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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .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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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 سپاسگزاری

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

 اقتصاد میباشم، پروفایل والیتی که یک سند جامعمسلکی خویش در وزارت 

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

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

 دومی در سطح والیات امکان پذیر نبود. 

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

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

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

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

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 پروفایل مذکور همکاران تخنیکی مارا یاری رسانیده اند. 

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

زحمت  محرتم عبدالرحمن الهی رئیس اقتصاد والیت پنجشیر که، محرتم سمیع الله ناظمی مشاور پالنگذاری ت،اوالی

  .زاری منایمکشيده اند، سپاسگ

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

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.

 قتصادی، وضعیتظرفیت های ااین سند در هشت فصل ترتیب گردیده که شامل معلومات  پیرامون معرفی والیت ، 

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

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

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

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.

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

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

الیت بادرنظرداشت موثریت اقتصادی و اجتامعی به تفکیک سکتورهای انکشافی با در نظرداشت وضعیت جغرافیای و 

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 

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

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

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

 باشند. مسول هامهنگی الزم و رضوری را در نظر داشته

 

 اسامعیل رحیمیمحمد 

 ین  مسلکی وزارت اقتصادمع
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 پیام والی

پروفایل والیتی به عنوان شناسننامۀ هنر والینت از اهمینت وینژه ینی برخنوردار اسنت. چنون 

 پروفایل نشان می دهد که یک والیت از چه ظرفیت های برخوردار می باشد.

و چنالش هنای ینک والینت را  همچنان پروفایل والیتی نقاط ضعف، نقاط قنوت، فرصنت هنا

واضح می سازد، و بصورت فرشده می توان گفت کنه پروفاینل والیتنی جایگناه ینک البراتنوار 

دقیق را در بخش های مختلف به ویژه در بخش های اقتصاد و چگونگی رسنیدن بنه توسنعه 

 اقتصادی دارا می باشد.

یتی پنجشیر را به عنوان یک سند مفید و کمک کننده به عنوان والی والیت پنجشیر خیلی خرسند استم که پروفایل وال

 در راستای توسعه اقتصادی اجتامعی و فرهنگی این والیت یافتم.

آرزو دارم متام ادارت والیتی از این پروفایل به عنوان یک منبع خوب و دقیق معلومات استفاده اعظمی را بنرای رشند و 

 توسعۀ پنجشیر منایند.

ریاست محرتم اقتصاد پنجشیر می منایم که در راستای ترتیب منودن این پروفایل زحامت همچنان یک سپاس ویژه از 

 فراوان را متقبل شدند.

 

 دپلوم انجنیر کامل الدین نظامی

 والی والیت پنجشیر
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 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، ترشیح 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.
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 شیوه تدوین

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

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

 .ده استگردیتهیه  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.
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 معرفی این سند

انکشاف سندی را که شام تحت نام پروفایل والیتی مطالعه می کنید، وضعیت فعلی والیت پنجشیر را در قالب اهداف 

و  چار چوب صلح و انکشاف ملی افغانستان، )  NPPs( برنامه های ملی دارای اولویت A-SDGsپایدار افغانستان )

ANPDF .ارائه می کند  ) 

پروفایل والیتی بر اساس یک روش منظم و جمع آوری معلومات در بارۀ وضعیت موجود این والیت با در نظر داشت 

 ( تهیه شده A-SDGsی اهداف انکشاف پایدار افغانستان ) اهداف و شاخص ها و تارگیت ها

پروفایل والیتی مبنایی است برای تدوین پالن اسرتاتیژیک که با معلومات موجود در آن می توان یک پالن انکشافی 

 منظم حقیقی و نزدیک به واقعیت را تهیه منود.

م موجودیت یک میکانیزم دقیق برای جمع آوری و جمع آوری معلومات در سطح این والیت با توجه به پراگندگی و عد

نگهداری معلومات یکی از معضالت اساسی پالنگذاری در افغانستان بوده است. بنابر این، برای تدوین یک پالن 

اسرتاتیژیک کار آمد و مؤثر الزم است که معلومات موجود در سطح ادارات والیت پنجشیر به شیوۀ مدرن جمع آوری، 

 ک شود،تحلیل و تفکی

معلومات پروفایل والیتی در بارۀ وضعیت موجود براساس یک روش منظم )توزیع سوالنامه ها( به ادارات محلی این 

 والیت جمع آوری گردیده است .

والیت پنجشیر با در نظر داشت، امنیت کامل نیاز به انکشاف دارد این پروفایل والیتی، به اساس هدایت مقام محرتم 

( برنامه های  A-SDGsبارۀ وضعیت فعلی پنجشیر با در نظرداشت اهداف انکشاف پایدار افغانستان )  وزارت اقتصاد در

( و پالیسی ادارات محلی افغانستان ترتیب  ANPDFملی دارای اولویت چار چوب صلح و انکشاف ملی افغانستان، ) 

 گردیده است.
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 فصل اول
 والیت در آینه تاریخ:

از سوی ریاست اطالعات وفرهنگ والیت پنجشیر بر اساس پالن وبرنامه آمریت فرهنگ تحقیقات باستان شناسی 

شگری روی ساحات باستانی صورت گرفته به ویژه کشف ساحه باستانی وسیعی در منطقه دلندور ولسوالی حصه دوگر 

رهنگی انسانها و ساله بوده مبین زندگی اجتامعی، اقتصادی، سیاسی وف 3000اول که دارای تاریخ ومدنیت درخشان 

 اقوام را که درطول زمان با جهش ها وصحنه های متنوع تاریخی بوده است معرفی میکند. 

دره های شاداب پنجشیر بدلیل موقعیت طبعی ، گذرگا های مشهور، راههای معادن زمرد الجورد، نقره آبهای مست و 

س از نفوذ و گسرتش پردامنۀ فرهنگ خراسان سنگر های نظامی خود، در هر مرحله از مراحل تکامل تاریخ بویژه پ

اسالمی پیوسته نظر سیاحان جهانگردان، مورخان خراسان عرب فارس عراق، هند، بریتانیایی کبیر، روسیه تزاری، 

 شوروی سوسیالیستی و ماورالنهر را به خود جلب کرده است.

جغرافیا نگار، جهانگرد و تاریخ نویسی را نه پس از پایه گذاری و نفوذ خالفت بغداد بر رسنوشت خراسان زمین، هیج  

می توان رساغ کرد که در بارۀ آبها، کوهها، گذرگاها معادن سیم و نقره طرز کار و شیوۀ زندگی مردم پنجشیر بی تفاوت 

 بوده و چشم بسته عبور کرده باشند.

را یکی از راه های میان غزنه و  ابوالفضل بیهقی مؤلف تاریخ بیهقی مورخ برجستۀ در بار سالطین غزنه راه پنجهیر

 ترکستان به شامر می آورد.

ابن اسحاق معروف به کرخی از آب باغ بوستان، زمین تعداد نفوس معادن نقره و نزدیکی پنجهیر به بلخ سخن می 

 گوید. 

است و  مؤلف املسالک املاملک پنجهیر را در عمل بامیان) دهستان ها و دهکده های تابع شهر بامیان ( قید کرده

 بامیان را یکی از والیات خراسان پنداشته است.

نویسندۀ کتاب گفته است تا جایکه من اطالع دارم در اطراف شهربامیان قریه های وجود دارد که در آن مردم پنجشیر 

تابع  تبار زندگی می کنند شاید این اشاره به هامن پنجهیر باشد و این احتامل نیز وجود دارد که پنجشیر در آن زمان

شیر یاد می شده اندو شاید برپنج درۀ پنجشیر " نیز پنجشیر"  -بامیان بوده باشدزیرا ملوک بامیان بنام و لقب شار

حاکم بوده باشد درین زمینه وارثان شایسته مال فیض محمد کاتب هزاره می توانند و باید پژوهشهای بیشرتی به کنند 

ره پنجشیر کنونی از سوی ملوک و شیران بامیان برای دفع خطر حمالت این احتامل نیز وجود دارد که مردم هزارۀ د

مردم نورستان در آن دره فرستاده و مردم بومی پنجهیر به دهستانها و دهکده های نزدیک والیت بامیان انتقال یافته 

 باشند.

 یاقوت حموی از کان سیم و نقرۀ پنجهیر و چگونگی گداخنت آن حقایق روشنی را می نگارد. 

 ولی مؤلف تقویم البدان مورخ قرن هشتم خورشیدی غزنه، کابل بامیان و پنجشیر را جزء زابلستان پنداشته است.

ابن بطوطه سیاح معروف عرب در سفرنامۀ خود، پیرامون چشمه های آبهای مردم و اعتقاد جزمی خلق پنجهیر به دین 

 اسالم و اعراب تذکرات موجزی دارد.
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

کابل و بدخشان و کابل و بلخ هفت راه و گذرگاه مشهور را ذکر کرده که از آن جمله سه گذرگاه مؤلف پادشاه نامه میان 

 نشین حاکم را" رخه" کنونی ولسوالی تاریخنویس این دارد موقعیت پنجشیر در بازارک، پارنده و خاواک –انجمن 

 به شکل امروزین آن پنجشیر نوشته است.  را پنجهیر و. است کرده تعریف هند مغول تسلط دوران

اصطخری فاصله میان پنجهیر ) پنجشیر( و جاریابه ) جاریایه ( را دو منزل راه دانسته و ازقشلۀ عسکری پنجشیر در 

قرون اولیه اسالمی یادکرده است و فاصله میان جارپایه و پنجهیر را یک روزه را می داند. به نظر نویسنده کتاب" 

شاید چهارپایۀ قومی بوده است هرچهار پایه آن امروز چهار قریه نامیده می شود.این احتامل نیز دور از تصور جارپایه " 

نیست که جارپایه یا جاریابه نهر و آب جاری باشد در پاکستان پنجاب را پنجار نیز تلفظ می کنند و غالبا  همین دو آب 

غالبا  " چارپایه یا جاریابه " ) آب روان یا جاری ( بوده است زیرا  ولسوالی حصه اول ) چهارقریه( و الیت کنونی پنجشیر

از دوآب تا رخه مرکز قبلی ولسوالی پنجشیر یک روزه راه است.و قریۀ " امرز یا امرز به کرس یا ضم اول " ) مخفف این 

بخش اول پنجشیر بیشرت مرزیا آن مرز( احتامال  مرز میان بدخشان و پنجشیر بوده است در حال حارض نیز لهجه مردم 

 چهار یا جاری و روان آب یا آب چهار –با لهجۀ مردم بدخشان نزدیکی دارد خالصه شاید معنای دری جاریا و جارپابه 

 .پنچشیرباشد قوم اول حصۀ های طایفه و خیل اجتامعی پایۀ

د علی کهزاد در مقالۀ "خط سیر ابن حوقل و ابن فقیه نیز از معادن الجورد و جواهر پنجهیر یاد کرده است استاد احم

ق . م در برج عبدالله محل تالقی  328سکندر در افغانستان" به رصاحت نوشته اندکه، " اسکندر یونانی در زمستان

آبهای پنجشیر غوربند، سالنگ و شتل توقف کرد و بالفاصله در پروان و جبل الرساج کنونی اسکندریۀ مشهور به "پارو 

ق.م به اندراب و از  327پرواز عقاب( را بنا کرد و از راه درۀ پنجشیر و گذرگاه خاواک در بهار سال  پامیزاد" ) باالتر از

 آنجا به قصد تسخیر بلخ و مرغاب رفت و از راه غوربند بازگشته و فتوحات خویش تا رود سند ادامه داد.

کرده ماه جون تارمنای پیامن ملی " شیرازۀ امپراتوری کوشانی به اساس مقاالت پژوهشی داکرت صاحبنظر مرادی نرش 

میالدی بدست شاهپور اول برافتاده و از هم پاشید و سالله های کوچک کوشانی در دره های پنجشیر و  220در سال 

مناطق مجاور آن تاهجوم ریشه افگن یفتلیها در قرن پنجم میالدی حکمرانی داشته اند. آثار شگرف این دوره از 

 پنجشیر بدست آمده است.

لشکر مسعود غزنوی چنگیز ، تیمور احمدشاه درانی از راه پنجهیر به ماورالنهر و شامل و جنوب هندوکش لشکرکشی 

رفت و آمد داشته است. و خرقۀ مبارکه پیامرب اسالم، نیز از همین راه پنجشیر به کابل ) فراز کوه سخی ( و قندهار 

 انتقال یافته است.

میر عبدالرحامن در بازارک مرکز والیت امروزین پنجشیر نیز جنگ سختی در گرفته میان سپاه امیر شیر علی خان و ا

 بوده است.

در دوران شاه امان الله و امیر حبیب الله کلکانی نیز از راه و گذرگاه پنجشیر به والیات قطغن و بدخشان لشکر کشی 

والیت کابل سپس پروان در دهه  صورت گرفته است ولسوالی پنجشیر در دوران استقالل افغانستان ابتداء به

خورشیدی به والیت کاپیسا و در نیتجۀ اعرتاض منطقی مردم پنجشیر بازهم به والیت پروان مربوط  1343دموکراسی 

 شد و پس از سقوط طالبان به والیت ارتقاء کرد و مقام تاریخی خود را پس از چندین قرن بازیافت.  

پنجشیر درمتون تاریخی وجغرافیایی به شکل   نظریه های گوناگون وجود دارد؛درمورد نام پنجشیر  پنجشیروجه تسمیه 

پنجهیر آمده است، در وجه تسمیه آن دونظریه متفاوت روایتی و ایتمولوژیکی وجود دارد. نظریه روایتی اینکه درعهد 
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

کار دعوت میشد؛ چنانچه  سلطان محمود غزنوی زمانیکه بند سلطان را اعامر میکردند از متامی اهالی برای انجام این

از مردم پنجشیر تنها پنج ابر مرد داوطلبانه روانه غزنی شدند ؛این پنج مرد بزرگ بصورت حیرت آوری دریک زمان 

محدود بند را اعامر کردند. اینجاست که سلطان به اینها پنجشیر خطاب می کنند. بدیگونه دربازگشت آنها نام دیار 

رده که تا اکنون تربت آنها در پنجشیر زیارت گاه خاص عام است اما از نگاه ریشه یابی شان ازکجکن به پنجشیر تغیر ک

وایتمولوژیکی کلمه پنجشیر اصآل پنجهیر بوده که مشتق ازدوجزاست نخست )پنج(که هامن عدد معرف است ودیگر 

نی پنج آتش کده این )هیر(به معنی مختلف آمده است درلغت نامه برهان قاطع )هیر (به معنی آتش آمده است یع

احتامل وجود دارد که در روزگار عظمت آیین زردشت پنج آتش کده درپنجشیر بوده باشد پوهاند عبدالحی حببی نیز 

به این تعبیر تاکید کرده است این بطوطه)هیر (رابه معنی کوه وامنود کرده است امادرزبان اوستایی وپهلوی )هیر (به 

 مفهوم آب دریاآمده است .

 ت جغرافیائی و اقلیم )با ذکر ولسوالی ها و رسحدات(موقعی

والیت پنجشیر یکی از والیات تازه تاسیس در افغانستان بوده و از لحاظ درجه بندی دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

مطابق فرمان رئیس جمهور از بدنهء والیت پروان جدا و به حیث  1383دارای درجه سوم میباشد. این والیت در سال 

 یک والیت مستقل در زون مرکز عرض وجود منود.

پنجشیر به شکل یک وادی خرم و شاداب در نقاط مرکزی افغانستان واقع بوده و با هفت والیت کشور )در شامل با 

تخار، در شامل غرب با بغالن، در غرب با پروان، در جنوب با کاپیسا، در جنوب رشق با لغامن، در رشق با نورستان و در 

 ۱۲۰رشق با بدخشان( متصل بوده و کم از کم با سه کشور خارجی مرز نزدیک دارد. عالوتا این واليت به فاصله شامل 

کیلومرتی به طرف شاملرشق کابل در بین دو شاخه جنوبی هندوکش، از شاملرشق به جنوب غرب موازی به 

های فرعی آن از شامل به جنوب و از جنوب به شامل امتداد داشته وبه دره عمومی  اقع است و دره و  هندوکش امتداد

 شود.  پنجشیر وصل می

 ۲و منرب  ۱حوزه منرب  این والیت دارای هشت واحد اداری میباشد که عبارت اند از: مرکز والیت در دو حوزه مرکزی ) 

والی دره، ولسوالی رخه، ولسوالی عنابه، ولسوالی شتل و ولسواىل آبشار. ،ولسوالی پریان ،ولسوالی خنچ، ولس  بازارک(

 قریه خورد و بزرگ بوده که در مربوطات ولسوالی های فوق الذکر واقع گردیده اند. 540این والیت در مجموع دارای 

احتوا  میکند.  فیصد مساحت متام کشور را 0.5کیلومرت مربع بوده که در حدود  ۳،۶۱۰مساحت مجموعی این والیت 

رسد. طول آن از داالن سنگ تا  هزار مرت می  ۶مرت از سطح بحر بوده و در نقاط مرتفع به  ۲،۲۱۷ارتفاع آن طور اوسط 

 کیلومرت است. ۱۲۵پای کوتل انجمن زیاده از 

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/هندوکش
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 علومات دیموگرافی )نفوس( شهری ، دهاتی تناسب نفوس به تفکیک مرد وزن در مرکز و ولسوالی ها.م

طرفاداراتمللمتحد از ارائهشده بهاساسآمار بهنسبتکوهستانیبودنشنفوسشهریندارد والیتپنجشیر

 تنزنومردتخمینشدهاست.447837نفوسپنجشیربهتعداد

 نفوس تعداد فامیل تعداد قریه واحد های اداری شامره

 53811 9815 69 مرکز والیت )بازارک( 1

 67141 11666 59 رخه 2

 35230 6495 104 دره 3

 152922 26146 134 حصه اول ) خنج( 4

 62996 11591 64 عنابه 5

 15016 2752 27 شتل 6

 35943 7341 58 پریان 7

 24873 4781 25 آبشار 8

 447832 80613 540 مجموعا  

 موقعیت جغرافیائی و اقلیم )با ذکر ولسوالی ها و رسحدات(

والیت پنجشیر یکی از والیات تازه تاسیس در افغانستان بوده و از لحاظ درجه بندی دولت جمهوری اسالمی 

مطابق فرمان رئیس جمهور از بدنهء والیت پروان جدا  1383در سال افغانستان دارای درجه سوم میباشد. این والیت 

 و به حیث یک والیت مستقل در زون مرکز عرض وجود منود.

به شکل یک وادی خرم و شاداب در نقاط مرکزی افغانستان واقع بوده و با هفت والیت کشور )در شامل با پنجشیر 

تخار، در شامل غرب با بغالن، در غرب با پروان، در جنوب با کاپیسا، در جنوب رشق با لغامن، در رشق با نورستان و 

رجی مرز نزدیک دارد. عالوتا این واليت به فاصله در شامل رشق با بدخشان( متصل بوده و کم از کم با سه کشور خا

به جنوب غرب موازی به  کیلومرتی به طرف شاملرشق کابل در بین دو شاخه جنوبی هندوکش، از شاملرشق ۱۲۰

نوب به شامل امتداد داشته وبه دره عمومی های فرعی آن از شامل به جنوب و از ج واقع است و دره  هندوکش امتداد

 شود.  پنجشیر وصل می

 ۲و منرب  ۱حوزه منرب  این والیت دارای هشت واحد اداری میباشد که عبارت اند از: مرکز والیت در دو حوزه مرکزی ) 

و ولسواىل آبشار.  ولسوالی پریان ،ولسوالی خنچ، ولسوالی دره، ولسوالی رخه، ولسوالی عنابه، ولسوالی شتل،  بازارک(

 قریه خورد و بزرگ بوده که در مربوطات ولسوالی های فوق الذکر واقع گردیده اند. 540این والیت در مجموع دارای 

فیصد مساحت متام کشور را احتوا  میکند.  0.5کیلومرت مربع بوده که در حدود  3937مساحت مجموعی این والیت 

رسد. طول آن از داالن سنگ تا  هزار مرت می  ۶مرت از سطح بحر بوده و در نقاط مرتفع به  ۲،۲۱۷ارتفاع آن طور اوسط 

 کیلومرت است. ۱۲۵انجمن زیاده از پای کوتل 

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/هندوکش
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 میزان رشد نفوس1-1

 درسالگزارشدادهشدهاست.2.03تقریبا1396ًبهاساسسالنامۀاحصائیوی

 کار میزان نفوس درسن2-2

 %گزارشدادهشده80

 میزان مشارکت نیروی کار به تفکیک جنسیت3-3

پنجشیریکوالیتکوهستانیاستوساحاتزیستشهرینیستبناءًمردماینوالیتدرکارهایزراعتیمشارکت

 مساویدارند.

