۰۱۲۴۲۶۱۰۸۶۹۶۱۷۶۱۹۴.۶۹مجموع

 میزان رسمایه گذاری خصوصی درسکتور معارف

بابکورسهایتعلیمی۳۲بابمکتبخصوصیوبتعداد۹بابتربیهمعلمخصوصی،۲معارفبهتعداددرسکتور

خصوصیکهثبتوراجسرتریاستمعارفبوده،حقاالمتیازتوزیع،جوازومالیهساالنهآنهاازطریقمستوفیتوالیت

اریگردیدهاست.جوزجانبهعوایددولتتحویلدافغانستانبانکمیگردد،رسمایهگذ

  تاریخچه مخترصپوهنتون جوزجان

دروالیتجوزجاندرسال اینکه تاسیسپوهنتونجوزجانبایدیادآورشد انستیتوتپیداگوژیمیرعلی۱۳۷۰درمورد

درسال لیسانس۱۳۷۱شیرنواییو سویه انجنیرانجوانومعلمینمسلکیبه انستیتوتمعادنوصنایعغرضتربیه

بهنامانستیتوتتحصیالتعالیجوزجان۱۳۸۸هردوانستیتوتباهمادغاموتاسال۱۳۸۰رسالفعالیتداشتود

ازاثرسعیوتالشاستادانوهیئترهربیاین۱۳۸۸مسمیوبهفعالیتعلمیواکادمیکخویشادامهدادهودرسال

منودکانونباارتقایظرفیتهاومهارتهایمسلکیواکاملمعیارهایالزماینانستیتوت پوهنتونجوزجانارتقا به

و پوهنحی هفت حارضدارای میباشد۳۹ودرحال .دیپارمتنت دولتی پوهنتون برعالوه جوزجان موسسه۳دروالیت

 فعالیتعلمیدارند.نیزتحصیالتعالیخصوصیبنامهای)امیرعلیشیرنوائی،متانتوبرالس(

 جنسیت:ارقاماساتیدومحصلیندولتیوخصوصیبهتفکیک

مجموعاناثذکورتعداد

۱۲۳۵۳۱۷۶اساتیددولتی

۴۷۸۸۲۰۰۰۶۷۸۸محصلیندولتی

۱۴۵۴۷۱۹۲اساتیدخصوصی

۱۷۷۳۹۴۱۲۷۱۴محصلینخصوصی

۶۸۲۹۳۰۴۱۹۷۸۰مجموع

 استادان پوهنتون دولتی به تفیک درجه تحصیل

 

[CATEGORY 
NAME]: 
[VALUE] 

[CATEGORY 
NAME]: 
[VALUE] 

[CATEGORY 
NAME]: 
[VALUE] 

[CATEGORY 
NAME] 

1 

 دکرتا ماسرت لسانس جمموع
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 استادان پوهنتون دولتی جوزجان به تفیک رتب علمی

پوهنوال پوهاند پوهندوی پوهنمل پوهنیار نامزدپوهنیار پوهیالی
نامزد

پوهیالی

ث
انا

 ذکور
 ث

انا
 ذکور
 ث

انا
 ذکور
 ث

انا
 ذکور
 ث

انا
 ذکور
 ث

انا
 ذکور
 ث

انا
 ذکور
 ث

انا
 ذکور


۰ ۴ . ۷ ۶ ۱۱ ۱۱ ۱۰ ۱۵ ۲۵ ۱ ۱ ۱۸ ۶۶ ۱ ۰ 

 استادان پوهنتون های خصوصی به تفیک درجه تحصیل

پوهنتونها توامیتپوهنتونجوزجانباسایر

درحالحارضپوهنتونوالیتجوزجانباپوهنتونهایخارجیوداخلیذیلارتباطاتعلمیدارد:

 پوهنتونامرهترکیه 

 پوهنتونآیافرانترکیه 

 پوهنتونبایبورتترکیه

 پوهنتونملیتاجکستان

 پوهنتونمخدومقلیترکمنستان 

 تخنیککابلپوهنتونپولی

 پوهنتونتعلیموتربیهکابل

 پوهنتوندولتیبلخ

 پوهنتوندولتیفاریاب

 پوهنتوندولتیسمنگان 

[CATEGORY 
NAME]: 
[VALUE] 

[CATEGORY 
NAME]: 
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[CATEGORY 
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] 

[CATEGORY NAME] 

1 

 دکترا ماستر لسانس مجموع
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 ورزش و تربیت بدنی

دروالیتجوزجانورزشمانندسایروالیاتپیرشفتخوىبداشتهاست.درگذشتهها،بزکشیوپهلوانیرواجداشت،

ورزشیازقبیلفوتبال،فوتسال،والیبال،پینگپانگ،پرورشاندام،تکواندوفدراسیون۲۰اکنوندروالیتجوزجان

،گورش،جودو،کیکبوکس،کراته،مویتای،شطرنج،فولرزم،کونگفوتوا،جمناستیکوپارکور،سنوکر،بلیارد،

وجودداردواکرثجوانانووبزکشیپاورلفتینگ،کرکیت،تکواندویدبلیوتیایف،کیونکیکبوکسینگ،پهلوانی

داوررسمیحکمیت۱۳۳نوجوانمرصوفاینورزشهامیباشند.مسابقاتکلپهایمتذکرهدروالیتجوزجانتوسط

 اناثوذکورنیزرشدمنودهواکرثشاگرداندراوقاتفراغتمرصوفورزشمیباشندمیگردد.همچنانورزشدرمکاتب

والیتجوزجان. ازكشورنصيبشدهورزشکاران وخارج داخل درمسابقات را بدينطرفقهرماىنهايى سال ازچندين

فدراسیونهایورزشیمذکوردارایریاستهایافتخاریبودهو.ومدالهاىطال،نقرهوبرونزراازآنخودساختهاند

مانن فدراسیونها بعضیاز . پیشمیرود به رضاکار وظایفشانبشکلافتخاریو دفدراسیونپینگپانگومتام

تنازبانوانورزشکار۷فدراسیونفوتبالدارایتیمهایورزشیبانوانبودهودربخشپینگپانگدرسطحکشور

نیزمربوطبانوانپینگپانگ افغانستان( سوم دومو )مقاماول، داشتهکه جوزجانعضویتتیمملیافغانستانرا

نساختکههمهفدراسیونهایورزشیجوزجاندارایافتخاراتودستآوردهایجوزجانمیباشد.بایدخاطرنشا

سپورت آمریتورزشو میباشد. قابلمتجید و ستودنی هایورزشینیز هایفدراسیون کارکرد و بوده گیر چشم

 جوزجانازلحاظاماکنورزشیدارای:

 ۱کمپلکساداری

 ۱معیاری استدیومورزشی 

 ۴استدیومخاکی،و

 ۱میدانفوتسالمیباشد

 تعداد جمنازیوم های ورزشی

دروالیتجوزجانکدامجمنازیومورزشیموجودنیست.

 تعداد نهاد های ورزشی 

۱۷۸تنورزشکارتحتنظر۶۹۷۵کلپورزشیدررشتههایگوناگونباموجودیت۱۰۵دروالیتجوزجانبهتعداد

تندررشتههایمختلف،ملیپوش۳۵ورزشکارانوالیتجوزجانتعدادمربیمرصوفورزشمیباشندوازمجموع

 تندرمسابقاتداخلیباکسبمدالنایلگردیدهاند.۳۵تندرمسابقاتخارجیوتعداد۶میباشندکهتعداد

 تعداد میادین ورزشی خصوصی 

عامرگردیدهاست.میدانفوتسالموجودبودهکهتوسطسکتورخصوصیا۷دروالیتجوزجانتعداد

 فعالیت رسانه ها

هاآگاهیرادرسیرعمومیفراگیرمیاند.دروالیتجوزجانرسانههارارکنچهارمدموکراسیخواندهازاینکه،رسانه

هانقشافگنند.برایناساس،رسانههایناپیداوکمرتشناختهشدهوچهبساناشناختهآنپرتومیسازندوبرجنبه

هادروالیتجوزجانی،سیاسیوفرهنگیوالیتجوزجانرابرعهدهدارند.رسانهمهمیدرتوسعهوشگوفاییاجتامع
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تصمیم  بر میتوانند که قدرمتندیهستند گیریدولتابزار برنامه دولتدر نسبتبه همچنیننگرشمردم ریزیو

أثیرگذاریبرافکارورفتارسیاسیتأثیراتعمیقیداشتهباشند؛بنابراینرسانههادرراستایترغیبواقناعمردم،ت

هایدولتبهآنهاموردتوجههمگانقراردارد.امروزهکهاهمیتشگوفاییوتوسعهدرابعادرسانیبرنامهآنانواطالع

صورتیکیازرضوریاتمهمیکههمازسوینظامویژهدربعداقتصادی،سیاسی،اجتامعیوفرهنگیبهمختلفوبه

صورتاجتامعیدرآمده،الزماستتاهرچهبیشرتبهتقویترسانههاپرداختهشود.دروهمازسویمردمبهسیاسی

والیتجوزجاننقشبرجستهرسانههایمحلیاینستکهاینرسانههاارائهدهندهاطالعاتبودهوبرنامهرسگرمکننده

رسانههایمحلیدرمناطقتحتپوششخویشبرایمخاطبینوآموزندهدارندودرنقشدیدهباننیزعملمیکنند.

خوداخبارمحلی،داخلیوخارجیرانرشوهمچنیناطالعاتدرموردمسائلمربوطبهجامعهرابهمردمارایهمیکنند

ساخنتومنحیثدیدهبانیاناظروصدارسانجامعهمدنی،رسانههابارسانیدنصدایمردمبهمقاماتوپاسخگو

محلی ادارۀ همیناساس، بر و مینامید ایفا مقاماترا و ارتباطمیانمردم نقشپل مردم برابر مقاماتدولتیدر

برایفعالیتآزادانهرسانههادرراستایایجادشفافیت،حسابدهیو جوزجانتالشمنودهاستتابسرتمناسبیرا

 جریانآزادمعلوماتدراینوالیتایجادمناید.

 :رسانه های تصویری

 تلویزیونملیجوزجان 

 تلویزیونآینه 

 تلویزیونباتور 

 تلویزیونبیک 

 :رسانه های صوتی

 رادیوملیجوزجان 

 رادیوغزل 

 رادیورسایش 

 رادیوارمغان 

 رادیوحامسه 

 رادیوآینه 

 رادیودرمانآقچه 

 رادیودلها 

 رادیوبوستان 

 رادیویصدایبانو 

 :رسانه های چاپی

 زجانانجریدهجو 

 جریدهگوراش 

 ماهنامهصحرا 
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 نرشیهگلستانسواد 

 نرشیهایزگوتویغو 

 جریدهترکستان

 :کتابخانه های دولتی

 کتابخانهعامهشربغان

 کتابخانهعامهولسوالیآقچه

 کتابخانهعامهولسوالیدرزاب

 کتابخانهقریهقرهکینت

 کتابخانه های خصوصی:

 کتابخانهاهلبیت

 اقراکتابخانه

 فرهنگ وجوانان

بافرهنگآغازمیشودوهركاروبرنامهبالندگیدرجهانمعارصفرهنگاستوكاردرهمهزمينههارشدفرهنگیو

وملتهادرشكوفايیوبالندگیفرهنگومعنويتیبافرهنگسازی،مجالتحققمیيابد. ازاينجاستكهكشورها

اطالعاتوفرهنگوالیتجوزجاندرگذاریهارامیمنايند.بدونشک،ریاستبلندترينرسمايه وخويشبيشرتين

دثادرراستایاطالعرسانیازحوسالهخويشكارنامهیخجستهودستاوردهایغريقابلانكارداردو۵۴طولتاريخ

تاریخیوباستانی،ترویج،معرفیوورویدادها،تبلیغوترویجاهدافوبرنامههایعاماملنفعهدولت،حراستازآثار

حامیتازکلتور،سننوعنعناتپسندیدهمردم،حامیتازآزادیبیانومطبوعاتمنحیثپایههایپیرشفتجوانان،

هرنمندانعرصههایموسیقیوتیاتروسیناموسایرمواردمربوطبهتوسعهوانکشافارزشهایعلمیواخالقی،

 بی،فرهنگیوسیاسیکهرضورتزندگیاجتامعیاست،فعالیتمینامید.اجتامعی،اد

کشور بیروناز والیتجوزجانبه مردم زیاد تعداد افغانستانباعثشدطیسالهایگذشته جنگهایداخلیدر

ثیراترامهاجرتمنایندوتعداددیگریبهسایروالیاتبروندکهخوددرقسمتوضعیتفرهنگبومیوالیتجوزجانتا

بجاگذاشتهاستکهفرهنگبومیواصیلمردمایندیارتحتتاثیرفرهنگجدیدبرود.کهبادرکاینموضوعریاست

اطالعاتوفرهنگجوزجانطیسالهایگذشتهبههمکارینهادهایفرهنگیوهرنیبرنامههایمختلفراجهترشد

است،ازجملهبرگزاریجشنوارههایفرهنگیوهرنیوهدفازراهوتقویتفرهنگمحلیاینوالیتراهاندازیمنوده

اندازیاینبرنامههازندهنگهداشنتفرهنگوهرنمحلیوبومیمردممیباشد.همچناندرهمینرابطهراهاندازی

سیندهشبهایشعر،شامفرهنگیوتقویتنهادهایفرهنگیوانجمنهایهرنیدرسطحوالیت،انجمنشاعران،نو

گانجوزجان،نهادهایفرهنگیوهرنیمانندچندینگروهموسیقیوتیمتیاترجوانانکهدرینوالیتفعالیتدارند

انجمنهایجوانانفعالمیباشد. و بوده نقشجوانانبرجسته ها اینعرصه متام در والیتجوزجاننقشو در

فردایجامعهمحسوبمیشوند.بنأامروزود؛زیراجوانانمسولینجواناندرساختارجامعهمهموارزندهتلقیمیگرد

چنیننتیجهگیریمینامییمکهیکجوانبااحساسوبادیانتهموارهمیکوشدتابایکذهنیتفرامرزی،فراقومیو

بعدازردهد.فراملیتیمصدرخدمتدرجامعهبودهوحدتملی،اتحادواتفاقراشعارورسلوحهزندگیخویشقرا
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بوجودآمدننظامدیموکراتیکنقشوجایگاهجواناندروالیتجوزجاندرهمهعرصههاپررنگمیباشدوتقریباًبیشرت 

جواناندروالیتجوزجانمرصوفدرسوتحصیلهستندوروحیهوطنپرستی،انساندوستی،احرتاممتقابل،انعطاف

خویشقراردادهاند.نظربهمالحظاتعینیجامعۀمادیدهمیشودکهجوانانپذیریوهمدیگرپذیریرامعیاراصلی

اعمازپرسودخرتقسمتاعظمنفوسوالیتجوزجانرامیسازندوبرنامههاییمهمیمطابقدیدگاهوزارتمحرتم

هیودانشجواناندراطالعاتوفرهنگمبنیبررشداستعدادهاوارتقایظرفیتجوانانرویدستاستتاسطحآگا

عرصههایمختلفبلندبردهشودوآنانبهگونهییدرمتامیعرصههایزندهگیاجتامعیحضورفعالوموثرداشته

به باور اميدو با و ژرفنگریتحليلمنوده با کشور در را جوانانجوزجانهمهجرياناتبحرانیوبنبستها باشند.

هایروشنپريوز برميدارندوبهپيشمستقبلوفردا مندانهدرمسريبلندبردناگاهیگامهایمتنيواستوارخودرا

تامريوند.جوانانوالیتجوزجانازلحاظظرفیتسازیهاورقابتهایساملاجتامعیوفرهنگیعالقمندهستند

هبعدازاختتامتحصیالتزمینههایتحصیالتمسلکیوتخصصیبهکشورهایدوستبرایشانمساعدگرددتااینک

عالیومسلکیبابلندبردنسطحظرفیتهایکاریسهممسلکیومتخصصرادرامربازسازیکشوربهوجهاحسن

ایفامنایندواینامرباعثمیشودکهدرآیندهبهیکافغانستانروبهترقیوانکشافامیدوارباشیموبدوندرنظر

درچوکاتریاستواهیمبودکهوطنرابهسویترقیوتعالیبکشانیمورویاینملحوظ،داشتنقشجوانانقادرنخ

اطالعاتوفرهنگدومرکزآموزشیتحتنامهایکانتیرنفرهنگیومرکزآموزشیلنکنفعالیتدارندکهبدونشک

بخشهایک در هایخوبیآموزشرا زمینه بحالفرصتو تا گشایشاینمراکز و زبانانگلیسی،ایجاد ، مپیوتر

انرتنیتواستفادهکتابخانهآنبرایجوانانوسایرعالقمنداناعمازدخرتوپرسطوررایگانفراهمساختهشدهومورد

از اعم آنمسایلهرنها در فرهنگیکه کانتیرناجتامعیو است. گرفته قرار مردم جانبه استقبالهمه حامیتو

سامی،حکاکی،موسیقیوسایربخشهایهرنیطوریمجانیبرایعالقمندانتدریسخطاطی،خوشنویسی،ر

میگردد،درخدمتعالقمندانقراردارد.دراینتازهگیهادرکانتیرنمتذکرهیکبخشبناممشاورهصحتروانینیز

زمندمیباشد.گنجانیدهشدهووظیفهاینبخشارایهمشاورههایروانیبرایافرادواشخاصنیا

 موسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشافی درسکتور معارف

یکتعدادمؤسساتداخلیوخارجیجهترسیدنبهاهدافشانکمکمینامیندکهمهمترینآنان اینسکتوررا

 SCI , ،کمیتهسویدن,GIZ،TIKA،UNHCR,UNISCO,UNICEF،USAID ،GP,ZoA،WHHACTEDعبارتانداز

جهانی.وبانک ,

 تحلیل وضعیت موجود سکتور زیربنا ومنابع طبیعی -3

سکتورزیربناءیکیازسکتورهایمهمبودهواکرثزیرساختهایانکشافیبهآنتعلقدارد.اینسکتورساحهفعالیت

میباشد.والیتجوزجانبسیاروسیعداشته،تنظیمکنندهمتامفعالیتهایزیربناییانکشافیدرجهترشداقتصاد

سکتورزیربناءموضوعاتکاریمشخصداشتهکهعمدتاًرویمسائلیهمچون:رسکها،ترانسپورتزمینی،ترانسپورت

ریاست را ریاستاینسکتور انکشافشهریبحثمینامید، معادنومنابعطبیعیو مخابرات، انرژیوآب، هوایی،

ریاستهای تدولتیومؤسساتبهترتیبذیلعضوآنمیباشند:فوایدعامهبهعهدهداشتهویکتعداددیگرادارا

اداره شاروالی،حوزهدریایی، محیطزیست، ترانسپورت،شهریسازیومسکن، معادن، برق، مخابرات، فوایدعامه،

.هایذیربطداخلیوخارجیNGO ذیربطمللمتحدو
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 رسکها و زیربنا های ترانسپورتی

کهاوزیربناهایترانسپورتیدرجوزجانپیرشفتهاییصورتگرفتهودرحالحارضدردرسالهایاخیردربخشرس

مراکز۱۹۷۳.۷والیتجوزجان قریجاتبه همه که دارد روستاییوجود بینولسوالیو مرترسکهایوالیتی، کیلو

هاست.ولسوالیوبهمرکزوالیتجوزجانوازشربغانبهوالیات)رسپل،فاریابوبلخ(وصلشد

 دسرتسی به خدمات مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی 

اتصاالت،امتیان،افغانتیلیکامووصلتیلیکام،روشن،دروالیتجوزجانرشکتهایمخابراتیافغانبیسیم

پوششمخابراتیدرسالهایاخیرازوضعیتخوبیبرخورداربودهکهفیصدیارایهخدماتمخابراتیوانرتنتیمینامیندو

والیت بیشرتمردمازتلفنهایهمراهاستفادهمیمنایند.ووضعیتفعلیمخابراتوتکنالوزیمعلوماتیدرسطح

جوزجانقرارذیلاست:

 ۸۰پوششخدماتمخابراتی% 

 ۵۰خدماتانرتنتیدرحدود% 

 ۹۰رسانههاواطالعاتجمعیدرحدوددسرتسیمردمبه% 

 ۱۰۰دسرتسیاداراتدولتیوسکتورخصوصیبهانرتنتدرحدود% 

 ۹۰دسرتسیاداراتدولتیومردمبهخدماتپستی% 

 بخش انکشاف شهری

انکشافشهریدرروندانکشافاقتصادیجوزجانازاهمیتخاصیبرخورداراست.مدیریتموثرروندرسیعرشدشهر

ینیومناطقشهریمیتواندرشداقتصادیراتسهیلمنودهورفاهاجتامعیرابشمولفقرزداییسببگردد.شهرنش

تلقیمیگردد اقتصادیوالیتجوزجان نیرویمحركرشد آوریوشربغان طریقجمع از باالیتولید دارایسطح

ببرصفهجویمصارفدررشداقتصادیکمکرسمایه،رسمایهگذاری،تجارتوازسببتجمعواحدهایاقتصادیس

چشمگیریمینامید.رسمایهگذاریدربخشانکشافشهریباعثایجادفرصتهایشغلیبصورتگسرتدهمیگردد.

برایتولیداتدهات،فراهمآوریفرصتهایشغلیبرای بازارها بهغذا، رشدشهرشربغانازطریقافزایشتقاضا

یسببرشددهاتنیزمیگردد.باالخرهمحدودهشهریشربغانکمکمینامیدتاشهروندانبادهاقیندرایامغیرفصل

تسهیلمناید اگرازانکشافشهر .دیگروالیاتوصلگردندوانتقالاجناس،خدماتومعلوماتورفتوآمدمردمرا

عبرایکاهشفقروبهبودسطحشربغانبصورتدرستمدیریتگردد،ازنقطهنظررفاهاجتامعیازظرفیتهایوسی

رفاهیتبرخورداراست.شهرشربغانفرصتهایشغلیمتنوع،فرصتهایخوبتعلیموتربیهومراقبتهایصحی،

فرصتمشارکتسیاسیواجتامعی،برقراریروابطفرهنگیوفرصتهایتغییرمثبتاجتامعیورفاهزنانوجوانانرا

 .فراهممینامید تاثیراتزیادازطرفدیگر که میتواندباعثتخریبمحیطزیستشود. رشدرسیعوکنرتولناشده

اقلیمیرابجامیگذاردوباعثایجادمشکالتمحیطزیستمیگرددبههمینترتیباگرتوسعهشهرشربغانکنرتولو

مبیانگراینامراستکهشهربصورتدقیقمدیریتنگرددسبببروزناامنیها،خشونتها،وجرایمنیزمیگردد.ارقا

%اسکاندرساحاتغیرپالنی۸۰منازلدرساحاتپالنیومتباقی%۲۰شربغانمنحیثمرکزوالیتجوزجانتقریباً

 قراردارند.
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 تدابیر داراي اولویت در بخش انکشاف شهری 

 وجلوگیریازبهرتساخنتمدیریتانکشافشهریازطریقطرحوتطبیقپالیسیملیانکشافشهری

 انکشافکنرتولناشدهساحاتشهری)ساحاتغیرپالنی(

 فراهممنودندسرتسیبهمالکیتمصئونوخدماتبهرتوتسهیالتعامهبرایساکنینساحاتغیرپالنی

 )بهسازی(

 ،انرژی آبآشامیدنی،رسك، تطبیقموثرغرضفراهممنودنخدماتزیربناییشهریمانند، هامهنگیو

 مکانالیزاسیون،تفریحگاهها،ترانسپورتشهریوغیرهسیست

 ابتکاراتغرضافزایشسهمگیریسکتورخصوصیدرعرضهخدماتزیربناییشهری 

 تقویتظرفیتبخاطرپالنگذاریومدیریتموثرانکشافشهری 

هپالیسیهایوزارترامطابقب ریاستشهرسازیومسکنجوزجاناموراتمربوطبهاسرتاتیژیسکتورانکشافشهرها

شهرسازیومسکنوهمچناندسرتسیبهخدماتزیربناییشهری,رشدانکشافاقتصادیدرسکتورهایشهریرااز

هشتوسطوزارت۱۳۶۴طریقبهبودسیستمحکومتداریخوببهعهدهدارد.ماسرتپالنشهرشربغاندرسال

اینماسرتپال که مسکنترتیبگردیده شهرشهرسازیو درینشهرمشخصمیسازد. زمینرا از ننوعیتاستفاده

 درسال وفرهنگیآن تاریخی ، بادرنظرداشتاهمیتمنطقوی با۱۳۹۷شربغان و توسطوزارتشهرسازیومسکن

موردبازنگریورسویSDPهمکاریادارهمحرتم) وریاستشهرسازیومسکنجوزجان،ماسرتپالنشهرشربغانرا )

عیواقتصادیقراردادهکهدرراستایداشنتپالنهایمدرنشهریودورمنایبهرتبرایانکشافوتخنیکی،اجتام

دسرتسیبهاسکانشهریباحفظارزشهایفرهنگیوباستانیآنرولعمدهواساسیراایفامنودهوهموارهدرساخت

وسازشهریسعیهمهجانبهمینامید.





 شربغانحالتفعلیماسرتپالنشهر
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۵پروژهآندرساحهتطبیقگردیدهاستو۸پروژهباپالنتفصیلیبودهکهازجملهبتعداد۱۸شهرشربغاندارای

پروژهدیگرآندرحالبهسازیمیباشد،چگونگیپروژههاقرارذیلاست:۷وبتعدادنگردیدهپروژهآنتطبیق
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 پروژه های تطبیق ناشده و در حال بهسازی

روژههایدرحالبهسازیپ  شامره پروژههایتطبیقناشده 

A پروژه  P ۱و Oقسامًپروژه

 Q ۲قسامًپروژه B  پروژه

 N ۳ه پروژ C  پروژه

 M ۴ پروژه D  پروژه

 G ۵ پروژه R  پروژه

 G  ۶ قسمتیازپروژه

 Q  ۷ قسمتیازپروژه

 شهر داری شربغان

كيلومرتفاصلهداردوارتفاعاينشهرازسطحبحربه۵۵۵واليتجوزجاناستكهازكابلشهرباستانیشربغانمركز

مرتمیرسد.آنچهبهجوزجانشهرتزيادبخشيده،موجودیتساحهتاریخیطالتپهواثارمکشوفهآن،منابعگازی۳۳۵

نبحسابمیرود.ونفتیمیباشدکهدلیلخوببرایرشدتوریزموقوتبرایرشداقتصادیجوزجا

کیلومرتمربعمساحتمیباشدواینشهرباوالیاترسپلوفاریاب۱۵۵۲.۵نفرنفوسو۱۸۴۹۶۴شهرشربغاندارای

شاروالیشربغانمطابققوانینوولسوالیهایخواجهدوکوه،قوشتپه،خانقاه،آقچهومنگجکرسحدمشرتکدارد.

 شهریو امور اداره مکلفبه کشور اینراستانافذه در و میباشد نیازمندیهایعمومیساکنینشهر و تأمینرفاه

ملیوندالردربخشمشارکتسکتور۷پروژهبزرگبهارزش۶تعدادکارهایزیادیصورتگرفتهاست.طورمثال،

نهخوباشتغالراپروژهدیگردرحالاجرامیباشدکهزمی۳بهبهرهبرداریسپردهشدهوتعدادPPPخصوصیوعامه

راهجامعهشهریاستکهشاروالیفراهممنودهولی بهدلیلمحدودیتهایبودجویهنوزهممشکالتزیادیفرا

شربغانازطریقبودجهداخلیخویشکمرتقادربهحلآنمیباشد.

 مجموع رسک های والیتی، ولسوالی و روستایی به کیلو مرت

کیلومرترسکهایوالیتی،ولسوالیوروستایبهترتیبذیلوجوددارد:۱۹۷۳.۷دروالیتجوزجانمجموعاً
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 میادین هوائی 

طولبانداینکیلومرتیشهرشربغانموقعیتدارد.۲۰دروالیتجوزجانیکمیدانهوائیملکیموجودبودهکهدر

درحالحارض،باندمیدانهوائی.مرتیازسطحبحرواقعشدهاست۳۳۵مرتمیرسدودرارتفاع۲۵۶۰میدانبه

شربغانتخریبشدهوبهاعامرمجددرضورتدارد.

 دسرتسی به ترانسپورت هوائی و زمینی

فیصدازراهزمینصورتمیگیرد.۱۰۰دروالیتجوزجاننسبتعدمفعالبودنمیدانهوایی،همهنقلوانتقاالت

اتحادیههایترانسپورتقرارذیلدروالیتجوزجانبراساسمعلوماتآمریتترانسپورتزمینییکت و عدادرشکتها

فعالمیباشد:

 رشکتواتحادیهباربری ۶منایندگی

 رشکتبسرانی۷منایندگی

 ۴رشکتواتحادیهتکسیرانی

 ۱اتحادیهسهچرخهمعلولین

 شبکه آب شهری

امراضمختلفدانستهمیشود. از هایوقایه فکتور مطمئینآشامیدنییکیاز آنجائیکهدسرتسیبهآبصحیو از

مشرتکآبصحیآشامیدنیدرشهرشربغانتهیهمینامید.۱۰۰۰آمریتآبیاریوکانالیزاسیونوالیتجوزجانبرای

آببیشازایندیدهمیشود،رویاینملحوظپروژهولیبرایباشندگانشهرشربغاننیازمربمبهمتدیدشبکههای

متدیدآبازساحهقرهکینتبهشهرشربغانکهچندیقبلکارآننسبتمشکالتدردیزاینتوقفبوداکنونپروژه

تعداد متذکره تطبیقپروژه منظوریو بعداز تدارکاتملیدرحالطیمراحلمیباشدکه در منزل۵۰۰۰۰متذکره

 ،ساحاتتجارتیوصنعتیتحتپوشششبکهآبشهریقرارخواهدگرفت.رهایشی

 دسرتسی به انرژی برق/تولیدی و وارداتی 

 .دسرتسیبهانرژیبرقازمنابعمختلفدارندفیصدخانوار۴۹.۹تا۲۵دروالیتجوزجان

 فیصدیدسرتسیبهبرقبهتفکیکوالیت
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 رضورت مجموعی انرژی برق

میگاواتبرقرضورتدارد.۱۰۰والیتجوزجانمجموعاًبه

 بند برق

والیتجوزجانکداممنبعآبیبرایتولیدانرژیبرقنداشتهرصفازطریقمنبعگازبانصبتوربینهایگازیمی

ربینهایگازیتواندبرقتولیدمنایدودرایناواخرگامهایسودمندیدراینراستابرداشتهشدهودرصورتنصبتو

نهتنهابرقوالیتجوزجانبلکهبرقوالیاتهمجوارنیزتامینخواهدشد.

 دریا ها

والیت۱دروالیتجوزجان ازمرزشاملیوالیتجوزجاندریایآمونیزمیگذرد. بنامدریایآقچهوجودداردو دریا

اد،خانقاهومردیانداردومردمازایننهرهانهربنامهایسیاه،سفید،خواجهدوکوه،منگجک،فیضآب۷جوزجان

بخاطرآبآشامیدنیوزراعتیاستفادهمینامیند.

 صادرات عمده تولیدی/صنعتی به والیات دیگر و یا خارج از کشور

ازوالیتجوزجانگازبهفابریکهکودوبرقمزاررشیفجهتتولیدکودکیمیاویزراعتیصادرمیگرددوقالینازجمله

قلمدیگرصادراتیوالیتجوزجانبهخارجازکشورمیباشد.

 تعداد فابریکات تولیدی/ صنعتی ونوع فعالیت شان:

 ۱بابفابریکهاستخراجگاز 

 ۱بابفابریکهتولیدگازCNG 

 ۲بابفابریکهپروسسکنجد 

 ۳بابفابریکهتولیدیآبمعدنی 

 ۱بابفابریکهتولیدبیسکویت 

 ۵تولیدآردترمیدهبابفابریکه 

 ۳بابفابریکهتولیدیخ 

 ۲بابفابریکهتولیدیمنکآیودیندار 

 ۳۴پایهماشینروغنکشی 

 ۸بابفابریکهخشتپزی 

 ۹بابفابریکهگچپزی 

 ۱۳بابفابریکهشیرینیپزی 

 ۳۳)بابفابریکههایقالینبافی)درسطحخانواده 

 ۲۷پمپاستیشنتیل 

 پارک های صنعتی 

۵۰۲دروالیتجوزجانکدامپارکصنعتیتابحالایجادنگردیدهامادرماسرتپالنشهریشربغانساحهبهمساحت

جریبزمینبرایپارکصنعتیدرنظرگرفتهشدهاست.
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 انواع معادن  با ظرفیت آن

اکتشافواستخراجموادمعدن یهایدروکاربنیاستووالیتجوزجاندارایمورفولوجیبسیارمناسبیبرایکاوش،

اینوالیتدردورانتاریخیمختلفموردپژوهشزمینشناسانهمینعرصهعلمیوتحقیقیقرارگرفتهاند.درمیانه

برخیتالشهابرایاکتشافواستخراجمنابعنفتیوگازیاینحوزهانجامشد.نخستنيعملياتحفاري۲۰سده

انجامشدومنجربهاكتشافميداننفتیانگوتگردید.در۱۹۵۶ندرسالجهتاكتشافنفتوگازدرافغانستا

۱۹۵۹فاصلهسالهاي اينحوزهحفرگرديدكهباعثاكتشاف۱۹۶۶تا ۳پنجاهحلقهچاهاكتشافیديگرنيزدر

تاق گوگردك۱۹۶۰ميدانگازيبزرگيتيم برهان۱۹۶۱خواجه خواجه سال۱۹۶۴و در ۱۹۶۶شد. ۱۹۸۱تا

حداقلدوميداننفتیكوچك،يكميدانگازيبزرگ)جرقدوق(ودوميدانگازیديگركشفشدکهعمدتادربخش

 شاملغربیشربغانموقعیتدارد.

 تعداد والیتجوزجانمجموعاً ۸در تعداد به گذشته دهه طیچهار موجوداستو خیز چاه۱۹۲معدنگاز حلقه

ملیاردمرتمکعب۱۳۹.۵۱۳حفاریگردیده،ظرفیتمجموعیمعادنگازداربهتفحصاتیواکتشافیدراینمعادن

ملیاردمرتمکعبآنطیسالهایگذشتهصادرویادرداخلکشوراستفادهشده.۶۰گازتخمینگردیدهکهازجمله

صنعتک برقمزاررشیف، و تاًمینسوختفابریکاتکود بخاطر والیتجوزجان گاز حالحارض، شهردر اراندر

شربغان،ولسوالیهایآقچهوخواجهدوکوهمورداستفادهقرارمیگیرد.استخراج،پروسسوصدورگازبجانبمرصف

فیصدعایدناخالصملیراتشکیلمیداد.امادرطیسهدهه۵۰فیصدعایدساالنهو۴۵کنندهگاندرسالهایقبل

هایزن عرصه همه مواجهجنگهایداخلیهامنطوریکه رکود به اینبخشحیاتینیز دیده دگیدرکشورصدمه

کنونبهفعالیتخویشادامهدادهاست.دروالیتجوزجاندرمنطقه تا گردیدهبودولیبااستفادهازامکاناتموجود

ملیونتنموجودمیباشدکهتاکنوناستخراجنگردیدهاست.۹.۱۹بنامزمردسایمعدننفت

 ذخایروتعدادچاههایمعادنگازیوالیتجوزجان:معلوماتدرمورد



 مالحظات



ذخیره مجموع

میلیارد به

 مرتمکعب



مجموع

 چاهها

 نوعیتچاهها
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 شامره

ل
مای

 

ی
دات
اه
ش
م

 

ی
اف
ش
کت
ا

ی 
صات

ح
تف

ی 
ج
خرا
ست
ا

 

 ۱ خواجهگوگردک ۴۱ ۱ ۹ ۳  ۵۴ ۵۶.۴۷۱ 

 ۲ جرقدوق ۳۳ ۲ ۲۳   ۵۸ ۲۶.۷۹۲ 

 ۳ یتیمتاق ۱۰ ۴ ۱۵  ۳ ۳۲ ۶.۳۳۱ 

ذخیره

 محاسبهنشده

 ۴ شکرک   ۳   ۳ 

 ۵ خواجهبرهان  ۲ ۷   ۹ ۲.۵۴ 

 ۶ باشیکورد ۲ ۱ ۱۲   ۱۵ ۵.۹۶۹ 

 ۷ جمعه  ۲ ۷   ۹ ۲۱.۴۵ 

 ۸ جنگلکالن  ۴ ۷   ۱۱ ۱۹.۹۶ 
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ذخیره 

 محاسبهنشده

 ۹ چیغچی  ۱    ۱ 

 مجموع ۸۶ ۱۷ ۸۳ ۳ ۳ ۱۹۲ ۱۳۹.۵۱۳ 

آمریترسویهایدروکاربنهایشاملمنبع:         

(ومتخصصینریاستUSGSبهاساستحقیقاتفضاییوارزیابیهایجدیدکهتوسطادارهرسویجیولوجیامریکا)

 ذخایرنفتدرحدود ۲۱۹تفحصنفتوگازشاملصورتگرفته گازدرحدود وذخایر تن ملیاردمرتمکعب۴۴۴ملیون

)افزایشرانشانمیدهد.برع الی۱۳۸۵بامتخصصینوزارتمعادنازحمل (USGSالوهادارهرسویجیولوجیامریکا

جهتتثبیت،تشخیصواکتشافپوتانشیلمنابعجدیدغیرمکشوفههایدروکاربنهاومعادنمرنالی۱۳۸۵برجاسد

:انجامدادهکهشاملدستآوردهایذیلبودهاست رسویهواییرا

 هایدروکاربنهاارزیابیذخایر 

 ارزیابیمعادنجامدفلزی 

 تفکیکحوزههایرسوبیباعمقموقعیتتهداب 

 )ارزیابیمعادنغیرفلزی)احجارقیمتی 

 )پیشبینیحوادثطبیعی)زلزله 

 مطالعههایدروجیولوژیکی 

 تهیهوتدارکنقشههایجیولوجیکی،پالیومقناطیسیوتوپوگرافیکیدرافغانستان

 ادنعواید ساالنه مع

ملیونافغانیعاید۴۵۰ازتولیدوصدورگازبهمشرتکیندروالیتجوزجانوفابریکهکودوبرقمزاررشیفساالنهمبلغ

بدستمیآید.

تحلیل پوتا نشیل و منابع موجود بالقوه انکشاف اقتصادی و اجتامعی سکتور زیربنا و 

 منابع طبیعی  

منابعیاقتصادهركشوریهاترينپايهیازمهمرتينواساسیيكمیباشدافغانستانبهدنبالرشدوتوسعهاقتصادی

برخوردارنباشدبایمناسبوكافیازمنابعتحتاالرضیآناست.بطوريكهاگركشوریوذخايرتحتاالرضیمعدن

اقتصادرادراختيارنداردبنابرايننقشیتوانگفتآنكشورهرگزراهتوسعهرانخواهدپيمودزيراالفبایقاطعيتم

موادمعدنیدرعملکردنظاماقتصادیافغانستاننقش. معادنومنابعدررشداقتصادیهركشورانكارناپذيراست

تعیین و والیتجوزجانکنندهمؤثر آنکهدر تنوعگسرتده منابعطبیعیبا سایر و درواقعذخایرغنیگاز ایدارند.

