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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 پیشگفتار

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

والیت کشور تکمیل  34پروفایل والیتی انکشاف اقتصادی اجتامعی را برای  تا گردید

غیر  منوده و به دسرتس هم وطنان عزیز، مسولین والیتی ، ادارات مرکزی ، موسسات

دولتی ، سکتور خصوصی ، سازمان های ملل متحد و جوامع متویل کننده فعالیت 

 های اقتصادی و انکشافی قرار دهد.

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

 تاریخی، سکتور های انکشافی ، زیربنا ها و تخصیص و مصارف بودجه هر والیت

 اجتامعی، و اقتصادی های ظرفیت قبیل از را متذکره والیت اجتامعی و اقتصادی کل دورمنای در و ودهمن مترکز

 جهت در اقتصادی وضعیت بهبود جهت موجود های فرصت اقتصادی، انکشاف و رشد فرا راه معضالت و چالشها

 .است داده قرار ارزیابی و مطالعه تحت اقتصادی سعادمتندی و آسایش

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

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

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

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

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

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

 این ترتیب و تهیه در که واحدهای بودجوی و سکتوری ادارات سایر والیات، رشکای انکشافی بین املللی و  اقتصاد

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

 .گردد متذکره ممد واقع والیت در اقتصادی وضعیت بهبود و گیری تصمیم جهت پروفایل در این اینکه، امید به

 

 دوکتور مصطفی مستور

 اقتصاد وزیر
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 سپاسگزاری
دارم که امروز شاهد دستاورد دیگر با همکاری خستگی ناپذیر همکاران   مرست

 مسلکی خویش در وزارت اقتصاد میباشم، پروفایل والیتی که یک سند جامع

معلوماتی در راستای انکشاف اقتصادی و اجتامعی میباشد، بدون همکاری تیم 

ر واحد های تخنیکی و مسلکی اعم در مرکز و ریاست های اقتصاد والیات، و سای

 دومی در سطح والیات امکان پذیر نبود. 

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

طرح و توحید وزارت اقتصاد تشکری منایم، همچنان ازریاست عمومی پالیسی 

و( و اقتصادی، تیم تخنیکی رشکای کاری انکشافی مان پروژه حکومتداری محلی  )لوگ

همچنني  سایر موسسات غیر دولتی که ارقام و معلومات را در اختیار همکاران مان قرار داده اند ابراز قدردانی منایم.

تدویر جلسات مشوره دهی به منظور غنامندی مسوده   از روئسا سکتوری مرکز امتنان منایم که در پروسهميخواهم 

به صورت ويژه از همکاری ها و تالشهای خسته گی ناپذير یده اند. پروفایل مذکور همکاران تخنیکی مارا یاری رسان

محرتم میرویس بهیج ریس عمومی طرح و توحید، محرتم عبدالرحمن کمین آمر انسجام فعالیت های اقتصادی 

زحمت  محرتم مجتبی پیکان رئیس اقتصاد والیت کاپیسا  که، محرتم سمیع الله ناظمی مشاور پالنگذاری ،تاوالی

  .زاری منایماند، سپاسگ کشيده

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

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

 انکشافی و اقتصادی کار مناییم.

 ظرفیت های اقتصادی، وضعیتن سند در هشت فصل ترتیب گردیده که شامل معلومات  پیرامون معرفی والیت ، ای

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

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

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

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

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

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

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

وثریت اقتصادی و اجتامعی به تفکیک سکتورهای انکشافی با در نظرداشت وضعیت جغرافیای والیت بادرنظرداشت م

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

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

اخیر یکبار دیگر از زحامت هریک سپاس گزاری می منایم، و تاکید می ورزم تا بادرنظرداشت اهمیت سند  در

معلوماتی فوق )پروفایل والیتی( امور محوله را برنامه ریزی مناید ، در غنامندی و مجدد سازی سند مذکور با 

شویق در راستای مشارکت با سایر نهاد های درنظرداشت اوضاع مرتبط برای دوره های دو ساله تالش ورزید و برای ت

 مسول هامهنگی الزم و رضوری را در نظر داشته باشند.

 

 اسامعیل رحیمیمحمد 

 ین  مسلکی وزارت اقتصادمع
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 پیام مقام والیت
 درود و متنیات نیک تقدیم تان باد!

را کشور عزیز ما افغانستان در چندین دهه جنگ و بی ثباتی، متام زیربنا های خویش 

اجتامعی و فرهنگی از دست داد و به وضعیت اسفباری دچار گردید.  اعم از اقتصادی،

و تشکیل دولت جدید روزنه هایی  سلطۀ مخالفین مسلح بنام تحریک طالبانبا سقوط 

دهه تحوالت عمده ایی  به دو یکنزدامید برای زندگی بر روی مردم باز شد. با گذشت 

تصادی کشور بوقوع پیوست که قابل مقایسه با دوران در ساختار سیاسی، اجتامعی و اق

اما برای داشنت یک کشور با ثبات نیاز است تا برنامه ها و طرح های نیست.  قبلی

مشخصی در عرصه های مختلف بخصوص در بخش های انکشاف اقتصادی و اجتامعی که تاثیرات آنی باالی سطح 

 ود.زندگی مردم و رفاه عامه دارد، روی دست گرفته ش

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

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

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

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

به همین منظور مقام رهربی والیت کاپیسا از تصمیم وزارت محرتم اقتصاد مبنی بر ترتیب پروفایل والیتی استقبال 

وده، به ادارات ذیربط هدایت داده شد تا در ترتیب پروفایل والیتی که انعکاس دهنده انکشاف اقتصادی و اجتامعی من

این والیت بوده باشد و بحیث یک منبع مهم معلوماتی بتواند در ترتیب برنامه ها و طرح های اقتصادی استفاده بعمل 

در  میکانیزم ترتیب پروفایل والیتی ، مطابق رهنمود وهذا سندو، آید، با ریاست اقتصاد همکاری الزم منایند. از این 

انکشاف  چگونگی حالتبیانگر  است که تدوین گردیده هامهنگی و همکاری با ادارات ذیربط دولتی ترتیب و

 والیت کاپیسا و برنامه های ملی می باشد.اقتصادی و اجتامعی 

رشایط و  بسرت های مناسب برای انکشاف اقتصادی در عرصه تولید محصوالت زراعتی  کاپیساخوشبختانه والیت 

وباغداری، مالداری، صنایع دستی، ظرفیتهای ترانسپورتی و حمل نقل در سطح ملی و منطقه یی را در خود جای داده 

از، موسسات غیردولتی و که این سند معلومات الزم را در بخش های فوق احتوا می مناید که برای ادارات پالیسی س

 رسمایه گذاران مفید و ممد واقع خواهد گردید.

متوقع است که وزارت محرتم اقتصاد در همکاری و هامهنگی با وزارت ها و ریاست های مستقل  کاپیسارهربی والیت 

ظرفیت  و ، امکاناتو اجتامعی با درنظرداشت منابع یاری جهت بهبود وضعیت انکشاف اقتصادذدر زمینه رسمایه گ

 د.نرا اتخاذ منای گامهای موثرکاپیسا  لقوه درسطح  والیتاهای ب

برده می شود که در ترتیب پالن های انکشافی و برنامه های کلیه واحدهای اداری و سکتوری توقع  در پایان از

قدام الزم اقتصادی شان از اطالعات شامل سند هذا استفاده بعمل آورده و در حصه جلب توجه رسمایه گذاران ا

 منایند.

 

 بااحرتام

 عبدالطیف مراد

 والی کاپیسا
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 خالصه

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

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

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

 .سازدمی زمینه تحقق اهداف انکشافی و پایداری آن را میرس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مردم افغانستان قرار میدهد.

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

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

با درنظرداشت اولویت بندی و تخصیص بهرت منابع و این سند  جغرافیای والیت مربوطه تحلیل و بررسی منایند. عالوتا  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 گرفته است.

 



 

6 

 

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 شیوه تدوین

با  اتالیتی بر اساس یک روش نظام مند و تحقیقی جهت جمع آوری معلومات در باره وضعیت موجود والیپروفایل و 

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

 .ه استگردیدتهیه  ملی و اهداف انکشاف پایدار افغانستان برنامه های دارای اولویت

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

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

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

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

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

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

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

ب ذیدخل و اهل خربه نیز استفاده به عمل عالوتا در جمع آوری ارقام و داده ها از روش کار گروپی و مصاحبه با جوان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  



 

7 

 

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 فصل اول
  معرفی والیت کاپیسا

قدیم تاریخ ساحه وسیع حوزه باستانی کاپیسا واقع در شامل وشامل رشق کابل محدوده جغرافیایی است که در ادوار 

را احتوا میکرد ، که طول آن از شامل به جنوب صد کیلومرت و عرض آن رشقآ وغربآ پنجا کیلومرت وامنود گردیده است. 

ی جغرافیایی  محله بگرام واقع در جوار برج عبدالله وپل صیاد کنونی حد وسطی آنرا تشکیل میدهد. این محدوده

تقسیامت اداری وملکی امروزه کشور دربین والیات کابل، پروان، پنجشیر ولغامن قرار  در ،درقدیم فراتر از امروز بود

به حیث یک والیت مستقل اخذ موقعیت کرد ومناطق فعلی  1342دارد که قبآل به والیت پروان مربوط بوده در سال 

کوه صافی از والیت کابل  روشان پنجشیر از والیت پروان وقسآم توسط شاخه هایخدریایی ی  مربوط به آن به وسیله

. این والیت متشکل از هفت واحد اداری بوده گردیده استتوسط شاخه های جنوبی هندوکش از حوزه پنجشیر مجزآ 

ولسوالی های )حصه اول کوهستان، حصه دوم کوهستان، کوه بند، و  )محمودراقی( که عبارت اند از مرکز والیت

کیلومرت  1842حت مجموعی این والیت قرار احصائیه های ارائیه شده به نجراب، تگاب و اله سای ( می باشند. مسا

( نفر تخمین گردیده که به این حساب در هرکیلومرت مربع مساحت آن به 471,574مربع وتعداد نفوس آن مجموعآ به)

ف مانند سکونت داشته واز جمله والیات پر نفوس کشور محسوب میشود. در این والیت اقوام مختل نفر 195د تعدا

 )تاجک، پشتون، پشه یی، گجر، پراچی و هزاره ( سکونت دارند.

عی می باشد، یوالیت کاپیسا به مالحظه موقعیت اساس جغرافیائی وجیولوژیکی دارای اقلیم خوشگوار و مناظر طب

آلو، شفتالو، سیب، پیداوار مهم زراعتی آن از قبیل: گندم، جو، جواری، لوبیا، ماش وپنبه اند ومیوه جات آن از قبیل زرد 

شهرت به سزای  کشوردر خارج وداخل  این والیت توت وانگور انار، چهارمغز، الوبالو، توت، انگور، انار وغیره بوده که

دارد. کاپیسا در مراحل تاریخی کشور نه تنها به حیث مرکز مدنی و ثقافتی بلکه به حیث مرکز مهم سیاسی، تجارتی، 

سال پایتحت سلسله های مختلف  625از  تر ی برای مدت طوالنی در حدود اضافهفرهنگی وسایر فعالیت های بش 

، کوشانی وغیره بوده است. به طور خالصه می توان گفت که حوزه کاپیسا ودر مرکزیت یاخرت ب سلطنتی اعم از یونان

 داشته است.  ها به ویژه کنشکا جایگاه عظیمی منجمله عرص حکمراوائی کوشانی مختلفآن بگرام در دوره های 

ازنظر قدامت تاريحی يکی از واليات قديم وباستانی  بشامرمی که واليت کاپيساازواليات مرکزی افغانستان بشامر مريود 

 آنزمان درآنجا هم بشامررفته وپادشاهان مقتدر کشوررود درزمانه های بسيار قديم گاه گاهی به حيث مرکز پايتخت 

 زندگی ميکردند

 ی تاریخ: آینهوالیت کاپیسا در 

خراسان بزرگ درقرن ششم قبل ازميالد درافغانستان دولت مرکزی ومستقل وجودنداشت و  ها  درزمان دولت هخامنشی

هم امورداخلی هر محل  توسط حکمرانان محلی اداره ميشد وهمني حکمرانان محلی افغانستان امروزی( افغانستان)

درآنزمان يعنی درقرن ششم  حمالت خارجی مقاومت ودفاع ميکردند.وواليت را کنرتول واداره ميکردند وهم درمقابل 

قبل ازميالدکه دولت هخامنشی های فارس به اوج خود رسيده بود وپادشاهان قوی ومقتدرجهان را رسکوب منوده 

واليت کاپيسابه حيث يک واليت محلی افغانستان توسط حکمرانان محلی اداره  وکشورهای شان مترصف شده بود،

دولت هخامنشی هاباهامن زور وقدرت خودخواست که اين واليت افغانستان رامترصف شودومانندديگرنقاط  ميشد.
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توسط نريوهای محلی به خصوص ، مگرباوجوداينکه درافغانستان دولت مرکزی وجودنداشت جهان آن راترصف کند

مورد اين شکست دولت در  مردم کاپيسا نريوهای دولت هخامنشی به سقوط مواجه شد ودراينجاشکست خورد.

 «افغانستان درمسريتاريخ »مقتدرهخامنشی هادرقرن ششم قبل ازميالد،مورخ مشهورافغانستان درکتاب معروف خود 

 میاندولت ماوراالنهر را از  کوروش هفتمني پادشاه سلسله هخامنشی هادرقرن ششم قبل ازميالد،» نگارد: چنني می

زدوقرن به اين طرف موجودوقوی بوداز بني برد،متعاقبأ بالديونانی آسيای برداشت و دولت ليدی رادراسيای صغريکه ا

صغري را،مثل مترصفات دولت ليدی به ايران الحاق منود .همچنني کوروش دولت کلده جدیدرامنقرض ورسزمین بین 

 .«النهرین راجزمترصفات ایران قرارداد

کوروش باچنین قدرت متوجه تسخیر باخرتیان 

به  قبل ازمیالد  539تا  545سال  زا ودثرومتندگردی

مردم  افغانستا ن که فاقد دولت مرکزی بودجنگ کرد،

 افغانستان شش سال دربرابر سپاه کوروش جنگیدند،

هزار »» معهذاکوروش ایاالت کرمان ،پارتیا،باخرت،ستاکیدیا

تسخیر  را سیستان ،بلوچستان وگندهارا«« جات 

خودش نیز تا اینکه  ودرکاپیساجنگ های سختی منود،

قبل از ميالد دريکی از اين جنگ ها کشته  529درسال 

 شد.

اسکندرمقدونی  شد،دشاه بعد ازمرگ پدرش او درمقدونيه يونان پا رسفليپ پادشاه مقدونيه يونان بود،پ اسکندرمقدونی

 درجهان بودجنگ راقبل ازميالد بادولت هخامنشی های ايران که درآن زمان ازجمله دولت های مقت 334درسال 

 درجريان سه جنگ دولت هخامنشی هارا و آغازمنود

اسکندرمقدونی  اشغال منود. ايران را و ازبني برد

باسپاه قوی خويش درمدت چهارسال توانست که 

بعدازآن  و مرصوايران رابگريد آسيای صغري،

بفکرتسحريهندوستان افتادودرقدم اول افغانستان 

 .دررسراه اوقرار داشت

 که منودوتوانست حمله بود مرکزی فاقددولت که  قبل از ميالد ازايران به افغانستان 330درمقدونی درسال ناسک

برای که  يکی ازمراکزمهم اسکندرمقدونی بود کاپيسا واليت درافغانستان منايد رااشغال افغانستان رسزمني

 خوددرمورد «تاريخ مخترصافغانستان »اسکندرمقدونی اهميت زياد داشت ،عالمه پوهاندعبدالحی حبيبى درکتاب 

)...اسکندرمقدونی به فتح وادی کابل وجبال پامیزادی روی  داخل شدن اسکندرمقدونی به کاپیسا چنین می نویسند:

درهوپیان  را عازم کاپیساشد وشهراسکندریه قفقاز و قبل ازمیالدبه کابل رسید 329اوایل زمستان وماه نومرب ودر نهاد،

 بنانهاد( .حوالی چاریکار 

 مرانان اسکندرمقدرنی تقسیم گردید.حک اودربین وسیع امپراتوری ازمیالد قبل 327 درسال اسکندرمقدرنی بعدازمرگ

درکوشش این شدکه متام ساحات  وداد  راتشکیل  میلیوکوش که مقتدرترین آن ها بوددرایران وشام پادشاهی خویش

 ن زمامداری اواین پالن اوعملی نشد.درزما ، کهفتح شده اسکندرمقدونی رابدست بیاورد
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

وی می  به حیث حکمران باخرت مقررگردید، «دیودوت »تیوکوش دوم پرس سیلیوکوش یونانی ان حکمرانی درزمان

 «دیودوت »درمجموع درمتام آریاناپالن های خودراتطبیق مناید مگر و درباخرت «دیودوت»خواست که به واسطه مقرری 

به حیث سلطنت مستقل یونان باخرتی  را ق م باخرت 250درسال  وآزادی خواهان باخرت، به کمک یونانی های باخرتی

باخرتی درمتام رسحدات آریانای باستان  ق م دولت یونان  135ق م الی  250خالصه اینکه ازسال ، اعالن منود

درآریانا تسلط دولت یونان باخرتی نه تنها به حیث یک دولت نیرومند وقوی عرض وجود منود. و مسلط گردید

جنوب  و ازشامل رشق تا سنکیانگ وکاشغرچین  شامل تاسغدیانه، ، ازوحاکمیت داشت بلکه خارج ازرسحدات آریانا

 تاهندوستان وسعت داشت .

از شامل  حمالت ساک هااو   زمان حکمرانی در ان باخرتی بودیون  دولت مقتدر هیلیوکلس ازجمله پادشاهان قوی و

 سبه این ترتیب هلیوکل اوار مجبور ساختند که به جنوب هندوکش برود. و گردید آغاز ق آریاناوحمالت پارت ها از رش 

آخرین پادشاه یونان باخرتی است که 

درصفحات شامل آریانا ودرزمان همین 

ق م مرکز سلطنت  135پادشاه درسال 

از شامل هندوکش به  یونان باخرتی را

جنوب هندوکش درکاپیسا منتقل 

وکاپیسا مرکز دولت یونان گردید 

 باخرتی گردید .

 افغانستان تاریخ مهم های ازدوره یکی

 دیم دوره امپراتوری کوشانی هااست،ق

پادشاهان مقتدری دراین دوره به پادشاهی ، میالدی دوام منود 220ق م آغاز میگردد وتاسال  40که این دوره ازسال 

 امپراتوری کوشانیو حدات طبیعی آن گذشته وتاخاک هندوستان دراین دوره وسعت خاک آریانا ازرس  ر سیده است .

 وسعت داشت. ها

میالدی سلطنت کرده است این  160و120که بین سال های  بود ین پادشاه کوشانی ها عبارت از)کنیشکا(مقتدرتر

 مرکزدولت کوشانی هاراازشامل هندوکش به جنوب هندوکش منتقل ساخت وکاپیسارابه حیث  شخص پایتخت مرکز

 خوبس برگزیده بود. تابستانی وپشاوررابه حیث مرکززمستانی

 وجه تسمیه آن:

)کاوه( معنی شاه را  از اینکه کاپیسا را شهر شاهی یاد کرده اند میتوان آنرا چنین تحلیل کرد: کلمه کاپیسا )کاویسا(

معنی قریه یا دهکده ویا رسک میدهد مثآل در کلمه کوی کواتا یعنی کیقبات شاه کیقباو جز دومش ویسا ویا وینه 

)ویسه( به معنی تقسیامت والیت ها که بخش ویژه ای را احتوا میکند. به  در دوره روستایی واژه )گرامه( و چهاست. 

کافی نیز یاد  کیاپسی و ،کاپیسا در اوستا به نام های کاپیس ؛سال قدامت دارد 3000قول پلنی تاریخ آن بیشرت از 

ا تذکر داده است که در بین سلسله کوه های کوهستانی در شامل کابورا یا کابل ساسم کاپی شده وبطلیموس آنرا به

 خورشیدی به والیت ارتقا منود. 1342 موقعیت دارد و گاهی به والیت پروان مربوط بوده ودر جریان سال 
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 وزارت اقتصاد

 :و موقعیت جغرافیائی آن زمان معارص در والیت کاپیسا

)پایتخت( موقعیت داشته و از شامل با پنجشیر، رشق با لغامن،  کابلشامل رشق  یکیلومرت  80والیت کاپیسا که در 

درجه رشقی قرار  69.7درجه شاملی و  35این والیت در بین  رسحد است، پروان هم اغرب باز جنوب  جنوب با کابل و

ت که دروازه کابل نیز دارد. گرچه کوچکرتین والیت است اما از لحاظ شورش ها در افغانستان والیت اسرتاتیژیک اس

 نامیده میشود.

کیلومرت مربع را احتوا میکند، مرکز آن  1842مرت از سطح بحر قرار داشته و ساحه حدود  1500کاپیسا در ارتفاع 

بند، نجراب،  محمود راقی بوده و متباقی ولسوالی های آن عبارتند از: حصه اول کوهستان، حصه دوم کوهستان، کوه

فیصد( ساحه والیت کوهستانی یا نیمه  54بیشرت از نصف ) قریه میباشد؛ 715د که دارای سای و تگاب ان اله

فیصد( آن هموار است. منابع طبیعی عمده آن معادن منک،  43کوهستانی است، در حالیکه بیشرت از دو پنجم )

و حصه تقسیم میکندو در چنین دو دریا که والیت را به د تالک، شیشه، سنگ مرمر، ابرک، آهن، بریلیم و غیره و هم

 ختان جلغوزه است.

ولسوالی نجراب بزرگرتین تعداد نفوس کاپیسا را دارا  نفر تخمین شده است که 471,574نفوس این والیت حدود 

بوده و باالرتتیب تگاب، حصه اول کوهستان، محمود راقی مرکز والیت، کوهستان حصه دوم، اله سای و کوهبند 

یباشد که در این میان نسبت نفوس بر مساحت زمین ولسوالی حصه دوم بیشرتین تعداد مردم بیشرتین نفوس را دارا م

نفر فی  29نفر فی کیلومرت مربع( و ولسوالی کوهبند کمرتین تعداد ) 1246که عین اندازه زمین را اشغال میکنند )

 کیلومرت مربع( را داشته است. 

 جدول واحد های اداری والیت کاپیسا:

تعداد قریه  مساحت ولسوالی درجه ولسوالی تعداد مجموعی نفوس ولسوالینام  شامره

 جات

 Km 174 584 اول 122,669 نجراب 1

 Km 140 522 اول 88,282 تگاب 2

 Km 106 88 اول 74,294 حصه اول کوهستان 3

محمــــودراقی )مرکـــــز  4

 والیت(

 ناحیه Km 33  +4 121 مرکز 70,206

 Km 95 78 دوم 49,144 حصه دوم کوهستان 5

 Km 76 322 دوم 41,317 سای اله 6

 Km 60 193 اول 25,662 بندکوه 7

 ولسوالی نجراب:

وحدود  دارد،قرار  والیت کابل کیلومرتی شامل رشق ۱۲۰در یکی از ولسوالی کوهستانی والیت کاپیسا است که 

: ؛ که عبارتند ازمیباشد دره اصلی و دو دره فرعی ۵بزرگ متشکل از  ی این دره مرت ارتفاع از سطح بحر دارد. 1400

دو دره فرعی ان عبارتنداز: دره بچه غان دره و  خارج درهو  دره فرخ شاه، دره پوتهث، دره غو ، دره کالن، غان دره پچه

ای نیز  ، و پشهپشتون لیهای دیگر از قب ملیت و بوده  تاجیک گان این ولسوالی اکرثا  از ملیت هباشد. باشند گیاوه می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

باشد. در این دره  منایند. محصوالت زراعتی این ولسوالی گندم، چهارمغز، توت، لوبیا و جلغوزه سیاه می زندگی می

 بت به سایر مناطق زیاد است.تعداد افراد باسواد نس

 شامره نام قریه شامره نام قریه شامره نام قریه

 1 تومان خیل  59 دره پچغان 117 ترنگ ساره

 2 هامیون خیل  60 ابراهیم خیل دره پچغان خیل 118 کندی گیاوه 

 3 بابه ئی خیل  61 دو قومی 119 عاشورخیل گیاوه

 4 کندی فتع  62 خواجه میر خیل 120 مرگاه

 5 رسغوین 63 غواره 121 گیاوه پائین

 6 عیار خیل علیا 64 بای خیل 122 جنگل باغ

 7 ابی خیل 65 سلطان شاه خیل 123 تپه احمدبیک

 8 شیغری 66 نامول 124 زرشوی

 9 وکا و جمین 67 آهنگران 125 ارباب خیل

 10 غچوالن 68 نواخان 126 مرید خیل

 11 میانه ده 69 جان غو 127 قلعچه پائین 

 12 تانه خیل 70 حاجی خیل 128 قلعه غنی

 13 نخش چاه 71 جان بابا خیل 129 جورغل

 14 قروغش 72 کاکا خیل 130 پاریات

 15 شیخان 73 آب چشمه 131 جرقاضی

 16 پندورس 74 چاه کنده 132 قلعه خنجر

 17 گیلی 75 مهتان 133 توغک

 18 غوثخواجه  76 وامقصار 134 قلعه خواجه سفال

 19 الین 77 باغ امان 135 توغ آباد

 20 فرض 78 جیمبوغ 136 سابات

 21 تله 79 چار صفه 137 یاسین زائی

 22 لقامن 80 گلیان 138 معدود خیل

 23 لسیه 81 سورغین 139 افغانیه بازار

 24 هوره 82 ده الشی 140 اسپه خیل

 25 ویشار 83 کامن گران 141 کورمه ئی
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 26 قلعچه 84 چاشت کوهی 142 عبدالله خیل

 27 ظهری 85 ایسکی 143 فیروزئی

 28 نلخه 86 لیک المه 144 حیدر خیل

 29 اشنوه 87 گمندوک 145 غین پائین

 30 گلین 88 زنده غین 146 بچی خیل سفال

 31 آیران 89 ده قاضی 147 دکری

 32 غن دره 90 کمسار 148 دولت خان خیل

 33 پشته ویشار 91 وهار 149 بچی خیل سفال

 34 اومبه 92 ده نو 150 حسین خان خیل

 35 اسکینی 93 با خانه 151 غین باال

 36 غازی بیک خیل 94 غازی بیک خیل 152 قول غرو

 37 سه ده 95 تروری 153 ملک خیل 

 38 داچی خیل 94 دولت بیک خیل 154 تاجکان

 39 قباد خیل 97 رشیف خیل 155 ده خاکی

 40 سیدم خیل 98 پشه ای  156 قلفه صاحب زاده

 41 پجن 99 جور فیروز 157 جوی باال

 42 لوکا خیل باال 100 قلعه خواجه علیا 158 قلعه سنگی

 43 لوکا خیل پائین 101 الله خیل 159 ده ملکان

 44 خواجه غار 102 شفی خیل 160 حاجت گاه

 45 ذکریا خیل 103 شیروانی پائین 161 پس کندی

 46 دلیار 104 شیروانی باال 162 جولین

 47 دره کالنی 105 چاشت کوهی 163 ابی خیل سفلی

 48 بدخشی 106 عیار خیل سفال 164 شجاع خیل

 49 شاه کاخیل 107 گلکوخیل 165 صالح خیل

 50 تواچیان 108 خرسوخیل 166 ارباب خیل دره کالن

 51 روضا خیل 109 فرخشاه خیل 167 پشته و غوتیان

 52 کیار 110 نغیری 168 مال غش

 53 ابراهیم خیل 111 حیدرخیل 169 ده کتوری
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 54 خورستان 112 دوست بیک خیل 170 کیکیلی

 55 کوالالن 113 یاسین خیل 171 شیرخان خیل

 56 چاه ها 114 کله حوت 172 باالده

 57 رشیف خیل دره فرخشا 115 عمر خیل 173 بابه حصار)باالحصار(

 58 قلعه خان 116 نش 174 محمد خان خیل

 ولسوالی تگاب:

این از طرف شامل با خارج دره ولسوالی نجراب، از جنوب با والیت کابل و والیت لغامن، از رشق با ولسوالی اله سای و 

 ( قریه ذیال :140از غرب با ولسوالی کوه صافی والیت پروان هم رسحد بوده و دارای )

 شامره نام قریه شامره نام قریه شامره نام قریه

 1 کاریزونه 48 غنی خیل 95 درم درم

 2 کوره 49 غنی خیل بروتیان 96 چناری

 3 عباد خیل 50 قورغل 97 بابا خیل

 4 تاجک 51 غیرت خیل 98 نوآباد بابا خیل

 5 لنداخیل اول 52 املاس خیل 99 عمر خیل

 6 لندا خیل دوم 53 اکاخیل 100 نوآباد عمر خیل

 7 دینگگ 54 گدائی خیل 101 ولی خیل

 8 هده لندا خیل 55 لغامنی 102 خوشحال خیل

 9 قلعه صالح یا اخندازه گان 56 لوی جامعت 103 مایس خیل

 10 دوران قلعه صالح 57 مالخیل سنجر خیل 104 قلعه امیر یا نوروز خیل

 11 جالوخیل 58 عبدالقهار خیل 105 شهباز خیل

 12 مومن خیل 59 پیر خواجه 106 شاتوری

 13 گورنیان 60 شانی خیل 107 جنگلی

 14 ادین خیل قلعه صالح 61 فقیر صاحب 108 خوشحال خیل

 15 امرو جالوخیل 62 ده مینجی 109 سالم خیل

 16 کاریز میر خیل 63 بدر خیل 110 اخرت بابا خیل سه پدره

 17 ارشف خیل یا میرخیل 64 مالخیل 111 شهزاده خیل سه پدره

 18 خانجی خیل 65 لوی کلی 112 خان محمد سه پدره

 19 شاکوت 66 قلعه دشت 113 مشوانی

 20 خلیل خیل 67 میاخیل 114 ارسال خیل
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 21 رشیف خیل 68 میا صاحب 115 شیرخیل

حبش خیل یا نوآباد حبش 

 خیل

 22 مسعود خیل 69 خان دوده 116

 23 ادی زائی سید خیل 70 چهار ماوه 117 شینواری

 24 عمر خیل 71 دادو باالخان  118 نیازی خیل

 25 دوران جویبار 72 انار بته 119 مغل خیل

 26 سین زی علیا 73 نیاالن 120 نظام خیل

 27 حمزه خیل 74 کموش 121 نیازخیل

 28 ترتخیل 75 شیر گامه 122 گدو چینه

 29 کاکر 76 براکا 123 کم شینکی

 30 قلعه ولی 77 بهادر خیل 124 صاحب زاده خیل

 31 مالخیل انگیان 78 بهادر خیل قطارک 125 شینکیلوی 

 32 انگیان 79 بهادر خیل ملک محبت خان 126 غازی خان خیل

 33 جوی بار گلزار خیل 80 هیبت خیل 127 آهنگران

 34 ملکان جویبار 81 چینی غوندی 128 میرخیل

 35 وکیل خیل جویبار 82 گوبنگر 129 شلوتی نوروز خیل

 36 جوی بار مبایان 83 سلطان خیل 130 پاینده خیل

 37 مالخیل جویبار 84 قاضیان 131 آخنذاده خیل

 38 صدیق خیل 85 پشه گری 132 تنورک

 39 پادشاه صاحب 86 شاهی خیل 133 کودن

 40 سین زی سفال 87 لوی ناوه 134 انزری

 41 مرکز ولسوالی 88 بابا رنگی ولی 135 چینه

 42 جوی علیاانار  89 حبش خیل 136 صوفیان

 43 انار جوی سفال 90 اکاخیل 137 خروتی

 44 نوآباد انار جوی 91 شلوتی 138 ساکی خیل

 45 کرم خیل 92 شلوتی آهنگران 139 عیسی خیل

 46 نوآباد کرم خیل 93 نوآباد شلوتی 140 مرادی خیل

 47 محب خیل مشوانی 94 پاک چینه 
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 وزارت اقتصاد

 ولسوالی حصه اول  کوهستان:

شامل با والیت پنچشیر، از جنوب با ولسوالی حصه دوم کوهستان، از رشق با ولسوالی کوهبندو از  این ولسوالی از

 ( قریه قرارذیل:106غرب با ولسوالی سیدخیل والیت پروان هم رسحدبوده و دارای )

 شامره نام قریه شامره نام قریه شامره نام قریه

 1 رسبندقریان بیک خیل یا  37 محمدی خیل 73 میر بیک سنجن

 2 کهنه ده باال 38 صورت بیک خیل  74 بای خیل سنجن

 3 چشمه الله داد 39 موری  75 گردی خیل سنجن

 4 مناز جای 40 قلعه صحرا موری پل مغالن 76 صورت بیک خیل سنجن

 5 واسع خیل 41 کریم خیل  77 کهنه ده پائین 

 6 چشمه مغاذالله 42 باغچه اللو  78 رستیغه کونه ده 

 7 گور آهو 43 قرصیدی 79 توغک علیا

 8 پوفدم 44 قرصیدی سفال 80 باز بانان

 9 قلعه میر 45 پوزه خم زرگر 81 سخی خیل

 10 شیرخانخیل 46 کرم خان خیل 82 بابه سالم خیل

 11 غزت خیل علیا 47 عادل شاه خیل 83 محمود خیل

 12 شش صد کوتی 48 گله بانان 84 تل شهیدا علیا 

 13 پنجاه کوتی 49 جلدک علیا 85 باغر خیل

 14 غزت خیل پائین  50 جلدک سفال 86 بابه خیل قرصیدی

 15 ده نو غزت خیل 51 باالکوچه  87 مظفر خیل

 16 پناه خیل 52 تپه زار 87 بابه جی خیل

 17 قلندرخان خیل 53 رسپشته تپه زار 89 تیبه خم زرگر

 18 خیلنارص خان  54 کوچه سنگالخ  90 چهار آسیاب

محمد اکرب خیل خم 

 زرگر

 19 سای 55 کالالن  91

 20 گوهرخان خیل سنجن 56 لطیف خیل 92 میر عزیز خیل خم زرگر

 21 تیبه سنجن  57 شوفچیان  93 ده دانا خیل خم زرگر

 22 علی مراد خیل سنجن 58 تپه ملکان 94 دیبدی خم زرگر

 23 بازار خیل سنجن 59 انور خان خیل 95 پل عاشق
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 24 رحمت خان خیل سنجن 60 قرصیدی علیا 96 قاضی خیل عزت خیل

 25 ده خم زرگر 61 تل شیدای سفلی 97 معین خان خیل

 26 کنکو 62 نبی حیل 98 خواجه میر خیل

 27 حسن خان خیل 63 مالخیل علیا 99 افغان بیک خیل 

 28 ارالله خیل 64 غالم خیل 100 خان محمد خیل کهنه ده

 29 زوبید خیل 65 حنظله خیل 101 گله بانان پائین 

 30 صالح خیل 66 غفار حیل 102 قریه خلیفه

 31 باکوخم 67 رسبند علیا 103 شیخا

 32 کاسابه 68 قلعه صحرای یا الال شاه خیل 104 صفت الله خیل 

 33 فقیر خان خیل 69 صربالله خیل یا کهنه قلعه  105 زیر کوه بچه 

 34 قدم خیل 70 پاینده خانخیل سنجن 106 خیلمحمد صالح 

 35 صوفی خیل 71 وزیر بیک خیل  

 36 شیر محمد خیل 72 میر بیک خیل سنجن   

 محمودراقی:

مرکز والیت کاپیسا محمودراقی، که از شامل با ولسوالی حصه دوم کوهستان، ازجنوب با ولسوالی بگرام والیت پروان و 

ولسوالی کوهبند و از غرب ولسوالی سیدخیل والیت پروان هم رسحد بوده که خط فاصل ولسوالی نجراب،از رشق با 

از پروان جدا  ۱۳۴۳بین مرکز والیت کاپیسا و پروان را دریائی خروشان پنجشیر تشکیل میدهد و این والیت  در سال 

 شده و به والیت ارتقا منود.