نسبت اشتغال  نفوس به تفکیک سکتور ) زراعت ، صنعت، خدمات ، تولید،  4-4

 خصوصی وتجارت، اداره عامه/ دولت(سکتور 

 %20%فیصدمردمآنبهزراعتومالداریمصروفهستندومتباقی80پنجشیربهنسبتکوهستانیبودنشتقریباً

 دیگرشانبهتجارتواداراتعامه.

 نیروی کار باسواد 5-5

 %مردمکارگراینوالیتباسواداند40

 +( -65/  65-15/  14-0ی سنی )فیصدی نفوس به تفکیک گروپ ها 6-6

 میباشد.65تا15عموماًدرپنجشیرافرادمصروفشغلزراعتیویااداراتعامهاندسنشانبین

  وضعیت توپوگرافی والیت 7-7

بغالن،باغربشمالدرتخار،باشمالدر)کشوروالیتهفتباوبودهواقعافغانستانمرکزینقاطدرپنجشیروالیت

(بدخشانباشرقشمالدرونورستانباشرقدرلغمان،باشرقجنوبدرکاپیسا،باجنوبدرپروان،باغربدر

شمالطرفبهکیلومتری120فاصلهبهوالیتاینعالوتا.داردنزدیکمرزخارجیکشورسهباکمازکموبودهمتصل

درهواستواقعهندوکشامتدادبهموازیغربجنوببهشمالشرقازهندوکش،جنوبیشاخهدوبیندرکابلشرق

.شودمیوصلپنجشیرعمومیدرهوبهداشتهامتدادشمالبهجنوبازوجنوببهشمالازآنفرعیهای



  



 

13 

 

 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 فصل دوم
  تحلیل وضعیت عمومی والیت

 تحلیل وضعیت موجودسکتورصحت)به تفکیک ولسوالی ها( 1-1

 ابتدائیه صحی:دسرتسی به عرضه خدمات 

به خدمات ابتدایی صحی دسرتسی دارند. و حکومت محلی  ٪۸۰مردم رشیف والیت پنجشیر درین اواخر حدوداٌ باالتر از 

والیت پنجشیر به خصوص ریاست صحت عامه این والیت درتالش اند تا عرضه خدمات صحی را به حد کافی آن افزایش 

 دهند.  

 (:BHCمراکز صحی اساسی )

( باب میباشد که به ۹(موجود بوده که تعداد آن )BHCدر سطح والیت پنجشیر مراکز صحی اساسی) خوشبختانه

( مرکز صحی توسط ریاست حالل احمر تطبیق ۱( مرکز آن توسط ریاست صحت عامه متویل و تجهیز میگردد و )۸تعداد)

 میگردد.

 (:CHCمراکز صحی جامع )

(وجود دارد که تعداد این مراکز با تالش های حکومت CHCصحی جامع) ( مرکز۲در والیت پنجشیر تا هنوز به تعداد )

 محلی والیت پنجشیر بخاطر عرضه بهرت خدمات صحی برای هموطنان عزیز با گذشت هر سال در حال افزایش میباشند.

 تعداد شفاخانه ها وبسرت ها:

 در سطح والیت پنجشیر سه شفاخانه ذیل موجود میباشد:

  .شفاخانه چهل بسرت۱

 . شفاخانه صد بسرت مؤسسه ایمرجنسی۲

 . شفاخانه بیست بسرت تداوی معتادین مواد مخدر۳

 تعداد شفاخانه های دولتی :

 شفاخانه های دولتی در والیت پنجشیر قرار ذیل اند:

 .شفاخانه چهل بسرت ۱

 . شفاخانه صد بسرت مؤسسه ایمرجنسی۲

 . شفاخانه بیست بسرت تداوی معتادین مواد مخدر۳
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 تعداد شفاخانه های خصوصی:

 تا هنوز کدام شفاخانه خصوصی در والیت پنجشیر موجود منیباشد.

 تعداد درملتونها:

 ( باب دواخانه موجود میباشد.۱۶در سطح مرکز و ولسوالی های والیت پنجشیر به تعداد )

 تعداد دکتوران ومتخصصین به تفکیک جنسیت:

ربوط ریاست صحت عامه والیت پنجشیر در سطح مرکز و ولسوالی های تعداد دکتوران و متخصصین در مراکز صحی م

 والیت پنجشیر قرار ذیل است:

 . سه تن متخصصین از قرش ذکور۱

 . دوازده تن دکتوران معالج از قرش ذکور۲

 . یک تن دکتور معالج از قرش اناث۳

 تعداد والدت های انجام شده با حضور قابله های ماهر:

 ( والدت به شکل نارمل توسط ماهرین صحی در مراکز صحی صورت گرفته است .۳۷۱۱د )به تعدا ۱۳۹۶طی سال 

 دسرتسی به مراقبت های قبل از والدت:

در متام مراکز صحی والیت پنجشیر خدمات مراقبت های قبل از والدت،مراقبت های والدی و مراقبت های بعد از والدت 

 (خانم تحت مراقبت متداوم قبل و بعد از والدت صورت گرفته است.۸۰۸۶تعداد)به  ۱۳۹۶صورت میگیرد که در سال 

 میزان مرگ ومیر مادران:

خوشبختانه با توجه به تالش های پرسونل مراکز صحی والیت پنجشیر و آگاهی های عامه ساکنین والیت پنجشیر سطح 

 مرگ و میر مادران هیچ ارقامی ثبت نگردیده است.

 ال:میزان مرگ ومیر اطف

( تن طفل وفات منوده است ۲۲به تعدا ) ۱۳۹۶نظر به ارقام ثبت شده در ریاست صحت عامه والیت پنجشیر طی سال 

 ( در هر هزار طفل زیر سن پنج سال میباشد.۰.۵که میزان آن )

 میزان سوی تغذی:

 صد میباشد.(فی۲۳.۳میزان سوء تغذی در نزد اطفال زیر سن پنج سال که شامل حاد شدید و متوسط بوده )

 ( سال قبلی :5مجموع بودجه انکشافی ساالنه سکتور صحت ) حداقل 

سکتور صحت یکی از سکتور های هشتگانه انکشافی در سطح والیات میباشد که به بیشرتین تخصیص بودجه انکشافی 

 قرار ذیل بوده: ۱۳۹۶الی سال  ۱۳۹۲نیاز دارد که بودجه ساالنه از سال 

 (افغانی۳۷۸۳۱۶۰۰مبلغ)     ۱۳۹۲. سال ۱
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 (افغانی۴۶۳۰۵۷۵۰مبلغ)     ۱۳۹۳. سال ۲

 (افغانی۵۶۰۲۹۸۷۸مبلغ)     ۱۳۹۴. سال ۳

 (افغانی ۵۸۴۰۸۳۵۳مبلغ)     ۱۳۹۵. سال ۴

 (افغانی ۵۷۴۸۴۸۳۳مبلغ)     ۱۳۹۶. سال ۵

 ( افغانی میباشد.۲۵۶۰۶۰۴۱۴که مجموعه بودجه انکشافی پنج ساله ریاست صحت عامه والیت پنجشیر مبلغ)

 ( سال قبلی:5میزان مرصف بودجه انکشافی ساالنه سکتور صحت )حداقل 

سکتور صحت یکی از سکتور های هشتگانه انکشافی در سطح والیات میباشد که در حصه مرصف بودجه انکشافی دست 

 باال داشته که مصارف ساالنه بودجه انکشافی ریاست صحت عامه والیت پنجشیر قرار ذیل بوده:

 (افغانی۳۶۹۲۱۶۱۲مبلغ)     ۱۳۹۲. سال ۱

 (افغانی۴۵۱۰۵۱۲۲مبلغ)     ۱۳۹۳ل 33. سا۲

 (افغانی۵۵۸۷۹۲۳۳مبلغ)     ۱۳۹۴. سال ۳

 (افغانی ۵۱۴۰۰۶۸۸مبلغ)     ۱۳۹۵. سال ۴

 (افغانی ۵۶۵۴۳۲۲۰مبلغ)     ۱۳۹۶. سال ۵

 مقدار مرصف بودجه مجموعه بودجه سال مالی شامره

 افغانی 36921612 افغانی 37831600 1392 1

 افغانی 45105122 افغانی 46305750 1393 2

 افغانی 55879233 افغانی 56029878 1394 3

 افغانی 51400688 افغانی 58408353 1395 4

 افغانی 56543220 افغانی 57484833 1396 5

 245849875افغانی 256060414افغانی مجموعه

( افغانی بودجه و ۲۵۶۰۶۰۴۱۴عامه والیت پنجشیر مبلغ)که مجموعه مرصف بودجه انکشافی پنج سال ریاست صحت 

 (فیصد مرصف را نسبت به نخصیص بودجه نشان میدهد.۹۶)

 میزان رسمایه گزاری خصوصی درسکتور صحت:

 متاسفانه رسمایه گذاری خصوصی در سکتور صحت صورت نگرفته است .

 موسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشافی درسکتور صحت:

 همکار غیر دولتی در بخش صحت در والیت پنجشیر قرار ذیل میباشند:مؤسسات 

 . مؤسسه ایمرجنسی۱

 . مؤسسه یونیسف۲

 . مؤسسه بکرتیان۳
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 . سازمان صحی جهان ۴

 موجودسکتورمعارف)به تفکیک ولسوالی ها( تحلیل وضعیت 2-2

 تعداد مکاتب فعال ) ابتدایه / متوسطه / لیسه(

( باب 61( باب متوسط و به تعداد )33ابتدائبه،  به تعداد )( باب  35به تعداد ) 

 لیسه فعال است.

 ( باب مختلط .26( باب اناث و به تعداد )7( باب ذکور، به تعداد )2ابتدائیه به تعداد )

 ( باب مختلط .14( باب اناث و به تعداد )10( باب ذکور، به تعداد )9متوسط به تعداد )

 ( باب مختلط موجود است.2( باب اناث و به تعداد )28کور، به تعداد )( باب ذ 31لیسه به تعداد )

 شامره
 مکاتب ابتدائیه مکاتب متوسطه مکاتب لیسه

 مختلط اناث ذکور مختلط اناث ذکور مختلط اناث ذکور

1 31 28 2 9 10 14 2 7 26 

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

گزارشی که وزارت محرتم اقتصاد تحت نام ) معلومات مخترص پیرامون رفاه عامه به سطح والیات افغانستان ( به به اساس 

فیصد بیان منوده  35.4در والیت پنجشیر  2013-2014سال را در  14نرش سپرده است، فیصدی سواد باالتر از سن 

 است.

 سال درمکاتب. 15نرخ شمولیت زیر سن 

سال را همه ساله جذب می منائید اما از  7سال الی  6سال با داشنت تذکره تابعیت از  15زیرسن طبق الیحه شاگردان 

سال صنف ترسیعی ایجاد میشود که یکسال دوصنف را می خواند تافعال  به نسبت نبود بودجه که از  15سال الی  9سن 

 گردیده است.به اینطرف صنوف ترسیعی ایجاد ن 1392طرف موسسات متویل می گردد از سال 

 نسبت حضور شاگردان ) دخرتان با پرسان( درمکاتب)ابتدایه/ متوسطه / لیسه(.
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 تعداد پوهنتون های دولتی :

 یکباب پوهنتون بنام موسسه تحصیالت عالی پنجشیر موجود است.

 تعداد پوهنتون های خصوصی :

 درین والیت تا الحال کدام پوهنتون خصوصی ایجاد نگردیده است.

 یک جنسیت :کمحصلین به تف تعداد

 ( حضور دارند .256( تعداد محصلین اناث )123در داراملعلمین :  تعداد محصلین ذکور )

 ( حضور دارند .395( تعداد طالب العلم اناث )1145در دارالعلوم :  تعداد طالب العلم ذکور  )

 ارد.( و محصل اناث د105انستیتوت اداره وحسابداری :  تعدادمحصلین  ذکور )

 ( حضور دارند .264( تعداد محصلین  اناث ) 962در تحصیالت عالی :  تعداد محصلین ذکور )

 شامره
 انستیتیوت اداره و حسابداری دارالعلوم تحصیالت عالی داراملعلمین

 اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور

1 123 256 962 264 1145 395 105 0 

 تن میباشد 3250عالی و نیمه عالی مجموعه محصلین تحصیالت 

 تعداد معلمین به تفکیک جنسیت :

 شامره
 تخنیکی و مسلکی داراملعلمین سواد آموزی تعلیامت اسالمی تعلیامت عمومی

 اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور

1 689 296 159 11 21 25 66 1 30 0 

 تن میباشد 1298پنجشیر مجموعه تعداد معلمین در معارف 

 ( اناث.296( ذکور وبه تعداد )689تعلیامت عمومی :  معلمین به تعداد )

 ( اناث11( ذکور وبه تعداد )159تعلیامت اسالمی :  معلمین به تعداد )

 ( اناث.25( ذکور وبه تعداد )21سواد آموزی :  معلمین به تعداد )  

 ( اناث  .1ذکور به تعداد )( 66داراملعلمین :  به تعداد معلمین )

 ( اناث.  0( ذکور وبه تعداد )  30تعلیامت تخنیکی ومسلکی :   به تعدادمعلمین )

 تعداد استادان پوهنتون به تفکیک جنسیت :

تن استادان ذکور درین والیت مرصوف تدریس محصلین بوده واستاد  44به تعداد 

 اناث تا اکنون ندارد .

 دان به تفکیک ) لسانس ، ماسرت ، دکتورا(:سویه تحصیلی معلمین واستا

 ( نفر ذکور موجود میباشد. 32استادان لسانس به تعداد ) 

 موجود میباشد. ( نفر ذکور12استادان ماسرت به تعد اد ) 
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 معلمین ریاست معارف 

 ( اناث موجود میباشد .97( ذکور و به تعداد )132دوازده پاس به تعداد )

 ( اناث موجود میباشد .221( ذکور و به تعداد )636چهارده پاس به تعداد )

 ( اناث موجود میباشد .15( ذکور و به تعداد )179لسانس به تعداد )

 ( اناث موجود میباشد .0( ذکور و به تعداد ) 2ماسرت به تعداد )

 ( اناث موجود میباشد.0( تن ذکور و به تعداد )1دوکتورا به تعداد )

امره
ش

 بکلوریا فوق بکلوریا لسانس ماسرت دکتورا 

ذکور
ث 

انا
ذکور 
ث 

انا
ذکور 
ث 

انا
ذکور 
ث 

انا
ذکور 
ث 

انا
 

1 1 0 2 0 

1
7
9

 

1
5

 6
3
6

 2
2
1

 1
3
2
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 تن 197تعداد معلمین دارای تحصیالت عالی در معارف پنجشیر 

 تعداد مکاتب دارای تعمیر) ابتدایه / متوسطه / لیسه(:

 .( باب تعمیر دارد  26ابتدائیه  :  به تعداد )

 ( باب تعمیر دارد . 30متوسط  :  به تعداد )

 ( باب تعمیر دارد61لیسه  :  به تعداد )

 تعداد مکاتب بدون تعمیر) ابتدایه / متوسطه / لیسه(:

 ( باب  بدون تعمیر میباشد .19ابتدائیه به تعداد )

 ( باب بدون تعمیر میباشد.3متوسط به تعداد )

 ( سال قبلی :5عارف ) حداقل مجموع بودجه انکشافی ساالنه سکتور م

 ( افغانی میشود.36808395مجموع بودجه انکشافی ریاست معارف حد اقل از پنج سال قبلی مبلغ )

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

( افغانی 27072962میزان مرصف بودجه انکشافی ریاست معارف والیت پنجشیر حداقل از پنج سال قبلی مبلغ )

 میشود.

 میزان رسمایه گزاری خصوصی درسکتور معارف:

 رسمایه گذاری خصوصی در ریاست معارف پنجشیر درطول همین سال صورت نگرفته است.

 موسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشافی درسکتور معارف:

 موسسه افغانستان آزاد.

 موسسه یونسف .
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 موسسه نگار ) خانم شانتل( .

 تحلیل وضعیت موجودسکتور زیربناومنابع طبیعی)به تفکیک ولسوالی ها( 3-3

 مجموع رسک های شهری و رو ستای به کیلومرت

 مجموعه رسک اسفالت شده وجغل اندازی شده به کیلومرت

ان کیلومرت رسک  به طور مجموعی از گلبهار الی آخر پری 137به اساس معلومات ریاست فواید عامه والیت پنجشیر جمله 

 و از دو آبی الی مرکز ولسوالی دره پخته اسفالت گردیده است.

 دسرتسی به انرژی برق

در صد مردم والیت پنجشیر از برق های کوچک آبی که توسط شوراهای محلی و یا برنامه همبستگی ملی  80در حدود 

 همه جانبه منی باشد.  اعامر گردیده است. است استفاده می منایند که برق کافی مطابق نیازمندی مردم بطور

 دسرتسی به آب اشامیدنی صحی

% از 90آب آشامیدنی صحی بطور قناعت بخش به دسرتس مردم قرار نداشته و مردم این والیت در اکرث نقاط تقریبا  

 چشمه ها استفاده می منایند.

 دسرتسی به خدمات مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی 

یت پنجشیر موجود است و برای مردم قناعت بخش بوده و مردم از آن استفاده در صد در سطح وال 90خدماتی مخابراتی 

 می منایند.

 تعداد فابریکات تولیدی/ صنعتی ونوع فعالیت شان

 در این والیت رصف یک فابریکه تصفیه آب معدنی موجود است که  در بخش خصوصی فعالیت دارد.