طورمثالدربحثاهمیتپذیریاقتصادیافغانستاندرمنطقهمحسوبشود.بهتواندعاملرقابتاست،میموجود

معادنوصنایعمعدنیدراقتصادکشور،ارزشمعدنوتولیداتصنایعمعدنیمرتبطباگاز،برقوسمنتدرجوزجان

می بازیکند. یکرسوی تواندنقشخوبدرعایدرسانهکشور ازسویرسویجیولوژیآمریکابا فضاییکهاخیراً

معدنیاستو لحاظذخایر ثروتمندترینکشورهایجهاناز افغانستانفعالیکیاز معلومشدکه صورتگرفت،

والیتجوزجانموقعیتداردو افغانستاندارایقسمتزیاداینمعادندر اساساینرسوی، تریلیوندالر۵۰۰بر

کهمیتوانتصورمنوددرصورتبهرهبرداریمناسبومنطقیازاینمعادن،افغانستانبهقطبذخایرمعدنیاست
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اقتصادیدرقارهآسیاتبدیلخواهدشدامااینامرمستلزمکاروفعالیتبسیاروپالنهاوبرنامههایدقیقومؤثرو

دربخشمعدنجوزجانخالیازمنفعتنیستوگذاریدرحوزهگازیورسمایهمدیریتاصولیوهوشمندانهاست.

قابل میمنافع و آورد خواهد ارمغان به کشور برای را ظرفیتتوجهی به موقعیتبایست و خاموش نابهای های

هایبیناملللیدرافغانستاندردودلیلآنایناستکهبیشرتکمک.گذاریدرجوزجانتوجهبیشرتیگرددرسمایه

هایجهانبهافغانستاندربخشحملونقلودهاست.استنباطمیشودکهبیشرتازنیمیازکمکبخشمتمرکزبو

افغانستانشبیهیکمعاماست؛یککشوریکهازنظرتولیدناخالصداخلیبه.نیازهایاولیهبرشیهزینهشدهاست

والیتجوزجاننشستهاستولیبیشرتشدتفقیراستولیبرروییکثروتگسرتدهطبیعیمانندمنابعطبیعیدر

اماموضوعمشکلسازدرموردمنابعزیرزمینیایناستکهوقتزیادیرادرازنیمهنفوسآنگرسنهبخوابمیروندو

.معادنعرصههایمهمیبرایرسمایهتااینکهبهکاالیاقتصادیتبدیلگردد گیردتابهبهرهبرداریسپردهشودبرمی

می نظرگذاری از حکومت تا موجبشود مالیاتی درآمد که شود ایجاد جوزجان مردم برای پایدار اشتغال تا باشد

میلیارددالر۲درحالحارضدرآمدساالنهدولتافغانستانحدود.اقتصادیکمرتبهکمکهایخارجیوابستهباشد

ملیارددالرمیرسد.بایدروینفتوگاز۱۰بهآید.اماسطحمرصفدولتساالنهاستوبیشرتآنازگمرکاتبدستمی

جوزجانرسمایهگذاریشودتاسطحمرصفدولتازاینطریقجربانگرددویگانهراهبیرونرفتازاینمعضلتشویق

بسیاریوجلبرسمایه اندکهامنیتپیشگذاریهایداخلیوخارجیمیباشد. بدینباور رشطتوسعهاقتصادیها

بایدمعتقدباشیمکهبرعکسآندرستاستوبرایایجادامنیتبهتوسعهاقتصادینیازاست.زیراوقتیاستولی

مردمکارواشتغالداشتهباشند،کمرتممکناستکهآنهابهمهاجرتوجرایمروآورندوایندوباهمهامهنگعمل

کتورخصوصیکهضامنتوسعهاقتصادیجوزجانمیباشدکنند.بناًدولتبایدمحیطامنرابرایرسمایهگذاریسمی

 فراهمکندتاکشوربهخودکفایینزدیکشود.

ذخایرمعدنیرسشاربرایتولیدانرژیدارد؛بدینمعنیکهدروالیتجوزجانوالیتجوزجاندر بخش تولید انرژی:

تاحالمتاماستخراجهمهجانبهصورتنگرفتهواینظرفیتدستنخوردهباقیماندهاست.قابلذکراستکهموارد

ت بلکهانرژیآفتابیمنبعدیگرخوبوموثر منعتولیدانرژیدرجوزجاننبوده، ولیدانرژیبشامرمیرودوفوقتنها

بیشرتین میتواند آفتابیدرسالاست، والیتجوزجاندارایسهصدروز گذاریمیباشد. فرصتخوببرایرسمایه

کهیکیازمنابعانرژیقابلتجدید بهدستآورد، بهقیمتارزانودوامدار ازاینمنبع، انرژیموردنیازخویشرا

ردمجوزجانازبرقوارداتیکشورترکمنستاناستفادهمینامید.اگررسمایهگذاریرویبشامرمیرود.ولیهنوزهمم

بخشتولیدانرژیاعمازگازیوآفتابیصورتگیردآرزانرتنسبتبهبرقوارداتیمتاممیشود.

 تحلیل وضعیت سکتور زراعت وانکشاف دهات-4

۹۰معایداتیمحسوبمیشود.باوصفاینحقیقتکهتنهازراعتدرمجموعبرایوالیتجوزجانازجملهمنابعمه

درصددرحالحارضتحتکشتوزراعتقراردارد.تقریبا۶۰درصداراضیوالیتجوزجانقابلزرعاستوکمرتاز

درصدمردموالیتجوزجانمشغولزراعتومالداریهستند.۴۴.۳

۴۰۰۰۰هکتارآنزمینآبی،۱۸۹۳۷۵کهمنجملهموازیکشتهکتارزمینقابل۲۲۹۳۷۵والیتجوزجاندارای

هکتارعلفچرهای۱۵۵۹۶۵هکتارجنگالتطبیعیو۱۰۳۳هکتارساحهباغداری،۱۹۵۵.۵هکتارآنزمینللمی،

با آنکهوالیتجوزجانیکیازوالیاتزراعتیومالداریمحسوبمیگرددمگرنسبتنداشنتمنبع طبیعیمیباشد.

آبیطیهرچندسالکهمقداربارندهگیکافیصورتنگیردبهخشکسالیشدیدمواجهمیگردد.درسطحمطمئین
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هکتاراراضیقابلکشتوجودداشتهولیمتاسفانهنسبتعدمموجودیتآبزراعتیزمین۲۲۹۳۷۵والیتجوزجان 

زراعتیوآشامیدنیبهولسوالیهایهایموجودهالمزروعبودهوکشتصورتمنیگیرددرصورتیکهازطریقدریایآموآب

پنجگانهآقچهوشهرشربغانانتقالدادهشودزمینهاییادشدهکشتگردیدهزمینهکاربرایبرایبرخیازمردمفراهم

میشودووالیتجوزجانمبدلبهیکگدامتولیداتزراعتیشدهوخوراکهموردرضورتمتامنفوسوالیتجوزجانو

ازسویدیگرمحدودیتدرتولیداتداخلیباعثشدهکهوالیتجوزجانمقدارراهمخواهدمنود.والیاتهمجوارراف

هایغذاییخودراازوالیاتهمجوارویابیرونازکشورواردکندواینمواددربازارهایروستاییبهزیادیازنیازمندی

 .رسندقیمترسسامآوربهفروشمی

 ری ارزش محصوالت زراعتی ومالدا

نباتاتیکهبشکلعمدهدروالیتجوزجانکشتمیگرددعبارتاندازگندم،جو،زغر،کنجد،نخود،ماش،جواری

،پخته،زیره،خربوزه،تربوز،کدو،بادرنگوسبزیجاتمیباشد.تولیداتگندمدرصورتمساعدبودنآبوهواو

 حدود در وتن۱۲۰۰۰۰بارشهایمکفیساالنه میباشد میزانمرصفساکنینمنطقه از باالتر و منوده احتوا را

محصوالتمازادازقبیلخربوزهارکانی،کنجدوزغربهخارجازکشورصادرمیگردد.اشجارمثمرچونبادام،زردآلو،

قداشتهوازآنبهرهبرداریسیب،شفتالو،ناک،سنجد،انجیر،انگور،انار،بهیدراقلیموساحاتمختلفتواف

منودهوحاصالتآنراغرضرفعنیازمندیهابهبازارعرضهمیدارنددرپهلویزراعتوباغداریتربیهحیواناتعلی

الخصوصگوسفندقرهقل،بز،گاو،مرکب،اسپ،اشرتوانواعمرغهایخانگیمعمولاستومحصوالتحیوانیاز

بهخارجکشورصادرمیگردد.بصورتکل،ارزشمحصوالتزراعتیوالیتجوزجانبهطوراوسطقبیلپشموپوستآن

 افغانیتخمینمیگردد.۲۲۸۷۸۵۷۲۳

 میزان محصوالت عمده زراعتی وروستائی

گندمازجملهمهمرتینمحصوالتمحسوبمیشودوجو،جواریوبالرتتیباهمیتخویشراداراهستند.پنبهیک

دیگربودهکهبصورتگسرتدهزرعمیشود.میوهجاتخشکبخصوصکشمشازمهمرتینمحصوالتمحصولمهم

صادراتیاینوالیتاست.والیتجوزجانبخاطرانگوروخربوزۀشیرینآنشهرتداردکهاکرثاًدرساحاتحاصلخیز

یباشد:والیتجوزجانزرعمیگردندوتولیدمحصوالتزراعتیوالیتجوزجان،ذیالًم

 تن۳۹۷۹۰.۲۹گندم

 تن۲۳۲۵۶جو

 تن۲۰۹۰۳.۵۶جواری

 تن۶۹۴پخته

 تن۷۹۶کنجد

 تن۷۸۲.۶زغر

 تن۱۲۱۲زیره

 تن۱۶۳۲رومی

 تن۱۳۲۲۳انگور

 تن۶۴۶۰۲خربوزه



 

 اقتصادوزارت 45

 

 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

 
 تن۳۷۷۱۰تربوز

 تن۶۱۵بادام

 تن۱۸۵وناک 

 اقالم محصوالت عمده صادراتی زراعتی 

والیتجوزجاناقالممحصوالتزراعتیذیلراصادرمینامید:

 تن۳۰۴.۸۲کنجد

 تن۳۸۷۶۱.۲خربوزه

 تن۲۶۳۹۷تربوز 

 تن۳۱۳.۴زغر

 تن۹۲۵۶.۱انگور 

 اقالم محصوالت عمده وارداتی زراعتی

 وبرنجعمده گندم را محصوالتوارداتیوالیتجوزجان  ترین به ساالنه که میدهد گندم۵۷۴۵۰.۲۱تشکیل تن

تنبرنجمیرسد.۲۹۱۷۲.۱۵

 فیصدی اشتغال درسکتور زراعت

 زراعتمرصوفهستند. فیصدمردمدرسکتور۴۴.۳دروالیتجوزجاندرحدود

 مصئونیت غذایی

رادسرتسیهمهمردمبهغذایکافیدرمتاماوقاتبرایداشنتیکجسمامنیتغذایی،سازمانمللبنابرتعریف

طبقاینتعریفساملمی پایدار-دانند. و غذا دسرتسیبه بودنغذا، عنرصاصلیموجود سه ، دریافتغذا یدر

کنند،کهقادربهتامینحداقلآنزیرخطفقرزندگیمی%۶۰جمعیتجوزجان،بیشرتازتن۵۷۹۸۳۳ازباشند.می

اش،عاملکلیدیدرعدمدستیابیمردمبهمصئونیتنیازهایغذاییخودنیستند.فقرباتاثیراتجانبیوچندگانه

نفرکهبیشرتاز۳۴۷۸۹۹دهدآخرینآماردرگزارشرسویوضعیتزندگیمردمافغانستاننشانمی.غذاییاست

گرامپروتیندرروزبهترتیب۵۰مرصفکمرتاز

والیت

 فیصدینفوسکهمصئونیتغذایینداردبهترتیبوالیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
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تشکیلمی۶۰  کمرتازدرصدجمعیتوالیتجوزجانرا روزانه اینافراد نیستند. سالمتغذاییبرخوردار از دهند

روستاییورشدرسیعهدلیلعدمتوسعهوضعیتازاینمنظردرسالهایاخیربکنند.کیلوکالریدریافتمی۲۱۰۰

بیشرتازنیمکودکانزیرسن.نفوسبدترشدهونبودسالمتغذاییدرجوزجانیکنگرانیجدیبهحسابمیرود

بیامری شیوع معرض در کودکان هستند.این روبرو تغذی سوء با شدت به سال وپنج تغذی سوء از ناشی های

عدممصئونیتغذاییدرمناطقروستاییدرمیانکشاورزان.قراردارندکالتبیناییهایچونکمخونیومشبیامری

بی و زمین استکم باال خانواده.زمین، دامنگیر تنها سالمتغذایی عدم والیتجوزجان نیستبلکهدر فقیر های

 برند.رنجمیایازکمبودکالری،پروتینونداشنت"رژیمغذاییمناسب"جمعیتقابلمالحظه

 میزان کمبود پروتین

گرامپروتینمیباشد.۵۰فیصدنفوسمرصفروزانهشانکمرتاز۵۰دروالیتجوزجانبیشرتاز





 دسرتسی به منابع آب آشامیدنی صحی

فیصدباشندگانوالیتجوزجانبهمنابعآبآشامیدنی۶۹.۹تا۵۰برحسبرسویوضعیتزندگیمردمافغانستاناز

مطابـق بایدافزود،منابـعآبآشـامیدنیسـاملمنابعـیانـدکـهتوانایـیعرضـهآبسـاملرا صحیدسرتسیدارند.

غی ایـنمـواردشـاملتأسیسـاتدارایلولـهکشـیو باشـند. سـاختامنآنداشـته لولـهکـشیماهیـتدیزایـنو ـر

آببـارانوآببسـتهبنـدی چـاههـایحفاظـتشـده،حوضهایرسپوشیدهوچشـمههـا، برمـهای، ماننـدچـاه

 .شـدهیـاانتقالـی،ماننـدموترهـایتانکـر،مـیباشـد

صدی نفوس با عدم مصئونیت فی

 والیتوالیت غذایی به ترتیب 

 والیت
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 استفاده از سیستم فاضالب صحی 

فیصدنفوسدسرتسیبهفاضالبصحیدارند.۶۰تا۴۰دروالیتجوزجاناز

 

 تعداد رسد خانه ها

  فیصدینفوسکهدسرتسیبهمنابعآبآشامیدنیصحیدارند،بهترتیبوالیت

  فیصدینفوسکهازسیستمفاضالبصحیاستفادهمیکند،بهترتیبوالیت
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مرتیکتندرسطح۵۰۰۰وجودنداردولینیازاستتارسدخانهبهظرفیتجوزجان هیچگونهرسدخانهدروالیت تاهنوز 

والیتورسدخانههاوذخیرهخانههایکوچکدرسطحولسوالیهااعامرگردد.

کانال۹۹نظربهمعلوماتارایهشدهریاستزراعتومالداریجوزجانبهتعداد تعداد کانال های آبیاری با ظرفیت آن

 بودهودرقسمتظرفیتهرکانالیامجموعآنمعلوماتدقیقبهدسرتسنیست.آبیاریموجود

ذخایربزرگآبزراعتیموجودنبودهوآبهایکهبرای تعداد ذخایر آب  زراعتی وظرفیت آنها دروالیتجوزجان

 زراعتمورداستفادهقرارمیگیردازدریاهاوکانالهاویاآبهایزیرزمینیمیباشد.

گرینهاوسبهظرفیتهایمختلفوجود۲۲۹درسطحوالیتجوزجانتعداد هاوس ها و ظرفیت آن تعداد گرین

 دارد.

ازمیوههای۱۹۵۵.۵درسطحوالیتجوزجانموازی تعداد باغات مثمر با نوعیت و ظرفیت آن باغمثمر هکتار

گوناگونوجوددارد.

 هکتارانگورباغازانواعمختلفموجوداست.۹۱۳.۵ازیدرسطحوالیتجوزجانمو تعداد تاکستان ها و ظزفیت آن

دسرتسیبهمحیطزیستسامل

باشدوحفاظتازمحیطزیستکوششومشارکتهمگانیرازمینمیراثملیبودهوحیثیتمادررابرایهمهدارامی

میطلبد.

 زراعت مرصوف بیشرتمردماینوالیت وهمچنانوالیتجوزجانازجملهوالیاتیاستکهدارایآبوهوایپاکمیباشد

ودرسالهایاخیرمردمجوزجانبهغرسنهالهایمثمرو باشد می بیشرت نفوس دارای شربغان شهر بوده، مالداری و

 و سامل زیست محیط از والیت این که شده باعث کشتزارها و اشجار غیرمثمرتوجهزیادیمبذولداشتهاند.موجودیت

 مسکونی ساحات به زراعتی ساحات شدن تبدیل و اشجار قطع از آینده باشدقابلذکراستاگردر ورداربرخ پاک

باشد.روستامی۱۲۹ناحیهو۴مرکزجوزجان)شهرشربغان(دارایدید. خواهد زیان زیست نشود،محیط جلوگیری

پالنیزند ساحاتغیر حدودهشتاددرصدجمعیتآندر و حالافزایشبوده در روز گیجمیعتشهرشربغانهر

می به۸۹۲۴۲هایتولیدزبالهکنند. بهمعلوماتشهرداریشربغانروزانه نظر اینشهر رسدوتُنمی۱۰۰باشندۀ

درصورتنبودبرنامهمنظمبرایجابجایی.دریکروزنداردشهرداریشربغانهمتوامنندیتخلیۀاینمقدارزبالهرا

ترینشهرهایافغانستانتبدیلشود.افزایشتولیدروستایاندرشهرشربغانشایددرآیندهاینشهربهیکیازآلوده

ترینمشکالتهادرنقاطمختلفشهرشربغانناشیازحضوربیشازحدروستاییانازعمده گیآبهاوآلودهزباله

بهروشمدرنوجودنداردرودشامرمیادارۀشهرداریشربغانبه دفعزباله سامانٔه والیتجوزجان، در در.وتقریباً

:شودترینآناشارهمیساخنتشهرشربغانعواملزیادینقشداردکهدراینقسمتبهمهمآلوده

 شان،منازلهای توجهیهمشهریاندرمدیریتزبالهبی 

 پالستیکآلودگیافزایش  

 آموزشمحدودیتدسرتسیخانواده به کمرنگبودنبرنامهها بخشبرایهایآگاهیهایمحیطزیستیو

مردم

 ظرفیتبودنسیستمخدماتشهریرویه،کهنهوکمساختوسازهایبی

 ساحاتسبز و کافیبودنپارکها هایرهنا پروژه بینرفنتیشیادر از نهال، زیربناهایناقصووها

ناکافیشهری،
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 پایینبودندرکوآگاهیمردمنسبتبهارزشواهمیتمحیطزیست

 کیفیتوخامافزایشساحاتغیرپالنی،تخریبفرشنباتیتوسطشهروندان،استفادهازموادسوختیبی

 هاهاوهوتلها،نانواییدرداش

 راهکارها

هایسبز،ترویجفرهنگحفاظتازمحیطزیستدربینشهروندان،رصفهجوییمرصفآب،نهاومکاحفاظتازنهال

پاکترصفه مرصفانواع خریطهجوییدر و اسفالتکوچهها ، ها مدیریتدقیقزباله ورسکهایپالستیکی، ها،ها

شهرتوسطدولت،غرسنهالهاجلوگیریازورودحیواناتدرداخلشهر،ازبینبردنمراکزتجمعمعتادیندرداخل

جلوگیریاز مدیریتفاضالب، اموالیکبارمرصف، از عدماستفاده و ، نقاطمختلفشهر درانداخنتزبالهدر ها

شهری سبز کمربند و عمومیشهر آبرو و کانالیزاسیون مسلخ، اعامر هایشهر، جویچه مهمداخلجویو تریناز

 رود.زیستوالیتجوزجانبهشامرمیراهکارهادربهبودحفظمحیط

تقسیمکنندهآب۳۱بندآبگردانو۱۰درسطحوالیتجوزجانتعداد  تعداد بند های آبگردان و تقسیم کننده آب

موجوداست.

مواشیمختلفالنوعموجود۱۱۲۴۴۱۲دروالیتجوزجانمجموعاًبتعداد و اشرت(  تعداد مواشی )گاو، گوسفند بز

است:

 
 دروالیتجوزجانفارمهایحیوانیوزراعتیذیلموجوداست: ظرفیت زراعتی / تعداد و فارم های حیوانی و

 راسگوسفندنسل)قرهقل(۲۸۰فارمقرهقلباظرفیت۱تعداد

 جریبزمین۴۸فارمپیلهوریباظرفیتبیشرتاز۱تعداد

  قطعهمرغ۲۰۰۰تا۱۰۰۰فارممرغداریغرضتولیدگوشتکهظرفیتفیفارمآندرحدود۲۴۰تعداد

گوشتیمیباشد

 تنگندموجود۲۹۰هکتاروباتولیدساالنه۱۱۹رشکتتولیدوتکثیرتخمهایبذریباظرفیت۲تعداد

 دارد

  

20907 19793 17752 77046 
150795 

838119 

 گوسفند بز گاو اسپ اشرت مرکب

 تعداد مواشی به تفکیک
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 ل ( سال قب۵مجموع بودجه انکشافی ساالنه سکتور زراعت ) حداقل 

بودجهباقیامندهمرصفبودجهبودجهواصلهسالمالیشامره

۱۱۳۹۲۴۴۹۷۴۹۱۷۴۴۹۱۴۷۸۷۶۰۱۴۰

۲۱۳۹۳۵۳۰۴۵۰۸۲۵۱۲۴۳۶۲۷۹۲۰۷۲

۳۱۳۹۴۸۸۷۶۳۰۰۸۳۶۴۴۱۸۰۱۲۱۲۰

۴۱۳۹۵۱۸۴۳۴۸۶۳۱۸۴۳۱۶۹۹۳۱۶۴

۵۱۳۹۶۵۳۶۰۱۵۸۵۵۳۳۷۴۷۸۸۲۲۶۷۹۷

۱۳۱۱۹۲۱۷۳۱۲۷۵۹۷۸۹۰۳۰۹۴۲۹۳مجموع

  

 ( سال قبل۵مجموع عواید سکتور زراعت ) حداقل   



 موسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشافی درسکتور زراعت

یکتعدادمؤسساتداخلیوخارجیجهترسیدنبهاهدافشانکمکمینامیندکهمهمترینآنان اینسکتوررا

 از اند  UNDP،FAO،USAIDعبارت ، ZoA ،UNICEFACTED,UNOPS,GIZ, NHLP,، SCAبانگجهانی و

 میباشد.

دی و اجتامعی سکتور تحلیل پوتنشیل و منابع موجود بالقوه انکشاف اقتصا

 ف دهاتزراعت و انکشا

کهدرمحاسبهیدرآمدناخالصملیازمحصوالتزراعتیوالیتجوزجانبهعنوانوالیتزراعتیشناختهمی شود.

میباشدوبخشاعظمصادر دارا در.اتجوزجاننیزمحصوالتزراعتیودامیاستسهمخوبیرا بههمینلحاظ،

ساختاراقتصادیجامعهروستائیجوزجان،زراعتازاهمیتخاصیبرخورداراست.کارشناسان،کشاورزیرامهمترین

توسعهبخشزراعتمیبخشدراقتصادجوزجانمی با قتصادیتوانبهرشدوتوسعهادانندواعتقاددارندکهتنها

 .مطلوبدروالیتجوزجاننیزدستیافت

4243666 

792900 566470 481465 
857825 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

1392 1393 1394 1395 1396

 سال قبل 5عواید سکتور زراعت 
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هایاخیربهبوداندکیداشتهواینرشدناشیازتولیداتدرعرصهزراعتبودهاست.رشداقتصادیجوزجاندرسال

امادهقانانجوزجانبهدلیلسنتیبودنکشاورزی،کمبودآبونرسیدنرسوقتمحصوالتزراعتیبهبازار،بافقر

پ زمین.کنندنجهنرممیدستو تبدیلتغییراقلیموخشکسالیهایپیهمسببشدهاستتا هایزیادیبهصحرا

هایآبکمشدهیاخشکیده.ازسویدیگرتولیداتزراعتیبازارمناسبیبرایفروشندارد.موقعیتشوندورسچشمه

دامداریاهم بخشزراعتبرایزراعتو جوزجاندر تجربهجغرافیاییهموار اقلیمزراعتیمناسبو یتزیاددارد،

گذاریهایداخلیودرزراعتازمواردیدیگریاستکهمیتواندبرایمفیدیتهرچهبیشرترسمایهدهاقینجوزجان

هکتارزمینقابلکشتمیباشد،که۲۲۹۳۷۵بهاساسآماردقیق،جوزجاندارای.خارجیدرینسکتورکمککند

هکتارجنگلهایطبیعیو۱۰۳۳درصدآنکشتمیگردد،همچناناینوالیتدارای۴۵کمرتازازینمقدارفقط

علفچرهایطبیعیمیباشد۱۵۵۹۶۵ فرصت.هکتار ازطرفدیگرموجودیتدریایآمودرشاملوالیتجوزجاناز

گذاریصورت والیتجوزجانرسمایه به آبآن انتقال روی تا حسابمیرود به بالقوه والیتهای در هکذا بگیرد،

 طبی نباتات جوزجان اسفند و شیرینبویه هنگ، مانند بیشرتوافر فرصتهایخوبرتو و شکلوحشیمیرویند به

بایدگفتکهبسرتزراعتجوزجانبرایرسمایهگذاریکامالمساعدودست.رسمایهگذاریدرینبخشرضورتاست

بزرگدراینبخشانجامنشدهوفقطاندکرسمایهگذارینخوردهاست،یعنیتاکنونرسمایهگذاریهایکافیو

گرفتهاستپاسخگویظرفیتباالیرسمایهگذاریدرینسکتورمنیباشد،امروزهدرساحاتمختلفهاییکهصورت

بهانواعمختلفآنکشتمیشود،وجوزجانتقریبامتامیانواعمیوهجات،غلهجات،سبزیجاتوغیرهاقالمزراعتی

نوع۶۴دانه(،ودامداریمانند)اناربیبرایتوامنندیدهاقینجوزجاندرتولیدبعضیازمحصوالتخاصکشاورزی

انگور،زرعدرختانجلغوزه،پسته،خرماوتربیهگوسفندقرهقلتوجهصورتبگیردتایکیازظرفیتهایمهموفرصت

حامیتوانکشافسکتورزراعتومساعدساخنتزمینههایالزمبرایپذیرشهمه.برایرسمایهگذاریبهحسابآید

هایحکومتافغانستاناست،کهبعدازازرسمایهگذاریهایداخلیوخارجیدرینسکتورنیزیکیازاولویتجانبه

والیتجوزجاندر گذاریبه بایدرسمایه و سازمانتجارتجهانیفرصتخوبیبدستآمده عضویتافغانستاندر

 راستایذیلجلبشود:

 زدریایآموتهیهآبزراعتیبرایزمینهایبکروبایرا 

 هکتار۱۰۰۰۰۰هایتحتآبیاریبهافزایشزمین 

 تندرسال۲۰۰۰۰۰افزایشتولیدساالنهغلهجاتبه 

  حداقلافغانی۱۰۱۵۷۱۱۴۰۰افزایشارزشصادراتزراعتیاز کنونیبه افغانیدر۱۵۰۰۰۰۰۰۰به

 سال

 باغداری%۱۰مالداریو%۲۰رشدساالنه 

 هکتارنباترشینبویه۱۰هکتارعلفچرها،ایجاد۴۰هکتارجنگالتو۱۰۰احیاء 

 تن۵۰۰۰اعامررسدخانهبهظرفیت 

 فارم۵۰۰ایجادفارمهایزنبورداریبتعداد 

والیت شدنبخشزراعتدر مدرنیزه به ملیزراعت، چهارچوبتوسعه زراعتو توسعه جامع اساسبرنامه بر باید

تاکشاورزیبهصورتجهشیتوسعهیابد.ودرکلمیتوانگفتکهزراعتودامداریجوزجانتوجهمبذولشو د

.عاملمهمدراقتصادخانوادهروستاییبودهوتوسعهزراعتمیتواندبهتوسعهاقتصادیدروالیتجوزجانمنجرشود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 وضعيت انکشاف دهات 

ازطريقبرنامههايملیوزارتدرسالرياستاحياءوانکشافدهاتوالیتجوزجانفعاليتهايانکش افیخويشرا

آغازمنودهوباتطبیقپروژههایمختلفوانجامفعالیتهایچشمگیردرجهترشدوارتقاءسطحاقتصادمردم۱۳۸۲

 با انکشافمناطقروستایی، ایجادفرصتهایدرازمدتوکوتامدتاشتغالبهمنظورکاهشفقر، ۵۱۲ایجاد،

انکشافیمحلیدرسطحوالیتوتطبیقبرنامههایمختلف،یکدستآوردمهمبحسابمیآید.ازاینکهدرشورای

والیتجوزجانیکرسویدقیقوهمهجانبهصورتنگرفتهاستمنیتوانارقامدقیقازنیازمندیهاورضورتهای

لیلجامعودقیقرضورتمیباشد،باوجودفعالیتانکشافیواجتامعیارایهمنودومیتوانگفتکهبهیکرسویوتح

هایانجامیافتههنوزهمبهمیزانمشکالتورضوریاتکهبدلیلفقربیشازحد،آسیبپذیربودنمناطقدربرابر

پاسخگفتهنشدهاستونیازاستتاتالشبیشرتدرزمینهصورت حوادثطبیعیمانندسیالبهاوخشکسالیها

اکنونبرنامهمیثاقشهروندیدرمرکزشهرشربغانوولسوالیفیضآباددرحالتطبیقاستوتایکجاباهمگیرد.

دیگربرنامههایملیوزارتاحیاءوانکشافدهاتباتطبیقپروژههایمختلفتغییراتقابلتوجهیرادرسطحوالیت

ازاینطریقعاملرشداقتصادوظرفیتها درسطحقراءوقصباتاینوالیتشدهوازسویدیگربوجودبیآوردتا

مبینحکومتمردمساالرباشدبخاطراینکهجوامعروستایییکیازاساسیترینپشتوانهدولتمرکزیبحسابمیآید

وبارشدوانکشافآنزمینهتقویتحکومتداری،توسعهقانون،صلحدوامدار،رفاهوآسایشهمهشمولبوجودمی

یکملتعزمتندمتبلورمیسازد با بنیادیکدولتقدرمتندرا و درجهتترقیوپیرشفتسوقداده .آیدودولترا

کهدر۱۳۹۷الی۱۳۹۲دستآوردهایمهمریاستاحیاءوانکشافدهاترامیتواندرقالببرنامههایملیازسال

 روستایی،بخشهای سازی راه هایملی آبیاربرنامه مبلغبرنامه مجموعاً که ساحوی انسجام برنامه و آبرسانی و ی

 (افغانیرادرپروژههایمختلفالنوعهزینهکردهبهرشحذیلتوضیحداد:۱۲۱۴۸۳۵۰۶۹)

 در بخش برنامه ملی راه سازی روستایی

 کیلومرتباساختامنهایآن۱۸۶.۹۲اعامراساسیرسکهابهطولمجموعی

 کیلومرترسک۷۴۰حفظومراقبتدوامدار

 وایهپلوپلچکبصورتاساسی۱۰اعامربیشرتاز 

 کیلومرت۲.۶۳احداثرسککانکریتیبهطول

 در بخش برنامه ملی آبیاری و آبرسانی 

 کیلومرت۱۳۵.۵اعامرشبکههایآبرسانیبهطولمجموعی

 صبپمپدستیحلقهچاهسطحیآبآشامیدنیصحیبان۷۳۷حفاری 

 حلقهچاهعمیقونیمهعمیقبانصبپمپسولریوذخیره۸۲حفاری 

 ذخیرهزمینیآبرسپوشیدهبهشکلاساسیبانصبپمپدستی۵۹اعامر 

 در بخش برنامه انسجام ساحوی

 مرته(۲۴24و۱۵،۱۳پلبهابعادمختلف)۵اعامر

 کیلومرت۳.۵جغلانداریرسکبهطولمجموعی
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کیلومرت۳.۴۴۶دیوارهایاستنادیبهطولمجموعیاعامر   

 ( NSP)در بخش برنامه همبستکی ملی

میالدیازسویدولتافغانستانبهمنظوربهبودرشایطزندگیوایجادسهولت۲۰۰۳برنامههمبستگیملیدرسال

نشین راههایبیشرتبرایروستا سطحوالیتجوزجانها در بود. برنامه۱۸۲۴تعداداندازیشده مختلفاز پروژه

 افغانی،تطبیقگردیدهاست.۱۵۹۹۹۹۴۴۲۵همبستگیملیبههزینهمجموعیمبلغ

 برنامه ملی میثاق شهروندی 

دولتمکانیزمعرصهخدماتاساسیراازطریقمیثاقشهروندیبهبودمیبخشد.هدفاینمیثاقکاهشفقرواز

واستفادهازشوراهایانکشافیمحلیبهعنواننقطهورودبهفعالیتهایمیانبرداشنتسایکلشکنندگیوخشونت

حکومتداریوانکشافیدرسطحمایکرومیباشد.میثاقشهروندی،کهبخشمهمیازدیدگاهانکشافیدولتاست،

کزیانکشافیکطیفازتالشهایدولتبودهتاازطریقوصلکردنجوامعروستایی،ولسوالیها،والیاتوسطحمر

فراگیرراترویجکردهوبرانشعابوپراگندگیهایقبلیفایقآید.میثاقشهروندیجوامعروستاییرادرمرکزپروسه

انکشافقراردادهوابزارومکانیزمهایرابرایآنهاتهیهخواهدکردتابتواننددرنظارتعرضهخدماتوتصمیمگیری

زداشتهباشند.هماکنون،برنامهملیمیثاقشهروندیدروالیتجوزجانآغازگردیده،اولویتهایانکشافینقشبار

دولتدرنظرداردتابرنامهملیمیثاقمرکزوالیتجوزجان)شربغان(وولسوالیفیضآبادراتحتپوششقراردادهو

ای۱۰شهروندیراطی نبرنامهتوسطکمیتهسویدندرسالآیندهدرسایرنقاطوالیتجوزجاننیزگسرتشدهد.

والیتجوزجاندرحالتطبیقاستوکارآگاهیدهی،بسیچسازی,انتخابات,تصویبپالنانکشافیوتحلیلمنابع

شورایولسوالیفیضآبادوشهرشربغانصورتگرفتهاست.۲۰۸درداخل

 تحلیل وضعیت موجود سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی -5

دورشدسکتورخصوصییکیازجملهسکتورهایکمیتهانکشافوالیتیبودهوهدفازایجاداینسکتورسکتوراقتصا

بررسیوضعیتفعالیتهایمتشبثینیاکسبهکارانخصوصی،تاجران،تشویقرسمایهگذاری،ایجادسهولتدرجامعه

ایجاداشتغالوترسیعفعالیتهاییتجاری،فراهمآوریوانکشافیکمحیطکاروتجارت،حامیتازصنایعنو پا،

انسجام،تنظیموهامهنگیفعالیتهای استکهسببرشداقتصادیدروالیتجوزجانمیگردد.ریاستاقتصادبا

ترتیب غیره، محیطزیستیو موثریتاقتصادی، نگاه از ها اولویتبندیپروژه تثبیتو والیت، سطح انکشافیدر

یوتحلیلهایاقتصادی،تشخیصپوتانشیلموجودوفرصتهایرسمایهگذارینقشبرازندهگزارشاتانکشافیوالیت

دررشداقتصادیجوزجانباهمکاریاداراتسکتوریایفامیمناید بخشخصوصینقشمهمیدرازاینکه.ایرا

رسمایه بخشخصوصیبا و دارد واحتحولاقتصادیوالیتجوزجانبهعهده ایجاد دهایتولیدینقشگذاریدر

هاوکاهشمهمیدرافزایشدرآمدناخالصملی،افزایشاشتغالوکاهشبارمالیدولتازطریقواگذاریتصدی

الزماستبخشخصوصیدرمیدانفعالیت.ییدرفرایندتوسعهوالیتداردحجممصارفدولتنقشتعیینکننده

هایاقتصادیاست،حضورداشتهباشدتادولتبتواندبهوظایفقانونیخودکههدایت،حامیتونظارتبرفعالیت

فعالیتهایاقتصادیاجتامعی.بپردازد انتقالکاالبه تجارتو طولتاریخبا والیتجوزجاندر بخشخصوصیدر

یهایمردمرابهگونهایدرشهرهاودهاتتامینکردهاستباتوجهبهمنافعبخشخصوصی،دستزدهونیازمند

دروالیتجوزجانتعدادرشکت .کاالونیازمندیهایاقتصادیوحتیاجتامعیوفرهنگیمردمبهگونهایحلمیشود



 

54 
 اقتصادوزارت

 

 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

بههایکهازطریقادارهرسمایهگذاریخصوصی)آیسا(جوازفعالیتدریافتمنو  رشکت۹۱رشکتتجارتی،۲۰ده

رشکتزراعتیمیرسدکهمتامفعالیتهایشانتوسطریاستاقتصاد۵رشکتخدماتلوژستیکیو۲۲ساختامنی،

جوزجانکنرتولمیگردد

 میزان عواید 

اشاتودرساحهجمعآوریمالیاتونظارتبرروندجریانانتقالعوایددولت،اجرایمعمستوفیتوالیتجوزجان

مصارفبودجویاداراتدولتی،کنرتولاسنادمعاش،مصارفوامورجنسیاداراتدولتی،تهیهاسنادبهادار)صکوک(

درراستایتحققپذیریاهدافساالنهوموردنیازاداراتدولتی،ثبتوتنظیمامورامالکدولتیفعالیتمیمنایدو

انونمالیاتبرعایداتاستواربودهورشدعوایددولتازطریقجستجووپالنپیشبینیشدهوزارتمالیهباروحیهق

دریافتچشمههایجدیدعایداتی،ایجادراهمعقولومناسبقانونیبادرنظرداشتهامهنگیالزمبامراجعذیربط

صورتمیگیرد.جهتحصولعوایدساملبادرنظرداشترشایطعینیجامعهوجلوگیریازکرسواتالفعوایددولت

توسطمستوفیتمحرتمجوزجان بخشمالیاتطیبنابرمعلوماتارایهشده ذیل۵عوایددولتدر سالمالیقرار

میباشد:


ماهاولسالاستوتاختمسالدرحالتغییرمیباشد.۶از۱۳۹۷ارقامجمعآوریعوایدسالمالی

ید،کمیتههایذیلرانیزایجادمنودهاست:مستوفیتوالیتجوزجانبخاطربلندبردنسطحعوا

 واحدبودجویراتحتپوششقراردادهاست۱۰کمیته)مدیریتمالی(یابودجهسازیوالیتیکه

 کمیتهعوایددرسطحوالیت 

 فیصد کسر 9

فیصد  5.32

 تزئید 

فیصد  7.23

 تزئید

 فیصد تزئید 6

 فیصد کسر 10

183990894 

340413094 

303993531 

270743128 

219366094 

203500000 

323226559 

283504289 

255412478 

246127219 
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 عواید با تفکیک سال مالی

 فیصدی مجع آوری پالن
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 ساختار تجارت و ترانزیت 

داشته،امروزنیزجایگاهخودرابهجوزجانباموقعیتجغرافیاییمهمدرادوارباستانیکهشاهراهابریشمرادرخود

عنوانمحلتالقیمسیرهایتجارتبیناملللیحفظکردهاستکهباداشنتظرفیتهایبالقوهترانزیتیوتجارتی،

 زمینهسازاتصالسایروالیاتازطریقشاهراهحلقویبهبنادرتجارتیآقینه،حیرتانوآسیایمیانهمیباشد.