 شامره نام قریه شامره نام قریه شامره نام قریه

 1 مال زاده خیل پائین  12 باجوری  23 الیاز خیل 

 2 مال زاده خیل باال 13 سید علی خیل 24 بابه قشقار ولی 

 3 ملک جی خیل 14 قلعه رسکاری  25 بادم علی 

 4 قلعه سید خان  15 پشه یی 26 پاینده خیل

 5 دیریستان باال 16 آهنگران  27 حاجی مال گل جان 

 6 دیرستان پایین  17 زراعت  28 حواجه های نوآباد

 7 محمد عمر خیل  18 منگال  29 ریگگ نو آباد

 8 ادو خیل  19 کاریزک 30 دروازه گی نوآباد  

 9 ده بابی  20 زه کوزی الکوزی 31 قاضی ها 
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 10 قاضی خیل  21 دینگگ 32 قلعه گل نور 

 11 پاچا خیل  22 میانه کلی  33 شاهی خیل

 کوهستان:ولسوالی حصه دوم 

این ولسوالی از شامل با ولسوالی حصه اول، از جنوب با مرکز والیت محمودراقی، از رشق با ولسوالی کوهبند و از غرب 

 ( قریه ذیال میباشد95با ولسوالی سیدخیل والیت پروان هم رسحد بوده و  دارای )

 شامره نام قریه شامره نام قریه شامره نام قریه

 1 رسبند سفال  33 مرادخواجه چهار آسیا  65 پایینقلعه صحرای جامل آغه 

 2 توغگ  34 بولغینی مراد خواجه آسیا 66 قلعه کالل کنده 

 3 حاجی میرزا علم خان  35 فیض خان مراد خواجه 67 تی قول خم روبا 

 4 قلعه صحرا دشت  36 سوخته خیل مراد خواجه 68 محمد بیگ خیل

 5 آفتابه چی  37 قطبدین مراد خواجه  69 کالوته علیا

 6 مال خلیل سفال 38 یارو خیل جامل آغه پایین 70 قلعه میر های مراد خواجه

 7 تل شهیدا سفال  39 تو پشته جامل آغه آسیا 71 میر صیفدین مراد خواجه 

 8 ده پایک  40 تیپشته محمد  جان 72 قلعه نجار های مراد خواجه 

 9 قلندر خیل  41 قربان خیل جامل آغه  73 آغهسید کالن خیل جامل 

 10 قول جامل 42 قلعه دار خیل 74 سوخته خیل جامل آغه

 11 بته زار 43 زیر جوی ریگ روان  75 قلعه صحرای داراب خیل 

 12 قلعه نو 44 ملک عبدل جلیل 76 قلعه ملکان کشکتان 

 13 ده مظفر 45 ستار خیل جامل آغه پایین  77 حاجی خیل مراد خواجه

 14 چغ چی  46 پل شهرا جامل آغه پایین  78 ناظر سخی داد مراد خواجه

 15 کاریزی 47 قلعه ریگی  79 جنگلی خیل

 16 ده نو 48 قلعه ریگی 80 قلعه ریگزار مراد خواجه

دیبدی قلعه سهراب 

 مرادخواجه

 17 سنگ برا 49 کشکتان علیا 81

 18 ده بلبل علیا  50 کشکتان سفال  82 ولی خان خیل

 19 ده بلبل سفال  51 کالوته تاجکیته 83 حرضت صاحب ها

 20 شیرک پیرک 52 کالوته افغانیه  84 قلعه حاجی شیر

 21 خم روبای سفال 53 دوربافان 85 دشت خلیفه 
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 22 خم روبای علیا  54 افضل خان  86 مینه قلعه شیرک پیرک

 23 فیض علی خیل  55 بابه خیل 87 قول ارداد شیرک پیرک

 24 سید میر خیل 56 حاجی رجب مراد خواجه 88 مرزا خیل مراد خواجه

خاکی شاه خیل مراد  89 استاد نبی 

 خواجه

احمد شاه خیل مراد  57

 خواجه

25 

 26 نور خیل  58 خواجه برزگ خیل 90 اراضی شیرک پیرک 

خواجه های خم روبای  91 پای کو دملیل سفال 

 سفال 

 27 الله خیلصفت  59

جامل آغا باال و بازار کهنه  60 مراد خواجه داگ ها 92 میر افضل خیل 

 جامل آغه

28 

 29 جامل آغه پایین  61 ظفر خیل 93 دوغ آباد ده مظفر

 30 نقی خیل جامل آغه 62 لک لک باز مراد خواجه 94 قرضیه پایین

لعل محمد خیل قلعه  63 قزاق 95 نصیر خیل رسبند سفال 

 صحرای جامل آغه

31 

 32 میر جی خیل 64 قلعه نو جامل آغه  

 ولسوالی اله سای:

این ولسوالی از طرف شامل با دره پچه غان ولسوالی نجراب، از جنوب با والیت لغامن، از رشق باوالیت لغامن واز غرب 

 ( قریه ذیال میباشد.76با ولسوالی تگاب هم رسحد بوده و دارای )

 شامره نام قریه شامره نام قریه شامره نام قریه

 1 وکراجی  26 کالن سات  51 پی الم 

 2 سلطان خیل  27 صادقان 52 کالتری

 3 متبل خیل  28 جانه گل 53 رسایی

 4 داون خیل 29 بهادر خیل 54 ایندگگ

 5 صاحب زاده خیل 30 شیرکه خیل 55 نجالم

 6 شارو خیل 31 رستگاب 56 دارتا

 7 لکه خیل 32 خیلمله  57 الکه خیل

 8 پرغوش  33 لیچ 58 شاته گدرا 

 9 کافرنو  34 هاشم خیل 59 گل جم خندا

 10 کوندی   35 دوز گران 60 گسرت خیل 
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 11 بی بی سنگ 36 جعفر خیل 61 کاتی الم

 12 نو آباد  37 در والی  62 مرتان

 13 سرتاج 38 نور ماچی نه  63 قلعه نش و پیتو

 14 انگورک 39 مرکز ولسوالی آله سای  64 کوتی لوروان

 15 دولت زاور 40 اله شاه خیل  65 کوتی خوشه 

 16 چهیی خیل  41 لوندی علیا 66 ولی بیک خیل

 17 معصوم خیل علیا  42 لوندی سفال 67 دیزا

 18 معصوم خیل سفال  43 کردگ 68 الله دوست خیل 

 19 میر علی خیل 44 میرا خیل  69 دنده وچ

 20 اسوده خیل 45 پاچه قوم  70 کاچکی 

 21 چوره خیل 46 رسکدر 71 سنگ چرخ 

 22 پایل 47 دمکزاور 72 جان که سات

 23 تینگی خیل 48 صرب جل 73 کندا

 24 المیه  49 گنبت 74 اوله سات

 25 ورنه کنده  50 ادینه خیل  75 بشی خیل

  76 داوه خیل

 ولسوالی کوهبند:

شامل باوالیت پنجشیر، از جنونب با مرکز والیت، از رشق با ولسوالی نجراب، و از غرب با ولسوالی این ولسوالی از طرف 

 ( قریه ذیال میباشد:60حصه اول، حصه دوم و مرکز هم رسحد بوده و دارای )

 شامره نام قریه شامره نام قریه شامره نام قریه

 1 زرغونات 21 طهامس خیل 41 چارمغز دره

 2 قلعه حاجی 22 شاه مدد خیل 42 منگلیان نوآباد رسجوی و

 3 محمد عمر خیل 23 شوفه چی سفال 43 شهباز خیل

 4 قلعه مشف 24 لعل خیل 44 شوفه چی علیا

 5 پل مغالن 25 شیتکا خیل 45 غالم خیل کوتلی

 6 رسجوی 26 باکی خیل 46 کندوال کوتلی

 7 قلعه عطا خان 27 منورخیل 47 بابه خان خیل
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 8 قلعه میرزا میر 28 عرب خیل 48 طالب خیل

 9 ظفرخان خیل 29 شوانی 49 حیدر خیل

 10 جروخیل 30 کچو 50 شیخ علی خیل

 11 حاجی خیل 31 خم 51 خوشحال خیل

 12 رحمت خیل 32 تربت رشیف 52 اولنگ

 13 مقام خیل 33 گل بیک خیل 53 لعل بیک خیل

 14 شاواق 34 هاشم خیل 54 جبار خیل

 15 چپ دره 35 نور علی خیل 55 ساقی خیل

 16 ملنگ خیل 36 رشین شاهی درنامه 56 خانجان خیل

 17 غیر خیل 37 سید خان خیل 57 نصیرخیل آرام کوت

 18 رسخ 38 بائی خیل یا درنامه 58 خالدار خیل ارام کوت

 19 اسد خیل 39 میر علی خیل یا درنامه 59 بهادر بیک خیل ارام کوت

 20 شیرم خیل 40 لوی نهار 60 فتح خیل

 نفوس :

حدود  که میرسد تن 471574 به کاپیسا والیت جمعیت احصائیه مرکزی اداره ۱۳۹۷ سال نفوس برآورد اساس بر

 اناث تن 233482و ذکور نفر 23809  نفوس والیت جمع میشود. از شامل را افغانستان جمعیت فیصد کل  1,49

 شده ارایه ها ولسوالی تفکیک به ذیل جدول در که تشکیل میدهد ذکور ٪ 51 و اناث را ٪ 49 ترتیب این به و باشد می

نفر زنده گی دارد و از جمله والیات پرنفوس  76,03این حساب در هرکیلومرت مربع مساحت آن به تعداد  بهاست که 

  کشور به شامر میرود

 نفوس مرد نفوس زن کل نفوس واحد اداری شامره

 62,010 60,659 122,669 ولسوالی نجراب 1

 44,165 44,117 88,282 ولسوالی تگاب 2

 37,488 36,806 74,294 ولسوالی حصه اول 3

 35,501 34,705 70,206 محمود راقی مرکز والیت 4

 24,906 24,238 49,144 ولسوالی حصه دوم 5

 21,184 20,133 41,317 سای ولسوالی اله 6

 12,838 12,124 25,662 بند ولسوالی کوه 7
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 .است گردید تقسیم والیت این اداری واحد بین هفت در کاپیسا والیت جمعیت

 
 .است گردید تقسیم والیت این اداری واحد بین هفت در کاپیسا والیت جمعیت

 
آنرا نرخ اشتغال، فیصد   36,1که  ؛ فیصدی کل نفوس به تفکیک مرد، زن ،شهری و دهاتی را نشان میدهد.1-1شکل 

 فیصد از مجموع نفوس این والیت فقیر اند. 39,1فیصد آنرا نیروی باسواد و  39,7فیصد آنرا نرخ بیکاری،  39,5

با مالحظه موقعیت اسرتاتیژیک جغرافیایی این والیت که بیتش شهروندان این والیت به مرصوف زراعت و مالداری اند 

 راعتی و انار، انگور، توت، چارمغز، زردآلو، شفتالو، جلغوزهکه گندم، جو، جواری، لوبیا، ماش و پنبه از پیداوار های ز 

، سیب و آلوبالو وغیره میوه جات این والیت که انار و انگور آن از شهرت بسزای جهانی برخوردار اند ولی این موارد سیاه

 شد.است نقش اصلی در تغیر اقتصاد خانواده، ایجاد فرصت های شغلی و رفاهیت عامه داشته با نتوانسته

سیستم آبیاری این والیت به وسیله نهرهای خواجه، افغان، ریگرروان و رزاق صورت میگیرد که از دریای پنجشیر، رود 

 شتل و رودخانه غوربند رسچشمه میگیرند.
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 معلومات دموگرافی )نفوس( شهری ودهاتی وکوچی:

 :تناسب نفوس به تفکیک مرد وزن والیت کاپیسا

 و اجتامعی –رسوی اقتصادی ) )نفوس( این والیت براساس اداره محرتم احصائیه و معلوماتمعلومات دقیق دموگرافی 

 :قرارذیل می باشد( والیت کاپیسا دموگرافی

  . ( فیصد اناث می باشد 49.5( ذکور و)  50.5از مجموع نفوس والیت کاپیسا) 

 .می باشد پائین است 106ه ( نفر مرد بوده که نظر به نسبت ملی ک 102نسبت جنس صد زن در مقابل ) 

  .( ساله تشکیل میدهد 17بزرگرتین بخش از مجموع نفوس والیت کاپیسا را گروپ سنین ) 

 .( فیصد مجموع نفوس والیت را احتوا میکند 23.2سال )  24-15سنین  نفوس جوان 

( فیصد  67.6ساله )  24-15( فیصد بوده و میزان سواد نفوس جوان  46.5ساله و باالتر )15میزان سواد سنین 

  .بوده است

 .سال و باالتر در والیت کاپیسا در تحصیالت عالی شامل و یا تکمیل کرده اند 18فیصد نفوس 

 .( فیصد بوده است 38.9میزان حضور در مکاتب لیسه در والیت کاپیسا) 

 .صد دارا بوده است(فی 35.2( فیصد را نسبت به سطح ملی ) 53.8والیت کاپیسا بلندترین میزان ثبت تولد) 

 .ساله و باالتر از آن حد اقل با یک نوع مشکل وظیفوی مواجه بوده اند 5( فیصد نفوس  2.1در والیت کاپیسا )

ماه  12ماه و یا بیشرت از آن  6( فیصد بوده به این معنی که آنها  34.1نفوس اقتصادآ فعال در والیت کاپیسا ) 

 .قبل از رسوی کار کرده اند

( فیصد محصل در کاپیسا راپور داده 24.8( و )  66.0سال و باالتر در امور منزل ) 15رصوفیت نفوس بیشرتین م

 .شده

 .ساله به باال حد اقل یک والدت داشته اند 15( فیصد خانم های ازدواج شده سنین  92.3در والیت کاپیسا ) 

( نسبت به  59.9 وفیات در مردان ) ( فوت بوده که بیشرت 3800سال قبل از رسوی در حدود )  2تعداد وفیات 

 .( نشان داده شده است 40.1زنان ) 

نسبت به  ( 52.9  )( فیصد بوده که بیشرت آنها ذکور15،4سال قبل از رسوی )  2 فیصدی نوزادان فوت شده 

 .( فیصد را نشان می دهد  47.1اناث ) 

 .ر پنج سال بوده است( فیصد کسانیکه فوت شده اطفال زی 26.2از هر چهارنفر یک نفر) 

 .( نفر بوده 6.9سایز وسطی خانوار در والیت کاپیسا ) 

 .فیصد خانوادهها در والیت کاپیسا در خانه های شان برق داشته اند 90.2

 .فیصد خانوار در والیت کاپیسا از تشناب بهبودیافته استفاده کرده اند ( 1.9رصف ) 

 .به آب اشامیدنی بهبود یافته دسرتسی داشته اند( فیصد خانوار در والیت کاپیسا  42حدود ) 
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد
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س ن ج و  د ر ر ه و ک ث ذ ا ن  ا

 گارگران ماهر زراعت، جنلگل داری و ماهی گیری

 دفرتداران/ تکنیشن/ میران / اشخاص مسلکی

 خدمات و کارکنان فروشات

 . ( فیصد خانوار ها در والیت کاپیسا در زمان رسوی دارای زمین زراعتی بودند 75.3حدود) 

( فیصد تلویزیون  45.0( فیصد رادیو،)  68.2و ) دارای تیلفون موبایل  فیصد خانوار در والیت کاپیسا  ( 78.1)حدود 

  .انرتنت دسرتسی داشته اندفیصد به  ( 1.7و تعداد کمی )

  .آنرا دارند خانوار راپور داده اند که در واحد مسکونی زندگی می کنند که مالکیت  9خانوار  10از هر

 درسن کار میزان نفوس1) 
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

0 10 20 30 40 50 60

 نجراب

 حصه اول کوهستان

 حصه دوم کوهستان

 کوهبند

 محموراقی

 نجراب
حصه اول 

 کوهستان
حصه دوم  

 کوهستان
 محموراقی کوهبند

8.7 نسبت سن اطفال بر کهن ساالن 6.9 6.3 4.9 5.6

65باالتر از   3.7 3 2.8 2.4 2.7

15-62 53.8 54.4 52.4 49.7 49.4

0-14 42.5 42.7 44.8 47.9 48

ساله و باالتر را که هیچ کار نکرده اند، اما در جستجوی کار بوده اند  15؛ نسبت نفوس 1393سنبله  2-1شکل 

ساله وبا التر نشان میدهد.   15وآنهایی که اماده به کار بوده اند ولی درجستجوی کار نبوده اند به مجموعه نفوس 

نفر کار منی  12سالگی و باالتر  15نفر در سنین  100ه در مقابل هر ارقام پنح ولسوالی این والیت نشان میدهد ک

 کرده اند اما در جستجوی کار بوده اند و یاهم اماده به کار بوده اند.

اشتغال  نفوس به تفکیک سکتور ) زراعت ، صنعت، خدمات ، تولید،  سکتور خصوصی وتجارت، اداره عامه/  نسبت2)

 دولت (
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد
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 گراف وضیعت توپوگرافی والیت کاپیسا
 کوهستانی نیمه مهوار زمین مهوار

 کار باسوادنیروی (3

 1393سنبله  5-1شکل 

 +( -65/  65-15/  14-0فیصدی نفوس به تفکیک گروپ های سنی )(4

 1393سنبله  6-1شکل 

سال مخصوصا در کشورهای پیشفته معموال منحیث گروپ سنی کار تلقی میگردند. برای پنج  64الی  15گروپ سنی 

 52.3سال  64الی  15ر از رسوی باز مانده اند( گروپ سنی ولسوالی والیت کاپیسا )نسبت عدم امنیت دو ولسوالی دیگ

فیصد در محمود راقی الی  49.4فیصد مجمموع نفوس را تشکیل میدهد. پر سطح ولسوالی ها این نسبت در محدود 

 در حصه اول قرار دارد. 54.4

 :وضعیت توپوگرافی والیت(5

 وساحات کوهستانی نیمه کوهستانی، هموار، نیمه هموار، های بخش دارای که است کشور والیات جمله از کاپیسا والیت

 های زمین را بقیه و نیمه کوهستانی ٪0کوهستانی، ٪ 0هموار، های زمین را والیت این خاک ٪0دارا میباشد بایر و بکر

 :است شده ارایه ذیل جدول در که دهد می تشکیل بایر و بکر ساحات و هموار نیمه
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

3
4

.1
 

8
4

.7
 

8
8

.2
 

8
4

.1
 

6
9

 

5
6

.3
 

5
2

.6
 

4
7

.2
 

4
8

.5
 

4
8

.3
 

3
7

.6
 

3
2

.4
 

2
6

 

6
3

.9
 

5
5

.3
 

3
8

.9
 

1
9

.8
 

1
3

 

9
.2

 

8
.1

 

7
.7

 

6
 

4
.8

 

2
.2

 

5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9 ر   ت ال ا ب

ز  6ا 0 

 اناث ذکور

 1۰7شکل 

 :آبدات تاریخی )رسم و رواج والیت( ساحات باستانی و(6

كاپيسا يا كپيس كه به نام نيسا در دفرت خاطرات اسكندر مقدونی درج گرديده است، به معني باغ خدا، رسزمني رسسبز و 

باشد که  می افغانستان والیت کاپیسا یکی از والیات زیبای .قرار دارد سلسله جبال هندوكش شاداب آمده است در دامنه

ر قسمت مرکزی کشور افغانستان قرار گرفته است که با والیت پنجشیر در شامل، والیت پروان در غرب و با والیت لغامن د

 .باشد و کابل در جنوب همسایه می

باشد. در دل این والیت اماکن  کاپیسا از جهت اینکه در زمانی پایتخت آریانا بوده است دارای جایگاه تاریخی خاصی می

توان به منطقه  کنند. ازجمله مناطق تاریخی این والیت می دی وجود دارد که مردم همواره از آنها بازدید میتاریخی زیا

برج . اول کوهستان اشاره کرد که بیشرت آثار تاریخی در این منطقه نیز وجود دارد حصهزرگر در ولسوالی  خمموسوم به 

شود که در منطقه صیاد مرکز کاپیسا قرار گرفته  ت محسوب میعبدالله به عنوان یکی دیگر از اماکن تاریخی این والی

 .های زیبایی در مورد آن وجود دارد ها و افسانه است. عالوه بر آن ریگروان نیز به عنوان یکی از مناطقی هست که داستان

 . ديده ميشود تگاب و نجراب نيز اماکن تاريخى و مزدک هاى سابقه ) عبادتخانه ها ( نيز همچنان در ولسوالی های 

 :کلتور

د که مانند مردم ديگر کشور عنعنات مشابه دارد، عالوه بر عنعنات نپشه يى سکونت دار و  پشتونتاجک، دراين واليت اقوام 

در اين واليت عالوه بر بازى هاى عنعنوى، بازى  .ميشود تجليل کاپيسا مردم بني نيز  مهم و ويژه هاى روز  تاريخى ومىل،

  مروج است . ها ودیگر ورزش، بزکىش و کرکت واليبال، فوتبال، ورزش های رزمی ، هاى عرصى چون

آور ورزش نیز در از این والیت پرچم  آشنا و بزرگی زاده و زیسته اند و قهرمانان نام گان نام در این والیت شاعران ونویسنده

 دار بلند افکاپیساات کشور بوده اند.

 

http://atis.af/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%88%da%a9%d8%b4/
http://atis.af/%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7/
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 فصل دوم
 فکیک سکتورهاتحلیل وضعیت عمومی با ت

 وضعیت عمومی والیت:

امنیت نخستین ومهمرتین رشط یک زندگی سامل اجتامعی است ویکی از نیازمندی های جدی جامعه انسانی 

که امر مبنای تحقق حکومتداری خوب و حاکمیت قانون و تحول وتوسعه اقتصادی را به همراه  پنداشته میشود.

 والیت کاپیسا از جمله والیات مرکزی بوده که با والیات پنجشیر، کابل، پروان ولغامن هم مرز میباشد. میداشته باشد.

در تامین امنیت والیت کاپیسا اردوی ملی، امنیت ملی وقوماندانی امنیه باهم مشرتکآ کار میکنند. در چوکات 

تن میشود در تامین امنیت  1923که جمعآ تن پولیس محلی  650تن پولیس ملی و 1273قوماندانی امنیه به تعداد 

 . این والیت مرصوف فعالیت اند. 

متام رسوی شونده گان آب صحی آشامیدنی را ناکافی دانسته و دلیل آنرا رسبازبودن کانال ها  ها در این ولسوالی

دانسته واز ها ناکافی  وکاریز ها دانسته که باعث آلوده گی آب میگردد، متام رسوی شونده گان برق رادر این ولسوالی

منازعات اقتصادی واجتامعی نیز یاد آور شده اند که شدت این منازعات را به سطح متوسط دانسته و این منازعات 

باعث مختل شدن امنیت در این ولسوالی نیمگردد، متام رسوی شونده گان حضور نیروی های امنیتی را قوی دانسته 

نفر دانسته  3نفر  1000قوی دانسته اند، میزان جرایم در این ولسوالی را از هر وحامیت مردم از حکومت محلی را نیز 

 اند.



 

28 

 

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

سان و متوازن ارایه و مدیریت میگردند،  عرضه خدمات و فعالیت های انکشافی در این والیت بصورت منظم و هم

خصوصی و سکتورهای زراعت و انکشاف دهات، معارف و تحصیالت عالی، مصئونیت اجتامعی، رشد سکتور 

زمان با  اقتصادی، صحت و تغذی، زیربنا ومنابع طبیعی، امنیت و حکومتداری خوب و حاکمیت قانون و حقوق بش هم

رفت  ارایه خدمات بطور نوبتی جلسات ماهوار سکتوری خویش را به منظور بررسی و وارسی چگونگی وضعیت پیش

 فعالیت های انکشافی تدویر مینامیند.

وی این والیت از جریان کار  یتی این والیت ضمن بررسی مجموعی فعالیت های انکشافی و توسعهکمیته انکشافی وال

چنان فعالیت موسسات  بررسی میگیرند و هم فعالیت های انکشافی نظارت و ارزیابی منوده و مستدام وضعیت آنهارا به

ی والیتی نظار و بررسی صورت غیر دولتی در این والیت نیز توسط تیم های مخصوص توظیف شده کمیته انکشاف

 گرفته و از چگونگی پیشفت فعالیت های آنها گزارش های ارایه میگردد.

 خصوصی: انکشاف اقتصادی و رشد سکتور

 وضعیت عمومی:

گی پایتخت و قرار گرفنت در  این والیت با وجود داشنت محدوده کوچک جفرافیایی، و با داشنت مزیت بلند همسایه

ی چندانی در خصوص حوزه اقتصادی و رشد سکتور خصوصی صورت نگرفته  کشور هنوز هم توسعهشاهراه حلقوی 

گزاری صورت گرفته است. اما، مزیت های صنعتی شدن در این  به مثابه یک والیت زراعتی رسمایه  است و بیشرتینه

زراعتی در نظر گرفته -یت صنعتیگیر است، از اینو این والیت را میشود به عنوان یک وال والیت در پهلوی زراعت چشم

 ی اقتصادی انرا شناساسیی و انکشاف دهند که در بخش های ذیل خالصه میگردد: و پتانسیل های ویژه

زون اقتصادی و احداث انبارهای بزرگ: داشنت خط بزرگ مشرتک با پایتخت از پل گلبهار )مرزمیان والیات پنجشیر، 

گی بلندیست که میتواند از این طریق در خصوص  یت کابل امتداد دارد، ویژهپروان وکاپیسا( الی ولسوالی رسوبی وال

های مواصالتی پایتخت و ایجاد فرصت  مدیریت ترافیک شهری شهرکابل، تنظیم و مدیریت بازارهای تجارتی، شاهراه

و متوسطه های شغلی مستقیم و غیر مستقیم در کوتاه مدت و دراز مدت، تقویه سکتور خصوصی و تشسبثات کوچک 

 خواهد گردد.

با این رویکرد که متامی اموال تجارتی که از طریق بندر تجارتی تورخم به پایتخت منتقل میگردد، از طریق ولسوالی 

رسوبی والیت کابل به این والیت انتقال و در ساحات ولسوالی نجراب انبار گردد، از اینجا اجناس و وسایل مورد نیاز 

رضورت به مرکز انتقال گردد و در عوض اجناب قابل انتقال که قرار بوده تا به والیات  توسط ترانسپورت ويژه حسب

شامل و شامل رشق و مرکز کشور از طریق تونل سالنگ و دره غوربند انتقال داده میشد را مستقیم از مسیر  همین 

 والیت به والیات مورد نظر انتقال گردد.

ی تونل سالنگ )بندرگاه ولسوالی های شامل و شامل  تان که در دهنهوبرعکس، در ساحات ولسوالی حصه اول کوهس

رشق کشور به پایتخت( و والیات مرکز کشور قرار دارد، متامی اجناس و مواد زراعتی و بازرگانی که از این مسیرها به 

های پایتخت  پایتخت انتقال داده میشوند را به همین مسیر سوق و اجناس بازرگانی که به مقصد فروش در مارکیت

امده اند را توسط موتر های مخصوص وترانسپورت معیاری قدر رضورت به مرکز انتقال و بقیه اش را در گدام های 

یادشده انبار گردد و اجناس بازرگانی دیگر که به منظور انتقال و صادر از مسیر بندرگاه تجارتی تورخم رسیده اند را 

 وق داده شود.مستقیم از طریق همین والیت به تورخم س

 یی تدوین و به همه رشیک خواهد شد. توسعه-طرح یاد شده بصورت مفصل بررسی و در چوکات طرح تجارتی
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 

گردشگری و توریسم: صنعت گردشگردی و تورسیم از چشمه های خروشان عایداتی به شامر میرود که گردشگران حین 

ی تفریحاتی، خرید سوغاتی و  وراک، محل اقامت، هزینههایی را در ان موقعیت مانند خ ی هزینه وارد شدن به منطقه

ی میزبان میگردد که  ها به نحوی باعث رونق اقتصادی کشور و منطقه پردازند که این هزینه سایرموارد دیگر را در می

زبان های منحرص به فرد تفریحی خود که دارد می گویند. والیت کاپیسا هم با جزبه گردشگران را صادرات نامرئی هم می

رقم بلند گردشگران داخلی و خارجی را در فصل های مختلف میباشد که با رسمایه گزاری در این صنعت میتوان بر 

 توسعه و رنق اقتصادی این والیت کمک منود.

داری: هرچند تا اکنون هم این والیت  زراعت و باغ

به مثابه یک والیت زراعتی شناخته و روی این 

صورت میگیرد، انار تگاب، سکتور رسمایه گزاری 

توت و چارمغز، جلغوزه سیاه و سیب و انگور از میوه 

های نام آشنا و مشهور این والیت و جواری و گندم 

هم از فراورده های زراعتی که بیشرتینه دهاقین را 

مشغول خود ساخته است. اما برداشت های 

مجموعی فصلی این فراورده ها متاسفانه نقش 

در مارکیت تجارتی کشور ایفا  چندان پررنگی نه

مینامید. از اینو این بخش درصورت تقویه دو 

 صنعت فوق میتواند از عمده ترین اقالم بازرگانی کشور و صادراتی کشور با میکانیزه شدن آن گردد.

ی تازه، گاوداری، ماهی پروری، مرغ داری و زنبور داری: شیر و ماست تازه وطنی برعالوه گوشت گاوه و گوساله، ماه

آن و غسل خالص از جمله پرمرصف ترین مینوهای غذایی این روزهای پایتخت نشینان را شکل  گوشت مرغ و تخم

میدهد، که این والیت از هرلحاظ فضای فوق العاده مناسبی را در این بخش های دارا میباشد که میتواند نقش 

وصی و رونق اقتصادی والیت و نقشی در عواید ملی ی سکتور خص پررنگی در ایجاد فرصت های شغلی، رفاهیت، تقویه

 کشور ایفا مناید.

 سکتور امنیت:

 :تحلیل صلح ومنازعات

با رشد وآگاهی وپیچیده شدن  صلح به عنوان بزرگرتین رضورت جمعی و مهمرتین خواسته های تاریخ بش بوده است

خاص شان، تنها در ایجاد روابط جمعی، قادر  روابط جمعی، اهمیت آن بیشرت احساس میشود. انسانها بنا به ویژگهای

اند تا زندگی شان را دوام دهند چون، به تنهایی نیاز های گسرتده شان را برآورده منیتواند. در این میان، صلح 

 مناسبرتین بسرتی است، که این روابط جمعی از آسیب پذیری در امان مانده ومصونیت خود را حفظ میکند. 

تن زن بوده فعال است. در  2مرد و  23تن اعضا ک از جمله  25رت والیتی کمیته صلح با داشنت در والیت کاپیسا دف

این والیت گروپ های مختلف وجود دارد که در جستجو عدم خشونت و خواهان مذاکرات هستند. این گروه ها عبارتند 

 از: طالبان وافراد مسلح غیر مسول میباشند. 
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وهمکاران شان در تامین صلح خوب بوده و نهاد های جامعه مدنی و ارگانهای کشفی  در والیت کاپیسا نقش رسانه ها

وامنیتی نظریات ودیدگاه مختص در زمینه پروسه صلح دارند وحارض اند تا دید گاه های خویش را طی مذاکرات 

وهم چنان نبود کار رشیک سازند اما تا فعالٌ از جانب دولت درحصه تامین امنیت پیوسته شده گان کار انجام نشده 

 مستمر هم یکی از مشکالت انان به حساب میرود. 

گروه ها وفعالیت های که میتواند پروسه صلح را تقویت بخشد عبارت از انتحاب افراد با نفوس قریه جات ومحالت، 

زمینه ارزش نیروهای کشفی وامنیتی، کار انفرادی با رسان اقوام، رسانه های صوتی وتصویری، آموزش های گروهی در 

صلح با افراد مختلف جامعه، احزاب سیاسی، شورای انکشافی وکار کرد درست ادارات ذیربط طبق الیحه وظایف و 

همکاری با کمیته صلح از جمله مولفه های تامین صلح میباشد. در والیت کاپیسا گروپ های هستند که خواهان صلح 

وامنیت همکاری متقابل میان رسانه ها وکمیته صلح وجود داشته و ر تامین صلح رد، داند ومذاکرات با انها جریان دا

رسانه ها در نش وپخش اهداف کمیته صلح همکار اند. همچنان شورای علام، نهاد های مدنی، بزرگان قومی در 

ت گروپ های هم در این والیت وجود دارد که در خواس ستای پیام رسانی با پروسه صلح والیتی همکاری مینامیند.ار 

 مذاکرات دارند و متاس های دوامدار با ایشان صورت میگیرد. 

افغانی معاش را برای مدت شش  13000افغانی الی  8000کسانیکه در پروسه صلح میپیوندند کمک های نقدی از 

وبعضی از پروژه های انکشافی در ساحات ومحالت شان نیز تطبیق میگردد. این پروسه دارای  دریافت مینامیندماه 

رزش خاصی بوده زیرا ظاهرآ باعث حل بعضی از مشکالت ها میگردد. در والیت کاپیسا اشکال حل منازعات و اجراآت ا

همچنان در این والیت  امد دارند عبارت اند از جرگه های قومی میباشد.تقضایی قانونی و سنتی که مردم باالی آنها اع

 از پولیس، اردو وامنیت ملی همکار هستند. همرای کمتیه والیتی صلح متام ارگانهای امنیتی اعم 

 پروفایل منازعات )سیاسی و اقتصادی(

 عوامل کمکی منازعات عوامل ریشه ای علت های اولیه شهود وتظاهرات زود فهم راست به چپ

تقرر افراد بیکاره در مقامات و  سیاسی

 پست های تصمیم گیرنده

حضور افراد مسلح  ارتباط سلیقوی

غیر مسؤل، 

 مخالفین وبیکاری

بی توجهی به مشکالت 

اقتصادی، اجتامعی، 

 سیاسی ومردمی

عدم ثبات  بیکاری واعتیاد بیکاری ونبود بازار کار اقتصادی

 سیاسی

بی توجهی در خواست 

 های اقتصادی

 پروفایل منازعات) اجتامعی، امنیتی وساحوی/ بین امللی(

 تشیک مساعی منازعه عوامل ریشه ای علت های اولیه مناها راست به چپ

عدم توجه به   اجتامعی

 خواست های مردم

فعالیت های 

 سیاسی

مداخالت بزرگان جهت 

 حل منازعات

عدم توجه به   امنیتی

 انکشاف

فعالیت های 

 سیاسی

گاه گاهی پالن 

عملیات موقت بوده 

وارگانهای امنیتی توجه 
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 دارند

 حکومتداری:

 تقویه بنیه دیموکراسی و حقوق بش و داشنت سیستم مبارزه با نقض حقوق بشی. 

حکومتداری عبارت است از فرایندی که به واسطه آن موسسات دولتی به اداره امور عمومی می پردازند ویکی از دالیل 

همچنان یکی از مبانی  اساسی عقب مانده گی اقتصادی در یک کشور، نبود رابطه خوب بین مردم وحکومت است. 

مشارکت، حاکمیت قانون،  اساسی برای حکومتداری خوب، شاخص ها و ویژه گی های ذیل رضوری میباشد:

 شفافیت، مسولیت پذیری، اجتامع سازی، عدالت وانصاف، کارایی، اثر بخشی وپاسخگویی.

دارای تعمیر های  اداره 42به تعداد دارات ااداره دولتی فعال میباشد، از جمع این  49در والیت کاپیسا به تعداد 

اداری میباشد ومتباقی ادارات که تا فعآل تعمیر ندارند در تعمیر های موقتی ویا کرایی در خدمت مردم این والیت قرار 

تجهیز گردیده ٪ 90% تجهیز شده، از لحاظ کمپیوتر 39دارند. این ادارات به طور اوسط در قسمت تسهیالت ارتباطی 

مجهزگردیده اند وهمچنان تعمیرات ولسوالیها نیز اعامر گردیده اند. در قسمت توسعه شهری  ٪65 نیچرواز لحاظ فر 

پیشفت قابل مالحظه ای دیده منیشود وآن هم به علت که مردم به شکل بومی در نزدیک مزرعه های شان خانه های 

 رهایشی اعامر منوده اند. 

 عرضه خدمات عامه و حسابدهی دولت 

  متداری خوب به سطح محلیسیستم حکو 

 حاکمیت، انفاذ و تطبیق قانون 

 ادارات دولتی )واحدهای اداری( ولسوالی ها ، قریه ها موجود دروالیت 

 سکتور معارف و تحصیالت عالی:

 وضعیت معارف:

از طریق فراهم آوری امکانات،  ایجاد محیط آموزشی و فضای کاری  (انکشاف منابع بشی افغانستانمعارف )سکتور 

مناسب و مساعد برای متام شاگردان، معلمین و کارمندان معارف با اعامر زیربنای معارف عرصی، ارزان، مجهز و 

 پایداراحيا و مصئون سازی مرياث های فرهنگی كشور )مجسمه ها، آبدات، ساحات، هم چنان مرياث سمعی برصی و

اصالحات گسرتده در چوكات اسرتاتيژی تعليمی كه برای كمك جوانان طرح شده مشتمل بر:  مرياث نا محسوس(.

گسرتش سيستم تعليمی، برنامه های احيائی برای جوانان كه سويه تعليمی شان بنابر وضعيت امنيتی پائني است؛ به 

ی جوانان آوردن اصالحات در تعليامت حرفه و منظور فراهم منودن مهارت های بازار و فرصت های كاری بهرت برا

دسرتسی زنان ، معيوبني و اطفال به ورزش در مركز و واليات، ايجاد زيربنا، و پايه های اساسی ورزش از طريق اعامر، 

بازسازی و احياء مجدد تاسيسات و محالت ورزشی و دست يابی به رشد و ارتقای عالی ورزش به سطح ملی و بني 

 بوده. امللل

دسرتسی مساویانه به تعلیم و تربیه با کیفیت برای همه، حفظ میراث ها و خالقیت های  فرهنگی، ایجاد یک همچنان 

جامعه باز و دیموکراتیک ازطریق دسرتسی به اطالعات با در نظرداشت اصل آزادی بیان ازطریق رسانه های مستقل، 

 .به دسرتس قرار دادن در مركز و واليات
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 ساحات تحت مترکز سکتور:نامه/ اهداف ُبر  :الف

  دسرتسی مساویانۀ متام اطفال که در سن مکتب رفنت قرار دارند به تعلیامت با کیفیت بدون در نظر

 داشت جنسیت اجتامعی )جندر(، قومیت و مذهب.

  نصاب تعلیمی ملی عرصی و با کیفیت برای مکاتب ابتدائی و ثانوی بر بنیاد اصول اسالمی که مطابق

 های منطقوی و جهانی باشد. به معیار

 .تهیه و توزیع کتابهای درسی برای شاگردان و رهنمود برای استادان 

 .توظیف معلمین مسلکی برای مکاتب تا پیشفت های تعلیمی شاگردان را بهبود بخشند 

  ایجاد یک سیستم تعلیم و تربیۀ وسیع اسالمی برای متام افغانها با تهیۀ نصاب تعلیمی عرصی و

آموزش دیده.فراهم آوری امکانات تعلیامت با کیفیت فنی و مسلکی مناسب.برنامۀ آموزشی معلمین 

 مبنی بر اجتامع محل، که سواد آموزی و آموزش های مسلکی حیاتی را فراهم میسازد.

 پذیر آسیب و محروم اطفال برای جانبه همه آموزش بهبود و گسرتش 

 آموزش به اندخرت  بخصوص اطفال همه دسرتسی از اطمینان حصول 

 به عادالنه سی سرت د طریق از ساالن بزرگ و اطفال شی آموز نیازهای برآورد از اطمینان صول ح 

 آموزشی مناسب برنامه های

 تعلیامت به دخرتان دسرتسی از اطمینان حصول با تربیه و تعلیم در جنسیتی نابرابری محو 

 تجهیزات و تعمیرات بست، بودجه،( معارف متوازن انکشاف( 

 اسرتاتیژی :ب

 محروم نقاط و ها ولسوالی در مکاتب ایجاد 

 معلمین ظرفیت ارتقای 

 مکاتب تجهیز 

 مسلکی معلمین جذب 

 اناث طبقه مسلکی معلمین جذب 

 معیاری غیر مکاتب اعامر و بازسازی 

ـــوضوعات کاری:  ــ ــ  م

  تعلیم وتربیه 

 تعلیامت ابتدادئی وثانوی 

 تحصیالت عالی 

  انکشاف منابع بشی 

 فرهنگ ، رسانه ها و ورزش 
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84 

79 64 

47 

36 7 

 مراکز اموزشی و تحصیلی در سطح والیت کاپیسا

 مکاتب لیسه

 مکاتب ابتدائیه

 مکاتب متوسطه

 (CBC)مکاتب محلی 

 مکاتب دینی و مدارس

 تعداد داراملعلمین ها

 تحلیل وضیعت فعلی معارف والیت کاپیسا:

انکشاف منابع بشی افغانستان از طریق فراهم آوری امکانات، دسرتسی مساویانه به تعلیم و تربیه با معارف در سکتور 

دسرتسی به  خالقیت های  فرهنگی، ایجاد یک جامعه باز و دیموکراتیک ازطریق ،کیفیت برای همه، حفظ میراث ها

اطالعات با در نظرداشت اصل آزادی بیان ازطریق رسانه های مستقل، به دسرتس قرار دادن ورزش به زنان، معيوبني و 

اطفال در مركز و واليات، ايجاد زيربنا، و پايه های اساسی ورزش از طريق اعامر، بازسازی و احياء مجدد تاسيسات و 

تعلیم وتربیه حق متام اطفال ؛ قای عالی ورزش به سطح ملی و بني املللیمحالت ورزشی و دست يابی به رشد و ارت

در  !  رقم بزند. لذاکشور و فرزندان  این رسزمین بوده و ارائه خدمات مؤثر تعلیم و تربیه مي تواند آيندۀ بهرتي را برای 

دم درشورای ملی ، شورای والیتی نتیجه رهربی مدبرانه مقام والیت  و تالش های رهربی ریاست  معارف ، منایندگان مر 

تن آن  58586ذکور و113219تن دانش آموز که از جمله 171805مجموع سطح والیت کاپیسا  در ،ورشکای همکار

میباشد که از مکتب ( باب 236)موجود بوده که به تعداد مرکز تعلیمی   288 همچنان در این والیت  .اناث میباشند 

مرصوف فراگیری آموزش و پرورش میباشند ؛ و شاگردان ( باب لیسه 84باب متوسطه و )( 80( باب ابتدائیه )72جمله )

 کارمندان و معلامن رسمی وموسسات همکار حامیت میگردد. 4990که این پروسه توسط 

 وضیعت منابع برشی ریاست معارف والیت کاپیسا:
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2749 

980 

8 70 

917 

307 

2350 

797 

5 0 

561 

20 
399 

191 
3 70 

356 

0
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تعداد معلمین دارای 

 سند لیسانس

تعداد معلمین دارای 

 14سند

تعداد معلمین دارای 

 12سند 

تعداد معلمین دارای 

 12سند پائینتر از 

تعداد معلمین 

قراردادی در سطح 

 والیت

تعداد معلمین کمبود 

در موسسات تحصیل 

 در سطح والیت کاپیسا

 وضیعت منابع برشی معارف

 اناث ذکور مجموع

16915 

30066 

85308 

16322 

3976 
19218 

5018 
9142 

30843 

4791 1195 
7597 

11897 
20924 

54465 

11531 

2781 

11621 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

مراکز اموزش های  دوره ابتدائیه دوره متوسطه دوره لیسه

 دینی

تعداد جدید شمول  تعداد فارغان ساالنه

 ساالنه

 وضیعت موجود دانش اموزان

 پسران دختران مجموعه

 30069مجموعه هردوجنس

9145 

20924 

سال در  15نرخ شمولیت زیر

 85303مکاتب

 مجموع هردوجنس

 اناث

 ذکور 

 سال در مکتب 15نرخ شمولیت زیرسن 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

45% 

63% 
78% 

62% 
45% 

69% 

7% 
23% 

55% 

37% 
22% 

38% 
55% 

31% 

93% 
77% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

دستررس ی 

شاگردان به 

 کتب درس ی

دستررس ی 

شاگردان به 

فضائ مناسب 

 درس ی

فیصدی 

معلمین مسلکی 

 در مکاتب

مکاتب که 

دارای 

ساختمان 

 میباشد

مکاتب که 

دارای احاطه 

( حویلی)

 میباشند

مکاتب که 

دارای آب 

اشامیدنی 

 صحی است

مکاتب که 

دستررس ی به 

تکنالوژی 

معلوماتی 

 .دارند

مکاتب که 

دارای میز و 

 چوکی میباشند

 نیازمندی مراکز اموزشی

 کمبود موجود  تسهیالت اموزش ی موجود و کمبود مراکز اموزش ی

 وضیعت منابع ومراکز تحصیلی والیت کاپیسا:

 به تفکیک جنیست در مراکز اموزشی والیت کاپیسا:وضیعت دانش اموزان 

 سال در مکاتب: 15نرخ شمولیت زیر سن سال و 14میزان سطح سواد باالتر از 
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 وزارت اقتصاد
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 مکاتب ابتدائیه مکاتب متوسطه مکاتب لیسه

 مجموع مکاتب به تفکیک دارای تعمیر و بدون تعمیر

 مجموع مکاتب 

 دارای تعمیر

 بدون تعمیر

  نیازمندی مراکز اموزشی در سطح والیت کاپیسا:

با وجود انکشاف و پیشفت های خوبیکه در عرصه معارف صورت گرفته هنوز هم مشکالت و کمبود های فراوانی در 

همه بخش های متذکره وجود دارد که مکاتب فاقد تعمیر و محیط سامل آموزشی میباشد. کمبود کتب درسی بویژه 

د مواد البراتواری در بخش تعلیامت عمومی، دوره لیسه و مدارس، کمبود اتاق های البراتوار بشکل تخنیکی، کمبو 

وسایل و سامان کار های عملی در بخش تعلیامت تخنیکی و مسلکی، کمبود کتابخانه های مجهز، وسایل تکنالوژی 

پیشفته، کمپیوتر، انرتنت، برق و وسایل سمعی و برصی، عدم آب آشامیدنی صحی و مربز های صحی در اکرث مکاتب، 

میدان های ورزشی با سامان و لوازم آن از همه مهمرت کمبود استادان مسلکی ورزیده با تحصیالت عدم احاطه مکاتب، 

عالی، کمبود منابع بشی واجد رشایط )مسلکی، با تجربه دلسوز و صادق( در مدیریت های معارف و ادارات مکاتب و 

 غیره از جمله مشکالت عمده است که باید توجه جدی به آن مبذول گردد. 