 پارک های صنعتی 

 .کوهستانی است و به کمبود اراضی مواجه است بناء  پارک صنعتی وجود ندارداز اینکه والیت پنجشیر یک والیت 

 انواع معادن درصورت رسوی مساحت و ظرفیت معادن ذکر گردد

پنجشیر، ازجمله والیاتی است که از نظر داشنت معادن ومنابع طبیعی غنی میباشد؛در اینوالیت معادن متعددی از قبیل 

 ادن فلزی، معادن سنگ مرمر و معادن مواد ساختامنی وجود دارند.احجار قیمتی و نیمه قیمتی، مع

 تحلیل وضعیت موجود سکتور زراعت وانکشاف دهات)به تفکیک ولسوالی ها(4-4

 زمین های قابل کشت) ابی ، للمی (ظرفیت هکتار

از آن جمله  هکتار می باشد که 9730در والیت پنجشیر مجموع زمین های زراعتی آبی وللمی قابل کشت به مساحت 

 هکتار آن آبی است. 9622هکتار آن للمی و  108

 ارزش محصوالت زراعتی ومالداری 

افغانی، توت  15افغانی، کچالو  19افغانی، جواری فی کیلو  25ارزش محصوالت عمده زراعتی چون گندم و جو فی کیلو 

افغانی می باشد. محصوالت  600 افغانی، بادام فی کیلو، 27افغانی سیب  160افغانی، گیالس  121خشک اعلی 

افغانی می  220افغانی و پنیر فی کیلو  310افغانی، مسکه فی کیلو  43افغانی ، ماست  40مالداری چون شیر فی لیرت 

 باشد.
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 میزان محصوالت عمده زراعتی وروستائی

تن ،  14350تن ، کچالو 2319تن لوبیا  )1117جو )  تن،( 18910تولیدات محصوالت عمده زراعتی از قبیل گندم) 

 تن می باشد. 364تن و گیالس  210تن چهارمغز  234تن زرد آلو  4043تن ، سیب  1212توت خشک 

 قلم محصوالت عمده صادراتی زراعتی

تن،  159تن، زردآلو 299تن ، چهارمغز  134تن انگور  701تن، توت  1112تن ، سیب  415تن ، باقلی  2150کچالو 

 تن می باشد. 277س گیال 

 قلم محصوالت عمده وارداتی زراعتی

 تن می باشد. 108تن فاصلیه 2640تن ، نخود  4637، لوبیا  1232تن، جو  26269گندم 

 فیصدی اشتغال درسکتور زراعت

 فیصد مردان در سکتور زراعت مرصوف فعالیت هستند. 50فیصد زن و  26

 مصئونیت غذایی 

 غذایی مواجه هستند. فیصد به کمبود مواد 40مردم 

 تعداد رسد خانه ها 

 مرتیک تن در این والیت ساخته شده که عمال  قابل استفاده بوده و فعال هستند. 10رسد خانه به ظرفیت  10به تعداد 

 تعداد کانال های ابیاری با ظرفیت آن

 مرت می باشد. 1366460کانال موجود است، و به طول  617تعداد کانال های زراعتی بزرگ و کوچک به تعداد 

 تعداد ذخایر اب  زراعتی / ظرفیت

 باب ذخایر آبی موجود است. 8

 ندارد تعداد بند های ابگردان / ظرفیت ابیاری

 فارم های حیوانی و زراعتی / تعداد وظرفیت

آبی که  فارم ماهی پروری رسد 3قطعه مرغ را دارا می باشد.  15000باب فارم مرغداری گوشتی هر کدام به ظرفیت  2 

کیلو عسل را دارد و دو باب مرکز جمع آوری شیر و  2410تن ماهی را دارد. یک انجمن زنبور داری  4ظرفیت تولید 

 پروسیس شیر در سطح والیت ایجاد گردیده است.

 ( سال قبلی5مجموع بودجه انکشافی ساالنه سکتور زراعت ) حداقل 

 می باشد.  114106070تخمینی مبلغ سال قبل ریاست زراعت بطور  5بودجه های انکشافی 

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

 افغانی می باشد. 85806595سال قبل بطور تخمینی  5میزان مرصف بودجه انکشافی ساالنه سکتور زراعت از 

 ( سال قبلی5مجموع عواید سکتور زراعت ) حداقل 

 مالداری والیت پنجشیر در قسمت عواید کدام منابع عایداتی نداشته و ندارد. ریاست زراعت و آبیاری و

 میزان رسمایه گزاری خصوصی درسکتور زراعت

 میزان رسمایه گذاری خصوصی در سکتور زراعت بسیار اندک بوده و چشم گیر منی باشد.
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 موسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشافی درسکتور زراعت

 می باشد.  DCAو NHLP – CCAP – NEIولتی در بخش پروژه های اقتصادی ریاست زراعت موسسات همکار غیر د

 تحلیل وضعیت موجود سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی )  به تفکیک ولسوالی ها(5-5

سکتور اقتصاد و رشد سکتور خصوصی یکی از بخش های ممد و بس مهم طبقه بندی شده اسرتاتیژی انکشاف ملی 

ت. که زمینه های مناسبی را برای ایجاد رشد اقتصاد متوازن ، ایجاد اشتغال سامل و کاهش فقر مهیا ساخته افغانستان اس

و بسرت مناسبی را در عرصه های متعدد عرضه خدمات به شهروندان از طریق رسمایه گذاری تدارک و در زمینه فعالیت 

 مینامید.

 میزان فقر

اقتصاد کشور تحت نام ) معلومات مخترص پیرامون رفاه عامه به سطح والیات( به اساس گزارشی که از طرف وزارت محرتم 

نرخ  فقر در والیت پنجشیر با درنظر  2014و  2013هجری شمسی به نرش رسیده است،طی سال های  1395در سال 

وجود  % گزارش داده شده است. همچنان قابل ذکر است که با40داشت مرکز و ولسوالی های این والیت در حدود 

چالش های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتامعی که در کشور موجود بوده ممکن است که این رقم افزایش منوده 

 باشد.

 میزان نفوس درسن کار به تفکیک ساحه زیست  شهری و دهاتی:

فیصدی نیروی کار فیصدی نیروی کار به طور واضح موجود نبوده و میتوان گفت که نسبت وابستگی سنی جوانان که 

% گزارش 81در والیت پنجشیر  2013-2014جوانان اکرثا  در یک کشور نیروی کار محاسبه میشود این رقم در سال 

 داده شده است. 

 میزان مشارکت نیروی کار به تفکیک جنسیت:

ن مشارکت نیروی کار در بازار کار به تفکیک جنسیت مشخص نگردیده و رصف نرخ مشارکت نیروی کار را میتوان به میزا

% مشخص منود. همچنان قابل ذکر است که رسوی نفوس شامری و 55.4اساس گذارشی که در نخست تذکر داده شد 

 نسیت در نظر گیرد.احاصائیوی به حدی دقیق تر اجرا نشده است که این رقم را به اساس ج

 میزان بیکاری به تفکیک جنسیت:

میزان بیکاری یا نزخ بیکاری به اساس گزارش)معلومات مخترص پیرامون رفاه عامه به سطح والیات افغانستان( در سال 

% گذارش  داده شده است. که این رقم بعد از سال های متذکره افزایش چشمگیری داشته 22.6،  2013-2014های 

 است.

 روی کار باسواد:نی

نرخ نیروی کار با سواد در والیت پنجشیر به اساس گزارش)معلومات مخترص پیرامون رفاه عامه به سطح والیات افغانستان( 

% گذارش  داده شده است. که این رقم بعد از سال های متذکره افزایش چشمگیری 39.7،  2013-2014در سال های 

دی نشان داده شده است. در صورتیکه بخواهیم آنرا به عدد تام تبدیل مناییم به داشته است. رقم متذکره به اساس فیص

 تناسب نفوس فیصدی آنرا در نظر میگیریم.
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 سهم اشتغال درسکتور اقتصاد ) تولید وتجارت(:

 سکتور اقتصاد و رشد سکتور خصوصی در والیت پنجشیر فعال بوده اما بنابر عدم موجودیت بنادر ، پارک های ملی،

رسمایه گذاری سکتور خصوصی به ندرت فعالیت مینامید. که در رابطه به سهم اشتغال در سکتور اقتصاد) تولید و 

تجارت( در والیت پنجشیر کدام مدرک وجود نداشته و بنابر روشن شدن موضوع از روی قیاس میتوان سهم اشتغال را 

 % مشخص منود.10درین سکتور 

 وخصوصی: تعداد بانک ها به تفکیک دولتی

در والیت پنجشیر سکتور خصوصی به شمول بانک های دولتی به دلیل عدم پراگنده بودن محل سکونت اهالی محرتم 

پنجشیر و عدم موجودیت بنادر تجارتی و تولیدی تا به حال هیچ یک از بانک های خصوصی تا حال درین والیت منایدگی 

ای دولتی مناینده گی د افغانستان و نوی کابل بانک را نام برد که آنهم به ندارد. در رابطه به سوال میتوان از جمله بانک ه

 شکل نیمه دولتی در آمده است.

 بنادر تجارتی وگمرکات:

والیت پنجشیر بنابر جدیدالتاسیس بودن و کوهستانی بودن جغرافیای آن متاسفانه دارای بنادر تجارتی و گمرکات 

 برخوردار منیباشد.

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

همکار غیر دولتی و جود ندارد به دلیل اینکه والیت پنجشیر دارای بنادر تجارتی، گمرکات نبوده و یک والیت کوهستانی 

 سکتور اقتصاد فعالیت ندارند.بوده و والیت رسحدی منی باشد در سکتور های مختلف فعالیت دارند ولی در بخش 

 مصئونیت اجتامعی6-6

 دسرتسی به محیط زیست سامل

بلی دسرتسی به محیط زیست سامل وجود دارد اما یک سلسله مشکالت نیز باعث آلوده شدن محیط زیست گردیده است 

 که عبارتند از 

 اعامر چاه های جذبی توسط ادارات دولتی و غیر دولتی. -1

 ص که از کابل غرض تفریح به این والیت میایند و حفظ الصحه محیطی را رعایت منی منایند.عدم آگاهی اشخا -2

 وجود ندارد دسرتسی به خدمات اجتامعی

 اشتغال زایی

 در صورتیکه به موارد ذیل توجه جدی  صورت گیرد اشتغال زایی ممکن خواهد بود.

 بیکار و کم عاید ازطبقه ذکور و اناث.ایجاد و ارائه کورس های آموزشی فنی و حرفوی به افراد  -1

 ایجاد فابریکه های تولیدی.  -2

 ایجاد تجارت های کوچک برای افراد بی بضاعت و واجد رشایط. -3
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 داشنت رسپناه یا مسکن بر عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی

میتوان از کمک های نقدی و غیر توجه به بیجاشدگان دعوت کنندگان داخلی به صورت درست صورت گرفته است که 

نقدی متذکر شد. اما نسبت نبود زمین دولتی نتوانیستم که رسپناه یا مسکن در این والیت ایجاد کنیم اما در والیت پروان 

 منرات زمین به بیجاشده گان و عودت کنندگان توزیع گردیده است. 1100توسط مسئولین اداره امور مهاجرین تعداد 

 ث طبیعیرسیدگی به حواد

یگانه مرجع رسیدگی به حوادث و کاهش خطرات ناشی از آن در سطح یک والیت کمیته اضطرار بوده که در راس آن 

شخص والی والیت قرار دارد که اعامل کننده فعالیت ها درین عرسه ریاست مبارزه با حوادث والیت پنجشیر میباشد . 

مشکالت جدی چون نداشنت تعمیر اداری ، گدام ، وسایل ارتباطی چون متاسفانه ریاست مبارزه با حوادث این والیت با 

مخابره های کودان و ثریا همیشه دچار بوده است. با آن هم خوشبختانه در حصه کاهش احتامل خطرات ناشی از سیالب 

 ها فعالیت هایی را با همکاری و هامهنگی مقام والیت و سایر ادارات محلی پنجشیر داشته است.

 ت برای گروه های آسیب پذیرمصئونی

برای گروه های آسیب پذیر در پنجشیر بنابر نداشنت امکانات مالی و تخنیکی و  پرسونل کافی موتر، دفرت و وسایل سکتور 

مصئونیت اجتامعی که در راس آن ریاست کار و امور اجتامعی بوده که ریاست مبارزه با حوادث از جمله اعضای ارشد آن 

 میباشد.

 ساختار های اجتامعی، وتحلیل جندر 7-7

 تحلیل جندر در والیت پنجنشیر

جندر به عنوان یک مفهوم انکشافی به مرور زمان تحول یافته با نهضت های زنان و انقالب های که توسط نهاد و فعالین 

 ردیده است.زن در رسارس جهان به وقوع پیوست که افغانستان نیز مشمول این سهم گیری های زنان در سطح کشور گ

بحث تساوی جنسیتی و مبارزه در برابر انواع از خشونت ها علیه زن و مرد یک امر رضوری در زندگی اجتامعی نسل برش 

می باشد که والیت پنجشیر با تیم کاری ریاست های آن در صدد همکاری و حفظ کرامت انسانی در سطوح مختلف می 

 باشد.

می تواند شامل مرد و زن شود، زیرا انکشاف و پیرشفت یک جامعه در حقیقت  جندر کلمۀ است که تغییر پذیر بوده که

 مدیون فعالیت های باهمی جندر) مرد و زن( با داشنت مسؤولیت ها، صالحیت ها و امتیازات را دارا و یکسان می باشد .

خواهان تطبیق قوانین  ریاست امور زنان والیت پنجشیر فعالین حقوق زن بوده منع خشونت علیه زن را دنبال منوده

رشعی و قانون اجرایی در سطح پنجشیر می باشد که در زمینه های متذکره به منظور حفظ حق و و جایبات زن فعالیت 

 های گسرتده را در سطح والیت و ولسوالی ها انجام می دهد.

یاست زنان می باشد و نقش ارتقای ظرفیت و باال بردن سطح آگاهی زنان در این والیت از جمله فعالیت های اساسی ر

 تعیین کننده مرد در زندگی سنتی زنان افغانستان می باشد.

ریاست امور زنان به منظور شفافیت گسرتش سطح سواد اعم از زن و مرد آگاهی های اسالمی حقوقی و صحی پیدا 

سجام بخشیدن زنان تالش و منودن زمینه کار برای زنان، کمپاین های انتخاباتی و هم در امر خدمات حامیوی بخاطر ان

 رزیده و شمولیت شان در ابعاد اجتامع را خواهان است.
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 احزاب سیاسی، 

 در والیت پنجشیر به گفتۀ ریاست عدلیه در این والیت منایندگی کدام حزب سیاسی فعالیت ندارد.

 نهاد های مدنی، 

ی گردد که بر محور مصالح، اهداف و ارزش های جامعۀ مدنی به حوزه ای از فعالیت های اجتامعی، غیر اجباری اطالق م

 مشرتک می چرخد.

جامعۀ مدنی، از نظر ساختار اداری از حکومت، خانواده و بازار متامیز می باشد، این در حالی است که مرزها بین 

 حکومت، جامعۀ مدنی، خانواده و بازار اغلب پیچیده، نامشخص و قابل مذاکره می باشد.

حوزۀ جامعۀ مدنی اغلب عرصه ها، عاملین و ساختار های اداری مختلف را در بر می گیرد که از نظر درجۀ رسمیت،  

صالحیت و اختیار با یکدیگر فرق دارند. جامعۀ مدنی اغلب ترکیبی است از سازمان های نظیر نهاد های خیریۀ ثبت شده، 

مان های زنان، سازمان های مذهبی ، نهادهای تخصصی، موسسات انکشافی غیر دولتی، گروه های اجتامعی، ساز 

 اتحادیه های تجاری، گروه های هم یاری، اصناف تجاری، ائتالف ها و گروه های داد خواهی می باشد.

برای برخورداری از حکومتداری خوب، آزاد و دموکراتیک محلی، الزم است که مردم و جامعۀ مدنی حق ابراز نظر و ظرفیت 

 را باالی تصامیامتی تاثیر گذار که در زندگی شان گرفته می شود، را در خود داشته و ابراز نظر منایند.اعامل نفوذ 

نهاد ها و انجمن های فرهنگی واجتامعی فعال در والیت پنجشیر که ثبت ریاست عدلیه می باشند و بعضی از آنها جواز 

 د. فعالیت دارند. یک تعداد هم بدون داشنت جواز فعالیت می کنن

 جدول ثبت شوراها

 منرب جواز موقعیت دفرت نام شورا شامره

 9430 قریه آبدره انجمن جوانان مهین 

 2049 بازار ولسوالی عنابه شورای اجتامعی میهن 

 2022 بازار ولسوالی عنابه شورای اجتامعی وادی دانش 

 2229 ولسوالی پریان قریه کوجان سازمان اجتامعی جوانان پریان 

 2437 مرکز والیت پنجشیر انجمن زنبور داران والیت پنجشیر 

 2569 قریه غلبک نهاد جوانان آبدره پنجشیر 

 2772 ولسوالی حصه اول دشت ریوت نهاد اجتامعی ارفاق 

   نهاد اجتامعی سویابین کاران 

 3116 کورابه شورای اجتامعی کورابه 

 3430 پیاوشتقریه  شورای اجتامعی جوانان قریه پیاوشت 

  مرکز والیت پنجشیر نهاد اجتامعی و عملی میثاق 
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 حضور دفاتر ومناینده گی های سازمان ملل متحد وهمکاران انکشافی متحابه 

 وجود ندارد.

 فعالیت رسانه ها،

برجنبه های ناپیدا رسانه ها را رکن چهارم دموکراسی خوانده اند. رسانه ها آگاهی را در سپهر عمومی فراگیر می سازند و 

و کمرت شناخته شده و چه بسا ناشناخته آن )سپهرعمومی( پرتو می افگنند. بر این پایه، رسانه ها نقش مهمی در توسعه و 

شگوفایی اجتامعی و سیاسی برعهده دارند. رسانه ها ابزار  قدرمتند هستند که می توانند برتصمیم گیری دولت ها در 

ش مردم نسبت به دولت ها، تاثیرات عمیقی داشته باشند، بنابر این از زمان پیدایش خود، در برنامه ریزی و همچنین نگر 

راستای ترغیب و اقناع مردم، تاثیرگذاری برافکار و رفتار سیاسی آنان و اطالع رسانی برنامه های دولت به آنها، مورد توجه 

داشته اند. امروزه که اهمیت شگوفایی و توسعه در سیاستمداران بوده اند و دولت ها سعی در تسلط و جهت دهی آنها 

ابعاد مختلف و به ویژه در بعد سیاسی به صورت یکی از رضوریات مهمی که هم از سوی نظام سیاسی و هم از سوی مردم 

 به صورت اجتامعی در آمده، الزم است تا هر چه بیشرت به تقویت رسانه ها پرداخته شود.

تالش کرده تا بسرت مناسبی را برای فعالیت آزادانۀ رسانه ها در راستای ایجاد شفافیت، بر همین اساس، ادارۀ محلی 

 حسابدهی و جریان آزاد معلومات در والیت پنجشیر ایجاد کند.

رسانه دولتی و خصوصی در پنجشیر موجود بوده که از  3براساس معلومات ریاست اطالعات و فرهنگ  والیت پنجشیر  

 تصویری یک رسانه دورسانه صوتی فعالیت می کنند.  این جمله یک رسانه 

 رادیو و تلویزیون ملی پنجشیر -1

 رادیو خراسان -2

هفتهنامۀپنجشیر-3

 امور دینی و مذهبی

در والیت پنجشیر امور دینی و مذهبی ازقبیل تعلیم و تربیه دینی در متام مراکز دینی برای طبقه اناث و ذکور کمپاین در 

زراع قاچاق و استعامل مواد مخدر از طریق مدارس و مساجد، آگاهی عامه در مورد حقوق زن و اطفال و همه مورد حرمت 

ذواب ذیبخش از دیدگاه دین مبین اسالم توسط علام تشویق مردم جهت سهم گیری شان به طور همه جانبه در پروسه 

د اداری و ارضار آن از طریق منابر مساجد تشویق انتخابات توسط علامی کرام از طرق مختلف کمپاین تقبیح و حرمت فسا

سیاحین به مراعات منودن امور دینی و رشعی حین ورود شان به والیت پنجشیر کمپاین در مورد حرمت و ارضار بد دادن 

و ازدواج های اجباری و زیر سن و غیر امورات دینی و در هرماه دایر شدن جلسه شورای عالی و شورای خطبا روی مسایل 

جاری در والیت که مطابق به اساسات دین مبین اسالم باید شود ایجاد کمیته سیار ارشاد و دعوت به سطح والیت در 

 رهنامیی مردم و جوانان و اقشار مختلف نتیجۀ قوی هم به دنبال است.