 میزان فقر

بهدروالیت  فیصد۵۷.۹جوزجانمیزانفقر میرسد.۳۱۷۳۴۹کهجمله مینامید، احتوا فیصدینفوسکه)نفررا

.میزانفقربهتفکیکمحلملی(قرارداشتهباشدخطفقرنپائینترازییشااذغیرغمجموعمصارفموادغذاییو

 اقامتقرارذیلمیباشد:

نفر۲۶۴۶۷۳فیصد۵۸.۴:دهاتی نفر۵۲۶۷۶فیصد۴۱.۶شهری:

فیصدینرخفقربراساسزونکهشاملوالیات)بلخ،جوزجان،رسپلوسمنگان(میباشد:

 ولسوالی  میزان نفوس درسن کار به تفکیک

تعدادنفوسدرسنکارتعدادنفوسولسوالیشامره

۱۸۴۹۶۴۱۰۱۷۳۰شربغان۱

۸۳۹۳۰۴۶۱۶۲ آقچه۲

 ۴۵۴۲۴۲۴۹۸۳فیضآباد۳

 ۴۶۸۳۵۲۵۷۵۹منگجک۴

 ۴۲۰۸۸۲۳۱۴۸مردیان۵

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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 فیصدی نیروی کار به تفکیک اشتغال

 دروالیتجوزجانفیصدینیرویکاربهتفکیکسکتورقرارذیلاست:

ارقاممطلقارقام)%(تعریفشاخصشاخص

سکتور در اشتغال سهم

زراعت

 در که شاغل افراد وفیصدی زراعت به مربوط های فعالیت

مالداریمشغولبهکارهستند

۴۴.۳%





۱۴۰۳۱۹

سکتور در اشتغال سهم

ساختامن

ساختامن به مربوط های فعالیت در که شاغل افراد فیصدی

مشغولبهکارهستند

 

۹.۸%



۳۱۲۵۳

 .هستندفیصدینیرویکارکهدرسکتورتولیدمشغولکارسهماشتغالدرسکتورتولید

۸.۱%



۲۵۸۳۱

سکتور در اشتغال سهم

معادنواستخراج

 .فیصدینیرویکارکهدرسکتورمعدنمشغولکاراند

% ۰.۲ 



۱۵۹۶

سکتور در اشتغال سهم

و شخصی عامه، خدمات

اجتامعی

اجتامعی خدماتشخصیو سکتور در که فیصدینیرویکار

مشغولکاراند

 

%۱۹.۷



۶۲۸۲۵

 هایسهم سکتور اشتغالدر

و پرچون و عمده تجارت

رستورانتوهوتلها

و پرچون و عمده تجارت سکتور در که کار نیروی فیصدی

رستورانتوهوتلمشغولکاراند

 

%۱۱ 



۳۵۰۸۰

های سکتور اشتغالدر سهم

ارتباطات ذخایر، ترانسپورت،

ومعلومات

ذخایر،ارتباطاتوفیصدینیرویکارکهدرسکتورترانسپورت،

معلوماتمشغولکاراند

 

۵.۸%



۱۸۴۹۶

های سکتور اشتغالدر سهم

مالی،بیمه،رهنامیمعامالت

وتجارت

بیمه،رهنامی فیصدینیرویکارکهدردرسکتورهایمالی،

معامالتوتجارتمشغولکاراند

 

۱% 



۳۱۸۹

های سکتور اشتغالدر سهم

برق،گازوآب

نیرویکارکهدرسکتورهایبرق،گازوآبمشغولکارفیصدی

اند

 

۰.۱% 



۳۱۹

۳۱۸۹۰۸ %۱۰۰مجموع

 ۲۵۴۰۶۱۳۹۷۴خانقاه۶

 ۲۷۱۶۸۱۴۹۴۲قرقین۷

 ۱۵۲۶۹۸۳۹۸خآمب۸

 ۵۳۷۰۳۲۹۵۳۶درزاب۹

 ۲۵۶۶۱۱۴۱۱۴قوشتپه۱۰

 ۲۹۳۸۵۱۶۱۶۲خواجهدوکوه۱۱

 ۳۱۸۹۰۸ ۵۷۹۸۳۳مجموع
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 میزان وسطی خانوار

 دروالیتجوزجانهرخانواده سـالمـی۱۵طفــلزیــر۶,۳عضــوانــدکــهشــامل۸,۷بــهطــوراوســطدارای

معمولـیتریـنسـایزخانـوادههسـتند،مگـرخانـوادههـایبزرگتـرداراینفـردارای۸تـا۶شـود.خانـوادههـایبـا

نفـریـابیشـرتازآن۹بیشـرتینفـردهسـتند،بیشـرتازنصـفخانـوادههـاینفـوسجوزجاندرخانـوادههـایدارای

یـادونفـرهسـتندبسـیارنـادرمـیزندگـیمـیکننـد)شـکلذیلمشـاهدهگـردد(.خانـوادههـایکـهداراییـکنفـر

فیصـدکلنفـوسراتشـکیل۱فیصـدمتـامخانـوادههـادارایچنیـنسـایزهسـتندکـهایـنتعـداد۲باشـد.تنهـا

درجوزجانخانـوادههـاتوسـطمـردهـارسپرسـتیمـیگردنـدصـرفدرحـدودیـکفیصـدخانـواده میدهـد.معمـوالً

.رسپرسـتیشـانراخانـمهـابـدوشدارنـدهـا



 میزان مشارکت نیروی کار به تفکیک جنسیت

نفرمیشودمیزانمشارکتنیروی۳۱۸۹۰۸زنکهجمله۶۳۷۸۲مردوتعداد۲۵۵۱۲۶دروالیتجوزجانتعداد

کاررابهتفکیکجنسیتتشکیلمیدهد.

 میزان بیکاری به تفکیک جنسیت

فیصدنیرویکارراتشکیلمیدهند،بیکارهستند.۳۲زنکه۱۳۰۷۵۲مردوتعداد۵۸۳۶۰جوزجانتعداددروالیت

 نیروی کار باسواد 

تننیرویکارباسوادموجوداست.۱۱۴۳۲۸دروالیتجوزجانتعداد

 سهم اشتغال درسکتور اقتصاد ) تولید وتجارت(

فیصدتخمینگردیدهاستکهتعداد۲۰توصنعت(میزاناشتغالدروالیتجوزجاندرسکتوراقتصاد)تولید/تجار

تنرااحتوامیکند.۶۳۷۸۱



 

58 
 اقتصادوزارت

 

 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

 
 تعداد بانک ها به تفکیک دولتی وخصوصی

۸بانکدولتیو۲درحالحارضوضعیتبانکداریقناعتبخشبودهوتعداد بانکخصوصیدروالیتجوزجان

 فعالیتدارند:

 )بانکملی)دولتی

 انک)دولتی(دافغانستانب

 نویکابلبانک

 عزیزیبانک

 باخرتبانک 

 بانکقرضههایکوچک 

 بانکرسمایهگذاریهایکوچک

 اکسسبانک

 بانکفنیکا 

 میوندبانک 

 فعالیتهای عمده بانکی 

 افتتاححساباتجاری،پساندازومیعادیافغانیواسعاری 

 پرداختمعاشاتمامورینملکیونظامی 

 پرداختمعاشاتفامیلهایشهداومعلولین 

 انتقاالتداخلیوخارجیوجوه 

 اعطایقروض 

 لیرتافکریدتوبانکگرانتی 

 تعداد موسسات مالی قرضه دهنده

موسسهمالیدرراستایخدماتقرضهفعالیتمینامید.۵دروالیتجوزجان

 فیصدی دسرتسی افراد به خدمات مالی

تنمیرسدبهخدماتمالیدسرتسیدارند.۹۱۶۰۷ازمردمکهبه%۱۶.۳دروالیتجوزجان

 بنادر تجارتی وگمرکات

بندرتجارتیبنامکلفتاستکهدرمرزباکشورترکمنستانموقعیتداردولیاینبندرفعال۱والیتجوزجاندارای

منیباشدووالیتجوزجانفاقدگمرکاست.
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اقتصادی و اجتامعی سکتور اقتصاد  تحلیل پوتنشیل موجود بالقوه انکشاف

 و رشد سکتور خصوصی

والیتجوزجاننظربهموقعیتجغرافیایمناسبدرامتدادمسیرتاریخیراهابریشمقرارگرفتهاستودرتطبیقپروژه

ترانزیتیو قطباقتصادی، مثابه همچنانبه و اقتصادیبوده بناییگازیبسرتمناسبیبرایرشد هایبزرگزیر

داشنتظرفیتهایترانزیتی،رسمایهگذاریهایصنعتی، والیتجوزجانبا تجارتیافغانستانمحسوبمیشود.

زیربنائی،زراعتی،منابعمعدنیوکاالهایصادراتیبرایکارهایتجارتیمساعدمیباشد.

جایگزینمناسباقال اقتصادیوالیتجوزجانو رشد در خصوصیمنحیثماشینرشد والیتسکتور وارداتیدر م

ازدیادعواید افزایشسطحاستخدامو منحیثعاملمهمرشداقتصادی، تنها سکتورخصوصینه محسوبمیگردد.

طبیعی منابعبرشیو از تر موثر بهرتو استفاده تولیدکاالها، بلکهسببایجادمیکانیزمبهرتعرضهخدماتو بوده

خدماتیادغامجوزجانازنظراقتصادیباسایروالیتونهایتاًسببایجادامید موجود،ارتقايظرفیتهایتولیدیو

ازآنجایکهماشدیداًبهکمکهایخارجیمتکیهستیمونهایتاًکمکهایخارجیبصورت .بهآیندهخوبمیگردد

زایشعوایدزمانیامکانپذیرتدریجیدرحالکاهشمیباشدوبایددرمقابلعوایدداخلیدولتافزایشمناید.بناًاف

استکهمادارایسکتورخصوصیفعالودینامیکباشیم،بهنحویکهحکومتمنحیثتسهیلکننده،فراهمکننده،

تنظیمکنندهوپالسیسازعملمنایدوسکتورخصوصیدروالیتنقشتبدیلکنندهمتامفرصتهایموجودرابه

باشد داشته خصوصی .رسمایه بهسکتور میتواند که مزیتهایدیگر افزایشعوایددارد، در نقشبارزیکه بر عالوه

ایجادقابلمالحظهزمینهاستخدامواشتغالدروالیتمیباشد.چونبیکارییکیازچالش ارمغانبیارودعبارتاز

اشد.توقعبردهمیشودکهفیصدنیرویکارجوزجانبالخصوصجوانانازآنرنجمیربند،میب۵۵هایعمدهکهتقریباً

سکتورخصوصیبرعالوهسهمگیریدرسکتوراقتصادی،درسکتوراجتامعیچونعرضهخدماتصحی،تعلیموتربیه

و استخدام افزایشسطحعواید، سکتورخصوصیبا میتوانگفتکه بصورتخالصه بناً عملمناید. موثر نیز وغیره

پ رشد ثباتو مهمدر اقتصادیداردعرضهخدماتاثر ازدیادصادراتنقشمهم .ایدار در تنها خصوصینه سکتور

داشتهبلکهمیتوانددرسکتورهایزراعتومالداری،تولیدانرژی،ساختامن،ترانسپورت،مواصالتومعادندروالیت

جادپارکهایصنعتیالزمبهتذکراستکهای .جوزجانازطریققراردادهایطویلاملدتدولتیرسمایهگذاریمناید

دروالیتجوزجاندرتقویهوانکشافسکتورخصوصینقشمهمداردبویژهرسمایهگذارانمتوسطوکوچککهدر

عرصههایقالینبافی،گلیمبافی،پروسسوتولیدموادغذاییومحصوالتزراعتیومیوهجات،محصوالتگازی،

صنایعپروسسپشمح تولیداتتولیدموادساختامنیو و تشویقمیشوند گذاریمینامیند، یوانیوچرمگریرسمایه

بلندمیبردودرکاهشفقرموثرتلقیمیشودوهمچناندرتشویقوازدیاد داخلیافزایشمیابدوسطحاستخدامرا

دروالیتجوزجان تعویضوارداتنیزموثرمیباشد.  صادراتو رسمایه آنرشتهها گذاریسکتورخصوصیبایددر

منایدکهوالیتمادرآندارایمزیتفوقالعادهبودهوموادخامآنازداخلتهیهوقابلیتاستفادهدررسارسکشوررا

داشتهباشد.صنايعستونفقراتوهستۀاساسیانکشافاقتصادیرادروالیتجوزجانتشکيلميدهدکهبههيچ

بهيکبسرتسازیمنظموسيستامتيککههمراهباسهولترشدصنايعوجهمنيتواناينبخشراناديدهگرفت؛اما

هایاساسیوابستهبهصنعتباشدنيازمنداست.رمزپيرشفتوانکشافکشورهایپيرشفتههامنافراهمساخنتبسرت

طاجناستوليدهنتيجۀآنتحتشعاعقراردادنبازارهایبنياملللیتوسمناسببرایرشدوانکشافصنايعبودهکه
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شدهاينکشورهامیباشد،مانندکشورهایچني،جاپان،جرمنیوغريه.افغانستانبهعنوانيککشورتازهازبحران 

برآمده،نيازمندبسرتسازیمنظمتوامباانکشافوحاميتهمهجانبۀاقتصادیوقانونیوايجادپارکهایصنعتی

وزجانرسمایهگزاریرویمنابعذیلصورتگیرد،درکوتاهمدت،میانمدتودرازتوسطدولتاست.اگردروالیتج

مدتسببانکشافاقتصادیواجتامعیوایجادفرصتهایکاریوکاهشفقرمیگردد:

 ص

نایعروستاییدرجوزجانباطیفوسیعیکهوجوددارد،سابقهتاریخیوکیفیتخاصخودرادارد.باتوجهبهظرفیت

هایاقتصادیسکتورخصوصی،میتوانباتنظیم،تشویقوتریننگافرادیکهسکتورخصوصیرابهپیشمیبرند،

ازنگاهکمیتوکیفیتودرمدتزمانکمبهسطحخودکفاییارتقآداد.

رسمایهمحدودپروسسمیوهولبنیاتجوزجانکهمنابعغنیمیوهجاتلذیذولبنیاتباکیفیترادارامیباشدوبا

فابریکاتکوچکپروسسمیوهولبنیاتوانواعجوسهایباکیفیترامیتواناساسگذاشت.اینموضوع،نقش

بزرگیدراشتغالزاییواقالمعمدهتولیدیبهسطحکشوروحتیصادراتخواهدداشت.باوجودداشنتانواعمیوهو

 کیتمناسببرایجوسهاولبنیاتبیکیفیتکشورهایهمسایهمیباشد.لبنیاتباکیفیت،متأسفانهوالیتمامار

 ص

سویسکتور از آوریهمکاریها فراهم با . تاریخیدارد پیشینه والیتجوزجان در زغر و روغنکنجد نعتتولید

خدماتترویجیخصوصی،موسساتغیردولتیواداراتمتویلکنندهباشمولتهیهموادموردنیاز،بسیجدهقانان،

 وواردمنودنفابریکههایتولیدیروغنمیتوانیمجوزجانراازنگاهتولیدروغنبهخودکفایبرسانیم.

عمیقدر قسمت معادن: های چاه های کاری برمه و جیولوژیکی ، فزیکی جیو قبلی ومطالعات تحقيقات

براساستحقیقاتجدیدمکعبموجوداستولیمیلیاردمرت۱۴۰دادهبودکهدروالیتجوزجانذخایرگازینشانگاز

( رسویجیولوجیامریکا توسطاداره ومتخصصینریاستتفحصنفتوگازشاملUSGSفضاییوارزیابیهایکه )

 ذخایرنفتدرحدود ۲۱۹صورتگرفته گازدرحدود تنوذخایر ملیاردمرتمکعبافزایشرانشانمیدهد.۴۴۴ملیون

درسطحکشورمیتواندبلکهرشدمنوده،بگیردنهتنهااقتصاداينواليتتفادهالزمصورتاگرازمنابعگازیجوزجاناس

بهاتحادجامهیرشورویوقتصادرتقويتتاثیرمثبتدر ازمنابعگازیجوزجانکهقبالً سازد،زیرا اقتصادیرومنا

ارزشجدرصداقتصادکشورتامینمیگردید.۴۳میشد ازنظرمرصفدرداخلوگازازمنابعمعدىنبا وزجانبوده،

فزونازمنابعگازی،ذخایرکوچکمعـدنیدیگریمانندریگ،چونه،صدورآنبهخارجبااهميتپنداشتهميشود،ا

با درکارهایساختامنیاستفادهمیشود. آنها وموادخامسمنتنیزدرجوزجانوجودداردکهاکرثاز گچ سنگ،

گونمساعدساختتشویقرسمایه برایسکتورخصوصیدرعرصههایگونا گذارانمیتوانزمینهرسمایهگذاریرا

 تازمینهاشتغالفراهمشود.

 شوندبرایپروسسبهخارجازکشوربسیاریازمحصوالتیکهدروالیتجوزجانوسائیروالیتتولیدمی

شوندکهپیشازرسیدنبهبازارنهاییبرایپروسسولیدمیشود.مثالًانواعمیوههایخشکدرافغانستانتصادرمی

می انتقال خارج به بندی بسته مرصفو به افغانستان داخل در دوباره هم یا کشورهایدیگر در سپسیا و یابند

کهشودرسند.اگرتناسبنسبیارزشافزودهاینمیوههاراببنید،درآمدبسیارناچیزیازآننصیبکسانیمیمی

 هاراکشتوتولیداینمیوه
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رسمایهگذاریخصوصیتشویقدروالیتجوزجانکنند.بایدرویفابریکاتپروسسمیوههایخشکوپشمحیوانیمی

گرددتازمینهاشتغالایجادشود.

 احزاب سیاسی 

احزابسیاسیذیلدروالیتجوزجانفعالیتدارند:

جوازمنربموقعیتدفرتنامحزبسیاسی

۱۷/۷/۱۳۸۹(۲۹)بندراندخوی،ناحیهدوم،شهرشربغانحزبجنبشملیاسالمیافغانستان

۲۵/۵/۱۳۸۹(۱۷)گذرلغامنیها،شهرشربغانحزبسیاسیافغانملت

۶/۹/۱۳۹۰(۴۳)ولسوالیآقچه،ناحیهدومحزباسالمیمتحدافغانستان

۲۵/۵/۱۳۸۹(۱۳)شربغانبندراندخوی،شهرحزبمحاذملیافغانستان

۶/۵/۱۳۸۹(۹)ولسوالیآقچهتنظیمدعوتاسالمیافغانستان

۷/۴/۱۳۸۹(۴)بندردرزابحزبدافغانستاندسولیغورحنگ

۱۲/۰۴/۱۳۹۵(۳۰)بندررسپل،شهرشربغانحزبحرکتاسالمیافغانستان

ریاستعدلیهوالیتجوزجانمنبع:

 نهاد های مدنی 

نهادمدنیراجسرتاستوفعالیتمینامیند.۳۸تعداددروالیتجوزجان

 مناینده گی های سیاسی

دروالیتجوزجانمنایندگیهایسیاسیکشورهایدوستموجودنبودهومردموالیتجوزجانبخاطراخذویزهبه

 قونسلگریهایکهدرشهرمزاررشیففعالیتدارند،مراجعهمینامیند.

 تر ومنایندگی های سازمان ملل متحد وهمکاران انکشافی متحابه حضور دفا

 دروالیتجوزجاندفاترسازمانمللمتحدوهمکارانانکشافیوجودنداردولیسازمانهایجهانیمانند

IOM, FAO, UNAMACA, UNOPS, UNECIF, WFP, UNHABITAT, UNHCR, WORLDBANK, 

USAID,GIZ,TIKA  UNAMA, UNDP, UNOCHA, ازشهرمزاررشیفدرسکتورهایمختلفوالیتجوزجانرا

حوزه در والیت سطح در ها نهاد این با ارتباطی واحد میدهند. قرار برشی و انکشافی پوششکمکهای تحت

انکشافی،ریاستاقتصادوالیتجوزجانمیباشد.-اقتصادی

 سکتور مصؤنیت اجتامعیتحلیل وضعیت  -6

صئونیتاجتامعیتوجهبهنیازهایاقشارآسیبپذیررادراولویتکاریخودقراردادهوبهدروالیتجوزجان،سکتورم

اینوظیفهعمدهسکتورمصئونیت استو نسبتافزایشنفوسنیازمندانرضورتبیشرتبهمصئونیتاجتامعیآنها

رضهمنایدتااینقرشاحساساجتامعیاستتابهاقشارآسیبپذیردروالیتجوزجانخدماتیکساناجتامعیراع

فعالیت رویایناصلمتام مصئونیتمناید. برنامه و وها افراد مصئونیتاجتامعیبرایکاهشآالم سکتور در ها

هایافرادآسیبپذیرشود.دروالیتهاوتواناییخودکفاییآنهاصورتمیگیردتاباعثپیرشفتاستعدادها،قابلیت

نیتاجتامعیبیشرتبرادامهسطحدرآمدومعیشتافرادآسیبپذیرتاکیدمیکندتاکورسهایجوزجان،سکتورمصئو
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افرادآسیبپذیر  استتا راهاندازیمناید.هماکنونبرنامههایدرحالاجرا برایبلندبردنظرفیتآنها حرفویرا

هاینقدیوغیرنقدییازطریقپرداختناشیازحوادثطبیعی،جنگها،بیکاری،بیامری،معلولیت،بازنشستگ

آفاتمحصوالتزراعتی،حوادثطبیعیو وبایدعالوهمنوداینکهبرخیخطراتمانندخشکسالی، حامیتمیشوند.

جنگهافراگیراستوسکتورمصئونیتاجتامعیآثارناشیازاینخطرهارابرایشهروندانوالیتجوزجاندرحد

وریاستکارطورمثال:.دهدیقابلتوجهیکاهشم دسرتسیبهخدماتاجتامعیدروالیتجوزجانموجودبوده

واموراجتامعی،شهداومعلولیندرعرصههایذیلارائهخدماتمینامید:

:مسولیتنگهداریوپرورشاطفالبیرسپرسترابهعهدهدارد.پرورشگاه

اطفالخوردسنراتربیهساملمنودهوبهمکتبآمدهمیسازد.کودکستان ها:

ودورازمکتبرادرحرفههایمختلفجذبوبعدازفراغتبهانکشاف مهارت ها: افرادبیکار همهسالهتعداداز

جامعهتقدیممیدارد.

ساتهمکاردررابطهاطفالازاطفالدرمعرضخطرحامیتومواظبتمیکندونیزتعدادازموسشبکه محافظت اطفال:

معلولکارمیکندولیخدماتارایهشدهبسندهنبودهوباوجودهمچوخدماتاجتامعیاطفالرویجادهکارهایشاقه

مستعد، هموطنان برای کار میباشد.تامین فقروتنگدستی آن اصلی معضله درازمیکندکه گدایی به ودست میکنند

تربیتیاطفالک تعلیمیو ومعلولین،حامیتازحقوقپیشربدامور تادیهاجرایحقوقمتقاعدین،شهدا ودکستانها،

اطفال،مبارزهعلیهاختطاف،قاچاقوسؤاستفادهجنسیازاطفال،جلبافرادواجدرشایطبهمرکزآموزشحرفوی،

م ومعلولین،رسویمعتادینموادمخدرو وآموزشهایحرفویبرایورثهشهدا عرفیآنهاجهتجلبمساعدتها

تداویبهمراکزصحی،تنظیمامورجربانخساره،رضرصحیمرتبطبکارومساعدتبهکارکنانکهحیناجراءوظیفه

رضرمییابدازجملهمسؤلیتهایعمدهریاستکارواموراجتامعی،شهداومعلولینمیباشد.بهاساسمعلومات

تنافراددارایمعلولیتزندگیمیکنندکهدرحال۴۵۰۰میناًبهتعدادریاستکارواموراجتامعی،درینوالیتتخ

شهیددراینادارهثبتوراجسرتگردیدهاستکهمعاش۴۰۱۰تنافراددارایمعلولیتونیز۲۱۰۰حارضتعداد

افزماهانهدریافتمیکنند. درقدمنخستبا ومعلولینوالیت ایشمهارتهایریاستکارواموراجتامعی،شهدا

شغلیبرایمردمبیبضاعتودسرتسیآنانبهاشتغالازطریقبرنامههایمتنوع،تالشمیمنایدودرضمنرسمایه

گذاریباالیفرصتهایبیشرتبرایجوانان،درمحراقاسرتاتیژیدولتبرایمحوفقرمترکزداردوهنوزهمنفوس

آسیب اقشار معلولین، از ای توجه هایقابل شبکه عملکرد  و اند. کمک نیازمند ساالن کهن و زنان بیوه پذیر،

مصئونیتیمانندپرداختحقوقتقاعدودیگرامتیازاتبایدبهشکلوسیعبهبودبخشیدهشود.جهتبهبودکاراییو

قالمعاشاتمتقاعدینکاهشفساداداری،وزارتکار،اموراجتامعی،شهداومعلولینادارهایرابهمنظورمدیریتانت

.،وسایرحقوقوامتیازاتاجتامعیشهروندان،ایجادمنودهاست

صورتفامیلمهاجروعودتکنندهازکشورهایایران،پاکستانواروپابه۱۷۸۱سالگذشتهبهتعداد۵درطی

برایتوراجسرتمراجعهمنودهاند.ریاستامورمهاجرینوالیتجوزجانبخاطرثبداوطلبانه،آبرومندانهوتدریجیبه

منراترهایشیاسکانمجددایجادوشهرکمهاجرینجهت۲رفعمشکالتعودتکنندگانوبیجاشدگانداخلی،

مبنظوراعامرتوزیعگردیدهاست:

  دارای آقچه مهاجرین نوآباد رهایشی۳۰۲۵شهرک منره

 منرهدرحالتوزیعمیباشد.۱۵۲۵ردیدهومنرهتوزیعگ۱۵۱۱میباشدوتاکنونبخاطراعامر



 

 اقتصادوزارت 63

 

 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

 
 منرهرهایشیمیباشد۲۰۰۰درزابدارای-شهرکقوشتپه

 واسنادآندرحالطیمراحلبودهودرآیندهنزدیکتوزیعمیگردد.

 نیمهشلرتتوسطموسسات۵۶شلرتو۲۵۶مجموعاًتعداد

 همکاراعامروبهعودتکنندگانتوزیعگردیدهاست.

 طبیعی در جوزجانحوادث 

 ویژه داشنتاقلیم با و بوده خشکه محاطبه و ها،اشچونحوادثطبیعی)سیالبوالیتجوزجانرسزمینهموار

چالش جمله از زمستان در شدید( یخبندان و ها میخشکسالی جوزجان مردم دارایهای والیت جوزجان باشد.

خشکسالیباداشنتزمینهایهموارهمیشهآسیبپذیرترنسبتبهدرافغانستاناستوازنظربیشرتینسیالب

اینکه والیاتبحسابمیرودبخاطر زمین۷۵سایر بیاباندرصداز دلیلاینکه باهایوالیتجوزجانبه زداییشده

خارجیم.شوندخشکسالیهایحادمواجهمی حوادثطبیعیچندیننهادداخلیو با کنارریاستمبارزه اننددر

(OCHA،UNICEF،IOM،UNHCR،WFP،ACTED ,SCA،WHH، ZoA، ARCSنیزهمکاراند.درحالحارض)

گانداخلیکهازوالیاتهمجوارآمدهاند،میباشدکهدروضعیتناگوارشدهوالیتجوزجانمیزبانشامرزیادیازبیجا

 ریاستبرسمیربند. وجودمشکالتفوقمقاموالیتجوزجان، اداراتدولتیوبا حوادثطبیعی، با آمادگیمبارزه

موسساتهمکارطیپنجسالگذشته،کمکهایرابهترتیبذیلبهمترضرینازحوادثطبیعیوغیرطبیعیمنوده

کهقابلقدرمیباشد:

 

 سال

تعداد 

مترضرین 

حوادث طبیعی 

و غیر طبیعی 

 )فامیل(

کمکهای 

غذایی به تن 

از امکانات 

ریاست 

حوادث و 

موسسات 

 همکار

بسته 

کمکهای 

غیر 

غذایی 

 )فامیل(

توزیع پول نقد 

)افغانی( برای 

مترضرین از امکانات 

ریاست حوادث و 

 موسسات همکار

اعامر 

رسپناه 

از طریق 

موسات 

 همکار

احداث دیوار 

استنادی 

)مرت( از 

طریق 

موسسات 

 همکار

۱۳۹۳۱۴۱۵۵۲۷۱۴۱۵۳۵۰۰۰۰۰۲۳۵- 

۱۳۹۴۱۵۶۲۴- ۱۵۴۲۰۰۰- - 

۱۳۹۵۱۹۹۴۱۵۶۱۹۹۴۱۸۹۱۶۰۰۴۸۶- 

۱۳۹۶۶۹۹۲۸۸۲۶۹۹۲۱۱۰۰۰۰۰۰۶۶۰- 

۱۳۹۷۶۷۵۷۰۵۵۱۶۵۶۰۰۲۶۴۹۲۰۰۰- ۷۵۰

 ۷۵۰ ۱۳۸۱ ۴۴۴۲۵۶۰۰ ۱۶۰۰۱ ۷۱۰۵ ۷۸۱۲۱ مجموع

 مراکز امور دینی و مذهبی

نقشمهمیبهاساسباورهایریاستارشاد،حجواوقافوالیتجوزجانبهعنوانمرجعاصلیدولتیدراموراتدینی

محرابمسجد432دروالیتجوزجانبهتعداددینیمردمداردوازاینطریقاموراتدینیومذهبیتنظیممیگردد.
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  و۱۰۵۸جامع،  ۵محرابمسجدصغیره بابتکیهخانهبخاطراجرایمناسکدینیومذهبیموجوداست.هکذا

 مالامامغیررسمیمرصوفوظایفاموردینیمیباشند.۱۳۵۶مالامامرسمیوتعداد۱۳۹تعداد

 سال ۵سهمیه حجاج والیت جوزجان طی 

 
 باغ های زنانه

باغزنانهدولتیوجودداردکهیکیآنمربوطریاستامورزنانودیگریآنمربوطریاست۲دروالیتجوزجانتعداد

شهرداریشربغانمیباشد.

 کودکستان های دولتی و خصوصی 

باب۳بابکودکستانمحلکارمربوطدولتوتعداد۱۶بابکودکستانمحلزیستو۱۲دروالیتجوزجانتعداد

کودکستانخصوصیموجودمیباشد.

 پرورشگاه های دولتی و خصوصی

بابپرورشگاهدولتیداشتهودراینوالپرورشگاهخصوصیموجودنیست.۱والیتجوزجان

 وحرفوی برای افراد دارای معلولیت مراکز آموزش های فنی 

مرکز۳فرددارایمعلولیتثبتوراجسرتریاستکارواموراجتامعی،شهداومعلولینبودهو۲۱۳۵دروالیتجوزجان

 آموزشهایفنیوحرفویفعالیتدارد.

 رسه میاشت والیت جوزجان  

رسهمیاشتوالیتجوزجانخدماتبرشدوستانهرارسهمیاشتیکنهادخیریهملیمردمیافغانستانبودهوریاست

برایتقلیلآالمبرشیدرحوادثطبیعیوغیرطبیعیبراینیازمندانطبقاصولوپرنسیبهایرسهمیاشتیعرضه

توسط۱۳۹۷و۱۳۹۶مینامیدودرسالهای دربخشحوادثطبیعی،کمکهایاولیهصحیرا خدماتذیلرا

منودهاست:جوانانرضاکارعرضه

 فامیلمترضرازحوادثطبیعیوغیرطبیعیموادغذاییوغیرغذاییتوزیعگردیدهاست۱۰۴۶برای

 نامهیمحبوسینوقضیهردیابیپیگریگردیدهاست۳۱بتعداد 

 تنرضاکاراعمازذکورواناثدربخشهایکمکهایاولیهآموزشدادهشدهاست۴۰۰بتعداد

 طفلواکسینگردیدهاست۱۵۶۸۴بتعداد 
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 حجاج به تفکیک سال 
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 خانمواکسینگردیدهاست۳۹۴۹بتعداد

 تنآموزشتعلیامتصحیدیدهاند۴۱۹۶تعداد 

 تنمصاببهسوراخقلبیبهمرکزجمعیتافغانیمعرفیگردیدهاست۷۳بتعداد

 تننسبتسوختگیشدیدبهدهکدهصلحآملانمعرفیگردیدهاست۲۵بتعداد

 وضعیت کوچی ها

کنند.طبقمعلوماتآمریتکوچیهایهابهشکلگروهیدرمناطقازدشتلیلیزندگیمیکوچیدروالیتجوزجان

شود.هاازراهدامداریتأمینمیتنتخمینزدهمیشودومعیشتکوچی۱۲۰۰۰جوزجان،نفوسکوچیهابیشرتاز

هاتاعالیسازمانمللبرایپناهندگان،کوچیگوسفند،بزوشرتسهداماصلیآنهاست.طبقگزارشکمیساریهای

درصدبزهاوگوسفندهاوبیشرتشرتهایافغانستانبودندومسئولاصلی۳۰پیشازآغازجنگداخلیصاحبحدود

ملیافغانستانمحسوبمی اقتصاد روغنحیوانیدر و پشم زندگیتأمینگوشت، والیتجوزجانشیوه در شدند.

باعثشدهکوچی نرخبیها وتا رفاهیمحروممانده امکاناتبهداشتیو از شایعباشد، بسیار میانآنها سوادیدر

هادرجریانرفتوآمدبهساحاتعلفچرقابلیادآوریستکهدایاممکوچیحضوریدرصحنهسیاستنداشتهباشند.

باشند.هامی

 تحلیل و ضعیت موجود سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون -7

از باشد، ترویجوگسرتشحقوقشهروندیاستوار حفاظت، ارایهخدماتعامهکهمبتنیبرتحقق، بدونشک،

رویاینملحوظدولتجمهوری . میباشد والیتجوزجان سطح حکومتداریدر هایابتدائیه مؤلفه و ها شاخصه

محل اداره به تفویضبرخیازصالحیتها ترسیعروندتالشیاسالمیافغانستانبا بهرتدر هرچه استتا منوده

،چنانچهدرمادهاقداماتجدیتررارویدستگرفتهاست،پاسخگویوعرضهخدماتبهرتورسیعرتبهشهروندان

قانوناساسیکشوردراینموردچنینآمدهاست.)حکومتباحفظاصلمرکزیتبهمنظورترسیعوبهبودامور۱۳۷

عیوفرهنگیوسهمگیریهرچهبیشرتمردمدرانکشافحیاتملی،صالحیتهایالزمرامطابقاقتصادی،اجتام

بهاحکامقانونبهادارهمحلیتفویضمیمناید(سکتورحکومتداریرویموضوعاتمهمیچون،

انون،اموردینیحکومتداریخوب،حاکمیتقانونوحقوقبرش،تقویتشورایوالیتیومحلی،عدالتوحاکمیتق

، عدلیه ، محاکم حارنوالی، اداره والیت، اداراتچونمقام حقوقزنانفعالیتدارد. اصالحاتاداراتدولتیو ،

کمیسیونمستقلانتخابات، کمیسیونمستقلاصالحاتاداری،شورایوالیتی، اوقاف، مدیریتمحبس،حجو

ادا محیطزیست، ، مخدر مواد با مبارزه و خارجیعضویتاینNGOراتذیربطمللمتحد هایذیربطداخلیو

سکتوررادارند.

تقویه بنیه دیموکراسی و حقوق برش و داشنت سیستم مبارزه با نقض حقوق 

 برشی

دروالیتجوزجانبخاطرتقویهبنیهدیموکراسیوحقوقبرشسیستممبارزهبانقضحقوقبرشیوجودداردوهمه

یتجوزجانبهخاطرتامینعدالتبهنهادهایدولتی،کشفی،عدلیوقضاییدسرتسیدارندورشایطشهروندانوال

وضعیتحقوقبرشدروالیتجوزجاندرمقایسهبهسالهایقبلروبهبهبودمناسبنیزبرایشانفراهمگردیدهاست.
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یادکردواینکههمدخرتانوهمپرسانبهحقاستوبگونهمثالمیتوانازتعلیموتربیهوصحتدروالیتجوزجان 

 اند. دسرتسیبیشرتیافته تربیه و هایمختلفتعلیم رسانه و داشته اطالعاتافزایشقابلتوجه حقدسرتسیبه

ورندصوتی،تصویریوچاپیدروالیتجوزجانفعالیتدا دسرتسیاطالعاتسببشدهتامردمبیشرتبهاینامر

حدودی تا مردم خدماترفاهیبه ارایه دهیم، قرار مطالعه مورد را بصورتکلیوالیتجوزجان اگر باشند. داشته

.توانستهاستحقوقبرشیشانراتامینمناید

 مبارزه با فساد

شدیدنامبردهفساد،نقضقوانینموجودبرایتامینمنافعوسودشخصیاستازفسادغالباًبهعنوانیکبیامری

شودوبدبختانهفسادبهیکپدیدهفراگیردرافغانستانمبدلگردیده،مرشوعیتدولتونهادهاراکاهشداده،می

انکشافیرابیشرتساخته،باعثکاهشموثریتمنابعدولت اعتامدمردموجامعهجهانیراتضعیفمنوده،مصارف

.خوشبختانه،مبارزهبافسادمینامیدضعیفراتحکومتداریپایههایفسادوگردیدهواحساسبیعدالتیراتحریک

وبهبودحکومتداریازپیشرشطهایعمدهپیرشفتدروالیتجوزجانبهشامرمیرود.ولیبایدبیشرتکوشششودکه

هایبروکراتیکاست.بهاینفساددروالیتجوزجانبهحداقلممکنبرسدوتنهاراهکارآنالکرتونیکیکردنپروسه

هایمالیمستقیامبامردمدرمتاسنباشند.ازاینکهفسادمانعپیرشفتدرهمهترتیبکهمامورانبهویژهدربخش

عرصههایزندگیعمومیمیشود.بایدحکومتمحلیوالیتجوزجانهموارهعلیهفسادمبارزهمنودهودرجستجوی

کیفریبرایریشهکنکردنهرنوعفسادباشدواینامرباعثافزایشاعتامدمردمبراینکهعملکردهایپیشگیرانهو

دربخشهایمختلفبرایشهروندانعرضهمنایدمیشودواعتامدوحامیتمردماز دولتمیتواندخدماتبهرترا

حکومتبیشرتمیگردد.