 ضیعت موجود زیربنا های معارف در سطح والیت کاپیسا:و 

 :1397چکیده ای از فعالیت ها درسال تعلیمی 

 .برچیدن فساد اداری وشناسائی عوامل آن 

 سفر رئیس معارف به متام ولسوالی ها ودیدار از وضعیت موجود مکاتب 

 .تجهیزدفاتر اداری با تکنالوژی روز 

  شورا های مکاتب.دیدار ازمتام مکاتب مدارس وتقویت 

 .تقویت مسایل فرهنگی مانند ترانه ها ، خارندوی وسپورت 

 .نهادینه کردن سیستم مکافات ومجازات 

 .ازبین بردن هرنوع تبعیض، تفرقه وایجاد فضای همدلی درمحیط کاری 

 .تقویه روحیه کارمندان مبنظور مبارزه با هرنوع فساد 

 امر ساختامن مکاتب ومدارس.جذب کمک های مردمی بخصوص اهدای زمین برای اع 
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 .جلوگیری ازمصارف وخریداری های بی مورد وتوجه به اجناس ساخت وطن 

 .جذب کمک های مؤسسات وایجاد فضای مناسب برای حصول قناعت آنها مبنظور تداوم کمک ها 

  ایجاد یک رابطه نیک وصمیامنه با ادارات سکتور ی، شورای والیتی ، منایندگان مردم درشورای ملی ،

 شورای علام ، جامعه مدنی ، ریاست امور زنان وجوانان مبنظور بهرت شدن روند تعلیم وتربیه.

 اعامر و تجهیز مکاتب تعلیامت عمومی:

 ( پروژه تعمیر مکاتب ولسوالی های مختلف افتتاح و به بهره برداری سپرده شده است.10به تعداد )

: لیسه 5: متوسطه امام حسن 4: متوسطه نسوان قلعه صحرا 3رهین :ابتدائیه عبدالرسول 2:لیسه ذکور شیرخانخیل 1

صنفی لیسه رحمن خیل 24:تعمیر8: لیسه الله محمد شهید 7: لیسه نسوان علی خیل 6نسوان ظفراحمدشهید 

 :لیسه نسوان نجم الدین شهید.10:لیسه عبداملبین شهید9

 تجهیز مکاتب:

 لف از طرف موسسه محرتم یونپس تامین گردیده است.باب مکاتب ولسوالی های مخت 7وسایل مورد نیاز 

پایه چوکی سه نفری به ولسوالی های  30سیت کوچ،  3پایه میز و چوکی دونفری، 800پایه کمپیوتر، 14به تعداد 

 پایه چوکی مشخصآ برای مکاتب ولسوالی تگاب توزیع گردیده است. 300مختلف و همچنان 

 ( باب مکاتب درولسوالی ها:32ترمیم )

(باب 5(باب مکاتب درولسوالی حصه دوم.)4(باب مکاتب درمرکز.)3(باب مکاتب درولسوالی حصه اول کوهستان.)5)

 (باب مکاتب درکوهبند ترمیم شده اند.5(باب مکاتب درتگاب.)5(باب مکاتب دراله سای.)5مکاتب درنجراب.)

 انکشاف زیر بنای تعلیم و تربیه:

 آمریت معارف شهر و آمریت معارف ولسوالی نجراباعامر تعمیر الحاقیه ریاست معارف، 

( غرفه مربز دارالحفاظ احمدشاه مسعود ، تکمیل دیوار احاطه مکتب مولوی جالل الدین شهید ، تکمیل 10تکمیل )

 دیوار احاطه نسوان مرادخواجه.

 وضیعت تربیه معلیم:

( تن ماسرتاناث 2(تن ماسرتذکور)7ناث )( تن ا6(تن ذکور و)85( تن که ازجمله)91تعداد استادان داراملعلمین:)

 میباشند.

 ( الحاقیه درولسوالی ها میباشد.6( تربیه معلم )1والیت کاپیسا دارای )

 ( تن اناث میباشد.531( ذکور و)984( تن  ازجمله )1515تعداد محصلین تربیه معلم:)
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 وزارت اقتصاد

 

 برنامه تعلیامت تخنیکی ومسلکی:

( 1( تن فوق بکلوریا )22(تن لیسانس)35( تن ماسرت)1( ذکور )59ومسلکی )تعداد استادان برنامه تعلیامت تخنیکی 

 تن بکلوریا میباشد.

 
( لیسه زراعت 6( انستیتوت کثیرالرشتوی درولسوالی نجراب)1( انستیوت معاونیت انجینی)1والیت کاپیسا دارای )

 میباشد.

 ( تن اناث میباشد.52( تن ذکور و)1100( ازجمله)1152تعداد شاگردان برنامه تعلیامت تخنیکی ومسلکی)
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 تعداد استادان به تفکیک سند تحصیلی

 بکلوریا فوق بکلوریا لیسانس ماستر مجموع
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 وزارت اقتصاد

 

 برنامه تعلیامت اسالمی:

 تن اناث میباشد.4و  329تن میباشد و از جمله  333به تفکیک جنسیت که مجموع  تعداد مدرسین برنامه

 
 تعداد نهاد های برنامه :

باب،  17باب و بدون تعمیر 10باب بود که از جمله مدرسه تعمیردار 2باب و دارالعلوم  7باب، دارالحفاظ  27مدرسه 

 باب دارای تعمیر؛ 2باب دارالعلوم  5باب و بدون تعمیر  2دارالحفاظ تعمیر دار 
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 تعداد طالب العلامن به تفکیک جنسیت:

تن دیگر  186تن لیسانس و  108تن ماسرت، 1تن که  333به تفکیک درجه تحصیل مجموعا   تعداد مدرسین برنامه

تن ان اناث  4791ذکور و  11531تن که  16322پاس ؛ و تعداد دانش اموزان مجموعا   12تن  38پاس  و بقیه  14

 میباشد.

 

 تعداد کورس ها و مکتب سواد حیاتی:

باب کورس  148تن اناث؛ از جمله  13تن ذکور و  95تن، از جمله  108استادان کورس و مکاتب متذکره مجموعا  

اب مکتب متوسطه سواد حیاتی شینکی تگاب ؛ که مجموعا شاگردان اناث و رصف یک ب 63باب ذکور ،  105بتعداد 

 اناث می باشد. 718ذکور و  968تن بوده که از جمله  1686ان  

 انکشاف وتقویه برنامه های سواد آموزی:
ریاست معارف با به راه اندازی کمپاین های آگاهی عامه درولسوالی های مختلف به ویژه مناطق دور دست به جذب 

اشخاصیکه از تعلیم به دور مانده اند دست خواهد یافت. عالوه بر آن جهت جذب رسمایه گذاری موسسات در  بیشرت

 این زمینه هامهنگی الزم صورت خواهد گرفت.

 تن اناث. 6تن ذکور 3( تن 9استخدام معلمین ذکورو اناث در روستا ها:)حصه اول کوهستان)

 ناث.تن ا 4تن ذکور  8( تن 12حصه دوم کوهستان:)

 تن اناث. 1تن ذکور  9( تن 10کوهبندها:)

 تن اناث. 4تن ذکور  18( تن 22نجراب:)

 ( تن ذکور.18تگاب:)

 ( تن ذکور.16اله سای:)

333 

329 

4 

108 

186 12 1 
 تعداد مدرسین به تفکیک سند تحصیلی

 ماستر بلکوریا فوق بکلوریا لیسانس اناث ذکور  مجموع
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 میزان رسمایه گذاری خصوصی در سکتور معارف:

هرچند سکتور خصوصی در عرصه های مختلف رسمایه گذاری های زیادی منوده است اما چون دامنه ای تعلیم و 

 ربیه خیلی وسیع بوده این رسمایه گذاری ها اندک وامنود می شود.ت

 چالش ها ومشکالت عمده:

 ( تن بست معلم ومامور.1015کمبود )-1

 کمبود و نبود ساختامن مکاتب.-2

 نبود زمین دربعضی از ولسوالی ها برای اعامرساختامن مکاتب.-3

 کمبود معلمین مسلکی.-4

 وضیعت فعلی تحصیالت عالی:

جریب زمین 360درمحوطه  1378یت کاپیسا یک پوهنتون دولتی وجود دارد بنام ابوریحان البیرونی که درسال درال

 ( دیپارمتنت میباشد.28( فاکولته و)9درولسوالی حصه اول کوهستان تأسیس گردیده فعال  دارای )

( تن دوکتورا 13لی استادان: )( تن اناث میاشد ، سویه تحصی12( تن بوده که ازجمله)181تعداد مجموعه استادان )

 ( تن لیسانس از طبقه اناث.9( تن ماسرت)3( تن لیسانس از طبقه ذکور و)89( تن ماسرت و)67)

 
( تن اناث میاشد ، 1173( تن ذکور و)4827( میباشدکه ازجمله )6000تعداد مجموعه محصلین پوهنتون البیرونی )

 ( تن آن طبقه اناث میاشد.380( تن محصل شامل لیلیه بوده از جمله )2033)
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 وزارت اقتصاد

 موسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشافی درسکتور معارف:

ره
ام
ش

 

 اسم موسسه

سکتورهایمر

طه
بو

 

 تاریخ ختم تاریخ رشوع سکتورمربوطه مخفف اسم پروژه
فیصدی 

 پیشف کار
 قیمت پروژه

منابع متویل 

 کننده
 مالحظات موقعیت پروژه

1 
ان شفافیت دیده ب

 افغانستان

ف
سکتور معار

 

 01/03/2015 معارف IWA نظارت اجتامعی مکاتب
 

20 % $14,224.19 

دفرتمرکزی 

دیده بان 

 شفافیت

 والیت کاپیساٌ 
تاریخ ختم آن 

 مشخص نیست

۲ 

کی یرانرتنشنل 

 درافغانستان

 

تقویت تعلیامت محلی دروالیت پروان 

 (CA313وکاپیساٌ)
CARE 2,062,664.21$ ٪39 31/3/2019 01/04/2014 معارف DFATD پروان وکاپیسا 

سهم والیت کاپیسا  

 معلوم نیست

۳ 
گام ها بسوی موفقیت های آموزشی 

 GB225وبرای دخرتان افغان
CARE 1,743,807.42$ ٪88 31/4/2017 27/6/2013 معارف DFID پروان وکاپیسا 

سهم والیت کاپیسا  

 معلوم نیست

۴ 
توامنندسازی توسط تعلبم وتربیه 

 EEA2    AU116درافغانستان
CARE 849,671.46$ ٪66 30/7/2017 01/07/2015 معارف DFAT پروان وکاپیسا 

سهم والیت کاپیسا  

 معلوم نیست

۵ 
تقویت تعلیامت محلی دروالیت پروان 

 (UNICEFوکاپیساٌ)
CARE 239,602.00$ ٪12 05/10/2017 06/10/2016 معارف UNICEF پروان وکاپیسا 

سهم والیت کاپیسا  

 معلوم نیست

 معارف SOK احاطه مکتب نسوان مراد خواجه ستاره عرفان ۶
  

٪100 $50,000 

CENTRAL- 

ASIA 

INSTITUTE 

 والیت  15
والیت کاپیسا   سهم

 معلوم نیست

  31/3/2025 1/4/2017 معارف BARC تعلیم وتربیه دخرتان آسیب پزیر برک افغانستان 7
$ 

14,179,104.00 
DFID 11 والیت 

 

 19,139,073.28$                   مجموعه به دالر
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 سکتور زراعت و انکشاف دهات:

گی مردم  در روستاها، داشنت محیط سامل وعاری از  وتوسعه زراعت، بلند بردن سطح زندهاین سکتور به هدف رشد 

کشت کوکنار از طریق هم آهنگی و تطبیق پالن های انکشاف اقتصادی اجتامعی وزارت زراعت، انکشاف دهات، مواد 

رات عضو این سکتور مخدر، حفاظت محیط زیست واداره مستقل اراضی تدویر میگردد. در سطح والیت کاپیسا ادا

بصورت فعاالنه جلسات نوبتی ماهوار خویش را تدویر جهت نیل به دیدگاه بلندکه هامنا تامین رفاه اجتامعی، 

اقتصادی و سیاسی، اجتامعات روستایی به خصوص طبقات فقیر و آسیب پزیر، تامین مسئونیت غذایی، محمو 

 .گرسنگی و رشد اقتصاد متوازن در کشور حرکت مینامیند

والیت کاپیسا یکی از والیات رسسبز و زراعتی بوده که اکرث مردم این والیت پیشه زراعت، باغداری و مالداری را به 

قریه جات به آب آشامیدنی دارند اما متاسفانه به هیچ نوع سهولت سیستم  ٪۷۰پیش میربند. در والیت کاپیسا حدود 

رسک های قریه جات جدیدا ساخته شده ویاهم بازسازی  ٪۴۵تخلیه فاضالب دسرتسی ندارند، در این والیت حدود 

اعتی عاید مردم ده نشین این والیت از طریق کارها یا مرصوفیت های کوتاه مدت غیر زر  ٪۴۰گردیده است، که حدود 

 خانواده خویش را به دست میاورند.

 ۷۰۰۰۰جریب زمین تحت کشت زراعتی قرار گرفته و در رسارس این والیت حدود  ۱۴۹۰۰۰در این والیت حدود  

فامیل مشغول کشت محصوالت زراعتی هستند، که متاسفانه دهاقین و باغداران این والیت از ماشین آالیت جدید 

زار جدید مانندقیچی، میوه چینی، پمپ ادویه پاشی  وغیره  و زارعین از ابزار های جدید قلبه در زراعتی، باغداران از اب

دسرتس ندارند که همه این موارد فوق بشکل سنتی انجام میپزیرد که این خود چالش اصلی فراراه فراورده های 

 زراعتی این والیت بشامر میرود.

انی والیت را تجاران محلی، رشکت های پرچون وعمده و هم چنان مردم عام مهم ترین خریداران فراورده های زراعتی 

خریداران را تشکیل میدهند، که نبود رسدخانه های معیاری، امکانات بسته بندی، عدم اگاهی  ٪۱۰که تخمیمنَآ 

ت عمده ترین دهاقین از پروسه های بازاریابی و فروشات در مارکیت های مرکز و عدم دسرتسی به وسایل و ماشین اال 

 چالش در این مورد بشامر میرود.

معلومات دارند، اما در بخش مارکیت و بازاریابی  ٪۵۰دهاقین این والیت در عرصه فروش محصوالت خویش تا حدود 

محصوالت زراعتی شان هیچ نوع معلومات ندارند و نه هم کدام خدماتی از جانب دولت ویاکدام نهادی دیگری در مورد 

 است و درمتام ولسوالی های این والیت مارکیت منظم برای محصوالت زراعتی و حبوبات وجود ندارد. صورت نگرفته

در رسارس این والیت فقط یک فارم ماهی پرورسی وجود دارد، که متاسفانه به صورت مسلکی ودرست مدیریت منیشود 

جریب زمین  ۳۰تی نباتی در محدوده که ودروضعیت خوب قرار ندارد، همچنان در این والیت تنها یک فارم تحقیقا

واقع است که این فارم به اصالح جدی واساسی رضورت دارد. تا تحقیقات معیاری در آن صورت گیرد، هم اکنون این 

 ساحه قابل استفاده مسکلی منیباشد.

ل برای آفات و امراض موسمی نباتی و حیوانی در این والیت بسیار کشنده و خطرناک است که متاسفانه تاالحا

تشخیص و تداوی امراض نباتی مرکزی وجود ندارد که امراض را بصورت دقیق شناساسیی و از رسایت آن جلوگیری 

صورت گیرد، که دهاقین ومالداران این والیت از ناحیه نبود یک مرکز مجهز برای تشخیص و تداوی امراض نباتی به 

 ر این والیت دیده میشود.مشکل جدی رسدچار اند و نیاز اشد به ایجاد این مرکز د
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آب های فرآوان موسمی از مزیت های بسیار مهم این والیت بشامر میرود که متاسفانه مدیریت درست نگردیده وباعث 

میگردد که در نیمه های فصل گرما اکرث دهاقین به مشکل کم آبی مواجه میشود که آفت کشنده در قبال نبادات و 

 کشت زارها بشامر میرود.

کاهش در کشت و کوکنار را بوجود آورده که این خود  ٪۳۵مات ارایه شده برای دهاقین این والیت درحدود عرضه خد

دست آورد بزرگیست ولی عدم ادامه این روند باعث شده است که کشت کوکنار دوباره در این والیت روی کار گرفته 

رای دهاقین عامل خوبی در ازبین بردن این شود. که درنظرگرفنت کشت بدیل و راه اندازی برنامه های تشویقیه ب

 پدیده محلک و کشنده بشامر میرود.

 شاخص های سکتور زراعت )زمین های قابل کشت ) ابی ، للمی (/ ظرفیت هکتار(:
 مالحظات ذکر منبع ارقام تعریف شاخص ها شاخص شامره

ساحه اراضی زراعتی  1

 والیت

عبارت از ساحه اراضی قابل کشت + ساحه 

جنگالت+ علفچر ها وچمن ها مجموعاٌ 

 هکتار زمین میباشد. 171879

ریاست احصایه مرکز ی 

 وزارت زراعت.

 

ساحه که توسط علفچر ها و چمن ها پوشانیده  علفچر و چمن ها 2

 هکتار میباشد 134141شده است: مجموعاٌ 

سالنامه احصائیوی 

احصایه و اطلس زراعتی 

 افغانستان

 

 15143مجموع ساحه جنگالت والیت: مجموعاٌ  ساحه جنگالت 3

 هکتار

سالنامه احصائیوی اطلس 

و ریاست احصایه زراعتی 

 افغانستان

 

ساحه اراضی تحت کشت + اراضی بوره: مجموعاٌ  اراضی قابل کشت 4

 هکتار 29543

سالنامه احصائیوی ریاست 

 زراعت.

 

مجموع اراضی که طی پنج سال گذشته کشت  اراضی بوره 5

 نگردیده باشد

 هکتار. 6948مجموعاٌ 

سالنامه احصائیوی و 

 اطلس زراعتی افغانستان

 

مجموع اراضی که تحت کشت می باشد: مجموعاٌ  اراضی تحت کشت 6

 هکتار 22595

  سالنامه احصائیوی

مجموع ساحه والیت که تحت آبیاری قراردارد:  اراضی تحت کشت آبی 7

 هکتار22595مجموعاٌ 

  افغانستاناطلس زراعتی 

مجموع ساحه والیت که تحت کشت للمی قرار  اراضی تحت زرع للمی 8

 هکتار. 1323دارد. مجموعاٌ 

  اطلس زراعتی افغانستان

مجموع ساحه والیت که توسط درختان مثمر  ساحه درختان مثمر 9

 پوشانیده شده است:

  اطلس زراعتی افغانستان

که شامل تاکستان ها مجموع ساحه والیت  ساحه تاکستان ها 10

 هکتار. 930میگردد: مجموعاٌ 

  اطلس زراعتی افغانستان

ارزش محصوالت  11

 زراعتی ومالداری

عبارت از ارزش پولی صادرات محصوالت زراعتی و 

 مالداری می باشد
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میزان محصوالت عمده  12

 زراعتی وروستائی

   مقدار تولید محصوالت عمده روستایی

عمده اقالم محصوالت  13

 صادراتی زراعتی

عبارت  صادرات عمده محصوالت زراعتی می 

باشد: انار ، انگور، کشمش، جلغوزه، توت ، 

 چارمغز، بادام ، پیاز و کچالو.

  ریاست زراعت

اقالم محصوالت عمده  14

 وارداتی زراعتی

عبارت از تورید محصوالت زراعتی می باشد: 

امریکائی،پیاز و آرد،برنج،روغن،نخود،پسته،بادام 

 کچالو.

  ریاست زراعت

فیصدی اشتغال  15

 درسکتور زراعت

فیصدی نیروی کارکه در سکتور زراعت مشغول 

 فیصد 85اند:

  ریاست زراعت

فیصدی مصئونیت  16

 غذایی

فیصدی مردم که درمتام اوقات به غذای کافی 

 دسرتسی دارند

  

  ریاست زراعت باب 41والیت: مجموع سبزخانه ها در  تعداد سبزخانه ها 17

  ریاست زراعت باب 97مجموع رسد خانه ها در والیت: تعداد رسد خانه ها 18

تعداد کانال های  19

 ابیاری با ظرفیت آن

کانال اب  12مجموع کانال آبیاری والیت: بتعداد 

موجود است که هرکدام دارای کانال های فرعی 

 میباشد.

مدیریت منابع طبعی و 

 ریاست زراعتابیاری 

 

تعداد ذخایر اب   20

 زراعتی / ظرفیت

   مجموع ذخایر آب دروالیت

تعداد بند های  21

ابگردان / ظرفیت 

 ابیاری

   مجمع بند های آبگردان

ساحه که توسط برف های دایمی پوشیده شده :  برف های دایمی 22

 در کوه های ولسوالی نجراب و کوهبند.

  اطلس زراعتی افغانستان

فارم های زراعتی /  23

 تعداد وظرفیت

مجموع فارمهای زراعتی: در سطح والیت کاپیسا 

یکه فارم تحقیقاتی زراعتی در ساحه مرکز وجود 

 دارد.

  ریاست زراعت

فارم های مالداری /  24

 تعداد وظرفیت

فارم  65مجموع فارم های مالداری: بتعداد 

 غیردولتی راجترس ناشده است.

  ریاست زراعت

  ریاست زراعت ( راس175756مجموع گاو ها در والیت) تعداد گاو ها 25

  ریاست زراعت ( راس102419مجموع گوسفندان در والیت) تعداد گوسفندان 26

  ریاست زراعت ( راس468مجموع اسپ ها در والیت) تعداد اسپ ها 27

  ریاست زراعت ( راس341530مجموع مرغ ها در والیت تعداد مرغ ها 28

موسسات همکار غیر  29

دولتی ورشکای 

انکشافی درسکتور 

 زراعت

موسسه که رشکای  2موسسه و  12بتعداد 

 انکشافی باک جهانی میباشد.

  ریاست زراعت
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فرصت های موجود رشد وانکشاف سکتور زراعت وموانع و چالشهای موجود سد 

 :راه رشد سکتور

 فرصت ها:

 آب هوای مناسب برای کشت وکار 

  فراورده های زراعتی اورگانیک و فرصت خوب برای کشت و پروسس زعفرانموجودیت 

  موجودیت فارم بزرگ جنگالت وتحقیقات زراعتی جهت احداث قوریه جات نهال های مثمر، غیرمثمر

 وزینتی

 موجودیت آب فراوان زراعتی 

 فرصت و آب وهای مناسب بر پرورش و نگهداری زنبور عسل 

  ای پرورش ماهیموجودیت مکان مناسب ومشخص بر 

 )موجودیت زیباترین مکان های تفریحی )بخاطرفروش میوه جات و فراورده های زراعتی 

 وجود کاگر فنی در همه بخش های زراعتی ومالداری وحامیت و عالقه مندی فراوان مردم 

 حضور گسرتده پروژه های زراعتی و دونر های بین املللی کمک کننده در بخش زراعت 

 هکتار زمین  ۵۰۰هکتار  )بیست وهفت هزار و پنجاه( زمین آبی و بیشرت از  ۲۷۰۵۰ موجودیت بیشرت از

 للمی

 موجودیت کلینیک های صحی حیوانی و فرصت های کالن پرورشی حیوانان 

 موجودیت کوپراتیف های فعال زراعتی 

 چالش ها:

 عدم موجودیت مدیریت آب، بويژه آب های فصل بهار 

 نتیپروسس، کشت، کار وتولید بشکل س 

 عدم ثبات امنیتی در مناطق کشت وکار 

 )عدم حامیت به موقع دولت از برنامه های کشت بدیل )کوکنار 

 نبود مارکیت باثبات جهت خریداری فراورده های دهاقین 

  عدم موجودیت مراکز پروسس و بسته بندی فراورده های دهاقین ومالداران جهت عرضه محصوالت به

 مارکیت های داخلی وخارجی کشور

 عدم موجودیت مواد خام ویا تکمیل کننده برای پروسس وبسته بندی فراورده های زراعتی در داخل کشور 

  نبود رسدخانه منظم و معیاری برای نگهداری میوه جات و سبزیجات از جمله انگور، انار، پیاز و کچالو و

 وغیره

 پایین بودن سطح اگاهی از چگونگی  نبود اگاهی الزم درمیان دهاقین درباره بازرهای بالقوه وخریداران و

 بازاریابی و فروش محصوالت

 عدم دسرتسی دهاقین به قرضه های کوچک ومتوسط جهت انکشاف فعالیت زراعتی ومالداری 
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 نبود هیچ نوع میکانیزم و پروگرام جهت نگهداری وحفاظت از پرنده گان وحشی 

  جریب زمین است ۳۰درساحه نیازجدی به اصالحات فارم جنگالت تحقیقاتی نباتی شوخی که 

 عدم موجودیت مرکز تشخیص، تداوی وجلوگیری از شیوع افات نباتی 

 تولیدات عمده زراعتی ومالداری 

فراورده های عمده زراعتی این والیت شامل گندم، جواری، لوبیا، جو، رششم، پنبه، زعفران و میوجات مانند سیب، 

لغوزه، چهارمغز و اندکی تربوز وخربوزه و  سبزیجات مانند کچالو، پیاز، انگور، انار، زردآلو، توت، شفتالو، بادام، ج

 بادنجان رومی، بادرنگ، بامیه، بادنجان سیاه، کرم، کدو وغیره تشکیل میدهد.

 ظرفیت تولیدی به تفکیک نباتات:

گندم  نوع نبات

 )آبی(

گندم 

 )للمی(

 زعفران پنبه رششم جو لوبیا جواری

 - ۵۶ ۱۵.۷۵ ۹۰ ۳۹۳.۷۵ ۲۸۳۵۰ ۴۳۷ ۴۲۶۰۰ تولید به تن

 جلغوزه چهارمغز بادام شفتالو زردآلو انار انگور سیب میوه جات

 - ۱۵۰۳ ۴۲۴.۰۵ ۱۵۰.۴۸ ۵۲۴.۷ ۳۵۴۰ ۲۳۴ ۱۷۲.۲۶ تولید به تن

بادنجان  پیاز کچالو سبزیجات

 رومی

بادنجان  بامیه بادرنگ

 سیاه

 کدو کرم

 ۵۲.۵ ۲۲.۵ ۷۵ ۲۵ ۱۷.۵ ۴۲۰۰ ۱۳۷۸ ۹۸۰۰ تولید به تن

 جدول محصوالت عمده زراعتی والیت کاپیسا

 محصوالت کاپیسا، والیت در آبی کافی منابع و للمی و آبی از اعم زراعتی های زمین تناسب به شود، می دیده طوریکه

 در مالداری و زراعت وضعیت عنوان تحت در که است مشکالتی و ها چالش از باشدکهناشی می ناچیز بسیار زراعتی

 وهم شود ضایعه محصوالت % 15 الی 5 بین تا گردیده سبب زراعت سنتی شیوه عالوتا   .شد اشاره آن به کاپیسا والیت

 سکتور به که است مشکالتی جمله از مسکونی منازل به فصله 2 زراعتی های زمین تبدیل و جنگالت قطع چنان

 است. گردیده زراعتی محصوالت کاهش به منجر و منوده وارد صدمه زراعت

 زراعتی: عواید سطح

 ومالداری زراعتی محصوالت والیت این مردم اکرث درآمد منبع اینو از بوده، کشور زراعتی والیات از کاپیسا یکی والیت

 مرصوف ٪ سکتور این در کار نیروی ٪ ۳۹،۳ و میدهد تشکیل را والیت این مردم آمد در اعظم قسمت که باشد می

 دارای ها خانواده۱۳،۷ و للمی های زمین ٪ ۴۰،۲ آبی، های زمین دارای ها خانواده ٪ ۲۵ حال، این با .اند فعالیت

 .باشند می ها باغ

 کاپیسا: والیت صادراتی عمده محصوالت

 صادر تواند می خارجی و ملی بازارهای به که داشته تجارتی جنبه کاپیسا والیت مالداری و باغداری محصوالت

 محلی مردم اولیه مااحتاج تولید و معیشتی زراعت سمت به زراعت تا گردیده سبب جنگ دهه ۴ حدود اما.شود
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 افزایش دامداری و باغی تولیدات به نسبت زراعتی تولیدات دلیل همین به و مناید پیدا گرایش وروستاییان

 .است یافته چشمگیری

 زراعتی: وارداتی عمدۀ محصوالت

 نفوس،استفاده رسیع رشد سبب به کاپیسا، والیت در آبیاری برای کافی منابع و آبی و للمی فراوان های زمین وجود با

 و آب سامل مدیریت عدم معیاری، و مجهز های رسدخانه نبود ی، دوره های خشکسالی زراعت، در سنتی های شیوه از

 .مناید می وارد را زراعتی محصوالت و اولیه مواد هنوز والیت کاپیسا ... مزارع

 پیاز و کچالو تازه، میوه مختلف انواع نخود، کشمش، برنج، آرد، گندم، را والیت کاپیسا وارداتی محصوالت ترین عمده

 کاپیسا رابه قیمت ناچیز والیت محصوالت آوری جمع فصل در را محصوالت این از بسیاری آنکه حال .میدهد تشکیل

 باال قیمت به دوباره را اقالم این زمستان فصل در معیاری و استندرد های رسدخانه نبود نسبت به اما مینامید، صادر

 .گردد می محسوب کاپیسا والیت زراعت توسعه و رشد بر بزرگ مانع یک که مناید می وارد

 ها: رسدخانه 

 والیت در دهاقین عمده های چالش از یکی زراعت محصوالت نگهداری برای معیاری و مجهز های خانه رسد نبود

اما  اند، منوده اعامر را توافقی کوچک های خانه رسد همکار موسسات و مالداری و زراعت ریاست .باشد می کاپیسا

 .باشد منی دهاقین های نیازمندی جوابگوی ها خانه رسد این

 دربودجه کاپیسا والیت برای تن مرتیک ۵۰۰ ظرفیت با را معیاری و مجهز رسدخانه باب یک مالداری و زراعت وزارت

 .دارد قرار تدارکات مرحله در که گرفته نظر در ۱۳۹۷ مالی سال

 ریاست احیاء وانکشاف دهات:

سازی روستایی، انسجام  ریاست احیاء وانکشاف دهات از اعضای کلیدی این سکتور زیرمجموعه چهار برنامه؛ راه

 ساحوی، آبیاری و آبرسانی و مثیاق شهروندی فعالیت های توسعوی خویش را تدوین و عملی مینامید.

که کم ترین  1397های شان به شامر میرود در سال مالی  سازی روستایی این اداره که از موفق ترین برنامه راهبرنامه 

کیلومرت به  30میلیون افغانی رسک کانکریتی و حدود  192کیلومرت به ارزش بالغ بر  19بودجه را نیز داشت حدود 

رو پروژه های  ق که خوشبختانه در سال مالی پیشمیلیون افغانی رسک اسفالتی را در این والیت تطبی 271ازش 

 بیشرت زیر چرت این برنامه برای این والیت در نظر گرفته شده است.

دیوار های استنادی، حفرچاه آب آشامیدنی و سیستم سولر پمپ برای چاه های آب از پروژه های عمده برنامه انسجام 

را تکمیل و برنامه های توسعوی دیگری نیز براساس نیازمندی  ساحوی اداره محرتم بود که موفقانه پروژه های خویش

 رو شامل برنامه های خویش گردانیده است. های محلی برای سال مالی پیش

آینده  سال 10برنامه ملی میثاق شهروندی یک برنامه جدید دولتی است که برای متام مردم افغانستان در طی 

ساله برنامه همبستگی ملی و  14این برنامه با درنظرداشت تجربه درحصۀ تأمین خدمات اساسی کمک می مناید. 

سایر پروژه های انکشافی دیگر در کشور طرح شده است. برنامه ملی میثاق شهروندی یک توافقنامۀ رسمی، همکاری 

بین حکومت و مردم افغانستان است که توسط منایندگان منتخب شان )شورای انکشافی(  در راستای کاهش فقر 

جا کار می منایند. این برنامه تالش مجموعی دولت است تا تفرق و جداجدا بودن را ختم و همه مردم را متحد یک

 مناید. همچنان میثاق شهروندی صدای افراد آسیب پذیرجامعه را بلند می سازد.
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ویش به فعالیت های اما در والیت کاپیسا این برنامه در ولسوالی نجراب به پیش برده میشود که در سال اول کاری خ

 ذیل را انجام داده است.

 شامره
تعداد مجموعی 

 شوراها

تعداد شوراهاییکه 

پروژه سازی صورت 

 گرفته است

اد تعد

پروپوزال های 

 ساخته شده

پروژه تعداد 

های تحت 

 کار

مجموعه بودجه 

پالن شده 

 )افغانی(

بودجه رسیده در 

  شوراها –بانک 

 )افغانی(

1 251 155 278 58 412,233,778 217,534,302 

 سکتور صحت و تغذی:

 نیروی عملکرد دید گاه سکتور صحت و تغذی هامنا صحت بهرت فزیکی روانی و اجتامعی برای متام افغان هابود.

 رسمایه .است کشور یک اقتصادی سطح ارتقای در آن مربوط به شاخصهای و فردی سالمت و صحت نقش انسانی

 جامعه یک سالمت مشخصههای از .است سهیم دررشداقتصادی وی انسانی رسمایه از بخشی بهعنوان فرد هر سالمت

 صحت بهرت فزیکی روانی واجتامعی ومیزان سامل، تغذیه اطفال، در ومیر مرگ پایین نرخ باال، زندگی به امید به میتوان

 تولد از پیش مراقبتهای کمهزینه صحت،خدمات بخش در ها خانواده و دولت هزینهای میزان و صحی پیشفتهای

هدف کلی این سکتور عبارت از کار و فعالیت موثر با جوامع و رشکای انکشافی برای بهبود وضیعت  مینامیند رصف

 صحی و تغذی مردم افغانستان، با مترکز بیشرت برزنان و اطفال و ساحات محرومرت کشور میباشد. 

تامین صحت متام اتباع کشور را به عهده دارد . یک تعداد وزارت صحت عامه یگانه نهاد دولتی است که مسئولیت 

وزارت خانه ها وادارات دولتی دیگر نیز فعالیت های را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باالی صحت مردم تاثیر 

دارد، انجام میدهند. موسسات غیردولتی، انجمن های مسلکی، نهاد های نظارتی وسکتور خصوصی نیز از جمله 

 ی مهم ودخیل در بخش صحت اند.رشکا
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از سال هابدینسو، سکتور صحت افغانستان با حامیت های مالی وتخنیکی متویل کنندگان ورشکای انکشافی به 

پیشفت های چشمگیر در قسمت بهبود وضعیت صحی مردم کشور دست یافته است. این دستاوردها به ویژه درعرصه 

اساسی ، بهبود کیفیت خدمات صحی وتقویت مدیریت نهادی افزایش سطح دسرتسی وپوشش به خدمات صحی 

میباشد. دستاورد های کلیدی سکتور صحی از طریق اجراات اسرتاتیژیک، نهادی وعملیاتی موثر سیستم صحی 

 جدید وارتقا یافته ، میرسگردیده است.

مقدار اعظم از چالش های وزارت صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان متوقع است که با تطبیق راهربد پنج ساله 

الی 2015فرا روی سیستم صحی رفع شده وعرضه خدمات صحی ابتدایی، ثانوی وثالثی تقویت گردد. گرچه راهربد 

وزارت صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان قبل از طرح ونهایی سازی اهداف انکشاف پایدار افغانستان  2020

یژیک دراین راهربد متام اهداف تارگیت ها وشاخص های اهداف طرح ریزی وتدوین گردیده ولی شش ساحه سرتات

انکشاف پایدار را تحت پوشش قرارداده است. ایجاب مینامید تا وزارت صحت عامه کشور از تطبیق شاخص های 

 اهداف انکشاف پایدار مطمئین گردد، زیرا این اهداف راهربد سرتاتیژی وزارت را نیز در بردارد.

 پیسا: مراکز صحی والیت کا

 فیصد شهروندان این والیت به خدمات ابتداییه صحی  که از طریق 81بصورت کل در حدود 

 (PHیک شفاخانه والیتی ) .1

 ( در ولسوالی نجرابDHبسرت ولسوالی ) 50یک شفاخانه  .2

 در ولسوالی حصه اول و تگاب (+CHC)دو شفاخانه بیست بسرت  .3

 (CHC)هفت مرکز صحی جامع  .4

 ( BHC )هفده مرکز صحی اساسی  .5

 هفده  مرکز صحی فرعی یا سب سنرت ها، .6

 هشت تیم عاجل مجهز با امبوالنس .7

 دو مرکز صحی سیار محبس و رسه میاشت .8

 پوسته صحی 336 .9

 بسرت تداوی معتادین و 50یک شفاخانه  .10

 اناث ارایه میگردد. 485پرسونل ذکور و  800چهار مرکز صحی اساسی رسه میاشت و ایمرجنسی؛ را توسط  .11
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 ن متخصص موجو در والیت:دوکتورا

تن آنها متخصصین بانو  11تن آنان متخصصین مرد و  51دوکتور متخصص به تفکیک جنسیت که  62به تعداد 

 هستند مرصوف عرضه خدمات هستند.
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 امبوالنس های موجود در والیت:

 

 رشکای انکشافی و سکتور خصوصی:

امره
ش

نوع  

تسهیل 

 صحی

مرکز 

ی(
حمودراق

)م
 

ی 
سوال

ول

ب
جرا

ن
ی  

سوال
ول

ل
صه او

ح
ی  

سوال
ول

صه دوم
ح

ی  
سوال

ول

د
کوهبن

ی اله  
سوال

ول

ی
سا

ی  
سوال

ول

ب
گا

ت
جموعه 

م
 

 203 23 26 4 34 32 37 47 دواخانه 1

 11 0 0 0 1 5 0 5 البراتوار 2

کلینیک  3

 دندان

5 1 5 2 0 0 0 13 

کلینیک  4

 تشخیصیه

1 1 0 0 0 0 1 3 

مرکز  5

 رادیولوژی

1 0 1 0 0 0 0 2 

شفاخانه  6

 معالجوی

0 1 0 0 0 0 0 1 

 :2030تایج متوقعه سکتور صحت الی سال 

شاخص میباشد وعمدتا باالی زنده گی صحتمند شهروندان وبهبود   20تارگیت  و  11هدف  2سکتورصحت دارای 

کاهش  رفاه عامه برای همه در متام مراحل سنی مترکزدارد. این سکتورباالی موضوعات چون سوء تغذی کودکان،

سال ونوزادان،کاهش مرگ ومیرمادران، کنرتول امراض ساری درکشور 5مرگ ومیراطفال خصوصا اطفال زیرسن 

خصوصا توبرکلوز، مالریا، و افزایش مراکزتداوی استفاده کننده گان مواد مخدرف افزایش تعداد کارکنان صحی وهم 

 ارد.چنان دسرتسی به خدمات صحی معیاری با کیفیت وعادالنه مترکزد
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توقعات دربخش سکتورصحت دروالیت کاپیسا به اساس دریافت ها وتحلیل ارقام 

 :2020الی 

 به نتایج متوقعه ذیل  نایل خواهد آمد: 2020سکتورصحت الی سال 

 ( انحراف 2سال )نسبت قد برسن( کمرتاز)منفی  5شیوع سوء تغذی مزمن )قد کوتاهی( دراطفال کمرتاز

کاهش  2020فیصد درسال  37به 2013فیصد درسال  40.9اطفال ، از معیاری ازمیانگین معیار رشد

 خواهد منود.