 ورزش وتربیت بدنی 

اناثدربخشهایمختلففوتبالرآنورزشکا450ذکورو1890نفرورزشکارکهازآنجمله2340دروالیتپنجشیر

 والیبال،باسکتبال،کراته،تکواندو،آمبکسامبو،بزکشی،کرکت،ویشو،کیکبوکس،پرورشاندامو...
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

کلبشخصیدرریشتههایمختلفورزشمیکنند،برایورزشکاراناینوالیتاستدیومورزشیفوتبالدر30بهتعداد

وجمنازیومورزشیدردشتکباتالشهایمقاماتوالیتپنجشیربههمکاریکمیتۀنفرتماشاچی1800مرکزبرای

 ملیالمپیکاعمارگردید.
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 مصرف بودجه عادی بودجه عادی مجموع بودجه

 

395,95

9  

 

339,93

3  

 

211,98

5  

 بودجه عادی

 افغانی 000ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

395,95

9  

 

56,026  
 

28,638  

 بودجه انکشافی

 افغانی 000ارقام به 

 فصل سوم
 بودجه انکشافی ومصارف پروژه های انکشافی والیت پنجشیر به تفکیک سکتور

 معارف

وزارت معارف در راستای تالش رسیدن به دیدگاه این اداره که عبارت از انکشاف رسمایه برشی مطابق به اصول و 

اساسات دین مقدس اسالم، احرتام به ارزش های ملی و حقوق برش از طریق فراهم آوری زمینه دسرتسی مساویانه 

 4 داراملعلمین ،  6مکاتب عمومی،  127یت بتعداد همه اتباع کشور به تعلیم و تربیه با کیفیت میباشد، دراین وال

ذکور  24,046شاگرد که از آنجمله 41,983 مدارس دینی، فعالیت دارند. که مجموعا به تعداد  24مکاتب تخنیکی، 

آن از طبقه اناث در این مکاتب مشغول فراگیری دانش هستند. جدول ذیل معلومات مخترص در مورد  17,935و 

 والیت پنجشیر را بیان میکند. وضعیت معارف در 
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افغانستان فامیل ها عالقمند بیشرت به تعلیم در یک دهه گذشته در اثر فعالیت،  سعی و تالش دولت جمهوری اسالمی 

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

 قسمیکه در فوق دیده میشود  یک رقم قابل مالحظه را بیان میکند.

در هر دو بخش عادی و انکشافی دریافت میکند و قسمیکه  وزارت معارف ساالنه بودجه قابل مالحظه بودجه معارف:

در شکل دیده میشود مقدار زیاد آن در بخش بودجه عادی به مرصف میرسد و دلیل عمده آن عبارت است از موجودیت 

تشکیل بزرگ در وزارت معارف و مصارف عادی برای تعداد زیاد مکاتب که در رستارس کشور موجود است میباشد. 

 ودجه معارف والیت پنجشیر در شکل ذیل انعکاس داده شده.جزئیات ب
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 پروژه هادر این والیت از طریق وزارت معارف تطبیق شده است قرار ذیل است. 9به تعداد 

 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 %48 18,416,791 اعامر و تجهيز مکاتب تعليامت عمومی

 %11 4,694,446 تربيهانکشاف زيربنای تعليم و 

 %0 293,332 مديريت و ارتقای ظرفيت

 %56 8,002,779 تعليامت اسالمی

 %62 2,087,473 سواد آموزی و تعليامت غري رسمی

 %61 19,260,038 والیت رسحدی شامل وغرب 11پروژه های انکشافی 

 %100 36,000 انکشاف و تقویت برنامه های سواد آموزی

 %54 3,206,148 ;اناث در روستا هاnbspاستخدام معلیمین &

 EQUIP 29,083 0%تکمیل پروژه های باقیامنده مکاتب نا تکمیل 

 %51 56,026,090 مجموع

 زراعت: 

زمین پنجشیر کوهستانی و سنگزار بوده خاک آن آنقدر برای  والیت پنجشیر از جمله والیات رسسبز کشور میباشد،

و بیشرت مردم  بعضی حصص آن زمین های خوبی به دسرتس دهاقین موجود بوده با این هم در  .زراعت مساعد نیست

و اکرث دهاقین در اثر زحمتکشی و کمک کود حیوانی و کیمیاوی حاصالت خوبی آن مرصوف زراعت و مالداری اند، 

شند. مردم بیشرت دهاقین این والیت مرصوف کشت انواع مختلف حبوبات، سبزیجات و میوه ها میبا  . میآورندبدست 

مرصوف میباشند. اگر چه زمین زراعتی در پنجشیر به کرثت  و مالداری در امور زراعت ، باغداری اٌ اکرث این والیت 

ارزن ، باقلی، مشنگ و حبوبات و اقسام سبزی ها و غیره کشت میشود.  جواری ،  جو ، نفوس آن کمرت است. گندم ،

درخت توت به کرثت در پنجشیر موجود بوده و  .وهی موجود میباشداقسام گلهای خوشبو و اهلی و گلهای رنگارنگ ک

آن لذت و کیفیت مخصوص دارد. توت خشک کرده آن را آسیاب میکنند وقتیکه آرد توت وانگور، زردالوو ناک میوه تازه 

 شد نام تلخان را به خود میگیرد. 

یت پنجشیر  به مراتب بیشرت از بودجه عادی قسمیکه در شکل دیده میشود بودجه انکشافی وزارت  زراعت وال بودجه:

این اداره میباشد که بیان گر رسمایه گزاری های بیشرت روی زراعت در این والیت بوده و میتوان خوشبین یک آینده 

 خوب در این بخش باشیم. 
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 66,293   53,900  

 25,325  

 بودجه انکشافی

 افغانی 000ارقام به 

 پروژه های انکشافی در والیت پنجشیر تطبیق شده است که جزئیات آن قرار رشح ذیل است.   11به تعداد  

 زراعت 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 %44 5,884,400 ;تخمهای بذری و کود کیمیاویnbspتهیه و توزیع &

 %100 940,421 برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی

 9,528,584 41% (NHLPبرنامه ملی باغداری و مالداری )

 %100 669,600 مبارزه علیه آفات و امراض نباتی

 2,990,148 0% (Border Projectانکشاف زراعت در ولسوالی های رسحدی )

 %29 1,079,250 توسعه کشت پخته و زعفران

 %100 14,306,090 ;ذخایر اسرتاتیژیک گندمnbspاحیا و اعامر &

 %100 2,352,428 برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشرتاک جامعه

 %100 161,058 پروژه آبیاری و ذخایر آب

 %1 6,840,600 ایجاد باغچه های خانگی و مصونیت غذائی

 %0 9,147,917 پروژه های انکشافی والیتی

 %47 53,900,496 مجموع

احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتپنجشیرقرارجدولذیلمیباشد.صحت عامه:
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 اناث ذکور
16,176 
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 مصرف بودجه عادی بودجه عادی مجموع بودجه

 66,293  

 12,392  
 8,500  

 بودجه عادی

 افغانی 000ارقام به 
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

گرفته:بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتپنجشیرازجانبوزارتصحتعامهدرنظربودجه بخش صحت

.شدهدرگرافذیلنشاندادهشده

 پروژه های انکشافی که از جانب وزارت صحت عامه در این والیت تطبیق شده است قرار ذیل است:  9به تعداد 

 1397پروژه های انکشافی 

 مرصف فیصدی بودجه پروژه

 ٪80 490,000 برنامه ملی معافيت کتلوی

 ٪48 7,767,301 تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات کشور

 ٪100 32,734,960 تقویت نظام صحی در مرحله عبور

 ٪51 13,353,363 والیت رسحدی شامل وغرب 11پروژه های انکشافی 

 ٪0 20,502,000 اعامر شفاخانه والیتی پنجشیر

 !DIV/0# - سیستم صحی )روندسوم(تقویه 

 ٪0 3,417,000 1397و  1396اعامر کلینیک ها، شفاخانه ها و پروژه های والیتی برای سال های 

 ٪0 28,630,725 اعامر وبازسازی تاسیسات صحی دروالیات از وجوه غیرمرشوط

 ٪0 30,010,968 پروژه صحتمندی

 ٪32 136,906,317 مجموع

 انرژی و آب

در عرصه فراهم منودن منابع تولید برق و وارد منودن برق از منابع خارج از والیت پنجشیر فعالیت ها در حال جریان 

پروژه در حال تطبیق میباشد که فعالیت های متذکره نشان دهنده توجه زیاد باالی فراهم منودن  5قرار دارد از آنجمله 

 انرژی مورد رضورت این والیت میباشد. 

سهم عمده  بودجه والیت پنجشیر در بخش انکشافی میباشد، که چنین پنداشته میشود که وزارت انرژی و  بودجه:

آب تصمیم توسعه ساحه فعالیت خویش را در این والیت دارد. بودجه وزارت انرژی و آب برای والیت پنجشیر در سال 

 قرار گراف ذیل میباشد. 1397

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

324,93

8   

188,03

1  

 

138,67

0  

 000به بودجه عادی ارقام 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

324,93

8   

136,90

6  

 43,594  

  000ارقام به بودجه انکشافی 
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 23,820  

 5,909   3,732  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 23,820   17,911  
 2,813  

  000ارقام به بودجه انکشافی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 

131,61

1  

 60,227  
 26,617  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

131,61

1  
 71,384   52,884  

  000ارقام به بودجه انکشافی 

دراینوالیتتطبیقشدهاستقرارذیلاند.پروژههایانکشافیکهدرسالجاری  

 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه

ساختامن دستگاه های کوچک برق آبی و تکمیل امور  -دیزاین  -احیاء 

 باقیامنده دستگاه برق آبی ولسوالی چرخ لوگر و والیت پنجشیر
2,700,000 23٪ 

 ٪44 5,000,000 آبیاری در افغانستانپروژه احیاء و انکشاف سیستم 

 ٪0 2,509,465 تحکیم سواحل دریا ها

 ٪0 1,367,512 پروژه بند برق قریه فراج والیت پنجشیر

پنجشیر بشمول احداث سب  -کیلوولت گلبهار 110متدید لین انتقال 

 ستیشن پنجشیر
6,333,866 0٪ 

 ٪16 17,910,843 مجموع

 فواید عامه

طبق معمول وزارت فواید عامه نظر به لزوم دید دو نوع رسک اعامر منوده که عبارت از رسکهای در والیت پنجشیر 

کیلومرت میباشد که از آن جمله    276قیرریزی شده و رسکهای جغل اندازی شده میباشد. رسکهای والیت پنجشیر  

 کیلومرت اسفالتی  است. 127کیلومرت جغلی و   149

بودجه وزارت  فواید عامه در والیت پنجشیر  بالغ میشود به  بودجه:  ملیون افغانی که جزئیات آن131
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 در شکل ذیل نشان داده شده.

 پروژه های موجود انکشافی که از جانب وزارت فواید عامه در والیت پنجشیر ت تطبیق شده است قرار ذیل است.

 1397پروژه های انکشافی 

 مرصففیصدی  بودجه پروژه

 ٪82 64,684,413 برنامه ميل رسک های روستايی ) وزارت فوايدعامه (

 ٪0 6,700,000 قیر ریزی رسک از ولسوالی پل حصار الی خاواک پنجشیر

 ٪74 71,384,413 مجموع

 پروژهای انکشافی والیت پنجشیر
 لست پروژه های انکشافی

 اداره پروژه بودجه مرصف

;ابتدائيه و nbspو ترميم اسايس محاکم &اعامر  7,429,578 6,308,968

 مرافعه در واليات
 سرته محکمه

 وزارت مالیه اعامر تعمیرات مستوفيت ها در سطح واليات 2,260,309 2,260,309

 وزارت مالیه برنامه آموزشی درازمدت 180,000 78,600

 وزارت حج ، ارشاد و اوقاف اعامر مساجد 11,507,893 -

 وزارت حج ، ارشاد و اوقاف پروژه های والیتی -مساجد  اعامر 2,050,200 -

 وزارت امور داخله ;تعمیر ات زندانnbspاعامر & 20,712,690 12,712,690

 وزارت معارف اعامر و تجهيز مکاتب تعليامت عمومی 18,416,791 8,790,052

 وزارت معارف انکشاف زيربنای تعليم و تربيه 4,694,446 524,489

 وزارت معارف مديريت و ارتقای ظرفيت 293,332 -

 وزارت معارف تعليامت اسالمی 8,002,779 4,503,640

 وزارت معارف سواد آموزی و تعليامت غري رسمی 2,087,473 1,296,166

والیت رسحدی شامل  11پروژه های انکشافی  19,260,038 11,756,584

 وغرب
 وزارت معارف

 وزارت معارف برنامه های سواد آموزیانکشاف و تقویت  36,000 36,000

 وزارت معارف ;اناث در روستا هاnbspاستخدام معلیمین & 3,206,148 1,731,050

تکمیل پروژه های باقیامنده مکاتب نا تکمیل  29,083 -

EQUIP 
 وزارت معارف

کمک های عاجل برای عودت کنندگان و بیجا  663,300 -

 شدگان داخلی

 وزارت امور مهاجرین و

 عودت کننده گان

 وزارت اقتصاد تقویت سیستم پالن گذاری، نظارت وارزیابی 302,400 302,400

 وزارت اقتصاد مدیریت پروژه های کوچک رسحدی 425,040 424,800

 وازرت اطالعات و فرهنگ ترمیم شش آبده تاریخی در شش والیت 231,415 -

 صحت عامهوزارت  برنامه ملی معافيت کتلوی 490,000 390,000
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 وزارت صحت عامه تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات کشور 7,767,301 3,713,129

 وزارت صحت عامه تقویت نظام صحی در مرحله عبور 32,734,960 32,734,960

والیت رسحدی شامل  11پروژه های انکشافی  13,353,363 6,756,238

 وغرب
 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامه شفاخانه والیتی پنجشیراعامر  20,502,000 -

 وزارت صحت عامه تقویه سیستم صحی )روندسوم( - -

اعامر کلینیک ها، شفاخانه ها و پروژه های  3,417,000 -

 وزارت صحت عامه 1397و  1396والیتی برای سال های 

اعامر وبازسازی تاسیسات صحی دروالیات از  28,630,725 -

 وجوه غیرمرشوط
 صحت عامهوزارت 

 وزارت صحت عامه پروژه صحتمندی 30,010,968 -

;تخمهای بذری و کود nbspتهیه و توزیع & 5,884,400 2,590,400

 کیمیاوی

وزارت زراعت آبیاری و 

 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی 940,421 940,418

 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  (NHLPبرنامه ملی باغداری و مالداری ) 9,528,584 3,930,000

 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  مبارزه علیه آفات و امراض نباتی 669,600 669,600

 مالداری

انکشاف زراعت در ولسوالی های رسحدی  2,990,148 -

(Border Project) 
وزارت زراعت آبیاری و 

 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  توسعه کشت پخته و زعفران 1,079,250 313,250

 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  ;ذخایر اسرتاتیژیک گندمnbspاحیا و اعامر & 14,306,090 14,306,090

 مالداری

برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشرتاک  2,352,428 2,348,380

 جامعه

وزارت زراعت آبیاری و 

 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  پروژه آبیاری و ذخایر آب 161,058 161,058

 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  ایجاد باغچه های خانگی و مصونیت غذائی 6,840,600 66,000

 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  پروژه های انکشافی والیتی 9,147,917 -

 مالداری
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

دستگاه های کوچک ساختامن  -دیزاین  -احیاء  2,700,000 608,447

برق آبی و تکمیل امور باقیامنده دستگاه برق 

 آبی ولسوالی چرخ لوگر و والیت پنجشیر

 وزارت انرژی و آب

پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در  5,000,000 2,204,179

 افغانستان
 وزارت انرژی و آب

 وزارت انرژی و آب تحکیم سواحل دریا ها 2,509,465 -

 وزارت انرژی و آب پروژه بند برق قریه فراج والیت پنجشیر 1,367,512 -

 -کیلوولت گلبهار 110متدید لین انتقال  6,333,866 -

 پنجشیر بشمول احداث سب ستیشن پنجشیر
 وزارت انرژی و آب

برنامه ميل رسک های روستايی ) وزارت  64,684,413 52,884,381

 فوايدعامه (
 وزارت فواید عامه

قیر ریزی رسک از ولسوالی پل حصار الی  6,700,000 -

 خاواک پنجشیر
 وزارت فواید عامه

( /برنامه NRAPبرنامه ملی رسکهای روستایی ) 45,949,689 40,900,856

 (ARAPميل دسرتيس به دهات )

وزارت احیاء و انکشاف 

 دهات

برنامه ميل تهيه آب درروستاها و آموزش حفظ  19,313,021 9,906,766

 الصحه محيطي

وزارت احیاء و انکشاف 

 دهات

وزارت احیاء و انکشاف  (NABDPبرنامه ملی انکشاف ساحوی) 7,000,000 -

 دهات

پروژه های بازسازی خسارات ناشی از سیالب  - -

 ها در شامل کشور

وزارت احیاء و انکشاف 

 دهات

پروژه های والیتی ضمیمه -رسکهای روستائی  1,724,355 1,721,120

 1396;سال nbspبودجه &

وزارت احیاء و انکشاف 

 دهات

;های nbspپروژه & -برنامه انکشاف ساحوی 13,259,920 9,021,505

 1396;سال nbspوالیتی ضمیمه بودجه &

وزارت احیاء و انکشاف 

 دهات

وزارت احیاء و انکشاف  وجوه غیر مرشوط به والیات )انکشاف دهات( 11,152,000 -

 دهات

وزارت کار، امور اجتامعی،  برنامه انکشاف مهارتها 5,221,716 5,221,716

 شهدا و معلولین

وزارت کار، امور اجتامعی،  پروژه ریفورم تقاعد و مصؤنیت اجتامعی 496,848 496,848

 شهدا و معلولین

وزارت کار، امور اجتامعی،  ;الکرتونیکی سازی و ریفورم وزارتnbspپروژه & 531,652 -

 معلولینشهدا و 

وزارت مبارزه علیه مواد  (GPIتقدير ازاجراات خوب) 16,040,211 14,067,025

 مخدر
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 وزارت اقتصاد

اعامر ساختامن ریاست های مبارزه علیه مواد  3,247,275 3,247,275

 مخدر درمرکز و والیات

وزارت مبارزه علیه مواد 

 مخدر

کنفرانس پنج جانبه وآگاهی عامه از ارضار مواد  70,000 70,000

مخدر ، ترشیح وباز نگری پالیسی ها در سطح 

 کشور

وزارت مبارزه علیه مواد 

 مخدر

 اعامر تعمیرا ت اداری ولسوالی ها و والیات 5,711,890 3,701,890
 وزارت امور شهرسازی

 برنامه ساختامن های عامه دولتی 700,000 -
 وزارت امور شهرسازی

اداره مستقل ارگانهای  افغانستانپروژه شاروالی ها ی  7,178,570 7,178,570

 محلی

ظرفیت سازی ملی تعلیامت آموزش و آگاهی  30,000 -

 محیط زیستی

اداره ملی حفاظت محیط 

 زیست

کمیسیون مستقل  حامیه از خدمات ملکی افغانستان 360,000 180,000

اصالحات اداری و خدمات 

 ملکی

احصائیه در مرکز و اعامر تعمیر اداره مرکزی  7,718,992 2,310,537

 والیات
 اداره مرکزی احصائیه

 مجموع 527,597,123 273,366,386
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 فصل چهارم
 فعالیت موسسات غیر دولتی

 ( به تفکیک داخلی وخارجی NGO. تعداد موسسات غیر دولتی) 1

 ( در والیت پنجشیر به تفکیک داخلی و خارجی قرار رشح ذیل است.NGOتعداد موسسات غیردولتی )

 ( خارجی عبارت اند از : NGOموسسات غیردولتی ) 1.1

 موسسه یونسف  ۱

 موسسه ایمرجنسی  ۲

 موسسه یونپس  ۳

 ( داخلی عبارت اند از:NGOموسسات غیردولتی )
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 وزارت اقتصاد