 عرضه خدمات عامه و حسابدهی دولت

متامیدولتیوالیتجوزجانبهمردمازسالهابدینسوآغازوهمهسالهدرجریانسالمالیروندحسابدهیواحدها

 اداری های واحد و ها فعالیت حضور در خویشرا های آورد دست و شهروندان مردم یکمنایندگان جلسهطی

قابلذکراستکهپاسخگویسازندمیرشیکاستامعیه استوار،پیرامونتحققاهدافوفعالیتهایسپردهشدهی،

یمیباشند:یموظفبهپاسخگوذیلدرمسایلبودهوادارات

 استمخارجادارهگزارشدهندهدرچارچوبمقرراتصورتگرفته 

 (ازمنابعوامکاناتاستفادهبهینهبهعملآمدهاست)اقتصادیبودن 

 بکارگرفتهشدهدرحدمطلوبیمتناسببودهاست)کارآئی(عملکردبامنابعوامکاناتجنتای 

 )نتایجعملکردبااهدافازپیشتعینشدهدرحدمطلوبیدرتطابقبودهاست)اثربخشی 

 راتدرجامعهگردیدهاستینتایجعملکردباعثبوجودآمدنتغی 

 شانمواجهگردیدهاستبهچیمشکالتوچالشهادرتطبیقپالنهایاتدرطولسالمالیادار 

 .چهراهکارهاوپیشنهاداتسازندهایرامطابقبهامکاناتووضعیتپیشنهادمینامیند 

 درجهمفیدیتوموثریتفعالیتهایانجامشده)سالگذارشدهی(درمقایسهبهسالگذشته 
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هایتعینشدهرویاینملحوظاداراتدولتیرابهسکتورهایهشتگانهتقسیممنودهواعضایهرسکتوردرروز

دردرجلسهاستامعیهفعالیتهایشانحدقیقهبهترشی۳۰الی۲۰حضوربههمرسانیدهوهرعضوسکتورظرف

تآنهاپاسخمیدهند.بهسواالمقابلاعضایشورایوالیتیومردموالیتجوزجانمیپردازندو

 سیستم حکومتداری خوب 

حکومتداریعبارتاستازفراينديکهبهواسطهيككشوراست.یعنی،یحکومتدارینتيجهتعاملوكاركردهمهقوا

ميآنمؤسساتدولتيبهادارۀامورعمومیميپردازند.منابععمومیرامديريتكردهوازحقوقافرادجامعهحاميت

بهتعبريديگر،حکومتدار بهکارگريیقدرتدرمديريتتوسعهاقتصادیواجتامعییکنند. عبارتاستازشيوه

خوشبختانه،دروالیتجوزجانبهحکومتداریوحاکمیتقانونتوجههمهجانبهصورتگرفتهواینعملکرد.کشور

حکومتداریخوبتامین.مابدستآوردهایعمدهدرستاباعثایجادوالیتباثباتمبتنیبرعدالتاجتامعیشده

وموثرازطریقایجادوتقویهنهادهایدولتیدرسطحوالیتوولسوالیهانایلگردیدهایموتوانستهایمتاحکومتداری

موضوعاتتساویجنسیتوهمهشمولبراساسحاکمیتقانوندرسطحبادرنظرداشتراشفاف،حسابده،مشارکتی

والیتوولسوالیبوجودبیاوریموحکومتداریخوبدروالیتجوزجاندرانکشافسکتورخصوصی،توسعهاقتصادی،

 کاهشفقروحراستازآزادیهایفردینهایتموثرتلقیگردیده،طورمثال:

 والیتی،متنفذین،بهمتامیاموراجتامعیمربوطبهوالیتدرپرتواحکامقانونودرتبانیومشورهباشورای

کهدراینراستایقریهدارانواهلخربهبهشمولمنایندهگانجامعهمدنیوامورزنانپیشبردهشدهوتاکنونچالش

باعثمشکالتگرددبهآنمواجهنشدهایمومردمهمازکارکردهایحکومترضایتدارندولیکارهایانجامیافتهرا

 .واهانبرنامههاوپروژههایانکشافیبیشرتدروالیتشانمیباشندبسندهوکافیندانستهوخ

 طیسالجارینشستهایمتعدددرسطحمحلودرمقیاسوالیتدرسطحمرکزشهرشربغانوولسوالی

هایمربوطبرگزاروبهپیشنهاداتونظریاتمشمولیناینجلساتتاآنجاکهدرمحدودهصالحیتهایوالیتبود

 .گیصورتگرفتهومتباقیانازحیثارتباطبهمراجعذیربطمحولشدهاسترسید

 والیتجوزجانیکیازوالیاتروبهانکشافاستوبادرنظرداشتاینشاخصههاايجابميناميدتاعرضۀ

خدماتدولتيدراینوالیتنيزگسرتدهوروبهانکشافباشد.

:دنذیلمیباششاخصهایهشتگانهویژگیهایحکومتداریخوبدروالیتجوزجانمبانیاساسیبرای

 مشارکت 

 حاکمیتقانون 

 شفافیت 

 مسوولیتپذیری 

 عمومیاجامع 

 عدالتوانصاف 

 کاراییواثربخشی 

 پاسخگویی 
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 حاکمیت، انفاذ و تطبیق قانون

قانوندرواقعقالبیاستکه.وددروالیتجوزجانشهرونداندربرابرقانونمساویوقانونبرهمهیکسانتطبیقمیش

جوامعبرشیدردرونآنملزمبهحرکتوتنظیمامورخویشاند.جامعهبرایاینکهبتواندادامهپیداکندبهنظمنیاز

واینیکامر.هارضورتبهوجودقانونوحاکمیتآندارد دارد؛همچنینتحققبخشیدنبهبسیاریازبرنامهوطرح

ضحوبدیهیبهشامرمیرودکهارزشهایزندگیانسانامروزبیشرتازهروقتدیگرنیازبهقانوندارد.ارزشکامالًوا

هایامروزینهمهمبتنیاندبرعدالت؛وقانونبهرتیننهاددرزندگیانسانهااستکهاگربهصورتدرستاجراشود

بهوجهاحسنتأمینکردهوضامنتی اگرشهروندانجامعهدر.برایارزشهایانسانیایجادکندمیتواندعدالترا

این سطحیقراربگیرندکهقانونپذیریبهویژگیفرهنگیشانتبدیلشودوضامنتهایاخالقیبرایآنمهیاشود.

شکلزمانیممکناستکهازراهآموزشوپرورشدرمکاتبترویجگرددتابهمرورزمانفرهنگقانونپذیریدرجامعه

.گیرد

 حقوق مدنی 

دهددرجامعهدرکنارهمزندگیهااعماززنومرددارایحقوقوتکالیفیهستندکهبهآنهااجازهمیانسانهمه

کنند.اصوالتعییناینحقوقوتکالیف،امرقانونیبودهوتوسطقانونگذاراندرقالبقوانینمختلفوضعشدهاست.

طور توانددرتعیینحقوقوتکالیفاشخاصنقشداشتهباشد.یکیازاینقوانینیکهبهنیزمیاگرچهعرفهرجامعه

آنهاپرداختهاست،قانونمدنیاستوحقوقیکهازهاواحکاموقواعدویژههمهجانبهبهتعیینوبررسیحقوقانسان

بهنظرمیشودگیردتحتعنوانحقوقمدنینامبردهمیاینقانوننشأتمی رسد،حقوقمدنیمجموعهقواعدو.

هاازمیانیکجامعهمتناسببافرهنگوعرفآنجامعهبیرونمقرراتیهستندکهدرتعیینحقوقوتکالیفانسان

 آمدهاست.

شدنبا بیشرتآشنا ازجمله زمینههایمختلف، حقوقمدنیدر از والیتجوزجانباالبردنسطحآگاهیمردم در

وجود نهادهایمدنیبا کارهاییاستکه والیتاز وضعیتاداره قوانینو حقوقبرش، مفاهیمیچوندموکراسی،

بر نقشجامعهمدنیبهویژهدرزمینهآگاهیدهیبهمردمبسیارموفقبودهاست..چالشهایبسیارانجامدادهاست

بهگونهنهادمدنیدروالیتجوز۳۸اساسآماررسمی،درحالحارض ایننهادها نفربا جانفعالیتداردوصدها

دروالیتجوزجاننهادهایمدنینقشخودرابهعنوان"پلیمیاندولتومردم".مستقیموغیرمستقیمکارمیکنند

رانتعریفمیکنندوآگاهیدهی،دادخواهی،دفاعازحقوقبرشراازوظایفخودمیدانند.خوشبختانه،زنان،دردو

جدیدحیاتسیاسیوالیتمانقشبرجستهترازگذشتهیافتهاند.آنهادرنهادهاوسازمانهایمختلفاجتامعیحضور

شکلگرفتهاست،کهفعالیتهایچشمگیریجوزجانفعالداشتهاند.عالوهبرآن،تعدادازنهادهایزناننیزدروالیت

شامریاززنان،درعرصۀفعالیتهایاجتامعیمساعدساختهاندودربرخیازنیزداشتهاند.ایننهادها،زمینهرابرای

مواردتوانستهاندکارهایمؤثریدرسطحوالیتانجامدادهوبرایبهبودوضعیتزناندروالیتجوزجانتالشمنایند.

 کارهایخوبیرا آموزشهایمسلکیومهارتهایفنی، درزمینۀآموزشهایعمومی، اینها،مثالً: بر انجامدهند.عالوه

نهادهایمدنیزنان،دراحقاقحقوقبرشیزناننقشقابلمالحظهییداشتهوبرایدادخواهیازحقوقآنهافعالیت

کردهاند.بااینهمهمنیتوانگفتکهزنانازنقششایستهومعادلبامرداندروالیتجوزجانبرخوردارشدهاند.

رضورتاستکهبتوانبهاینخواستدستیافت.آنچهکهدرباالتذکردادهشد،درمقایسهباهنوزتالشهایزیادی
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اندازه درشهرشربغانتا کاملنیست. بههیچوجهکافیو دستاوردهایفعلی، غیرآن، در شاهدگذشتهبود؛ ییما

حضورجامعۀمدنیبسیارکمرنگاست.هاینهادهایمدنیمیباشیم؛امادرولسوالیهاومناطقروستایی،فعالیت

جامعۀمدنیدروالیتجوزجاندرحالتتوسعهورشداستوباالخرهدرحالتآموزشوتطبیقنقشهایخوداست.

درطولچندسالگذشتهدرمواردمشخصی،نقشنهادهایمدنیدروالیتجوزجانبسیارمؤثروبارزبودهاست؛مثالً

سیجمردمبرایمشارکتدرانتخاباتونظارتبرانتخابات،نقشبسیارمهمواساسیداشتهدرآگاهیدهیعامه،ب

رودکهایننقشنسبتبهانتخاباتگذشتهبرجستهترشودوبرایتقویتاست.حاالهمدرآستانۀانتخابات،امیدمی

خداوندبهماچشمبصیرتعطاکندتارسانههایآزادوتحققحقدسرتسیبهاطالعاتبایدمتعهدانهتالششودتا

 .بتوانیمشهروندانشایستهباشیموحکومتشایستهخودراانتخابکنیم

 دارات دولتی )واحدهای اداری( موجود ا

نفریعرضه۵۷۹۸۳۳کارمندبرایجمعیتبالغبر۱۰۲۸۹ادارهدولتیذیلباداشنت۵۳دروالیتجوزجانبهتعداد

)قوماندانیامنیه،ریاستامنیتملیواردویملی(نهادهایامنیتیقابلیادآوریاستکهپرسونل .خدماتمینامیند

شاملاینجدولمنیباشند:

مجموعکارمنداناناثکارمندانذکوراسمادارهشامره

۱۳۹۱۲۱۵۱ مقاموالیت۱

۵۱۶ شورایوالیتی۲

۹۱۱۳۱۰۴ ریاستشاروالی۳

۸۲۱۲۹۴ ریاستمستوفیت۴

۱۵۰۱۵ ریاستاقتصاد۵

۱۷۲۶۲۲۳۴ ریاستصحتعامه۶

۳۷۷۰۱۹۹۰۵۷۶۰ ریاستمعارف۷

۵۳۹۶۲ ریاستزراعت،آبیاریومالداری۸

۱۰۳۴۱۰۷ ریاستمحکمهاستیناف۹

۵۷۴۶۱ ریاستحارنوالیاستیناف۱۰

۶۹۶۷۵ ریاستعدلیه۱۱

۲۴۶۷۲۳۱۸ ریاستپوهنتونجوزجان۱۲

۷۱۸ ریاستکمسیونمستقلانتخابات۱۳

۴۱۲۴۳ ریاستاحیاوانکشافدهات۱۴

۴۸۲۰۲۲۵۳ ریاستکارواموراجتامعی۱۵

۴۳۶۴۹ ریاستمخابراتوتکنالوژیمعلوماتی۱۶

۳۶۰۳۶ ریاستفوایدعامه۱۷
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۱۵۰۱۵ ریاستامورشهرسازی۱۸ 

۵۰۹۵۷۵۶۶ ریاسترسوینفتوگاز۱۹

۱۸۰۱۸ ریاستامورمهاجرین۲۰

۲۶۳۲۹ ریاستاطالعاتوفرهنگ۲۱

۸۸۱۷۱۹۵۲ ریاستتصدیافغانگاز۲۲

۲۳۳۲۶ ریاستحوزهدریایی۲۳

۱۶۰۱۶ ریاستحفاظتمحیطزیست۲۴

۶۹۱۵ ریاستامورزنان۲۵

۶۰۶ ریاستمبارزهباحوادثطبعیی۲۶

۲۵۵۳۰ ریاسترسهمیاشت۲۷

۱۷۲۱۹ ریاستمعادن۲۸

۷۰۷ ادارهملیاحصاییهومعلومات۲۹

۶۲۸ رياستمبارزهعلیهموادمخدر۳۰

۱۸۲۰۱۸۲ ریاستحجواوقاف۳۱

۱۳۲۱۲ ریاستاموررسحدات،اقواموقبایل۳۲

۱۶۱۹۱۷۰ ریاستبرشنارشکت۳۳

۱۳۰۱۳ کمیتهصلح۳۴

۴۱۲۴۳ریاستاراضی۳۵

۱۲۰۱۲ آمریتآبرسانیوکانالزاسیون۳۶

۱۰۰۱۰ آمریتمیدانهوایی۳۷

۵۰۵ آمریتامورکوچیها۳۸

۱۶۲۱۸ آمریتتجارتوصنایع۳۹

۱۰۰۱۰ آمریتتربیتبدنی۴۰

۱۰۲۱۲ آمریتاصالحاتاداریوخدماتملکی۴۱

۴۸۲۹۵۵۷۷ آمریترسوینفتوگاز۴۲

۱۷۱۱۸ آمریترایودتلویزیون۴۳

۴۰۴ مدیریتارزاق۴۴

۱۳۱۱۴ مدیریتعمومیدافغانستانبانک۴۵

۹۴۱۳ مدیریتعمومیبانکملیافغان ۴۶
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۱۰۰۱۰ مدیریتموادنفتی۴۷

۵۱۱۵۲ مدیریتعمومیثبتاحوالنفوس۴۸

۱۱۰۱۱آمریتتصدیملیبس۴۹

۱۸۰۱۸زمینیآمریتتنظیمترانسپرت۵۰

۷۶۲۰۲۶۶۹۱۰۲۸۹مجموع

 :اداراتمربوطهمنبع معلومات

گانهوالیتجوزجانفعالیتدارند:۱۰لستواحدهایسومیاداراتمرکزیکهدرولسوالیهای
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√√√√√√√√√√√√√√آقچه۱

فیض۲

آباد

√√√√√√√√√√√√√

√√√√√√√√√√√√مردیان۳

√√√√√√√√√√√√خانقاه۴

√√√√√√√√√√√√√منگجک۵

خواجه۶

دوکوه



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√√√√√√√√√√√√√قرقین۷

√√√√√√√√√√√خمآب۸

قوش۹

تپه

√√√√√√√√√√√√

√√√√√√√√√√√√درزاب۱۰

 (PDCکمیته انکشافی والیتی ) 

یکمرتبه اقتصادیحداقلماه انکشافی/ جلساتکمیته  ، انکشافیوالیتیایجادگردیده والیتجوزجانکمیته در

تدویرمیگرددوسکرتریتاینکمیتهراریاستاقتصادبهعهدهدارد.هدفازتدویرجوزجانتحتریاستوالیوالیت

رهربیسازیوالیتیبودهوبهطورمنظموبهموقعپیشرفتهواینجلساتاطمینانیافنتازامورپالنگذاریوبودجه

والیتازنزدیکپالنهایانکشافیشانرادرراستایحصولاطمینانازاینامرکهپالنهاییادشدهبهطورموثرو
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درمیاناداراتنظارتمناید.برگذاریاینجلساتباعثایجادهامهنگیهرچهبیشرت؟درموعدمقررانجاممیپذیرد 

دولتیوغیردولتیدررابطهبهامورانکشافیدرسطحوالیتمیگردد.

عهدههجلساتکمیتهانکشافیوالیتی،هامهنگیهایالزمرابانهادهایوالیتیودونرهابخاطرانکشافوالیتب

فعالیتهاواقداماترادرسطحداشتهودرضمنتامینشمولیتعدالتجنسیتیدرپالنانکشافوالیتیودیگر

در ریاستهایسکتوریرا والیتبدوشدارد.ازجانبدیگروجودکمیتهانکشافیوالیتیاینفرصترامیدهدتا

یارهایخدماتی،حسابدهگرداند.قبالبرنامههایخود،مطابقتوافقاتانجامشدهدرزمینهتامینحداقلمع



 رسیدگی به حوادث طبیعی

مبارزهباحوادثفعالبودهویکیازعمدهترینوظایفآنمقابلهباحوادثطبیعیوآمادگیدروالیتجوزجانکمیته

،زلزلهوسالیکاهشحداکرثخسارات)انسانی،حیوانیومالی(ناشیازحوادثطبیعیوغیرطبیعی)سیل،خشک

خشکسالیوسیالبهایآنراباشندگاناستکههمیشهیوالیاتجوزجانازجملهازآنجائیکهوالیتجنگ(میباشد.

مردممتقبلتلفاتوخساراتموسمیتهدیدمینامید. بارانهایسنگینورسازیرشدنسیالبها اثر در ، ساالنه

محلینهنگفتمیگرد اداره و نگرانیهایجدیمردم یکیاز که برایجوزجاند، ولیخوشبختانه میرود شامر به

مؤثروبهموقعپاسخگوییخیریهداخلیوخارجیموسسات،اداراتدولتیتوسطیدگیبهمترضریندرارسعوقترس

 آمادگی،مقابلهوکاهشصورتمیگیرد. اینکمیتهتحتریاستمقاموالیتفعالیتداشتهومسؤلیتهامهنگی،

ترادرسطحوالیتبهعهدهدارد.منایندههایشمولاسکانمجددوکاهشتلفاهخساراتوتبعاتناشیازحوادثب

ریاستمبارزهباحوادث،شورایوالیتیومنایندگانمتامریاستهایسکتوری،پولیسملی،اردویملی،جمعیت

 هاللاحمرافغانیومنایندگیهایمللمتحدوموسساتهمکارداخلیوخارجیعضویتاینکمیتهرادارند.

 مقام والیت جلسات اداری

 بیشرتبیناداراتدولتیتاًسیسگردیده هدفایجادهامهنگیهرچه مجلساداریاستمجالساداریوالیتبا .

روزیکبارتحتریاستوالیوالیتتشکیلجلسهمیدهدوتصمیمپیرامونموضوعاتمختلفتوسط۱۵والیتدرهر

اکرثیتآراءاتخاذمیگردد.

89 71 89 95 141 

817983252 

568018893 

988085126 

321458223 

605237086 

1392 1393 1394 1395 1396 

و بودجه مصرف شده به افغانی به  انکشافی تعداد پروژه های تطبیق شده

 تفکیک سال

 تعداد پروژه 
 بودجه مصرف شده
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 شورای والیتی جوزجان

والیتجوزجانپسازفروپاشیطالبانوپیریزینظامنوینمبتنیبرارزشهایدموکراتیک،خوبدرخشیدهوهم

هانهادمدنیوسازمانهایاجتامعیدرراستایبهبوداجتامعیوفرهنگیفعالیتدارندودراتصالملتباهاکنوند

منایندهمنتخبداردودرروابطمردمیبا۱۵یتیاستکهدولتنقشکلیدیدارند.والیتجوزجاندارایشورایوال

انکشافی هایاصالحیو برنامه نظارتاز اصالحاتو محلیورفعمشکالتتخنیکی، والیتاداره میکند. نقشایفا

قعهمهمنایندهازشورایوالیتیدرمرشانوجرگهداردکهدروا۱منایندهدرولسیجرگهو۵جوزجانبهتناسبنفوس،

مردمجوزجاندرشورایملیهستند.یممثلاراده

 کمیته امنیتی 

)اردویملی،پولیسملیومتشکلازمنایندگانکهکمیتهامنیتیغرضهامهنگیوتبادلنظروتصامیممهمامنیتی

پیرامونتشکیلجلسهدادهواستوهفتهیکبارهتحتریاستوالیوالیتجوزجانایجادگردیدمیباشدامنیتملی(

تصامیمدرزمینهجستجووراههایبیرونرفتازآنراوبحثوتبادلنظرمنودهچالشهایامنیتیرفعوضعیتوبهبود

دراینجلسهبرعالوهارگانهایذیربطامنیتی،روسایشورایوالیتیوکمیتهصلحنیزاشرتاکالزماتخاذمینامیند.

د.نمینامی

  ن والیتی مبارزه عليه اختطاف وقاچاق انسانکمیسیو 

بهمنظورمبارزهعلیهجرایماختطافوقاچاقانسانوومهاجرانوالیتیمبارزهعليهاختطافوقاچاقانسانکميسيون

امورزنان،تأمینهآمهنگیمیانمراجعذیربطتحتریاستمقاموالیتجوزجانایجادگردیدهوریاستهایعدلیه،

،کارامورفحجواوقاارشاد،ارف،پوهنتون،اطالعاتوفرهنگ،قوماندانیامنیه،صحتعامه،عودتمهاجرین،مع

،حقوقبرش،ریاستاستیناف،حارنوالیمبارزهعلیهجرایمامنیتداخلیوخارجیاجتامعیشهداومعلولین،حارنوالی

 .کمیسیونمیباشندامنیتملیوانجمنمستقلوکالیمدافعاعضایاین

 کمیته هامهنگی محیط زیستی

کمیتههامهنگیوالیتیمحیطزیستیتحتریاستمقاموالیتجوزجانبخاطربهبودوتقویتوضعیتمحیطزیست

ساملایجادگردیدهومشکالتگسرتدهمحیطزیستیراشناساییودرحلمسایلحادمحیطزیستیاقداماتالزمو

یکمیتههامهنگیمحیطزیستیوالیتجوزجانمتشکلازروسایمتامادارات،شورایوالیتی،مبوقعمینامید.اعضا

حلرابهمتامچالشهایمحیطزیستیکهریاستهایولسواالنورئیساتحادیهپیشهورانمیباشدواینکمیتهراه

.نامیدحفاظتمحیطزیستقادربهرسیدگیآننیست،جستجومی

 شونت علیه زنکمیسیون منع خ

خشونت منع قانون ماده مندرج حکم از بتاسی زنان ۷۹علیه شامره مصوبه و افغانستان اساسی مورخ۱۶قانون

بداخل۱۵/۴/۱۳۸۸ ۴شورایوزیران و توشی۴۴فصل رویایناساسدروالیتجوزجان،حماده استو گردیده

هاایجادگردیدهوریاستزنانومحوخشونتعلیهآنکمیسیونمنعخشونتعلیهزنانکهبههدفحامیتازحقوق

حجواوقاف،عدلیه،امورارشاد،ارنوالی،قوماندانیامنیه،صحتعامه،کارواموراجتامعی،حهایمحکمۀاستیناف،

زنان،معارف،پوهنتون،انجمنمستقلوکالیمدافع،اطالعاتوفرهنگوحقوقبرشاعضایاینکمیسیونمیباشد
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.کمیسیونمنعخشونتعلیهزنانتحتریاستمقاموالیتجوزجانوسکرتریتریاستامورزنانجلساتخویشرابه 

وزنانوارتقایسطحآگاهیحقوقیصورتمداومدرهرماهیکباربرگزارورسالتخویشرادرراستایکاهشخشونت

 اداءمیمنایند.مردان

 کمیته مبارزه با مواد مخدر

ریاستمقاموالیت،جلساتخودرابطورماهوارتدویرمینامیدوتحتدروالیتجوزجانکمیتهمبارزهباموادمخدر

میالدیبهاینسودرحالتطبیقپالنملیمبارزهباموادمخدرمیباشد.اینپالنهامهنگی۲۰۱۵حکومتازسال

صحتایجادمنوده.باتوجهبهاینکهاصالحاتموفقنیازمندالزمرامیاننهادهایتطبیقکنندهقانون،معارفو

سالآیندهحکومتبهسعیوتالشخویشجهتارائهمعیشتبدیلبرایدهاقین۵تعهداتدرازمدتاستدرمدت

دادامهخواهدداد.ازطرفدیگرحکومتبرایتنفیذجدیقوانینمبارزهباپولشوییوقاچاقموادمخدرکارخواه

منود.

 تحلیل جندر   

هایغیردولتی،سکتورچوکاتموسساتدولتیودرمعموالٌمردان،نشانمیدهدجندرصورتگرفتهبخشتحلیلکهدر

و مالداری،سکتورامنیتی،رشکتها،خصوصی تجارت، ها، نجاری،رسانه مانند مختلف های خبازی،آهنگری،حرفه

در زراعت، درمزدی،روزکارگری،بخشهایفرهنگی،فروشی،دستیوری،ادکانداری، بخشصنعتچوپانی، وظایفو

مرصوفکارجوزجانآبادیغیرمسلکیدیگردرحرفههایمسلکیوبسیاریازمعلمیوانجیرنی،مسلکیمانندطبابت،

رشکتها،خصوصیوهایغیردولتی،سکتورچوکاتموسساتدولتیودرمعموالٌجوزجانوالیتدرزناننیز.هستند

مورهدوزی،خامکدوزی،گلدوزی،مالداری،صنایعدستی،،طبابتمعلمی،آرایشگاه،مرغپروری،منزل،کارهایامور

وفعالیتاند.مرصوفکاررسانههاهایمدنی،نهاددرایوری،،گلیمبافیقالینبافی،خیاطی،

،گلیموصنایعدستی)صنعتقالینایفامیکنند.اقتصادیانکشافنقشکلیدیرادرسکتورجوزجانمردانوزنان

غیره(ازجملهداراییهایکلیدیواساسیبرایمعیشتخانوادههایوالیتجوزجانبهشامرمیرود.اماتاکنوندر

است.سطحوالیتجوزجانبهعواملیکهسببتقویتدسرتسیزنانبهچنینمنابعیمیشود،کمرتتوجهصورتگرفته

دروالیتجوزجانبخاطربهبودوضعیتاقتصادیزنانوبهبودوضعیتاجتامعیآنانوحلمشکالتتعلیموتربیه،

صحت،کاهشخشونت،کاریابی،اشرتاکدرتصمیمگیریهایسیاسی،حقرای،حقانتخابشدنراهکارهای

اززناندروالیتجوزجان،مدنظرگرفتهشدهاست:مناسبیراجستجومیمنایدوفعالیتهایذیلبخاطرحامیت

 افزایشتعدادزناندرسطوحرهربیاداره 

 افزایشسهمزناندرساختارتشکیالتی 

 بهبودوضعیتاقتصادیواجتامعیآنها

 فراهمآوریتسهیالتحامیویبرایزنان

 کاهشاعاملخشونتآمیزعلیهزنان

 مدیریتیومسلکیزنانانکشافسویهتحصیلی،مهارتهای

 ارتقایآگاهیجندر

 اشرتاکآناندرتصمیمگیریها
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 باالبردنظرفیتزنان 

 افزایشمیکانیزموفرصتهابرایرهربیومشارکتزنان

 بهبودشیوههایدسرتسیزنانبهعدالتازطریقآموزش

 رها،ورکشاپهاترویجآگاهیحقوقیدرموردزنانازطریقنرشموادآگاهی،سیمینا

 معرفییکتعدادزنانکارمندمستعدبهموسساتتحصیالتعالیمبنظورارتقایسویهتحصیلیآنها

 رسیدگیبهمسایلمصونیتوامنیت

 تدویرورکشاپها،سیمینارهاوکنفرانسهامبنظوراگاهیدهیزنانازمسایلجندر

 املللیدرراستایانکشافتساویجندرهمکاریموسساتغیردولتی،جامعهمدنیوبین
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 فصل سوم

 والیت غور ۱۳۹۷بودجه انکشافی و مصارف پروژه های انکشافی سال 

 معارف

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

وحقوقبرشازطریقفراهمآوریزمینهدسرتسیمساویانههمهاساساتدینمقدساسالم،احرتامبهارزشهایملی

 بتعداد میباشد، کیفیت با تربیه و تعلیم به کشور 353اتباع عمومی، تعلیامت مکاتب6داراملعلمین،10مکاتب

مدارسدینی،فعالیتدارند.24تخنیکی،

آنازطبقهاناثدراینمکاتبمشغول77,744ذکورو115,766شاگردکهازآنجمله193,510مجموعابهتعداد

 فراگیریدانشهستند.

معلوماتمخترصرادرموردوضعیتمعارفاینوالیتبیانمیکند.جدولذیل

 معارف

مکاتبتخنیکیمدارسداراملعلمینمکاتبعمومی کتگوری
تعدادشاگردان

مجموعاناثذکور

 193,510 77,744 115,766 6 24 10 353 تعداد

دریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانستانفامیلهاعالقمندبیشرتبهتعلیمو

 والیت مکاتب در شاگردان تعداد میفرستند. مکاتب به تعلیم فراگیری برای را خود اطفال و گردیده فاریابتربیه

ابلمالحظهرانشانمیدهد.قسمیکهدرفوقدیدهمیشودیکرقمق

  بودجه معارف:

وزارتمعارفساالنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیوانکشافیدریافتمیکندوقسمیکهدرشکلدیده

میشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیبهمرصفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازموجودیتتشکیلبزرگ

 مصارفعادیبرایتعدادزیادمکاتبکهدررستارسکشورموجوداستمیباشد.دروزارتمعارفو

جزئیاتبودجهمعارفوالیتجوزجاندرشکلذیلانعکاسدادهشده.
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قرارذیلاست.هاستتعدادپروژههایکهدراینوالیتازطریقوزارتمعارفتطبیقشد

 1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

%40,000,00050اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی

%2,046,46997انکشافزيربنایتعليموتربيه

%4,343,00498سوادآموزیوتعليامتغريرسمی

%46,484,85518والیترسحدیشاملوغرب11پروژههایانکشافی

%42,000100انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی

%4,931,5710وجوهغیرمرشوطوالیات

%1,470,5880استخداممعلیمین&;اناثدرروستاها

EQUIP16,7670%تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل

%99,335,25435مجموع

 زراعت

جوزجانباداشنتساحاتوسیعزراعتیدرشاملکشوریکیازوالیاتزراعتیمحسوبمیگرددکههفتاددرصدمردم

هزارهکتارزمینزراعتیوجوددارد،ازاینکهاین215آنمرصوفمالداریوزراعتاند.درمربوطاتاینوالیتبیشاز

ابدونکشتباقیمیامند.آبزراعتیجوزجانازوالیاتبلخووالیتمنبعآبزراعتینداردقسمتاعظماینزمینه

رسپلتامینمیگرددکهبهاینترتیبزارعینولسوالیهایآقچه،مردیان،خانقاه،فیضآبادومنگجیکازآبدریای

استفادههژدهنهربلخوزارعینولسوالیخواجهدوکوهوجمعیازدهاقینقریههایشهرشربغانازآبدریایرسپل

میکنند.

اقالمعمدهکشتزارعیناینوالیتراگندم،جو،جواری،زغر،باجر،ماش،نخود،زیرهو...تشکیلمیدهد.عالوهبرآن

نوعانگورازشهرتخوببرخورداراست.امادرپهلویانگورمیوههایهمچونزردآلو،شفتالو،ناک،بادام،24پرورش

مجموع
 بودجه

بودجه
 عادی

مصرف
بودجه
 عادی

 

869,20

7  

 

769,87

1  
 

541,16

3  

 بودجه عادی

 افغانی 000ارقام به 

مجموع
 بودجه

بودجه
 انکشافی

مصرف
 انکشافی

 

869,20

7  

 99,335  
 34,647  

 بودجه انکشافی

 افغانی 000ارقام به 
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آلوگیالس،آلوبالو،قرآلوومیوههایدیگرنیززیاداست.زمینهایجوزجانحاصالتپیاز،چهارمغز،آلوبخارا،سیب، 

تربوز،خربوزه،بادرنگ،ترهودیگرحبوباتوسبزیجاتنیزمیدهدوآبوهوایشبرایاینحاصالت،بهسایرمساعد

باااستفادهازمحص والتزراعتیقالین،گلیم،هینگ،شیریناست.درحالحارضاقالمعمدهصادراتیاینوالیترا

بویه،پوستقرهقلوسامرقوحشیتشکیلمیدهد.

  بودجه:

قسمیکهدرشکلدیدهمیشودبودجهانکشافیبخشزراعتوالیتجوزجانبهمراتببیشرتازبودجهعادیایناداره

بودهومیتوانخوشبینیکآیندهخوبدراینمیباشدکهبیانگررسمایهگزاریهایبیشرترویزراعتدراینوالیت

 بخشباشیم.

پروژههایانکشافیدروالیتجوزجانتطبیقشدهاستکهجزئیاتآنقراررشحذیلاست.11بهتعداد    

 زراعت1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

%1,038,1100ساختامنوتجهیزدفرتترویجدروالیاتوولسوالیها

%17,281,6004تهیهوتوزیع&;تخمهایبذریوکودکیمیاوی

%313,201100برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی

39,818,22730%(NHLPبرنامهملیباغداریومالداری)

%6,298,95042مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی

8,860,58090%(OFWMPتنظیمآبدرمزرعه)

%3,174,000100توسعهکشتپختهوزعفران

%2,711,428100برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاکجامعه

%102,941100پروژهآبیاریوذخایرآب

%1,821,938100ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی

%2,350,9520پروژههایانکشافیوالیتی

%83,771,92737مجموع

 

مجموع
 بودجه

مصرف بودجهعادی
 بودجهعادی

 

104,81

7  

 21,045   13,752  

 بودجه عادی

 افغانی 000ارقام به 

مجموع
 بودجه

بودجه
 انکشافی

مصرف
 انکشافی

 

104,81

7  

 

83,772   

31,341  

 بودجه انکشافی

 افغانی 000ارقام به 
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 تحصیالت عالی

بتعداد7دروالیتجوزجانیکپوهنتوندولتیکهدارای نفر4,638استادو157پوهنحیمیباشدموجوداست.

محصلمیباشد

 تحصیالتعالی

تعدادمحصلینتعداداستادتعدادپوهنحیهاپوهنتونکتگوری

 4,638 157 7جوزجانتعداد

 :بودجه تحصیالت عالی

  بالغمیشودبه بودجهکهوزارتتحصیالتعالیبرایوالیتجوزجانتخصیصداده ملیونافغانیکه142مجموعا

بیشرتاینمبلغرویبودجهعادیمبرصفخواهدرسیدودربخشانکشافیبودجهاندکیاختصاصدادهشده.

تحصیلاتعالیتطبیقگردیده.پروژهانکشافیدراینوالیتدربخش1بتعداد1397درسال   

 1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

 %28 3135000تدویربرنامههایماسرتیوشبانهدرنهادهایتحصیلی

 %28 3,135,000 مجموع

احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتجوزجانقرارجدولذیلمیباشد.:صحت عامه

 صحت

ظرفیتتداویمریضانتعداددکتورانپوستهصحیشفاخانهدولتیکتگوری

 332 4تعداد
 

37,860 

بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتجوزجانازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفته :بودجه بخش صحت

شدهدرگرافذیلنشاندادهشده،وگرافنشاندهندهایناستکهبیشرتینبخشبودجهباالیپروژههایانکشافی

 مبرصفمیرسید.

مجموع
 بودجه

بودجه
 انکشافی

مصرف
 انکشافی

 

142,58

9  

 3,135   878  

  000بودجه انکشافی ارقام به 

مجموع
 بودجه

مصرف بودجهعادی
 بودجهعادی

 

142,58

9  

 

139,45

4   

88,608  

 000بودجه عادی ارقام به 
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ینوالیتتطبیقشدهاستقرارذیلاست:تعدادپروژههایانکشافیکهازجانبوزارتصحتعامهدرا 

 1397پروژههایانکشافی

بودجهپروژه
فیصدی

مرصف

 %38 643,200برنامهملیمعافيتکتلوی

 %52 29,144,156 تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور

اعامروبازسازیشفاخانههاوکلینیکهادروالیاتوخریداریتجهیزات

 طبی
75,289,800 

 

 %72 80,131,262 تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور

 %50 300,000 تقویهسیستمصحی)روندسوم(

 %100 13,668,000 اعامرشفاخانهوالیتیجوزجان

1396اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژههایوالیتیبرایسالهای

 1397و
14,055,715 0% 

 %0 20,000,000 ازوجوهغیرمرشوطاعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیات

 %100 53,949,637 پروژهصحتمندی

 %71 287,181,770 مجموع

 انرژی و آب

پروژهانکشافیکهتنظیمآب،تحکیمسواحلدریاییوفراهممنودهبرقمیباشددراینوالیتتحت3درحالحارض

تطبیقاست،

:بودجه به آببالغمیشود بخشانرژیو اینوالیتدر بخش24بودجه بیشرتینبخشآندر افغانیکه ملیون

انکشافیمبرصفخواهدرسید.

مجموع
 بودجه

بودجه
 عادی

مصرف
بودجه
 عادی

 

374,74

4  

 

87,562  
 

62,765  

 000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
 بودجه

بودجه
 انکشافی

مصرف
 انکشافی

 

374,74

4  
 

287,18

2  

 

203,36

3  

  000بودجه انکشافی ارقام به 
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 پروژههایانکشافیکهدرسالجاریدراینوالیتتطبیقشدهاستقرارذیلاند.