 انحراف معیاری ازمیانگین  2سال )نسبت قد برسن ( کمرتازمنفی 5شیوع سوء تغذی حاد دراطفال کمرتاز

 کاهش خواهد منود. 2020فیصد درسال   8.5به  2013فیصد درسال  9.5معیار رشد اطفال 

 تن کاهش خواهد منود. 450تن به  661والد ت زنده از 100000درهر نسبت مرگ ومیرمادران 

 فیصد افزایش  65فیصد به  60تناسب والدت هائی که توسط ماهرین والدی صورت گرفته است درکاپیسا از

 خواهد منود.

  ن ت 45تن به 55سال ونوزادان ) درهریک ازهزاروالدت های زنده ( به ترتیب از 5میزان مرگ ومیراطفال زیر

 تن نزول خواهد منود. 35تن به 40وااز

 واقعه کاهش خواهد یافت 150به  189تعداد واقعات توبرکلوزدرهرصد هزارنفوس درسال  از 

 مورد کاهش خوهد یافت. 7مورد به  11تعدا دواقعات مالریا دریک هزارنفردرسال از 

 تنفسی درافغانستان )بین   فیصدی احتامل مرگ ومیربیامران قلبی  ، رسطان ،شکرویا بیامری های مزمن

 فیصد تنقیص خواهد یافت. 31فیصد به 34سالگی از 70الی  30سنین 

  ( ودسرتسی به روش های مدرن برای 49الی  15تناسب خانم هائی که درسن باروری قراردارند)بین سنین

 فیصد افزایش خواهند یافت. 28فیصد به  24ایجد فاصله بین والدت ها را دارند از

 فیصد کاهش خواهد یافت.13فیصد به  15از 19الی  13ملی خانم ها بین سنین میزان حا . 

 فیصد افزایش  85فیصد به  60فیصدی نفوس که دسرتسی پایداربه ادویه وواکسین قابل پرداخت دارند از

 خواهد یافت.

 تن افزایش خواهد یافت. 1.09تن به  1.05تعداد تعمیم کارکنان صحی )هریک هزارنفوس( از 

 فیصد بلند خواهد رفت 6فیصد به  5ی تخصیص بودجه دولت برای سکتورصحت، ازفیصد 

 با حصول شاخص های فوق ف ما یک قدم به تحقق اهداف انکشافی پایدارنزدیک خواهیم شد.

 :2020اهداف وشاخص های سکتورصحت الی سال 

ه درمتام مراحل سنی( سکتورصحت حاوی هدف سوم )حصول اطمنان اززنده گی صحتمند وترویج رفاه برای هم

چنا ن این  هم وهدف دوم )محوگرسنگی ، تامین امنیت غذائی وبهبود تغذیه وترویج زراعت پایدار( میباشد.

بودجه  برنامه / پروژه به  این سکتوراختصاص یافته که  42شخص میباشد.برعالوه تعداد 20تارگیت و 11سکتوردارای 

 شود.ملیارد افغانی می 65عمومی آن حاوی مبلغ 
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فعالیت جدید برای رسیدن به اهداف انکشاف 41پالیسی واسرتاتیژی موجود بوده وبه تعداد  16دراین سکتوردرحدود

ملیاردافغانی(  26.3به مبلغ ) 2020پایدارپیشنهاد گردیده است. جهت تطبیق فعالیت های پیشنهادی الی سال 

 نیازاست.

 آن مربوط به شاخصهای و فردی سالمت و صحت نقش سانی ان وینیر  عملکرد در مؤثر های پارامرت مهمرتین از یکی

 وی انسانی رسمایه از بخشی بهعنوان فرد هر سالمت رسمایه .است کشور یک اقتصادی سطح ارتقای در

 در ومیر مرگ پایین نرخ باال، زندگی به امید به میتوان جامعه یک سالمت مشخصههای از .است سهیم دررشداقتصادی

 کمهزینه صحت،خدمات بخش در ها خانواده و دولت هزینهای میزان و صحی پیشفتهای میزان سامل، تغذیه اطفال،

 .برد نام ...و مینامیند رصف تولد از پیش مراقبتهای

 1990و از سال   توسعهیافته کشورهای اقتصادی رشد بر صحت شاخصهای تأثیر بررسی مبنظور که ی مطالعه نتایج

دوره  اطالعات و ارقام بردن به کار با سعه درحال تو –که میدهد شان ن گرفته، ورتص ها شور ک این 2010الی 

 نرخ مرگ ومیر و دارد بررسی مورد کشورهای گروه دو هر بر معناداری و مثبت تأثیر زندگی به امید و رسمایه موجودی

درکشورهای  باروری نرخ همچنین دارد، توسعه درحال و توسعهیافته کشورهای بر منفی تأثیر سال 5 زیر کودکان

 بین که حاصل شد نتیجه مطالعه، این طبق .دارد منفی تأثیر درحالتوسعه کشورهای در و مثبت تأثیر توسعه یافته

 ها کشور توسعه رشدو بر مناسبرت ثابت اثرات صحت و دارد وجود مدت بلند رابطه اقتصادی رشد و صحت شاخصهای

 در که کانالی نخستین .تأثیرقراردهد تحت را کشور یک تولید سطح میتواند مختلفی کانالهای طریق از صحت.دارد

 بیشرت سامل کارگران .است دیگران با مقایسه در سامل کارگران بهرت کارایی است، شده اشاره آن به نیز بیشرتمطالعات

 مستقیمی نیز غیر آثار سالمتی مستقیم، اثر این کنار در .دارند تری آماده و خالق ذهن و میکنند کار دیگران از وبهرت

 رادرپی بهرت مهارتهای کسب و تحصیل ادامه انگیزه، انسانی، درنیروی صحت بهبود مثال، بعنوان .دارد تولید سوی به

 را افزایش آموزشی وفرصتهای آموزش در گذاری رسمایه جذابیت یکسو از صحی رشایط بهبود زیرا داشت، خواهد

 بیشرتمستعدتر مهارتهای کسب و تحصیل ادامه برای را افراد یادگیری توانایی افزایش با دیگر سوی از و داد خواهد

 افراد به زندگی امید افزایش و میر و مرگ کاهش با جامعه در صحی شاخصهای و صحت افزایش همچنین .کرد خواهد

 این و افزایش یافته فیزیکی رسمایه جامعه در انداز پس افزایش دنبال به .کرد خواهد تشویق بیشرت انداز پس به را

 نقش و اهمیت به توجه با.بود خواهد مؤثر اقتصادی رشد و کار نیروی وری بهره بر مستقیم غیر صورت به نیز موضوع

افغانستان و  پایدار اهداف انکشاف افغانستان، ملی انکشاف اسرتاتیژی در اقتصادی، توسعه و رشد در صحت مهم

 در صحی خدمات عرضه است و گرفته صورت جدی توجه تغذی و صحت سکتور به ملی انکشاف و صلح چهارچوب

 .باشد می رایگان نیز کشور

 صحی، خدمات عرضه بهبود میباشدوجهت مشخص بصورت )عامه صحت وزارت( بودجوی واحد یک شامل سکتور این

 .میباشد صحت برای بشی منابع وانکشاف صحی سیستم تقویت

 تغذی: سوء میزان

 نیاز ها یافته شفا وفیصدی مصاب  دقیق ارقام شت درنظردا کاپیسا با والیت سطح در تغذی سوی دقیق میزان دریافت

 شده محرتم انجام دفرت ازطریق سکتورصحت درچوکات که های فعالیت سلسله یک رصف اما دارد، جامع رسوی به

انجام یافته است و دسرتسی  ٪70میزان والدت در حضور متخصصین والدی و نسایی در حدود  .تذکراست قابل است

بیشرت از نیاز و ارقام مورد رضورد قابل دسرتس است. میزان مرگ ومیر  ٪145به مراقبت های قبل از والدت در حدود 
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نوزاد در ماه گزارش گردیده  7فل در و ط 10مادر در ماه که میزان مرگ و میر نوزادان به ترتیب از  4مادران در حدود 

فیصد  ٪18سال و میزان سوی تغذی به صورت متوسط  اطفال زیرسن پنج ٪4.5تغذی شدید  است. میزان سوء

 میباشد.

 سکتور مصئونیت اجتامعی: 

 هدف ودیدگاه سکتور:

ی،رسیدگی به دیدگاه اسرتاتیژیک سکتورمصئونیت اجتامعی هامنا کاهش فقر ،ایجاد فرصت های مناسب شغل

نیازمندی های اقشار فقیروبی بضاعت جامعه حامیت از اطفال ،رسیدگی به افراد آسیب پذیرمهاجرین ،عودت کننده 

گان وبیجا شده گان داخلی،مبارزه علیه حوادث طبیعی ،فراهم آوری زمینه های تساوی جندر،وترسیع روند ادغام 

 شهدا میباشد.اجتامعی اقلیت ها واشخاص دارای معلولیت، وورثه 

باتطبیق تارگیت ها وشاخص های ادارات سکتورمصئونیت اجتامعی دراهداف انکشاف پایدار، بهبود وضعیت زنان 

افغانستان درعرصه تعلیمی، فعالیت های اقتصادی، سیاسی واجتامعی میباشد  ومشارکت زنان را در موقف های 

محو شده وچارچوب های قانونی کارایجاد، وتطبیق خواهد سیاسی ومدیریتی افزایش داده خشونت وتبعیض علیه زنان 

شد،وازجانب دیگربا تطبیق این برنامه اکرثیت افراد فقیرو آسیب پذیر ازطریق سیستم ها ، واقدامات مصئونیت 

اجتامعی تحت پوشش قرارگرفته ودرمقابل وقایع و وخیم اقلیمی وسایر  حوادث وصدمات اقتصادی واجتامعی تقویت 

دید ه ، همچنان زمینه اشتغال و راهکارهای مناسب شغلی با تطبیق سند اهداف انکشاف پایدارعملی خواهد گر 

خواهد گردید ، تاافغان ها بتوانند درمحالت شان به شغول های مناسب دست یابند ورضورت به مهاجرت های داخلی 

 وبیرون مرزی نباشند.

اجرین وعودت کننده گان،وزارت اموررسحدات وقبایل ، وزارت ( ادره )وزارت امورمه6سکتورمصئونیت اجتامعی شامل )

 مبارزه با حوادث،ریاست عمومی مستقل امورکوچی ها ، وزارت امورزنان و وزارت کارواموراجتامعی( میباشد.

 :2030نتایج متوقعه سکتورمصئونیت اجتامعی الی سال 

ت اجتامعی،وضعیت زنان درافغانستان درعرصه باتطبیق اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان تحت سکتورمصئونی

های تعلیمی،فعالیت های اقتصادی،سیاسی واجتامعی بهبودخواهد یافت ومشارکت زنان در موقف های سیاسی 

ومدیریتی افزایش یافته،خشونت وتبعیض علیه زنان محو شده وچارچوب های قانونی کارا ایجاد وتطبیق خواهد 

برنامه اکرثیت افراد فقیروافراد آسیب پذیر از طریق تطبییق سیستم ها واقدامات  شد،وازجانب دیگر با تطبیق این

مصئونیت اجتامعی تحت پوشش قرارگرفته ودرمقابل وقایع وخیم اقلیمی وسایرحوادث وصدمات اقتصادی واجتامعی 

شاف پایدار عملی تقویت خواهد گردید وهم چنان زمینه اشتغال وراهکارهای مناسب شغلی با تطبیق سند اهداف انک

درعرصه اهداف انکشاف پایدار،به نتایج متوقعه ذیل،نایل  2020خواهد گردید سکتورمصئونیت اجتامعی الی سال 

 خواهد آمد.

   ( تن خواهد رسید ، 8900( تن )4500فیصد یعنی از ) 3.2فیصد به  1.2اشخاص دارای معلولیت از

 یافت. هزارتن افزایش خواهد 2( تن   به 586ومتقاعدین )

  در زمینه تشخیص فامیل های بی بصاعت ، بیوه زنان خود رس پرست و اطفال مشغول در کارشاقه به اساس

رسوی کارمندان اجتامعی ریاست کار امور اجتامعی در مربوطات ولسوالی های حصه اول و دوم  کوهستان 
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ل مشغول در کارهای شاقه ( تن اطفا400( خانواده بی بضاعت وتعداد)950وولسوالی کوهبنده به تعداد)

( واحد اداری باقیامنده این ارقام ازدیاد پیداکرده ، به 4تشخیص گردیده است ، در صورت رسوی رسوی )

( فیصد 2آمار آن به )  2020فیصد بالغ خواهد گردید ، که در صورت عدم توجه به این قش الی سال  1.4

 افزایش را درقبال خواهد داشت.

  فیصد خواهد رسید. 39فیصد به  40به خطردرمقابل وقعات اقلیمی وسایرحوادث فیصدی افراد معروض 

 .تعداد اشخاص از برنامه های فنی وحرفوی نیمه رسمی دولتی ساالنه مستفید می شوند به تفکیک 

  تن در حرفه های مطابق نیازمندی بازارکار تحت پوشش  2504به 2020تن  الی سال  1163ذکور از

 قرارخواهد گرفت

  تن در برنامه آموزشهای فنی وحرفوی جذب خواهد گردید.  400به 2020تن  الی  سال  100ناث از ا 

  کوچی ها در والیت کاپیسا از اقوام: رستم خیل ، سین زائی ،خامری خیل ،شینوار ، بارکزای،صافی ،خروتی

اخواهدمنود ، وبه فیصد نفوس کاپیسارا احتو  20،زرکبان ،گادی وتعدا دی ازاقوام دیگر تشکیل شده که 

شکل عبوری وغیر عبوری در مراکز وسایر ولسوالی های اینوالیت زنده گی مینامید، که درحال حارض کوچی 

( % 10(% : فرهنگ )8( %  :اقتصاد )4(%  : صحت )6ها درعرصه های مختلف در عرصه تعلیم وتربیه )

 ( فیصددسرتسی دارند.1وجندر)

 آمار وارقام خشونت علیه زنان :

  ماه گذشته توسط  12به باال به خشونت فزیکی،جنسی ویا روانی درطول  15فیصدی زنان از سن

 فیصد کاهش یافت. 52فیصد به  53همرسمتقبل شده اند از 

  ماه اخیر مورد خشونت  12به باال که از طرف افرادغیر از همرس طی  15فیصدی زنان ودخرتان بین سنین

 فیصد کاهش خواهد یافت. 52فیصد به  53سی قرارگرفته اند از فزیکی،جنسی،روانی وسو استفاده جن

  فیصد کاهش خواهد منود. 9فیصد به  15ازدواج منوده اند از  19 – 15فیصدی زنان بین سنین 

  فیصد وفیصدی زنان  24فیصد به  23فیصدی کرسی های اشغال شده توسط زنان در شورای های ملی از

 فیصد افزایش خواهد منود. 8د به فیص 11.5در موقف های مدیریتی از 

 .میزان بیکاری به تفکیک جنسیت 

  فیصد 12.4فیصد به  18.3ذکور از 

  فیصد کاهش پیدا خواهد کرد 25.4فیصد به  43اناث از 

 ( 24 – 15میزان سوادی وبیکاری در جوانان بین سنین) 

  فیصد و 10فیصد به  19.5بیسوادی از 

  کاهش خواهد منود.فیصد  20فیصد به  25.8بیکاری از 

 .فیصدی اطفال کارگر  به تفکیک گروپ سنی 

  فیصد تقلیل  5فیصد : که هردوکتگوری به  10ساله 17الی  15فیصد  ، از  7ساله 15الی  5بین سن

 خواهد یافت.

  فیصدی مرصف مجموعی دولت در برنامه های مصئونیت اجتامعی وبرنامه های اشتغال زایی در تناسب

 فیصد افزایش خواهد منود. 4.3فیصد به  1.6بودجه ملی از 
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 .میزان مشارکت نیروی کاربه تفکیک 

  فیصد 87.6فیصد به  65.9ذکور از 

  فیصد افزایش خواهد داشت. 34فیصد به  20.3اناث از 

  600تعداد عودت کننده گان که حین عودت از کمک های بشدوستانه دریک سال مستفید می گردند از 

 ( تن افزایش خواهد یافت.3600) 2020که الی  تن میرسد ، 1200تن به 

 ( تن میرسد ، که الی سال 6000تعدادبیجاشده گان داخلی در یک سال )( خواهد 36000به ) 2020

 رسید . 

  پروژه زیربنایئ وشهرک مهاجرین این آمریت به نسبت مشکالت غیر فعال بوده ، که تازمان حل مشکالت آن

 تطبیق منیباشد . هیچ پروژه زیر بنایئ درآن قابل

  هزار افزایش خواهد یافت. 257هزارتن به  13تعداد استقرار پایدار فامیل های بیجاشده در هرسال از 

 . در بخش حفاظت محیط زیست 

 ( نهال مثمر وزینتی .10000ایجاد واحداث باغها در ساحات مسکونی وغیر مسکونی وغرس ) 

 ی وتکه یئ ، تبدیلی مواد سوخت غیر معیاری به گاز تبدیلی خریطه های پالستیکی به خریطه های کاغذ

مایع وانرژی پاک ، انتقال برق به متامی ساحات مسکونی ، ایجاد بندهای آب گردان در هامهنگی با 

 % ار تقا بدهیم .70% به 50دسرتسی مردم را از  2020ادارات تطبیق کننده الی سال 

 :2020ال اهداف وتارگیت های سکتور مصونیت اجتامعی الی س

( هدف میباشد : هدف اول )محوه فقر با متام ابعادآن در همه جا ( هدف دوم 8سکتور مصونیت اجتامعی شامل )

حصول )اطمینان از تعلیم باکیفیت ، همه شمول ، عادالنه وترویج فرصت های آموزشی مادام العمربرای همه(هدف 

زنان ودخرتان ( هدف چهارم )ترویج رشد اقتصاد ی پایدار ، سوم )دستیابی به تساوی جنسیتی وتوامنندی سازی متام 

فراگیر ، اشتغال کامل ومولد برای همه ( هدف پنجم )کاهش نابرابری در سطخ ملی وبین املللی ( هدف ششم )شهر 

های فراگیر ، مصون ، انعطاف پذیر وپایدار(هدف هفتم )اقدام فوری عملی در قسمت مبارزه با تغیرات اقلیمی 

یرات آن( هدف هشتم ) تر ویج جوامع صلح آمیز وهمه شمول برای انکشاف پایدار ، فراهم آوری دسرتسی به وتاث

 عدالت برای همه وایجادنهاد های موثر حسابده وهمه شمول در متام سطوح (میباشد.

(عنوان را 24،برنامه وپروژه های این سکتور ) ( شاحص میگردد33( تارگیت و)22سکتور مصونیت اجتامعی شامل )

( سند  50(ملیارد افغانی بالغ خواهد گردید ، همچنان در حدوود ) 3احتوا میکند ، که بودیجه مجموعی آن به )

پالیسی واسرتاتیژیک در این سکتور وجود دارد که فعالیت ها را جهت رسیدن به اهداف وتارگیت های پایدار هامهنگ 

 میسازد.

( فعالیت ذیل پیشنها 10وتارگیت انکشاف پایدارتعدا د ) نکشافیکه جهت رسیدن به اهداف وتارگیت های ا -1

 .دمیگردد

 اعامر تعمیر ریاست کار امور اجتامعی . -1

 اعامر تعمیرآمریت عودت مهاجرین . -2

 اعامر تعمیر چهار باب کودکستانها . -3

 اعامر تعمیر محیط زیست . -4
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 اعامر تعمیر ریاست مبارزه باحوادث ویکباب گدام .  -5

 لیلیه پرورشگاه .اعامر تعمیر  -6

 احداث باغها در ساحات مسکونی وغیر مسکونی -7

 احداث شهرک برای کوچی ها.  -8

 احداث کلینیک های سیار وغیر سیار به کوچی ها. -9

 احداث مکاتب متوسطه ولیسه به کوچیها . -10

 ایجاد شهرک واحداث منازل مسکونی به مهاجرین وعودت کننده گان .  –  -11

( تن 600فنی وحرفوی در ولسوالی ها طبق نیزمندی بازار کار برای ) ایجاد وتطبیق برنامه آموزشهای -12

 کار آموز.

( بسوه زمین جهت اعامر تعمیر ریاست های اعضای سکتور که جهت اعامر تعمیر 200خریداری ) -13

 خویش زمین ندارند.

 سکتور زیربنا ومنابع طبیعی:

انکشافی والیتی بوده واکرث زیرساخت های سکتورزیربناومنابع طبیعی یکی ازبخش های مهم وحیاتی کمیته 

اقتصادی به ان تعلق دارد این سکتورساحه فعالیت بسیار وسیع داشته ُتنظیم کننده متام فعالیت های زیر بنایی 

وانکشافی درجهت رشد اقتصاد میباشد.این سکتور موضوعات کاری مشخص داشته که عمدتا روی مسایل 

انسپورت هوایی.انرژی واب.مخابرات.معادن ومنابع طبیعی وانکشاف شهری همچون:رسک ها.ترانسپورت زمینی.تر 

بحث وتبادل نظر منوده ودرنهایت جهت فعالیت هایی که منافع ملی رادربرگیردواهداف سکتورزیربنا ومنابع طبعیی 

 راتعقیب مناید به فیصله مشخصی دست یافته ودرجهت تطبیق عملی گام مینهد.

ل عبارت ازانکشاف اقتصاد ی واجتامعی متوازن وپایدار درسطح کشور وبطور خاص درسطح دیدگاه این سکتور بطور ک

والیت کاپیسا می باشد ایجاد زیربنا های مقاوم پایدار ازجمله الویت های اساسی جمهوری اسالمی افغانستان 

تولید.گسرتش  ملمحسوب میگردد رسمایه گذاری باالی زیربناهای اقتصادی به طورکلی باافزایش بهره وری عوا

محدوده بازار.تعادل عرضه وتقاضا.ایجاداثرات جانبی.ایجاد رشایط رقابتی بهرت وهمچنین افزایش سطح رفاه عامه که 

 باعث افزایش تولید ورشد اقتصادی میگردد نیزدربرخواهد گرفت.

ییک کشور ازجمله سند اهمت ونقش سکتور زیربنا دررشد وانکشاف اقتصادی . خیلی حیاتی بوده ودراسناد اسرتاتیژ

چهارچوب ملی صلح وانکشاف افغانستان  وسند اهداف انکشاف پایدار افغانستان .روی روی ان توجه خاص صورت 

 گرفته است.

پالن ها وبرنامه های بزرگ ومهم افغانستان  برای اعامر زیر ساختار هادرسال های پیشوی شامل افزایش تولیدات 

میگاوات تحت کنرتول دراورن متام معادن کشور لیجاد شبکه های ۲۳۰۰تاسقف  داخلی برق برق ازمنابع مختلف

بند کوچک وبزرگ برای اشامیدن .ابیاری زراعت ۱۰۰۰جدید خط اهن به کشور های همسایه وهمچنان درحدود 

ی وتولید برق دربرنامه های کلی اسرتاتژیک دولت جمهوری اسالمی افغانستان قراردارد .همچنان احیای رسک ها

درجه دوم وسوم واتصال ولسوالی های دورافتاده به مراکز شهری ووالیات وسایر پروژه های بزرگ انکشافی نیز ازجمله 

 فعالیت های سکتور زیر بنا ومنابع طبعی کشور محسوب میگردد.

 واحد بودجوی ازوزارت خانه های متعدد ذیل میباشد۱۳سکتورزیر بناشامل 
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 وزارت اقتصاد

 وزارت محرتم امور شهری 

  محرتم مخابرات وتکنلوجی معلوماتیوزارت 

 وزارت محرتم انرژی واب 

  وزارت محرتم معادن وپطرولیم 

 وزارت محرتم فواید عامه 

 وزارت محرتم ترانسپورت 

 اداره محرتم هوانوردی ملکی 

 ریاست محرتم برشنا رشکت 

  ریاست محرتم عمومی کانالیزسیون شهری 

 اداره محرتم ملی حفاظت محیط زیست 

  انکشاف زون پایتختاداره محرتم 

 شهرداری محرتم کابل 

 کمیسون عالی انرژی امتی 

سیزده واحد بودجوی فوق درجهت تحقق اهداف واهداف ودیدگاه اسرتاتیژیک ملی زیربنا ومنابع طبیعی بصورت 

 فشده ومتصل به هم کاروتالش مینامیند

 ریاست سکتور زیربنا ومنابع طبیعی درسطح والیت کاپسا:

ریاست محترم فواید عامه برعهده داشت وپس ازان حسب لزوم دید مقام محترم 1396ریاست این سکتور را تابرج دلو 

والیت کاپیسا واعضا سکتور ریاست سکتور زیر بنا ومنابع طبیعی به عهده ریاست حوزه فرعی دریایی پنجشیر پاءینی 

 محمود راقی گمارده شد.
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 تحلیل وضعیت موجود سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی ) بادرنظرداشت موقیعت جغرافیوی به تفکیک ولسوالی ها(

 شاخص های انکشاف اقتصادی و اجتامعی جهت ترتیب پروفایل والیتی سکتور)زیربنا و منابع طبیعی(

 شاخص ها تعریف شاخص ذکر منبع ارقام مالحظات
شام

 ره

 انکشاف دهاتریاست احیاء و  

 

 ارتیاط والیت با سایر والیات، ارتباط مرکز والیات و ولسوالی ها

 ارتباط روستا با روستا و روستا با ولسوالی

 13.95کیلومرت پخته و اساسی،  52.3رسک های روستائی   -

 کیلومرت جغل فرش و در حالت کار.

 مجموع رسک های شهری و رو ستای به کیلومرت

 رسک های والیتی

 های روستای رسک

 

1 

 ریاست فوائد عامه 

 اسفالتی، کانکریتی و جغلی

 کیلومرت اسفالتی 308

 کیلومرت جغلی میباشد. 74

مجموعه رسک اسفالت شده و جغل اندازی شده 

 به کیلومرت

 

2 

 میادین هوائی اسفالت شده و خامه  
 میادین هوائی

 
3 

  
 تعداد میادین هوائی

 رشکت های مسابری و باربری

 دسرتسی به ترانسپورت هوائی و زمینی

 
4 

 ریاست برق 

 شبکه ملی برق، برق حرارتی، دیزل جناتور، آفتابی، بادی و غیره:

 والیت کاپیسا از برق وارداتی استفاده میکند

 

 دسرتسی به انرژی برق

 
5 

 ریاست مخابرات 
 % مردم کاپیسا از مبایل استفاده میکند95

 دارد % مردم به انرتنت دسرتسی70

دسرتسی به خدمات مخابراتی و تکنالوژی 

 معلوماتی
6 
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 % مردم به خدمات پستی دسرتسی دارد.80

 تعداد فابریکات تولید برق و صنایع استخراجی  
تعداد فابریکات تولیدی/ صنعتی و نوع فعالیت 

 شان
7 

 8 اشتغال نفوس در سکتور زیربنا تعداد افرادیکه در سکتور زیربنا اشتغال دارند  

 امریت معدن و پطرولیم 

 تعداد معادن رسوی شده

 تعداد معادن تحت استخراج:

 بتعداد چهار معدنی شناساسی شده

 معدن ابرک

 معدن تالک

 سنگ تعمیرات

 و مواد ساختامنی.

وی مساحت و ظرفیت انواع معادن در صورت رس 

 معادن ذکر گردد

معادن که استخراج شده است با ظرفیت 

 استخراج ساالنه

10 

 11 عواید ساالنه معادن ( افغان6257394مبلغ ) امریت معدن و پطرولیم 

 امریت معدن و پطرولیم 
 تعداد افرادیکه در معادن اشتغال دارند

 تن کارگر مرصوف کاراند. 550بتعداد 
 12 اشتغال نفوس در معادن

 برق وارداتی از کشور های همسایه  
دیگر واردات عمده تولیدی / صنعتی ازوالیات 

 ویا از خارج از کشور
14 

   
مجموع بودجه انکشافی ساالنه سکتور زیر بنا و 

 ( سال قبلی5منابع طبیعی) حداقل 
16 

   
میزان مرصف بودجه انکشافی ساالنه سکتور زیر 

 ( سال قبلی5بنا ومنابع طبیعی )حداقل 
17 
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 دسرتسی به آب اشامیدنی صحی 

  پارک های صنعتی 

 اشتغال نفوس درسکتور زیربنا 

  اشتغال نفوس درمعادن 

 صادرات عمده تولیدی / صنعتی به والیات دیگر ویا خارج از کشور 

  ارزش صادرات ساالنه فابریکات تولیدی / صنعتی 

  درسکتور زیر بنا ومنابع طبیعیمیزان رسمایه گزاری خصوصی 

 موسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشافی درسکتور زیر بنا ومنابع طبیعی 

 سکتور خصوصی 

سکتور خصوصی مجموع فعالیت ومعامالتی است که توسط اشخاص وتصدی ها به اساس توانائی اقتصادی وفزیکی 

 آنها صورت می گیرد. 

غیر دولتی بوده به شکل خصوصی فعالیت کند سکتور خصوصی است یعنی کلمه سکتور در به معنای بخش و آنچه 

رسمایه، پالن ومفاد سکتور خصوصی مربوط اشخاص است، اما فعالیت رسمایه، ومفاد سکتور دولتی مربوط دولت 

 میباشد.

ت های کاری به اساس معلومات مدیر عامل اتاق تجارت این والیت سکتور خصوصی امکانات مالی را از تولیدات، فعالی

خویش برای شان متویل و آماده می کنند، یعنی از طرف دولت ویا موسسات با آنها کدام کمک وهمکاری صورت منی 

 گیرد و در این والیت هیچ بانک قرضه دهی وجود ندارد.

والیت % فعالیت های اقتصادی رشکت ها وفابریکه ها به طور قانون به پیش میرود. در 80در والیت کاپیسا تخمینآ 

تن آنها بطور موقتی  از جانب بخش سکتور  300تن آن بطور دایمی و  200تن که  500کاپیسا بطور تخمینی مجموعآ 

 خصوصی استخدام شده اند.

 میزان فقر 

 میزان نفوس درسن کار به تفکیک ساحه زیست  شهری ودهاتی 

  فیصدی نیروی کار 

 میزان مشارکت نیروی کار به تفکیک جنسیت 

 اری به تفکیک جنسیتمیزان بیک 

  نیروی کار باسواد 

 )سهم اشتغال درسکتور اقتصاد ) تولید وتجارت 

  میزان رسمایه گذاری خصوصی 

 ارزش تولیدات وخدمات 

  ارزش صادرات  وواردات 

 میزان عواید شامل عواید مالیاتی وغیر مالیاتی / مجموع عواید والیت به تفکیک سکتور 

  ارزش تولیدات صنایع دستی 
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 بانک ها به تفکیک دولتی وخصوصی تعداد 

 بنادر تجارتی وگمرکات 

  ( سال قبلی 5مجموع بودجه انکشافی ساالنه سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی) حداقل 

  ( سال قبلی 5میزان مرصف بودجه انکشافی ساالنه سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی )حداقل 

 سکتور خصوصی میزان رسمایه گزاری خصوصی در سکتور اقتصاد ورشد 

 موسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشافی در سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی 

 ساختار های اجتامعی، وتحلیل جندر:

 تحلیل جندر در والیت کاپیسا

جندر در لغت اسم عام است، که به جنس )مرد و زن( اطالق میشود و در اصطالح به حقوق، مسؤلیتها، مکلفیتها، 

 متیازات سهیم شدن هر دو جنس )مرد و زن( به طور یکسان در امورات زنده گی بحث میکند.صالحیت ها و ا

تحلیل جندر یکی از پروسه مهم افزایش درک ما از تصمیم کار، خوراک، پوشاک، دانش، دسرتسی وکنرتول منابع و 

 مشارکت در نهاد های اجتامعی بر مبنی جنسیت است. 

یژی والیتی برای بررسی هر چه بیشرت موضوع جندر در والیت کاپیسا به سطح مرکز تیم کارشناسان پالنگذاری اسرتات

والیت و ولسوالیهای نجراب و حصه اول کوهستان رسوی های انجام داده که این رسویها به شکل پرسشنامه ها، 

 مصاحبه های تصادفی و همچنان میز مدور برای تحلیل وضعیت جندر صورت گرفته است. 

وی از بخش مردان نشان میدهد، که مردان معمو آ در زراعت ومالداری، دوکانداری، نجاری و کارهای نتایج این رس 

 رسمی دولتی و غیر دولتی مرصوف هستند.

و زنان به طور معمول در کارهای امور منزل، و در کنار مردها د رکار های دهقانی و مالداری سهم میگیرند. هم چنان 

 رصوف تدریس میباشند. یک تعداد زنان در مکاتب م

متام جواب دهنده گان )خانم ها( این رسوی گفته اند، که در تهیه آب خانه، تهیه غذا، توجه به اطفال و پاک کاری 

خانه به مقدار زیاد سهم میگیرند و به زمین، درخت، موتر، مزدوری و کمپیوتر مردان بطور خاص در آن دسرتسی دارند 

د و به ماشین خیاطی، آموزش های محلی زنان خوبرت در آن دسرتسی دارند و از طرف و از طرف آنها کنرتول میشون

 زنان کنرتول میگردد. همچنان به تلیفون و پول نقد دسرتسی داشته، اما از طرف مردها کنرتول میشوند.

ز مدور تحلیل برای تحلیل بیشرت وضعیت جندر در والیت کاپیسا، تیم کارشناسان پالنگذاری اسرتاتیژیک والیتی می

وضعیت جندر با اشرتاک مناینده های )ریاست امور زنان، مقام والیت، دو تن عضو}اناث{ شورای والیتی، مجتمع 

جامعه مدنی، کمیسون اصالحات اداری و خدمات ملکی، آمریت جوانان، ریاست کار امور اجتامعی و مدیریت اقتصاد 

 خانواده گی ریاست زراعت( دایر منودند.

رتاک کننده گان به این نظر بودند، که مردان این والیت در کارهای زراعت و مالداری، دوکانداری، نجاری، متام اش

تدریس و در کارهای رسمی دولتی و غیر دولتی مرصوف اند و زنان این والیت در امورات منزل، دهقانی )سبزی کاری( 

گی مانند کشت ترکاری ها و بطور محدود د رتدریس مالداری )تهیه لبنیات(، زنبور داری، مرغداری باغچه های خان

وکارهای رسمی و غیر دولتی مرصوف اند، اما در دهقانی دوشا دوش مردها همکار بوده ولی بدلیل مرصوفیت در 

امورات منزل، بعضی رسم و رواج های نا پسند، سطح پائین اگاهی مردم و قوت جسامنی ضعیف سهم کمرت در کشت 

 یرند. وکار با مردها میگ
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متام اشرتاک کننده گان بر این باور بودند، که محصوالت زنان نسبت به مردان مساوی بوده و هر آنچه مردان از 

 دهقانی و مالداری محصول میگیرند نتیجه کار مشرتک مردان و زنان میباشند. 

شورای های انکشافی زنان در مناینده ریاست امور زنان عالوه بر تائید گفته های سایر اشرتاک کننده گان موجودیت 

ولسوالی ها را یاد آور شدند که این شوراها در هر ماه جلسات دایر منوده اکرثآ به مشکالت کاری خانم ها از طریق این 

 شوراها رسیده گی صورت میگیرد. 

ده وتاکید مناینده های ریاست کار امور اجتامعی و جامعه مدنی از بلند بودن سطح سواد در این والیت صحبت منو 

کردند که زنان به دلیل باال بودن سطح سواد شان د رموسسات دولتی و غیر دولتی هم مرصوف اند. در ادامه مناینده 

نفر بوده که  6482کمیسون اصالحات اداری و خدمات ملکی از تعداد تشکیل این والیت یاد آور شدند که به تعداد 

اکرثآ مرصوف تدریس و بطور محدود در ادارات دولتی استخدام شده و تن آن را خانم ها در سطح این والیت که  700

 مرصوف ارائه خدمت به مردم این والیت هستند.

مشکالت فرا روی محصوالت زنان را عدم موجودیت مارکیت و بازاریابی، عدم آگاهی از بازار و محصوالت، رسم و رواج 

  در امورات منزل نامربدند.ناپسند، عدم اگاهی زنان از حقوق شان و مرصوفیت بیشرت

متام اشرتاک کننده گان به این نظر بودند که منابع چون زمین، درخت، کارگری، کمپیوتر و موتر مردان دسرتسی 

داشته و از طرف مردها کنرتول میگردد. و منابع چون: پول نقد، تیلفون، ماشین خیاطی و تصامیم در خانه مردان و 

 در بعضی موارد اینها از طرف مردها کنرتول میگردد. زنان د رآن دسرتسی داشته و 

  ،احزاب سیاسی 

  ، نهاد های مدنی 

 مناینده گی های سیاسی 

  حضور دفاتر ومناینده گی های سازمان ملل متحد وهمکاران انکشافی متحابه 

 ،وضعیت کوچی ها 

 ،فعالیت رسانه ها 

 ،فرهنگ وجوانان 

 حقوق بش 

 حقوق مدنی 

 امور دینی و مذهبی 

  ورزش وتربیت بدنی 

 مصئونیت اجتامعی:

 دسرتسی به محیط زیست سامل 

 دسرتسی به خدمات اجتامعی 

 اشتغال زایی 

 داشنت رسپناه یا مسکن بر عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی 

 رسیدگی به حوادث طبیعی 

 مصونیت برای گروه های آسیب پذیر 
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مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

695,88

2  

 

662,34

5  
 

370,67

0  

 بودجه عادی
 افغانی 000ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

695,88

2  

 33,538   21,000  

 بودجه انکشافی
 افغانی 000ارقام به 

 فصل سوم
انکشافی والیات کاپیسا به تفکیک بودجه انکشافی ومصارف پروژه های 

 1397سکتور 

 معارف:

وزارت معارف در راستای تالش رسیدن به دیدگاه این اداره که عبارت از انکشاف رسمایه بشی مطابق به اصول و 

اساسات دین مقدس اسالم، احرتام به ارزش های ملی و حقوق بش از طریق فراهم آوری زمینه دسرتسی مساویانه 

مکاتب  7داراملعلمین،  7مکاتب تعلیامت عمومی،  448همه اتباع کشور به تعلیم و تربیه با کیفیت میباشد، بتعداد 

 مدارس دینی، فعالیت دارند. 33تخنیکی، 

آن از طبقه اناث در این مکاتب مشغول 47,291ذکور و  97,782شاگرد که از آنجمله  145,073مجموعا به تعداد 

 یسا را بیان میکند. فراگیری دانش هستند. جدول ذیل معلومات مخترص در مورد وضعیت معارف در والیت کاپ

 معارف

 مکاتب تخنیکی مدارس داراملعلمین مکاتب عمومی کتگوری
 تعداد شاگردان

 مجموع اناث ذکور

 145,073 47,291 97,782 7 33 7 448 تعداد

تعلیم در یک دهه گذشته در اثر فعالیت،  سعی و تالش دولت جمهوری اسالمی افغانستان فامیل ها عالقمند بیشرت به 

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

 قسمیکه در فوق دیده میشود  یک رقم قابل مالحظه را بیان میکند.

یکند، معموال وزارت معارف ساالنه بودجه قابل مالحظه در هر دو بخش عادی و انکشافی دریافت م :بودجه معارف

بودجه معارف در بخش عادی بیشرت از انکشابی میباشد و دلیل آن هم تعداد تشکیل بسیار زیاد معارف در سطح 

 والیات و مرکز میباشد. جزئیات بودجه معارف والیت کاپیسا در شکل ذیل انعکاس داده شده.