 نوع عرضه خدمات

پروژه
کتور 

س
ی یا  

خل
دا

ی
ج
خار

حه  
سا

ت 
ح
ت

ش
ش
پو

 

 نام موسسه

ره
ام
ش

 

 ۱ موسسه یونسف سطح والیت خارجی معارف توزیع قرطاسیه توزیع قرطاسیه در مکاتب

و قربانیان  تداوی مریضان رساپا،

 جنگ

خدمات عاجل 

 صحی

 ۲ موسسه ایمرجنسی سطح والیت خارجی صحت

 ۳ موسسه یونپس سطح والیت خارجی معارف ترمیم مکاتب ترمیم و تجهیز تعمیر مکاتب

تدویر صنوف آمادگی 

کانکور،مضامین 

ساینسی،کامپیوتر،نصب سولر در 

 مکاتب و غیره

 ۴ موسسه افغانستان آزاد ولسوالی داخلی معارف ارتقای ظرفیت

توزیع علوفه جات،مرغ،حفظ 

و واکسین × الصحه شیردوشی

 نشخوارکنندگان کوچک

بدیل معیشت و 

واکسین 

 حیوانات

موسسه کمیته هالند  ولسوالی داخلی رزاعت

 برای افغانستان

۵ 

احداث باغ های مرتاکم و منیه 

 مرتاکم

موسسه تغذیه بین  مرکز داخلی زراعت تعلیم و تغذیه

 املللی

۶ 

کمک به افراد نیازمند، کمک 

 های زمستانی

مساعدت به 

 افراد نیازمند

مصئون

 یت

موسسه هامهنگی  ولسوالی داخلی

 کمک های انسانی

۷ 

کمک به بیجاشده گان داخلی از 

 اثر جنگ و ناامنی

مصئون بیجاشده گان

 یت

 ۸ موسسه اکتید سطح والیت داخلی

کمک به عودت کننده گان و 

بیجاشده گان از اثر جنگ و 

 حوادث طبیعی

عودت کننده 

گان و 

 بیجاشده گان

مصئون

 یت

 ۹ موسسه تخنیکی وطن سطح والیت داخلی

توزیع چند قلم مواد خوراکه به 

 افراد بیجاشده

کمک به 

 بیجاشده گان

مصئون

 یت

موسسه سازمان  سطح والیت داخلی

 جهانغذائی 

۱۰ 

موسسه دفرت  مرکز داخلی   

 هامهنگی

۱۱ 

موسسه انجمن  مرکز داخلی   

 مهاجرین دمنارک

۱۲ 

 ۱۳ موسسه بنیاد زنان ولسوالی داخلی معارف تجهیز مکاتب تجهیز مکاتب

 ۱۴ موسسه خانم شانتل ولسوالی داخلی معارف ترمیم مکاتب ترمیم مکاتب

نفراطفال  ۴۰پرورش و حامیت از 

 بضاعتبی 

حامیت اطفال 

 بی بضاعت

مصئون

 یت

موسسه خیریه محبوبه  ولسوالی داخلی

 پرومیس

۱۵ 
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 وزارت اقتصاد

 موسسه افغانستان آزاد  ۱

 موسسه کمیته هالند برای افغانستان ۲

 موسسه تغذیه بین املللی  ۳

 موسسه هامهنگی کمک های انسانی ۴

 موسسه اکتید  ۵

 ( WSTAموسسه تخنیکی وطن ) ۶

 موسسه سازمان غذائی جهان ۷

 (OCHAموسسه دفرت هامهنگی ) ۸

 موسسه انجمن مهاجرین دمنارک ۹

 بنیاد زنانموسسه  ۱۰

 موسسه خانم شانتل  ۱۱

 موسسه مادر محبوبه  ۱۲

 موسسه زنجیر امید ۱۳

 موسسه حاجی صالح ۱۴

 موسسه انکشاف رسیع افغانستان ۱۵

 موسسه کمک برای انکشاف افغانستان ۱۶

 موسسه بکرتیان  ۱۷

 موسسه سازمان بین املللی مهاجرت ۱۸

 ۱۶ موسسه زنجیر امید ولسوالی داخلی معارف توزیع یونیفورم توزیع یونیفورم در مکاتب

تجهیزو ترمیم  ترمیم و تجهیز مکاتب

 تعمیر مکاتب

 ۱۷ موسسه حاجی صالح ولسوالی داخلی معارف

قاچان انسان در مبارزه علیه 

 افغانستان

حکومتد آگاهی دهی

 اری

موسسه انکشاف  ولسوالی داخلی

 رسیع افغانستان

۱۸ 

مساعدت به افراد نیازمند وتوزیع 

 البسه زمستانی

کمک به افراد 

 نیازمند

مصئون

 یت

موسسه کمک برای  مرکز داخلی

 انکشاف افغانستان

۱۹ 

تداوی مریضان رساپا و مشوره 

 خانواده دهی در مورد تنظیم

 ۲۰ موسسه بکرتیان ولسوالی داخلی صحت خدمات صحی

حکومتد ارتقای ظرفیت ارتقای ظرفیت، و آگاهی دهی

 اری

موسسه سازمان بین  سطح والیت داخلی

 املللی مهاجرت

۲۱ 

تدویر صنوف درسی برای 

 بزرگساالن

حکومتد ارتقای ظرفیت

 اری

 ۲۲ موسسه آفرین ولسوالی داخلی

      ۲۳ 

      ۲۴ 
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 وزارت اقتصاد

 موسسه آفرین ۱۹

 تفکیک مرکز ولسوالی ها( تعداد موسسات غیردولتی فعال )به

( موسسه غیردولتی ۱۵( فعال در مرکز والیت فعالیت داشته  و چهارده )NGO( هفت موسسه غیردولتی )۷به تعداد )

 دیگر ولسوالی ها را تحت پوشش قرار داده اند. 

 فعالیت موسسات غیر دولتی به تفکیک نوع عرضه خدمات ) کمیت وکیفیت(

رشکت نظر سنجی عامه )اکسوررسویس( که در بخش رسوی وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی در سطح والیت 

 فعالیت دارد. که محوریت خدمات این رشکت در بخش امنیتی می باشد. 

موسسه کمیته هالند برای افغانستان و تغذیه بین املللی از موسسات است که در بخش های زراعت عرضه خدمات 

از قبیل: مالداری توزیع علوفه جات، مرغداری، واکسین نشخوار کننده گان کوچک، حفظ الصحه حیوانات و دارند، 

 باغداری می باشد. 

( دیگر در سکتور مصئونیت اجتامعی فعالیت دارند، که در بخش های مساعدت به NGOهفت موسسه غیردولتی )

فظ الصحه، حامیت اطفال بی بضاعت و کمک های افراد نیاز مند، بیجاشده گان داخلی، عودت کننده گان، ح

 زمستان عرضه خدمات دارند. 

( دیگر در بخش سکتور معارف فعالیت دارند، که در بخش های ارتقای ظرفیت NGOهشت موسسه غیردولتی)

در شاگردان، تجهیز مکاتب، توزیع یونیفورم، ارتقای ظرفیت استادان، ترمیم مکاتب، توزیع قرطاسیه، ازدیاد صنوف 

 مکاتب عرضه خدمات دارند. 

( در بخش سکتور صحت فعالیت دارند که در بخش های واکسین  اطفال، تداوی مریضان NGOدو موسسه غیردولتی)

 .رساپا، رسویس نسائی و والدی، و مشوره های تنظیم خانواده عرضه خدمات دارند.

وژه های میزان بودجه انکشافی موسسات غیر دولتی جهت متویل برنامه ها وپر 

 سال قبل( 5انکشافی ) طی 

( در والیت ارقام بودجوی در NGOبنا بر کذشنت معیاد پنج سال قبلی و عدم موجودیت آرشیف موسسات غیردولتی )

درسرتس نبوده و ایجاب می مناید تا از ریاست محرتم انسجام موسسات غیردولتی )انجوها( مقام وزارت اقتصاد مطالبه 

 گردد. 

ل ذکر است، موسساتی که طی سال های قبل پروژه های خویش را تطبیق منوده اند. رصفا  بودجه و هم چنان قاب

مجموعی یی را که با دونر قرارداد منوده اند مندرج اسناد پروژه یی شان می منودند، بناُ بودجه مشخصی را که سهم 

 والیت پنجشیر در بودجه نشان دهد مبهم گزارش میدادند

 سال قبل 5انکشافی موسسات غیر دولتی طی میزان مرصف بودجه 

نظر به مشخص نبودن سهم والیت در بودجه های موسسات غیردولتی)انجوها( میزان مرصف بودجه انکشافی 

( طی پنج سال قبل نامعلوم می باشد. و ناگفته مناند که در کل از آغاز حکومت وحدت NGOموسسات غیردولتی )
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 وزارت اقتصاد

فعالیت ها و میزان مرصف بودجه موسسات غیردولتی )انجوها( به طور چشم  ملی تا الحال نسبت به حکومت قبلی

 گیری کاهش یافته است.

 ارقام به دالر امریکایی ۱۳۹۵مصارف موسسات غیردولتی)انجوها(  به تفکیک داخلی و خارجی در سال 

مصارف مجموعی موسسات غیردولتی )انجوها( داخلی و خارجی در والیت پنجشیر 

 میلیون دالر( می رسد. ۵٫۵۹به ) ۱۳۹۵ در سال مالی

 

۰ 

۱۰۰۰۰۰۰ 

۲۰۰۰۰۰۰ 

۳۰۰۰۰۰۰ 

۴۰۰۰۰۰۰ 

۵۰۰۰۰۰۰ 

۶۰۰۰۰۰۰ 

۱۳۹۶سال  ۱۳۹۵سال   ۱۳۹۴سال    

 ۲۱۵۰۰۰۰ ۵۵۹۰۰۰۰ ۵۰۱۶۸۸۳ ارقام به دالرامریکایی

۵۰۱۶۸۸۳ 
۵۵۹۰۰۰۰ 

۲۱۵۰۰۰۰ 

 به تفکیک سال مالی( انجوها)مجموع مصارفات  موسسات غیردولتی

 ارقام به دالرامریکایی

۰ 

۱۰۰۰۰۰۰ 

۲۰۰۰۰۰۰ 

۳۰۰۰۰۰۰ 

۴۰۰۰۰۰۰ 

۳۹۳۰۰۰۰ 

۱۳۰۰۰۰۰ 

۱۳۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۰ ۰ 
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 وزارت اقتصاد

مصارف موسسات غیردولتی)انجوها( در شش سکتور به تفکیک داخلی و خارجی در 

 ارقام به دالر امریکایی ۱۳۹۶سال 

به  ۱۳۹۶مصارف مجموعی موسسات غیردولتی )انجوها( داخلی و خارجی در والیت پنجشیر در سال مالی 

 ( می رسد.$ ۵.۰۱۶۸۸۳)

 تعداد پروژه های که از طریق موسسات غیر دولتی متویل میگردد تفکیک سکتور 

 پروژه نظرسنجی عامه )اکسوررسویس( در سکتور امنیت. 

 پروژه احداث باغ های مرتاکم، پروژه واکسین نشخوار کننده گان کوچک، پروژه بدیل معیشت در سکتور زراعت. 

پروژه مساعدت به افراد نیازمند، پروژه کمک به بیجاشده گان داخلی، پروژه حامیت اطفال بی بضاعت، پروژه حفظ 

 الصحه و رسپنا برای عودت کنندگان، پروژه کمک های زمستانی برای افراد نیازمند در سکتور مصئونیت اجتامعی. 

رمیم مکاتب، پروژه ارتقاء ظرفیت شاگردان، پروژه آمادگی پروژه ارتقاء ظرفیت شاگردان، پروژه تجهیز مکاتب، پروژه ت

 کانکور برای صنوف دوازدهم در سکتور معارف. 

 پروژه ایمرجنسی پروژه تداوی مریضان رساپا، پروژه حفظ الصحه و تنظیم خانواده ها در سکتور صحت.

 مجموع کارمندان موسسات غیر دولتی به تفکیک جنسیت

نجشیر به پایتخت هیچ موسسه داخلی و یا خارجی دفرت ساحوی در والیت نداشته، و نظر به بنابر نزدیک بودن والیت پ

( گرفته شده است. موسساتی که از دیر زمان در افغانستان فعالیت دارند آمار NGOاطالعات که از موسسا غیردولتی )

 موسسات متام ذااند. فله   ( نفر گزارش داده۵۰۰مجموعی کارمندان خود را در سطح کشور کم و بیش در حدود )

 پروژه تطبیق از بعد و منوده اعزام عندالرضورت را کارمندان شان پروژه تطبیق حین پنجشیر والیت در فعال غیردولتی

 .منایند می بازکشت شان مرکزی دفرت به دوباره

 :ی در والیت پنجشیرموسسات غیر دولتخالصه اجرائی فعالیت 

سابقه طوالنی دارد و موسسات چون پاملرنه، ایشیا فاوندیشن، هیئت معاونت بین فعالیت موسسات در افغانستان 

املللی، و یک تعداد دیگر از موسسات در نیمه دهه پنچاه و شصت میالدی فعالیت های خویش را آغاز منودند. در 

را در چوکات  دهه هشتاد میالدی با اشغال افغانستان توسط شوروی سابق، یک تعداد موسسات فعالیت های خویش

برنامه های برش دوستانه در کمپ های مهاجرین در کشورهای همسایه آغاز منودند. در اواخر دهه هشتاد این فعالیت 

بعد از سقوط رژیم طالبان و هم زمان با تشکیل حکومت موقت و تغییر اوضاع  .ها در داخل کشور گسرتش یافت

سات داخلی و خارجی فراهم گردید. ده ها سازمان خیریه و سیاسی کشور، زمینه برای فعالیت های بیشرتی موس

موسسات بین املللی در افغانستان رشوع به فعالیت منوده، اما با گذشت زمان بعضی از آنها دیگر در افغانستان 

موسسات می توانند در راستای تحقق اهداف انکشاف اقتصادی و اجتامعی افغانستان با استفاده از  .فعالیت ندارند

نابع پولی، مالی و انسانی خویش در کشور فعالیت منایند. رضورت است تا موسسات، اهداف و برنامه های خویش را م

 بر اساس اولویت های ملی طراحی منایند
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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:

جزاول:

 ارایه خدمات شهری 

 دالر امریکائی  383,130,000بودجه :

یل در مرحله اول بهرمند والیت از خدمات ذ 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 

 دسرتس(: برق، رسکهای ابتدایی و یا زیربناهای کوچک آبیاری.

شورای انکشافی شهری و   850این بخش برنامه حکومتداری وجوه مورد نیاز وجوه ساحات شهری : در مرحله نخست،

دالر امریکایی دریافت  70,000گذر را در چهار شهر عمده کشور فراهم خواهد منود. هر شورای انکشافی مبلغ  170

خواهد منود. شورا میتواند یکی از خدمات چون: بهبود رسکها و آبروها، آب آشامیدنی، مدیریت کثافات جامد، شامره 

 1250تا  800شورای انکشافی و یا  5گذاری منازل و یا برق برای منازل را انتخاب منایند. هر شورای گذر )متشکل از 

دالر امریکایی دریافت خواهند منود. شورا ها میتوانند یک و یا چند خدمات از قبیل، 200,000خانواده( مجموعا  

بهبود و یا تنظیم رسکهای درجه دوم، فراهم آوری آب آشامیدنی، پارک/ ساحات تفریحی و یا میدانهای بازی برای زنان 

 ای خانم ها در یافت منایند. و اطفال، مدیریت کثافت های جامد،برق برای روشنی منازل، پروژه ها درآمدزا بر 

خدمات زراعتی: توسط وزارت زراعت آبیاری و مالداری، در هآمهنگی با شوراهای انکشافی، جهت رسیدگی به اقشار 

فقیر و آسیب پذیر صورت خواهد گرفت. مواد مورد نیاز تولید گندم، مواد مورد نیاز باغداری، بازسازی شبکه های 
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نگهداری منابع طبیعی، و فراهم آوری خدمات حیوانی ایجاد درآمد و انکشاف اقتصادی را آبیاری و مدیریت آب مزارع، 

 در سطح ملی و محلی اطمینان میبخشد. 

معارف: وزارت معارف با  کمیته های معارف که مسئول بلند بردن آگاهی دهی، انسجام فامیل ها جهت ارسال اطفال 

 شد کار خواهد منود. شان به مکاتب، و نظارت اطفال و اساتید میبا

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

درطول 3-1گرفت.شهروندان از اینکه متام استادان دارای سند فراغت صنف دوازده بوده،شاگردان بین صنف های 

-7ساعت درسی و شاگردان بین صنف های  30در طول هفته  6-4ساعت درسی، شاگردان بین صنف های  24هفته 

ساعت درسی در هفته نظارت خواهند داشت نقشه برداری  مکاتب و رسوی شاگردان بیرون از مکتب  36شامل  12

 ،نظارت خد مات معیاری،اطمینان از ایجاد یک محیط سامل ، بازسازی مکاتب و سایر فعالیت ها.

یام از طریق کمیته های فرعی و شورای انکشافی صحی در بخش صحت و کلسرت ها صحت : وزارت صحت عامه مستق

 عرضه خدمات خواهد منود.

کمیته های فرعی در هآمهنگی با شوراهای انکشافی و کلسرت های شوراهای انکشافی مسولیت بلند بردن سطح 

نظارت از عرضه خدمات صحی  آگاهی، انسجام فامیلها جهت فراهم آوری خدمات صحی برای اطفال وبزرگساالن،و

 )نظارت از عرضه حد اقل خدمات معیاری،ارایه بسته های اساسی خدمات صحی، و فعالیت های دیگر .

 جز دوم:

 ایجاد ساختار نهاد ها 

 دالر امریکائی146,980,000بودجه: 

که درسطح وزارتخانه ها ،  مطابق برنامه ایجاد شده میثاق شهروندی قادر خواهد بود سازمانهای داخلی را ایجاد مناید

والیات ، شاروالی ها ، ولسوالی ها و تا سطح قریه جات را در برمیگیرد که این سازمانها قادر خواهد بود تا زمینه 

 پیرشفت شانرا فراهم سازد . این برنامه از ارتقا ظرفیت ، کمک تخنیکی ، تسهیل و ارایه خدمات حامیت میکند.

 جز سوم:

 ، کسب دانش نظارت و ارزیابی  

 دالر امریکائی  5,400,000بودجه:

کارهای که در اولویت مان قرار دارد این برنامه انکشاف خواهد داد که توسط مدیران اجراییه ، سازمان دهنده گان 

اجتامعی صورت میگیرد.نظر به این اولویت بندی گزارش های منظم وارزیابی ها قادر خواهد بود که از سهمگیری زنان 

ا و گروه های آسیب پذیر مانند ومتقاعدین و بیجا شده گان داخلی اطمینان بخشد.در این برنامه درخواست های ، فقر 

زیادی برای راپوردهی شکایت و جربان خسارات گنجانیده خواهد شد . نظر به ارزیابی که از طرف صندوق وجهی پول 

پیدا منودن خال زیر بنایی و ارایه خدمات استفاده  برای افغانستان صورت میگیرد از تصاویر ماهواره ای به منظور

میگردد.برای ارایه خدمات بهرت تحقیقات متعدد نظر به برنامه طرح ریزی شده است:مانند )سی تی سی(، اجتامعی 

 شدن ، حسابدهی متقابل اجتامعی وارزیابی های کیفیت تخنیکی .
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 جز چهارم: 

 تطبیق و مدیریت پروژه

 دالر امریکائی  91,410,000بودجه: 

این  برنامه در سطوح مخلف  قادر خواهد بود تا ظرفیت انستیتوت هارا از سطح ملی به سطح والیتی، از سطح ولسوالی 

 ها تاسطح قریه جات بلند بربد .