 1397پروژههایانکشافی

بودجهپروژه
فیصدی

مرصف

 %100 12,270,551انکشافسیستمآبیاریدرافغانستانپروژهاحیاءو

 - تحکیمسواحلدریاها
 

کیلوولتازترکمنستانالیخمآب،متدیدشبکههای110متدیدوانتقاللین

 توزیعیولسوالیهایقرقین،خمآبوموریچاقواحداثسبستیشنخمآب
6,700,000 0% 

 %64 18,970,551 مجموع

 فواید عامه

رسکهای عبارتاز که منوده نوعرسکاعامر سه دید لزوم به نظر عامه وزارتفواید والیتفاریابطبقمعمول در

275کیلومرتمیباشدکهازآنجمله416قیرریزیشده،خامهورسکهایجغلاندازیشدهمیباشد.رسکهایوالیت

کیلومرتخامهاست.28اسفالتیو113کیلومرتجغلی،

فوایدعامهدروالیتجوزجانبالغمیشودبه:بودجه میلونافغانیکهجزئیاتآندرشکلذیل173بودجهوزارت

 نشاندادهشده.بیشرتینبخشبودجهفوایدعامهدربخشانکشافیاختصاصدادهشدهاست

مجموع
 بودجه

مصرف بودجهعادی
 بودجهعادی

 24,180  

 5,210  
 3,762  

 000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
 بودجه

بودجه
 انکشافی

مصرف
 انکشافی

 24,180  

 18,971  

 12,211  

  000بودجه انکشافی ارقام به 
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شدهاستقرارذیلاست.پروژههایموجودانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهدروالیتجوزجانتطبیق  

 1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

 %62 99,867,218برنامهميلرسکهایروستايی)وزارتفوايدعامه(

 %0 67,650,000 ساختامنرسکهایحلقویشهرشربغان

 %0 170,000 کیلومرت18ساختامنرسکازآقچهالیولسوالیمردیانبطول

 %37 167,687,218 مجموع

 پروژه های والیت جوزجان

 لستپروژههایانکشافی

مرصف بودجه پروژه اداره

5,385,298 8,975,498 
;ابتدائيهوnbspاعامروترميماسايسمحاکم&

 مرافعهدرواليات
سرتهمحکمه

- 68,340 
;وزارتمالیهnbspارتقایظرفیتبرایکارمندان&

 بهشمولجندر
مالیهوزارت

وزارتمالیه برنامهآموزشیدرازمدت 176,000 113,400

وزارتحج،ارشادواوقاف اعامرمساجد 4,015,425 4,015,425

وزارتامورداخله ;تعمیراتزندانnbspاعامر& 33,476,540 25,476,540

وزارتمعارف اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی 40,000,000 20,000,000

وزارتمعارف انکشافزيربنایتعليموتربيه 2,046,469 1,978,105

وزارتمعارف سوادآموزیوتعليامتغريرسمی 4,343,004 4,244,303

مجموع
 بودجه

مصرف بودجهعادی
 بودجهعادی

 

173,367  

 5,680   3,995  

 000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
 بودجه

بودجه
 انکشافی

مصرف
 انکشافی

 

173,36

7  

 

167,68

7  

 61,651  

  000بودجه انکشافی ارقام به 
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8,383,072 46,484,855 
والیترسحدیشامل11پروژههایانکشافی

 وغرب
وزارتمعارف

وزارتمعارف انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی 42,000 42,000

وزارتمعارف وجوهغیرمرشوطوالیات 4,931,571 -

وزارتمعارف ;اناثدرروستاهاnbspاستخداممعلیمین& 1,470,588 -

- 16,767 
تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل

EQUIP 
وزارتمعارف

877,500 3,135,000 
تدویربرنامههایماسرتیوشبانهدرنهادهای

 تحصیلی
وزارتتحصیالتعالی

91,575 134,630 
;پالنnbspحامیتازفعالیتهایحقوقی،&

 گذاریوادغاممجدد

وزارتامورمهاجرینوعودت

کنندهگان

وزارتمعادنوپطرولیم انکشافچاههایگازشربغان 201,000,000 4,761,060

وزارتمعادنوپطرولیم درمرکزووالیاتاعامرتعمیراتوتجهیزاتآن 13,382,468 4,014,727

30,498,079 93,500,000 
کیلومرتازشهر94پروژهنصبپایپالینجدید

 شربغانالیمزاررشیف
وزارتمعادنوپطرولیم

- 48,000,000 
انکشافدوحلقهچاهگازداردرساحهیتیمطاق

 والیتجوزجان
وزارتمعادنوپطرولیم

180,000 216,760 
ارتقایظرفیتبرایکارمندانوزارتاقتصادبه

 شمولجندر
وزارتاقتصاد

وزارتاقتصاد تقویتسیستمپالنگذاری،نظارتوارزیابی 120,000 120,000

وزارتاقتصاد مدیریتپروژههایکوچکرسحدی 425,040 420,000

وزارتصحتعامه برنامهملیمعافيتکتلوی 643,200 244,000

وزارتصحتعامه تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور 29,144,156 15,121,867

62,622,042 75,289,800 
اعامروبازسازیشفاخانههاوکلینیکهادروالیات

 وخریداریتجهیزاتطبی
وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامه تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور 80,131,262 57,675,256



 

84 
 اقتصادوزارت

 

 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

وزارتصحتعامه تقویهسیستمصحی)روندسوم( 300,000 150,000 

وزارتصحتعامه اعامرشفاخانهوالیتیجوزجان 13,668,000 13,600,000

- 14,055,715 
اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژههایوالیتی

 1397و1396برایسالهای
وزارتصحتعامه

- 20,000,000 
تاسیساتصحیدروالیاتازوجوهاعامروبازسازی

 غیرمرشوط
وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامه پروژهصحتمندی 53,949,637 53,949,633

280,000 280,000 
هآمهنگیوتطبیقپالنکاریملیبرایزنان

 افغانستان
وزارتامورزنان

- 1,038,110 
ساختامنوتجهیزدفرتترویجدروالیاتوولسوالی

 ها
زراعتآبیاریومالداریوزارت

661,910 17,281,600 
;تخمهایبذریوکودnbspتهیهوتوزیع&

 کیمیاوی
وزارتزراعتآبیاریومالداری

وزارتزراعتآبیاریومالداری برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی 313,201 313,198

وزارتزراعتآبیاریومالداری (NHLPبرنامهملیباغداریومالداری) 39,818,227 11,921,617

وزارتزراعتآبیاریومالداری مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی 6,298,950 2,663,230

وزارتزراعتآبیاریومالداری (OFWMPتنظیمآبدرمزرعه) 8,860,580 7,974,521

ومالداریوزارتزراعتآبیاری توسعهکشتپختهوزعفران 3,174,000 3,170,000

وزارتزراعتآبیاریومالداری برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاکجامعه 2,711,428 2,711,428

وزارتزراعتآبیاریومالداری پروژهآبیاریوذخایرآب 102,941 102,941

مالداریوزارتزراعتآبیاریو ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی 1,821,938 1,821,937

وزارتزراعتآبیاریومالداری پروژههایانکشافیوالیتی 2,350,952 -

وزارتانرژیوآب پروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاریدرافغانستان 12,270,551 12,211,059

وزارتانرژیوآب تحکیمسواحلدریاها - -
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- 6,700,000 

ترکمنستانکیلوولتاز110متدیدوانتقاللین

الیخمآب،متدیدشبکههایتوزیعیولسوالی

هایقرقین،خمآبوموریچاقواحداثسب

 ستیشنخمآب

وزارتانرژیوآب

وزارتفوایدعامه برنامهميلرسکهایروستايی)وزارتفوايدعامه( 99,867,218 61,650,717

وزارتفوایدعامه ساختامنرسکهایحلقویشهرشربغان 67,650,000 -

- 170,000 
ساختامنرسکازآقچهالیولسوالیمردیانبطول

 کیلومرت18
وزارتفوایدعامه

25,601,652 37,122,118 
(/برنامهNRAPبرنامهملیرسکهایروستایی)

 (ARAPميلدسرتيسبهدهات)
وزارتاحیاءوانکشافدهات

17,352,066 36,567,004 
آبدرروستاهاوآموزشحفظبرنامهميلتهيه

 الصحهمحيطي
وزارتاحیاءوانکشافدهات

وزارتاحیاءوانکشافدهات (NABDPبرنامهملیانکشافساحوی) 2,300,000 -

- - 
;هایوالیتیnbspپروژه&-برنامهانکشافساحوی

 1396;سالnbspضمیمهبودجه&
وزارتاحیاءوانکشافدهات

9,679,170 14,609,299 

شبکههایآبرسانی،تحکیمکاریوحفرچاهآب

پروژههایوالیتیضمیمهبودجهسال-آشامیدنی

1396 

وزارتاحیاءوانکشافدهات

 اعامرتعمیراداریدروالیات 1,337,812 1,337,811
وزارتاموررسحدات،اقوامو

قبایل

 سيستممديريتاطالعاترسحداتوقبایل 585,000 585,000
وزارتاموررسحدات،اقوامو

قبایل

 برنامهانکشافمهارتها 10,019,378 10,019,378
وزارتکار،اموراجتامعی،

شهداومعلولین

 ;الکرتونیکیسازیوریفورموزارتnbspپروژه& 1,028,500 -
وزارتکار،اموراجتامعی،

شهداومعلولین

وزارتمبارزهعلیهموادمخدر (GPIتقديرازاجرااتخوب) 24,734,754 15,975,246
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- 2,986,700 
اعامرساختامنریاستهایمبارزهعلیهمواد

 مخدردرمرکزووالیات
وزارتمبارزهعلیهموادمخدر

70,000 70,000 

کنفرانسپنججانبهوآگاهیعامهازارضارمواد

مخدر،ترشیحوبازنگریپالیسیهادرسطح

 کشور

علیهموادمخدروزارتمبارزه

وزارتمبارزهعلیهموادمخدر ایجادشلرتدرمرکزووالیاتبرایمعتادین 5,500,000 -

وزارتامورشهرسازی برنامهتحکيمثباتدرافغانستان 15,594,840 4,947,840

7,005,156 9,807,262 
اعامرتعمیراتشهرسازیریاستهایشهرسازی

 والیات
وزارتامورشهرسازی

ادارهمستقلارگانهایمحلی پروژهشاروالیهایافغانستان 21,318,184 21,318,184

12,000 30,000 
ظرفیتسازیملیتعلیامتآموزشوآگاهیمحیط

 زیستی

ادارهملیحفاظتمحیط

زیست

 حامیهازخدماتملکیافغانستان 334,333 157,333
کمیسیونمستقلاصالحات

اداریوخدماتملکی

10,159,350 17,560,235 
اعامروبازسازيتعمرياتامنيتميلدرکابل

 ووالیات
ریاستعمومیامنیتملی

216,879 3,350,000 
تامینآبآشامیدنیشهرشربغان،جوزجانوتخته

 پلمزاررشیف

رشکتآبرسانیوکانالیزاسیون

افغانستان

1,180,139,12

0 

1,936,800,00

0 

ازآقینهبهاندخویوکیلوولت500انتقالبرق

شربغانوشبکههایتوزیعیدرلوگر،

&nbsp&،گردیز;nbspخوستوحوزه;

&nbspزدران; 

دافغانستانبرشنارشکت

4,955,020 530,000,000 

کیلوولتازشربغانالی500متدیدلینانتقال

کیلووات۵۰۰دشتالوانمتدیدلینانتقال

شربغانالیدشتالوانشهرپلخمریومتدید

 کیلوواتشربغانالیاندخوی220لینانتقال

دافغانستانبرشنارشکت

ادارهمستقلاراضیافغانستان زیربناسازیادارهمستقلاراضیافغانستان 4,085,900 4,085,900

آهنافغانستانادارهظط مزاررشیف-ساختامنخطآهناندخوی 6,700,000 -

1,733,063,54

4 

3,746,293,73

9 
 مجموع
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 فصل چهارم

 فعالیت موسسات غیر دولتی 

 در NGOموسسهغیردولتی۲۹والیتجوزجانتعداد  ۱۸فعالیتمینامیدکهازجمله خارجیآن۱۱داخلیو

وبایدگفتکهتعدادزیادیاز درسکتورهایNGOمیباشد. مردمجوزجانرا هایمستقردرشهرمزاررشیفنیز

 مختلفتحتپوششکمکهایخیریهقرارمیدهند.

 فعالیت موسسات غیر دولتی به تفکیک سکتورها 

موسساتغیردولتیدرسکتورهایذیلفعالیتوعرضهخدماتمینامیند:

 سکتورحکومتداریوحاکمیتقانون 

 عطبیعیسکتورزیربناومناب 

 سکتورصحت 

 سکتورمعارفواطالعاتوفرهنگ 

 سکتورزراعتوانکشافدهات 

 سکتورمصئونیتاجتامعی 

 سکتوراقتصادوانکشافسکتورخصوصی

فعالیت موسسات غیر دولتی به تفکیک نوع عرضه خدمات ) کمیت 

 وکیفیت(

حضورپویاوفعالدارندکهدرراستایخدماتموسساتغیردولتیدروالیتجوزجانبهعنواننهادهایغیرانتفاعی

اجتامعیوحوزههایسکتوریفعالیتمینامیند.نقشاینموسساتدرروندتطبیقبرنامههایانکشافیواقتصادی

موثروحیاتیپنداشتهمیشودزیراایننهادهادرروندجلبکمکهاینهادهایدونروتطبیقپروژههایعاماملنفعه

ردهایخوبیرابرایوالیتجوزجاندارند.دستاو

میزان بودجه انکشافی موسسات غیر دولتی جهت متویل برنامه ها وپروژه 

 سال قبل ۵های انکشافی  طی 

میزانبودجهانکشافیموسساتغیردولتیجهتمتویلبرنامههاوپروژههایانکشافیدرسطحوالیتجوزجانطی

:سالقبل،قرارذیلمیباشد۵

 دالرامریکای۱۳۹۲۷۳۷مبلغ۲۰۱۴درسال 

 دالرامریکای۱۰۰۲۹۴۹مبلغ۲۰۱۵درسال 

 دالرامریکای۱۴۲۷۰۱۹۰مبلغ۲۰۱۶درسال 

 دالرامریکای۱۳۱۲۴۴۵۶مبلغ۲۰۱۷درسال 

 دالرامریکای۵۷۶۱۱۵۷مبلغ۲۰۱۸درسال 
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 سال قبل ۵میزان مرصف بودجه انکشافی موسسات غیر دولتی طی 

سالقبلدرسطحوالیتجوزجانقرارذیلاست:۵مرصفبودجهانکشافیموسساتغیردولتیطیمیزان

 دالرامریکای۱۳۹۲۷۳۷مبلغ۲۰۱۴درسال 

 دالرامریکای۱۰۰۲۹۴۹مبلغ۲۰۱۵درسال 

 دالرامریکای۱۴۲۷۰۱۹۰مبلغ۲۰۱۶درسال 

 دالرامریکای۱۳۱۲۴۴۵۶مبلغ۲۰۱۷درسال 

 دالرامریکایدرسکتورهایمختلفدرحال۵۷۶۱۱۵۷پروژهبهارزشمبلغ۴۰عدادبهت۲۰۱۸درسال

 تطبیقمیباشد.

تعداد پروژه های که از طریق موسسات غیر دولتی متویل میگردد به 

 تفکیک سکتور 

،قراردرسطحوالیتجوزجانمتویلودرحالاجرامیباشد۲۰۱۸پروژههایکهازطریقموسساتغیردولتیدرسال

ذیلاست:

 پروژه۳درسکتورحکومتداریوحاکمیتقانونتعداد 

 پروژه۱درسکتورزیربناومنابعطبیعیتعداد 

 پروژه۳درسکتورصحتتعداد 

 پروژه۸درسکتورمعارفتعداد 

 پروژه۱۳درسکتورزراعتوانکشافدهاتتعداد 

 پروژه۱۲درسکتورمصئونیتاجتامعیتعداد 

 کارمندان موسسات غیر دولتی به تفکیک جنسیت مجموع

۱۰۳۲براساسگزارشاتحاصلهازموسساتغیردولتی،تعدادکارمندانپروژویموسساتباتفکیکجنسیتبالغبر

نفراست:
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 تعداد کارمندان با تفکیک جنسیت
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 فصل پنجم

طرح افزایش تولیدات / انکشاف صادرات محصوالت  اسم طرح:

 زراعتی)نبات روغنی کنجد(

وارتباطآنبهاهدافاسرتاتیژیافغانستانمولد:افزایشساحهکشت،تولید،پروسسوصادراتهدفاساسیطرح

محصوالتکنجدبهبازارهایداخلیوخارجیمبنظورتقویهبنیهاقتصادیدهاقینوایجاداشتغال

صنعتینواحیتحلیل اقتصادی محصول: خوراکیمهمزراعتی، هایروغنیو دانه بهکنجدیکیاز گرم

شامرمیرود،وظاهراٌقدیمیتریندانهروغنیدرجهانمحسوبمیشود،سابقهکشتکنجدوپراگندهگیگونههای

میتوان مختلفکنجددرافغانستانبهخصوصدروالیاتشاملکشوربسیارزیاداستوتولیدکنندهگانکنجدرا

رزمینکنجدکشتومقدارتولیدکنجددروالیتجوزجانطیهکتا1990دهاقینوالیتجوزجاندانستودرساحه

تندرسالبرآوردهگردیدهاست.اگربهوضعیتموجودتوجهصورتگیردوبهکمکمتشبثین708سالهایاخیرحدود

به ،رشکایبیناملللیومؤسساتغیردولتیساحهکشتکنجدطیدوسالآینده برسد8000خصوصی هکتار

 افغانیدرآمدداشتهباشیم.1200000000شغلایجادو80000میتوانیم

والیتجوزجانازجملهوالیاتکمرتانکشافیافتهاست.مزیتاقتصادیکهوالیتجوزجانازتحلیل وضعیت:

آنبهرهمنداستتولیدبعضینباتاتکهمحصوالتشانفوقالعادهباکیفیتوازشهرتبیناملللیبرخورداراست

مانندکنجد،خربوزهارکانیکهدررشایطکمآبیهمقدرتتولیدمحصولرادارد.

اگربهمحصوالتزراعتیخصوصأکنجددراینوالیتتوجهصورتگیرد.والیتجوزجانتوانائیهایفوقالعادهدر

پرو کشتو امر در پوتنشیلقابلمالحظه و گسرتشصادراتکنجدداشته توسعهکشتو سساینمحصولزمنیه

ارزشمندروغنیدارد.وزارتمحرتمزراعتدربخشورودانواعپرحاصلوشیوههایجدیدکشتکنجدتوجهجدی

منایدووزارتمحرتمتجارتوصنایعدربخشمارکیتوارزشافزاییپسازرفعحاصل)ایجادمرکزپروسسوبسته

ونتاژیکفابریکهروغنکشیوایجادکارخانهحلواوشیرینیسازیبندیمحصوالتکنجد(کهمیتواندشاملنصبوم

ازدانهکنجدباشداقداممنایندهممیتواندشغلایجادمنایدودرآمدزاباشد

 درزمینهپالیسیمشخصحامیویدولتازسکتورزراعتموجودبوده.: نقاط قوت

 .تعهداتدولتبخاطرخودکفائیسکتورزراعت 

 زمینهایوسیعزراعتی.موجودیت 

 موجودیتپالیسیPPP.برایکارمشرتکدولتباسکتورخصوصی 

 .موجودیتاقلیممناسبزراعتیدروالیتجوزجان 

 .موجودیتدونرهاوکشورهایهمکار 

 موجودیتتکنالوژیروغنکشی. 

 موجودیتنیرویجوانکاردرکشتکنجد. 
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 موجودیتمارکیتهایداخلیوخارجی. 
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 نقاط ضعف: 

عدمموجودیتآبزراعتی

 عدماستفادهازتکنالوژیروز .

توجهکمرتدولتبهانتقالآبزراعتیازدریایآمو •

.موجودیتبیکاریدوامدارکهباعثمهاجرتمیشود •

 موجودیتناامنیازاثربیکاری •

ازدیادفقرنسبتبیکاری •

خوراکیوارداتبیشازحدروغنهایبیکیفیت •

.عدمرسمایهگذاریدررشدسکتورزراعت •

.فرارنیرویکاربخارجازکشور •

 .سطحپائینظرفیتتخنیکیومسلکی 

 فرصت ها: 

 امکانافزایشروغنکنجدباکشتصنعتی 

 کاهشوارداتروغنکهبیشرتینمیزانابتالبهبیامریهایقند،قلبوعروقرادرکشورازبابتمحصول

 روغنبیکیفیتخوراکیداریم.وارداتی

 .امکانتهیهکنجالهبرایمرصفدامها 

 (هزارهکتارزمینازاراضیجوزجان.8000امکانکشتکنجددر) 

 .امکانافزایشصادراتسالیانهروغنباتوجهبهکارخانههایروغنکشی 

 .دسرتسیبهبازارهایداخلیوخارجی 

 بهزنان.ایجادوتقویتمراکزپروسسکنجدمتعلق 

 .فراهممنودنقرضههایبالعوضبراینوآوریدرقسمتزنجیرهارزشکنجد 

 .استفادهازتکنالوژیمعلوماتیبرایرشدشمولیتدرزنجیرههایارزشکنجد 

 عالقهمندیموسساتهمکاردرسکتورزراعتباایجادقطعاتمنایشیکنجد.

 نتایخ متوقعه:

  به آزمایشی زنجیرهسازماندهیپروژه از باالتر سطوح به جهترسیدن صنعتپروسسکنجد رشد منظور

 ارزش.

 ایجادانجمنبااستفادهازکمکهایمالیسکتورخصوصیوکشورهایهمکارودولتتاپروسسکنجد

 بشکلصحیوبارعایتحفظالصحهصورتگیرد

 .تشویقونصبماشینآالتبزرگتولیدوپروسسدانهروغنیکنجد 

 .دسرتسیبهبازارهایداخلیوخارجی 

 .ایجادمراکزپروسسکنجدمتعلقبهزنان 
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 .ایجادبرنامههایآموزشیبرایدهاقینوزنانیکهمنحیثفراهمکنندگانخدماتترویجکارمیکند 

 تهدیدات: 

 کهکتارتخمهایاصالحشدهوپرحاصلوجودنداردسطححاصلفوقالعادهپایاناستطورمثالازی

کیلوگرامحاصلبدستمیآیدکهبعضآمرصفدهقانراتکافومنیکند.400زمینکمرتاز

 ونبودفابریکهپروسسکنجدکمبودآبزراعتی

 .قیمتمتامشدروغنخالصکنجدنسبتبهسایرروغنهایوارداتیبلنداست

 زارعیناستچون جملهمشکالتعمده از عواملتولید عینحالتهیه در و پایاندارند دهاقیناقتصاد

خشکسالیهایاخیرسببشدهتامیزانتولیداتکاهشپیدامناید.

 نبودورایتیهایحاصلدهوهمچنانمقاومبهکمآبیکهازاینطریقمرصفمتامشدفیواحدزمینکمرت

شودودهاقینبتواننددرآمدبیشرتداشتهباشند.

 نبودرسمایهگذاریدرعدمتوجهسکتورخص وصیبهنباتکنجدبهعنوانیکنباتتجارتیوصنعتیو

 سکتورزراعت

 نتیجه گیری :

صنعتتولیدکنجددروالیتجوزجانکوچکاست.امابافراهمآوریهمکاریهاازسویسکتورخصوصی،موسسات

،بسیجدهقانان،خدماتترویجیوهمکاریهاجهتغیردولتیواداراتمتویلکنندهباشمولتهیهموادموردنیاز

رسیدگیبهکنجددرمرحلهپیشازبرداشنتحاصالتوبازاریابیبطوررسیعدرحالرشدمیباشد.

والیتجوزجاندریکمنطقهخشکواقعاستبایدباالینباتاتیکارصورتگیردکهبارشایطکمآبیمقاومتداشته

جدازجملههامننباتاتاستکهظرفیتبالقوهصادراتدارد.محصوالتآنشناختهشدهوباشدوخوشبختانهکن

قابلاطمیناناستوزمینهبرایانکشافورشدکنجدهمدربخشتولیدوهمدربخشپروسسمساعداستزیرا

هبهتولیدروغنکنجددرروغنهایوارداتیکهمارکیتهایداخلیراتسخیرکردهبیکیفیتمیباشندودرصورتیک

داخلکشورتوجهگرددبهرسعتمیتوانیممحصوالتروغنیکنجدوطنیراجایگزینروغنهایبیکیفیتوارداتی

درافغانستانبهیکنباتاسرتاتیژیکتبدیلمنودکههمزمینهشغلوهمدرآمدمناسببرای کردونباتکنجدرا

دهاقینراسببخواهدشد.

ابعاداقتصادینباتکنجددرمع بایدگفتکهکنجدیکیازدانههای رفیو نتیجهگیرینیز تذکردادهشدهودر

طبیعیدرنواحیگرمسیرقابلکشتبودهوروغنی،خوراکیمهمزراعتیمیباشدکهایندانهنظربهرشایطخاص

زیاددرپختوپزولذتبخشیبهغذاهاداردونتیجهخوبمیدهد.درافغانستان،کنجدازلحاظتاریخیقدامت

درنتیجهگفتهمیتوانیمدانهکنجدیکیازدانههایبهشامرمیرودکهتفالهمردمازآناستفادهاعظمیمینامیند.

پروسسو ، تولید کشت، گذاریرویافزایشساحه رسمایه میشود. حیواناتاستفاده خوراکه برایتغذیه هایآن

اتمحصوالتکنجدبهبازارهایداخلیوخارجیمبنظورتقویهبنیهاقتصادیوایجاداشتغالممدواقعمیگردد.صادر
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 فصل ششم

 (NPPs)برنامه های ملی دارای اولویت خالصه 

 برنامه  میثاق شهروندی .1

 :      جدول زمانی

 سالمیباشد.4سالتطبیقمیشودومرحلهاولآن10مرحلهبودهکهطی3اینبرنامهدارای

  800,000,000دالرامریکائی  :بودجه

 800,000,000دالرامریکائی  :تعهد

 درمرحلهاولخالیمالیوجودنداردمالی: ء خال

 شورایعرضهخدماتومشارکتشهروندیشورای انکشافی: 

رسآمافتتاحگردیدوآمادگیهابرایتطبیقمرحلهاولآنمطابقپالن2016میثاقشهروندیدرسپتمربوضعیت:

 درجریاناست.

 تفصیل:

 ارایه خدمات شهری جز اول: 

 دالر امریکائی  383,130,000بودجه :

والیتازخدماتذیلدرمرحلهاولبهرمند34شورایهایانکشافیقریهدر12000حدودارایه خدمات شهری:

خواهندگردید:

 دسرتسیهمگانیبهآبآشامیدنی -

زیربنایشهری:حداقلیکیازخدماتیابتداییذیل)بادرنظرداشتتحلیلخالموجود،ساختاراجتامعی -

 کوچکآبیاری.(:برق،رسکهایابتداییویازیربناهایقابلدسرتسو

نیازوجوه ساحات شهری - مورد وجوه حکومتداری بخشبرنامه این نخست، مرحله در شورای 850:

دالر70,000گذررادرچهارشهرعمدهکشورفراهمخواهدمنود.هرشورایانکشافیمبلغ170انکشافیشهریو

مدیریت آشامیدنی، آب آبروها، و رسکها بهبود خدماتچون: از یکی میتواند شورا منود. دریافتخواهد امریکایی

 از )متشکل گذر شورای هر انتخابمنایند. را منازل برای برق یا و گذاریمنازل شامره جامد، شورای5کثافات

دالرامریکاییدریافتخواهندمنود.شوراهامیتوانندیکو200,000خانواده(مجموعا1250ًتا800انکشافیویا

یاچندخدماتازقبیل،بهبودویاتنظیمرسکهایدرجهدوم،فراهمآوریآبآشامیدنی،پارک/ساحاتتفریحیویا

ایخانمهامیدانهایبازیبرایزنانواطفال،مدیریتکثافتهایجامد،برقبرایروشنیمنازل،پروژههادرآمدزابر

دریافتمنایند.

توسطوزارتزراعتآبیاریومالداری،درهآمهنگیباشوراهایانکشافی،جهترسیدگیبهاقشارخدمات زراعتی:

فقیروآسیبپذیرصورتخواهدگرفت.موادموردنیازتولیدگندم،موادموردنیازباغداری،بازسازیشبکههایآبیاری
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نگهداریمنابعطبیعی،وفراهمآوریخدماتحیوانیایجاددرآمدوانکشافاقتصادیرادرسطحومدیریتآبمزارع، 

ملیومحلیاطمینانمیبخشد.

وزارتمعارفباکمیتههایمعارفکهمسئولبلندبردنآگاهیدهی،انسجامفامیلهاجهتارسالاطفالمعارف:

شدکارخواهدمنود.شانبهمکاتب،ونظارتاطفالواساتیدمیبا

نظرخواهد در امورتعلیمی متامی در را آنها نظریات و منوده نظارت ها کمیته های فعالیت از انکشافی شورای

درطولهفته3-1گرفت.شهروندانازاینکهمتاماستاداندارایسندفراغتصنفدوازدهبوده،شاگردانبینصنفهای

12-7ساعتدرسیوشاگردانبینصنفهای30درطولهفته6-4ساعتدرسی،شاگردانبینصنفهای24

نظارتخواهندداشتنقشهبرداریمکاتبورسویشاگردانبیرونازمکتب،نظارتدرهفتهساعتدرسی36شامل

خدماتمعیاری،اطمینانازایجادیکمحیطسامل،بازسازیمکاتبوسایرفعالیتها.

مستقیامازطریقکمیتههایفرعیوشورایانکشافیصحیدربخشصحتوکلسرتهاوزارتصحتعامهصحت : 

عرضهخدماتخواهدمنود.

هآمه هایفرعیدر انکشافیکمیته کلسرتهایشوراهای و انکشافی شوراهای با سطحنگی بردن مسولیتبلند

آوریخدماتصحیبرایاطفالوبزرگساال جهتفراهم فامیلها انسجام خدماتصحیآگاهی، عرضه نظارتاز ن،و

 ..)نظارتازعرضهحداقلخدماتمعیاری،ارایهبستههایاساسیخدماتصحی،وفعالیتهایدیگر

 جز دوم:

 ایجاد ساختار نهاد ها 

 دالر امریکائی146,980,000بودجه: 

منایدکهدرسطحوزارتخانهها،مطابقبرنامهایجادشدهمیثاقشهروندیقادرخواهدبودسازمانهایداخلیراایجاد

والیات،شاروالیها،ولسوالیهاوتاسطحقریهجاترادربرمیگیردکهاینسازمانهاقادرخواهدبودتازمینهپیرشفت

 شانرافراهمسازد.اینبرنامهازارتقاظرفیت،کمکتخنیکی،تسهیلوارایهخدماتحامیتمیکند.

 جز سوم:

 ابی ، کسب دانش نظارت و ارزی

 دالر امریکائی  5,400,000بودجه:

سازماندهندهگان اولویتمانقراردارداینبرنامهانکشافخواهددادکهتوسطمدیراناجراییه، کارهایکهدر

اجتامعیصورتمیگیرد.نظربهایناولویتبندیگزارشهایمنظموارزیابیهاقادرخواهدبودکهازسهمگیریزنان،

وگروههایآسیبپذیرمانندومتقاعدینوب یجاشدهگانداخلیاطمینانبخشد.دراینبرنامهدرخواستهایفقرا

زیادیبرایراپوردهیشکایتوجربانخساراتگنجانیدهخواهدشد.نظربهارزیابیکهازطرفصندوقوجهیپول

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

اجتامعی بهبرنامهطرحریزیشدهاست:مانند)سیتیسی(، میگردد.برایارایهخدماتبهرتتحقیقاتمتعددنظر

شدن،حسابدهیمتقابلاجتامعیوارزیابیهایکیفیتتخنیکی.

 جز چهارم: 

 تطبیق و مدیریت پروژه

 دالر امریکائی  91,410,000بودجه: 
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درخواهدبودتاظرفیتانستیتوتهاراازسطحملیبهسطحوالیتی،ازسطحولسوالیاینبرنامهدرسطوحمخلفقا

هاتاسطحقریهجاتبلندبربد.

شورایانکشافیوکمیتههایفرعیدربارهنقشفعالیتوتطبیقپروژههایشانکهشاملمدیرتمالیوتدارکات

میشودآموزشدادهخواهندشد.

 جز پنجم :

 MCCGاجتامعی وادغام 

 دالر امریکائی  45,080,000بودجه:

تاکیدزیادرویاجتامعیشدنگروههایآسیبپذیرکهشاملزنان،متقاعدین،بیجاشدهگانداخلیکهاینبرنامه

انجامپذیرخواهدبود.کهارایهآنتوسطتحقیقاجتامعی،بهزیستیکهرضورتبهشناختجامعه،تحلیلچالشهادارد

آموزشبهرتمتامکارمندان،شوراهایانکشافیوکلسرتهاوشوراهایگذرهمچناننظارتوارزیابیازبخشهای،

 .صورتخواهدگرفتآسیبپذیروشمولیتآنهادربرنامه

 برنامه توامنند سازی اقتصادی زنان 

 پنجسال:جدول زمانی

 دالرامریکائی200,000,000بودجه: 

 دالرامریکائی 18,000,000تعهد: 

 دالرامریکائی182,000,000مالی :  ءخال 

 شورایانکشافمنابیعبرشیشورای انکشافی:

 وضعیت : 

افتتاحگردید،وواحدبرنامهملیتوامنندسازیرسام2017ْمارچسال8برنامهملیتوامنندسازیاقتصادیزناندر

اقتصادیزناندروزارتکاراموراجتامعیبرایهامهنگیبیشرتفعالیتهاتاسیسگردیددرحالحارضوزارتخانه

 هاواداراتذیدخلباالیانکشافبودجهوپالنهایتطبیقیبرایبرنامههایملیدارایاولویتکارمیمنایند.

 صیل:تف

 جز اول :

گسرتشارقاماحصائیویتاثیرگزاربرفعالیتهایاقتصادیزنانوتقویتظرفیتپیگیریاحصائیه به اساس جندر : 

 تحلیلواستفادهازارقاماحصائیوی.

 جز دوم : 

 برداشنت موانع قانونی برای مشارکت :

بهرتقادرهاقتصادیوحصولاطمینانازاینکهزنانبهنحوازمیانبرداشنتموانعفراراهاشرتاکزناندرفعالیتهای

بهاشرتاکدرفعالیتهایاقتصادیواجتامعیمیباشند.

 جز سوم :

 سواد آموزی ،مدیریت تجارت و مهارت های کاری:
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اینموردتکمیلکنندهبرنامهملی.بلندبردندانشومهارتهایزنانجهتانجامبهرتاموردرمنزلوبیرونازمنزل 

زنانصنفهایسوادآموزیدایرمیمنایندو36,000سالآیندهبه5انکشافمنابعبرشیمیباشدوزارتمعارفدر

سالآیندهزمینهآنفراهمخواهدگردیدتادرمکاتب5زناندرجریاندرسمیباشند.درظرف 200,000فعالبتعداد

ظرف در گردد استخدام معلمین بحیث  10روستایی در زنانه لیله یک حداقل آینده افغانستان34  سال والیت

اعامرخواهدگردید.

 جز چهارم : 

حصول اطمینان از دسرتسی گسرتده به وجوه مالی:    هایرسمیوغیربهبوددسرتسیبهوجوهمالیازمجرا

 رسمی.

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

ارتقاظرفیتزنانجهتاشرتاکدربازارهایزراعتی،امرارمعاشباازدیادتولیدجهتبهبودامنیتغذاییوافزایشدر

 آمدخانوادهها

 جز ششم : 

 خالق اقتصادی :دسرتسی به بازار های 

بهبوددسرتسیزنانبهموادباکیفیتبازارها،تسهیلصادراتوایجادعایدبرایزنانوفامیلهایکهدرفعالیتهای

 خالقاقتصادیمبادرتمیورزند.

 برنامه  ملی زیربنا

 پنجسال:جدول زمانی

 000,000 ,5,995دالرامریکایی      بودجه:

 مشخصبرایبرخیازاجزایتأمینمالیمشخصشدهاند،اماهیچکدامتاکنوننهایینشدهاند.منابعمالیتعهد: 

 TBDمالی:  ءخال 

 شورایانکشافیزیربناشورای انکشافی : 

درزمانکنفرانسبروکسلتوسعهیافت.ازآنزمان،لیستپروژههابهمنظوربرنامهملیدارایاولویتاینوضعیت : 

النتطبیقآندرحالتانکشافبودهوگزینههایمالیتحتبررسیپاولویتبندیفعالیتهاتوسعهدادهشدهاست.

 قراردارند.

 تفصیل:

 جز اول

،گسرتششبکههایوالیتی،TAPکیلووات500خطوطانتقالجدیدوپروژههایسباستیشن:خطانتقالانرژی:

 .سيستمشميسخارجوداخلشبکهقابلتجدیدپروژههایتولیدانرژیملی،نیروگاههایآبی

 دالر امریکائی 1,370,000,000بودجه:  

جز دوم:

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

تدارکات.

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

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

ودیگرتجهیزاتتخنیکی.MLATهوشمند،میدانهواییورادار

 دالر امریکائی  000, 995,000 ,2بودجه: 

 جزسوم:

 منابع آبی وآبیاری:

آبیاری)بازسازیطرحهایموجود،طرحهایجدیدومخزنآب(زراعتآثارفیزیکیآبیاری،

دالر امریکائی   650,000,000بودجه:  

 جزچهارم: 

مرتبطباسایربخشهاتوسعه صنایع استخراجی:

 بودجه: ندارد

 :پنجمجز

 مسکن،مناطقتوسعهومناطقویژهاقتصادی:سکتور شهری

 دالر امریکائی  600,000,000بودجه: 

 :ششمجز

  Digital Casa:اوری اطالعات و ارتباطاتنف

 دالر امریکائی  000 ,90,000بودجه: 

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

 دالر امریکائی  330,000,000بودجه: 

 انکشاف برنامه جامع ملی دارای اولویت زراعت

 سال پنج:جدول زمانی

 دالرامریکائی 1,978,100,000:بودجه

 مراجعهبهاجزاتعهد:

 مراجعهبهاجزا:  مالیخالء 

 شورایارائهخدماتومشارکتشهروندانشورای انکشافی:  

یکپیشنویساینبرنامهملیدارایاولویتدرجریانکنفرانسبروکسلانکشافیافتهبوداماهیچگونهوضعیت:

ارزیابیاقتصادیوارزشپولیرادربرنداشتبناًاینبرنامهملیدارایاولویتدرحالحارضموردبررسیقرارداشته

 بازبینیوپیرشفتهایعملیدیگرآنبررسیگردد.2016تاارزیابیاقداماتمربوطبههزینهآنالیاکتربسال

 تفصیل:

 اول:جز 
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،توجهخواهدرسیدلیونهکتاریم2.7لیونهکتاربهیم2.45 سالآیندهافزایشزمینهایآبیاریشدهاز5درآبیاری: 

خواهدرسیدکهباالیلیونهکتاریم3.1 به2025درازمدتباالیافزایشسطحزمینهایقابلآبیاریتاسال

انوادهتاثیرگذارخواهندبود.خ 650,000 گیسطحزند

.بودخواهدملیونتنغلهجات8ملیونتنبه5.8افزایشازآننتیجهمتوقعه

 دالر امریکائی  393,000,000بودجه:

 دالر امریکائی193,000,000 تعهد: 

 دالر امریکائی   200,000,000کرسبودجه:

 دوم:جز 

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

3.1لیونبهیم2.45 سالآیندهقرارخواهدگرفت،افزایشفیواحدتولیداتاز5 آبیوللمیتحتکشتگندمدر

لیونتنبرایزمینهایللمی،تقویتارتباطاتیم1.3لیونتنبهیم1.03لیونتنفیهکتاربرایزمینهایآبیویم

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

شاف(باالیانک2021-2019کاسنتضایعاتحاصالتگندمتوجهخواهدداشت)دومیلیونتنساالنه(ومرحلهدوم)

روشهایجدیدوارایهخدماتموثرتوجهدارد.

 دالر امریکائی 350,000,000  بودجه: 

 دالر امریکائی  80,200,000تعهد: 

 دالر امریکائی  269,800,000کرسبودجه: 

 سوم:جز

افزایشتعدادحیواناتو/یاافزایشسطحبهرهوریدرهرحیوانبرایپاسخگوییبهتقاضایبیشرت :حیوانات اهلی

 ( رشد. به جمعیترو از 2045میلیونالی 70 ،2025میلیونالی47برایغذا دوبخشکلیدی( وترنری1در .

.محصوالتحیوانی.2وصحتحیوانی.

 دالر امریکائی  350,000,000بودجه: 

 دالر امریکائی  70,000,000تعهد:  

 دالر امریکائی  280,000,000کرس بودجه:  

 چهارم:جز 

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

کمک و 1.6پوششقرارداده سال تولیداتناخالصداخلیتا رشد دالرامریکاییبه %در2افزایش2024میلیارد

حاصالتغلهجاتبارسمایهگزاریدرستدرطرحاحیایآبیاریامکانپذیراست.ظرفیتباالبردنتولیداتناخالص

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

%درسال.افزایشصادرات 10-5هکتار.افزایشفیهکتارتولیداتباافزایشتولیدات12,400باغداریساالنهبه

تولیدات 15–10%درسال.توسعهمحصوالتصنعتیازقبیل)کتان،زعفرانوسویا(و5محصوالتباغداریحداقل

سالآینده.5باغداریباارزش،بهشمولمیوههایخشکوتازهدر

 دالر امریکائی   350,000,000بودجه:   
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 دالر امریکائی   70,000,000تعهد: 

 دالر امریکائی   280,000,000کرسبودجه: 

 : پنجمجز 

)بیستیکومیننشستپاریسرویکردهایتغییرآبوهواباکشورهایهمسایهوچارچوب :مدیریت منابع طبیعی

دررابطهبهتغیراقلیم(مقایسهشدهاست.توسعهاقتصادیپایدارجوامعکهبهمنابعطبیعیبستگیدارد.اینجزء

ستوناست:جنگلداری،مراتعومدیریتگیاهاندارویی،مدیریتمنطقهحفاظتشده،توسعهرسمایهانسانی4دارای

وغیرانسانی.

 دالر امریکائی   318,700,000بودجه:  

 دالر امریکائی    17,000,000تعهدات: 

 دالر امریکائی 301,700,000کرسبودجه: 

 ششم:جز 

تغییراتاقلیمی،خطراتطبیعیو 33:مصونیت غذایی وتغذیه %نفوسکشورازمصونیتغذاییبرخوردارنیستند.

کشاورزیشهریوباغداریخانگیتشویقخواهدشد.درگیریباعثتأثیربردسرتسیاساسیموادغذاییمیشود.

 دالر امریکائی  81,400,000بودجه:      

 دالر امریکائی   17,000,000تعهدات:   

 دالر امریکائی64,400,000 کرسبودجه:

 هفتم:جز 

تشکیلخواهندشد. سالآینده2لغوشدهودر ساختاروفرایندهاوزارتزراعت :اصالحات اداری

: هشتمجز 

تحقیقاتیکهمسیرمهمبراینگهداریوتوسعهفعالیتهایزراعتیاست.بزرگرتینرسمایهگذاری :تحقیق وتوسعه

درریاستهایزراعتوالیتیخواهدبودچراکهنزدیکبهدهقاناستوازرویکردهایدهقانمحورباارائهخدمات

حامیتمیکند.