 

 

 

 

 

 

 

تعداد پروژه های که در این والیت از طریق وزارت معارف 
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

105,54

2  

 20,663  
 11,637  

 بودجه عادی
 افغانی 000ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

105,54

2   84,879  

 10,799  

 بودجه انکشافی
 افغانی 000ارقام به 

 تطبیق میباشد قرار ذیل است. تحت

 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه  

 %65 13,115,988 اعامر و تجهيز مکاتب تعليامت عمومی

 %39 5,534,936 انکشاف زيربنای تعليم و تربيه

 %0 595,584 مديريت و ارتقای ظرفيت

 %32 1,743,185 تعليامت اسالمی

 %59 3,172,098 غري رسمی سواد آموزی و تعليامت

 %82 7,771,331 والیت رسحدی شامل وغرب 11پروژه های انکشافی 

 %100 1,500,000 اعامر مکتب میر اکرب حقیار قلعه عطا خان در والیت کاپیسا

 %100 42,000 انکشاف و تقویت برنامه های سواد آموزی

 EQUIP 62,378 0%تکمیل پروژه های باقیامنده مکاتب نا تکمیل 

 %63 33,537,500 مجموع

 زراعت: 

برخ بیشرت مناطق این والیت کوهی و برای زراعت آماده نیست، اما باغ های رسشار انار، جلغوزه، و انگور در ولسوالی 

های تگاب، نجراب و مرکز این والیت وجود دارد که با اقتصاد مردم تاثیر مثبت گذاشته است. همچنان در بعضی 

 والیت گندم، لوبیا و جوار نیز کشت میشود. مناطق این

 بودجه: 

قسمیکه در شکل دیده میشود بودجه انکشافی وزارت  زراعت والیت کاپیسا به مراتب بیشرت از بودجه عادی این اداره  

این میباشد که بیانگر رسمایه گزاری های بیشرت روی زراعت در این والیت بوده و میتوان خوشبین یک آینده خوب در 

 بخش باشیم. 

  پروژه های انکشافی در والیت بامیان در حال تطبیق میباشد که جزئیات آن قرار رشح ذیل است.  11به تعداد 
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

174,41

4  

 

157,75

0  

 72,319  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

174,41

4  

 16,664   14,839  

  000ارقام به بودجه انکشافی 

 زراعت 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه  

 %3 14,401,600 ;تخمهای بذری و کود کیمیاویnbspتهیه و توزیع &

 %100 1,082,196 مالداری و صحت حیوانیبرنامه ملی انکشاف 

 %100 95,200 احیا ، توسعه و مراقبت فارمهای تحقیقاتی ، ترویجی و تولیدی

 30,347,366 20% (NHLPبرنامه ملی باغداری و مالداری )

 %100 719,600 مبارزه علیه آفات و امراض نباتی

 %8 836,000 توسعه کشت پخته و زعفران

 %100 233,000 منابع طبیعی به اشرتاک جامعه برنامه ملی تنظیم

 %100 1,941,791 پروژه آبیاری و ذخایر آب

 %3 1,747,500 ایجاد باغچه های خانگی و مصونیت غذائی

 %0 33,474,495 اعامر کمپلکس رسدخانه های عرصی

 %13 84,878,748 مجموع

 تحصیالت عالی:

محصل میباشد که تعداد  11,347در والیت هرات رصف یک پوهنتون دولتی فعال میباشد. پوهنتون هرات دارای 

 نفر آن از طبقه اناث میباشند. 4,868

 تحصیالت عالی

 تعداد محصلین تعداد استاد تعداد پوهنحی ها پوهنتون کتگوری

 4,466 152 6 البیرونی تعداد

 :بودجه تحصیالت عالی

ملیون افغانی که  174مجموعا بودجه که وزارت تحصیالت عالی برای والیت کاپیسا تخصیص داده بالغ میشود به 

 توضیحات بیشرت در مورد آن در گراف ذیل انعکاس داده شده است.
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

207,72

0  

 75,827  
 41,754  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

207,72

0  

 

131,89

3  

 

122,85

2  

  000ارقام به بودجه انکشافی 

 . تعداد پروژه های انکشافی که از جانب وزارت تحصیالت عالی در این والیت در حال تطبیق میباشد قرار ذیل است

 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه  

 ٪100 9,663,598 اعامر تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون البیرونی )والیتی(

 ٪74 7,000,000 تدویر برنامه های ماسرتی و شبانه در نهاد های تحصیلی

 ٪89 16,663,598 مجموع

 صحت عامه:

 والیت کاپیسا قرار جدول ذیل میباشاحصائیه مراکز عرضه خدمات صحی در 

 صحت

 ظرفیت تداوی مریضان تعداد دکتوران پوسته صحی شفاخانه دولتی کتگوری

 
2 229 49 14,508 

 :بودجه بخش صحت

بودجه که برای عرضه خدمات صحی در والیت کاپیسا از جانب وزارت صحت عامه در نظر گرفته شده در گراف ذیل 

 نشان داده شده.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 تعداد پروژه های انکشافی که از جانب وزارت صحت عامه در این والیت در حال تطبیق میباشد قرار ذیل است: 

 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه  

 ٪22 623,200 برنامه ملی معافيت کتلوی

 !DIV/0# - مراقبت های صحی کوچی ها

 ٪58 7,900,935 واليات کشورتاسيس مراکزتداوی معتادين در 

 ٪95 47,838,000 شفاخانه صد بسرت واليت کاپيسا

 ٪100 66,174,056 تقویت نظام صحی در مرحله عبور

 ٪75 8,857,216والیت رسحدی شامل  11پروژه های انکشافی 
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 59,413  

 6,942   4,069  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 59,413  
 52,472  

 10,617  

  000ارقام به بودجه انکشافی 

 وغرب

 ٪0 500,000 تقویه سیستم صحی )روندسوم(

 ٪93 131,893,407 مجموع

 انرژی و آب:

 پروژه در حال تطبیق قرار دارد که قرار دارد.  2در عرصه فراهم منودن منابع تولید انرژی در حال حارض بتعداد 

 بودجه:

سهم عمده  بودجه والیت کاپیسا در بخش انکشافی میباشد، که چنین پنداشته میشود که وزارت انرژی و آب تصمیم 

قرار  1397بودجه وزارت انرژی و آب برای والیت کاپیسا در سال توسعه ساحه فعالیت خویش را در این والیت دارد. 

 گراف ذیل میباشد.

 پروژه های انکشافی که در سال جاری در این والیت در حال تطبیق میباشد قرار ذیل اند:

 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه  

 ٪61 17,474,419 پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در افغانستان

 ٪0 34,997,237 تحکیم سواحل دریا ها

 ٪20 52,471,656 مجموع

 :فواید عامه

 74کیلومرت رسک اسفالتی و  262در والیت کاپیسا دو نوع رسک از جانب وزارت فواید عامه اعامر گردیده از آنجمله 

 کیلومرت رسک جغلی میباشد.

 بودجه:

ملیون افغانی که جزئیات آن در شکل ذیل نشان داده  475کاپیسا بالغ میشود به بودجه وزارت  فواید عامه در والیت 

 شده.
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

475,68

9  

 13,030   3,521  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

475,68

9  

 

462,65

9   

202,95

0  

  000ارقام به بودجه انکشافی 
پروژه های موجود انکشافی که از جانب وزارت فواید عامه 

 در والیت کاپیسا تحت تطبیق میباشد قرار ذیل است.

 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه  

 ٪89 76971841 ) وزارت فوايدعامه (برنامه ميل رسک های روستايی 

 ٪50 269340000 کیلومرت 101رسوبی به طول  -ساختامن رسک جبل الرساج 

اعامررسک جامل آغه الی بوله غین و دره بته ولسوالی نجراب و کوهستان والیت 

 کاپیسا
47,139,402 0٪ 

والیت الی نو آباد کوچی های ساکن  -رسوی، دیزاین و ساختامن رسک کرتاز

 کاپیسا
55,808,000 0٪ 

 ٪0 13,400,000 کیلومرت رسکهای کاپیسا )خارج دره غچوالن کله حوت ( 20ساختامن 

 ٪44 462,659,243 مجموع

 پروژه های انکشافی در والیت کاپیسا:

 1397لست پروژه های انکشافی والیت کاپیسا در سال 

 مرصف بودجه اسم پروژه اسم اداره شامره

مستقل اداره  1

اراضی 

 افغانستان

پروژه اداری سازی اجراء و ثبت قباله 

 جات

1500000 0 

اداره مستقل  2

 ارگانهای محلی

 8340816 9858570 پروژه شاروالی ها ی افغانستان

اداره ملی  3

حفاظت محیط 

 زیست

ظرفیت سازی ملی تعلیامت آموزش و 

 آگاهی محیط زیستی

30000 0 

ریاست عمومی  4

 انسجام کوچی

 ها

 1520098 1520098 اعامر تعمري اداری در واليات
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

کمیسیون  5

مستقل 

اصالحات اداری 

 و خدمات ملکی

 179400 358800 حامیه از خدمات ملکی افغانستان

اعامر تعمري ات لوي څارنوايل در واليات  لوی څارنوايل 6

 و ولسوالی ها

12542988 7416453 

وزارت احیاء و  7

 انکشاف دهات

( NRAPملی رسکهای روستایی )برنامه 

/برنامه ميل دسرتيس به دهات 

(ARAP) 

304015654.14 197940091.4 

وزارت احیاء و  8

 انکشاف دهات

برنامه ميل تهيه آب درروستاها و آموزش 

 حفظ الصحه محيطي

4683726.1 3743454.4 

وزارت احیاء و  9

 انکشاف دهات

پروژه هاي کوچک انکشايف در 

 احيآ و انکشاف دهات(رسحدات) وزارت 

28019400 3900951 

وزارت احیاء و  10

 انکشاف دهات

 54261960 6989721.85 (NABDPبرنامه ملی انکشاف ساحوی)

وزارت احیاء و  11

 انکشاف دهات

پروژه های والیتی -رسکهای روستائی 

 1396;سال nbspضمیمه بودجه &

18752769.36 0 

وزارت احیاء و  12

 انکشاف دهات

های آبرسانی ،تحکیم کاری و  شبکه

پروژه های  -حفر چاه آب آشامیدنی 

 1396والیتی ضمیمه بودجه سال 

1673182.38 1338560 

وزارت احیاء و  13

 انکشاف دهات

احیای مجدد کاریزها وجلوگیری از 

 سیالب ها

0 0 

ارتقای ظرفیت برای کارمندان وزارت  وزارت اقتصاد 14

 اقتصاد به شمول جندر

98000 0 

تقویت سیستم پالن گذاری، نظارت  وزارت اقتصاد 15

 وارزیابی

302400 302400 

 0 425040 مدیریت پروژه های کوچک رسحدی وزارت اقتصاد 16

 8038308 9378026 اعامر مراکز آموزشی وزارت امور زنان 17

وزارت امور  18

مهاجرین و 

عودت کننده 

 گان

حامیت از فعالیت های حقوقی، 

&nbspپالن گذاری و ادغام مجدد; 

118228.2 0 

وزارت انرژی و  19

 آب

پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در 

 افغانستان

17474419 10616901 

وزارت انرژی و  20

 آب

 0 34997237 تحکیم سواحل دریا ها
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

وزارت تحصیالت  21

 عالی

;تاسیسات وخریداری nbspاعامر &

 )والیتی(تجهیزات پوهنتون البیرونی 

9663598 9663498 

وزارت تحصیالت  22

 عالی

تدویر برنامه های ماسرتی و شبانه در 

 نهاد های تحصیلی

7000000 5175500 

وزارت حج ،  23

 ارشاد و اوقاف

 501750 5191750 اعامر مساجد

وزارت حج ،  24

 ارشاد و اوقاف

 4184575 14175684 پروژه های والیتی -اعامر مساجد 

وزارت زراعت  25

آبیاری و 

 مالداری

;تخمهای بذری و nbspتهیه و توزیع &

 کود کیمیاوی

14401600 376600 

وزارت زراعت  26

آبیاری و 

 مالداری

برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت 

 حیوانی

1082196 1082193 

وزارت زراعت  27

آبیاری و 

 مالداری

احیا ، توسعه و مراقبت فارمهای 

 ترویجی و تولیدیتحقیقاتی ، 

95200 95200 

وزارت زراعت  28

آبیاری و 

 مالداری

برنامه ملی باغداری و مالداری 

(NHLP) 

30347366 6220687 

وزارت زراعت  29

آبیاری و 

 مالداری

 719600 719600 مبارزه علیه آفات و امراض نباتی

وزارت زراعت  30

آبیاری و 

 مالداری

 70000 836000 توسعه کشت پخته و زعفران

وزارت زراعت  31

آبیاری و 

 مالداری

برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به 

 اشرتاک جامعه

233000 233000 

وزارت زراعت  32

آبیاری و 

 مالداری

 1941791 1941791 پروژه آبیاری و ذخایر آب

وزارت زراعت  33

آبیاری و 

 مالداری

ایجاد باغچه های خانگی و مصونیت 

 غذائی

1747500 60000 

 0 33474495 اعامر کمپلکس رسدخانه های عرصیوزارت زراعت  34
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

آبیاری و 

 مالداری

وزارت صحت  35

 عامه

 139500 623200 برنامه ملی معافيت کتلوی

وزارت صحت  36

 عامه

 0 0 مراقبت های صحی کوچی ها

وزارت صحت  37

 عامه

تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات 

 کشور

7900935 4564861 

وزارت صحت  38

 عامه

 45547129.14 47838000 شفاخانه صد بسرت واليت کاپيسا

وزارت صحت  39

 عامه

 65957656 66174056 تقویت نظام صحی در مرحله عبور

وزارت صحت  40

 عامه

والیت رسحدی  11پروژه های انکشافی 

 شامل وغرب

8857216 6642912 

وزارت صحت  41

 عامه

 0 500000 تقویه سیستم صحی )روندسوم(

برنامه ميل رسک های روستايی ) وزارت  وزارت فواید عامه 42

 فوايدعامه (

76971841 68846069 

رسوبی  -ساختامن رسک جبل الرساج  وزارت فواید عامه 43

 کیلومرت 101به طول 

269340000 134103569.53 

اعامررسک جامل آغه الی بوله غین و  وزارت فواید عامه 44

ولسوالی نجراب و کوهستان دره بته 

 والیت کاپیسا

47139402 0 

 -رسوی، دیزاین و ساختامن رسک کرتاز وزارت فواید عامه 45

الی نو آباد کوچی های ساکن والیت 

 کاپیسا

55808000 0 

کیلومرت رسکهای کاپیسا  20ساختامن  وزارت فواید عامه 46

 )خارج دره غچوالن کله حوت (

13400000 0 

کار، امور وزارت  47

اجتامعی، شهدا 

 و معلولین

 6700162 6700162 برنامه انکشاف مهارتها

وزارت کار، امور  48

اجتامعی، شهدا 

 و معلولین

 0 496848 پروژه ریفورم تقاعد و مصؤنیت اجتامعی

وزارت مبارزه  49

 علیه مواد مخدر

 10000000 1905167.15 (GPIتقدير ازاجراات خوب)
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

وزارت مبارزه  50

 علیه مواد مخدر

کنفرانس پنج جانبه وآگاهی عامه از 

ارضار مواد مخدر ، تشیح وباز نگری 

 پالیسی ها در سطح کشور

70000 70000 

وزارت مخابرات و  51

تکنالوژی 

 معلوماتی

 566123.66 1447200 ;فایرب نوریnbspتوسعه شبکه &

 8520544 13115988 اعامر و تجهيز مکاتب تعليامت عمومی وزارت معارف 52

 2172027 5534936 انکشاف زيربنای تعليم و تربيه وزارت معارف 53

 0 595584 مديريت و ارتقای ظرفيت وزارت معارف 54

 559667 1743185 تعليامت اسالمی وزارت معارف 55

 1870138 3172098 سواد آموزی و تعليامت غري رسمی وزارت معارف 56

والیت رسحدی  11های انکشافی پروژه  وزارت معارف 57

 شامل وغرب

7771331 6336016 

اعامر مکتب میر اکرب حقیار قلعه عطا  وزارت معارف 58

 خان در والیت کاپیسا

1500000 1500000 

انکشاف و تقویت برنامه های سواد  وزارت معارف 59

 آموزی

42000 42000 

تکمیل پروژه های باقیامنده مکاتب نا  وزارت معارف 60

 EQUIPتکمیل 

62378 0 

 636,695,090 1,267,724,638 مجموع
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 فصل چهارم
 طرح پروسس و بازاریابی سویابین وماهی پروری در والیت کاپیسا 

 با توافق محیطی.ازیاد تولید نبات سویابین از طریق کشت ورایتی های جدیدمقاوم در برابر امراض وآفات نباتی و 

 کشت ورایتی های با تولید بلند ، انواع زود رس مبنظور تولید آرد سویا،پروتین سویا، روغن سویا و شیرباکیفیت سویا. 

 انکشاف صنعت پایدار سویابین به عنوان راه حل اساسی سوء تغذی ناشی از کمبود پروتین در والیت کاپیسا. 

  بین زنان و اطفال با ایجاد و تطبیق زنجیره ارزشی سویابین درسطح والیت.محو، از بین بردن و کاهش سؤتغذی در 

حامیت از سکتور خصوصی جهت بلند بردن عرضه و تقاضای و ایجاد ارتباط بین دهاقین و رشکت تولید محصوالت 

 سویا.

 تحلیل اقتصادی محصول: 

تقاضای مارکیت برای سویابین در والیت کاپیسا بسیار خوب است و ساالنه سویابین تولید شده قبآل به بازار های کابل 

که رشکت تولید شیر سویا، روغن سویا، کنجاره  سویا را در مرکز ایجاد کرده از رستارس والیات کشور را  NEIو موسسه 

ر عرضه مینامید که شیر آن را میتوان در بازار های محلی بنام نوترینا خریداری منوده و بعد از مرحله پروسس به بازا

%( سویابین تولید شده در صورت تفاهم و قرار داد رشکت دهقان عرص با 90بدست آورد ه عرضه میگردد و حدود )

 دهاقین سویابین تولید شده توسط این رشکت خریداری خواهند گردید.

 تحلیل وضعیت:

اواخر جدیدآ در والیت کاپیسا بشکل فنی و تجارتی ترویج و مردم در کشت سویابین عالقمندی  کشت سویابین در این

دارند و تولیدات نباتات لگیومی بخصوص سویابین از لحاظ کمیت و کیفت خوب برخوردار بوده و انواع که جدیدآ 

س بوده و قبل از دیگر انواع خاندان ترویج گردیده برای تولیدات اکرث آنها تقاضا در مارکیت وجود دارد  زیرا زود ر 

لگیومی رفع حاصل میگردد، ساحه تحت کشت سویابین در والیت کاپیسا             هکتار و مقدار تولید آن              تن 

% این تولیدات در صورت تفاهم رشکت دهقان عرص میتوان توسط این رشکت خریداری و پروسس  90میباشد که 

 گردد.

 نقاط قوت: 

 آب و هوای مناسب برای تولید ورایتی های مختلف سویابین.

 خاک های مناسب برای کشت وتولید سویابین 

 دهاقین با ابتکار،عالقمند و نیروی کار.

 نزدیکی به مارکیت پایتخت و رشکت پروسس در سطح والیت.

 نقاط ضعف: 

 موجودیت عوامل ازدیاد تولید دارای کیفیت پائین

 ین از اهمیت اقتصادی سویاعدم اگاهی اکرث دهاق

 پائین بودن سطح دانش دهاقین و عدم آگاهی شان 
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 عدم موافقت رشکت با دهاقین

 فرصت ها: 

 موجودیت زمین های زراعتی.

 مساعد بودن زمینه رسمایه گزاری. 

 تقاضای بلند برای تولیدات باکیفیت سویا.

 مجودیت نیروی کار ارزان.

 موجودیت رشکت پروسس سویا 

 متوقعه:نتایخ 

 تر ویج کشت سویابین در کشور

 ایجاد فارم های ماهی پروری درین والیت 

 ایجاید فرصت های شغلی برای دهاقین درین والیت 

 بلند بردن سطح اقتصاد دهاقین 

 تولید گشت ماهای در کشور

 تهدیدات: 

 کمبود آب

 ضایع شدن محصوالت

 آفات و امراض ، خشک سالی ، سیالب و تغیر اقلیم .

 نتیجه گیری :

 جریب قطعات منایشی و آموزشی تحت نظر کارمندان ترویج مجرب احداث گردد. 3000احداث  -

 تخم های اصالح شده بذری  با اعتبار و معترب توزیع  گردد. -

مکاتب مزرعه دهاقین تحت نظر کارمندان تخنیکی ایجاد گردد و از کشت الی برداشت با دهاقین کـار صـورت  -

 گیرد.

 ت زود رس مطابق تقاضای مارکیت صورت گیرد.انتخاب نوعی -

کمیت و کیفیت محصول با استفاده از تخنیک ها و روش های جدید بلند برده شود) استعامل کودها، کنرتول  -

 امراض و آفات ، سیستم آبیاری و انتخاب نبات دومی، کود های مخصوص(.

 حامیت مالی دولت در قسمت رشد و انکشاف ساحات کشت سویا. -

 و ترغیب پروژه ها و موسسات همکار در قسمت ترویج و توسعه تولیدات نباتات صنعتی. تشویق -

مشارکت و همکاری دوامدار ادارات و واحد های رهربی والیتی در خصوص ترویج و تطبیق برنامه هـای کشـت  -

 سویابین.

 ایجاد سیستم های پروسس سویابین و ایجاد ارتباط بین دهاقین و سکتور خصوصی.  -

کیلـو  1000اگر یک جریب زمین سویابین نوع زود رس داشته باشیم که  اوسط حاصـل فـی جریـب آن هرگاه  -

افغـانی میباشـد ، پـس یـک  50گرام میباشد و قمیت فی کیلو گرام سویابین زود رس در باالی مزرعه دهاقین 

یات زراعتـی فـی افغانی برای دهقان عاید دارد و مصا رف  متام عمل 50000جریب زمین سویابین در مجموع 
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افغانی عاید خالص بدست دهقان  45000افغانی باشد پس از یک جریب زمین  5000جریب کشت سویابین 

 .د بسیار خوب برای دهاقین میباشدمی آید که این مبلغ یک عای
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 فصل پنجم
 (ANPDF/ NPPsخالصه برنامه های ملی دارای اولویت)

 برنامه  میثاق شهروندی1-1
 جدول زمانی:      

 سال میباشد. 4سال تطبیق میشود و مرحله اول آن  10مرحله بوده که طی  3این برنامه دارای 

  800,000,000دالر امریکائی  :بودجه

 800,000,000دالر امریکائی  :تعهد

 ء مالی: در مرحله اول خالی مالی وجود ندارد خال

 شورای انکشافی: شورای عرضه خدمات و مشارکت شهروندی 

رسآم افتتاح گردید و آمادگی ها برای تطبیق مرحله اول آن مطابق پالن  2016وضعیت: میثاق شهروندی در سپتمرب 

 در جریان است.

 تفصیل:

 جز اول:

 ارایه خدمات شهری 

 دالر امریکائی  383,130,000بودجه :

والیت از خدمات ذیل در مرحله اول بهرمند  34شورای های انکشافی قریه در  12000ارایه خدمات شهری: حدود 

 خواهند گردید: 

 دسرتسی همگانی به آب آشامیدنی 

زیربنای شهری: حد اقل یکی از خدماتی ابتدایی ذیل)با در نظرداشت تحلیل خال موجود، ساختار اجتامعی و قابل 

 زیربناهای کوچک آبیاری.دسرتس(: برق، رسکهای ابتدایی و یا 

شورای انکشافی شهری و   850وجوه ساحات شهری : در مرحله نخست، این بخش برنامه حکومتداری وجوه مورد نیاز

دالر امریکایی دریافت  70,000گذر را در چهار شهر عمده کشور فراهم خواهد منود. هر شورای انکشافی مبلغ  170

مات چون: بهبود رسکها و آبروها، آب آشامیدنی، مدیریت کثافات جامد، شامره خواهد منود. شورا میتواند یکی از خد

 1250تا  800شورای انکشافی و یا  5گذاری منازل و یا برق برای منازل را انتخاب منایند. هر شورای گذر )متشکل از 

یا چند خدمات از قبیل، دالر امریکایی دریافت خواهند منود. شورا ها میتوانند یک و 200,000خانواده( مجموعا  

بهبود و یا تنظیم رسکهای درجه دوم، فراهم آوری آب آشامیدنی، پارک/ ساحات تفریحی و یا میدانهای بازی برای زنان 

 و اطفال، مدیریت کثافت های جامد،برق برای روشنی منازل، پروژه ها درآمدزا برای خانم ها در یافت منایند. 

عت آبیاری و مالداری، در هآمهنگی با شوراهای انکشافی، جهت رسیدگی به اقشار خدمات زراعتی: توسط وزارت زرا

فقیر و آسیب پذیر صورت خواهد گرفت. مواد مورد نیاز تولید گندم، مواد مورد نیاز باغداری، بازسازی شبکه های 
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مد و انکشاف اقتصادی را آبیاری و مدیریت آب مزارع، نگهداری منابع طبیعی، و فراهم آوری خدمات حیوانی ایجاد درآ 

 در سطح ملی و محلی اطمینان میبخشد. 

معارف: وزارت معارف با  کمیته های معارف که مسئول بلند بردن آگاهی دهی، انسجام فامیل ها جهت ارسال اطفال 

 شان به مکاتب، و نظارت اطفال و اساتید میباشد کار خواهد منود. 

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

درطول 3-1گرفت.شهروندان از اینکه متام استادان دارای سند فراغت صنف دوازده بوده،شاگردان بین صنف های 

-7ساعت درسی و شاگردان بین صنف های  30در طول هفته  6-4ساعت درسی، شاگردان بین صنف های  24هفته 

ساعت درسی در هفته نظارت خواهند داشت نقشه برداری  مکاتب و رسوی شاگردان بیرون از مکتب  36مل شا 12

 ،نظارت خد مات معیاری،اطمینان از ایجاد یک محیط سامل ، بازسازی مکاتب و سایر فعالیت ها.

ت و کلسرت ها صحت : وزارت صحت عامه مستقیام از طریق کمیته های فرعی و شورای انکشافی صحی در بخش صح

 عرضه خدمات خواهد منود.

کمیته های فرعی در هآمهنگی با شوراهای انکشافی و کلسرت های شوراهای انکشافی مسولیت بلند بردن سطح 

آگاهی، انسجام فامیلها جهت فراهم آوری خدمات صحی برای اطفال وبزرگساالن،و نظارت از عرضه خدمات صحی 

 اری،ارایه بسته های اساسی خدمات صحی، و فعالیت های دیگر .)نظارت از عرضه حد اقل خدمات معی

 جز دوم:

 ایجاد ساختار نهاد ها 

 دالر امریکائی146,980,000بودجه: 

مطابق برنامه ایجاد شده میثاق شهروندی قادر خواهد بود سازمانهای داخلی را ایجاد مناید که درسطح وزارتخانه ها ، 

ها و تا سطح قریه جات را در برمیگیرد که این سازمانها قادر خواهد بود تا زمینه والیات ، شاروالی ها ، ولسوالی 

 پیشفت شانرا فراهم سازد . این برنامه از ارتقا ظرفیت ، کمک تخنیکی ، تسهیل و ارایه خدمات حامیت میکند.

 جز سوم:

 نظارت و ارزیابی ، کسب دانش 

 دالر امریکائی  5,400,000بودجه:

اولویت مان قرار دارد این برنامه انکشاف خواهد داد که توسط مدیران اجراییه ، سازمان دهنده گان کارهای که در 

اجتامعی صورت میگیرد.نظر به این اولویت بندی گزارش های منظم وارزیابی ها قادر خواهد بود که از سهمگیری زنان 

خلی اطمینان بخشد.در این برنامه درخواست های ، فقرا و گروه های آسیب پذیر مانند ومتقاعدین و بیجا شده گان دا

زیادی برای راپوردهی شکایت و جربان خسارات گنجانیده خواهد شد . نظر به ارزیابی که از طرف صندوق وجهی پول 

برای افغانستان صورت میگیرد از تصاویر ماهواره ای به منظور پیدا منودن خال زیر بنایی و ارایه خدمات استفاده 

رای ارایه خدمات بهرت تحقیقات متعدد نظر به برنامه طرح ریزی شده است:مانند )سی تی سی(، اجتامعی میگردد.ب

 شدن ، حسابدهی متقابل اجتامعی وارزیابی های کیفیت تخنیکی .
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 جز چهارم: 

 تطبیق و مدیریت پروژه

 دالر امریکائی  91,410,000بودجه: 

بود تا ظرفیت انستیتوت هارا از سطح ملی به سطح والیتی، از سطح این  برنامه در سطوح مخلف  قادر خواهد 

 ولسوالی ها تاسطح قریه جات بلند بربد .

شورای انکشافی و کمیته های فرعی در باره نقش فعالیت و تطبیق پروژه های  شان که شامل مدیرت مالی و تدارکات  

 میشود آموزش داده خواهند شد .

 جز پنجم :

 MCCGادغام اجتماعی و

 دالر امریکائی  45,080,000بودجه:

این برنامه که تاکید زیاد روی اجتامعی شدن گروه های آسیب پذیر که شامل زنان ،متقاعدین،بیجاشده گان داخلی 

داردانجام پذیر خواهد بود.که ارایه آن توسط تحقیق اجتامعی ، بهزیستی که رضورت به شناخت جامعه ، تحلیل 

ام کارمندان ، شورا های انکشافی وکلسرت ها و شورا های گذر همچنان نظارت و ارزیابی از چالشها ، آموزش بهرت مت

 بخش های آسیب پذیر و شمولیت آنها در برنامه صورت خواهد گرفت. 

 برنامه توامنند سازی اقتصادی زنان2-2

 جدول زمانی: پنج سال

 دالر امریکائی  200,000,000بودجه:  

 دالر امریکائی  18,000,000تعهد: 

 دالر امریکائی  182,000,000خالء مالی : 

 شورای انکشافی: شورای انکشاف منابیع بشری 

 وضعیت : 

رسامْ افتتاح گردید ، و واحد برنامه ملی توامنند سازی  2017مارچ سال  8برنامه ملی توامنند سازی اقتصادی زنان در 

اقتصادی زنان در وزارت کار امور اجتامعی برای هامهنگی بیشرت فعالیت ها تاسیس گردید در حال حارض  وزارت خانه 

 ند.ها و ادارات ذیدخل باالی انکشاف بودجه و پالن های تطبیقی برای برنامه های ملی دارای اولویت کار می منای

 تفصیل:

 جز اول :

احصائیه به اساس جندر :گسرتش ارقام احصائیوی تاثیر گزار بر فعالیت های اقتصادی زنان و تقویت ظرفیت پیگیری 

 تحلیل و استفاده از ارقام احصائیوی.
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 جز دوم :

 برداشتن موانع قانونی برای مشارکت :

های اقتصادی و حصول اطمینان از اینکه زنان به نحوه بهرت از میان برداشنت موانع فراراه اشرتاک زنان در فعالیت 

 قادر به اشرتاک در فعالیت های اقتصادی و اجتامعی میباشند .

 جز سوم :

 سواد آموزی ،مدیریت تجارت و مهارت های کاری:
کننده برنامه ملی بلند بردن دانش و مهارت های زنان جهت انجام بهرت امور در منزل و بیرون از منزل. این مورد تکمیل 

زنان صنف های سواد آموزی دایر می منایند و  36,000سال آینده به  5انکشاف منابع بشی میباشد و زارت معارف در

سال آینده زمینه آن فراهم خواهد گردید تادر مکاتب  5زنان در جریان درس میباشند. در ظرف   200,000فعال بتعداد

والیت افغانستان 34  سال آینده حداقل یک لیله زنانه در   10در ظرف روستایی بحیث معلمین استخدام گردد

 اعامرخواهد گردید.

 جز چهارم : 

 حصول اطمینان از دسرتسی گسرتده به وجوه مالی:  بهبود دسرتسی به وجوه مالی از مجراهای رسمی و غیر رسمی .

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

ارتقا ظرفیت زنان جهت اشرتاک در بازارهای زراعتی، امرار معاش باازدیاد تولید جهت بهبود امنیت غذایی و افزایش 

 در آمد خانواده ها.

 جز ششم : 

 دسترسی به بازار های خالق اقتصادی :
برای زنان و فامیل هایکه در فعالیت بهبود دسرتسی زنان به مواد با کیفیت بازار ها ، تسهیل صادرات و ایجاد عاید 

 های خالق اقتصادی مبادرت میورزند .

 برنامه  ملی زیربنا2-2
 جدول زمانی: پنج سال

 000,000 ,5,995دالر امریکایی     بودجه:

 تعهد: منابع مالی مشخص برای برخی از اجزای تأمین مالی مشخص شده اند، اما هیچ کدام تا کنون نهایی نشده اند.

 TBDمالی:  خالء

 شورای انکشافی : شورای انکشافی زیربنا

وضعیت :  این برنامه ملی دارای اولویت در زمان کنفرانس بروکسل توسعه یافت. از آن زمان، لیست پروژه ها به منظور 

اولویت بندی فعالیت ها توسعه داده شده است. پالن تطبیق آن در حالت انکشاف بوده و گزینه های مالی تحت 

 بررسی قراردارند.

 تفصیل:
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 جز اول

، گسرتش شبکه های والیتی TAPکیلو وات  500انرژی: خطوط انتقال جدید و پروژه های سب استیشن : خط انتقال 

 ، پروژه های تولید انرژی ملی، نیروگاه های آبی سيستم شميس خارج و داخل شبکه قابل تجدید. 

 دالر امریکائی 1,370,000,000بودجه:  

 م:جز دو 

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

 تدارکات.

 شبکه جاده: جاده حلقه، جاده اتصال به نقاط عبور مرزی، تونل سالنگ و جاده دسرتسی، 

O&Mهرات،  –ن هوایی هرات، تورغندی اندخوی، توسعه رسک جوی نو الی میدا -؛ شبکه ریلی )لینک کوتاه(: آقینه

شیرخان بندر. رسک حلقوی کابل، ترانسپورت عمومی، سیستم ترانسپورت  –کندز  –مزار رشیف  -شربغان -اندخوی

 ودیگر تجهیزات تخنیکی. MLATهوشمند، میدان هوایی ورادار 

 دالر امریکائی  000, 995,000 ,2بودجه: 

 جزسوم:

 منابع آبی وآبیاری:

 آبیاری، زراعتآبیاری )بازسازی طرح های موجود، طرح های جدید و مخزن آب( آثار فیزیکی

 دالر امریکائی   650,000,000بودجه:  

 چهارم:  جز

 توسعه صنایع استخراجی: مرتبط با سایر بخش ها

 بودجه: ندارد

 پنجم: جز

 مسکن، مناطق توسعه و مناطق ویژه اقتصادی سکتور شهری:

 دالر امریکائی  600,000,000بودجه: 

 ششم: جز

  Digital Casaفناوری اطالعات و ارتباطات:
 دالر امریکائی  000 ,90,000بودجه: 

 لین انتقالی  TAP 500kvو  TAPI, CASA 1000جز هفتم: ارتباطات منطقوی:

 دالر امریکائی  330,000,000بودجه: 

 انکشاف برنامه جامع ملی دارای اولویت زراعت

 سال جدول زمانی: پنج

 دالر امریکائی   1,978,100,000بودجه: 
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 تعهد:  مراجعه به اجزا

 خالء مالی:  مراجعه به اجزا    

 شورای انکشافی:  شورای ارائه خدمات و مشارکت شهروندان

وضعیت: یک پیش نویس این برنامه ملی دارای اولویت در جریان کنفرانس بروکسل انکشاف یافته بود اما هیچگونه 

تصادی و ارزش پولی را در برنداشت بنا  این برنامه ملی دارای اولویت در حال حارض مورد بررسی قرار داشته ارزیابی اق

 بازبینی و پیشفت های عملی دیگرآن  بررسی گردد. 2016تا ارزیابی اقدامات مربوط به هزینهآنالی اکترب سال 

 تفصیل:

 جز اول:

میلیون هکتار خواهد رسید،توجه 2.7میلیون هکتار به 2.45 ری شده از سال آینده افزایش زمین های آبیا 5آبیاری:در 

میلیون هکتار  خواهد رسید که باالی 3.1 به  2025دراز مدت باالی افزایش  سطح زمین های قابل آبیاری تا سال 

 خانواده تاثیر گذار خواهند  بود.  650,000 سطح زندگی

 ملیون تن غله جات خواهد بود . 8ملیون تن به 5.8نتیجه متوقعه آن افزایش از 

 دالر امریکائی  393,000,000بودجه:

 دالر امریکائی193,000,000 تعهد: 

 دالر امریکائی   200,000,000کرسبودجه:

 جزدوم:

هکتار زمین 110,000میلیون تن است.عالوه بر این 5.9سال آینده  5هدف تولیدات گندم در  گندم و دیگر حبوبات:

 3.1میلیون به  2.45 سال آینده قرار خواهد گرفت، افزایش فی واحد تولیدات از5 آبی و للمی تحت کشت گندم در 

میلیون تن برای زمین های للمی،تقویت  1.3میلیون تن به  1.03میلیون تن فی هکتار برای زمین های آبی و 

-2016ر زمین آبی و للمی(،مرحله اول برنامه ملی گندم )هکتا250,000 والیت )تقریبی، 16ارتباطات زراعتی در 

-2019( باالی کاسنت ضایعات حاصالت گندم توجه خواهد داشت ) دومیلیون تن ساالنه( ومرحله دوم )2018

 ( باالی انکشاف روش های جدید وارایه خدمات موثرتوجه دارد. 2021

 دالر امریکائی 350,000,000  بودجه: 

 دالر امریکائی  80,200,000تعهد: 

 دالر امریکائی  269,800,000کرسبودجه: 

 سوم: جز

افزایش تعداد حیوانات و / یا افزایش سطح بهره وری در هر حیوان برای پاسخگویی به تقاضای بیشرت  حیوانات اهلی:

. وترنری 1در دوبخش کلیدی(  2045میلیون الی   70 ،2025میلیون الی  47برای غذا از جمعیت رو به رشد. ) 

 . محصوالت حیوانی.2وصحت حیوانی. 

 دالر امریکائی  350,000,000بودجه: 

 دالر امریکائی  70,000,000تعهد:  

 دالر امریکائی  280,000,000کرس بودجه:  
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 جز چهارم:

هکتار زمین را تحت  400,000( بخش فرعی انتظاردارد که 2014فیصد) بانک جهانی  5.5باغداری: رشد ساالنه

% در 2افزایش 2024میلیارد دالرامریکایی به رشد تولیدات ناخالص داخلی تا سال  1.6قرارداده و کمک  پوشش

حاصالت غله جات با رسمایه گزاری درست درطرح احیای آبیاری امکان پذیر است.  ظرفیت باال بردن تولیدات ناخالص 

(. توسعه زمین های 2012میلیارد دالرامریکایی در سال  1.4) با مقایسه  2024میلیارد تا سال  3.23داخلی به 

% درسال. افزایش صادرات   10-5هکتار. افزایش فی هکتار تولیدات با افزایش تولیدات  12,400باغداری ساالنه به 

تولیدات  15–10% درسال. توسعه محصوالت صنعتی از قبیل)کتان، زعفران و سویا( و5محصوالت باغ داری حداقل 

 سال آینده.5ری با ارزش، به شمول میوه های خشک وتازه در باغدا

 دالر امریکائی   350,000,000بودجه:   

 دالر امریکائی   70,000,000تعهد: 

 دالر امریکائی   280,000,000کرسبودجه: 

 جز پنجم: 

ومین نشست پاریس رویکردهای تغییر آب و هوا با کشورهای همسایه و چارچوب )بیست یک  مدیریت منابع طبیعی:

در رابطه به تغیر اقلیم( مقایسه شده است. توسعه اقتصادی پایدار جوامع که به منابع طبیعی بستگی دارد. این جزء 

ستون است: جنگلداری، مراتع و مدیریت گیاهان دارویی، مدیریت منطقه حفاظت شده، توسعه رسمایه  4دارای

 انسانی وغیر انسانی.

 دالر امریکائی   318,700,000بودجه:  

 دالر امریکائی    17,000,000تعهدات: 

 دالر امریکائی 301,700,000کرسبودجه: 

 جز ششم:

نفوس کشور از مصونیت غذایی برخوردارنیستند. تغییرات اقلیمی، خطرات طبیعی و  ٪ 33مصونیت غذایی وتغذیه:

 درگیری باعث تأثیر بر دسرتسی اساسی مواد غذایی می شود. کشاورزی شهری و باغداری خانگی تشویق خواهد شد.

 دالر امریکائی  81,400,000بودجه:      

 دالر امریکائی   17,000,000تعهدات:   

 دالر امریکائی64,400,000 کرسبودجه:

 جز هفتم:

 تشکیل خواهند شد. سال آینده 2لغوشده و در  ساختار و فرایندها وزارت زراعت اصالحات اداری:

 جزهشتم: 

تحقیقاتی که  مسیر مهم برای نگهداری و توسعه فعالیت های زراعتی است.بزرگرتین رسمایه گذاری  تحقیق وتوسعه:

خواهد بود چرا که نزدیک به دهقان است و از رویکردهای دهقان محور با ارائه خدمات در ریاست های زراعت والیتی  

 حامیت می کند.