شورای انکشافی و کمیته های فرعی در باره نقش فعالیت و تطبیق پروژه های  شان که شامل مدیرت مالی و تدارکات  

 میشود آموزش داده خواهند شد .

 جز پنجم :

 MCCGادغام اجتامعی و

 دالر امریکائی  45,080,000بودجه:

شامل زنان ،متقاعدین،بیجاشده گان داخلی  این برنامه که تاکید زیاد روی اجتامعی شدن گروه های آسیب پذیر که

داردانجام پذیر خواهد بود.که ارایه آن توسط تحقیق اجتامعی ، بهزیستی که رضورت به شناخت جامعه ، تحلیل 

چالشها ، آموزش بهرت متام کارمندان ، شورا های انکشافی وکلسرت ها و شورا های گذر همچنان نظارت و ارزیابی از 

 یر و شمولیت آنها در برنامه صورت خواهد گرفت. بخش های آسیب پذ

 برنامه توامنند سازی اقتصادی زنان1-1

 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 برشی 

 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 

 های تطبیقی برای برنامه های ملی دارای اولویت کار می منایند. ها و ادارات ذیدخل باالی انکشاف بودجه و پالن

 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.

 



 

45 

 

 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 جز دوم :

 :برداشنت موانع قانونی برای مشارکت 

از میان برداشنت موانع فراراه اشرتاک زنان در فعالیت های اقتصادی و حصول اطمینان از اینکه زنان به نحوه بهرت 

 قادر به اشرتاک در فعالیت های اقتصادی و اجتامعی میباشند .

 جز سوم :

 سواد آموزی ،مدیریت تجارت و مهارت های کاری:

انجام بهرت امور در منزل و بیرون از منزل. این مورد تکمیل کننده برنامه ملی بلند بردن دانش و مهارت های زنان جهت 

زنان صنف های سواد آموزی دایر می منایند و  36,000سال آینده به  5انکشاف منابع برشی میباشد و زارت معارف در

خواهد گردید تادر مکاتب  سال آینده زمینه آن فراهم 5زنان در جریان درس میباشند. در ظرف   200,000فعال بتعداد

والیت افغانستان 34  سال آینده حداقل یک لیله زنانه در   10روستایی بحیث معلمین استخدام گردد در ظرف

 اعامرخواهد گردید.

 : جز چهارم 

 حصول اطمینان از دسرتسی گسرتده به وجوه مالی:  بهبود دسرتسی به وجوه مالی از مجراهای رسمی و غیر رسمی .

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

ذایی و افزایش ارتقا ظرفیت زنان جهت اشرتاک در بازارهای زراعتی، امرار معاش باازدیاد تولید جهت بهبود امنیت غ

 .در آمد خانواده ها

 جز ششم : 

 دسرتسی به بازار های خالق اقتصادی :

زنان به مواد با کیفیت بازار ها ، تسهیل صادرات و ایجاد عاید برای زنان و فامیل هایکه در فعالیت بهبود دسرتسی 

 های خالق اقتصادی مبادرت میورزند .
 برنامه  ملی زیربنا2-2

 جدول زمانی: پنج سال

 000,000 ,5,995دالر امریکایی     بودجه:

 مالی مشخص شده اند، اما هیچ کدام تا کنون نهایی نشده اند.تعهد: منابع مالی مشخص برای برخی از اجزای تأمین 

 TBDخالء مالی: 

 انکشافی : شورای انکشافی زیربنا شورای

وضعیت :  این برنامه ملی دارای اولویت در زمان کنفرانس بروکسل توسعه یافت. از آن زمان، لیست پروژه ها به منظور 

پالن تطبیق آن در حالت انکشاف بوده و گزینه های مالی تحت  اولویت بندی فعالیت ها توسعه داده شده است.

 بررسی قراردارند.
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 تفصیل:

 جز اول

ی والیتی اه شبکه گسرتش، 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:  

 جز دوم:

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

 تدارکات.

 شبکه جاده: جاده حلقه، جاده اتصال به نقاط عبور مرزی، تونل سالنگ و جاده دسرتسی، 

O&Mهرات،  –اندخوی، توسعه رسک جوی نو الی میدان هوایی هرات، تورغندی  -؛ شبکه ریلی )لینک کوتاه(: آقینه

ی، سیستم ترانسپورت شیرخان بندر. رسک حلقوی کابل، ترانسپورت عموم –کندز  –مزار رشیف  -شربغان -اندخوی

 ودیگر تجهیزات تخنیکی. MLATهوشمند، میدان هوایی ورادار 

 دالر امریکائی  000, 995,000 ,2بودجه: 

 جزسوم:

 منابع آبی وآبیاری:

 آثار فیزیکی آبیاری، زراعتآبیاری )بازسازی طرح های موجود، طرح های جدید و مخزن آب(

 دالر امریکائی   650,000,000بودجه:  

 چهارم:  جز

 توسعه صنایع استخراجی: مرتبط با سایر بخش ها

 بودجه: ندارد

 پنجم: جز

 مسکن، مناطق توسعه و مناطق ویژه اقتصادی سکتور شهری:

 دالر امریکائی  600,000,000بودجه: 

 ششم: جز

  Digital Casaفناوری اطالعات و ارتباطات:

 دالر امریکائی  000 ,90,000بودجه: 

 لین انتقالی  TAP 500kvو  TAPI, CASA 1000ت منطقوی:جز هفتم: ارتباطا

 دالر امریکائی  330,000,000بودجه: 
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 انکشاف برنامه جامع ملی دارای اولویت زراعت

 سال جدول زمانی: پنج

 دالر امریکائی   1,978,100,000بودجه: 

 تعهد:  مراجعه به اجزا

 خالء مالی:  مراجعه به اجزا    

 ارائه خدمات و مشارکت شهروندان یشوراشورای انکشافی:  

وضعیت: یک پیش نویس این برنامه ملی دارای اولویت در جریان کنفرانس بروکسل انکشاف یافته بود اما هیچگونه 

ارزیابی اقتصادی و ارزش پولی را در برنداشت بنا  این برنامه ملی دارای اولویت در حال حارض مورد بررسی قرار داشته 

 ی گردد.بررس یگرآن دی عملی ها یرشفتو پ ینیبازب 2016اکترب سال  ینهآنالیاقدامات مربوط به هز یابیارز تا

 تفصیل:

 جز اول:

میلیون هکتار خواهد رسید،توجه 2.7میلیون هکتار به 2.45 سال آینده افزایش زمین های آبیاری شده از  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  393,000,000جه:بود

 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 گرفت، افزایش فی واحد تولیدات ازسال آینده قرار خواهد 5 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 

-2016هکتار زمین آبی و للمی(،مرحله اول برنامه ملی گندم )250,000 والیت )تقریبی، 16ارتباطات زراعتی در 

-2019ی کاسنت ضایعات حاصالت گندم توجه خواهد داشت ) دومیلیون تن ساالنه( ومرحله دوم )( باال 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: 
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 سوم: جز

 یشرتب یبه تقاضا ییپاسخگو یبرا یواندر هر ح یسطح بهره ور  یشافزا یاو /  یواناتتعداد ح یشافزا حیوانات اهلی:

. وترنری 1در دوبخش کلیدی(  2045میلیون الی   70 ،2025میلیون الی  47. ) رو به رشد یتغذا از جمع یبرا

 . محصوالت حیوانی.2وصحت حیوانی. 

 دالر امریکائی  350,000,000بودجه: 

 دالر امریکائی  70,000,000تعهد:  

 دالر امریکائی  280,000,000کرس بودجه:  

 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  1.6پوشش قرارداده و کمک 

حاصالت غله جات با رسمایه گزاری درست درطرح احیای آبیاری امکان پذیر است.  ظرفیت باال بردن تولیدات ناخالص 

(. توسعه زمین های 2012میلیارد دالرامریکایی در سال  1.4) 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.5شک وتازه در باغداری با ارزش، به شمول میوه های خ

 دالر امریکائی   350,000,000بودجه:   

 دالر امریکائی   70,000,000تعهد: 

 دالر امریکائی   280,000,000کرسبودجه: 

 جز پنجم: 

)بیست یک ومین نشست پاریس و چارچوب  یههمسا یآب و هوا با کشورها ییرتغ یکردهایرو مدیریت منابع طبیعی:

جزء  یندارد. ا یبستگ یعیجوامع که به منابع طب یدارپا یشده است. توسعه اقتصاد یسهمقا اقلیم(در رابطه به تغیر 

 یهمنطقه حفاظت شده، توسعه رسما یریتمد یی،دارو یاهانگ یریتمراتع و مد ی،ستون است: جنگلدار  4یدارا

 .یانسان غیرو  یانسان

 دالر امریکائی   318,700,000بودجه:  

 دالر امریکائی    17,000,000تعهدات: 

 دالر امریکائی 301,700,000کرسبودجه: 

 جز ششم:

و  یعیخطرات طب یمی،اقل ییرات. تغاز مصونیت غذایی برخوردارنیستند کشور ٪ نفوس 33مصونیت غذایی وتغذیه:

 کشاورزی شهری و باغداری خانگی تشویق خواهد شد. شود. یم ییمواد غذا یاساس یبر دسرتس یرباعث تأث یریدرگ

 دالر امریکائی  81,400,000بودجه:      

 دالر امریکائی   17,000,000تعهدات:   

 دالر امریکائی64,400,000 کرسبودجه:
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 جز هفتم:

 خواهند شد. تشکیل یندهسال آ 2شده و در لغو  یندها وزارت زراعتساختار و فرا اصالحات اداری:

 جزهشتم: 

 یگذار  یهرسما یناست.بزرگرتی زراعتی ها یتو توسعه فعال ینگهدار  یمهم برا یرمس یقاتی که تحق تحقیق وتوسعه:

 ارائه خدماتا ب یکردهای دهقان محوراست و از رو دهقانبه  یکخواهد بود چرا که نزد ریاست های زراعت والیتی در 

 کند. یم حامیت

 دالر امریکائی 50,000,000بودجه: 

 دالر امریکائی3,500,000 تعهدات: 

 دالر امریکائی  46,500,000 کرسبودجه:   

 : هشتمجز 

توانند نقش  یم یتجار  یچالش بزرگ است. بانک ها یکتوسط کشاورزان همچنان ه قرضه ب یدسرتس اعتباردهی:

بانک توسعه  یانم یناست. در ا یازاعتبار مورد ن یکتحر یشده برا یفبهرت تعر یمال یها یاستداشته باشند. س

 شود. یشامل م یز" نیمال یو "واسطه ها یندهسال آ 5 در زراعتی 

 .دالر امریکائی ) هیچ تعهدی صورت نگرفته(100,000,000بودجه: 

 :نهمجز 

 ،)مسائل مربوط به نظارتیشرتزراعتیب یها یتبه عنوان فعال یمشارکت در بخش خصوصحامیت از سکتورخصوصی: 

توسعه  یژ یبه دنبال اسرتات ینده،وزارت زراعت آبیاری و مالداری سال آ 5ی(؛ طیاتیمال یمشوق ها ی،فصل یتعرفه ها

 رهبازار و به یتقاضا یکتحر یارزش برا یرهدر پردازش زنج یبخش خصوص یگذار  یهبر اساس رسما یاقتصاد

 است.یزراعتیور

 :دهمجز 

 .و مبارزه با فساد یمبارزه با مواد مخدر، زنان در کشاورز  بخش های همه شمول:

 اصالحی سکتور عدلی و قضایی پالن 

  جدول زمانی: پنج سال 

 بودجه : کار روی بودجه در حال جریان است 

 خالء مالی :

 شورا ی انکشافی: حکومتداری، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری

 وضعیت:

حارض بعهده مجلس این برنامه دارای اولویت توسط کمیته عدلی و قضایی کابینه تائید گردیده  تطبیق آن در حال 

شورای عالی برای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد میباشد.و اسناد در حالت ترجمه به زبان  انگلیسی قرار دارد، و 

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:
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 اصالحات ساختاری موسسات بخش عدلی     ) در جریان ( جزاول :

 ارتقا ظرفیت )  جریان دارد (  جزدوم:

 مبارزه با فساد ) جریان دارد( جزسوم:

 شفافیت و پاسخگویی ) جریان دارد( جز چهارم :

 برنامه آگاهی دهی عمومی بازار )جریان دارد ( جز پنجم :

 دارد (بررسی و اصالح قوانین ) جریان  جز ششم :

 پروگرام  انکشافی معادن و منابع 

 جدول زمانی: پنج سال

 دالر امریکائی130,032,450بودجه: 

 تعهد:

 خالء مالی:

 شورای انکشافی: شورای های انکشافی زیربنا

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  25,541,700بودجه: 

 ا ظرفیت وزارت خانه برای تقویت بهرت مدیریت ارتق

 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 
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 تقویت نظارت وارزیابی 

 برنامه انکشافی نیروی برشی

 جدول زمانی: پنج سال

 بودجه: تعیین خواهد گردید

 تعهد:

 خالء مالی:

 انکشافی قوای برشیشورای انکشافی: شورای 

وضعیت: مسوده طرح ابتدایی این برنامه ملی دارای اولویت تهیه گردیده، که  فعال تحت بررسی حکومت میباشد.پالن 

 تهیه خواهد گردید. 2017مرشح این برنامه الی اکتوبر 

 تفصیل:

 جز اول :

 آموزش های  حرفوی و تخنیکی

:تفکیک میان  تعلیامت حرفوی  اساسی برای    (TVET)آموزش  نیاز فهمیدن تفکیکی از تعلیم  تخنیکی حرفوی و

 ( 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 ) 

 سازی دوره آموزشی سنتی مدرن

 مدیریت خودی رشکت ها

 همکاری میان سکتور خصوصی و سکتور های عامه

 ازینبه  یگ دهیورس قیتحق

 جزدوم :

 تحصیالت عالی

 بهبود یافنت کیفیت تحصیالت در پوهنتون ها

 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

 کیفیت درباره تحصیالت عالی سکتور خصوصی تحقیق و محصول از پوهنتون های افغان

 ثر ؤ برنامه حکومتداری م

 جدول زمانی : پنج سال

 بودجه: کار در حال جریان است 

 تعهد:

 خالءمالی :

 شورای حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداریشورا ی انکشافی: 

 وضعیت:
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

بخش مدیریت مالی عامه  تکمیل گردیده و تحت تطبیق قرارد دارد.  جهت تکمیل بخش پالیسی حکومتداری والیتی  

 کار جریان دارد. 

 تفصیل: 

 جز اول :

 مدیریت مالی عامه  

. میکانیزم تطبیق آن ازطریق پالن بهبود اجراات مالی صورت میگیرد، بخش اصالح مدیریت عامه  تحت  تطبیق است

ساله برای همه اشرتاک کننده گان تیم )  5گشایش یافت.این پالن به اساس طرح پالن  2016که این پالن در سال 

زه  وپیگیری از جهت دادن  انگی(TBPM)اساسا  وزارت مالیه و دو ارگان خارج از وزارت( با  روش  مدیریت اجراات تیم  

 اجراات میباشد.

 جز دوم :

 حکومتداری والیتی

بخش حکومتداری  تحت بررسی گروپ کاری که مشتمل از چندین وزارت و إدارات مستقل دولتی بشمول اداره 

مستقل ارگان های محلی ، وزارت مالیه )معینیت پالیسی وریاست عمومی بودجه(، وزارت اقتصاد ووزارت احیا و 

ت  میباشد.  هدف این گروپ کاری  تهیه یک سند جامع است که شامل پالیسی نهای  بودجه والیتی، به انکشاف دها

 همین ترتیب مسوده پالیسی حکومتداری والیتی و مقرره پالن والیتی میباشد

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 

 یک پالن حکومتداری  میباشد، که بهبود عرضه خدمات، حسابدهی، و منایند گی حکومت را تسهیل مناید.

 برنامه انکشاف شهری:

 نی : پنج سالجدول زما

 بودجه:   کار در حال جریان است 

 تعهد: 

 خالء مالی :

 شورا ی انکشافی: شورای انکشافی زیربنا 

وضعیت :  یک طرح ابتدای برای این برنامه در کنفرانس بروکسل ترتیب گردیده بود که سه ستون اصلی به عنوان 

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 :
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 ل:جز او 

 تقویت و انسجام مدیریت شهری:

اصالح چارچوب برنامه ریزی شهری جهت اتخاذ برنامه های مختلف در سطح اداری.برنامه ملی پالیسی انکشاف 

 شهری اسرتاتیژی ملی شهری تدوین و تصویب گردید .

 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 :

 بنااطمینان از مسکن مناسب و دسرتسی به اقتصاد شهری و زیر

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 فصل ششم
 پوتانشیل و منابع موجود اقتصادی والیت پنجشیر

 والیت پنجشیر و پروسس میوه توت دیتول :طرحاسم 

 هدف اساسی طرح:

اهداف عمده این طرح بلند بردن حاصالت میوه توت در والیت پنچشیر که از این طریق میتوان در زنجیره ارزش افزائی 

اهداف افغانستان مولد، تشویق صادرات توت خشک، تامین آن تعداد بیشرت افراد شامل کار شوند، رسیدن به 

 مصونیت غذائی، رسیدن به اهداف اسرتاتیژی افغانستان میباشد.

 تحلیل اقتصادی محصول:

توت یکی از عمده ترین محصول والیت پنچشیر میباشد که از دیر زمانی به اینسو در این والیت به شکل سنتی تولید و 

تن میرسد که در صورت توجه بیشرت  حامیت از  2000دی توت خشک و تازه ساالنه به مرصف میگردد، ظرفیت تولی

 مرتبه تولیدات را افزایش داد . 3و یا  2دهاقین، سب سایدی برای محصوالت دهاقین و ایجاد مراکز پروسس میتوان 

ر نتیجه باعث ضایع شدن در جریان پروسس توت در این والیت محصول بدون بوریا در معرض آفتاب قرار میگیرد که د

 % محصول میگردد که خود یک رضبه بزرگ اقتصادی به حساب میرود. 20

 تحلیل وضعیت:

 نقاط قوت: 

 بلند بودن تقاضا به توت والیت پنچشیر 

 موجودیت درختان وافر در منطقه 

 امن بودن والیت پنچشیر برای رشد تجارت توت 

 آب و هواب مناسب برای تولید توت 

  پنچشیر به کابل که بزرگرت ین مرصف کننده توت میباشدنزدیک بودن 

 نقاط ضعف:

 کمبود رسدخانه های معیاری برای نگهداری میوه توت 

 کمبود ساحه تحت غرس و پرورش نهال توت 

 نبودن سبسایدی برای دهاقین 

 عدم موجودیت فابریکات برای توت 

 نبود سیستم منظم مارکیت و بازاریابی 

فرصت ها:

 م مناسب برای پرورش درختان توتموجودیت اقلی 

 خاک مناسب و حاصل خیز برای تولید توت 

 عالقه مندی دولت به رشد سکتور زراعت و مالداری 
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 موجودیت موسسات و برنامه های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای رشد و انکشاف توت والیت پنچشیر 

 عالقه مندی دهاقین برای تولید توت 

 تهدیدات: 

  احتامل رسازیر شدن سیالب ها در فصل تابستانموجودیت 

 موجودیت آفات و امراص، ژاله و باران در جریان رفع حاصل 

  بی ثباتی نرخ  در بازار های کشور 

 نتایج متوقعه:

 تاسیس مراکز پروسس میوه توت در والیت پنچشیر 

 تشویق دهاقین از طریق سبسایدی محصول توت 

  تامین مصونئیت غذائی 

 رای اهالی این والیتایجاد شغل ب 

 فعال سازی و تقویت زنجیره ارزش افزائی محصول 

  تشویق صادرات 

 افزایش در آمد دهاقین که در ساحه تولید توت مرصوف کار میباشد 

 نتیجه گیری :

تن میرسد،  2000توت یکی از عمده ترین محصول والیت پنجشیر بوده که تولید ساالنه توت تازه و خشک به مقدار  

صورت عملی شدن این طرح حاصالت توت تازه و خشک افزایش پیدا منوده، مراکز پروسس برای پروسس معیاری در 

ایجاد خواهد گردید تا از لحاظ کیفیت در بازار های خارجی رقابت کرده بتواند و قابل یاد آوری است که در صورت 

و در رسیدن به اهداف افغانستان مولد کمک  عملی شدن این طرح به تعداد زیاد از افراد این والیت شامل وظیفه

 مینامید.
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 هفتمفصل 
 ALCS-2017رسوی وضعیت زنده گی مردم در افغانستان به اساس رسوی 

جامع ترین منبع معلومات درمورد وضعیت اجتامعی واقتصادی مردم  1395رسوی وضعیت زنده گی در افغانستان 

درافغانستان است که توسط اداره مرکزی احصائیه جمهوری اسالمی افغانستان به کمک تخنیکی انستیتیوت سکتور 

 به نرش رسید. 1397( درسال ICONعامه جامعه اروپا ) 

فعالیت ارزنده اداره مرکزی احصایه بوده که خصوصیت چند  1395زنده گی درافغانستان سال  نرش رسوی وضعیت

گانه این رسوی یک وسیله منحرص به فرد برای پالیسی سازان  ومتام سازمان های ملی وبین املللی بشام میرود ،  ویژه 

فصلی درشاخص های انکشافی  گی ها ی این رسوی عبارت اند از پوشش نفوس کوچی ، توانائی تحلیل تغیرات

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 

ف پایدار بوده واکرثیت آنها دراین دراین گزارش ارایه گردیده است ، رسوی وضعیت زنده گی اهداف انکشا 17میان 

درافغانستان حاوی معلومات اساسی درمورد نفوس وخانوارها ، بازار کار، فقر، مصئونیت غذائی ، زراعت، صحت، تعلیم 

اسرتاتیژی های مقابله با آن واولویت وتربیه ، مسکن، جنسیت  وچالش هایکه خانوار های افغان درگیر آن هستنند، 

 های مردم برای انکشاف درآن انعکاس یافته است.