 دالر امریکائی 50,000,000بودجه: 

 دالر امریکائی3,500,000 تعهدات: 

 دالر امریکائی  46,500,000 کرسبودجه:   

 : نهمجز 

دسرتسیبهقرضهتوسطکشاورزانهمچنانیکچالشبزرگاست.بانکهایتجاریمیتوانندنقش :اعتباردهی

داشتهباشند.سیاستهایمالیبهرتتعریفشدهبرایتحریکاعتبارموردنیازاست.دراینمیانبانکتوسعهزراعتی

سالآیندهو"واسطههایمالی"نیزشاملمیشود.5 در

 دالرامریکائی)هیچتعهدیصورتنگرفته(100,000,000بودجه:

)مسائلمربوطزراعتیحامیتازسکتورخصوصی:مشارکتدربخشخصوصیبهعنوانفعالیتهایبیشرت: دهمجز 

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

 است.زراعتیبازاروبهرهوری

 جز یازدهم:

 مبارزهباموادمخدر،زناندرکشاورزیومبارزهبافساد. بخش های همه شمول:  

 پالن اصالحی سکتور عدلی و قضایی 

 سالپنج جدول زمانی:

 درحالجریاناسترویبودجهکار :بودجه 

 :مالی  ءخال 

 حکومتداری،حاکمیتقانونومبارزهبافساداداریی:انکشاف یشورا 

 وضعیت:

تطبیقآندرحالحارض  تائیدگردیده قضاییکابینه دارایاولویتتوسطکمیتهعدلیو مجلسبعهدهاینبرنامه

میباشد.واسناددرحالتترجمهبهزبانانگلیسیقراردارد،ومتامشورایعالیبرایحاکمیتقانونومبارزهبافساد

وزارتخانههاواداراتذیدخلکاربررویبرنامههایعملیاتیخویشرادنبالمیکندوهزینههایآنرامیپردازند.

 تفصیل:

)درجریان(اصالحات ساختاری موسسات بخش عدلیجزاول :

 )جریاندارد(ارتقا ظرفیت :جزدوم

 )جریاندارد(مبارزه با فسادجزسوم: 

 )جریاندارد(شفافیت و پاسخگویی جز چهارم : 

 )جریاندارد(برنامه آگاهی دهی عمومی بازارجز پنجم : 

 )جریاندارد(بررسی و اصالح قوانینجز ششم : 

 پروگرام  انکشافی معادن و منابع 

 سالپنج :جدول زمانی

دالرامریکائی130,032,450 :بودجه

:تعهد

:مالی ءخال 

 شورایهایانکشافیزیربنا :شورای انکشافی

ماهمیبادونرها16طرحابتدائیتوسطوزارتمعادنوپطرولیمترتیبگردیدهوبراینظرخواهیبهتاریخت :یوضع

 انکشافخواهدیافت2017رشیکساختهشدهویکبرنامهتفصیلیدرماهاکتوبرسال

 تفصیل:

 جز اول:

 ارتقا ظرفیت صنعتی :

 دالر امریکائی  25,541,700بودجه: 
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رفیتوزارتخانهبرایتقویتبهرتمدیریتظارتقا

چارچوبحاکمیتشفافوپاسخگو

 اصالحاترشکتهایدولتی

اصالحاتدرپالیسیهاوقوانین

 جز دوم : 

 GEO-TECHNICALارتقا رسمایه گذاری و اطالعات 

دالر امریکائی 241,600 ,40: بودجه

 AGSگسرتشقابلیتهای

معلوماتورسمایهگزاری

 جز سوم : 

 مقررات، بازرسی و تطابق 

 دالر امریکائی   150 ,39,584  بودجه : 

 بهبودچارچوبقانونی

بهبودجوازوتطابققراردادها

تقویتنظارتوارزیابی

 برنامه انکشافی نیروی برشی

 سالپنج :جدول زمانی

 تعیینخواهدگردید :بودجه

 تعهد:

 :مالیء خال 

 انکشافیقوایبرشیشورای:شورای انکشافی

مسودهطرحابتداییاینبرنامهملیدارایاولویتتهیهگردیده،کهفعالتحتبررسیحکومتمیباشد.پالن ت:عیوض

 تهیهخواهدگردید.2017مرشحاینبرنامهالیاکتوبر

 :تفصیل

 جز اول :

 آموزش های  حرفوی و تخنیکی

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

 (وآموزش،آموزشمجددکسانیکهبیکاراند،وآموزشبیشرتبرایکارمندانوبزرگساالن 19-15جوانان)

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

 مدرنسازیدورهآموزشیسنتی

 مدیریتخودیرشکتها

 همکاریمیانسکتورخصوصیوسکتورهایعامه
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 تحقیقورسیدهگیبهنیاز 

 جزدوم :

 تحصیالت عالی

 بهبودیافنتکیفیتتحصیالتدرپوهنتونها -

 مدرنساخنترضوریاتتدریسوآموزشپوهنتون -

توسعهتیمکاریتحصیلکردهمتخصصوواجدرشایط -

 صدورمجوز،تضمینکیفیتواعتبارنامهموسساتتحصیالتعالیبهاساسمعیاراتبیناملللی -

تحقیقومحصولازپوهنتونهایافغانکیفیتدربارهتحصیالتعالیسکتورخصوصی -

 برنامه حکومتداری مؤثر 

 پنجسال جدول زمانی :

 کاردرحالجریاناست :بودجه

 :تعهد

 مالی :ءخال 

 شورایحاکمیتقانونومبارزهعلیهفساداداریشورا ی انکشافی:

 ت:عیوض

بخشمدیریتمالیعامهتکمیلگردیدهوتحتتطبیققرارددارد.جهتتکمیلبخشپالیسیحکومتداریوالیتی

کارجریاندارد.

 تفصیل: 

 جز اول :

 مدیریت مالی عامه  

بخشاصالحمدیریتعامهتحتتطبیقاست.میکانیزمتطبیقآنازطریقپالنبهبوداجرااتمالیصورتمیگیرد،که

سالهبرایهمهاشرتاککنندهگانتیم)اساسا5ًگشایشیافت.اینپالنبهاساسطرحپالن2016اینپالندرسال

جهتدادنانگیزهوپیگیریازاجراات(TBPM)وزارت(باروشمدیریتاجرااتتیموزارتمالیهودوارگانخارجاز

 میباشد.

 جز دوم :

 حکومتداری والیتی

بخشحکومتداریتحتبررسیگروپکاریکهمشتملازچندینوزارتوإداراتمستقلدولتیبشمولادارهمستقل

یاستعمومیبودجه(،وزارتاقتصادووزارتاحیاوانکشافدهاتارگانهایمحلی،وزارتمالیه)معینیتپالیسیور

بودجهوالیتی،بههمینترتیب تهیهیکسندجامعاستکهشاملپالیسینهای میباشد.هدفاینگروپکاری

مسودهپالیسیحکومتداریوالیتیومقررهپالنوالیتیمیباشد

کهدرسال بودجهوالیتیابتداییموجود، بهپالیسی سندنظر تنظیمیافتهاستتهیهخواهد1394/2015این

گردید.اینبرنامهحکومتداریوالیتیازپایینبهبرنامهمیثاقشهروندیارتباطوپیوندخواهدخوردوهدفآنتهیه

 حسابدهی،ومنایندگیحکومتراتسهیلمناید.یکپالنحکومتداریمیباشد،کهبهبودعرضهخدمات،
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 برنامه انکشاف شهری

 سالپنججدول زمانی : 

 کاردرحالجریاناستبودجه:   

 تعهد: 

 مالی :ء خال 

 شورایانکشافیزیربنا :شورا ی انکشافی

بودکهسهستوناصلیبهعنوانوضعیت :  کنفرانسبروکسلترتیبگردیده یکطرحابتدایبرایاینبرنامهدر

وادار باالیتوسعهبودجهوبرایآمادهاچارچوبکلیبرایاینبرنامهملیشناختهشده.وزارتخانهها تذیدخل

 ئیویکارمیکنند.اسازیبرنامهاجر

 تفصیل :

 جز اول: 

 تقویت و انسجام مدیریت شهری:

اصالحچارچوببرنامهریزیشهریجهتاتخاذبرنامههایمختلفدرسطحاداری.برنامهملیپالیسیانکشافشهری

 اسرتاتیژیملیشهریتدوینوتصویبگردید.

 جزدوم  

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

گیملیازطریقشوراهایانکشافیوجلساتگزرهابهوسیلهساختارهایموجودهاجتامعیوبرنامهتقویتهمبست

دیدشهری.جسکتورخصوصیانکشافیوتطبیقپالن

اطمینان از مسکن مناسب و دسرتسی به اقتصاد شهری و زیربناجز سوم : 

تقویتپارکهایصنعتیمراکزگزرهایکوچکو شناساییپروژههایعمدهموردنیازدرسطحمنطقهومحل/

 متوسطدرپنجشهرهایعمدهبادرنظرداشتموثریتهایموجود

 برنامه انکشاف سکتور خصوصی 

 سالپنججدول زمانی :  

 :هجبود

 تعهد :

 مالی: ءخال 

 شورایعالیاقتصادیانکشافی :  یشورا
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 هفتمفصل 

 رسوی وضعیت زنده گی  در افغانستان 

 افغانستان گیدر وضعیتاجتامعیواقتصادیمردم1395رسویوضعیتزنده ترینمنبعمعلوماتدرمورد جامع

درافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاحصائیهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمکتخنیکیانستیتیوتسکتور

بهنرشرسید.1397(درسالICONعامهجامعهاروپا)

فعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکهخصوصیتچندگانه1395تزندهگیدرافغانستانسالنرشرسویوضعی

اینرسوییکوسیلهمنحرصبهفردبرایپالیسیسازانومتامسازمانهایملیوبیناملللیبشاممیرود،ویژهگی

توانائیتحلیلتغیرا یاینرسویعبارتاندازپوششنفوسکوچی، تفصلیدرشاخصهایانکشافیمرتبط،ها

توانائیتولیداحصائیهبهسطحوالیتهمچنانتداومرسویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافیرامهیا

میسازد..

هدفاز12شاخصراتحتپوششقراردادهکهشامل1395،20رسویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسال

درایندراینگزارشارایهگردیدهاست،رسویوضعیتزندهگیاهدافانکش17میان افپایداربودهواکرثیتآنها

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

وچالشهایکهخانوارهایافغاندرگیرآنهستنند ،اسرتاتیژیهایمقابلهباآنواولویتوتربیه،مسکن،جنسیت

هایمردمبرایانکشافدرآنانعکاسیافتهاست.

 ALCS-2017وضعیتزندهگیمردموالیت)جوزجان(بهاساسرسوی

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

 11291.5 11291.5 11291.5 11291.5 (sq.kmمساحت)

 48.7 47.0 45.4 41.4 کیلومرتمربع(تراکمجمعیت)افراددرهر

 93 76 84 95 نسبتوابستگی

 103.4 110.8 100.1 98.4 نسبتجنسیتی

 41.9 58.1 43.5 34.0 سال()%(۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)

 25.6 35.5 24.4 17.9 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت

پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیک

 بازدید()%(
41.5 39.1 86.3 76.9 

زنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهرزایامن

 میدهند)%(
20.5 42.6 75.6 74.4 

سال،درحالحارض۱۹-۱۵زنانکهدرسن

 متاهلاند)%(
7.6 10.8 15.8 10.8 

 0.65 0.61 0.52 0.45 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)

 6.2 3.3 7.4 11.0 ساله)%(۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل

 _ _ 17.4 4.3 جمعیتباکمبودپروتئین)%(
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 _ _ 15.6 0.6 جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)%(

 3.9 4.3 6.8 9.8 نسبتوابستگیساملندان

 51.0 67.4 49.0 _ اشتغالبهنسبتجمعیت

 11.8 1.3 2.5 _ میزانزیراشتغال)%(

 17.3 5.6 5.3 _ میزانبیکاری)%(

 61.6 71.4 51.7 _ میزانمشارکتنیرویکار)%(

 29.1 6.9 7.8 _ استخدامنهچندانسودمند

 23.0 10 _ _ جمعیتمشغولدرکشاورزی)%(

 41.3 64 _ _ جمعیتمشغولدرتولید)%(

 35.7 26 _ _ جمعیتمشغولدرخدمات)%(

 65.3 _ 48.9 14.8 میزانفقر)%(

 6.2 7.7 5.9 3.7 جمعیتکهدرفضابازرفعحاجتمینامیید)%(

جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند

)%( 
93.0 88.5 63.8 76.6 

 99.8 98.0 53.3 43.0 خانوادهکهدارایبرقمیباشند)%(

 8.0 6.7 7.6 6.5 تعدادخانواده

پرجمعیتزندهگیمیکنندافرادکهدرخانوادههای

)%( 
23.4 44.2 15.2 22.6 

 22.8 14.9 12.1 3.8 نفرجمعیت100مجموعهتلفنهمراهدرهر

 1.2 0.48 0.35 1.45 نفر100کاربراناینرتنتدرهر

خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند

)%( 
15.8 31.7 39.0 34.9 

للمیهستندخانوادههاییکهدارایزمینهای

)%( 
4.6 19.0 3.8 5.0 

 2.9 5.1 2.2 3.9 خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)%(

اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها

 )جریب(
35.2 22.7 11.6 20.0 

اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها

 )جریب(
32.4 22.9 49.4 39 

آبیمتعلقبهخانوادههااوسطاندازهزمینهای

 )جریب(
2.0 1.2 2.5 3.2 
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رسوی وضعیت زنده گی  به سطح ملی :

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

 652864 652864 652864 652864 (sq.kmمساحت)

 42.4 40.7 39.1 35.3 تراکمجمعیت)افراددرهرکیلومرتمربع(

 101 100 104 105 نسبتوابستگی

 103.9 105.3 105.7 105 نسبتجنسیتی

 53.6 51.7 46.6 38.9 سال()%(۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)

 34.8 34.3 31.4 26.2 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت

پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیکبازدید(

)%( 
32.8 51.2 63 70.2 

زایامنمیدهندزنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهر

)%( 
21.8 39.9 45.2 53.4 

سال،درحالحارضمتاهلاند۱۹-۱۵زنانکهدرسن

)%( 
17.9 19.5 17.9 16.4 

 0.57 0.55 0.52 0.45 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)

 7.8 7.4 7.3 8.1 ساله)%(۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل

 _ _ 19.4 15.7 پروتئین)%(جمعیتباکمبود

 _ _ 18.5 6.1 جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)%(

 5.4 4.9 5 5.7 نسبتوابستگیساملندان

 23.9 42.9 45.7 _ اشتغالبهنسبتجمعیت

 15.6 55.4 49.8 _ میزانزیراشتغال)%(

 30.7 22.6 8.2 _ میزانبیکاری)%(

 53.9 55.4 49.8 _ میزانمشارکتنیرویکار)%(

 39.5 39 25 _ استخدامنهچندانسودمند

 44.32 44 _ _ جمعیتمشغولدرکشاورزی)%(

 18.08 22 _ _ جمعیتمشغولدرتولید)%(

 37.59 34 _ _ جمعیتمشغولدرخدمات)%(

 54.5 39.1 36.5 36 میزانفقر)%(

 13.6 19.2 15 24.6 جمعیتکهدرفضابازرفعحاجتمینامیید)%(
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 74.8 75.9 79.9 83.2 جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند)%(

 97.6 89.5 68.9 41.1 خانوادهکهدارایبرقمیباشند)%(

 7.7 7.4 7.4 7.3 تعدادخانواده

 43.9 42.6 43.8 33.7 افرادکهدرخانوادههایپرجمعیتزندهگیمیکنند)%(

 21.2 17.3 14.1 5.8 نفرجمعیت100درهرمجموعهتلفنهمراه

 2 1.22 0.50 0.27 نفر100کاربراناینرتنتدرهر

 37.9 36.6 37.9 40.4 خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند)%(

 19.4 16.3 16.8 16.4 خانوادههاییکهدارایزمینهایللمیهستند)%(

 13.1 12.6 12.6 10.3 هستند)%(خانوادههاییکهدارایقطعهباغ

 4.9 6.1 6 6.7 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(

اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها

 )جریب(
14 16.4 13.2 12.1 

 1.9 1.9 2 2 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(
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 احصائیوی به سطح ملی : گزیده شاخص های

گزیدهشاخصهایاحصائیویوضعیتفقرورفاهعامهمشرتکاً،توسطوزارتاقتصاد،ادارهملیاحصائیهومعلوماتو

وزارتکارواموراجتامعی،شهداومعلولین،ترتیبگردیدهاستکهدربرگیرندهارقامجدیددرسیزدهبخشمختلف

ونا فقر نفوس، دسرتسیبهشاملارقام مسکنو جنسیت، صحت، معارف، اشتغال، و کار مصئونیتغذایی، برابری،

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

رصوساده،دراینبستهمعلوماتی،ارقامشاخصهایمهماحصائیویواقتصادیبهشکلمطلقونسبیبهطورمخت

انعکاسدادهشدهبناً،برایاستفادهکنندگانارقامکهدربخشهایمتذکرهبهمعلوماتمخترصرضورتداشتهباشند،

کهدرستونرامیتواندممدواقعگردد.درصورترضورتبهتفصیلبیشرت،استفادهکنندگان،میتوانندمنابعارقام

 ایند.اخیرجداولذکرشدهاست،دریافتمن

باآنکهارقاممندرجایننرشیهبهسطحملیتهیهوارایهگردیدهاستولیبعضیشاخصهایکهامکاناتتجزیهآنبه

است. گردیده ارایه نیز مسکونی ساحات تفکیک به دارد جود و کوچی و دهاتی شهری، سطح
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گزیدهشاخصهایاحصائیویوضعیتفقرورفاهعامه  

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

نفوس 1

 نفوسکشور 1.1
تعدادمجموعافرادیکهدریکزمانمعیندر

حهمعینجغرافیائیزندگیمیکنند.یکسا
1397نرشیهبرآوردنفوسنفر%10031,575,018



 سهمنفوسشهری 1.2
ندگیفیصدینفوسکهدرمناطقشهریز

میکنند.
 1397نرشیهبرآوردنفوس نفر23.7%7,507,953



1.3 
سهمنفوس

دهاتی

ندگیفیصدینفوسکهدرمناطقدهاتیز

کنند.می
 1397نرشیهبرآوردنفوس نفر71.5%22,567,065



 1397نرشیهبرآوردنفوسنفر1,500000%4.8فیصدینفوسکوچیازمجموعنفوس سهمنفوسکوچی 1.4


 1397نرشیهبرآوردنفوسنفر15,493,446%49عنفوستناسبمجموفیصدینفوسزنانبه سهمنفوسزنان 1.5


نسبتجنس 1.6

نبستنفوسذکوربرنفوساناثبودهونشان

دهندهتعدادمرداندرمقابلصدزنمی

باشد.

%105  
رسویوضعیتزندگیدر

 1395افغانستان

1.7 
نسبتوابستگی

 اطفال

سنساله(برنفوس14الی0نسبتاطفال)

(64الی15ر)کا
96.09%  

رسویوضعیتزندگیدر

 1395افغانستان


1.8 
نسبتوابستگی

 کهنساالن

وباالترازآنبرنفوس65نسبتافرادسن

(64الی15فعال)
5% 



رسویوضعیتزندگیدر

 1395افغانستان

1.9 
نسبتوابستگی

 مجموعی

+وباالترازآن65و14-0نسبتافرادسن

(64الی15برنفوسسنکار)
101% 

 

رسویوضعیتزندگیدر

 1395افغانستان
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 میزانرشدنفوس 1.10

عبارتازتغییر)افزایشیاکاهش(دراندازه

نفوسدرفاصلهمعینزمانیمیباشدکه

معموآلبهفیصدیارائهمیشود

1397نرشیهبرآوردنقوس  2.14%


1.11 

فیصدینفوسبه

تفکیکگروپ

هایسنیوسیع

سال0-14(1)

سال15-64(2)

(3)65+ 

فیصدیگروپهایسنینفوسازمجموع

نفوس

1. 47.52% 

2. 49.91% 

3. 3 2.57% 

1. 14,124,916 

2. 14,835,404 

3. 764,003 

1396نرشیهبرآوردنقوس

 

 

 

 



فقرونابرابری 2

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

 میزانفقر 2.1

فیصدینفوسکهمجموعمصارف

نپائینترازییشااغیرغذموادغذاییو

داشتهباشد.ملیقرارخطفقر  

54.5%15,837,319
رسویوضعیتزندگی

1395درافغانستان

2.2 

میزانفقر1.2.1

بهتفکیکمحل

اقامت:

(شهری1)

(دهاتی2)

 (کوچی3)

فیصدینفوستحتخطفقرازمجموع

(3(دهاتو)2(شهرها)1نفوسدر)

نفوسکوچی

1. 41.6% 

2. 58.6% 

 

1. 2,877,417 

2. 13,033,139 



زندگیرسویوضعیت

1395درافغانستان


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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 شگاففقر 2.3

فاصلهوسطیبینسطوحمصارففقراو

خطفقربنامشگاففقریادمیگرددو

شدتفقررانشانمیدهد.

15%


رسویوضعیتزندگی

1395درافغانستان


2.4 

20سهممرصف

فیصدفقیرتریندر

 مرصفمجموعی

فیصدفقیرترین20مصارفمجموعی

مجموعمصارفمتامنفوسنفوساز

کشور

7.3%


رسویوضعیتزندگی

1395درافغانستان


 رضیبجینی 2.5

نشاندهندهتوزیععاید/مرصفمیباشد،

ویکتحولمی0اینشاخصدربین

کند.

1نشاندهندهتوزیععادالنهکاملو0

نشاندهندهتوزیعغیرعادالنهمطلقمی

باشد

0.31
رسویوضعیتزندگی

1395درافغانستان


2.6 

نسبتخانوارهای

فقیربهتفکیک

اشتغالرئیس

خانواردرسکتور

(سکتورزراعت1)

(سکتورصنعت2)

(سکتور3)

 خدمات

تعدادخانوارهایفقیرکهرئیسخانواردر

سکتورهایمختلفمرصوفکاراند،از

مجموعنفوستحتخطفقر

1. 63 % 

2. 58 % 

3. 45 % 


زندگیرسویوضعیت

1395درافغانستان


مصئونیتغذایی 3
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3.1 
میزانعدم

 مصئونیتغذایی

کیلو2100ازکمترفیصدینفوسکه

ایدخذمینمکالریدرروزا
44.6%12,984,273 

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

29,112,719

فیصدی-نفر

باساسنفوس

2016-17رسوی

محاسبهشده

است

3.2 

میزانعدم

مصئونیتغذایی

 شدید

1500فیصدینفوسکهروزانهکمرتاز

کیلوکالریاخذمینامید
13.4%3,899,437

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

 

 

 



مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

3.3 
میزانکمبود

 پروتین

فیصدینفوسکهمرصفروزانهایشان

گرامپروتیندرروزمیباشد50کمرتاز
30.1% 8,763,895 

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

 کارواشتغال 4

4.1 
میزاننفوسدر

 سنکار

وباالترازمجموع14فیصدیافرادسن

 نفوسکشور
54,6%15,902,108 

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

4.2 

میزاننفوسدر

کاربهتفکیکسن

 محلاقامت:

(شهری1)

(دهاتی2)

وباالترازمجموع14فیصدیافرادسن

 نفوسکشور

1.  26 % 

2. 69.4 % 

3.  4.6%

1. 4,127,528 

2. 11,049,294 

3. 724,286

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
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 (کوچی3) 

4.3 

میزانمشارکت

نیرویکاربه

تفکیکجنسیت

جنس(هردو1)

مرد(2)

 زن(3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرار

داشته،مرصوفکاروبیکاراند.

1. 53.9% 

2. 80.6% 

3. 26.8%

1. 8,478,434 

2. 6,392,655 

3.2,085,779

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان


4.4 

میزانمشارکت

نیرویکاربه

تفکیکمحل

اقامت:

(شهری1)

(دهاتی2)

 (کوچی3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرار

داشته،مرصوفکارویابیکاراند.

1. 48.0% 

2. 54.9% 

3. 72.4%

1. 1,962,974 

2. 5,993,117 

3. 522,370

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

4.5 

نسبتاشتغالبر

نفوس

 

فیصدینفوسمرصوفکارازنفوسسن

کار
41.33%

 

دررسویوضعیتزندگی

1395افغانستان
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4.6 

میزانبیکاریبه

تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)

(مرد2)

(زن3)



 

ازقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه

رویابیکاربودهاندجستجوکارسوی،در

هفتهگذشتهکمرتازهشتیطیاو

رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکا

1. 23.9% 

2. 18.3% 

3. 41.0%

1. 2,024,800 

2. 1,170,100 

3. 854,700       

 

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
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4.7 

میزانبیکاریبه

تفکیکمحل

اقامت:

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

 (ملی4)

ازقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه

رویابیکاربودهاندجستجوکارسوی،در

هفتهگذشتهکمرتازهشتیطیاو

رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکا

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

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
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4.8 
میزانکمکاری

 )کارناکافی(

سالوباالترازآنکه14فیصدیافراد

رویمشغولکارسازقبلهفتهیکدر

ازکمتربودهاندولیطیهفتهمتذکره

ساعتکارکردهباشند،درحالیکه40

برایکاراضافیمتایلوفرصتداشته

اندبهاساس:

(نیرویکارفعال.1)

(اشتغال.2)

1. 15.6% 

2. 20.5% 

 

1,320,928 
وضعیتزندگیدررسوی

1395افغانستان

کاراطفال 4.9

سهکتگوریکارشاقهطفلازلحاظسن

تعریفشدهاست:

ساله11-5.هرکاریکهتوسطاطفال1

انجامشود،بدوندرنظرداشتساعات

یارشایطکار،

14-12(هرکاریکهتوسطاطفال2

ساعتانجاممیشودو14سالحداقل

یااجرایکارهایخطرناک،

-15(کاریکهتوسطاطفالبینسنین3

ساعتیابیشرتانجام43سالهبرای17

شود،یاکارهایخطرناک،کارشاقه

طفلتلقیمیگردد.

26.50%2,736,200
رسویوضعیتزندگیدر

1393افغانستان
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4.10 
میزانبیکاری

 جوانان

یکسال(که24-15فیصدیجوانان)

رویاجستجوکاازرسوی،درقبلهفته

هفتهگذشتهیطیابیکاربودهاندو

رداشتهاند.ساعتکاکمرتازهشت

)تعریفملی(

30.7%84,2000 
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

4.11 

میزانبیکاری

جوانانبهتفکیک

جنسیت

مرد(1)

 زن(2)

هردوجنس(3)

یکسال(که24-15فیصدیجوانان)

رویاجستجوکاازرسوی،درقبلهفته

هفتهگذشتهیطیابیکاربودهاندو

رداشتهاند.ساعتکاکمرتازهشت

)تعریفملی(

1. 44 % 

2. 46 % 

3. 30.7% 

1. 523,709 

2. 396,683 

3. 842,000

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

 

 

 

 

 



4.12 

میزانبیکاری

جوانانبهتفکیک

محلاقامت:

(شهری1)

(دهاتی2)

 (کوچی3)

یکسال(که24-15فیصدیجوانان)

رویاجستجوکاازرسوی،درقبلهفته

هفتهگذشتهیطیابیکاربودهاندو

ر.ساعتکاکمرتازهشت

1. 39.1% 

2. 29.6% 

3. 13.3%

1. 144,232 

2. 366,467 

3. 13,010

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان


 نیرویکارباسواد 4.13

فیصدینیرویکارکهتوامنندیخواندن،

نوشنتوحلمحاسباتریاضیراداشته

وسادهباشد.

35.85%5,629,256 
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
 

4.14 
اشتغالدرسهم

 سکتورزراعت

هایفعالیتفیصدیافرادشاغلکهدر

ولبهکارمشغومالداریعتمربوطبهزرا

هستند.

44.3%2,814,511 
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
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4.15 

سهماشتغالدر

ساختامن سکتور

فیصدیافرادشغالکهدرفعالیتمربوط

بهساختامنمشغولبهکارهستند.
9.8%619,887 

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان


4.16 
سهماشتغالدر

سکتورتولید

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتولید

مشغولکارهستند.
8.1% 511,454 

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
 

4.17 

سهماشتغالدر

سکتورمعادنو

استخراج

فیصدینیرویکهدرسکتورمعدن

مشغولکارهستند.
0.2% 11,977 

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
 

4.18 

سهماشتغالدر

سکتورخدمات

عامه،شخصیو

اجتامعی

فیصدینیرویکارکهدرسکتورخدمات

عامه،شخصیواجتامعیمشغولکار

اند.

19.7% 1,252,987 
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
 

4.19 

اشتغالدرسهم

سکتورهای

تجارتعمده،

پرچون،رستورانت

وهوتلها

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتجارت

عمده،پرچون،رستورانتوهوتلها

مشغولکاراند.

%11700,530 
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
 

4.20 

سهماشتغالدر

سکتورهای

ترانسپورت،

ذخایر،ارتباطاتو

معلومات

فیصدینیرویکارکهدرسکتور

ترانسپورت،ذخایر،ارتباطاتومعلومات

مشغولکاراند.

5.8% 368,063 
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
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4.21 

سهماشتغالدر

سکتورهایمالی،

بیمه،رهنامیی

معامالتوتجارت

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهای

وتجارتمالی،بیمه،رهنامییمعامالت

مشغولکاراند.

1 % 65,583 
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
 

4.22 

سهماشتغالدر

سکتورهایبرق،

گازوآب

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهای

برق،گازوآبمشغولکاراند.
0.1% 4,935 

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
 

کارگرانروزمزد 4.23
هرروزبهطورانفرادیکارکارگرانکه

میکنند
15.7%1,008,148 

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان


4.24 
کارگرانبامعاش،

خصوصی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددر

سکتورخصوصیمرصوفکاراند
7.1%453,859

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان


4.25 
کارگرانبامعاش،

دولتی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددر

سکتوردولتیمرصوفکاراند.
10.1% 649,105

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان


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

1395افغانستان


%2.6.کنندکسانیکهکارگراستخداممیکارفرما 4.27

 

169,488 



رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان


4.28 
فامیلی کارگران

بدونمزدومعاش
 1,573,539 %24.5کسانیکهبدونمزدکارمیکنند.

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان


 معارف 5

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره



 

 اقتصادوزارت 119

 

 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

 
5.1 

 
 میزانسطحسواد

سالوباالتراز15سنفویفیصد

رانوشتننونداناییخواتوآنکه

باشند.داشته

34.8% 5,253,950 
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

5.2 

میزانحضوریابی

خالص)دوره

 ابتدائیه(

سالکه12-6فیصدیسنین

1واجدینصنوفابتدائیه)صنوف

فعاالنهدرمکاتبحارض(اندو6الی

اند.دراینشاخصمشمولینو

حارضینمدارساسالمیشاملمنی

باشند.

56.1% 2,875,627 
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

5.3 

میزانحضوریابی

خالص)دوره

 ثانوی(

سالکه18الی16فیصدیسنین

واجدیننهادهایتعلیامتثانوی

صنوف(انددر12–7)صنوف

خویشحارضاند.دراینشاخص

مدارساسالمیشاملمنیباشند.



35.7% 1,359,552 
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

 

 

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

5.4 

میزانحضوریابی

 خالصدر

تحصیالتعالی

که24الی19فیصدینفوسسنین

واجدیننهادهایتحصیالتعالی

میباشند.دراینشاخصمدارس

اسالمیشاملمنیباشند.

9.7% 238,864 
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
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5.5 

میزانحضوریابی

 خالصدر

تحصیالتعالی

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

(ذکور4)

 (اناث5)

نسبتخالصحضوربهحیثتعداد

گروپتیوریکیسنشاگردانبر

مکتببراییکسطحمعینتعلیمی

محاسبهشدهوبهفیصدیازمجموع

نفوسهامنگروپسنبیانمی

برای6-12شود.درینگزارش

برایثانویو18تا13ابتدائی،

برایتحصیالتعالیمورد24تا19

.استفادهقرارگرفتهاست

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

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

5.6 

میزانحضوریابی

ناخالصدر

 تعلیامتابتدائی

فیصدیشاگردانکهدردوره

ابتدائیهحضوردارند،ازمجموعافراد

12الی6بینسنین  

72.5%3,714,749
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

5.7 

میزانحضوریابی

ناخالصدر

تعلیامتابتدائی

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

(ذکور4)

 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردوره

ابتدائیهحضوردارند،ازمجموعافراد

،بهتفکیک:12الی6بینسنین  

(کوچی3(دهاتی)2(شهری)1)

(اناث5)(ذکور4)  

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

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان


5.8 

میزانحضوریابی

ناخالصدر

 تعلیامتثانوی

فیصدیشاگردانکهدردوره

تعلیامتثانویحضوردارند،از

18الی13افرادبینسنینمجموع

48.0% 1,824,227 
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
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5.9 

میزانحضوریابی

ناخالصدر

تعلیامتثانوی

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

(ذکور4)

(اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردوره

تعلیامتثانویحضوردارند،از

18الی13مجموعافرادبینسنین

(دهاتی2(شهری)1بهتفکیک)

(اناث5(ذکور)4(کوچی)3)

1. 69.2% 

2. 42.5% 

3. 2.6% 

4. 63.0% 

5. 5. 32.2% 

1.  709,379 

2. 1,110,552 

3. 4,296 

4.  1,229,286 

5. 594,941 

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان


5.10 

میزانحضوریابی

 ناخالصدر

 تحصیالتعالی

فیصدیشاگردانکهدردوره

تحصیالتعالیحضوردارند،از

24الی19مجموعافرادبینسنین

14.1% 347,141
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

5.11 

میزانحضوریابی

  ناخالصدر

تحصیالتعالی

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)

(ذکور4)

 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردوره

تحصیالتعالیحضوردارند،از

24الی19مجموعافرادبینسنین

(دهاتی2(شهری)1بهتفکیک)

(اناث5(ذکور)4(کوچی)3)

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

رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان

 

 

 

 

 



5.12 

میزانسوادزنان

و14)سنین

 باالترازآن(

سالوباالترازآن14فیصدیزنان

کهتواناییخواندنونوشنترا

داشتهباشند.

29.3% 1,657,346
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
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5.13 

نسبتتساوی

جنسیتدردوره:

(ابتدائیه1

(متوسطه2

 (لیسه3

 

 

 

 

 

 

 

انختردخالصرحضومیزانتناسب

انپسریابیخالصبهمیزانحضور

دردورههایابتدائیه،متوسطهو

 لیسه.



1. 0.71% 

2. 0.51% 

3. 0.39% 

 
رسویوضعیتزندگیدر

1395افغانستان
 

 صحت 6

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

6.1 

دسرتسیبه

مراقبتهای

 صحیقبلازتولد

سال49-14فیصدیخانمهای

کهعروسیکردهاندودردوران

حاملهگیحداقلیکبارتحت

معاینهیکیازکارمندانصحی

)داکرت،قابله،نرسویاهم

کارمندصحیجامعه(قرارگرفته

باشند

59%2,560,718
رسویوضعیتزندگیدرافغانستان

1395

ارقامتامبهاساس

محاسباتازبرآورد

و1396نفوسکشور

رسوی96صفحه

صحتودیموگرافی

بدستآمده1396

است.

6.2 

والدتهایانجام

شدهباحضور

اشخاصماهر

سال49-14فیصدیخانمهای

کهعروسیکردهاندووالدت

اخرینطفلشانتحتنظر

51% 2,231,502

رسویوضعیتزندگیدرافغانستان

1395 



ارقامتامبهاساس

محاسباتازبرآورد

1396نفوسکشور
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شخصماهرصحی)داکرت، صحی 

قابله،نرسویاهمکارمند

صحیجامعه(صورتگرفته

باشد.

6.3 
میزانمرگومیر

 مادران

تعدادمرگومیرمادراندر

هزار100دورانحاملگیدرهر

والدتزندهدرسال

1291


1396  رسویصحتودموگرافی


6.4 
میزانمرگومیر

 اطفال

تعدادمرگومیراطفالزیرسن

سالدرافغانستاندرسال5

)وفیاتدرهریکهزارتولد

زنده(

55


1396  رسویصحتودموگرافی

ریفرنس:صفحهاز

رسویصحتو161

1396دیموگرافی

6.5 

.میزان3.7.2

حاملهگیسنین

15نوجوانی)بین

 (19الی

رقمحاملگی)والدت(خانمها

سالگی.19الی15 بینسنین
12.1%198,527 

رسویصحتودیموگرافیدر

1394افغانستان

ریفرنس:صفحهاز

رسویصحتو161

1396دیموگرافی

 مسکنودسرتسیبهخدماتاساسی 8

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

8.1 

میزاندسرتسیبه

آبآشامیدنی

تفکیکسامل،به

مناطقمسکونی

(شهری1)

(دهاتی2)

سکهبهنفویفیصدعبارتاز

ساملشامیدنیآبآمنابع

دسرتسیداشتهباشد.

1. 91.4% 

2. 56.6% 

3. 35.8% 

.63.9%4

1.  9,246,865 

2. 5,726,177 

3.  3,621,858 

4. 18,594,900

رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان

1395
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(کوچی3) 

 (ملی4)

8.2 

میزاناستفادهاز

سیستمفاضالب

 بهبودیافته

لتکهازسهومیدمریفیصد

هایسیستمفاضالبصحی

 استفادهمیکنند.

52%15,423,000

رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان

1395



8.3 
میزاندسرتسیبه

 برق

یخانوارهاکهدسرتسیفیصد

منابعمختلفژیبرقازنربها

 دارند.

97.7%28,430,700

رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان

1395



8.4 

فیصدینفوس

شهریکهدر

محالتپرجمعیت

وکثیفزندگی

میکنند.

تعدادافرادیکهدرمحالت

پرجمعیتوکثیفزیستدارند

 درهرصدنفر.

72.4% 21,086,400

رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان

1395
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8.5 

فیصدینفوسکه

منابعآباز

آشامیدنیبهبود

یافتهاستفادهمی

کنند

(ملی1)

(شهری2)

(دهاتی3)

 (کوچی4)

تعدادافرادیکهمبنابعآب

آشامیدنیبهبودیافتهدسرتسی

 دارنددرهرصدنفر.

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 



وضعیتزندگیدررسوی

افغانستان

1395



8.6 

فیصدینفوسبا

دسرتسیبه

 هرگونهمنبعبرق

تعدادافرادیکهدسرتسیبهبرق

 دارنددرهرصدنفر.
97.7%28,422,757

رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان

1395


8.7 

فیصدیخانوار

هایکهدرمسکن

هایپرازدحام

زندگیمیکنند.

بیشرتازسهمسکنیاخانهکه

نفردریکاتاقآنزندگیمی

 کنند.

43.9% 12,709,667 

رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان

1395



8.8 

فیصدیخانوار

هایکهدرمسکن

هایپرازدحام

زندگیمیکنند:

 شهری (1)

 دهاتی (2)

کوچی (3)

مسکنیاخانهکهبیشرتازسه

نفردریکاتاقآنزندگیمی

کنند

1. 42.7% 

2. 41.5% 

3. 83.3% 

 

1. 2,939,683 

2. 8,585,854 

3. 1,210,930 

 

رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان

1395
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8.9 

فیصدینفوسکه

ازسوختجامد

 استفادهمیکنند

،برای:

پخت (1)

 وپز

گرم (2)

کردن

تعدادافرادیکهازموادسوخت

جامدمثلذخالسنگاستفاده

میکننددرهرصدنفر.

1. 74.8% 

2. 93.8% 



1. 21,752,309 

2. 27,223,707 



رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان

1395


8.10 

فیصدینفوسکه

ازسوختجامد

استفادهمی

کنند،برایپختو

پزبهتفکیک:

(شهری1)

(دهاتی2)

(کوچی3)



 

تعدادافرادیکهازموادسوخت

جامدمثلذخالسنگاستفاده

میکننددرهرصدنفر.