 دالر امریکائی 50,000,000بودجه: 
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 دالر امریکائی3,500,000 تعهدات: 

 دالر امریکائی  46,500,000 کرسبودجه:   

 جز هشتم: 

لش بزرگ است. بانک های تجاری می توانند نقش دسرتسی به قرضه توسط کشاورزان همچنان یک چا اعتباردهی:

داشته باشند. سیاست های مالی بهرت تعریف شده برای تحریک اعتبار مورد نیاز است. در این میان بانک توسعه 

 سال آینده و "واسطه های مالی" نیز شامل می شود. 5 زراعتی در 

 .دالر امریکائی ) هیچ تعهدی صورت نگرفته(100,000,000بودجه: 

 جز نهم:

حامیت از سکتورخصوصی: مشارکت در بخش خصوصی به عنوان فعالیت های بیشرتزراعتی)مسائل مربوط به نظارت، 

سال آینده،وزارت زراعت آبیاری و مالداری  به دنبال اسرتاتیژی توسعه  5تعرفه های فصلی، مشوق های مالیاتی(؛ طی

ش زنجیره ارزش برای تحریک تقاضای بازار و بهره اقتصادی بر اساس رسمایه گذاری بخش خصوصی در پرداز 

 وریزراعتیاست.

 جز دهم:

 مبارزه با مواد مخدر، زنان در کشاورزی و مبارزه با فساد. بخش های همه شمول:

 پالن اصالحی سکتور عدلی و قضایی 

  جدول زمانی: پنج سال 

 بودجه : کار روی بودجه در حال جریان است 

 خالء مالی :

 انکشافی: حکومتداری، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداریشورا ی 

 وضعیت:

این برنامه دارای اولویت توسط کمیته عدلی و قضایی کابینه تائید گردیده  تطبیق آن در حال حارض بعهده مجلس 

قرار دارد، و شورای عالی برای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد میباشد.و اسناد در حالت ترجمه به زبان  انگلیسی 

متام وزارت خانه ها و ادارات ذیدخل کار بر روی برنامه های عملیاتی خویش را دنبال میکند و هزینه های آن را می 

 پردازند.

 تفصیل:

 اصالحات ساختاری موسسات بخش عدلی     ) در جریان ( جزاول :

 ارتقا ظرفیت )  جریان دارد (  جزدوم:

 دارد( مبارزه با فساد ) جریان جزسوم:

 شفافیت و پاسخگویی ) جریان دارد( جز چهارم :

 برنامه آگاهی دهی عمومی بازار )جریان دارد ( جز پنجم :
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 بررسی و اصالح قوانین ) جریان دارد ( جز ششم :

 پروگرام  انکشافی معادن و منابع 
 جدول زمانی: پنج سال

 دالر امریکائی130,032,450بودجه: 

 تعهد:

 خالء مالی:

 انکشافی: شورای های انکشافی زیربناشورای 

ماه می با دونر ها  16وضعیت : طرح ابتدائی توسط وزارت معادن و پطرولیم ترتیب گردیده و برای نظر خواهی به تاریخ 

 انکشاف خواهد یافت   2017رشیک ساخته شده و یک برنامه تفصیلی در ماه اکتوبر سال 

 تفصیل:

 جز اول:

 ارتقا ظرفیت صنعتی :

 دالر امریکائی  25,541,700جه: بود

 ارتقا ظرفیت وزارت خانه برای تقویت بهرت مدیریت 

 چارچوب حاکمیت شفاف و پاسخگو

 اصالحات رشکت های دولتی

 اصالحات در  پالیسی ها و قوانین 

 جز دوم : 

 Geo-technicalارتقا رسمایه گذاری و اطالعات 

 دالر امریکائی 241,600 ,40بودجه :

 AGSگسرتش قابلیت های 

 معلومات و رسمایه گزاری 

 جز سوم : 

 مقررات، بازرسی و تطابق 

 دالر امریکائی   150 ,39,584  بودجه : 

 بهبود چارچوب قانونی

 بهبود جواز  و تطابق قرارداد ها 

 تقویت نظارت وارزیابی 

 برنامه انکشافی نیروی بشی

 جدول زمانی: پنج سال

 گردیدبودجه: تعیین خواهد 

 تعهد:



 

67 

 

 وزارت اقتصاد
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 خالء مالی:

 شورای انکشافی: شورای انکشافی قوای بشی

وضعیت: مسوده طرح ابتدایی این برنامه ملی دارای اولویت تهیه گردیده، که  فعال تحت بررسی حکومت میباشد.پالن 

 تهیه خواهد گردید. 2017مشح این برنامه الی اکتوبر 

 تفصیل:

 جز اول :

 آموزش های  حرفوی و تخنیکی

:تفکیک میان  تعلیامت حرفوی  اساسی برای    (TVET)نیاز فهمیدن تفکیکی از تعلیم  تخنیکی حرفوی و آموزش 

 ( و آموزش،آموزش مجدد کسانیکه بیکار اند، وآموزش بیشرت  برای کارمندان و بزر گساالن 19-15جوانان )

 % رسیده است.5(، فعال فقط به  19-15تفکیک گروپ های مورد نظر:نیاز برای رسیدن زیادتر گروپ های مورد نظر ) 

 مدرن سازی دوره آموزشی سنتی

 مدیریت خودی رشکت ها

 همکاری میان سکتور خصوصی و سکتور های عامه

 تحقیق ورسیده گی به نیاز

 جزدوم :

 تحصیالت عالی

 یالت در پوهنتون هابهبود یافنت کیفیت تحص

 مدرن ساخنت رضوریات تدریس و آموزش پوهنتون

 توسعه تیم کاری تحصیل کرده متخصص  و واجد رشایط

 صدور مجوز، تضمین کیفیت و اعتبار نامه موسسات  تحصیالت عالی به اساس معیارات بین املللی

 ی افغانکیفیت درباره تحصیالت عالی سکتور خصوصی تحقیق و محصول از پوهنتون ها

 برنامه حکومتداری مؤثر 

 جدول زمانی : پنج سال

 بودجه: کار در حال جریان است 

 تعهد:

 خالءمالی :

 شورا ی انکشافی: شورای حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

 وضعیت:

والیتی  بخش مدیریت مالی عامه  تکمیل گردیده و تحت تطبیق قرارد دارد.  جهت تکمیل بخش پالیسی حکومتداری 

 کار جریان دارد. 

 تفصیل: 
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 جز اول :

 مدیریت مالی عامه  

بخش اصالح مدیریت عامه  تحت  تطبیق است. میکانیزم تطبیق آن ازطریق پالن بهبود اجراات مالی صورت میگیرد، 

ساله برای همه اشرتاک کننده گان تیم )  5گشایش یافت.این پالن به اساس طرح پالن  2016که این پالن در سال 

جهت دادن  انگیزه  وپیگیری از (TBPM)اساسا  وزارت مالیه و دو ارگان خارج از وزارت( با  روش  مدیریت اجراات تیم  

 اجراات میباشد.

 جز دوم :

 حکومتداری والیتی
مستقل دولتی بشمول اداره بخش حکومتداری  تحت بررسی گروپ کاری که مشتمل از چندین وزارت و إدارات 

مستقل ارگان های محلی ، وزارت مالیه )معینیت پالیسی وریاست عمومی بودجه(، وزارت اقتصاد ووزارت احیا و 

انکشاف دهات  میباشد.  هدف این گروپ کاری  تهیه یک سند جامع است که شامل پالیسی نهای  بودجه والیتی، به 

 والیتی و مقرره پالن والیتی میباشدهمین ترتیب مسوده پالیسی حکومتداری 

تنظیم یافته است تهیه خواهد  1394/2015این  سند نظر به پالیسی  بودجه والیتی ابتدایی موجود ، که در سال 

گردید. این برنامه  حکومتداری والیتی از پایین به برنامه میثاق شهروندی ارتباط و پیوند خواهد خورد و هدف آن تهیه 

 داری  میباشد، که بهبود عرضه خدمات، حسابدهی، و منایند گی حکومت را تسهیل مناید.یک پالن حکومت

 برنامه انکشاف شهری:

 جدول زمانی : پنج سال

 بودجه:   کار در حال جریان است 

 تعهد: 

 خالء مالی :

 شورا ی انکشافی: شورای انکشافی زیربنا 

بروکسل ترتیب گردیده بود که سه ستون اصلی به عنوان  وضعیت :  یک طرح ابتدای برای این برنامه در کنفرانس

چارچوب کلی برای این برنامه ملی شناخته شده . وزارت خانه ها و ادارات ذیدخل  باالی توسعه بودجه و برای آماده 

 سازی برنامه اجرائیوی کار میکنند .   

 تفصیل :

 جز اول:

 تقویت و انسجام مدیریت شهری:
ریزی شهری جهت اتخاذ برنامه های مختلف در سطح اداری.برنامه ملی پالیسی انکشاف اصالح چارچوب برنامه 

 شهری اسرتاتیژی ملی شهری تدوین و تصویب گردید .
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 جزدوم  

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

برنامه تقویت همبستگی ملی از طریق شورا های انکشافی و جلسات گزر ها به وسیله ساختار های موجوده اجتامعی  

 و سکتور خصوصی انکشافی و تطبیق پالن جدید شهری .

 جز سوم :

 اطمینان از مسکن مناسب و دسرتسی به اقتصاد شهری و زیربنا

قه و محل / تقویت پارک های صنعتی مراکز گزر های کو چک و شناسایی پروژه های عمده مورد نیاز در سطح منط 

 متوسط در پنج شهر های عمده با در نظر داشت موثریت های موجود 

 برنامه انکشاف سکتور خصوصی 

 جدول زمانی :  پنج سال 

 بودجه:

 تعهد :

 خالء مالی:

 شورای انکشافی : شورای عالی اقتصادی
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 وزارت اقتصاد

 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 فصل ششم
 : احصائیوی به سطح ملیگزیده شاخص های 

گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه مشرتکا ، توسط وزارت اقتصاد، اداره ملی احصائیه و معلومات و 

وزارت کار و امور اجتامعی، شهدا و معلولین، ترتیب گردیده است که در بر گیرنده ارقام جدید در سیزده بخش مختلف 

رابری، مصئونیت غذایی، کار و اشتغال، معارف، صحت، جنسیت، مسکن و دسرتسی به شامل ارقام نفوس، فقر وناب

 .خدمات اساس، مصئونیت اجتامعی، زراعت و مالداری، سکتور حقیقی، سکتور مالی و سکتور خارجی، می باشد

 وساده، دراین بسته معلوماتی، ارقام شاخص های مهم احصائیوی و اقتصادی  به شکل مطلق و نسبی به طور مخترص

انعکاس داده شده بنا ، برای استفاده کنندگان ارقام که در بخش های متذکره به معلومات مخترص رضورت داشته 

باشند، می تواند ممد واقع گردد. در صورت رضورت به تفصیل بیشرت، استفاده کنندگان، می توانند منابع ارقام را که 

  یند.در ستون اخیر جداول ذکر شده است، دریافت منا

با آنکه ارقام مندرج این نشیه به سطح ملی تهیه و ارایه گردیده است ولی بعضی شاخص های که امکانات تجزیه آن  

 به سطح شهری، دهاتی و کوچی و جود دارد به تفکیک ساحات مسکونی نیز ارایه گردیده است. 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 1396ترکیب نفوس کشور در سال 

 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه

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

 نفوس 1

تعداد مجموع افرادیکه در یک زمان معین در یک ساحه  نفوس کشور 1.1

 جغرافیائی زندگی میکنند.معین 

نشیه برآورد نفوس  نفر 31,575,018 ٪100

1397 

 

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

1397 

 

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

1397 

 

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

1397 

 

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

1397 

 

اناث بوده و نشان دهنده نبست نفوس ذکور بر نفوس  نسبت جنس 1.6

 تعداد مردان در مقابل صد زن می باشد.

رسوی وضعیت زندگی   ٪105

 1395در افغانستان 

 

نسبت وابستگی  1.7

 اطفال

 15ر )سن کاساله( بر نفوس  14الی  0نسبت اطفال )

 (64الی 

رسوی وضعیت زندگی   96.09٪

 1395در افغانستان 

 

نسبت وابستگی کهن  1.8

 ساالن

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

64) 

رسوی وضعیت زندگی   5٪

 1395در افغانستان
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

نسبت وابستگی  1.9

 مجموعی

+  و باالتر از آن بر نفوس سن 65و  14-0نسبت افراد سن 

 (64الی  15کار  )

رسوی وضعیت زندگی   101٪

 1395در افغانستان 

  

از تغییر )افزایش یا کاهش( در اندازه نفوس در عبارت  میزان رشد نفوس 1.10

فاصله معین زمانی میباشد که معمو آ به فیصدی ارائه 

 میشود

نشیه بر آورد نقوس   -2 2.14٪

1397 

  

فیصدی نفوس به  1.11

تفکیک گروپ های 

 سنی وسیع

 سال 14- 0( 1)

 سال 15-64( 2)

 (3 )65+ 

 %47.52 فیصدی گروپ های سنی نفوس از مجموع نفوس

49.91% 

3 2.57% 

14,124,916 

14,835,404 

764,003 

نشیه بر آورد نقوس 

1396 

  

 

 

 

 فقر و نابرابری 2

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

یی اغیر غذفیصدی نفوس که مجموع مصارف موادغذایی و  میزان فقر 2.1

ملی قرار داشته  باشد.خط فقر ن پائین تر از شا  

زندگی  رسوی وضعیت 15,837,319 54.5٪

 1395در افغانستان 

 

میزان فقر به  1.2.1 2.2

 تفکیک محل اقامت:

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

( شهرها 1فیصدی نفوس تحت خط فقر از مجموع نفوس در )

 ( نفوس کوچی3( دهات و )2)

41.6% 

58.6% 

 

2,877,417 

13,033,139 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 

 

فاصله وسطی بین سطوح مصارف فقرا و خط فقر بنام شگاف  شگاف فقر 2.3

 فقر یاد می گردد و شدت فقر را نشان می دهد.

رسوی وضعیت زندگی   15٪

 1395در افغانستان 

  

file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

فیصد  20سهم مرصف  2.4

فقیرترین در مرصف 

 مجموعی

فیصد فقیرترین نفوس از مجموع مصارف  20مصارف مجموعی 

 متام نفوس کشور

وضعیت زندگی رسوی   7.3٪

 1395در افغانستان 

  

نشاندهنده توزیع عاید/ مرصف می باشد، این شاخص در بین  رضیب جینی 2.5

 و یک تحول می کند. 0

نشان دهنده توزیع غیر  1نشاندهنده توزیع عادالنه کامل و  0

 عادالنه مطلق می باشد

رسوی وضعیت زندگی   0.31

 1395در افغانستان 

  

خانوارهای فقیر نسبت  2.6

به تفکیک  اشتغال 

رئیس خانوار در 

 سکتور

 ( سکتور زراعت1)

 ( سکتور صنعت2)

 ( سکتور خدمات3)

تعداد خانوارهای فقیر که رئیس خانوار در سکتور های مختلف 

 مرصوف کار اند، از مجموع نفوس تحت خط فقر

63  % 

58 % 

45 % 

 

رسوی وضعیت زندگی  

 1395در افغانستان 

  

 مصئونیت غذایی 3

میزان عدم مصئونیت  3.1

 غذایی

خذ کیلو کالری در روز ا 2100از کمتر فیصدی نفوس که 

 ایدمینم

رسوی وضعیت  12,984,273 44.6٪

زندگی در 

 1395افغانستان 

29,112,719  

فیصــدی  -نفــر

باســاس نفــوس 

-17رسوی 

2016 

ــده  محاســبه ش

 است
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

میزان عدم مصئونیت  3.2

 غذایی شدید

کیلوکالری اخذ  1500نفوس که روزانه کمرت از فیصدی 

 مینامید

رسوی وضعیت  3,899,437 13.4٪

زندگی در 

 1395افغانستان 

  

 

 

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

 در روز میباشد

رسوی وضعیت  8,763,895 30.1٪

زندگی در 

 1395افغانستان 

  

 کار و اشتغال 4

میزان نفوس در سن  4.1

 کار

و  باال تر از مجموع نفوس کشور 14فیصدی افراد سن  رسوی وضعیت زندگی  15,902,108 54,6٪ 

 1395در افغانستان 

  

میزان نفوس در سن  4.2

کار به تفکیک محل 

 اقامت:

 (شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

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

2. 69.4 % 

3.  4.6٪ 

1. 4,127,528 

2. 11,049,294 

3. 724,286 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 

   

میزان مشارکت نیروی  4.3

کار به تفکیک 

 جنسیت

 ( هر دو جنس1)

 مرد   (2)

 زن   (3)

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

 کار اند.

1. 53.9٪ 

2. 80.6٪ 

3. 26.8٪ 

1. 8,478,434 

2. 6,392,655 

3.2,085,779 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

میزان مشارکت نیروی  4.4

کار به تفکیک محل 

 اقامت:

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 (کوچی3)

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

 بیکار اند.

1. 48.0٪ 

2. 54.9٪ 

3. 72.4٪ 

1. 1,962,974 

2. 5,993,117 

3. 522,370 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 

 

نسبت اشتغال بر  4.5

 نفوس

رسوی وضعیت زندگی   ٪41.33 فیصدی نفوس مرصوف کار از نفوس سن کار

 1395در افغانستان 

 

میزان بیکاری به  4.6

 تفکیک جنسیت:

 نس( هر دو ج1)

 ( مرد2)

 ( زن3)

ر جستجو کااز رسوی، در قبل هفته یک که فیصدی نیروی کار 

ساعت هفته گذشته کمرت از هشت ی طیا و یا بیکار بوده اند و 

 ر کرده اند. )تعریف ملی(کا

1. 23.9٪ 

2. 18.3٪ 

3. 41.0٪ 

1. 2,024,800 

2. 1,170,100 

3. 854,700       

 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 

 

 

میزان بیکاری به  4.7

 محل اقامت:تفکیک 

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ملی4)

ر جستجو کااز رسوی، در قبل هفته یک فیصدی نیروی کار که 

ساعت هفته گذشته کمرت از هشت ی طیا و یا بیکار بوده اند و 

 ر  کرده  اند. )تعریف ملی(کا

1. 26.5٪ 

2. 24.0٪ 

3. 12.3٪ 

4.23.9 % 

1. 520,600    

2. 1,439,800 

3. 64,300      

4.2,024,800 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

میزان کم کاری )کار نا  4.8

 کافی(

از قبل هفته یک سال و باالتر از آن که در  14فیصدی افراد 

 40از کمتر روی مشغول کار بوده اند ولی طی هفته متذکره س

و  ساعت کار کرده باشند، در حالیکه برای کار اضافی متایل

 فرصت داشته اند به اساس:

 ( نیروی کار فعال.1)

 (  اشتغال.2)

1. 15.6% 

2. 20.5% 

 

رسوی وضعیت زندگی  1,320,928

 1395در افغانستان 

 

 سه کتگوری کار شاقه طفل از لحاظ سن تعریف شده است: کار اطفال 4.9

ساله انجام شود، بدون در  11-5. هر کاریکه توسط اطفال 1

 یا رشایط کار، نظر داشت ساعات

ساعت  14سال حداقل  14-12( هر کاریکه توسط اطفال 2 

 انجام می شود و یا اجرای کار های خطر ناک، 

 43ساله برای  17-15( کاریکه توسط اطفال بین سنین 3

ساعت یا بیشرت انجام شود، یا کار های خطر ناک، کار شاقه 

 طفل تلقی میگردد.

دگی رسوی وضعیت زن 2,736,200 26.50٪

 1393در افغانستان 

 

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

هفته گذشته کمرت از ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کا

 ر داشته اند. )تعریف ملی(ساعت کاهشت 

رسوی وضعیت زندگی  84,2000 30.7٪

 1395در افغانستان 

  

بیکاری جوانان  میزان 4.11

 به تفکیک جنسیت

 مرد   (1)

 زن   (2)

 هر دو جنس (3)

از رسوی، در قبل هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )

هفته گذشته کمرت از ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کا

 ر داشته اند. )تعریف ملی(ساعت کاهشت 

1. 44 % 

2. 46 % 

3. 30.7٪ 

1. 523,709 

2. 396,683 

3. 842,000 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

میزان بیکاری جوانان  4.12

به تفکیک محل 

 اقامت:

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

از رسوی، در قبل هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )

هفته گذشته کمرت از ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کا

 ر.ساعت کاهشت 

1. 39.1٪ 

2. 29.6٪ 

3. 13.3٪ 

1. 144,232 

2. 366,467 

3. 13,010 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 

 

فیصدی نیروی کار که توامنندی خواندن، نوشنت و حل  نیروی کار با سواد 4.13

 محاسبات ریاضی را داشته و ساده باشد.

رسوی وضعیت زندگی  5,629,256 35.85٪

 1395در افغانستان 

 

اشتغال  در سهم  4.14

 سکتور زراعت

و عت های مربوط به زرافعالیت فیصدی افراد شاغل  که در 

 ول به کار هستند.مشغمالداری 

رسوی وضعیت زندگی  2,814,511 44.3٪

 1395در افغانستان 

 

سهم اشتغال در  4.15

 ساختامن سکتور

فیصدی افراد شغال که در فعالیت مربوط به ساختامن مشغول 

 به کار هستند.

رسوی وضعیت زندگی  619,887 9.8٪

 1395در افغانستان 

 

سهم اشتغال در  4.16

 سکتور تولید

رسوی وضعیت زندگی  511,454 ٪8.1 فیصدی نیروی کار که در سکتور تولید مشغول کار هستند.

 1395در افغانستان 

 

سهم اشتغال در  4.17

سکتور معادن و 

 استخراج

رسوی وضعیت زندگی  11,977 ٪0.2 مشغول کار هستند.فیصدی نیروی که در سکتور معدن 

 1395در افغانستان 

 

سهم اشتغال در  4.18

سکتور خدمات عامه، 

 شخصی و اجتامعی

فیصدی نیروی کار که در سکتور خدمات عامه ، شخصی و 

 اجتامعی مشغول  کار اند.

رسوی وضعیت زندگی  1,252,987 19.7٪

 1395در افغانستان 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

اشتغال در سهم  4.19

سکتور های تجارت 

عمده ، پرچون ، 

 رستورانت و هوتل ها

فیصدی نیروی کار که در سکتور تجارت عمده، پرچون، 

 رستورانت و هوتل ها مشغول کار اند.

رسوی وضعیت زندگی  700,530 %11

 1395در افغانستان 

 

سهم اشتغال در  4.20

سکتور های 

ترانسپورت، ذخایر، 

 ارتباطات و معلومات

فیصدی نیروی کار که در سکتور ترانسپورت، ذخایر، ارتباطات و 

 معلومات مشغول کار اند.

رسوی وضعیت زندگی  368,063 5.8٪

 1395در افغانستان 

 

سهم اشتغال در  4.21

سکتور های مالی، 

بیمه، رهنامیی 

 معامالت و تجارت

فیصدی نیروی کار که در سکتور های مالی، بیمه ، رهنامیی 

 و تجارت مشغول کار اند.معامالت 

رسوی وضعیت زندگی  65,583 % 1

 1395در افغانستان 

 

سهم اشتغال در  4.22

سکتور های برق ، گاز 

 و آب

فیصدی نیروی کار که در سکتور های برق ، گاز و آب مشغول 

 کار اند.

رسوی وضعیت زندگی  4,935 0.1٪

 1395در افغانستان 

 

رسوی وضعیت زندگی  1,008,148 ٪15.7 هر روز به طور انفرادی کار میکنندکارگران که  کارگران روزمزد 4.23

 1395در افغانستان 

 

کارگران با معاش،  4.24

 خصوصی

کارگران که بر اساس یک قرار  داد در سکتور خصوصی 

 مرصوف کار اند

رسوی وضعیت زندگی  453,859 7.1٪

 1395در افغانستان 

 

کارگران با معاش،  4.25

 دولتی

کارگران که بر اساس یک قرار  داد در سکتور دولتی مرصوف 

 کار اند.

رسوی وضعیت زندگی  649,105 10.1%

 1395در افغانستان 

 

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

 1395در افغانستان 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

  ٪2.6 .کنند کسانیکه کارگر استخدام می کارفرما 4.27

169,488 

 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 

 

فامیلی بدون   کارگران 4.28

 مزد و معاش

رسوی وضعیت زندگی  1,573,539 %24.5 کسانیکه بدون مزد کار می کنند.

 1395در افغانستان 

 

 معارف 5

ن نداخونایی اتوسال و باالتر از آن که  15س نفوی فیصد میزان سطح سواد 5.1

 باشند.را داشته نوشتن و 

رسوی وضعیت زندگی  5,253,950 34.8%

 1395در افغانستان 

  

میزان حضوریابی  5.2

 خالص )دوره ابتدائیه(

سال که واجدین صنوف ابتدائیه  12-6فیصدی سنین 

( اند و فعاالنه در مکاتب حارض اند. در 6الی  1)صنوف 

اسالمی شامل این شاخص مشمولین و حارضین مدارس 

 منی باشند.

رسوی وضعیت زندگی  2,875,627 56.1%

 1395در افغانستان 

  

میزان حضوریابی  5.3

 خالص )دوره ثانوی(

سال که واجدین نهادهای  18الی  16فیصدی سنین 

( اند در صنوف خویش 12 – 7تعلیامت ثانوی )صنوف 

حارض اند. در این شاخص مدارس اسالمی شامل منی 

 باشند.

رسوی وضعیت زندگی  1,359,552 35.7%

 1395در افغانستان 

  

میزان حضوریابی  5.4

تحصیالت  خالص در 

 عالی

که واجدین نهاد های  24الی  19فیصدی نفوس سنین 

تحصیالت عالی می باشند.در این شاخص مدارس 

 اسالمی شامل منی باشند.

رسوی وضعیت زندگی  238,864 9.7٪

 1395در افغانستان 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

میزان حضوریابی  5.5

تحصیالت  خالص در 

 عالی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

نسبت خالص حضور به حیث تعداد شاگردان بر گروپ 

تیوریکی سن مکتب برای یک سطح معین تعلیمی 

محاسبه شده و به فیصدی از مجموع نفوس هامن گروپ 

تدائی، برای اب 6-12سن بیان می شود. درین گزارش 

برای تحصیالت عالی  24تا 19برای ثانوی و  18تا 13

 .مورد استفاده قرار گرفته است

1. 18.1% 

2. 6.9% 

3. 0.2% 

4. 14.9% 

5. 4.8% 

1. 124,086 

2. 114,527 

3. 251 

4. 177,807 

5. 61,057 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 

 

میزان حضوریابی  5.6

ناخالص در تعلیامت 

 ابتدائی

فیصدی شاگردان که در دوره ابتدائیه حضور دارند، از 

12الی  6مجموع افراد بین سنین   

رسوی وضعیت زندگی  3,714,749 72.5٪

 1395در افغانستان 

 

میزان حضوریابی  5.7

ناخالص در تعلیامت 

 ابتدائی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

ابتدائیه حضور دارند، از فیصدی شاگردان که در دوره 

، به تفکیک:12الی  6مجموع افراد بین سنین   

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

1. 95.5% 

2. 69.9% 

3. 8.9% 

4. 84.4٪ 

5. 58.9% 

1. 1,113,610 

2. 2,577,021 

3. 241,11 

4. 2,302,328 

5.1,412,414 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 

 

میزان حضوریابی  5.8

ناخالص در تعلیامت 

 ثانوی

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی حضور دارند، 

 18الی  13از مجموع افراد بین سنین 

رسوی وضعیت زندگی  1,824,227 48.0%

 1395در افغانستان 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

میزان حضوریابی  5.9

ناخالص در تعلیامت 

 ثانوی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ذکور( 4)

 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی حضور دارند، 

( 1به تفکیک ) 18الی  13از مجموع افراد بین سنین 

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

69.2% 

42.5% 

2.6% 

63.0% 

5. 32.2% 

1.  709,379 

2. 1,110,552 

3. 4,296 

4.  1,229,286 

5. 594,941 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 

 

میزان حضوریابی  5.10

  ناخالص در 

 تحصیالت عالی

فیصدی شاگردان که در دوره تحصیالت عالی حضور 

 24الی  19دارند، از مجموع افراد بین سنین 

رسوی وضعیت زندگی  347,141 14.1%

 1395در افغانستان 

  

میزان حضوریابی  5.11

   ناخالص در

 تحصیالت عالی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره  تحصیالت عالی حضور 

به تفکیک  24الی  19دارند، از مجموع افراد بین سنین 

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

1. 27.3٪ 

2. 9.6٪ 

3. 0.2٪ 

4. 20.6٪ 

5. 5.0٪ 

1. 187,057 

2. 157,833 

3. 251 

4. 245,171 

5.101,970 

رسوی وضعیت زندگی 

 1395در افغانستان 

 

 

 

 

 

 

میزان سواد زنان  5.12

و باالتر از  14)سنین 

 آن(

سال و باالتر از آن که توانایی خواندن و  14فیصدی زنان 

 نوشنت را داشته باشند.

رسوی وضعیت زندگی  1,657,346 29.3%

 1395در افغانستان 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

نسبت تساوی  5.13

 جنسیت در دوره:

 ( ابتدائیه1

 ( متوسطه2

 ( لیسه3

ان به میزان حضور یابی ختردخالص ر حضومیزان تناسب 

 ان در دوره های ابتدائیه، متوسطه و لیسه.پسرخالص 

 

1. 0.71٪ 

2. 0.51٪ 

3. 0.39٪ 

رسوی وضعیت زندگی  

 1395در افغانستان 

 

 صحت 6

دسرتسی به مراقبت  6.1

قبل از های صحی 

 تولد

سال که عروسی کرده اند و در  49-14فیصدی خانم های 

دوران حامله گی حد اقل یک بار تحت معاینه یکی از 

کارمندان صحی )داکرت، قابله، نرس و یا هم کارمند صحی 

 جامعه( قرار گرفته باشند

رسوی وضعیت زندگی  2,560,718 59٪

 در افغانستان

1395 

ارقـــام تـــام بـــه 

اســــــــــــــاس 

از  محاســـــبات

ـــوس  ـــرآورد نف ب

و  1396کشـور 

 96صــــــــفحه 

رسوی صحت و 

ـــــــوگرافی  دیم

بدســت  1396

 آمده است.

والدت های انجام  6.2

شده با حضور 

 اشخاص ماهر صحی

سال که عروسی کرده اند و  49-14فیصدی خانم های 

والدت اخرین طفل شان تحت نظر شخص ماهر صحی 

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

 گرفته باشد.

رسوی وضعیت زندگی  2,231,502 51%

 در افغانستان

1395 

ارقـــام تـــام بـــه 

اســــــــــــــاس 

محاســـــبات از 

ـــوس  ـــرآورد نف ب

   1396کشور 

میزان مرگ و میر  6.3

 مادران

 100تعداد مرگ و میر مادران در دوران حاملگی در هر 

 هزار والدت زنده در سال

رسوی صحت و   1291

 1396  دموگرافی
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

میزان مرگ و میر  6.4

 اطفال

سال در افغانستان در  5تعداد مرگ و میر اطفال زیر سن 

 سال )وفیات در هر یک هزار تولد زنده(

 

 

رسوی صحت و   55

 1396  دموگرافی

ــــــــــرنس:  ریف

 161صــفحه از 

رسوی صحت و 

ـــــــوگرافی  دیم

1396  

. میزان حامله 3.7.2 6.5

گی سنین نوجوانی 

 (19الی  15)بین 

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

 سالگی.

رسوی صحت و  198,527 12.1٪

دیموگرافی در 

 1394افغانستان 

ــــــــــرنس:  ریف

 161صــفحه از 

رسوی صحت و 

ـــــــوگرافی  دیم

1396  

 مسکن و دسرتسی به خدمات اساسی 8

میزان دسرتسی به آب  8.1

آشامیدنی سامل، به 

تفکیک مناطق  

 مسکونی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ملی4)

سامل شامیدنی آب آمنابع س که به نفوی فیصدعبارت از 

 دسرتسی داشته باشد.

1. 91.4% 

2. 56.6% 

3. 35.8% 

.63.9٪4 

1.  9,246,865 

2. 5,726,177 

3.  3,621,858 

4. 18,594,900 

رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان

1395 

  

 

 

میزان استفاده از  8.2

فاضالب بهبود سیستم 

 یافته

های سیستم فاضالب لت که از سهومی دمری فیصد

 صحی استفاده میکنند.

رسوی وضعیت  15,423,000 52٪

 زندگی در افغانستان

1395 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

میزان دسرتسی به  8.3

 برق

منابع ژی برق از نری خانوار ها که دسرتسی به افیصد

دارند.مختلف   

رسوی وضعیت  28,430,700 97.7٪

 افغانستانزندگی در 

1395 

 

فیصدی نفوس شهری  8.4

که در محالت پر 

جمعیت و کثیف 

 زندگی می کنند.

تعداد افرادیکه در محالت پرجمعیت و کثیف زیست دارند 

 در هر صد نفر.

رسوی وضعیت  21,086,400 72.4%

 زندگی در افغانستان

1395 

 

 

  

فیصدی نفوس که از  8.5

منابع آب آشامیدنی 

استفاده بهبود یافته 

 می کنند

 ( ملی1)

 ( شهری2)

 ( دهاتی3)

 ( کوچی4)

تعداد افرادیکه مبنابع آب آشامیدنی بهبود یافته  

 دسرتسی دارند در هر صد نفر.

1. 63.9٪ 

2. 91.4٪ 

3. 56.6٪ 

4. 35.8٪ 

1. 18,594,900 

2. 9,246,865 

3. 5,726,177 

4. 3,621,858 

رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان

1395 

 

فیصدی نفوس با  8.6

دسرتسی به هرگونه 

 منبع برق

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

 زندگی در افغانستان

1395 

  

فیصدی خانوار های  8.7

که در مسکن های پر 

ازدحام زندگی می 

 کنند.

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

 می کنند.

رسوی وضعیت  12,709,667 43.9%

 زندگی در افغانستان

1395 

 



 

85 

 

 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

فیصدی خانوار  8.8

های که در 

مسکن های پر 

ازدحام زندگی 

 می کنند:

 شهری

 دهاتی

 کوچی (1)

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

 می کنند

1. 42.7٪ 

2. 41.5٪ 

3. 83.3٪ 

 

1. 2,939,683 

2. 8,585,854 

3. 1,210,930 

 

رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان

1395 

 

فیصدی نفوس که از  8.9

سوخت جامد استفاده 

 ، برای : می کنند

 پخت و پز

 گرم کردن

تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد مثل ذخال سنگ 

 استفاده میکنند در هر صد نفر.

1. 74.8% 

2. 93.8٪ 

1. 21,752,309 

2. 27,223,707 

 رسوی وضعیت

 زندگی در افغانستان

1395 

  

فیصدی نفوس که از  8.10

سوخت جامد استفاده 

می کنند،برای پخت و 

 ک :پز به تفکی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد مثل ذخال سنگ 

 استفاده میکنند در هر صد نفر.

1. 21.3٪ 

2. 91٪ 

3. 98.9٪ 

1.1,474,469 

2. 18,839,251 

3. 1,438,589 

رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان

1395 
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 وزارت اقتصاد

فیصدی نفوس که از  8.11

سوخت جامد استفاده 

می کنند،برای گرم 

 کردن به تفکیک :

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد مثل ذخال سنگ 

 استفاده میکنند در هر صد نفر.

1. 87.3٪ 

2. 96.8٪ 

3.81.7٪ 

1.  5,992,762 

2. 20,051,928 

3.1,189,017 

  

 مصئونیت اجتامعی 9

فیصدی افراد بدون  9.1

مزد در خانوار از 

مجموع اشتغال به 

 تفکیک جنسیت:

 ( هر دو جنس1)

 مرد   (2)

 زن   (3)

فیصدی کارکنان که در کارهای خانه، زراعت، مالداری و 

که دیگر کارهای داخل خانه مرصوف هستند و از بابت کار 

انجام میدهند هیچ نوع مزدی دریافت منیکنند بر مجموع 

 متام اشتغال

    

تعداد افراد آسیب  9.2

پذیر که تحت پوشش 

مصئونیت اجتامعی 

قرار گرفته اند به 

 تفکیک ذیل:

( افراد دارای 1)

 معلولیت

( خانواده های 2)

 شهدا

  1. 110,037 

2. 155,000 

3. 120,000 

امور  وزارت کار،

اجتامعی، شهدا و 

 2016معلولین 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 ( متقاعدین3)

نسبت زنان بیوه از  9.3

 مجموع زنان

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

 در افغانستان

1395 

  

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

 باشد.

رسوی دیموگرافی و  105,175 

صحت در افغانستان 

1394 

  

فیصدی زنان که  9.5

الی  20دارای سن 

سال هستند و در  24

سالگی  15سن قبل 

 ازدواج کرده اند

سال هستند و در  24الی  20تعداد  زنان که دارای سن 

 سالگی ازدواج کرده اند 15سنین  قبل 

رسوی وضعیت زندگی   4.2%

 افغانستاندر 

1395 

 

فیصدی خانوار های  9.6

که توسط زنان 

 رسپرستی می شوند

رسوی وضعیت زندگی  45,076 ٪1.19 خانوار های که توسط زنان رسپرستی بر مجموع خانوار ها

 در افغانستان

1395 

  

 زراعت و مالداری 10

فیصدی خانوار های که  10.1

دارای زمین های آبی 

 هستند

وضعیت رسوی   37.9٪ 

 زندگی در افغانستان

1395 

  

فیصدی خانوار های که  10.2

دارای زمین های للمی 

 هستند

رسوی وضعیت   19.4٪ 

 زندگی در افغانستان

1395 
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 وزارت اقتصاد

فیصدی خانوار های که  10.3

دارای باغ و باغچه 

 هستند

 

رسوی وضعیت   13.1٪ 

 زندگی در افغانستان

1395 

  

اوسط سایز زمین های  10.4

در مالکیت قرار  آبی که

 دارند )به جریب(

رسوی وضعیت   جریب 4.9 

 زندگی در افغانستان

1395 

  

اوسط سایز زمین های  10.5

للمی که در مالکیت قرار 

 دارند )به جریب(

رسوی وضعیت   جریب 12.1 

 زندگی در افغانستان

1395 

  

اوسط سایز باغ ها و  10.6

باغچه های که در 

مالکیت قرار دارند)به 

 جریب(

رسوی وضعیت   جریب 1.9 

 زندگی در افغانستان

1395 

  

 سکتور حقیقی 11

تولید نا خالص داخلی  11.1

 به شمول کوکنار

مجموع ارزش پولی اجناس و خدمات تولید شده یک 

 کشور در یک دوره معین حسابی

میلیون  1,463,764 

 افغانی

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

  

تغییر در تولید نا خالص داخلی یک کشور در یک سال  اقتصادیمیزان رشد  11.2

 نظر به سال قبل

سالنامه احصائیوی   7.2٪

2017-2018 

  

تولید نا خالص داخلی  11.3

 رسانه

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

2017-2018 

  

بین کننده تغییرات در سطح عمومی قیمت های  شاخص قیم مستهلک 11.4

اجناس و خدمات خریداری شده توسط مستهلکین 

سالنامه احصائیوی   111.7٪

2017-2018 

سال اساس  

1394 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 بوده

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

2017-2018 

  

سهم سکتور زراعت در  11.6

 تولید ناخالص داخلی

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی346,269 %23.7 سهم سکتور زراعت از مجموع تولید ناخالص داخلی

2017-2018 

 

سهم سکتور صنعت از  11.7

مجموع تولید ناخالص 

 داخلی

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی 307,529 %21.0 سهم سکتور صنعت از مجموع تولید ناخالص داخلی

2017-2018 

 

سهم خدمات در تولید نا  11.8

 خالص داخلی

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی 743,137 %50.7 سهم سکتور خدمات از مجموع تولید نا خالص داخلی

2017-2018 

 

سهم مالیات بر واردات  11.9

در تولید نا خالص 

 داخلی

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی  66,830 %4.6 سهم مالیات بر واردات از مجموع تولید ناخالص داخلی

2017-2018 

 

 سکتور مالی 12

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

عبارت از مجموع عواید مالیاتی و غیر مالیاتی می  عواید داخلی 12.1

 باشد.