در اینجا نتیجه رسوی انجام شده در والیت پنجشیر پیرامون وضعیت زنده گی مردم این والیت مبنظور ایجاد سهولت و 

 ستان تحریر شده است.جلوگیری از رس درگمی خواننده گان عزیز قبل از رسوی وضعیت زنده گی مردم افغان

 ALCS-2017وضعیت زنده گی مردم والیت پنجشیر به اساس رسوی 

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

 3771.6 3771.6 3771.6 3771.6 (sq.kmمساحت )

 41.4 40.0 38.7 35.6 تراکم جمعیت )افراد در هر کیلومرت مربع(

 80 88 100 109 نسبت وابستگی

 120.1 107.5 112.6 126.5 جنسیتینسبت 

 76.9 71.6 77.4 43.9 سال( )٪( ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )

 49.4 46.8 50.8 28.4 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل 

 یک بازدید( )٪(
31.5 47.0 71.3 74.6 

زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر 

 زایامن میدهند )٪(
6.3 26.7 58.1 61.4 
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

سال، در حال   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 

 حارض متاهل اند )٪(
12.2 3.8 6.6 3.5 

 ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 ساله(
0.28 0.50 0.62 0.66 

ساله  ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 

)٪( 
8.9 2.2 7.0 9.4 

 _ _ 8.8 11.7 جمعیت با کمبود پروتئین )٪(

 _ _ 8.6 6.4 جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )٪(

 3.7 6.7 5.2 8.7 نسبت وابستگی ساملندان

 36.0 39.2 35.7 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 9.5 17.3 6.4 _ میزان زیراشتغال )٪( 

 45.4 31.3 1.5 _ میزان بیکاری )٪(

 65.9 57.0 36.3 _ میزان مشارکت نیروی کار )٪(

 54.9 48.6 7.9 _ استخدام نه چندان سود مند

 66.1 39 _ _ جمعیت مشغول در کشاورزی )٪(

 6.9 11 _ _ جمعیت مشغول در تولید )٪(

 27.0 50 _ _ جمعیت مشغول در خدمات )٪(

 25.1 _ 32.6 23.8 میزان فقر )٪(

جمعیت که در فضا باز رفع حاجت 

 مینامیید )٪(
31.2 0.2 2.7 2.1 

که از مواد سوخت جامد استفاده جمعیت 

 مینامییند )٪(
98.9 95.2 77.8 79.7 

 89.3 85.0 85.8 5.1 خانواده که دارای برق میباشند )٪(

 7.4 7.5 6.4 7.7 تعداد خانواده

افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده 

 گی میکنند )٪(
43.6 34.8 47.8 44.4 

نفر  100مجموعه تلفن همراه در هر 

 جمعیت
2.7 4.7 24.7 29.8 

 2.5 1.25 0.02 0 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری 

 هستند )٪(
10.7 15.2 14.6 13.4 
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

خانواده هایی که دارای زمین های للمی 

 هستند )٪(
77.3 92.7 69.5 59.4 

خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند 

)٪( 
3.3 2.5 4.4 0 

اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به 

 خانواده ها )جریب(
2.1 2.5 1.7 1.9 

اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به 

 خانواده ها )جریب(
1.5 2.4 1.6 

 

اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به 

 خانواده ها )جریب(
1.1 0.9 0.9 1.0 

 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 

 _ _ 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 )٪(
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

 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 _ _ مشغول در تولید )٪( جمعیت

 37.59 34 _ _ جمعیت مشغول در خدمات )٪(

 54.5 39.1 36.5 36 میزان فقر )٪(

 13.6 19.2 15 24.6 جمعیت که در فضا باز رفع حاجت مینامیید )٪(

جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده 

 مینامییند )٪(
83.2 79.9 75.9 74.8 

 97.6 89.5 68.9 41.1 برق میباشند )٪(خانواده که دارای 

 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 

هایی که دارای زمین های آبیاری خانواده 

 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 

اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها 

 )جریب(
2 2 1.9 1.9 

  گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی

و معلومات و  هیاحصائ یفقر و رفاه عامه مشرتکا ، توسط وزارت اقتصاد، اداره مل تیوضع یو یاحصائ یشاخص ها دهیگز

بخش مختلف  زدهیدر س دیارقام جد رندهیدر بر گکه  است دهیگرد بیترت ن،یشهدا و معلول ،یوزارت کار و امور اجتامع

به  یمسکن و دسرتس ت،یکار و اشتغال، معارف، صحت، جنس ،ییغذا تیمصئون ،یشامل ارقام نفوس، فقر ونابرابر 

 .باشد یم ،یو سکتور خارج یسکتور مال ،یقیسکتور حق ،یزراعت و مالدار  ،یاجتامع تیخدمات اساس، مصئون
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 اجتامعی والیت پنجشیر –پروفایل اقتصادی 

 وزارت اقتصاد

به طور مخترص وساده،  یبه شکل مطلق و نسب  یو اقتصاد یو یمهم احصائ یارقام شاخص ها ،دراین بسته معلوماتی

داشته  تمتذکره به معلومات مخترص رضور  یاستفاده کنندگان ارقام که در بخش ها یبنا ، برا داده شدهانعکاس 

که را توانند منابع ارقام  یاستفاده کنندگان، م شرت،یب لیتواند ممد واقع گردد. در صورت رضورت به تفص یباشند، م

  یند.منا افتیجداول ذکر شده است، در ریدر ستون اخ

آن  هیکه امکانات تجز یشاخص ها یبعض یاست ول دهیگرد هیو ارا هیته یبه سطح مل هینرش نیبا آنکه ارقام مندرج ا 

 .است دهیگرد هیارا ی نیزساحات مسکون کیو جود دارد به تفک یو کوچ یدهات ،یبه سطح شهر 
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 پنجشیرتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارت اقتصاد

 وضعیت فقر و رفاه عامهگزیده شاخص های احصائیوی 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

 نفوس 1

 نفوس کشور 1٫1

تعداد مجموع افرادیکه در یک زمان معین در یک 

 ساحه معین جغرافیائی زندگی میکنند.

 

 نفر 31,575,018 ٪100
نرشیه برآورد نفوس 

1397  

 نفر 7,507,953 %23.7 ندگی می کنند.فیصدی نفوس که در مناطق شهری ز سهم نفوس شهری 1٫2
نرشیه برآورد نفوس 

1397  

 نفر 22,567,065 %71.5 کنند.ندگی می فیصدی نفوس که در مناطق دهاتی ز سهم نفوس دهاتی 1٫3
نرشیه برآورد نفوس 

1397  

 نفر 1,500000 %4.8 فیصدی نفوس کوچی از مجموع نفوس سهم نفوس کوچی 1٫4
نرشیه برآورد نفوس 

1397  

 نفر 15,493,446 % 49 ع نفوستناسب مجموفیصدی نفوس زنان به  سهم نفوس زنان 1٫5
نرشیه برآورد نفوس 

1397  

 نسبت جنس 1٫6
نبست نفوس ذکور بر نفوس اناث بوده و نشان دهنده 

 تعداد مردان در مقابل صد زن می باشد.
٪105  

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
 

1.7 
نسبت وابستگی 

 اطفال

 15ر )سن کاساله( بر نفوس  14الی  0نسبت اطفال )

 (64الی 
96.09٪  

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

1.8 
نسبت وابستگی کهن 

 ساالن

 15و باالتر از آن بر نفوس فعال ) 65نسبت افراد سن 

 (64الی 
5٪ 

 

وضعیت رسوی 

زندگی در 

 1395افغانستان
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 پنجشیرتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارت اقتصاد

1.9 
نسبت وابستگی 

 مجموعی

+  و باالتر از آن بر نفوس 65و  14-0نسبت افراد سن 

 (64الی  15سن کار  )
101٪ 

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
 

 میزان رشد نفوس 1.10

عبارت از تغییر )افزایش یا کاهش( در اندازه نفوس در 

میباشد که معموآل به فیصدی ارائه فاصله معین زمانی 

 میشود

2.14٪  
نرشیه بر آورد نقوس 

1397  

1٫11 

فیصدی نفوس به 

تفکیک گروپ های 

 سنی وسیع

 سال 14- 0( 1)

 سال 15-64( 2)

 (3 )65+ 

 فیصدی گروپ های سنی نفوس از مجموع نفوس

47.52٪ 

49.91٪ 

3 2.57٪ 

14,124,916 

14,835,404 

764,003 

نقوس نرشیه بر آورد 

1396 

 

 

 

 

 

 فقر و نابرابری 2

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

 میزان فقر 2٫1

غیر نفوس که مجموع مصارف موادغذایی و فیصدی 

ملی قرار داشته  خط فقر ن پائین تر از یی شااغذ

 باشد.

54.5٪ 15,837,319 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
 

2٫2 

میزان فقر به  1.2.1

 تفکیک محل اقامت:

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

( 1فیصدی نفوس تحت خط فقر از مجموع نفوس در )

 ( نفوس کوچی3( دهات و )2شهرها )

41.6٪ 

58.6٪ 

 

2,877,417 

13,033,139 

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

 شگاف فقر 2٫3
فاصله وسطی بین سطوح مصارف فقرا و خط فقر بنام 

 شگاف فقر یاد می گردد و شدت فقر را نشان می دهد.
15٪ 

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
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2.4 
 20سهم مرصف 

فیصد فقیرترین در 

 مرصف مجموعی

فیصد فقیرترین نفوس از مجموع  20مصارف مجموعی 

 مصارف متام نفوس کشور
7.3٪ 

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

 رضیب جینی 2.5

نشاندهنده توزیع عاید/ مرصف می باشد، این شاخص 

 و یک تحول می کند. 0در بین 

نشان دهنده  1عادالنه کامل و نشاندهنده توزیع  0

 توزیع غیر عادالنه مطلق می باشد

0.31  

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

2.6 

نسبت خانوارهای 

فقیر به تفکیک  

اشتغال رئیس خانوار 

 در سکتور

 ( سکتور زراعت1)

 ( سکتور صنعت2)

 ( سکتور خدمات3)

های تعداد خانوارهای فقیر که رئیس خانوار در سکتور 

مختلف مرصوف کار اند، از مجموع نفوس تحت خط 

 فقر

63  % 

58 % 

45 % 
 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

 مصئونیت غذایی 3

3٫1 
میزان عدم مصئونیت 

 غذایی

کیلو کالری در روز  2100از کمتر فیصدی نفوس که 

 ایدخذ مینما
44.6٪ 12,984,273 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

29,112,719  

فیصدی  -نفر

باساس نفوس 

-17رسوی 

محاسبه  2016

 شده است

3٫2 
میزان عدم مصئونیت 

 غذایی شدید

کیلوکالری  1500فیصدی نفوس که روزانه کمرت از 

 اخذ مینامید

 

13.4٪ 3,899,437 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 
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 وزارت اقتصاد

 مالحظات منبع معلومات مطلقارقام  (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

 میزان کمبود پروتین 3٫3
 50فیصدی نفوس که مرصف روزانه ایشان کمرت از 

 گرام پروتین در روز میباشد
30.1٪ 8,763,895 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

 کار و اشتغال 4

4٫1 
میزان نفوس در سن 

 کار
 15,902,108 ٪54,6 کشورو  باال تر از مجموع نفوس  14فیصدی افراد سن 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4٫2 

میزان نفوس در سن 

کار به تفکیک محل 

 اقامت:

 (شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 و  باال تر از مجموع نفوس کشور 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 در 

 1395افغانستان 
 

4٫3 

میزان مشارکت نیروی 

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 در 

 1395افغانستان 
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4٫4 

میزان مشارکت نیروی 

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 در 

 1395افغانستان 
 

4.5 
اشتغال بر نسبت 

 نفوس

 

 ٪41.33 فیصدی نفوس مرصوف کار از نفوس سن کار
 

 وضعیت رسوی

 در زندگی

 1395 افغانستان

 

 

4.6 

میزان بیکاری به 

 تفکیک جنسیت:

 ( هر دو جنس1)

 ( مرد2)

 ( زن3)

 

 

از رسوی، در قبل هفته یک فیصدی نیروی کار که 

هفته گذشته ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کا

 ر کرده اند. )تعریف ملی(ساعت کاکمرت از هشت 

1. 23.9٪ 

2. 18.3٪ 

3. 41.0٪ 

1. 2,024,800 

2. 1,170,100 

3. 854,700       

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

 

 

4.7 

میزان بیکاری به 

 تفکیک محل اقامت:

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ملی4)

از رسوی، در  قبلهفته یک فیصدی نیروی کار که 

هفته گذشته ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کا

 ر  کرده  اند. )تعریف ملی(ساعت کاکمرت از هشت 

1. 26.5٪ 

2. 24.0٪ 

3. 12.3٪ 

4.23.9 % 

1. 520,600 

2. 1,439,800 

3. 64,300 

4.2,024,800 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4.8 
میزان کم کاری )کار 

 کافی(نا 

هفته یک سال و باالتر از آن که در  14فیصدی افراد 

روی مشغول کار بوده اند ولی طی هفته ساز قبل 

ساعت کار کرده باشند، در حالیکه  40از کمتر متذکره 

 برای کار اضافی متایل و فرصت داشته اند به اساس:

 ( نیروی کار فعال.1)

 (  اشتغال.2)

1. 15.6٪ 

2. 20.5٪ 

 

1,320,928 

وی وضعیت رس 

زندگی در 

 1395افغانستان 
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 کار اطفال 4.9

سه کتگوری کار شاقه طفل از لحاظ سن تعریف شده 

 است:

ساله انجام شود،  11-5. هر کاریکه توسط اطفال 1

 بدون در نظر داشت ساعات یا رشایط کار،

 14سال حداقل  14-12( هر کاریکه توسط اطفال 2 

 ساعت انجام می شود و یا اجرای کار های خطر ناک، 

ساله برای  17-15( کاریکه توسط اطفال بین سنین 3

ساعت یا بیشرت انجام شود، یا کار های خطر ناک،  43

 کار شاقه طفل تلقی میگردد.

26.50٪ 2,736,200 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1393ن افغانستا

 

 میزان بیکاری جوانان 4.10

از قبل هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )

ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کارسوی، در 

ر داشته اند. ساعت کاهفته گذشته کمرت از هشت 

 )تعریف ملی(

30.7٪ 84,2000 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4.11 

میزان بیکاری جوانان 

 به تفکیک جنسیت

 مرد   (1)

 زن   (2)

 هر دو جنس (3)

 

از قبل هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )

ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کارسوی، در 

ر داشته اند. ساعت کاهفته گذشته کمرت از هشت 

 )تعریف ملی(

1. 44 % 

2. 46 % 

3. 30.7٪ 

1. 523,709 

2. 396,683 

3. 842,000 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

 

 

 

 

 

 

4٫12 

میزان بیکاری جوانان 

به تفکیک محل 

 اقامت:

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

از قبل هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )

ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کارسوی، در 

 ر.ساعت کاهفته گذشته کمرت از هشت 

1. 39.1٪ 

2. 29.6٪ 

3. 13.3٪ 

1. 144,232 

2. 366,467 

3. 13,010 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
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 نیروی کار با سواد 4٫13
فیصدی نیروی کار که توامنندی خواندن، نوشنت و 

 حل محاسبات ریاضی را داشته و ساده باشد.
35.85٪ 5,629,256 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

4٫14 
در سهم اشتغال  

 سکتور زراعت

های مربوط به فعالیت فیصدی افراد شاغل  که در 

 ول به کار هستند.مشغو مالداری عت زرا
44.3٪ 2,814,511 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4٫15 
سهم اشتغال در 

 ساختامن سکتور

فیصدی افراد شغال که در فعالیت مربوط به ساختامن 

 مشغول به کار هستند.
9.8٪ 619,887 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

4٫16 
سهم اشتغال در 

 سکتور تولید

فیصدی نیروی کار که در سکتور تولید مشغول کار 

 هستند.
8.1٪ 511,454 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

4٫17 
سهم اشتغال در 

سکتور معادن و 

 استخراج

 فیصدی نیروی که در سکتور معدن مشغول کار

 هستند.
0.2٪ 11,977 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

4٫18 
سهم اشتغال در 

سکتور خدمات عامه، 

 شخصی و اجتامعی

فیصدی نیروی کار که در سکتور خدمات عامه ، 

 شخصی و اجتامعی مشغول  کار اند.
19.7٪ 1,252,987 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

4٫19 

سهم اشتغال در 

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.
%11 700,530 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

4٫20 

سهم اشتغال در 

سکتور های 

ترانسپورت، ذخایر، 

 ارتباطات و معلومات

نیروی کار که در سکتور ترانسپورت، ذخایر، فیصدی 

 ارتباطات و معلومات مشغول کار اند.
5.8٪ 368,063 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
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4٫21 

سهم اشتغال در 

سکتور های مالی، 

بیمه، رهنامیی 

 معامالت و تجارت

فیصدی نیروی کار که در سکتور های مالی، بیمه ، 

 تجارت مشغول کار اند.رهنامیی معامالت و 
1 % 65,583 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

4٫22 
سهم اشتغال در 

سکتور های برق ، گاز 

 و آب

فیصدی نیروی کار که در سکتور های برق ، گاز و آب 

 مشغول کار اند.
0.1٪ 4,935 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

 1,008,148 ٪15.7 روز به طور انفرادی کار میکنند کارگران که هر کارگران روزمزد 4٫23

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

4٫24 
کارگران با معاش، 

 خصوصی

کارگران که بر اساس یک قرار  داد در سکتور خصوصی 

 مرصوف کار اند
7.1٪ 453,859 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

4٫25 
کارگران با معاش، 

 دولتی

کارگران که بر اساس یک قرار  داد در سکتور دولتی 

 مرصوف کار اند.
10.1% 649,105 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

 2,580,109 ٪40.1 کارگران که مالک کار خود می باشند. کارگران مستقل 4٫26

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

 ٪2.6 .کنند کسانیکه کارگر استخدام می کارفرما 4٫27

 

169,488 

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

4٫28 

فامیلی   کارگران

 بدون مزد و معاش

 

 

 

 1,573,539 %24.5 کسانیکه بدون مزد کار می کنند.