1. 21.3% 

2. 91% 

3. 98.9%

1.1,474,469 

2. 18,839,251 

3. 1,438,589

رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان

1395



8.11 

فیصدینفوسکه

ازسوختجامد

استفادهمی

کنند،برایگرم

کردنبهتفکیک:

(شهری1)

تعدادافرادیکهازموادسوخت

جامدمثلذخالسنگاستفاده

نفر.میکننددرهرصد

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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(دهاتی2) 

 (کوچی3)

 مصئونیتاجتامعی 9

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

9.1 

فیصدیافراد

بدونمزددر

خانوارازمجموع

اشتغالبهتفکیک

جنسیت:

(هردوجنس1)

مرد(2)

 زن(3)

فیصدیکارکنانکهدرکارهای

خانه،زراعت،مالداریودیگر

کارهایداخلخانهمرصوف

هستندوازبابتکارکهانجام

میدهندهیچنوعمزدیدریافت

منیکنندبرمجموعمتاماشتغال

 

9.2 

تعدادافرادآسیب

پذیرکهتحت

پوششمصئونیت

اجتامعیقرار

گرفتهاندبه

تفکیکذیل:

(افراددارای1)

معلولیت


 

1. 110,037 

2. 155,000 

3. 120,000 

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

 2016معلولین
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(خانوادههای2) 

شهدا

 (متقاعدین3)

9.3 
نسبتزنانبیوهاز

 مجموعزنان

تعدادزنانبیوه"آنعدهاز

کسانیکهدوبارهازدواجنکرده

اند"

3.99% 569,324
زندگیدرافغانستانرسویوضعیت

1395

 تعدادایتام 9.4

تعداداطفال)سنینپائینرتاز

(کهپدریامادرنداشته18

باشد.


105,175
رسویدیموگرافیوصحتدر

1394افغانستان

9.5 

فیصدیزنانکه

20دارایسن

سال24الی

هستندودرسن

سالگی15قبل

 ازدواجکردهاند

20دارایسنتعدادزنانکه

سالهستندودرسنین24الی

سالگیازدواجکردهاند15قبل

4.2% 


رسویوضعیتزندگیدرافغانستان

1395

9.6 

فیصدیخانوار

هایکهتوسط

زنانرسپرستی

 میشوند

خانوارهایکهتوسطزنان

رسپرستیبرمجموعخانوارها
1.19%45,076

رسویوضعیتزندگیدرافغانستان

1395
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 زراعتومالداری 10 

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

10.1 
فیصدیخانوارهایکهدارای

  زمینهایآبیهستند
37.9%



رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان

1395


10.2 
فیصدیخانوارهایکهدارای

  زمینهایللمیهستند
19.4%



وضعیتزندگیدررسوی

افغانستان

1395


10.3 

فیصدیخانوارهایکهدارای

باغوباغچههستند



 

 
13.1%



رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان

1395


مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

10.4 

اوسطسایززمینهایآبیکه

درمالکیتقراردارند)به

 جریب(
 

جریب4.9


رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان

1395


10.5 

اوسطسایززمینهایللمیکه

درمالکیتقراردارند)به

 جریب(
 

جریب12.1


رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان

1395
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10.6 

اوسطسایزباغهاوباغچههای

کهدرمالکیتقراردارند)به

 جریب(
 

جریب1.9


دررسویوضعیتزندگی

افغانستان

1395


 سکتورحقیقی 11

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

11.1 
تولیدناخالصداخلیبه

 شمولکوکنار

مجموعارزشپولی

اجناسوخدماتتولید

شدهیککشوردریک

دورهمعینحسابی


میلیون1,463,764

افغانی

-2017سالنامهاحصائیوی

2018

 میزانرشداقتصادی 11.2

تغییردرتولیدنا

خالصداخلییک

کشوردریکسالنظر

بهسالقبل

7.2% 
-2017سالنامهاحصائیوی

2018

11.3 
تولیدناخالصداخلی

رسانه

تولیدناخالصداخلی

تقسیمبرنفوسکشور

.

دالر 718
-2017سالنامهاحصائیوی

2018

 قیممستهلکشاخص 11.4

بینکنندهتغییراتدر

سطحعمومیقیمت

هایاجناسوخدمات

خریداریشدهتوسط

مستهلکینبوده

111.7%
-2017سالنامهاحصائیوی

2018
1394سالاساس

 میزانتورم 11.5
تغییردرشاخصقیم

مستهلکیننظربهسال
4.4% 

-2017سالنامهاحصائیوی

2018
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قبل 

11.6 
زراعتدرسهمسکتور

 تولیدناخالصداخلی

سهمسکتورزراعتاز

مجموعتولیدناخالص

داخلی

میلیونافغانی346,269 23.7%
-2017سالنامهاحصائیوی

2018


11.7 

سهمسکتورصنعتاز

مجموعتولیدناخالص

داخلی

سهمسکتورصنعتاز

مجموعتولیدناخالص

 داخلی

میلیونافغانی307,529 21.0%
-2017احصائیویسالنامه

2018


11.8 
سهمخدماتدرتولیدنا

 خالصداخلی

سهمسکتورخدماتاز

مجموعتولیدناخالص

داخلی

میلیونافغانی743,137 50.7%
-2017سالنامهاحصائیوی

2018


11.9 
سهممالیاتبروارداتدر

 تولیدناخالصداخلی

سهممالیاتبرواردات

ازمجموعتولید

داخلیناخالص

میلیونافغانی 66,830 4.6%
-2017سالنامهاحصائیوی

2018


سکتورمالی 12

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

عوایدداخلی 12.1

عبارتازمجموععواید

مالیاتیوغیرمالیاتی

میباشد.

1396سندبودجهملیمیلیونافغانی517,151 
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عوایدمالیاتی 12.2

عوایدکهدولتآنرااز

انواعمختلفمالیاتها

بدستمیآورد.

1396سندبودجهملی 105,015میلیونافغانی 

عوایدغیرمالیاتی 12.3

عوایدکهدولتآنرااز

فعالیتهایاقتصادی

وسایرمنابعدست

داشتهخودبهدست

میآورد.

1396بودجهملیسند میلیونافغانی47,502 

12.4 
مجموعبودجهسال

مالی

تخمینرسمیعایدات

ومصارفبراییک

مدتمعینآینده

معموالًیکسال

 
417,180.4 میلیون

 افغانی
1396سندبودجهملی

12.5 
مجموعمصارفدر

سالمالی

مصارفدولتشامل

متاممصارف،رسمایه

گذاریوپرداختهای

دولتدریکسالاز

مجموعبودجههامن

سال

 
356,453.4 میلیون

 افغانی
1396سندبودجهملی

بودجهعادی 12.6

قسمتازبودجهاست

کهبرایمتویلمصارف

عادیپرداختمی

شود)معاشات

کارمندان،خریداری

 
میلیون591.9 253

افغانی

ملیسالگزارشاجرااتبودجه

1396
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اجناسوخدمات،ربح 

قروض،وجوهاحتیاطی

وسایر(

12.7 
میزانمرصفبودجه

عادی

فیصدیبودجهمرصف

شدهازمجموعبودجه

عادی

94.7%  
گزارشاجرااتبودجهملیسال

1396


بودجهانکشافی 12.8

قسمتیازبودجهاست

کهبرایمتویلمصارف

پروژههاوپالنهای

انکشافیدرنظرگرفته

میشود)معاشات

خریداریکارمندان،

اجناسوخدمات،ربح

قروض،وجوهاحتیاطی

وسایر(


میلیون102,861.5

افغانی

گزارشاجرااتبودجهملیسال

1396


12.9 
میزانمرصفبودجه

انکشافی،

فیصدیبودجهمرصف

شدهازمجموعهبودجه

انکشافی

68.9%  
گزارشاجرااتبودجهملیسال

1396


12.10 
سهمکمکهادر

ملیبودجه

فیصدیکمکهااز

مجموعبودجهملی
1396سندبودجهملی  60.9%

12.11 
سهمکمکهادر

بودجهانکشافی

فیصدیکمکهااز

بودجهانکشافی
وزارتمالیه 
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بودجهاختیاری 12.12

بودجهاختیاریبودجه

استکهازعواید

داخلیمتویلمی

گردد.

1396سندبودجهملی 537,27.7

12.13 
فیصدیکمکهادر

بودجهاختیاری

وجوهکهازطرفکشور

هایکمککنندهدر

اختیاریحکومت

افغانستانگذاشتهمی

شود.ازمجموعبودجه

اختیاری

وزارتمالیه 

بودجهغیراختیاری 12.14

بودجهکهازجانب

جامعهجهانیبحیث

کمکبهحکومت

افغانستاندادهمی

افغانستانشودودولت

کنرتولمستقیمباالی

منابعمتویلیو

استقامتهایمرصفی

آنندارد.

1396سندبودجهسالمیلیونافغانی938,67.2

1396سندبودجهسالمیلیونافغانی3154قروض 12.15

12.16 
مبلغبااسمکشورقر

ضدهنده

بانک .1

 انکشافاسالمی

بانک .2

انکشافآسیاییو



میلیون681.7 .1

 افغانی

میلیون69.4 .2

 افغانی

1396سندبودجهملی
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 بانکجهانی 

عربستان .3

 سعودی

 سایر .4

5. 

میلیون737.0 .3

 افغانی

4. 1166.6

 میلیونافغانی

سکتورخارجی 13

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

بیالنستادیات 13.1

بیالنستادیاتعبارت

پرداختهاوازمجموع

دریافتهاییککشور

باکشورهایجهان

کهدردوقسمت

بیالنستجاریومالی)

حسابرسمایهو

حسابجاریه(می

باشد.

دافغانستانبانک

بیالنسمالی 13.2

وضعیتمالیکشوردر

دوحسابرسمایهو

حسابجاری

دافغانستانبانک

بیالنستجارت 13.3

نشاندهندهتفاوت

میانارزشصادراتو

وارداتیککشوربا

کشورهایخارجیدر

میلیوندالر6,961- 89% -
-2017سالنامهاحصائیوی

2018
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طییکدورهمعین 

مجموعصادرات 13.4

ارزشمجموعیکاالها

ازقلمروگمرکییک

کشورخارجمیگردد)

بهدالرآمریکایی(

10% 831,926,776 
-2017سالنامهاحصائیوی

2018


مجموعواردات 13.5

ارزشمجموعکاالها

کهبهقلمروگمرکی

یککشورداخلمی

گردد)بهدالر

آمریکایی(

90% 7,792,600,089 
-2017سالنامهاحصائیوی

2018


13.6 
قلمعمده5

صادرات

میوهجات .1

 خشک

میوهجات .2

 تازه

نباتات .3

 طبی

 قالین .4

پستباب .5

1. 36% 

2.15% 

3.13% 

4.3% 

5.1% 

1.298,880,569 

2.123,257,837 

3.109,723,656 

4.23,754,446 

5.11,706,757 

-2017سالنامهاحصائیوی

2018
ارزشبهدالرآمریکایی

13.7 
قلمعمده5

واردات

گندموآرد .1

 گندم

ماشین .2

1. 12% 

2.4% 

3.4% 

1. 908,318,69 

2.274,465,669

3.284,229,06 

-2017سالنامهاحصائیوی

2018
ارزشبهدالرآمریکایی
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 آالت 

 برق .3

سایر .4

 وسایلبرقی

مواد .5

تعمیرات

4.2% 

5.1% 

4.177,515,383 

5.97,186,346 

13.8 

کشوررشیک 5

صادراتی

افغانستان

 پاکستان .1

 هندوستان .2

 ترکیه .3

 ایران .4

عراق .5

1. 43% 

2.43% 

3.3% 

4.2% 

5.2% 

 

1. 357,201,29 

2.356,139,528 

3.22,006,683 

4.18,112,759 

5.14,563,224 

 

-2017سالنامهاحصائیوی

2018
ارزشبهدالرآمریکایی

13.9 
کشوررشیک5

وارداتیافغانستان

 پاکستان .1

 ایران .2

 چین .3

 قزاقستان .4

ازبکستان .5

1.  17 

2. 16% 

3. 15% 

4. 11% 

5. 7% 

 

1. 1,293,224,715 

2. 1,212,563,809 

3. 1,179,297,874 

4. 866,770,014 

5. 560,528,302 

 

-2017سالنامهاحصائیوی

2018
ارزشبهدالرآمریکایی
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 فصل هشتم

 SDGsمعرفی مخترص اهداف انکشاف پایدار 

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

ملل همه کنار در افغانستان که میباشد کشورهایجهان امنیتیبرایمتام محیطزیستیو اجتامعی، اقتصادی،

جهان،متعهدبهتطبیقآنگردیدهاست.

اوشاخصها،درحقیقت،امتداداهدافانکشافیهزاره(،باازدیاداهداف،تارگیتهSDGsاهدافانکشافیپایدار)

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

بخاطرمعضالتوقت،نتوانستدرسال(سازمانمللمتحدبرایکشورهایدرحالانکشافبودکهافغانستان2000

متعهدبهتطبیقیجهانمیالدی،درکناردیگرکشورها2005تعهدبهتطبیقآنگردد،امادرسالمیالدیم2000

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

(درماهسپتمرب،سالSDGs)،اهدافانکشافیپایدار2015باختممعیادزمانیاهدافانکشافیهزارهدراواخرسال

(آیندهتصویبگردیدکههمه2015-2030سال)15میالدیدرشهرنیویارک،مقرسازمانمللمتحدبرای2015

کشورهایعضوسازمانمللمتحدمکلفومتعهدبهتطبیقآنگردیدند)بجزکشورجاپانوانگلستان(.

اقتصادیواجتامعیجوامعبرشیطرحودیزاینگردیدهاندکهدارایمبنظورتوسعه(،SDGsاهدافانکشافیپایدار)

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

 SDGsدیدگاه اهداف انکشاف پایدار 
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 مترکز اهداف انکشاف پایدار

 محوفقرشدیدازجهانبرشیت، -

 مبارزهمتداومدرمقابلنابرابریوبیعدالتی، -

 صلحوثباتپایدار،تامین -

 حفاظتازمحیطزیست، -

تقویتهمکاریهایاقتصادیواجتامعیمیانمللجهان، -

 فرشده هفده هدف به گونه سمبولیک

 

  A-SDGsاهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 

وبتاسیازجمهوریاسالمیافغانستانمنحیثعضوسازمانمللمتحد،متعهدبهتطبیقاهدافانکشافپایداربوده

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

اهدافانکشافیپایدار تطبیقموثر هامهنگیو گزارشاتمنظمچگونگی (SDGs) کاری، و ارزیابیمنوده نظارتو

یوزراءوازطریقمراجعدیپلوماتیکبهمجمعسازمانمللمتحدتطبیقآنرابصورتساالنهترتیبوبهشورایعال

.ارائهمناید

  A-SDGsاهمیت اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 

 افغانستانمنحیثیککشورمستقلوباورمندبهثباتوتوسعهدرکنارمللجهانمتعهدبهتطبیقاهداف

 انکشافیپایدارمیباشد.
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  پایداربادقتکاملطرحوترتیبگردیدهاست،بناً،متاماولویتهایانکشافیافغانستاندرآناهدافانکشافی

 انعکاسیافتهاند.

 اهدافمتذکرهمیتوانندیکمنبعواساساسرتاتیژیکبرایانکشافاولویتهایاقتصادیواجتامعیدر

 کشورباشند.

 خنیکیجامعهجهانیباافغانستانبیشرتخواهدگردید.باتطبیقاهدافانکشافیپایدار،حامیتمالیوت 

 .تطبیقاهدافانکشافیپایدار،منتجبهصلحوثباتدامئیدرکشورخواهدگردید 

 .تطبیقاهدافانکشافیپایدارباعثرشدوانکشافرسیعدرکشورخواهدگردید: 

  A-SDGsمراحل تطبیق اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 

سازیمرحلهملی  

2018الیجنوری2016مارچ  
 مرحلهانطباقوادغام

2018الیاپریل2017جنوری  
 مرحلهتطبیق

2030الیسپتمرب2018اپریل  
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 ها وشاخص های اهداف انکشاف پایدار افغانستان تارگیت 

 رهربواحد  شاخص تارگیت

 هدفاول:محوفقربامتاماشکالآندرهمهجا

،کاهشحداقلنیمیازنسبتمردان،زنانوکودکان2030الیسال1.2

فقیر)درمتامیابعادفقر(متعلقبهمتامگروههایسنی،مطابقباتعریف

ملیفقر.

 .نسبتنفوستحتخطفقر،براساستعریفملیفقر1.2.1

.مجموعهردوجنس1

 الف.ذکور

ب.اناث

ج.شهری

د.دهاتی

.کوچیه

وزارتاقتصاد

،تطبیقسيستمهایمصئونیتاجتامعیمناسبدر2030الیسال1.3

سطحملی،اجرایهمگانیآندرمتامطبقاتوتحتپوششقراردادان

 مالحظهافرادفقريوآسيبپذير.تعدادقابل

فیصدینفوسکهتحتپوششسیستمهایمصئونیتاجتامعیقرار1.3.1

 گرفتهاندبهتفکیک:

.اشخاصدارایمعلولیت1

 .خانوادههایشهدا2

 .متقاعدین3

 سال10.خانوادههایآسیبپذیر،دارایاطفالزیرسن4

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

 ینمعلول



(درفقراوافرادresilience،ایجادتواناییوتابآوری)2030الیسال1.5

وآسیبپذیریآنهادربرابر(exposure)آسیبپذیر؛وکاهشتاثیرپذیری

وقایعشدیداقلیمی،اقتصادی،اجتامعی،محیطزیستیوسایرحوادث.

 اقلیمیوسایرحوادث.فیصدیافرادمعروضبهخطردرمقابلوقایع1.5.1
 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

 

میزانتاثیرگذاریمستقیمحوادثغیرمرتاقبهاقتصادیدرارتباطبه1.5.2

 تولیدناخالصداخلی.
 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

قابلمالحظهمنابعازمراجعمختلف .الفحصولاطمینانازبسیج1

بشمولهمکاریهایانکشافی،جهتفراهمسازیابزارکافیومطمنئ،

وزارتمالیه نسبتمنابعاختصاصدادهشدهدولتبرایبرنامههایفقرزدایی.1.الف.1

 وزارتمالیهنسبتمرصفدولتدرخدماترضوری)تعلیموتربیه،صحتو2.الف.1
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

 مصئونیتاجتامعی(. مبنظورتطبیقبرنامههاوپالیسیهابرایمحوفقردرمتامیابعادآن.

 هدفدوم:محوگرسنگی؛دستیابیبهامنیتغذاییوبهبودتغذیه؛وترویجزراعتپایدار

،محوگرسنگیوحصولاطمینانازدسرتسیهمه2030الیسال2.1

آسیبپذیرواطفال،بهموادغذاییمطمنئ،مغذیمردم،بهویژهفقرا،مردم

 وکافیدرجریانسال.

.فیصدیافرادغیرمصئونازلحاظمصئونیتغذایی2.1.1
وزارتزراعت،آبیاریومالداری



گاهشمتامانواعسوءتغذی،همچناندستیابیبه۲۰۳۰الیسال–۲.۲

اهدافموتفقهبیناملللیدرموردعدمرشدوالغریدراطفالزیرسنپنج

 سال

 

)قدکوتاهی(دراطفالکمرتازپنجسال) شیوعسوءتغذیمزمن–۲.۲.۱

انحرافمعیاریازمیانگینمعیاررشد(۲نسبتقدبرسن(کمرتاز)منفی

(WHO)اطفال

وزارتصحتعامه

شیوعسوءتغذیحاددراطفالکمرتازپنجسال)نسبتقد–۲.۲.۲

انحرافمعیاریازمیانگینمعیاررشداطفال(۲برسن(کمرتاز)منفی

(WHO)–بهتفکیککموزن

وزارتصحتعامه

،مضاعفساخنتمولدیتزراعتیودرآمدتولیدکننده2030الیسال2.3

گانکوچکغذایی،بهویژهخانمها،مردمبومی،دهاقینفامیلی،چوپانها

وماهیگیران؛ازطریقتامینمساواتدردسرتسیبهزمینوسایرمنابع

تولیدی،مهارتها،خدماتمالی،بازارها،وفرصتبرایارزشافزودهو

 کارهایبیرونازمزرعه.

 )مرتیکتن/هکتار(وبرنجندماوسطحاصلطبقهدهقاندرحاصلگ2.3.1

 الف.گندمآبی

ب.گندمللمی

ج.برنج

وزارتزراعت،آبیاریومالداری

وزارتزراعت،آبیاریومالداریحداوسطدرآمدتولیدکنندهگانکوچکموادغذایی.2.3.2

،حصولاطمینانازموجودیتسیستمهایتولیدمواد2030الیسال2.4

(پایدارAgriculture Practices)زراعتیتطبیقشیوههایغذاییپایدارو

(Resilient)کهباعثافزایشسطحمولدیتوتولیداتگردیدهوایکوسیستم

رامحافظتمیمناید،وهمچنان،ظرفیتسازگاریباتغیراقلیم،رشایطآب

وهواینامناسب،خشکسالی،سیالبوسایرمصیبتهاراباالبردهوبه

 نسبتساحاتزراعتیکهتحتزراعتمولدوپایدارقراردارند.2.4.1

 



 وزارتزراعت،آبیاریومالداری
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

 دریجکیفیتزمینوخاکرابهبودمیبخشد.ت

،حفظتنوعجنیتیکیتخمها/دانهها،نباتاتزراعتی،2025الیسال2.5

مدیریتدرستوحیواناتاهلی/خانگیوانواعحیواناتوحشی،ازطریق

ایجادذخایردانههاونباتاتدرسطحملی.حصولاطمینانازدسرتستیو

تقسیمعادالنهازمفادحاصلهازاستفادهمنابعجنیتیکیوروشهایسنتی

 کهدرسطحبیناملللیبهتوافقرسیدهاست.

کهراجسرتوتحتحفاظتقرارنباتاتمزروعیوحیواناتتعداد2.5.1

 تهاند.بهتفکیک:گرف

 الف.میوهجات

ب.نباتات

ج.حیوانات

وزارتزراعت،آبیاریومالداری



.الفافزایشرسمایهگذاریدرزیربناهایروستایی،تحقیقاتزراعتی،2

خدماتتوسعهوی،انکشاففنآوری،ذخایرجنیتیکینباتاتواحشاماز

 زایشمولدیتزراعتی.طریقهمکاریهایتوسعهویبیناملللی،جهتاف

وزارتزراعت،آبیاریومالداریشاخصزراعتمحوریمصارفعامه1.الف.2

.جاتخاذتدابیرجهتحصولاطمینانازکارکرددرستبازارهایغذاییو2

مشتقاتآنوایجادسهولتمبنظوردسرتسیمبوقعبهمعلوماتبازارو

 شدیدقیمتغذایی.ذخایرغذاییبخاطرجلوگیریازنوسانات

تعدادمحصوالتزراعتی،مالداریومواداولیهکهقیمتهایآن1.ج.2

بشکلهفتهواروماهواربهنرشمیرسد.
وزارتزراعت،آبیاریومالداری

همهسنینهمهودرحصولاطمیناناززندگیصحتمندوبهبودرفاهعامهبرایهدفسوم:  

مرگومیرمادرانناشیاززایامنبه،کاهشنسبت2030الیسال3.1

 تندرهرصدهزاروالدتزنده.70کمرتاز

 هزاروالدتزنده.بهتفکیک100نسبتمرگومیرمادراندرهر3.1.1

.مجموع1

الف.شهری

ب.دهاتی

.گروهسنی2

وزارتصحتعامه

)ازوالدیصورتگرفتهاستینتناسبوالدتهایکهتوسطماهر3.1.2

مجموعوالدتها(.
وزارتصحتعامه
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

،پایاندادنبهمرگومیرقابلجلوگیری2030سالالی3.2

(Preventable)سال،بههدفکاهشدادن5نوزادانواطفالزیرسن

نفر25طفلدرهریکهزارتولداتزندهو15مرگومیرنوزادنبهحداقل

 سال.5درهریکهزارطفلزیرسن

سال)درهریکهزاروالدتهای5میزانمرگومیراطفالزیرسن3.2.1

زنده(.
وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامهمیزانمرگومیرنوزادان)درهریکهزاروالدتهایزنده(.3.2.2

،پاياندادنبهبيامريهایقابلشیوع2030الیسال3.3

(Epidemics)غفلتشده؛ازجملهايدز،توبرکلوز،مالريا،بيامريهاي

(neglected)گرمسرييومقابلهباهپتایتز،بيامريهاينايشازنوشیدن

 آبغیرصحیوسايربيامريهایساری.

درجریانیکسالگذشتهدرهرHIV/AIDSتعدادواقعاتجدید3.3.1

 یکهزارنفوسغیرملوث.

.مجموع1

ذکورالف.

 ب.اناث

زندانیانزنانومرداندارایرفتارپرخطر(ج.نفوسکلیدی)معتادین

وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامهتعدادواقعاتتوبرکلوزدرهرصدهزارنفوسدریکسالگذشته3.3.2

وزارتصحتعامهتعدادواقعاتمالریادرهریکهزارنفردریکسالگذشته.3.3.3

دریکسال.شخصهزار100درهرBمیزانمبتالیانبههیپاتیت3.3.4

 بهتفکیک:

 الف.بهسطحملی

VCT+درمراکزHBب.فیصدیواقعات

وزارتصحتعامه

،کاهشمرگهاینابهنگامازبیامریهایغیرساری2030الیسال3.4

 تندرستی.بهیکسوم،ازطریقجلوگیری،تداویوبهبودصحتروانیو

فیصدیاحتاملمرگومیربیامرانقلبی،رسطان،شکرویابیامری3.4.1

سالگی(۷۰الی۳۰هایمزمنتنفسیدرافغانستان)بینسنین

 وزارتصحتعامه



تقویتجلوگیریوتداویازسوءاستفادهمواد،منجملهموادمخدرو3.5

 .مرضالکول استفاده

کنندهگانموادمخدرکهازخدماتتداویاعتیاداستفادهفیصدی3.5.2

بهموادمخدرمستفیدمیگردند.

 وزارتصحتعامه



وزارتامورداخله(هزارنفردریک100میزانوفیاتناشیازحادثاتترافیکی،درهر)3.6.1،بهنصفرساندنمرگومیروصدماتمبتنیبر2030الیسال3.6
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 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

 
 رهربواحد  شاخص تارگیت

تفکیک:سالبهتصادفاتترافیکی)رویجاده(

 هردوجنس مجموع .1

ذکورالف.

ب.اناث

.وضعیتاجتامعیاقتصادی2

الف.پایین

ب.متوسط

ج.بلند

،حصولاطمینانازدسرتسیهمگانیبهخدمات2030الیسال3.7

مراقبتهایصحیباروری؛بشمولفاصلهمیانوالدتها،آگاهی،تعلیمو

 .اسرتاتیژیهاوبرنامههایملیادغامصحتباروریدر

–15تناسبخانمهایکهدرسنباروریقراردارند)بینسنین3.7.1

(ودسرتسیبهروشهایمدرنبرایایجادفاصلهبینوالدتهارا49

دارند.

وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامه.(19-13خانمهابینسنین)حاملگیمیزان3.7.2

بشمولحامیتازاطمینانازعرضهخدماتصحیهمگانی،حصول3.8

خطراتمالی،دسرتسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیت،دسرتسیبه

ادویهوواکسیناساسی،مطمنئ،موثر،باکیفیت،وقابلاستطاعتبرای

 همه.

فیصدینفوسکهدسرتسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیتو3.8.1

کیلومرت(دارند.10تپیادهروی)ساع2عادالنهدرفاصله
وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامهفیصدیوابستگیسکتورصحتبهمنابعخارجی.3.8.2

تقویتاجرای"کنوانسیونسازمانصحیجهانیدربارهکنرتول.الف3

 دخانیات"درهمهکشورهابشکلمناسب.

بیناشخاصدارای(Activeشیوعاستفادهازتنباکو)بهشکل1.الف.3

ویاباالترازآن.15سن
وزارتصحتعامه

.بحامیتازتحقیقوانکشافواکسینوادویهبرایامراضساریوغیر3

فراهمساریکهزیادترتاثیرگذاراستباالیکشورهایدرحالانکشاف،

مطابق(Affordable)ساخنتدسرتسیبهادویهوواکسینقابلاستطاعت

فیصدینفوسکهدسرتسیپایداربهادویهوواکسینقابلپرداخت1.ب.3

 دارند.



وزارتصحتعامه
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 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

 
 رهربواحد  شاخص تارگیت

 .وصحتعامهTRIPSدرتوافقنامه قطعنامهدوههبه

 افزایشچشمگیرخدماتمالیصحیواستخدام،انکشاف،آموزشو.ج3

 نیرویکارصحیدرکشور.(retention)حفظ

وزارتصحتعامهکارمندانصحی)برهریکهزارنفوس(تعدادوتعمیم1.ج.3

وزارتصحتعامهفیصدیتخصیصبودجهدولتبرایسکتورصحت. 2.ج.3

 فرصتهایآموزشیمادامالعمربرایهمه.(Promote)ترویجهدفچهارم:حصولاطمینانازتعلیمباکیفیت،همهشمول،

اینکههمدخرتانوپرسانبطورحصولاطمیناناز،2030الیسال4.1

یگانوعادالنهتحصیالتابتداییومتوسطراتکمیلمنایندکهمنجربهرا

 دستاوردهایآموزشیمرتبطوموثرگردد.

فیصدیاطفال/نوجوانانکهحداقلسطحقابلیتهای 4.1.1

الف(خواندن

 ب(ریاضی

رادر:

)ذکورواناث(3یا2(صنوف1)

)ذکورواناث( (،6دورهابتدایی)صنف(پایان2)

 (،)ذکورواناث(9(درپایاندورهمتوسطه)صنف3)

حصولکردهباشند.

 وزارتمعارف



 تطبیقارزیابیتعلیمیبهسطحملی:4.1.2

،3یا2الف.درصنف

(،6ب.دراخیردورهابتدایی)صنف

(9ج.دراخیردورهمتوسطه)صنف

وزارتمعارف

میزانناخالصجدیدالشموالندرصنفآخردورههای:4.1.3

(6(ابتداییه)صنف1)

(9(متوسطه)صنف2)

وزارتمعارف

وزارتمعارف میزانتکمیلدردورههای:4.1.4
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

(6الف.ابتداییه)صنف

(9ب.متوسطه)صنف

(12ج.لیسه)صنف



فیصدیاطفالخارجازمکتبدردورههای:4.1.5

(12-7ابتداییه)سن(1)

(15-13(متوسطه)سن2)

(18-16(لیسه)سن3)

وزارتمعارف

فیصدیاطفالباالترازسنواجدرشایطشمولیتدرصنفدردوره4.1.6

 های:

(ابتداییه1)

(متوسطه2)

(لیسه3)

وزارتمعارف

 تعدادسالهایتعلیامتابتداییهومتوسطه4.1.7

الف.رایگان

اجباریب.

کهدراسنادتقنینیموجودتثبیتشدهباشند.

وزارتمعارف

،تامیندسرتسیمتامدخرتانوپرسانبهتعلیمو2030الیسال4.2

تربیهباکیفیتدردورههایقبلازمکتبوکودکستانبرایآمادهسازی

 اطفالبهتعلیموتربیهابتدائیه.

6برنامههایتعلیامتقبلازمکتب).میزانشمولیتناخالصدر4.2.2

ساله(
وزارتمعارف

منصفانههمهمردانو ،حصولاطمینانازدسرتسی2030الیسال4.3

زنانبهتعلیامتتخنیکیباکیفیت،قابلپرداخت،تعلیامتمسلکیو

میزاناشرتاک4.3.1

ساله(24-15الف.جوانان)

ادارهمستقلتعلیامتتخنیکیو

مسلکی
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

ساله(64-25بزرگساالن)ب. .تحصیالتعالیازجملهپوهنتون

ماهاخیر،به12درتعلیامتوبرنامههایآموزشرسمیوغیررسمیطی

تفکیکجنسیت)ذکورواناث(

ساله(دربرنامههایتخنیکیومسلکی24-15میزاناشرتاکافراد)4.3.2

 بهتفکیکجنسیت

الف.

ب.ذکور

ج.اناث

ادارهمستقلتعلیامتتخنیکیو

 مسلکی



فیصدیجذبجدیدالشموالندرموسساتتحصیالتعالیدولتیو4.3.3

خصوصی.بهتفکیک:

.دولتی1

 الف.ذکور

ب.اناث

.خصوصی2

الف.ذکور

ب.اناث

 وزارتتحصیالتعالی



اشخاصکهازبرنامههایفنیوحرفوینیمهرسمیدولتیتعداد4.3.4

 ساالنهمستفیدمیشود.بهتفکیک:

.ذکور1

.اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداوفیصدیاشخاصدارایمعلولیتکهازبرنامههایاموزشیفنی4.4.1،افزایشقابلمالحظهتعدادجوانانوبزرگساالنکه2030الیسال4.4
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

 کارآفرینیدارایمهارتهایتخنیکیومسلکیبرایاشتغال،کارمناسبو

(entrepreneurship).باشند

معلولینرسمی(مستفیدمیشوند.نیمهحرفوی)

وحصول ،ازبینبردنتبعیضجنسیتیدرآموزش2030الیسال4.5

اطمینانازدسرتسیمساویانهبهمتامیسطوحتعلیموتربیه،آموزشهای

وحرفهای؛بشمولافرادآسیبپذیر،معلول،مردممحلیوکودکاندرفنی

 وضعیتآسیبپذیری.

شمولیتدردوره: نسبتتوازنجنسیتی4.5.1

.ابتدائیه1

 .متوسطه2

.لیسه3

وزارتمعارف

فیصدیشاگرداندورهابتداییهکهلساناولیالساناصلیشان،4.5.2

لسانتدریسمیباشد.
معارفوزارت

وزارتمعارفپالیسیهایمشخصبرایتخصیصمنابععامهبهاقشارمحروم4.5.3

 اوسطمصارفتعلیمیبهازایهرشاگردبراساس:4.5.4

 الف.دورهتعلیمی،

.لیسه3.متوسطه،2.ابتداییه،1

مصارفباالیهرشاگردازعایدرسانهتولیدناخالصاوسطب.فیصدی

داخلی(

 معارفوزارت



،حصولاطمينانازاینکهمتامیجوانانونسبتقابل2030الی4.6

مالحظهازبزرگساالن)زنانومردان(مهارتهایخواندنونوشنتوحساب

 راکسبمنودهاند..

فیصدینفوسگروپسنیمشخصکهحداقلسطحقابلیتهای4.6.1

 تعیینشده:

الف.سواد

ب.حساب

بهتفکیکجنسیت)ذکورواناث(راکسبمنودهاند.

وزارتمعارف

 میزانباسوادیبینافراد:4.6.2

 سال24الی15الف.
وزارتمعارف
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

.مجموع1

.ذکور2

.اناث3

سالهوباالتر15ب.

.مجموع1

.ذکور2

.اناث3

میزاناشرتاک4.6.3

 ساله(24-15الف.جوانان)

سالوباالتر(15ب.بزرگساالن)

برنامههایسوادآموزیدر

وزارتمعارف

،حصولاطمینانازاینکهمتامیدانشآموزان2030الیسال4.7

(Learners)بهتعلیمومهارتهایموردنیازبرایترویجانکشافپایدار،از

جملهترویجآنبهدیگران،ازطریقآموزشبرایانکشافپایداروسبک

زندگیپایدار،حقوقبرش،برابریجنسیتی،ترویجفرهنگصلحوعدم

خشونت،شهروندیجهانی،وارجنهادنبهتنوعفرهنگیومشارکت

 انکشافپایدار،دستیابند.فرهنگیبرای

 اسنادیکهنشاندهد:4.7.1

(.آموزشموضوعاتشهروندیجهانی،1)

(.آموزشموضوعاتانکشافپایدار،بشمولتساویجنسیتیوحقوق2)

برشدرسطوحذیل:

الف.پالیسیهایملّیتعلیموتربیه

ب.نصابتعلیمی

ج.تربیهمعلمو

د.ارزیابیشاگردان

یدهاند.شاملگرد

وزارتمعارف

وزارتمعارففیصدیمکاتبیکهآموزشمهارتهایزندگیمرتبطبهمسایل4.7.2
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

جنسیووقایهازاچآیویراارائهمینامیند.

میزانتطبیقچارچوببرنامهجهانیآموزشحقوقبرشدرسطح4.7.3

 ملی:

الف.شاملشدندرنصابتعلیمی

شاگرداندرمکاتبابتدایی،متوسطهولیسهب.آموزشحقوقبرشبه

ج.آموزشحقوقبرشبهمعلمینوکارمندان

وزارتمعارف

 فیصدیشاگردانبهتفکیک:4.7.4

الف.دورهتعلیمی

ب.براساسگروپسنی

کهدرککافیازمسایلمربوطبهشهروندیجهانیوانکشافپایداررادارا

میباشند.

وزارتمعارف

سالهکهدانشومهارتهایالزمدررابطهبه15فیصدیشاگردان4.7.5

علوممحیطیوعلومزمینرادارامیباشند.
وزارتمعارف

.الفاعامروتجهیززیربناهایتعلیمیمتناسببانیازمندیاطفالوافراد4

دارایمعلولیتوحساسبهتفاوتهایجندروهمچنینفراهمآوریمحیط

 یادگیریمؤثر،مصئون،عاریازخشونتوهمگانیبرایهمه.های

دارایامکاناتوتسهیالتذیلمیباشند:فیصدیمکاتبیکه1.الف.4

الف.برق

ب.انرتنتبرایمقاصدتعلیمی

کمپیوترپ.البراتوارهای

تسهیالتبرایشاگرداندارایمعلولیتت.

ث.تسهیالتآبصحیوشستشو

مجزابرایاناثج.تشنابهای

تعمیرمناسبچ.

وزارتمعارف
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

فیصدیشاگردانیکهمواردیچونآزارواذیت،خشونت،لتو2.الف.4

کوب،تبعیضوسوءاستفادهجنسیراتجربهمنودهاند.
وزارتمعارف

تعدادونوعیتحمالتیکهباالیشاگردان،کارمندانومکاتب3.الف.4

صورتگرفتهاست.
وزارتمعارف

،گسرتشقابلمالحظهبورسیههایتحصیلیجهانی2030.بالیسال4

برایآموزشعالی،ازجملهبرنامههایآموزشیمسلکی،تخنیکی،تکنالوژی

 معلوماتی،انجنیریوبرنامههایساینسی.

تعدادبورسیههایتحصیالتعالیدرخارجازکشوربهتفکیک:2.ب.4

لیسانس.بورسیههای1

 .بورسیههایماسرتی2

.بورسیههایدکتورا3

وزارتتحصیالتعالی

،افزایشعرضهقابلمالحظهمعلمینشایستهازطریق2030.جالیسال4

 همکاریهایبیناملللیوآموزشمعلمین.

فیصدیمعلامندردورههای:1.ج.4

الف.تعلیامتقبلازمکتب

ب.ابتداییه

ج.متوسطه

لیسهد.

کهدستکم،حداقلبرنامههایتربیهمعلمرادریافتمنودهاند.)مانند،

آموزشهایمتودیکداخلخدمتوقبلازخدمت(بهتفکیکجنسیت

)ذکورواناث(

وزارتمعارف



نسبتشاگردبهمعلمآموزشدیدهبراساسدوره:2.ج.4

.ابتداییه1

.متوسطه2

.لیسه3

وزارتمعارف



وزارتمعارففیصدیمعلامنمسلکیمطابقبهمعیارهایتعیینشدهبراساس3.ج.4
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

دوره:

.ابتداییه1

.متوسطه2

.لیسه3



نسبتشاگردبهمعلممسلکیبراساسدوره:4.ج.4

.ابتداییه1

.متوسطه2

.لیسه3

وزارتمعارف



قابلیتهایاوسطمعاشمعلمدرمقایسهباسایرشغلهاکهنیازمند5.ج.4

مشابهمیباشد.