سند بودجه ملی  میلیون افغانی 517,151 

1396 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

عواید که دولت آنرا از انواع مختلف مالیات ها بدست  مالیاتیعواید  12.2

 می آورد.

سند بودجه ملی  105,015میلیون افغانی  

1396 

 

عواید که دولت آن را از فعالیت های اقتصادی و سایر  عواید غیر مالیاتی 12.3

 منابع دست داشته خود به دست می آورد.

سند بودجه ملی  میلیون افغانی 47,502 

1396 

 

مجموع بودجه سال  12.4

 مالی

تخمین رسمی عایدات ومصارف برای یک مدت معین 

 آینده معموال  یک سال

 417,180.4 میلیون   

 افغانی

سند بودجه ملی 

1396 

 

مجموع مصارف در سال  12.5

 مالی

مصارف دولت شامل متام مصارف ، رسمایه گذاری و 

 پرداخت های دولت در یک سال از مجموع بودجه

 هامن سال

 356,453.4 میلیون  

 افغانی

سند بودجه ملی 

1396 

 

قسمت از بودجه است که برای متویل مصارف عادی  بودجه عادی 12.6

پرداخت می شود) معاشات کارمندان، خریداری 

 اجناس و خدمات، ربح قروض، وجوه احتیاطی وسایر(

گزارش اجراات  میلیون افغانی 591.9 253 

بودجه ملی سال 

1396 

 

میزان مرصف بودجه  12.7

 عادی

گزارش اجراات   %94.7 فیصدی بودجه مرصف شده از مجموع بودجه عادی

بودجه ملی سال 

1396 

 

قسمتی از بودجه است که برای متویل مصارف  پروژه  بودجه انکشافی 12.8

ها و پالن های انکشافی در نظر گرفته می شود) 

خدمات، ربح معاشات کارمندان ، خریداری اجناس و 

 قروض، وجوه احتیاطی و سایر(

میلیون  102,861.5 

 افغانی

گزارش اجراات 

بودجه ملی سال 

1396 

 

میزان مرصف بودجه  12.9

 انکشافی،

فیصدی بودجه مرصف شده از مجموعه بودجه 

 انکشافی

گزارش اجراات   68.9%

بودجه ملی سال 

1396 
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

سهم کمک ها در بودجه  12.10

 ملی

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

1396 

 

سهم کمک ها در بودجه  12.11

 انکشافی

  وزارت مالیه   فیصدی کمک ها از بودجه  انکشافی

بودجه اختیاری  بودجه است که از عواید داخلی متویل  بودجه اختیاری 12.12

 می گردد.

سند بودجه ملی  537,27.7 

1396 

 

در  فیصدی کمک ها 12.13

 بودجه اختیاری

وجوه که از طرف کشور های کمک کننده در اختیاری 

حکومت افغانستان گذاشته می شود. از مجموع بودجه 

 اختیاری

  وزارت مالیه  

بودجه که از جانب جامعه جهانی بحیث کمک به  بودجه غیر اختیاری 12.14

حکومت افغانستان داده می شود و دولت افغانستان 

باالی منابع متویلی و استقامت های  کنرتول مستقیم

 مرصفی آن ندارد.

سند بودجه سال  میلیون افغانی 938,67.2 

1396 

 

سند بودجه سال  میلیون افغانی 3154   قروض 12.15

1396 

 

مبلغ با اسم کشور قر ض  12.16

 دهنده

 بانک انکشاف اسالمی

 بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی

 عربستان سعودی

 سایر

 میلیون افغانی 681.7 

 میلیون افغانی 69.4

 میلیون افغانی 737.0

 میلیون افغانی 1166.6

سند بودجه ملی 

1396 

 

 سکتور خارجی 13

بیالنس تادیات عبارت از مجموع پرداخت ها و  بیالنس تادیات 13.1

دریافت های یک کشور  با  کشور های جهان که در 

دو قسمت بیالنس تجاری و مالی) حساب سرمایه و 

  د افغانستان بانک   
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 سرپل تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 حساب جاریه( می باشد.

وضعیت مالی کشور در دو حساب سرمایه و حساب  بیالنس مالی 13.2

 جاری

  د افغانستان بانک  

نشان دهنده تفاوت میان ارزش صادرات و واردات  بیالنس تجارت 13.3

یک کشور با کشور های خارجی در طی یک دوره 

 معین

ســالنامه احصــائیوی   میلیون دالر 6,961- 89% -

2017-2018 

 

ارزش مجموعی کاال ها از قلمرو گمرکی یک کشور  مجموع صادرات 13.4

 خارج می گردد) به دالر آمریکایی(

ــائیوی  831,926,776 10% ــالنامه احص س

2017-2018 

 

ارزش مجموع کاالها که به قلمرو گمرکی یک کشور  مجموع واردات 13.5

 داخل می گردد) به دالر آمریکایی(

سالنامه احصائیوی  7,792,600,089 90%

2017-2018 

 

 میوه جات خشک قلم عمده صادرات 5 13.6

 میوه جات تازه

 نباتات طبی

 قالین

 بابپست 

1. 36٪ 

2.15٪ 

3.13٪ 

4.3٪ 

5.1٪ 

1.298,880,569 

2.123,257,837 

3.109,723,656 

4.23,754,446 

5.11,706,757 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ـــر  ـــه دال ارزش ب

 آمریکایی

 گندم و آرد گندم قلم عمده واردات 5 13.7

 ماشین آالت

 برق

 سایر وسایل برقی

1. 12% 

2.4٪ 

3.4٪ 

4.2٪ 

1. 908,318,69 

2.274,465,669  

3.284,229,06 

4.177,515,383 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ـــر  ـــه دال ارزش ب

 آمریکایی
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 وزارت اقتصاد

 5.97,186,346 ٪5.1 مواد تعمیرات

کشور رشیک  5 13.8

 صادراتی افغانستان

 پاکستان

 هندوستان

 ترکیه

 ایران

 عراق

1. 43% 

2.43٪ 

3.3٪ 

4.2٪ 

5.2٪ 

1. 357,201,29 

2.356,139,528 

3.22,006,683 

4.18,112,759 

5.14,563,224 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ـــر  ـــه دال ارزش ب

 آمریکایی

کشور رشیک  5 13.9

 وارداتی افغانستان

 پاکستان

 ایران

 چین

 قزاقستان

 ازبکستان

1.  17 

2. 16٪ 

3. 15٪ 

4. 11٪ 

5. 7٪ 

1. 1,293,224,715 

2. 1,212,563,809 

3. 1,179,297,874 

4. 866,770,014 

5. 560,528,302 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ـــر  ـــه دال ارزش ب

 آمریکایی
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 وزارت اقتصاد

 رسوی وضعیت زنده گی  در افغانستان :

جامع ترین منبع معلومات درمورد وضعیت اجتامعی واقتصادی مردم  1395رسوی وضعیت زنده گی در افغانستان 

درافغانستان است که توسط اداره مرکزی احصائیه جمهوری اسالمی افغانستان به کمک تخنیکی انستیتیوت سکتور 

 به نش رسید . 1397( درسال ICONعامه جامعه اروپا ) 

فعالیت ارزنده اداره مرکزی احصایه بوده که خصوصیت چند  1395وضعیت زنده گی درافغانستان سال نش رسوی 

گانه این رسوی یک وسیله منحرص به فرد برای پالیسی سازان  ومتام سازمان های ملی وبین املللی بشام میرود ،  ویژه 

غیرات فصلی درشاخص های انکشافی گی ها ی این رسوی عبارت اند از پوشش نفوس کوچی ، توانائی تحلیل ت

مرتبط، توانائی تولید احصائیه به سطح والیت همچنان تداوم رسوی زمینه تحلیل میالن شاخص های کلیدی انکشافی 

 را مهیا میسازد..

هدف از  12شاخص را تحت پوشش قرارداده که شامل  20،  1395رسوی وضعیت زنده گی درافغانستان برای سال 

انکشاف پایدار بوده واکرثیت آنها دراین دراین گزارش ارایه گردیده است ، رسوی وضعیت زنده گی اهداف  17میان 

درافغانستان حاوی معلومات اساسی درمورد نفوس وخانوارها ، بازار کار، فقر، مصئونیت غذائی ، زراعت، صحت، تعلیم 

نند ، اسرتاتیژی های مقابله با آن واولویت وتربیه ، مسکن، جنسیت  وچالش هایکه خانوار های افغان درگیر آن هست

 های مردم برای انکشاف درآن انعکاس یافته است .

 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 تراکم جمعیت )افراد در هر کیلومرت مربع(

 101 100 104 105 نسبت وابستگی

 103.9 105.3 105.7 105 نسبت جنسیتی

 53.6 51.7 46.6 38.9 سال( )٪( ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )

 34.8 34.3 31.4 26.2 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل 

 یک بازدید( )٪(

32.8 51.2 63 70.2 

زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن 

 میدهند )٪(

21.8 39.9 45.2 53.4 

سال، در حال حارض   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 

 متاهل اند )٪(

17.9 19.5 17.9 16.4 

 ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 ساله(

0.45 0.52 0.55 0.57 

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

 _ _ 18.5 6.1 جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )٪(

 5.4 4.9 5 5.7 نسبت وابستگی ساملندان

 23.9 42.9 45.7 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 15.6 55.4 49.8 _ میزان زیراشتغال )٪( 

 30.7 22.6 8.2 _ میزان بیکاری )٪(

 53.9 55.4 49.8 _ میزان مشارکت نیروی کار )٪(

 39.5 39 25 _ استخدام نه چندان سود مند

 44.32 44 _ _ جمعیت مشغول در کشاورزی )٪(

 18.08 22 _ _ جمعیت مشغول در تولید )٪(

 37.59 34 _ _ جمعیت مشغول در خدمات )٪(

 54.5 39.1 36.5 36 میزان فقر )٪(

رفع حاجت مینامیید  جمعیت که در فضا باز

)٪( 

24.6 15 19.2 13.6 

جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده 

 مینامییند )٪(

83.2 79.9 75.9 74.8 

 97.6 89.5 68.9 41.1 خانواده که دارای برق میباشند )٪(

 7.7 7.4 7.4 7.3 تعداد خانواده

افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده گی 

 میکنند )٪(

33.7 43.8 42.6 43.9 

 21.2 17.3 14.1 5.8 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 

 2 1.22 0.50 0.27 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری 

 هستند )٪(

40.4 37.9 36.6 37.9 

خانواده هایی که دارای زمین های للمی 

 هستند )٪(

16.4 16.8 16.3 19.4 

 13.1 12.6 12.6 10.3 خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )٪(

اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده 

 ها )جریب(

6.7 6 6.1 4.9 

اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده 

 ها )جریب(

14 16.4 13.2 12.1 

 1.9 1.9 2 2اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده 
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 وزارت اقتصاد

 ها )جریب(

 :  ALCS-2017وضعیت زنده گی مردم والیت )کاپیسا (به اساس رسوی 

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

 1908.0 1908.0 1908.0 1908.0 (sq.kmمساحت )

 234.9 227.4 220.0 202.5 تراکم جمعیت )افراد در هر کیلومرت مربع(

 88 95 90 107 نسبت وابستگی

 93.4 100.8 104.5 101.7 جنسیتینسبت 

 70.3 64.6 66.7 48.7 سال( )٪( ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )

 49.1 39.3 42.8 32.7 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل 

 یک بازدید( )٪(

29.9 54.5 49.3 85.8 

زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر 

 میدهند )٪( زایامن

5.7 34.0 46.3 79.9 

سال، در حال   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 

 حارض متاهل اند )٪(

10.6 11.7 8.4 10.8 

 ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 ساله(

0.40 0.56 0.58 0.69 

ساله  ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 

)٪( 

6.0 7.0 8.4 5.5 

 _ _ 4.4 17.7 جمعیت با کمبود پروتئین )٪(

 _ _ 3.6 6.7 جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )٪(

 4.3 5.8 6.2 7.2 نسبت وابستگی ساملندان

 29.3 36.1 28.1 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 18.0 19.6 15.9 _ میزان زیراشتغال )٪( 

 23.0 39.5 13.8 _ میزان بیکاری )٪(

 38.1 59.7 32.6 _ میزان مشارکت نیروی کار )٪(
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 41.0 59.1 29.6 _ استخدام نه چندان سود مند

 22.0 44 _ _ جمعیت مشغول در کشاورزی )٪(

 12.3 14 _ _ جمعیت مشغول در تولید )٪(

 65.7 42 _ _ جمعیت مشغول در خدمات )٪(

 45.2   27.6 21.7 میزان فقر )٪(

جمعیت که در فضا باز رفع حاجت 

 مینامیید )٪(

24.8 0.8 5.7 4.3 

جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده 

 مینامییند )٪(

99.5 98.5 96.3 94.9 

 97.3 95.0 79.6 38.4 خانواده که دارای برق میباشند )٪(

 7.7 7.3 7.3 7.4 تعداد خانواده

افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده 

 گی میکنند )٪(

29.4 41.4 49.1 52.0 

نفر  100مجموعه تلفن همراه در هر 

 جمعیت

3.9 12.6 21.0 25.7 

 2.1 0.66 0.08 0 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری 

 هستند )٪(

75.1 65.7 64.1 58.5 

خانواده هایی که دارای زمین های للمی 

 هستند )٪(

3.2 1.1 4.6 3.9 

خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند 

)٪( 

10.0 6.2 9.3 4.2 

اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به 

 خانواده ها )جریب(

2.5 2.2 2.3 1.7 

اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به 

 خانواده ها )جریب(

6.7 2.7 5.0 3 

اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به 

 خانواده ها )جریب(

1.2 1.8 1.4 1.3 
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 تمفهفصل 
 :SDGsمعرفی مخترص اهداف انکشاف پایدار 

( در عرصه انکشاف 2030-2015ساله سازمان ملل متحد ) 15(، یک اجندای SDGsاهداف انکشاف پایدار )

اقتصادی، اجتامعی، محیط زیستی و امنیتی برای متام کشورهای جهان میباشد که افغانستان در کنار همه ملل 

 است.جهان، متعهد به تطبیق آن گردیده 

(، با ازدیاد اهداف، تارگیت ها و شاخص ها، در حقیقت، امتداد اهداف انکشافی هزاره SDGsاهداف انکشافی پایدار )

(MDGs( میباشد. اهداف انکشافی هزاره )MDGs هامنند اهداف انکشافی پایدار یک اجندای )2015ساله ) 15-

که افغانستان بخاطر معضالت وقت، نتوانست در سال ( سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال انکشاف بود 2000

میالدی، در کنار دیگر کشورهای جهان متعهد به تطبیق  2005میالدی متعهد به تطبیق آن گردد، اما در سال  2000

 ( شاخص انکشافی بود. 48( تارگیت و )18( هدف، )9( دارای )MDGsآن گردید. اهداف انکشافی هزاره )

( در ماه سپتمرب، SDGs، اهداف انکشافی پایدار )2015اهداف انکشافی هزاره در اواخر سال با ختم معیاد زمانی 

( آینده تصویب گردید که 2015-2030سال ) 15میالدی در شهر نیویارک، مقر سازمان ملل متحد برای  2015سال 

 پان و انگلستان(. همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکلف و متعهد به تطبیق آن گردیدند )بجز کشور جا

(، مبنظور توسعه اقتصادی و اجتامعی جوامع بشی طرح و دیزاین گردیده اند که SDGsاهداف انکشافی پایدار )

 ( شاخص انکشافی میباشد.217( تارگیت و )169( هدف، )17دارای )
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 وزارت اقتصاد

 مترکز اهداف انکشاف پایدار:

 ،محو فقر شدید از جهان بشیت 

  نابرابری و بی عدالتی،مبارزه متداوم در مقابل 

 ،تامین صلح و ثبات پایدار 

 ،حفاظت از محیط زیست 

  ،تقویت همکاریهای اقتصادی و اجتامعی میان ملل جهان 

 فرشده هفده هدف به گونه سمبولیک:

 

 

 

 

 

 : A-SDGsهداف انکشاف پایدار برای افغانستان ا

 

 

 

متعهد به تطبیق اهداف انکشاف پایدار بوده و بتاسی از جمهوری اسالمی افغانستان منحیث عضو سازمان ملل متحد، 

( شورای عالی وزیران، وزارت اقتصاد موظف گردیده تا از روند 20/07/1394( مورخ )4(، فقره )16مصوبه شامره )

نظارت و ارزیابی منوده و گزارشات منظم چگونگی  (SDGs) کاری، هامهنگی و تطبیق موثر اهداف انکشافی پایدار

آن را بصورت ساالنه ترتیب و به شورای عالی وزراء و از طریق مراجع دیپلوماتیک به مجمع سازمان ملل متحد تطبیق 

 .ارائه مناید

 همیت: A-SDGsاهمیت اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 

  اهداف افغانستان منحیث یک کشور مستقل و باورمند به ثبات و توسعه در کنار ملل جهان متعهد به تطبیق

 انکشافی پایدار میباشد.

  اهداف انکشافی پایدار با دقت کامل طرح و ترتیب گردیده است، بنا ، متام اولویت های انکشافی افغانستان در

 آن انعکاس یافته اند.

  اهداف متذکره میتوانند یک منبع و اساس اسرتاتیژیک برای انکشاف اولویت های اقتصادی و اجتامعی در

 کشور باشند.

 تطبیق اهداف انکشافی پایدار، حامیت مالی و تخنیکی جامعه جهانی با افغانستان بیشرت خواهد گردید. با 
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 وزارت اقتصاد

 مرحله ملی سازی

الی جنوری  2016مارچ 

2018 

 مرحله انطباق و ادغام

 2018الی اپریل  2017جنوری 

 مرحله تطبیق

 2030الی سپتمبر  2018اپریل 

 .تطبیق اهداف انکشافی پایدار، منتج به صلح و ثبات دامئی در کشور خواهد گردید 

 :.تطبیق اهداف انکشافی پایدار باعث رشد و انکشاف رسیع در کشور خواهد گردید 

 : A-SDGsمراحل تطبیق اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 
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 وشاخص های اهداف انکشاف پایدار افغانستان :تارگیت ها 

 واحد رهرب شاخص تارگیت

 هدف اول: محو فقر با متام اشکال آن در همه جا

، کاهش حد اقل نیمی از نسبت مردان، زنان و 2030الی سال  1.2

کودکان فقیر )در متامی ابعاد فقر( متعلق به متام گروه های سنی، مطابق 

 با تعریف ملی فقر.

 .نسبت نفوس تحت خط فقر، بر اساس تعریف ملی فقر 1.2.1

 . مجموع هر دو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 ج. شهری

 د. دهاتی

 ه. کوچی

 وزارت اقتصاد

، تطبیق سيستم های مصئونیت اجتامعی مناسب در 2030الی سال  1.3

سطح ملی، اجرای همگانی آن در متام طبقات و تحت پوشش قراردادان 

 مالحظه افراد فقري و آسيب پذير. تعداد قابل

فیصدی نفوس که تحت پوشش سیستم های مصئونیت اجتامعی  1.3.1

 قرار گرفته اند به تفکیک:

 . اشخاص دارای معلولیت1

 . خانواده های شهدا2

 . متقاعدین3

 سال 10. خانواده های آسیب پذیر، دارای اطفال زیر سن 4

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 ینمعلول

 

( در فقرا و resilience، ایجاد توانایی و تاب آوری )2030الی سال  1.5

و آسیب پذیری آنها در  (exposure)افراد آسیب پذیر؛ و کاهش تاثیر پذیری 

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

 حوادث.

اقلیمی و سایر فیصدی افراد معروض به خطر در مقابل وقایع  1.5.1

 حوادث.

 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

 

میزان تاثیرگذاری مستقیم حوادث غیر مرتاقبه اقتصادی در ارتباط  1.5.2

 به تولید ناخالص داخلی.
 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

 وزارت مالیهنسبت منابع اختصاص داده شده دولت برای برنامه های  1.الف.1قابل مالحظه منابع از مراجع مختلف  .الف حصول اطمینان از بسیج1
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 وزارت اقتصاد

انکشافی، جهت فراهم سازی ابزار کافی و مطمنئ، بشمول همکاری های 

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

 فقرزدایی.

نسبت مرصف دولت در خدمات رضوری )تعلیم و تربیه، صحت و  2.الف.1

 مصئونیت اجتامعی( .
 وزارت مالیه

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

، محو گرسنگی و حصول اطمینان از دسرتسی همه 2030الی سال  2.1

مردم، به ویژه فقرا، مردم آسیب پذیر و اطفال، به مواد غذایی مطمنئ، مغذی 

 ن سال.و کافی در جریا

 .فیصدی افراد غیر مصئون از لحاظ مصئونیت غذایی 2.1.1
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 

گاهش متام انواع سوء تغذی، همچنان دستیابی به  ۲۰۳۰الی سال  – ۲.۲

اهداف موتفقه بین املللی در مورد عدم رشد والغری در اطفال زیر سن پنج 

 سال

 

)قدکوتاهی( در اطفال کمرت از پنج سال )  شیوع سوء تغذی مزمن – ۲.۲.۱

( انحراف معیاری از میانگین معیار رشد  ۲نسبت قد برسن( کمرت از ) منفی 

 (WHO)اطفال 

 وزارت صحت عامه

شیوع سوء تغذی حاد در اطفال کمرت از پنج سال ) نسبت قد  – ۲.۲.۲

( انحراف معیاری از میانگین معیار رشد اطفال  ۲برسن( کمرت از ) منفی 

(WHO) – به تفکیک کم وزن 

 وزارت صحت عامه

، مضاعف ساخنت مولدیت زراعتی و درآمد تولید کننده 2030الی سال  2.3

انم ها، مردم بومی، دهاقین فامیلی، چوپان گان کوچک غذایی، به ویژه خ

ها و ماهیگیران؛ از طریق تامین مساوات در دسرتسی به زمین و سایر منابع 

تولیدی، مهارت ها، خدمات مالی، بازارها، و فرصت برای ارزش افزوده و 

 کارهای بیرون از مزرعه.

اوسط حاصل طبقه دهقان درحاصل گندم و برنج )مرتیک  2.3.1

 ر(تن/هکتا

 الف. گندم آبی

 ب. گندم للمی

 ج. برنج

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حد اوسط درآمد تولید کننده گان کوچک مواد غذایی. 2.3.2

، حصول اطمینان از موجودیت سیستم های تولید 2030الی سال  2.4

( Agriculture Practicesمواد غذایی پایدار و تطبیق شیوه های زراعتی )

که باعث افزایش سطح مولدیت و تولیدات گردیده و  (Resilient)پایدار 

ایکوسیستم را محافظت می مناید، و همچنان، ظرفیت سازگاری با تغیر 

اقلیم، رشایط آب و هوای نا مناسب، خشکسالی، سیالب و سایر مصیبت ها 

 بهبود می بخشد. را باال برده و به تدریج کیفیت زمین و خاک را

 نسبت ساحات زراعتی که تحت زراعت مولد و پایدار قرار دارند. 2.4.1

 

 

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 

، حفظ تنوع جنیتیکی تخم ها/دانه ها، نباتات 2025الی سال  2.5

زراعتی، حیوانات اهلی / خانگی و انواع حیوانات وحشی، از طریق مدیریت 

تعداد نباتات مزروعی و حیوانات که راجسرت و تحت حفاظت قرار  2.5.1

 گرفته اند. به تفکیک:

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
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 وزارت اقتصاد

دانه ها و نباتات در سطح ملی. حصول اطمینان از درست و ایجاد ذخایر 

دسرتستی و تقسیم عادالنه از مفاد حاصله از استفاده منابع جنیتیکی و 

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

 ه جاتالف. میو 

 ب. نباتات

 ج. حیوانات

.الف افزایش رسمایه گذاری در زیربناهای روستایی، تحقیقات زراعتی، 2

خدمات توسعه وی، انکشاف فن آوری، ذخایر جنیتیکی نباتات و احشام از 

 طریق همکاری های توسعه وی بین املللی، جهت افزایش مولدیت زراعتی.

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری شاخص زراعت محوری مصارف عامه 1.الف.2

.ج اتخاذ تدابیر جهت حصول اطمینان از کارکرد درست بازارهای غذایی و 2

مشتقات آن و ایجاد سهولت مبنظور دسرتسی مبوقع به معلومات بازار و 

 ذخایر غذایی بخاطر جلوگیری از نوسانات شدید قیمت غذایی.

تعداد محصوالت زراعتی، مالداری و مواد اولیه که قیمت های آن  1.ج.2

 بشکل هفته وار و ماهوار به نش میرسد.
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

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

از زایامن به ، کاهش نسبت مرگ و میر مادران ناشی 2030الی سال  3.1

 تن در هر صد هزار والدت زنده. 70کمرت از 

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

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 . گروه سنی2

 وزارت صحت عامه

والدی صورت گرفته است )از ین تناسب والدت های که توسط ماهر 3.1.2

 مجموع والدت ها(.
 وزارت صحت عامه

، پایان دادن به مرگ و میر قابل جلوگیری 2030سال  الی 3.2

(Preventable)  سال، به هدف کاهش دادن  5نوزادان و اطفال زیر سن

نفر  25طفل در هر یکهزار تولدات زنده و  15مرگ و میر نوزادن به حداقل 

 سال. 5در هر یکهزار طفل زیر سن 

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

 زنده(.
 وزارت صحت عامه

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

 ، پايان دادن به بيامري های قابل شیوع2030الی سال  3.3

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

(neglected)  گرمسريي و مقابله با هپتایتز، بيامري هاي نايش از نوشیدن

 آب غیر صحی و ساير بيامري های ساری.

در جریان یکسال گذشته در هر  HIV/AIDSتعداد واقعات جدید  3.3.1

 یکهزار نفوس غیر ملوث.

 . مجموع1

 ذکور الف.

 ب. اناث

 وزارت صحت عامه
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 وزارت اقتصاد

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

 وزارت صحت عامه تعداد واقعات توبرکلوز در هر  صد هزار نفوس در یک سال گذشته 3.3.2

 وزارت صحت عامه تعداد واقعات مالریا در هر یکهزار نفر در یک سال گذشته. 3.3.3

در یک سال. شخص هزار   100در هر  Bمیزان مبتالیان به هیپاتیت  3.3.4

 به تفکیک:

 الف. به سطح ملی

 VCT+ در مراکز HBب. فیصدی واقعات 

 وزارت صحت عامه

، کاهش مرگ های نا بهنگام از بیامری های غیرساری 2030الی سال  3.4

 به یک سوم، از طریق جلوگیری، تداوی و بهبود صحت روانی و تندرستی.

و میر بیامران قلبی، رسطان، شکر ویا بیامری فیصدی احتامل مرگ  3.4.1

 سالگی( ۷۰الی  ۳۰های مزمن تنفسی در افغانستان )بین سنین 

 وزارت صحت عامه

 

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

 .مرض الکول استفاده

تداوی اعتیاد استفاده کننده گان مواد مخدر که از خدمات فیصدی  3.5.2

 به مواد مخدر مستفید میگردند.

 وزارت صحت عامه

 

، به نصف رساندن مرگ و میر و صدمات مبتنی بر 2030الی سال  3.6

 تصادفات ترافیکی )روی جاده(

( هزار نفر در 100میزان وفیات ناشی از حادثات ترافیکی، درهر ) 3.6.1

 یک سال به تفکیک:

 هر دوجنس مجموع .1

 ذکورالف. 

 .  اناثب

 . وضعیت اجتامعی اقتصادی2

 الف. پایین

 ب. متوسط

 ج. بلند

 وزارت امور داخله

، حصول اطمینان از دسرتسی همگانی به خدمات 2030الی سال  3.7

مراقبت های صحی باروری؛ بشمول فاصله میان والدت ها، آگاهی، تعلیم و 

 .ادغام صحت باروری در اسرتاتیژی ها و برنامه های ملی

 – 15تناسب خانم های که در سن باروری قرار دارند )بین سنین  3.7.1

( و دسرتسی به روش های مدرن برای ایجاد فاصله بین والدت ها را 49

 دارند.

 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامه .(19-13خانم ها بین سنین )  حاملگیمیزان  3.7.2

بشمول حامیت از   حصول اطمینان از عرضه خدمات صحی همگانی، 3.8

خطرات مالی، دسرتسی به خدمات صحی اساسی با کیفیت، دسرتسی به 

ادویه و واکسین اساسی، مطمنئ، موثر، باکیفیت، و قابل استطاعت برای 

فیصدی نفوس که دسرتسی به خدمات صحی اساسی با کیفیت و  3.8.1

 کیلو مرت( دارند. 10ساعت پیاده روی ) 2عادالنه در فاصله 
 وزارت صحت عامه

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

 همه.

تقویت اجرای " کنوانسیون سازمان صحی جهانی در باره کنرتول .الف 3

 دخانیات" در همه کشورها بشکل مناسب.

( بین اشخاص دارای Activeشیوع استفاده از تنباکو )به شکل  1.الف.3

 و یا باالتر از آن . 15سن 
 وزارت صحت عامه

.ب حامیت از تحقیق و انکشاف واکسین و ادویه برای امراض ساری و غیر 3

فراهم   ساری که زیادتر تاثیر گذار است باالی کشورهای در حال انکشاف،

ابق مط (Affordable)ساخنت دسرتسی به ادویه و واکسین قابل استطاعت 

 .و صحت عامه TRIPSدر توافقنامه  به قطعنامه دوهه

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

 دارند.

 

 وزارت صحت عامه

 افزایش چشم گیر خدمات مالی صحی  و استخدام، انکشاف، آموزش و.ج 3

 نیروی کار صحی درکشور. (retention)حفظ 

 وزارت صحت عامه تعمیم کارمندان صحی )بر هر یکهزار نفوس(تعداد و  1.ج.3

 وزارت صحت عامه فیصدی تخصیص بودجه دولت برای سکتور صحت.  2.ج.3

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

اینکه هم دخرتان و پرسان بطور حصول اطمینان از   ،2030الی سال  4.1

یگان و عادالنه تحصیالت ابتدایی و متوسط را تکمیل منایند که منجر به را

 دستاورد های آموزشی مرتبط و موثر گردد.

 فیصدی اطفال/ نوجوانان که حداقل سطح قابلیت های 4.1.1

 الف( خواندن

 ب( ریاضی

 را در:

 )ذکور و اناث( 3یا  2( صنوف 1)

 )ذکور و اناث( (،6( پایان دوره ابتدایی )صنف 2)

 (، )ذکور و اناث(9( در پایان دوره متوسطه )صنف 3)

 حصول کرده باشند.

 وزارت معارف

 

 تطبیق ارزیابی تعلیمی به سطح ملی: 4.1.2

 ،3یا  2الف. در صنف 

 (،6ب. در اخیر دوره ابتدایی )صنف 

 (9متوسطه)صنف ج. در اخیر دوره 

 وزارت معارف

 میزان ناخالص جدیدالشموالن در صنف آخر دوره های: 4.1.3

 (6( ابتداییه )صنف1)

 (9( متوسطه )صنف2)

 وزارت معارف

 میزان تکمیل در دوره های: 4.1.4

 (6الف.ابتداییه )صنف 
 وزارت معارف
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 وزارت اقتصاد

 (9ب.متوسطه )صنف 

 (12ج. لیسه )صنف 

 

 از مکتب در دوره های: فیصدی اطفال خارج 4.1.5

 (12-7( ابتداییه )سن 1)

 (15-13( متوسطه )سن 2)

 (18-16( لیسه )سن 3)

 وزارت معارف

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

 های:

 ( ابتداییه1)

 ( متوسطه2)

 ( لیسه3)

 وزارت معارف

 متوسطهتعداد سال های تعلیامت ابتداییه و  4.1.7

 الف. رایگان

 ب. اجباری

 که در اسناد تقنینی موجود تثبیت شده باشند.

 وزارت معارف

، تامین دسرتسی متام دخرتان و پرسان به تعلیم و 2030الی سال  4.2

تربیه باکیفیت در دوره های قبل از مکتب و کودکستان برای آماده سازی 

 اطفال به تعلیم و تربیه ابتدائیه.

 6میزان شمولیت ناخالص در برنامه های تعلیامت قبل از مکتب ).  4.2.2

 ساله(
 وزارت معارف

منصفانه همه مردان و  ، حصول اطمینان از دسرتسی2030الی سال  4.3

زنان به تعلیامت تخنیکی با کیفیت، قابل پرداخت، تعلیامت مسلکی و 

 .تحصیالت عالی  از جمله پوهنتون

 میزان اشرتاک 4.3.1

 ساله( 24-15جوانان )الف. 

 ساله( 64-25ب. بزرگساالن )

ماه اخیر، به  12در تعلیامت و برنامه های آموزش رسمی و  غیر رسمی طی 

 تفکیک جنسیت )ذکور و اناث(

اداره مستقل تعلیامت تخنیکی و 

 مسلکی

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

 مسلکی به تفکیک جنسیت

 الف.

 ب. ذکور

 ج. اناث

اداره مستقل تعلیامت تخنیکی و 

 مسلکی
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 وزارت اقتصاد

فیصدی جذب جدیدالشموالن در موسسات تحصیالت عالی دولتی و  4.3.3

 خصوصی. به تفکیک:

 . دولتی1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 . خصوصی2

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت تحصیالت عالی

 

وحرفوی نیمه رسمی دولتی اشخاص که از برنامه های فنی تعداد  4.3.4

 ساالنه مستفید میشود. به تفکیک:

 . ذکور1

 . اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

، افزایش قابل مالحظه تعداد جوانان و بزرگساالن که 2030الی سال  4.4

کار دارای مهارت های تخنیکی و مسلکی برای اشتغال، کار مناسب و 

 باشند. (entrepreneurship) آفرینی

فیصدی اشخاص دارای معلولیت که از برنامه های اموزشی فنی   4.4.1

 حرفوی )نیمه رسمی( مستفید میشوند.

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

و حصول  ، از بین بردن تبعیض جنسیتی در آموزش2030الی سال  4.5

تربیه، آموزش های اطمینان از دسرتسی مساویانه به متامی سطوح تعلیم و 

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

 وضعیت آسیب پذیری.

 شمولیت در دوره: نسبت توازن جنسیتی 4.5.1

 . ابتدائیه1

 . متوسطه2

 . لیسه3

 وزارت معارف

فیصدی شاگردان دوره ابتداییه که لسان اول یا لسان اصلی شان،  4.5.2

 تدریس می باشد.لسان 
 وزارت معارف

 وزارت معارف پالیسی های مشخص برای تخصیص منابع عامه به اقشار محروم 4.5.3

 اوسط مصارف تعلیمی به ازای هر شاگرد براساس: 4.5.4

 الف. دوره تعلیمی،

 . لیسه3. متوسطه، 2. ابتداییه،1

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

 داخلی(

 وزارت معارف

 

، حصول اطمينان از اینکه متامی جوانان و نسبت قابل 2030الی  4.6

مالحظه از بزرگساالن )زنان و مردان( مهارت های خواندن و نوشنت و 

فیصدی نفوس گروپ سنی مشخص که حداقل سطح قابلیت های  4.6.1

 تعیین شده:
 وزارت معارف
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 وزارت اقتصاد

 الف. سواد حساب را کسب منوده اند..

 حسابب. 

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

 میزان با سوادی بین افراد: 4.6.2

 سال 24الی  15الف. 

 . مجموع1

 . ذکور2

 . اناث3

 ساله و باالتر 15ب. 

 . مجموع1

 . ذکور2

 . اناث3

 وزارت معارف

 میزان اشرتاک 4.6.3

 ساله( 24-15الف. جوانان )

 سال و باالتر( 15بزرگساالن )ب. 

 در برنامه های سواد آموزی

 وزارت معارف

، حصول اطمینان از اینکه  متامی دانش آموزان 2030الی سال  4.7

(Learners)  به تعلیم و مهارت های مورد نیاز برای ترویج انکشاف پایدار، از

جمله ترویج آن به دیگران، از طریق آموزش برای انکشاف پایدار و سبک 

زندگی پایدار، حقوق بش، برابری جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و عدم 

خشونت، شهروندی جهانی، و ارج نهادن به تنوع فرهنگی و مشارکت 

 انکشاف پایدار، دست یابند.فرهنگی برای 

 اسنادی که نشان دهد: 4.7.1

 (. آموزش موضوعات شهروندی جهانی،1)

(. آموزش موضوعات انکشاف پایدار، بشمول تساوی جنسیتی و حقوق 2)

 بش در سطوح ذیل:

 الف. پالیسی های ملّی تعلیم و تربیه

 ب. نصاب تعلیمی

 ج. تربیه معلم و

 د. ارزیابی شاگردان

 گردیده اند.شامل 

 وزارت معارف

فیصدی مکاتبی که آموزش مهارت های زندگی مرتبط به مسایل  4.7.2

 جنسی و وقایه از اچ آی وی را ارائه مینامیند.
 وزارت معارف

میزان تطبیق چارچوب برنامه جهانی آموزش حقوق بش در سطح  4.7.3

 ملی:
 وزارت معارف
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 وزارت اقتصاد

 الف. شامل شدن در نصاب تعلیمی

 به شاگردان در مکاتب ابتدایی، متوسطه و لیسهب. آموزش حقوق بش 

 ج. آموزش حقوق بش به معلمین و کارمندان

 فیصدی شاگردان به تفکیک: 4.7.4

 الف. دوره تعلیمی

 ب. براساس گروپ سنی

که درک کافی از مسایل مربوط به شهروندی جهانی و انکشاف پایدار  را 

 دارا می باشند.

 وزارت معارف

ساله که دانش و مهارت های الزم در رابطه به  15فیصدی شاگردان  4.7.5

 علوم محیطی و علوم زمین را دارا می باشند.
 وزارت معارف

.الف اعامر و تجهیز زیربناهای تعلیمی متناسب با نیازمندی اطفال و افراد 4

دارای معلولیت و حساس به تفاوت های جندر و همچنین فراهم آوری 

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

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

 الف. برق

 ب. انرتنت برای مقاصد تعلیمی

 پ. البراتوارهای کمپیوتر

 ت. تسهیالت برای شاگردان دارای معلولیت

 ث. تسهیالت آب صحی و شستشو

 مجزا برای اناثج. تشناب های 

 چ. تعمیر مناسب

 وزارت معارف

فیصدی شاگردانی که مواردی چون آزار و اذیت، خشونت، لت و  2. الف.4

 کوب، تبعیض و سوء استفاده جنسی را تجربه منوده اند.
 وزارت معارف

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

 صورت گرفته است.
 وزارت معارف

، گسرتش قابل مالحظه بورسیه های تحصیلی جهانی 2030.ب الی سال 4

برای آموزش عالی، از جمله برنامه های آموزشی مسلکی، تخنیکی، 

 تکنالوژی معلوماتی، انجنیری و برنامه های ساینسی.

 تعداد بورسیه های تحصیالت عالی در خارج از کشور به تفکیک: 2.ب.4

 یسانس. بورسیه های ل1

 . بورسیه های ماسرتی2

 . بورسیه های دکتورا3

 وزارت تحصیالت عالی

، افزایش عرضه قابل مالحظه معلمین شایسته از 2030.ج الی سال 4

 طریق همکاری های بین املللی و آموزش معلمین.

 فیصدی معلامن در دوره های: 1.ج.4

 الف. تعلیامت قبل از مکتب

 ب. ابتداییه

 وزارت معارف
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 وزارت اقتصاد

 ج. متوسطه

 د. لیسه

که دست کم، حداقل برنامه های تربیه معلم را دریافت منوده اند. )مانند، 

آموزش های متودیک داخل خدمت و قبل از خدمت( به تفکیک جنسیت 

 )ذکور و اناث(

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

 . ابتداییه1

 . متوسطه2

 . لیسه3

 وزارت معارف

 

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

 دوره:

 . ابتداییه1

 . متوسطه2

 . لیسه3

 وزارت معارف

 

 نسبت شاگرد به معلم مسلکی براساس دوره: 4.ج.4

 . ابتداییه1

 . متوسطه2

 . لیسه3

 وزارت معارف

 

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

 های مشابه می باشد.

 وزارت معارف

 

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

 

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

 سپری منوده اند.

 وزارت معارف

 

 ودخرتانهدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توامنند سازی متام زنان 

 تبعیض علیه زنان و دخرتان در همه جا. اشکالمحو متام  5.1

فیصدی حصول اطمینان از موجودیت چارچوب های قانونی غرض  5.1.1

تقویت، تطبیق و نظارت از مساوات و عدم تبعیض بر اساس جنسیت 

 )قوانین، مقرارات، کنوانسیون ها و پیامن ها(

 وزارت امور زنان
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 وزارت اقتصاد

ع خشونت علیه زنان و دخرتان درمحالت عام و خصوصی، محو متام انوا  5.2

 از جمله قاچاق، سوء استفاده جنسی و دیگر انواع سوء استفاده.

به باال که به خشونت فزیکی، جنسی و یا  15فیصدی زنان از سن  5.2.1

 .ل شده اندبماه گذشته توسط همرس متق 12روانی درطول 
 وزارت امور زنان

به باال که از طرف افراد غیراز  15دخرتان بین سنین فیصدی زنان و  5.2.2

ماه اخیر مورد خشونت فزیکی، جنسی، روانی و سو استفاده  12همرس طی 

 جنسی قرار گرفته اند.

 وزارت امور زنان

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

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

تشخیص و ارزش دهی کارهای بدون مزد  از طریق ارائه خدمات عامه،  5.4

زیرساخت ها و سیاست های مصئونیت اجتامعی و ترویج مسئولیت پذیری 

 مشرتک در فامیل و خانواده مطابق به باورهای ملی.

پرستاری بدون فیصدی وقت مرصف شده باالی کارهای داخلی و   5.4.1

 مزد. به تفکیک:

 . مجموع1

 الف. ذکور

 ب. اناث

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

حصول اطمینان از مشارکت کامل و موثر زنان و همچنان فرصت های  5.5

مساوی رهربیت در متامی سطوح تصمیمگیری سیاسی، اقتصادی و زندگی 

 عامه.

 .وسط زنان در شورای های ملیفیصدی کرسی های اشغال شده ت 5.5.1
 وزارت امور زنان

 

 وزارت امور زنان فیصدی زنان در موقف های مدیریتی. 5.5.2

افزایش استفاده از تکنالوژی های توامنند ساز، خصوصا  تکنالوژی  .ب 5

 .برای توامنند سازی زنان (ICT)معلوماتی و مخابراتی 

 تناسب نفوس که دارای تیلفون سیار )موبایل( هستند. به تفکیک   1.ب.5

 ذکور .1

 . اناث2

وزارت مخابرات و تکنالوژی 

 معلوماتی

 

 هدف ششم: حصول اطمینان از دسرتسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همه

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

 .استطاعتت قابل قیم

فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده آب آشامیدنی مصئون  6.1.1

 استفاده مینامیند. به تفکیک:

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

، دسرتسی همه مردم به خدمات مساویانه و مناسب 2030الی سال   6.2

باز با توجه خاص به  حفظ الصحه و نظافت، محو رفع حاجت در فضای

 نیازمندی های زنان، دخرتان و آنانیکه در رشایط آسیب پذیر قرار دارند.

فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده، مصئون و حفظ الصحه  6.2.1

 استفاده میکنند. به تفکیک

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت

 

به سهولت های شسنت دستها با آب و فیصدی نفوس که دسرتسی  6.2.2

 صابون را دارند به تفکیک:

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت

 

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

 به تفکیک:

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت

 

،  بهبود کیفیت آب با کاهش آلودگی، از بین بردن 2030الی سال  6.3

و به حد اقل رساندن انتشار مواد کیمیاوی  (dumping)ذخیره های زباله 

کاهش آبهای کثیف تصفیه ناشده به نصف،  و افزایش قابل  خطرناک،

 آن. (reuse)و استفاده مجدد  (recycle)مالحظه در بازیابی 

)خانوار و متام فعالیت های اقتصادی( مدیریت  فاضالبفیصدی   6.3.1

 .(safely treated)شده بطور مصئون

 . شهری1

 وزارت شهرسازی و مسکن

 سکتور، افزایش چشم گیر موثریت منابع آبی در متام 2030الی سال   6.4

پایدار آن، و تامین منابع  (withdrawal) ها و حصول اطمینان از برداشت

پاسخگویی به مشکل کمبود آب و کاهش قابل مالحظه تعداد آبی مبنظور 

 .مردمی که از کمبود آب رنج می برند

 

 

 

 میزان تغیر در استفاده موثر آب با گذشت زمان: 6.4.1

 سکتور انرژی -1

 سکتور زراعت -2

 سکتور صنعت -3

 سکتور شهری -4

 

 

 وزارت انرژی وآب

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

 سال.
 وزارت انرژی وآب

 وزارت انرژی وآباز صفر الی ) (IWRM)درجه تطبیق مدیریت همه جانبه منابع آب  6.5.1، تطبیق مدیریت همه جانبه داخلی منابع آب در متام 2030الی سال  6.5
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 وزارت اقتصاد

 سطوح، بشمول همکاری های متقابل فرامرزی در امور آب.

 

 صد(.

 وزارت انرژی وآب فرامرزی تفاهمنامه ها در امور آبهای تطبیق معاهده هلمند و 6.5.2

ایکوسیستم آبی، بشمول کوه ها،  احیای، حفاظت و 2030الی سال  6.6

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

 . (aquifers)دهی

)فیصدی  .زمانتغییر در وسعت ایکوسیستم های آبی در طول  6.6.1

 تغییرات(

 

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

.ب حاميت و تقويت مشاركت جوامع محيل در بهبود مديريت آب و حفظ 6

 الصحه.

حوزهء دریایی با پالیسی ها و مقرره های  5فیصدی شورا ها در  1.ب.6

 عملی جهت اشرتاک اهالی در مدیریت و انکشاف همه جانبه منابع آب.
 آبوزارت انرژی و 

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

، حصول اطمینان از دسرتسی به خدمات انرژی قابل 2030الی سال  7.1

 .و مدرن (reliable)استطاعت، مطمنئ 

 

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

 شهری. 1

 . دهاتی2

 

 وزارت انرژی و آب

، افزایش قابل مالحظه سهم انرژی تجدید پذیر 2030الی سال   7.2

(Renewable energy) .در ترکیب انرژی جهانی 

در  (Renewable energy)سهم )فیصدی( انرژی تجدید پذیر  7.2.1

 مرصف مجموعی انرژی برق
 وزارت انرژی و آب

 ساخنت میزان موثریت انرژی.، مضاعف 2030الی سال  7.3

 

اندازه شده بر اساس انرژی اولیه  (Energy intensity)شدت انرژی  7.3.1

 و تولیدات ناخالص داخلی

 

 وزارت انرژی و آب

و ارتقاء تکنالوژی جهت عرضه  ها گسرتش زیرساخت ،2030.ب الی سال 7

 خدمات انرژی مدرن و پایدار برای همه.

موثریت انرژی به عنوان فیصدی از تولید ناخالص رسمایه گذاری در  1.ب.7

داخلی و مقدار رسمایه گذاری مستقیم خارجی برای زیرساخت ها 

 وتکنالوژی برای خدمات انکشافی پایدار.

 وزارت انرژی و آب

 هبرای هم (productive)رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل، مناسب و مولد  (promote)هدف هشتم: ترویج 

رشد اقتصادی رسانه در مطابقت با رشایط ملی، به ویژه  تداوم در 8.1

 تولید ناخالص داخلی در سال ٪7دستیابی به حداقل رشد 
 میزان رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی حقیقی. 8.1.1

 وزارت مالیه 

 

دستیابی به مولدیت اقتصادی از طریق تنوع، ارتقاء فن آوری و نوآوری،  8.2

از طریق مترکز باالی بخش های دارای ارزش افزوده باال و نیازمند  از جمله

 به نیروی کار بیشرت

 .میزان رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی فی نفر شاغل 8.2.1
 وزارت اقتصاد

 

 وزارت تجارت و صنایع سهم استخدام غیر رسمی در سکتورها بدون زراعت. به تفکیک 8.3.1 فعالیت های تولیدی ازپالیسی های انکشافی که  (promote)ایجاد  8.3
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 وزارت اقتصاد

(productive activities) ایجاد اشتغال مناسب، کار آفرینی، خالقیت و ،

تشبثات خورد و متوسط از طریق دسرتسی به رسمی سازی نوآوری و 

 خدمات مالی حامیت میکند.

 . مجموع هر دو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 

و ایجاد  (productive) ، تأمین  اشتغال کامل و مولد2030الی سال  8.5

شغل های مناسب براي متام زنان و مردان به شمول جوانان و معلولین با 

 پرداخت دستمزد مساوی برای کار های با ارزش یکسان.

 اوسط درآمد ساعتوار کارمندان. به تفکیک: 8.5.1

 . شغل1

 . گروپ سنی 2

 . معلولیت3

 . ذکور4

 . اناث5

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

 

 میزان بیکاری به تفکیک جنسیت 8.5.2

 . ذکور1

 . اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

 

، كاهش قابل مالحظه نسبت جوانان که شامل کار، 2030الی سال 8.6

 مکتب و یا برنامه های آموزشی نیستند.

 (24-15بیکاری درجوانان بین سنین )میزان بیسوادی و  8.6.1

 . بیسوادی1

 . بیکاری2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

اتخاذ اقدامات رسیع و موثر مبنظور محو کارهای جربی، بردگی مدرن،  8.7

قاچاق انسان و حصول اطمینان از جلوگیری و محو بدترین اشکال کار 

 2025از اطفال رسباز، و الی سال  اطفال؛ از جمله رسبازگیری و استفاده

 پایان دادن متام انواع کار باالی اطفال .

 ، به تفکیک گروپ سنی: 17-5فیصدی اطفال کارگر بین سنین   8.7.1

 11-5.  بین سن 1

 14-12. بین سن 2

 17-15. بین سن 3

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

حامیت از حقوق نیروی کار و ایجاد محيط كاري امن و مطمنئ برای   8.8

متام کارگران به شمول كارگران مهاجر، بخصوص زنان مهاجر و كسانيكه در 

 کاری قرار دارند. (precarious)رشايط ناپایدار 

 .میزان وقوع جراحات وخیم و غیر وخیم کاری 8.8.1
وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 ولینمعل

 الحاق کنوانسیون های اساسی سازمان بین املللی کار 8.8.2
وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

تعداد اشخاص )کارگران( که از راهای قانونی و منظم به اساس  8.8.3

( به کشور های خارجی )کشورهای BLAsتوافقنامه های دوجانبه کار )

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین
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 وزارت اقتصاد

  میگردند.دارای تقاضا کارگر( اعزام 

، تهیه و تطبیق پالیسی ها جهت توسعه گردش گری پایدار 2030الی  8.9

 که سبب ایجاد اشتغال، ترویج فرهنگ و محصوالت محلی گردد.

 وزارت اطالعات و فرهنگ سهم گردش گری در تولید ناخالص داخلی. 8.9.1

 صنعت گردشگری از مجموع اشتغال. به تفکیک:نسبت اشتغال در  8.9.2

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت اطالعات و فرهنگ

تقويت ظرفيت نهاد هاي مايل داخيل جهت توسعه دسرتيس به  8.10

 بانكداري، بيمه و خدمات مايل براي همه.

 دافغانستان بانک هزار نفر 100تعداد شعبات بانک های تجارتی  بر هر  8.10.1

سال و باالتر( دارای حساب بانکی در هر یک  15تعداد افرادی ) 8.10.2

 هزار نفر. 100
 دافغانستان بانک

هزار  100بر هر یک  ATMتعداد ماشین های اتومات رصافی یا  8.10.3

 نفر
 د افغانستان بانک

، انکشاف و اجرایی منودن اسرتاتيژي اشتغال برای 2025.ب الی سال 8

 جهانی اشتغال سازمان بین املللی کار.جوانان و تطبيق پیامن 

فیصدی مرصف مجموعی دولت در برنامه های مصئونیت اجتامعی  1.ب.8

 و برنامه های اشتغال زایی در تناسب بودجه ملی.

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

 نوآوری. (Foster)، تقویت صنعتی سازی پایدار، همه شمول و تشویق (Resilient)هدف نهم: ایجاد زیرساخت های مقاوم 

ایجاد زیربنای باکیفیت، قابل اعتامد، پایدار و مقاوم، بشمول  9.1

انکشاف اقتصادی و رفاه  زیربناهای منطقه وی و فرامرزی، جهت حامیت

 بشی، با مترکز روی دسرتسی مساویانه و قابل استطاعت برای همه.

کیلومرتی یک رسک متام  2 فاصلهدی نفوس روستایی که در فیص  9.1.1

 فصلی زندگی میکنند.
 وزارت احیاء و انکشاف دهات

، تشویق صنعتی سازی پایدار و فراگیر، افزایش قابل 2030الی سال  9.2

مالحظه سهم صنعت در استخدام و تولید ناخالص داخلی، در مطابقت به 

 ت.اوضاع ملی، و دوبرابر سازی سهم صنع

 Manufacturing)فیصدی ارزش افزوده تولیدات صنایع فابریکاتی  9.2.1

value added) :به تناسب 

 الف. تولیدات ناخالص داخلی

 (Per Capitaب. رسانه )

 وزارت تجارت و صنایع

 فیصدی اشتغال در صنعت از مجموع اشتغال.  9.2.2
 وزارت تجارت و صنایع

 

سایر کسب و کار ها در کشور به  افزایش دسرتيس صنايع كوچك و 9.3

 خدمات مايل با ربح ارزان، و پیوسنت این ها در زنجیره ارزش و بازار ها.

 وزارت تجارت و صنایع فیصدی سهم صنایع کوچک در ارزش افزوده شده متامی صنایع  9.3.1

 وزارت تجارت و صنایع فیصدی صنایع کوچک با قرضه.  9.3.2

زیر بنأ پایدار و مقاوم از طریق افزایش حامیت .الف تسهیل درانکشاف 9

 های مالی، تکنالوژیکی و فنی در کشور.
 وزارت مالیه فیصدی کمک های رسمی بین املللی برای سکتور زیربنا. 1.الف.9
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 وزارت اقتصاد

تکنالوژی معلوماتی و   ، افزایش چشمگیر دستیابی به2030.ج الی سال 9

 .انرتنت قابل استطاعت و تالش برای فراهم کردن دسرتسی به مخابراتی 

به  .فیصدی نفوس تحت پوشش شبکه تیلیفون سیار )موبایل( 1.ج.9

 تفکیک.

 . تکنالوژی1

وزارت مخابرات وتکنالوژی 

 معلوماتی

 

 هدف دهم: کاهش نابرابری در سطح ملی و بین املللی

نفوس  ٪25، دستیابی تدریجی و پایدار رشد درآمد 2030الی سال  10.1

 با کمرتین درآمد به میزان باالتر از اوسط درآمد ملی.

10.1.1 

 الف. رشد درآمد رسانه

 نفوس با کمرتین در آمد. ٪25ب. رشد درآمد 

 وزارت اقتصاد

ویژه پالیسی مالی، پالیسی دستمزد و پالیسی ه اتخاذ پالیسی ها، ب 10.4

 مصئونیت اجتامعی، و دستیابی تدریجی به تساوی بیشرت.

 

 :به تفکیک .میزان مشارکت نیروی کار 10.4.1

 . ذکور1

 .  اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

 

 

مطمئین و مصئون؛ انتقال مهاجرین از  ،تسهیل مهاجرتهای منظم 10.7

 .طریق اجرایی منودن پالیسی های منظم و مدیریت شده مهاجرت

فیصدی مهاجرین افغان که با ثبت و راجسرت دارای مدرک اقامت  10.7.1

 :باشنددر کشور های میزبان می 

 . پاکستان1

 .  ایران2

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان

تعداد عودت کنندگان که حین عودت از کمک های بشدوستانه  10.7.2

 در یک سال مستفید می گردند.

عودت  وزارت امور مهاجرین و

 کنندگان

 تعداد استقرار پایدار فامیل های بیجاشده در هر سال. 10.7.3
وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان

فیصدی دسرتسی به خدمات اساسی و زیربنائی شهرک های  10.7.4

 مهاجرین.

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان

فرصت های شغلی . فیصدی عودت کنندگان و بیجاشده گان که از 10.7.5

 و معیشتی برخوردار شده اند.

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان

 3، کاهش هزینه های تادیات مهاجرین به کمرت از 2030.ج الی سال 10

 فیصد در تادیات. 5فیصد و حذف دهلیزها با هزینه باالتر از 
 فیصدی مصارف ارسال حواله نظر به مجموع مبلغ حواله شده. 1.ج.10

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان
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 وزارت اقتصاد

 و پایدار (resilient)همه شمول، مصئون، مقاوم  (human settlements)هدف یازدهم: ساخنت شهرها و شهرک های 

، حصول اطمینان از دسرتسی همگانی به مسکن 2030الی سال  11.1

با خدمات ابتدایی و بهبود سا حا ت فقیر  استطاعتمناسب، مطمنئ و قابل 

 .(slums)نشین 

، غیر (slums) نسبت نفوس شهری که در ساحات فقیر نشین 11.1.1

 پالنی ویا مسکن نا منا سب زندگی می کنند.

 

 وزارت شهرسازی و مسکن

سیستم های حمل و نقل مصئون،  فراهم منودن، 2030الی سال  11.2

ارزان و پایدار برای همه، بهبود مصئونیت جاده ها، خصوصا  گسرتش حمل 

و نقل عامه، با توجه خاص به رضورت های افراد اسیب پذیر مانند زنان، 

 اطفال، معلولین و کهن ساالن.

 )دولتی( نسبت جمعیت که دسرتسی به خدمات ترانسپورت عامه 11.2.1

 دارند.

 

 

 زارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکیو 

، افزایش شهرنشینی همه شمول و پایدار، و ظرفیت 2030الی سال  11.3

 human)سازی، مدیریت یکپارچه، پایدار و مشارکتی شهرک ها 

settlements)  .در کشور 

 

فیصدی شهر هایی که ساختارجا معه مدنی در برنامه ریزی آن  11.3.2

 ور منظم ودیموکراتیک صورت میگیرد.دخیل بوده ومدیریت آن بط
 وزارت شهر سازی

افزایش تالش ها برای حفاظت و مصئونیت میراث های فرهنگی و  11.4

 طبیعی.

 

سهم بودجه ملی که جهت حامیت و حفاظت از میراث های   11.4.1

طبیعی، فرهنگی، و همچنان سایت های میراث جهانی اختصاص داده شده 

 .است

 فرهنگوزارت اطالعات و 

کاهش قابل مالحظه  تعداد مرگ و میر و ، 2030الی سال  11.5

مستقیم اقتصادی مرتبط با تولید ناخالص مترضرین، و کاهش خسارات 

، بشمول حوادث مرتبط به آب، با (disasters)حوادث داخلی ناشی از 

 مترکز بر حامیت از افرادی فقیر و آسیب پذیر.

یجا و یا گمشده و مترضرین حوادث در هر تعداد افراد کشته شده، ب 11.5.1

 صد هزار نفوس. به تفکیک

 . مرگ و میر1

 . افرادبیجا شده وگمشده2

 . مترضرین3

 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

 

در  ی، کاهش اثرات نا مطلوب رسانه محیط زیست2030الی سال  11.6

رداری و شهرها، از جمله از طریق توجه خاص به کیفیت هوا، مدیریت شه

 دیگر انواع زباله.

 

 

 

شهری از مجموع کل زباله های  (solid waste)میزان زباله های  11.6.1

 تولید شده که

 الف. بطور منظم جمع آوری

 ب. بعد از جمع آوری تخلیه نهایی گردیده

 شاروالی کابل

( در شهر PM10و  PM 2.5اوسط ساالنه ذرات معلق. )بطور مثال  11.6.2

 نفوس(. میزانها )
 اداره ملی حفاظت محیط زیست
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 وزارت اقتصاد

،  ایجاد تسهیالت جهت دسرتسی همگانی به اماکن 2030الی سال  11.7

، مطمئین، فراگیر، قابل دسرتس و رسسبز، به ویژه (public spaces)عامه

 برای زنان، کودکان، افراد کهن سال و افراد معلول.

ماه  12آزار و اذیت فزیکی یا جنسی در  مورد تعداد افرادیکه  11.7.2

 گذشته قرار گرفته باشند. به تفکیک

 . مجموع هردو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت امور داخله

از روابط مثبت اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی میان  حامیت .الف 11

مناطق روستایی از طریق تقویت  و (Peri-urban)های شهری  شهرها، حومه

 برنامه ریزی انکشافی ملی و منطقوی.

نسبت نفوس مسکون در شهر های که در آن پالن های انکشاف  1الف.11

شهری و منطقوی را مبنی بر پیشبینی نفوس، رضوریات منابع و وسعت شهر 

 تطبیق میکنند.

 وزارت شهر سازی

، افزایش قابل مالحظه تعداد شهرها و شهرک ها 2030الی سال  ب.11

(human settlements)  با پالیسی و پالن های یکپارچه جهت بدست آوری

کاهش تاثیرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی، مقاوم در   موثریت منابع،

مقابل حوادث؛ انکشاف و تطبیق سیستم مدیریت حوادث در مطابقت به  

 ".2030-2015برای کاهش خطرات حوادث سال  Sendai"چارچوب 

محلی که اسرتاتیژی کاهش خطرات وحوادث را فیصدی ادارات  1ب..11

برای کاهش خطرات طبیعی  (Sendai)در مطابقت با چارچوب سندای 

 پذیرفته و تطبیق می منایند.

 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

 هدف دوازدهم: حصول اطمینان از شیوه های پایدار تولید و مرصف

موادغذایی تا پنجاه فیصد ضایعات  ، کاهش رسانه2030الی سال  12.3

درسطوح مختلف عرضه مرصف کننده و کاهش ضایعات مواد غذایی در طول 

 زنجیره تولید، به شمول عرضه

 . به تفکیک:فیصدی ضایعات گندم و برنج درجریان تولید در سال 12.3.1

 الف. گندم

 ب. برنج

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

در دوران مواد کیمیاوی و زباله ها  ، مدیریت مناسب2030الی سال  12.4

و در مطابقت با چارجوب های بین املللی توافق شده  (life cycle)زندگی 

کاهش انتشار آنها در هوا، آب و خاک جهت کاهش تاثیرات نامطلوب آنها 

 باالی صحت انسانها و محیط زیست.

 ایجاد و تطبیق پالن عمل ملی برای شش توافقنامه چند جانبه 12.4.1

محیط زیستی بین املللی از قبیل کنوانسیوان های استاکهلم، ویانا، 

میناماتا، باسیل، روتردام و پروتوکول منرتیال در ارتباط مواد خطرناک و 

دیگر مواد کمیاوی جهت تطبیق تعهدات و مسؤولیت های افغانستان در 

 انتقال اطالعات مورد نیاز توافق نامه مربوطه.

 زیست اداره ملی حفاظت محیط

تشویق رشکت ها بخصوص رشکت های بزرگ و فرامرزی در اتخاذ  12.6

 شیوه های تولیدی پایدار و توحید معلومات آن در گزارشات.
 وزارت تجارت و صنایع تعداد از رشکت های که از پایداری گزارش انتشار میکنند. 12.6.1

ند سازی .الف جذب حامیت کشورهای توسعه یافته مبنظورتقویت و توامن12

ظرفیت های علمی و تکنولوژیکی برای تطبیق شیوه های پایدار تولید و 

 مرصف.

انجام تقیقات علمی مبنظور حفاظت از محیط زیست، تولید  1.الف.12

 انرژی پاک، افزایش تولیدات داخلی و رسیدن به خود کفایی
 اکادمی علوم
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 وزارت اقتصاد

گردشگری .ب انکشاف و تطبیق ابزار ها جهت نظارت از فعالیت های 12

 پایدار که باعث اشتغالزایی، ترویج فرهنگ و محصوالت محلی گردد

تعداد پالیسی ها و اسرتاتيژی های گردشگری پایدار همراه با  1.ب.12

 پالن های تطبیقی و ابزار های نظارتی آن.
 وزارت اطالعات و فرهنگ

 تاثیرات آنهدف سیزدهم: اتخاذ قدامات فوری در جهت مبارزه با تغیرات اقلیمی و 

در مقابل  (resilient)تقویت ظرفیت های انعطاف پذیر و مقاوم  13.1

 .و حوادث طبیعی اقلیمی خطرات

سرتاتیژی ها و راه کار های کاهش خطرات و  فیصدی انکشاف 13.1.1

 حوادث طبیعی در سطوح  ولسوالی ها و محالت.

 

 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

سازی  اقدامات تغییر اقلیم در پالیسی ها و اسرتاتیژی ادغام و شامل  13.2

 .های ملی

 

 

 

فیصدی پیشفت در عرصه ایجاد یا عملی ساخنت پالیسی/  13.2.1

نامه جامع  كه سبب توامنند شدن افغانستان براي و یا بر  اسرتاتیژي

سازگاري با اثرات نامطلوب تغيريات آب و هوا میشود و همچنان سبب 

به نحوي كه تولید غذا را تهديد ، گازهاي گلخانه اي شده كاهش در انتشار

، NDC، سهم مشارکت ملی NAPنکند. )به شمول برنامه سازگاری ملی 

 وغیره(. BUR، گزارش تجدید شده دوساله NCهای ملی گزارش

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

، مدیریت پایدار جنگالت، مبارزه علیه صحرائی شدن زمین، متوقف کردن تخریب زمین (terrestrial)زمینی هدف پانزدهم: حفاظت، بازسازی و بهبود استفاده پایدار ایکوسیستم های 

 (biodiversity)و ضایعات تنوع زیستی 

اطمینان از حفاظت، احیا و استفاده پایدار حصول ، 2030الی سال  15.1

در سطح زمین و زیرزمین  (Fresh water)ایکوسیستم های آب شیرین 

(inland)  بخصوص جنگالت، ساحات مرطوب هاو خدمات آن ،(wetland) ،

، مطابق تعهدات به توافقنامه های (drylands) کوه ها و زمین های خشک

 بین املللی.

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مساحت جنگالت از متام اراضی کشور. تناسب 15.1.1

، بهبود تطبیق مدیریت پایدار انواع جنگالت، خامته 2030الی سال  15.2

دادن به پروسه قطع جنگالت. احیای دوباره و انکشاف جنگالت 

(afforestation). 

 فیصدی پوشش جنگالت تحت مدیریت پایدار. 15.2.1

 
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

زمین و  (desertification)، مبارزه با صحرایی شدن 2030الی سال  15.3

اراضی  متاثر از  ، بشمول (degraded)احیاء خاک و زمین تخریب شده

خشکسالی و سیالب، و تالش برای رسیدن به جهان عاری از اراضی تخریب 

 شده.

مساحت ساحاتیکه تحکیامت صورت میگیرد )مساحت اراضی  15.3.1

مسیر دریا ها و تخریب شده  توسط سیالب نظر به مساحت کلی اراضی در 

 مجراهای آبی با استفاده از تدابیر ساختامنی و غیر ساختامنی(.

 

 وزارت انرژی و آب
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 وزارت اقتصاد

، اطمینان از حفظ ایکوسیستم کوهستانی؛ بشمول 2030الی سال  15.4

تنوع زیستی آنها مبنظور ارتقای ظرفیت آنها در ارایه مزایای الزم جهت 

 تحقق انکشاف پایدار .

ساحات مهم دارای تنوع زیستی کوهستانی که تحت یصدی ف 15.4.1

 . قرار گرفته اند.(protected areas)پوشش به عنوان مناطق حفاظت شده 
 اداره ملی حفاظت محیط زیست

مسکن اتخاذ اقدامات عاجل و قابل مالحظه برای کاهش تخریبات  15.5

 ، متوقف کردن ضایعات تنوع زیستی و (natural habitats)های طبیعی

معرض  گیاها و حیوانات که در حفاظت و جلوگیری از 2030سال  الی

 انقراض قرار دارند.

شاخص لست رسخ. )تهیه لست انواع حفاظت شده مطابق به  15.5.1

 (.IUCNمعیارهای اتحادیه بین املللی حفاظت از طبیعت یا 
 اداره ملی حفاظت محیط زیست

کار غیر قانونی و قاچاق اتخاذ اقدامات عاجل برای خامته دادن ش 15.7

و جلوگیری ازعرضه و تقاضای غیر قانونی  شده،گیاهان و حیوانات حفاظت 

 حیوانات وحشی.

بطور غیرقانونی  که حیوانات وحشی و محصوالت آنهاتجارت تناسب  15.7.1

 شکار و قاچاق شده اند.
 اداره ملی حفاظت محیط زیست

وگیری از ورود مهاجم های ، اتخاذ اقدامات برای جل2025الی سال  15.8

 ناسازگار و کاهش قابل مالحظه تاثیر آن روی ایکوسیستم های آب و زمین.

تصویب قوانین ملی مربوط به جلوگیری و یا کنرتل از مهاجم انواع  15.8.1

 .(Invasive alien species)مختلف بیگانگان 
 اداره ملی حفاظت محیط زیست

شامل ساخنت   ارزش های ایکوسیستم و ،  ادغام و 2030الی سال  15.9

در  تنوع زیستی درپالن های ملی و محلی، در پروسه های انکشافی و

 اسرتاتیژی کاهش فقر.

پیشفت بطرف اهداف تعیین شده ملی مطابق به هدف دوم تنوع  15.9.1

 .2020الی  2011پالن اسرتاتیژیک برای تنوع حیات  Aichiحیات 
 تاداره ملی حفاظت محیط زیس

برای  .الف بسیج سازی و افزایش قابل توجه منابع مالی از متام منبع ها15

 حفظ و استفاده پایدار تنوع زیستی و ایکوسیستم ها.

سهم کمک های انکشافی رسمی و مصارف عامه باالی استفاده  1.الف.15

 پایدار تنوع حیات و ایکوسیستم ها.

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

 

 متام سطوحویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار، ایجاد دسرتسی به عدالت برای همه و تشکیل نهاد های موثر، حسابده و همه شمول در هدف شانزدهم: تر 

کاهش قابل مالحظه خشونت با متام اشکال آن و مرگ و میر مرتبط  16.1

 به آن در همه جا.

 صدهزار نفوس :فیصدی مرگ ومیر ناشی از جنگ در هر  16.1.2

 . ناشی از ماین های متعارف1

 . ناشی از مواد انفجاریه تعبیه شده با پلیت فشاری2

 . ناشی از مهامت باقیامنده از جنگ3

 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث فیصدی پاکاری اراضی از ماین و مهامت منفجر ناشده  16.1.5

بخشیدن به متام اشکال خشونت ها و سو استفاده  علیه اطفال  پایان 16.2

 از جمله قاچاق، استثامر و شکنجه

که مورد خشونت و شنکنجه فزیکی  17-1نسبت اطفال بین سنین  16.2.1

 .و یا روانی مراقبت کننده در ماه گذشته قرار گرفته باشند

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

 هزار جمعیت. به تفکیک: 100تعداد قربانیان قاچاق انسان در هر  16.2.2

 . مجموع هر دو جنس1

 الف. ذکور

 وزارت عدلیه
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 کاپیسا تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 ب. اناث

حاکمیت قانون به سطح ملی و بین املللی و  (promote)ی ارتقا 16.3

 حصول اطمینان از  دسرتسی مساویانه همه به عدالت.

ماه  12اذیت فزیکی یا جنسی در تعداد افرادیکه مورد  آزار و   16.3.1

گذشته قرار گرفته باشند و به ارگان های زیربط مراجعه منوده باشند. به 

 تفکیک

 . مجموع هردو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت امور داخله

 نسبت زندانیان بی رسنوشت بر مجموع زندانیان به تفکیک  16.3.2

 . مجموع هردو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت امور داخله

تعداد مستفید شونده گان از مساعدتهای حقوقی جهت دسرتسی  16.3.3

 به عدالت
 وزارت عدلیه

، کاهش قابل مالحظه جریان های مالی و 2030الی سال  16.4

تسلیحاتی غیر قانونی؛ تقویت حصول و بازگشت دارایی های رسقت شده و 

 یافته.مبارزه علیه متام اشکال جرایم سازمان 

 وزارت امور داخله ارزش پول های غیر قانونی داخل و خارج شده از کشور 16.4.1

نسبت سالح های خورد و سبک که کشف و ضبط گردیده، مطابق  16.4.2

 به نورم های بین املللی و ابزار های قانونی ثبت و مورد پیگیری قرار میگیرد.

 وزارت امور داخله

 

 فساد و رشوه ستانی در متام اشکال آن.کاهش قابل مالحظه  16.5

نسبت اشخاص که  حد اقل با یکی از کارمندان رسمی در ارتباط  16.5.1

بوده و در جریان یک سال گذشته به یکی از کارمندان دولتی رشوه داده و 

 به تفکیک: یا از نزدش رشوه خواسته شده است. 

 . مجموع1

 الف. ذکور

 ب.  اناث

 سارنوالیلوی 

 

فیصدی ثبت، تدقیق، بررسی و نش دارایی های کارمندان عالی  16.5.3

 رتبه دولتی پیش بینی شده در قوانین نافذه کشور.
 اداره امور

گسرتش و تقویت اشرتاک افغانستان در نهاد های حکومتداری  16.8

 جهانی.

نسبت عضویت و حق رای دهی افغانستان در نهاد های بین   16.8.1

 تفکیک:املللی. به 

 . نهاد های بین املللی1

 وزارت امور خارجه

 

 اداره مستقل ثبت و احوال نفوس تعداد تولدات ثبت شده. 16.9.1، تهیه هویت حقوقی یا قانونی برای همه، بشمول 2030الی سال  16.9



 

122 
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 وزارت اقتصاد

  ثبت تولدات.

. حصول اطمینان از دسرتسی عام به اطالعات  و حامیت از آزادی 16.10

 مطابق به قوانین ملی  و موافقتنامه های بین املللیهای اساسی 

تعداد موارد تآئید شده قتل، اختطاف، مفقودی اجباری،   16.10.1

بازداشت خود رسانه و شکنجه ژورنالستان، کارمندان رسانه ها، اعضای 

 ماه گذشته. 12اتحادیه تاجران و فعالین حقوق بش در 

 وزارت اطالعات و فرهنگ

تعداد قوانین، مقرره ها و پالیسی هایکه دسرتسی عمومی را به  16.10.2

 اطالعات تضمین می منایند، اتخاذ و تطبیق گردیده اند

 وزارت اطالعات و فرهنگ

 

.الف تقویت نهاد های ملی مربوطه بشمول ارتقای ظرفیت در متام 16

سطوح، توسط همکاری های بین املللی مبنظور جلوگیری از خشونت و 

 علیه تروریزم و جرایم. مبارزه

موجودیت نهادهای مستقل ملی حقوق بش در مطابقت با قواعد  1.الف.16

 شناخته شده پاریس.

 وزارت امور داخله

 

 هدف هفدهم: تقویت ابزار های تطبیقی واحیا مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار

املللی تقویت و بسیج سازی منابع داخلی، با استفاده از حامیت بین  17.1

 مبنظور ارتقای ظرفیت داخلی در جمع آوری مالیات و عواید.

 وزارت مالیه نسبت عواید داخلی بر تولید ناخالص داخلی. 17.1.1

 تناسب متویل بودجه ملی از عواید ملی.  17.1.2
 وزارت مالیه

 

 بسیج سازی منابع مالی اضافی برای کشور از منابع مختلف. 17.3
از مجموع تولیدات  (FDIرسمایگذاری های مستقیم خارجی )سهم  17.3.1

 ناخالص داخلی.

 وزارت تجارت و صنایع

 

جنوب،  همکاری  –جنوب، جنوب  –افزایش همکاری های شامل  17.6

های سه جانبه منطقوی و بین املللی، جهت دسرتسی به علوم ساینسی، 

س رشایط توافق تکنالوژی و نوآوری و افزایش رشیک سازی معلومات به اسا

شده متقابل بشمول هامنگی بهرت در میکانیزم های موجود به خصوص به 

 سطح سازمان ملل و میکانیزم تسهیل تکنالوژی جهانی.

نفر مسکونی.  100فیصدی مشرتکین انرتنت ثابت برودباند در هر  17.6.2

 به تفکیک

 . رسعت1

 

وزارت مخابرات و تکنالوژی 

 معلوماتی

 

 Technology)،  فعال سازی کامل بانک تکنالوژی 2030الی سال  17.8

bank)  و ساینس، و میکانیزم های ظرفیت سازی جهت افزایش استفاده

 .تکنالوژی بلخصوص تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

 نسبت نفوس که از خدمات انرتنت استفاده میکنند. 17.8.1

 

وزارت مخابرات و تکنالوژی 

 معلوماتی

 

 

 ،2030الی سال  17.11

افزایش صادرات کشور بلخصوص دوبرابر ساخنت سهم صادرات کشور در 

 صادرات جهانی.

 سهم صادرات افغانستان در مجموع صادرات جهان.  17.11.1

 

 وزارت تجارت و صنایع
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 وزارت اقتصاد

 ی  )ملیارد دالر امریکایی(تولید ناخالص داخل 17.13.1 تقویت ثبات اقتصاد کالن توسط هامهنگی و انسجام پالیسی ها. 17.13
 وزارت مالیه

 

خصوصی  و جامعه  -تشویق و بهبود مشارکت موثر عامه، عامه  17.17

 تجارب و منابع اسرتاتیژی مشارکت. بر اساسمدنی 

خصوصی )به  -مقدار پول تخصیص شده به منظور مشاکت عامه  17.17.1

 میلیون دالر(

 وزارت مالیه

 

ترسیع حامیت های ارتقاء ظرفیت جهت افزایش  2020الی سال  17.18

رسیع فراهم سازی ارقام با کیفیت بلند، به موقع و قابل اعتامد به تفکیک 

عاید، جنسیت، سن، نژاد، قومیت، وضعیت مهاجرت، معلولیت، موقعیت 

 جغرافیای و سایر مشخصات مرتبط به خصوصیات ملی

سطح ملی به تفکیک نسبت شاخص های انکشاف پایدار که در  17.18.1

جزئیات تولید شده، با مقاصد همخوانی داشته و در مطابقت با پرنیسپ 

 های اساسی احصائیه های رسمی قرار داشته باشد

 اداره ملی احصاییه و معلومات

تعداد کشور های که قانون ملی احصائیه شان مشمول  پرنسیپ  17.18.2

 های اساسی احصائیه رسمی می باشد

 احصاییه و معلوماتاداره ملی 

 

تقویت ابتکارات موجود جهت انکشاف شیوه  2030الی سال  17.19

های که پیشرفت انکشاف پایدار را اندازه گیری کرده بتواند و متمم 

تولید ناخالص داخلی و ارتقای ظرفیت را در کشور های روبه انکشاف 

 حمایت کند

ظرفیت احصائیوی در ارزش دالری متام منابع که برای ارتقای  17.19.1

 کشور های روبه انکشاف تخصیص داده شده است.

 اداره ملی احصاییه و معلومات

 

نسبت کشور های که )الف( در ده سال گذشته حداقل یک  17.19.2

فیصد ثبت  100رسشامری نفوس و مسکن را انجام داده اند، )ب( به 

 فیصد ثبت وفیات دست یافته اند. 80تولدات و 

 احصاییه و معلومات اداره ملی
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 وزارت اقتصاد

 :منابع و مآخذ

  ( رسوی وضعیت زندگی مردم افغانستانALCs --   (  2017 - 1395سال  اداره ملی احصائیه و معلومات  

 خالصه برنامه های ملی دارای اولویتNPPs)  ( –  2016وزارت مالیه افغانستان دسمرب 

  1397وزارت مالیه افغانستان سال  -ریاست بودجه والیتی  –پروفایل والیتی مالی و بودجه 

   1397وزارت اقتصاد  سال  –خالصه طرح های اقتصادی و ظرفیت موجود بالقوه والیات 

  سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان) ANPDF  )–  1400-1395ورازت اقتصاد و مالیه 

  1397برگزیده شاخص های اقتصادی وانکشافی،  وزارت اقتصاد  سال 

  اهداف انکشاف پایدار افغانستانA-SDGs – ( 2030-2015وزارت اقتصاد) 

 منابع معلوماتی در  سطح والیت :

   ریاست زراعت ، مالداری و ابیاری 

  سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی 

 است احصائیه ری 

 ریاست اطالعات وفرهنگ 

 ریاست انرژی وبرق 

  ریاست پوهنتون 

  مستوفیت 

  ریاست عدلیه 

 ریاست مخابرات 

  ریاست کار وامور اجتامعی 

  ریاست اقوام وقبایل 

  ریاست امور زنان 

  ریاست معادن 

 ریاست گمرکات 

  ریاست انکشاف دهات 

  ریاست حج واوقاف 

 

                                                        

 



وزارت اقتصاد

آدرس: چهارراهی انصاری ، شهر نو، کابل - افغانستان

ایمیل آدرس:

شامره متاس:
info@moec.gov.af

075 211 60 75
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