وزارتمعارف



فیصدیترک/تقاعدمعلمینازوظیفهمعلمی6.ج.4
وزارتمعارف



ماهگذشتهبرنامههایداخلخدمترا12فیصدیمعلامنیکهدر7.ج.4

سپریمنودهاند.

وزارتمعارف



ودخرتانهدفپنجم:دستیابیبهتساویجنسیتیوتوامنندسازیمتامزنان  

 تبعیضعلیهزنانودخرتاندرهمهجا.اشکالمحومتام5.1

فیصدیحصولاطمینانازموجودیتچارچوبهایقانونیغرض5.1.1

تقویت،تطبیقونظارتازمساواتوعدمتبعیضبراساسجنسیت)قوانین،

مقرارات،کنوانسیونهاوپیامنها(

وزارتامورزنان
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

انواعخشونتعلیهزنانودخرتاندرمحالتعاموخصوصی،محومتام5.2

 ازجملهقاچاق،سوءاستفادهجنسیودیگرانواعسوءاستفاده.

بهباالکهبهخشونتفزیکی،جنسیویا15فیصدیزنانازسن5.2.1

.لشدهاندبماهگذشتهتوسطهمرسمتق12روانیدرطول
وزارتامورزنان

بهباالکهازطرفافرادغیراز15زنانودخرتانبینسنینفیصدی5.2.2

ماهاخیرموردخشونتفزیکی،جنسی،روانیوسواستفاده12همرسطی

د.جنسیقرارگرفتهان

وزارتامورزنان

وزارتامورزنانازدواجمنودهاند.19-15فیصدیزنانکهبینسنین5.3.1 محوهمهرسومزیانآورمانندازدواجهایاطفال،اجباريوزودهنگام.5.3

تشخیصوارزشدهیکارهایبدونمزدازطریقارائهخدماتعامه،5.4

زیرساختهاوسیاستهایمصئونیتاجتامعیوترویجمسئولیتپذیری

 مشرتکدرفامیلوخانوادهمطابقبهباورهایملی.

داخلیوپرستاریبدونفیصدیوقتمرصفشدهباالیکارهای5.4.1

مزد.بهتفکیک:

.مجموع1

 الف.ذکور

ب.اناث

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین

حصولاطمینانازمشارکتکاملوموثرزنانوهمچنانفرصتهای5.5

مساویرهربیتدرمتامیسطوحتصمیمگیریسیاسی،اقتصادیوزندگی

 عامه.

.ملیهایالشدهتوسطزناندرشورایفیصدیکرسیهایاشغ5.5.1
وزارتامورزنان



وزارتامورزنانفیصدیزناندرموقفهایمدیریتی.5.5.2

افزایشاستفادهازتکنالوژیهایتوامنندساز،خصوصاًتکنالوژی .ب5

 .برایتوامنندسازیزنان(ICT)معلوماتیومخابراتی

تناسبنفوسکهدارایتیلفونسیار)موبایل(هستند.بهتفکیک1.ب.5

ذکور .1

.اناث2

وزارتمخابراتوتکنالوژی

 معلوماتی



حصولاطمینانازدسرتسیومدیریتپایدارآبوحفظالصحهبرایهمههدفششم:  
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

،دسرتسیمساویانهوهمگانیبهآبآشامیدنیمصئونبا2030الی6.1

 .استطاعتقیمتقابل

فیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشدهآبآشامیدنیمصئون6.1.1

استفادهمینامیند.بهتفکیک:

.مجموع1

الف.شهری

ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدها

بهخدماتمساویانهومناسب،دسرتسیهمهمردم2030الیسال6.2

حفظالصحهونظافت،محورفعحاجتدرفضایبازباتوجهخاصبه

 نیازمندیهایزنان،دخرتانوآنانیکهدررشایطآسیبپذیرقراردارند.

فیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشده،مصئونوحفظالصحه6.2.1

استفادهمیکنند.بهتفکیک

.مجموع1

 الف.شهری

ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات



فیصدینفوسکهدسرتسیبهسهولتهایشسنتدستهاباآبو6.2.2

صابونرادارندبهتفکیک:

.مجموع1

 الف.شهری

ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات



فیصدینفوسکهبرایرفعحاجتازفضایبازاستفادهمیمنایند،6.2.3

بهتفکیک:

.مجموع1

الف.شهری

ب.دهاتی

 وزارتاحیاءوانکشافدهات



،بهبودکیفیتآبباکاهشآلودگی،ازبینبردن2030الیسال6.3

وبهحداقلرساندنانتشارموادکیمیاوی(dumping)ذخیرههایزباله

)خانوارومتامفعالیتهایاقتصادی(مدیریت فیصدیفاضالب 6.3.1

.(safely treated)شدهبطورمصئون
وزارتشهرسازیومسکن



 

 اقتصادوزارت 157

 

 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

 
 رهربواحد  شاخص تارگیت

کاهشآبهایکثیفتصفیهناشدهبهنصف،وافزایشقابل خطرناک،

 آن.(reuse)واستفادهمجدد(recycle)مالحظهدربازیابی

.شهری1

سکتور،افزایشچشمگیرموثریتمنابعآبیدرمتام2030الیسال6.4

پایدارآن،وتامینمنابع (withdrawal) هاوحصولاطمینانازبرداشت

آبیمبنظورپاسخگوییبهمشکلکمبودآبوکاهشقابلمالحظهتعداد

 .مردمیکهازکمبودآبرنجمیبرند





 

 زمان:میزانتغیردراستفادهموثرآبباگذشت6.4.1

 سکتورانرژی-1

 سکتورزراعت-2

 سکتورصنعت-3

 سکتورشهری-4

 



وزارتانرژیوآب

بلندبردنظرفیتذخایرآبیبرایمصارفرسانهفیمرتمکعبدر 6.4.2

سال.
وزارتانرژیوآب

،تطبیقمدیریتهمهجانبهداخلیمنابعآبدرمتام2030الیسال6.5

هایمتقابلفرامرزیدرامورآب.سطوح،بشمولهمکاری

 

ازصفرالی)(IWRM)درجهتطبیقمدیریتهمهجانبهمنابعآب6.5.1

صد(.
وزارتانرژیوآب

وزارتانرژیوآبمرزیافر تفاهمنامههادرامورآبهای تطبیقمعاهدههلمندو6.5.2

ایکوسیستمآبی،بشمولکوهها،احیای،حفاظتو2030الیسال6.6

دریاها،جهیلهاوطبقاتآب،(wetlands) جنگالت،باطالقها

 . (aquifers)دهی

)فیصدی.تغییردروسعتایکوسیستمهایآبیدرطولزمان6.6.1

 تغییرات(



ادارهملیحفاظتمحیطزیست

حفظ.بحاميتوتقويتمشاركتجوامعمحيلدربهبودمديريتآبو6

 الصحه.

حوزهءدریاییباپالیسیهاومقررههای5فیصدیشوراهادر1.ب.6

عملیجهتاشرتاکاهالیدرمدیریتوانکشافهمهجانبهمنابعآب.
وزارتانرژیوآب

برایهمه.استطاعتهدفهفتم:حصولاطمینانازدسترسسیبهانرژیپایدار،مطمنئ،مدرنوقابل  

وزارتانرژیوآببهبرقدسرتسیدارند.بهتفکیکازطریقشبکهفیصدینفوسکه 7.1.1،حصولاطمینانازدسرتسیبهخدماتانرژیقابل2030الیسال7.1
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

.ومدرن(reliable)استطاعت،مطمنئ

 

.شهری1

.دهاتی2



،افزایشقابلمالحظهسهمانرژیتجدیدپذیر2030الیسال 7.2

(Renewable energy).درترکیبانرژیجهانی 

درمرصف(Renewable energy)سهم)فیصدی(انرژیتجدیدپذیر7.2.1

مجموعیانرژیبرق
وزارتانرژیوآب

،مضاعفساخنتمیزانموثریتانرژی.2030الیسال7.3

 

اندازهشدهبراساسانرژیاولیهو(Energy intensity)شدتانرژی7.3.1

تولیداتناخالصداخلی



وزارتانرژیوآب

وارتقاءتکنالوژیجهتعرضهها گسرتشزیرساخت ،2030.بالیسال7

 خدماتانرژیمدرنوپایداربرایهمه.

رسمایهگذاریدرموثریتانرژیبهعنوانفیصدیازتولیدناخالص 1.ب.7

زیرساختهاوتکنالوژیداخلیومقداررسمایهگذاریمستقیمخارجیبرای

برایخدماتانکشافیپایدار.

وزارتانرژیوآب

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

رشداقتصادیرسانهدرمطابقتبارشایطملی،بهویژهتداومدر8.1

 تولیدناخالصداخلیدرسال%7دستیابیبهحداقلرشد
میزانرشدساالنهتولیدناخالصداخلیحقیقی.8.1.1

وزارتمالیه



دستیابیبهمولدیتاقتصادیازطریقتنوع،ارتقاءفنآوریونوآوری،8.2

ازجملهازطریقمترکزباالیبخشهایدارایارزشافزودهباالونیازمندبه

 نیرویکاربیشرت

.میزانرشدتولیدناخالصداخلیحقیقیفینفرشاغل8.2.1
وزارتاقتصاد



فعالیتهایتولیدیازپالیسیهایانکشافیکه(promote)ایجاد8.3

(productive activities)ایجاداشتغالمناسب،کارآفرینی،خالقیتو،

تشبثاتخوردومتوسطازطریقدسرتسیبهخدماترسمیسازینوآوریو

 مالیحامیتمیکند.

 سهماستخدامغیررسمیدرسکتورهابدونزراعت.بهتفکیک8.3.1

.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور

ب.اناث

وزارتتجارتوصنایع
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

وایجاد(productive)،تأمیناشتغالکاملومولد2030الیسال8.5

شغلهایمناسببرايمتامزنانومردانبهشمولجوانانومعلولینبا

 پرداختدستمزدمساویبرایکارهایباارزشیکسان.

اوسطدرآمدساعتوارکارمندان.بهتفکیک:8.5.1

.شغل1

.گروپسنی2

.معلولیت3

.ذکور4

.اناث5

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین



میزانبیکاریبهتفکیکجنسیت8.5.2

.ذکور1

 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

 معلولین

 

،كاهشقابلمالحظهنسبتجوانانکهشاملکار،2030الیسال8.6

 مکتبویابرنامههایآموزشینیستند.

(24-15میزانبیسوادیوبیکاریدرجوانانبینسنین)8.6.1

.بیسوادی1

 بیکاری.2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین

اتخاذاقداماترسیعوموثرمبنظورمحوکارهایجربی،بردگیمدرن،8.7

قاچاقانسانوحصولاطمینانازجلوگیریومحوبدتریناشکالکار

2025اطفال؛ازجملهرسبازگیریواستفادهازاطفالرسباز،والیسال

متامانواعکارباالیاطفال.پایاندادن

،بهتفکیکگروپسنی:17-5ینفیصدیاطفالکارگربینسن8.7.1

11-5بینسن.1

 14-12.بینسن2

 17-15.بینسن3

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین

حامیتازحقوقنیرویکاروایجادمحيطكاريامنومطمنئبرای8.8

متامکارگرانبهشمولكارگرانمهاجر،بخصوصزنانمهاجروكسانيكهدر
.میزانوقوعجراحاتوخیموغیروخیمکاری8.8.1

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

ولینمعل



 

160 
 اقتصادوزارت

 

 پروفایلاقتصادی_اجتامعیوالیتجوزجان

 
 رهربواحد  شاخص تارگیت

 کاریقراردارند.(precarious)رشايطناپایدار

الحاقکنوانسیونهایاساسیسازمانبیناملللیکار8.8.2
وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

 معلولین

تعداداشخاص)کارگران(کهازراهایقانونیومنظمبهاساس8.8.3

(بهکشورهایخارجی)کشورهایدارایBLAsتوافقنامههایدوجانبهکار)

 د.ن(اعزاممیگردگرتقاضاکار

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین



،تهیهوتطبیقپالیسیهاجهتتوسعهگردشگریپایدار2030الی8.9

.کهسببایجاداشتغال،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد

وزارتاطالعاتوفرهنگ.سهمگردشگریدرتولیدناخالصداخلی8.9.1

 گردشگریازمجموعاشتغال.بهتفکیک:نسبتاشتغالدرصنعت8.9.2

الف.ذکور

ب.اناث

وزارتاطالعاتوفرهنگ

تقويتظرفيتنهادهايمايلداخيلجهتتوسعهدسرتيسبه8.10

 بانكداري،بيمهوخدماتمايلبرايهمه.

دافغانستانبانکهزارنفر100تعدادشعباتبانکهایتجارتیبرهر8.10.1

سالوباالتر(دارایحساببانکیدرهریک15تعدادافرادی)8.10.2

هزارنفر.100
دافغانستانبانک

دافغانستانبانکهزارنفر100برهریکATMتعدادماشینهایاتوماترصافییا8.10.3

،انکشافواجراییمنودناسرتاتيژياشتغالبرای2025.بالیسال8

 جهانیاشتغالسازمانبیناملللیکار.جوانانوتطبيقپیامن

فیصدیمرصفمجموعیدولتدربرنامههایمصئونیتاجتامعیو1.ب.8

برنامههایاشتغالزاییدرتناسببودجهملی.

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین

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

ایجادزیربنایباکیفیت،قابلاعتامد،پایدارومقاوم،بشمولزیربناهای9.1

انکشافاقتصادیورفاهبرشی،با منطقهویوفرامرزی،جهتحامیت

 مترکزرویدسرتسیمساویانهوقابلاستطاعتبرایهمه.

کیلومرتییکرسکمتام2فاصلهفیصدینفوسروستاییکهدر9.1.1

فصلیزندگیمیکنند.
وزارتاحیاءوانکشافدهات
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

،تشویقصنعتیسازیپایداروفراگیر،افزایشقابل2030الیسال9.2

مالحظهسهمصنعتدراستخداموتولیدناخالصداخلی،درمطابقتبه

 اوضاعملی،ودوبرابرسازیسهمصنعت.

 Manufacturing)تولیداتصنایعفابریکاتیفیصدیارزشافزوده9.2.1

value added):بهتناسب

الف.تولیداتناخالصداخلی

(Per Capitaب.رسانه)

وزارتتجارتوصنایع

فیصدیاشتغالدرصنعتازمجموعاشتغال.9.2.2
وزارتتجارتوصنایع



بهافزایشدسرتيسصنايعكوچكوسایرکسبوکارهادرکشور9.3

 خدماتمايلباربحارزان،وپیوسنتاینهادرزنجیرهارزشوبازارها.

وزارتتجارتوصنایعفیصدیسهمصنایعکوچکدرارزشافزودهشدهمتامیصنایع9.3.1

وزارتتجارتوصنایعفیصدیصنایعکوچکباقرضه.9.3.2

طریقافزایشحامیتهای.الفتسهیلدرانکشافزیربنأپایدارومقاوماز9

 مالی،تکنالوژیکیوفنیدرکشور.
وزارتمالیهفیصدیکمکهایرسمیبیناملللیبرایسکتورزیربنا.1.الف.9

تکنالوژیمعلوماتیو  ،افزایشچشمگیردستیابیبه2030.جالیسال9

 .وتالشبرایفراهمکردندسرتسیبهانرتنتقابلاستطاعت مخابراتی

به.فیصدینفوستحتپوشششبکهتیلیفونسیار)موبایل(1.ج.9

تفکیک.

.تکنالوژی1

وزارتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتی



 هدفدهم:کاهشنابرابریدرسطحملیوبیناملللی

نفوسبا%25،دستیابیتدریجیوپایداررشددرآمد2030الیسال10.1

 کمرتیندرآمدبهمیزانباالترازاوسطدرآمدملی.

10.1.1 

 الف.رشددرآمدرسانه

نفوسباکمرتیندرآمد.%25ب.رشددرآمد

وزارتاقتصاد

ویژهپالیسیمالی،پالیسیدستمزدوپالیسیهاتخاذپالیسیها،ب10.4

 مصئونیتاجتامعی،ودستیابیتدریجیبهتساویبیشرت.

:بهتفکیک.نیرویکارمشارکتمیزان10.4.1

.ذکور1

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

 معلولین
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

.اناث2 



مطمئینومصئون؛انتقالمهاجریناز،تسهیلمهاجرتهایمنظم10.7

 .طریقاجراییمنودنپالیسیهایمنظمومدیریتشدهمهاجرت

فیصدیمهاجرینافغانکهباثبتوراجسرتدارایمدرکاقامتدر10.7.1

:باشندکشورهایمیزبانمی

پاکستان.1

.ایران2

وزارتامورمهاجرینوعودت

کنندگان

تعدادعودتکنندگانکهحینعودتازکمکهایبرشدوستانهدر10.7.2

یکسالمستفیدمیگردند.

عودتوزارتامورمهاجرینو

کنندگان

تعداداستقرارپایدارفامیلهایبیجاشدهدرهرسال.10.7.3
وزارتامورمهاجرینوعودت

کنندگان

فیصدیدسرتسیبهخدماتاساسیوزیربنائیشهرکهای10.7.4

مهاجرین.

وزارتامورمهاجرینوعودت

کنندگان

فرصتهایشغلی.فیصدیعودتکنندگانوبیجاشدهگانکهاز10.7.5

ومعیشتیبرخوردارشدهاند.

وزارتامورمهاجرینوعودت

کنندگان

3،کاهشهزینههایتادیاتمهاجرینبهکمرتاز2030.جالیسال10

 فیصددرتادیات.5فیصدوحذفدهلیزهاباهزینهباالتراز
فیصدیمصارفارسالحوالهنظربهمجموعمبلغحوالهشده.1.ج.10

وزارتامورمهاجرینوعودت

کنندگان

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

،حصولاطمینانازدسرتسیهمگانیبهمسکن2030الیسال11.1

باخدماتابتداییوبهبودساحاتفقیراستطاعتمناسب،مطمنئوقابل

 .(slums)نشین

،غیرپالنی(slums)نسبتنفوسشهریکهدرساحاتفقیرنشین 11.1.1

 ویامسکننامناسبزندگیمیکنند.



ومسکنوزارتشهرسازی

وزارتترانسپورتوھوانوردیملکی)دولتی( نسبتجمعیتکهدسرتسیبهخدماتترانسپورتعامه11.2.1سیستمهایحملونقلمصئون،فراهممنودن،2030الیسال11.2
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بهبودمصئونیتجادهها،خصوصاًگسرتشحملوارزانوپایداربرایهمه،

نقلعامه،باتوجهخاصبهرضورتهایافراداسیبپذیرمانندزنان،

 اطفال،معلولینوکهنساالن.

دارند.

 



زایششهرنشینیهمهشمولوپایدار،وظرفیت،اف2030الیسال11.3

 human)سازی،مدیریتیکپارچه،پایدارومشارکتیشهرکها

settlements).درکشور 

 

فیصدیشهرهاییکهساختارجامعهمدنیدربرنامهریزیآن11.3.2

دخیلبودهومدیریتآنبطورمنظمودیموکراتیکصورتمیگیرد.
وزارتشهرسازی

افزایشتالشهابرایحفاظتومصئونیتمیراثهایفرهنگیو 11.4

 طبیعی.



سهمبودجهملیکهجهتحامیتوحفاظتازمیراثهای11.4.1

طبیعی،فرهنگی،وهمچنانسایتهایمیراثجهانیاختصاصدادهشده

.است

وزارتاطالعاتوفرهنگ

ومیرومترضرین،کاهشقابلمالحظهتعدادمرگ،2030الیسال11.5

مستقیماقتصادیمرتبطباتولیدناخالصداخلیناشیازوکاهشخسارات

،بشمولحوادثمرتبطبهآب،بامترکزبرحامیتاز(disasters)حوادث

افرادیفقیروآسیبپذیر.

تعدادافرادکشتهشده،بیجاویاگمشدهومترضرینحوادثدرهر11.5.1

تفکیکصدهزارنفوس.به

.مرگومیر1

 .افرادبیجاشدهوگمشده2

.مترضرین3

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث



دری،کاهشاثراتنامطلوبرسانهمحیطزیست2030الیسال11.6

شهرها،ازجملهازطریقتوجهخاصبهکیفیتهوا،مدیریتشهرداریو

 دیگرانواعزباله.

 

 

 

شهریازمجموعکلزبالههای(solid waste)میزانزبالههای11.6.1

تولیدشدهکه

الف.بطورمنظمجمعآوری

ب.بعدازجمعآوریتخلیهنهاییگردیده

شاروالیکابل

(درشهرPM10وPM 2.5اوسطساالنهذراتمعلق.)بطورمثال11.6.2

نفوس(.میزانها)
ادارهملیحفاظتمحیطزیست
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ایجادتسهیالتجهتدسرتسیهمگانیبهاماکن،2030الیسال11.7

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

برایزنان،کودکان،افرادکهنسالوافرادمعلول.

ماهگذشته12آزارواذیتفزیکییاجنسیدرموردتعدادافرادیکه11.7.2

قرارگرفتهباشند.بهتفکیک

مجموعهردوجنس.1

الف.ذکور

ب.اناث

وزارتامورداخله

ازروابطمثبتاقتصادی،اجتامعیومحیطزیستیمیان حامیت .الف11

مناطقروستاییازطریقتقویت و(Peri-urban)هایشهری شهرها،حومه

 برنامهریزیانکشافیملیومنطقوی.

پالنهایانکشافنسبتنفوسمسکوندرشهرهایکهدرآن1الف.11

شهریومنطقویرامبنیبرپیشبینینفوس،رضوریاتمنابعووسعتشهر

تطبیقمیکنند.

وزارتشهرسازی

،افزایشقابلمالحظهتعدادشهرهاوشهرکها2030الیسال ب.11

(human settlements)باپالیسیوپالنهاییکپارچهجهتبدستآوری

کاهشتاثیراتوسازگاریباتغییراتاقلیمی،مقاومدرموثریتمنابع،

مقابلحوادث؛انکشافوتطبیقسیستممدیریتحوادثدرمطابقتبه

 ".2030-2015برایکاهشخطراتحوادثسالSendai"چارچوب

تیژیکاهشخطراتوحوادثرادرفیصدیاداراتمحلیکهاسرتا1ب..11

برایکاهشخطراتطبیعیپذیرفته(Sendai)مطابقتباچارچوبسندای

وتطبیقمیمنایند.

ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

 هدفدوازدهم:حصولاطمینانازشیوههایپایدارتولیدومرصف

پنجاهفیصدضایعاتموادغذاییتا،کاهشرسانه2030الیسال12.3

درسطوحمختلفعرضهمرصفکنندهوکاهشضایعاتموادغذاییدرطول

 زنجیرهتولید،بهشمولعرضه

.بهتفکیک:درجریانتولیددرسالوبرنجفیصدیضایعاتگندم12.3.1

الف.گندم

ب.برنج

وزارتزراعت،آبیاریومالداری

دردوران،مدیریتمناسبموادکیمیاویوزبالهها2030الیسال12.4

ودرمطابقتباچارجوبهایبیناملللیتوافقشده(life cycle)زندگی

کاهشانتشارآنهادرهوا،آبوخاکجهتکاهشتاثیراتنامطلوبآنها

 باالیصحتانسانهاومحیطزیست.

ایجادوتطبیقپالنعململیبرایششتوافقنامهچندجانبه12.4.1

محیطزیستیبیناملللیازقبیلکنوانسیوانهایاستاکهلم،ویانا،

میناماتا،باسیل،روترداموپروتوکولمنرتیالدرارتباطموادخطرناکودیگر

قالموادکمیاویجهتتطبیقتعهداتومسؤولیتهایافغانستاندرانت

ادارهملیحفاظتمحیطزیست
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اطالعاتموردنیازتوافقنامهمربوطه.

تشویقرشکتهابخصوصرشکتهایبزرگوفرامرزیدراتخاذ12.6

 شیوههایتولیدیپایداروتوحیدمعلوماتآندرگزارشات.
ایعوزارتتجارتوصنتعدادازرشکتهایکهازپایداریگزارشانتشارمیکنند.12.6.1

.الفجذبحامیتکشورهایتوسعهیافتهمبنظورتقویتوتوامنندسازی12

ظرفیتهایعلمیوتکنولوژیکیبرایتطبیقشیوههایپایدارتولیدو

 مرصف.

انجامتقیقاتعلمیمبنظورحفاظتازمحیطزیست،تولید1.الف.12

انرژیپاک،افزایشتولیداتداخلیورسیدنبهخودکفایی
یعلوماکادم

.بانکشافوتطبیقابزارهاجهتنظارتازفعالیتهایگردشگری12

 پایدارکهباعثاشتغالزایی،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد

تعدادپالیسیهاواسرتاتيژیهایگردشگریپایدارهمراهباپالن 1.ب.12

هایتطبیقیوابزارهاینظارتیآن.
وزارتاطالعاتوفرهنگ

قداماتفوریدرجهتمبارزهباتغیراتاقلیمیوتاثیراتآنذسیزدهم:اتخاهدف  

درمقابل(resilient)تقویتظرفیتهایانعطافپذیرومقاوم13.1

 .وحوادثطبیعیاقلیمیخطرات

هایکاهشخطراتوسرتاتیژیهاوراهکار فیصدیانکشاف13.1.1

 محالت.حوادثطبیعیدرسطوحولسوالیهاو



ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

ادغاموشاملسازیاقداماتتغییراقلیمدرپالیسیهاواسرتاتیژی13.2

.هایملی





 

فیصدیپیرشفتدرعرصهایجادیاعملیساخنتپالیسی/13.2.1

نامهجامعكهسببتوامنندشدنافغانستانبرايسازگاريویابراسرتاتیژي

نامطلوبتغيرياتآبوهوامیشودوهمچنانسببكاهشدرانتشاربااثرات

بهنحويكهتولیدغذاراتهديدنکند.)بهشمول،گازهايگلخانهايشده

،NCهایملی،گزارشNDC،سهممشارکتملیNAPبرنامهسازگاریملی

وغیره(.BURگزارشتجدیدشدهدوساله

ادارهملیحفاظتمحیطزیست

،مدیریتپایدارجنگالت،مبارزهعلیهصحرائیشدنزمین،متوقفکردنتخریبزمینوضایعاتتنوع(terrestrial)نزدهم:حفاظت،بازسازیوبهبوداستفادهپایدارایکوسیستمهایزمینیهدفپا
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 (biodiversity)زیستی

اطمینانازحفاظت،احیاواستفادهپایدارحصول،2030الیسال15.1

درسطحزمینوزیرزمین(Fresh water)ایکوسیستمهایآبشیرین

(inland)بخصوصجنگالت،ساحاتمرطوبهاوخدماتآن،(wetland)،

،مطابقتعهداتبهتوافقنامههای(drylands)کوههاوزمینهایخشک

 بیناملللی.

وزارتزراعت،آبیاریومالداریمساحتجنگالتازمتاماراضیکشور.تناسب15.1.1

،بهبودتطبیقمدیریتپایدارانواعجنگالت،خامته2030الیسال15.2

دادنبهپروسهقطعجنگالت.احیایدوبارهوانکشافجنگالت

(afforestation). 

 فیصدیپوششجنگالتتحتمدیریتپایدار.15.2.1


زراعت،آبیاریومالداریوزارت

زمینو(desertification)،مبارزهباصحراییشدن2030الیسال15.3

اراضیمتاثراز ،بشمول (degraded)احیاءخاکوزمینتخریبشده

خشکسالیوسیالب،وتالشبرایرسیدنبهجهانعاریازاراضیتخریب

 شده.

گیرد)مساحتاراضیمساحتساحاتیکهتحکیامتصورتمی15.3.1

تخریبشدهتوسطسیالبنظربهمساحتکلیاراضیدرمسیردریاهاو

مجراهایآبیبااستفادهازتدابیرساختامنیوغیرساختامنی(.



وزارتانرژیوآب

،اطمینانازحفظایکوسیستمکوهستانی؛بشمول2030الیسال15.4

نهادرارایهمزایایالزمجهتتحققتنوعزیستیآنهامبنظورارتقایظرفیتآ

 انکشافپایدار.

ساحاتمهمدارایتنوعزیستیکوهستانیکهتحتیصدیف15.4.1

.قرارگرفتهاند.(protected areas)پوششبهعنوانمناطقحفاظتشده
ادارهملیحفاظتمحیطزیست

مسکناتخاذاقداماتعاجلوقابلمالحظهبرایکاهشتخریبات15.5

الی،متوقفکردنضایعاتتنوعزیستیو(natural habitats)هایطبیعی

معرضانقراضگیاهاوحیواناتکهدرحفاظتوجلوگیریاز2030سال

 قراردارند.

شاخصلسترسخ.)تهیهلستانواعحفاظتشدهمطابقبه15.5.1

(.IUCNاتحادیهبیناملللیحفاظتازطبیعتیامعیارهای
ادارهملیحفاظتمحیطزیست

ادارهملیحفاظتمحیطزیستبطورغیرقانونیکه حیواناتوحشیومحصوالتآنهاتجارتتناسب15.7.1اتخاذاقداماتعاجلبرایخامتهدادنشکارغیرقانونیوقاچاق15.7
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وجلوگیریازعرضهوتقاضایغیرقانونیشده،گیاهانوحیواناتحفاظت

 حیواناتوحشی.

شکاروقاچاقشدهاند.

،اتخاذاقداماتبرایجلوگیریازورودمهاجمهای2025الیسال15.8

 ناسازگاروکاهشقابلمالحظهتاثیرآنرویایکوسیستمهایآبوزمین.

تصویبقوانینملیمربوطبهجلوگیریویاکنرتلازمهاجمانواع15.8.1

.(Invasive alien species)مختلفبیگانگان
ادارهملیحفاظتمحیطزیست

،ادغاموشاملساخنتارزشهایایکوسیستمو2030الیسال 15.9

در تنوعزیستیدرپالنهایملیومحلی،درپروسههایانکشافیو

 اسرتاتیژیکاهشفقر.

پیرشفتبطرفاهدافتعیینشدهملیمطابقبههدفدومتنوع15.9.1

.2020الی2011پالناسرتاتیژیکبرایتنوعحیاتAichiحیات
ادارهملیحفاظتمحیطزیست

برای .الفبسیجسازیوافزایشقابلتوجهمنابعمالیازمتاممنبعها15

 حفظواستفادهپایدارتنوعزیستیوایکوسیستمها.

سهمکمکهایانکشافیرسمیومصارفعامهباالیاستفاده1.الف.15

رتنوعحیاتوایکوسیستمها.پایدا

ادارهملیحفاظتمحیطزیست



درمتامسطوحوهمهشمولهدفشانزدهم:ترویججوامعصلحآمیزوهمهشمولبرایانکشافپایدار،ایجاددسرتسیبهعدالتبرایهمهوتشکیلنهادهایموثر،حسابده  

مرگومیرمرتبطبهکاهشقابلمالحظهخشونتبامتاماشکالآنو16.1

 آندرهمهجا.

فیصدیمرگومیرناشیازجنگدرهرصدهزارنفوس:16.1.2

.ناشیازماینهایمتعارف1

 .ناشیازموادانفجاریهتعبیهشدهباپلیتفشاری2

.ناشیازمهامتباقیامندهازجنگ3

ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

ادارهملیامادگیمبارزهباحوادثاراضیازماینومهامتمنفجرناشدهفیصدیپاکاری16.1.5

پایانبخشیدنبهمتاماشکالخشونتهاوسواستفادهعلیهاطفال16.2

 ازجملهقاچاق،استثامروشکنجه

کهموردخشونتوشنکنجهفزیکی17-1نسبتاطفالبینسنین16.2.1

.گذشتهقرارگرفتهباشندویاروانیمراقبتکنندهدرماه

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

معلولین

هزارجمعیت.بهتفکیک:100تعدادقربانیانقاچاقانساندرهر16.2.2

.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور

ب.اناث

وزارتعدلیه
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حاکمیتقانونبهسطحملیوبیناملللیو(promote)یارتقا16.3

حصولاطمینانازدسرتسیمساویانههمهبهعدالت.

ماه12تعدادافرادیکهموردآزارواذیتفزیکییاجنسیدر16.3.1

گذشتهقرارگرفتهباشندوبهارگانهایزیربطمراجعهمنودهباشند.به

تفکیک

.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور

اناثب.

وزارتامورداخله

نسبتزندانیانبیرسنوشتبرمجموعزندانیانبهتفکیک16.3.2

.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور

ب.اناث

وزارتامورداخله

تعدادمستفیدشوندهگانازمساعدتهایحقوقیجهتدسرتسی16.3.3

بهعدالت
وزارتعدلیه

جریانهایمالیوتسلیحاتی،کاهشقابلمالحظه2030الیسال16.4

غیرقانونی؛تقویتحصولوبازگشتداراییهایرسقتشدهومبارزهعلیه

متاماشکالجرایمسازمانیافته.

وزارتامورداخلهارزشپولهایغیرقانونیداخلوخارجشدهازکشور16.4.1

بهنسبتسالحهایخوردوسبککهکشفوضبطگردیده،مطابق16.4.2

.نورمهایبیناملللیوابزارهایقانونیثبتوموردپیگیریقرارمیگیرد

وزارتامورداخله



 کاهشقابلمالحظهفسادورشوهستانیدرمتاماشکالآن.16.5

نسبتاشخاصکهحداقلبایکیازکارمندانرسمیدرارتباط16.5.1

بودهودرجریانیکسالگذشتهبهیکیازکارمنداندولتیرشوهدادهویا

بهتفکیک: ازنزدشرشوهخواستهشدهاست.

.مجموع1

الف.ذکور

ب.اناث

سارنوالیلوی
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

کارمندانعالیفیصدیثبت،تدقیق،بررسیونرشداراییهای16.5.3

رتبهدولتیپیشبینیشدهدرقوانیننافذهکشور.
ادارهامور

گسرتشوتقویتاشرتاکافغانستاندرنهادهایحکومتداری16.8

 جهانی.

نسبتعضویتوحقرایدهیافغانستاندرنهادهایبین16.8.1

املللی.بهتفکیک:

.نهادهایبیناملللی1

وزارتامورخارجه



،تهیههویتحقوقییاقانونیبرایهمه،بشمول2030الیسال16.9

 ثبتتولدات.

تعدادتولداتثبتشده.16.9.1


ادارهمستقلثبتواحوالنفوس

.حصولاطمینانازدسرتسیعامبهاطالعاتوحامیتازآزادی16.10

هایاساسیمطابقبهقوانینملیوموافقتنامههایبیناملللی

تعدادمواردتآئیدشدهقتل،اختطاف،مفقودیاجباری،بازداشت16.10.1

خودرسانهوشکنجهژورنالستان،کارمندانرسانهها،اعضایاتحادیهتاجران

ماهگذشته.12وفعالینحقوقبرشدر

وزارتاطالعاتوفرهنگ

بهتعدادقوانین،مقررههاوپالیسیهایکهدسرتسیعمومیرا16.10.2

اطالعاتتضمینمیمنایند،اتخاذوتطبیقگردیدهاند

 وزارتاطالعاتوفرهنگ



تقویتنهادهایملیمربوطهبشمولارتقایظرفیتدرمتام.الف16

سطوح،توسطهمکاریهایبیناملللیمبنظورجلوگیریازخشونتو

 مبارزهعلیهتروریزموجرایم.

ملیحقوقبرشدرمطابقتباقواعدموجودیتنهادهایمستقل1.الف.16

شناختهشدهپاریس.

وزارتامورداخله



 هدفهفدهم:تقویتابزارهایتطبیقیواحیامشارکتجهانیبرایانکشافپایدار

تقویتوبسیجسازیمنابعداخلی،بااستفادهازحامیتبیناملللی17.1

 عواید.مبنظورارتقایظرفیتداخلیدرجمعآوریمالیاتو

وزارتمالیهنسبتعوایدداخلیبرتولیدناخالصداخلی.17.1.1

تناسبمتویلبودجهملیازعوایدملی.17.1.2
وزارتمالیه



 بسیجسازیمنابعمالیاضافیبرایکشورازمنابعمختلف.17.3
ازمجموعتولیدات (FDIسهمرسمایگذاریهایمستقیمخارجی)17.3.1

داخلی.ناخالص

وزارتتجارتوصنایع
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 رهربواحد  شاخص تارگیت

جنوب،همکاریهایسه–جنوب،جنوب–افزایشهمکاریهایشامل17.6

جانبهمنطقویوبیناملللی،جهتدسرتسیبهعلومساینسی،تکنالوژیونوآوری

وافزایشرشیکسازیمعلوماتبهاساسرشایطتوافقشدهمتقابلبشمول

موجودبهخصوصبهسطحسازمانمللومیکانیزمهامنگیبهرتدرمیکانیزمهای

 تسهیلتکنالوژیجهانی.

نفرمسکونی.100فیصدیمشرتکینانرتنتثابتبرودبانددرهر17.6.2

 بهتفکیک

.رسعت1



وزارتمخابراتوتکنالوژی

معلوماتی



 Technology)،فعالسازیکاملبانکتکنالوژی2030الیسال17.8

bank)وساینس،ومیکانیزمهایظرفیتسازیجهتافزایشاستفاده

 .تکنالوژیبلخصوصتکنالوژیمعلوماتیومخابراتی

نسبتنفوسکهازخدماتانرتنتاستفادهمیکنند.17.8.1



وزارتمخابراتوتکنالوژی

معلوماتی





 ،2030الیسال17.11

سهمصادراتکشوردرافزایشصادراتکشوربلخصوصدوبرابرساخنت

 صادراتجهانی.

سهمصادراتافغانستاندرمجموعصادراتجهان.17.11.1



وزارتتجارتوصنایع



تولیدناخالصداخلی)ملیارددالرامریکایی(17.13.1 تقویتثباتاقتصادکالنتوسطهامهنگیوانسجامپالیسیها.17.13
 وزارتمالیه



خصوصیوجامعهمدنی-تشویقوبهبودمشارکتموثرعامه،عامه17.17

 تجاربومنابعاسرتاتیژیمشارکت.براساس

خصوصی)به-مقدارپولتخصیصشدهبهمنظورمرشاکتعامه17.17.1

میلیوندالر(

وزارتمالیه



ترسیعحامیتهایارتقاءظرفیتجهتافزایش2020الیسال17.18

فراهمسازیارقامباکیفیتبلند،بهموقعوقابلاعتامدبهتفکیکرسیع

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

 جغرافیایوسایرمشخصاتمرتبطبهخصوصیاتملی

نسبتشاخصهایانکشافپایدارکهدرسطحملیبهتفکیک17.18.1

خوانیداشتهودرمطابقتباپرنیسپهایجزئیاتتولیدشده،بامقاصدهم

اساسیاحصائیههایرسمیقرارداشتهباشد

ادارهملیاحصاییهومعلومات

تعدادکشورهایکهقانونملیاحصائیهشانمشمولپرنسیپ17.18.2

هایاساسیاحصائیهرسمیمیباشد

ادارهملیاحصاییهومعلومات
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ابتکاراتموجودجهتانکشافشیوههایتقویت2030الیسال17.19

کهپیرشفتانکشافپایداررااندازهگیریکردهبتواندومتممتولیدناخالص

 داخلیوارتقایظرفیترادرکشورهایروبهانکشافحامیتکند

ارزشدالریمتاممنابعکهبرایارتقایظرفیتاحصائیویدر17.19.1

دهشدهاست.کشورهایروبهانکشافتخصیصدا

ادارهملیاحصاییهومعلومات



نسبتکشورهایکه)الف(دردهسالگذشتهحداقلیک17.19.2

فیصدثبتتولدات100رسشامرینفوسومسکنراانجامدادهاند،)ب(به

فیصدثبتوفیاتدستیافتهاند.80و

ادارهملیاحصاییهومعلومات
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