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
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 معارف 5

5٫1 

 
 میزان سطح سواد

نایی اتوسال و باالتر از آن که  15س نفوی فیصد

 باشند.را داشته نوشتن ن و نداخو
34.8% 5,253,950 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

5.2 
میزان حضوریابی 

 خالص )دوره ابتدائیه(

سال که واجدین صنوف ابتدائیه  12-6فیصدی سنین 

( اند و فعاالنه در مکاتب حارض اند. 6الی  1)صنوف 

اسالمی در این شاخص مشمولین و حارضین مدارس 

 شامل منی باشند.

56.1% 2,875,627 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

5.3 
میزان حضوریابی 

 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.

 

35.7% 1,359,552 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

 

5.4 
میزان حضوریابی 

تحصیالت  خالص در 

 عالی

که واجدین نهاد  24الی  19فیصدی نفوس سنین 

های تحصیالت عالی می باشند.در این شاخص 

 مدارس اسالمی شامل منی باشند.

9.7٪ 238,864 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

5.5 

میزان حضوریابی 

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 

برای  6-12گروپ سن بیان می شود. درین گزارش 

برای  24تا 19برای ثانوی و  18تا 13ئی، ابتدا

 .تحصیالت عالی مورد استفاده قرار گرفته است

1. 18.1% 

2. 6.9% 

3. 0.2% 

4. 14.9% 

5. 4.8% 

1. 124,086 

2. 114,527 

3. 251 

4. 177,807 

5. 61,057 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 
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5.6 
میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیامت 

 ابتدائی

فیصدی شاگردان که در دوره ابتدائیه حضور دارند، از 

 12الی  6مجموع افراد بین سنین 
72.5٪ 3,714,749 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

5.7 

میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیامت 

 ابتدائی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

حضور دارند، از  فیصدی شاگردان که در دوره ابتدائیه

 ، 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 در 

افغانستان 

1395 

 

5.8 
حضوریابی میزان 

ناخالص در تعلیامت 

 ثانوی

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی حضور 

 18الی  13دارند، از مجموع افراد بین سنین 
48.0% 1,824,227 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

5.9 

میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیامت 

 ثانوی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 اناث( 5)

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی حضور 

به  18الی  13دارند، از مجموع افراد بین سنین 

( ذکور 4( کوچی )3( دهاتی )2( شهری )1تفکیک )

 ( اناث5)

69.2٪ 

42.5٪ 

2.6٪ 

63.0٪ 

5. 32.2٪ 

1.  709,379 

2. 1,110,552 

3. 4,296 

4.  1,229,286 

5. 594,941 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

5.10 
میزان حضوریابی 

  ناخالص در 

 تحصیالت عالی

فیصدی شاگردان که در دوره تحصیالت عالی حضور 

 24الی  19دارند، از مجموع افراد بین سنین 
14.1% 347,141 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 
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5.11 

میزان حضوریابی 

   ناخالص در

 تحصیالت عالی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره  تحصیالت عالی حضور 

به  24الی  19دارند، از مجموع افراد بین سنین 

( ذکور 4( کوچی )3( دهاتی )2( شهری )1تفکیک )

 ( اناث5)

1. 27.3٪ 

2. 9.6٪ 

3. 0.2٪ 

4. 20.6٪ 

5. 5.0٪ 

1. 187,057 

2. 157,833 

3. 251 

4. 245,171 

5.101,970 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

 

 

 

 

 

5٫12 
میزان سواد زنان 

و باالتر از  14)سنین 

 آن(

سال و باالتر از آن که توانایی خواندن  14فیصدی زنان 

 و نوشنت را داشته باشند.
29.3% 1,657,346 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

5٫13 

نسبت تساوی 

 جنسیت در دوره:

 ( ابتدائیه1

 ( متوسطه2

 ( لیسه3

ان به میزان حضور ختردخالص ر حضومیزان تناسب 

ان در دوره های ابتدائیه، متوسطه و پسریابی خالص 

 لیسه.

 

1. 0.71٪ 

2. 0.51٪ 

3. 0.39٪ 

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

 صحت 6

6٫1 
دسرتسی به مراقبت 

قبل از های صحی 

 تولد

سال که عروسی کرده اند و  49-14فیصدی خانم های 

در 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

59٪ 2,560,718 

رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان

1395 

ارقام تام به 

اساس 

از  محاسبات

برآورد نفوس 

و  1396کشور 

 96صفحه 

رسوی صحت و 

دیموگرافی 

بدست  1396

 آمده است.



 

72 

 

 پنجشیرتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارت اقتصاد

6٫2 
والدت های انجام 

شده با حضور 

 اشخاص ماهر صحی

سال که عروسی کرده اند و  49-14فیصدی خانم های 

والدت اخرین طفل شان تحت نظر شخص ماهر صحی 

)داکرت، قابله، نرس و یا هم کارمند صحی جامعه( 

 صورت گرفته باشد.

51% 2,231,502 

رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان

1395 

 

ارقام تام به 

اساس 

محاسبات از 

برآورد نفوس 

 1396کشور 

6٫3 
میزان مرگ و میر 

 مادران

تعداد مرگ و میر مادران در دوران حاملگی در هر 

 هزار والدت زنده در سال 100
1291 

 

رسوی صحت و 

  1396  دموگرافی

6٫4 
میزان مرگ و میر 

 اطفال

سال در افغانستان  5تعداد مرگ و میر اطفال زیر سن 

 در سال )وفیات در هر یک هزار تولد زنده(
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رسوی صحت و 

 1396  دموگرافی

ریفرنس: صفحه 

رسوی  161از 

صحت و 

دیموگرافی 

1396 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

6.5 
. میزان حامله 3.7.2

گی سنین نوجوانی 

 (19الی  15)بین 

 19الی  15 رقم حاملگی )والدت( خانم ها بین سنین 

 سالگی.
12.1٪ 198,527 

رسوی صحت و 

دیموگرافی در 

 1394افغانستان 

ریفرنس: صفحه 

رسوی  161از 

صحت و 

دیموگرافی 

1396 

 مسکن و دسرتسی به خدمات اساسی 8

8٫1 

دسرتسی به آب میزان 

آشامیدنی سامل، به 

تفکیک مناطق  

 مسکونی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

شامیدنی آب آمنابع س که به نفوی فیصدعبارت از 

 سامل 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 
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 ( ملی4)

8٫2 
میزان استفاده از 

سیستم فاضالب 

 بهبود یافته

های سیستم فاضالب لت که از سهومی دمری فیصد

 صحی استفاده میکنند.
52٪ 15,423,000 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

8٫3 
میزان دسرتسی به 

 برق

منابع ژی برق از نری خانوار ها که دسرتسی به افیصد

 دارند.مختلف 
97.7٪ 28,430,700 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

8.4 

فیصدی نفوس شهری 

که در محالت پر 

جمعیت و کثیف 

 زندگی می کنند.

تعداد افرادیکه در محالت پرجمعیت و کثیف زیست 

 دارند در هر صد نفر.
72.4% 21,086,400 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

 

 

8.5 

فیصدی نفوس که از 

منابع آب آشامیدنی 

بهبود یافته استفاده 

 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 

 

8.6 
فیصدی نفوس با 

دسرتسی به هرگونه 

 منبع برق

 28,422,757 ٪97.7 تعداد افرادیکه دسرتسی به برق دارند در هر صد نفر.

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

8٫7 
فیصدی خانوار های 

که در مسکن های پر 

ازدحام زندگی می 

مسکن یا خانه که بیشرت از سه نفر در یک اتاق آن 

 زندگی می کنند.
43.9% 12,709,667 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان
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 1395 کنند.

8٫8 

فیصدی خانوار های 

که در مسکن های پر 

ازدحام زندگی می 

 کنند:

 شهری

 دهاتی

 کوچی

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 

 

8.9 

فیصدی نفوس که از 

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 

 

8.10 

فیصدی نفوس که از 

سوخت جامد استفاده 

می کنند،برای پخت و 

 پز به تفکیک :

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 

 

تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد مثل ذخال سنگ 

 نفر.استفاده میکنند در هر صد 

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 

 

8٫11 

فیصدی نفوس که از 

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 
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 مصئونیت اجتماعی 9

9.1 

فیصدی افراد بدون 

مزد در خانوار از 

مجموع اشتغال به 

 تفکیک جنسیت:

 ( هر دو جنس1)

 مرد   (2)

 زن   (3)

مالداری  فیصدی کارکنان که در کارهای خانه، زراعت،

و دیگر کارهای داخل خانه مرصوف هستند و از بابت 

کار که انجام میدهند هیچ نوع مزدی دریافت منیکنند 

 بر مجموع متام اشتغال

    

9.2 

تعداد افراد آسیب 

پذیر که تحت پوشش 

مصئونیت اجتامعی 

قرار گرفته اند به 

 تفکیک ذیل:

( افراد دارای 1)

 معلولیت

( خانواده های 2)

 شهدا

 ( متقاعدین3)

 
 

1. 110,037 

2. 155,000 

3. 120,000 

وزارت کار، امور 

اجتامعی، شهدا و 

 2016معلولین 

 

9.3 
نسبت زنان بیوه از 

 مجموع زنان

تعداد زنان بیوه "آنعده از کسانیکه دوباره ازدواج نکرده 

 اند"
3.99% 569,324 

رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان

1395 
 

 تعداد ایتام 9.4
( که پدر یا مادر 18تعداد اطفال )سنین پائینرت از 

  نداشته باشد.
105,175 

رسوی دیموگرافی و 

صحت در افغانستان 

1394 
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9.5 

فیصدی زنان که 

الی  20دارای سن 

سال هستند و در  24

سالگی  15سن قبل 

 ازدواج کرده اند

سال هستند و  24الی  20تعداد  زنان که دارای سن 

 سالگی ازدواج کرده اند 15در سنین  قبل 
4.2% 

 

رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان

1395 
 

9.6 
فیصدی خانوار های 

که توسط زنان 

 رسپرستی می شوند

خانوار های که توسط زنان رسپرستی بر مجموع خانوار 

 ها
1.19٪ 45,076 

رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان

1395 
 

 زراعت و مالداری 10

10٫1 
های فیصدی خانوار 

که دارای زمین های 

 آبی هستند
 

37.9٪ 
 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

10٫2 
فیصدی خانوار های 

که دارای زمین های 

 للمی هستند
 

19.4٪ 
 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

10٫3 

فیصدی خانوار های 

که دارای باغ و باغچه 

 هستند

 

 

 
13.1٪ 

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

10٫4 
اوسط سایز زمین های 

آبی که در مالکیت 

 قرار دارند )به جریب(
 

 جریب 4.9
 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

10٫5 
اوسط سایز زمین های 

 للمی که در مالکیت 
 جریب 12.1

 

رسوی وضعیت 

 زندگی در 
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 افغانستان قرار دارند )به جریب(

1395 

10٫6 

باغ ها و اوسط سایز 

باغچه های که در 

مالکیت قرار دارند)به 

 جریب(

 
 جریب 1.9

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 افغانستان

1395 

 

 سکتور حقیقی 11

11٫1 
تولید نا خالص داخلی 

 به شمول کوکنار

مجموع ارزش پولی اجناس و خدمات تولید شده یک 

 کشور در یک دوره معین حسابی
 میلیون افغانی 1,463,764 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018  

 میزان رشد اقتصادی 11٫2
تغییر در تولید نا خالص داخلی یک کشور در یک سال 

 نظر به سال قبل
7.2٪  

سالنامه احصائیوی 

2017-2018  

11٫3 
تولید نا خالص داخلی 

 رسانه
 دالر  718  تولید نا خالص داخلی تقسیم بر نفوس کشور .

سالنامه احصائیوی 

2017-2018  

 شاخص قیم مستهلک 11٫4

بین کننده تغییرات در سطح عمومی قیمت های 

اجناس و خدمات خریداری شده توسط مستهلکین 

 بوده

111.7٪  
سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

سال اساس 

1394 

  %4.4 تغییر در شاخص قیم مستهلکین نظر به سال قبل میزان تورم 11٫5
سالنامه احصائیوی 

2017-2018  

11٫6 
سهم سکتور زراعت در 

 تولید ناخالص داخلی
 میلیون افغانی346,269 %23.7 سهم سکتور زراعت از مجموع تولید ناخالص داخلی

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
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11.7 
سهم سکتور صنعت از 

مجموع تولید ناخالص 

 داخلی

 میلیون افغانی 307,529 %21.0 سهم سکتور صنعت از مجموع تولید ناخالص داخلی
سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

11٫8 
سهم خدمات در تولید 

 نا خالص داخلی
 میلیون افغانی 743,137 %50.7 سهم سکتور خدمات از مجموع تولید نا خالص داخلی

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

11٫9 
سهم مالیات بر واردات 

در تولید نا خالص 

 داخلی

واردات از مجموع تولید ناخالص سهم مالیات بر 

 داخلی
 میلیون افغانی  66,830 4.6%

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

 سکتور مالی 12

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

 عواید داخلی 12٫1
عبارت از مجموع عواید مالیاتی و غیر مالیاتی می 

 باشد.
 میلیون افغانی 517,151 

سند بودجه ملی 

1396 
 

 عواید مالیاتی 12٫2
عواید که دولت آنرا از انواع مختلف مالیات ها بدست 

 می آورد.
 105,015میلیون افغانی  

سند بودجه ملی 

1396 
 

 عواید غیر مالیاتی 12٫3
عواید که دولت آن را از فعالیت های اقتصادی و سایر 

 می آورد.منابع دست داشته خود به دست 
 میلیون افغانی 47,502 

سند بودجه ملی 

1396 
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12٫4 
مجموع بودجه سال 

 مالی

تخمین رسمی عایدات ومصارف برای یک مدت معین 

 آینده معموال  یک سال
 میلیون افغانی  417,180.4 

سند بودجه ملی 

1396 
 

12٫5 
مجموع مصارف در 

 سال مالی

گذاری و مصارف دولت شامل متام مصارف ، رسمایه 

پرداخت های دولت در یک سال از مجموع بودجه 

 هامن سال

 میلیون افغانی 356,453.4 
سند بودجه ملی 

1396 
 

 بودجه عادی 12٫6

قسمت از بودجه است که برای متویل مصارف عادی 

پرداخت می شود) معاشات کارمندان، خریداری 

 اجناس و خدمات، ربح قروض، وجوه احتیاطی وسایر(

 میلیون افغانی 591.9 253 

گزارش اجراات 

بودجه ملی سال 

1396 

 

12٫7 
میزان مرصف بودجه 

 عادی
  %94.7 فیصدی بودجه مرصف شده از مجموع بودجه عادی

گزارش اجراات 

بودجه ملی سال 

1396 

 

 بودجه انکشافی 12٫8

قسمتی از بودجه است که برای متویل مصارف  پروژه 

نظر گرفته می شود) ها و پالن های انکشافی در 

معاشات کارمندان ، خریداری اجناس و خدمات، ربح 

 قروض، وجوه احتیاطی و سایر(

 میلیون افغانی 102,861.5 

گزارش اجراات 

بودجه ملی سال 

1396 

 

12٫9 
میزان مرصف بودجه 

 انکشافی،

فیصدی بودجه مرصف شده از مجموعه بودجه 

 انکشافی
68.9%  

گزارش اجراات 

سال بودجه ملی 

1396 

 

12٫10 
سهم کمک ها در 

 بودجه ملی
  %60.9 فیصدی کمک ها از مجموع بودجه ملی

سند بودجه ملی 

1396 
 

12٫11 
سهم کمک ها در 

 بودجه انکشافی
  وزارت مالیه   فیصدی کمک ها از بودجه  انکشافی

 بودجه اختیاری 12٫12
بودجه اختیاری  بودجه است که از عواید داخلی 

 گردد.متویل می 
 537,27.7 

سند بودجه ملی 

1396 
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12٫13 
فیصدی کمک ها در 

 بودجه اختیاری

وجوه که از طرف کشور های کمک کننده در اختیاری 

حکومت افغانستان گذاشته می شود. از مجموع بودجه 

 اختیاری

  وزارت مالیه  

 بودجه غیر اختیاری 12٫14

بودجه که از جانب جامعه جهانی بحیث کمک به 

حکومت افغانستان داده می شود و دولت افغانستان 

کنرتول مستقیم باالی منابع متویلی و استقامت های 

 مرصفی آن ندارد.

 میلیون افغانی 938,67.2 
سند بودجه سال 

1396 
 

 میلیون افغانی 3154   قروض 12٫15
سند بودجه سال 

1396 
 

12٫16 
مبلغ با اسم کشور قر 

 ض دهنده

 اسالمیبانک انکشاف 

 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 13٫1

بیالنس تادیات عبارت از مجموع پرداخت ها و دریافت 

با  کشور های جهان که در دو قسمت های یک کشور  

بیالنس تجاری و مالی) حساب رسمایه و حساب 

 جاریه( می باشد.

  د افغانستان بانک  

 بیالنس مالی 13٫2
وضعیت مالی کشور در دو حساب رسمایه و حساب 

 جاری
  د افغانستان بانک  

 بیالنس تجارت 13٫3
 نشان دهنده تفاوت میان ارزش صادرات و واردات یک

 کشور با کشور های خارجی در طی یک دوره معین
 میلیون دالر 6,961- 89% -

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

 مجموع صادرات 13٫4
ارزش مجموعی کاال ها از قلمرو گمرکی یک کشور 

 خارج می گردد) به دالر آمریکایی(
10% 831,926,776 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
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 مجموع واردات 13٫5
ارزش مجموع کاالها که به قلمرو گمرکی یک کشور 

 داخل می گردد) به دالر آمریکایی(
90% 7,792,600,089 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

 قلم عمده صادرات 5 13٫6

 میوه جات خشک

 میوه جات تازه

 نباتات طبی

 قالین

 پست باب

1. 36٪ 

2.15٪ 

3.13٪ 

4.3٪ 

5.1٪ 

1.298,880,569 

2.123,257,837 

3.109,723,656 

4.23,754,446 

5.11,706,757 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ارزش به دالر 

 آمریکایی

 قلم عمده واردات 5 13٫7

 گندم و آرد گندم

 ماشین آالت

 برق

 سایر وسایل برقی

 مواد تعمیرات

1. 12% 

2.4٪ 

3.4٪ 

4.2٪ 

5.1٪ 

1. 908,318,69 

2.274,465,669  

3.284,229,06 

4.177,515,383 

5.97,186,346 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ارزش به دالر 

 آمریکایی

13٫8 
کشور رشیک  5

 صادراتی افغانستان

 پاکستان

 هندوستان

 ترکیه

 ایران

 عراق

1. 43% 

2.43٪ 

3.3٪ 

4.2٪ 

5.2٪ 

 

1. 357,201,29 

2.356,139,528 

3.22,006,683 

4.18,112,759 

5.14,563,224 

 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ارزش به دالر 

 آمریکایی

13٫9 
کشور رشیک  5

 وارداتی افغانستان

 پاکستان

 ایران

 چین

 قزاقستان

 ازبکستان

1.  17 

2. 16٪ 

3. 15٪ 

4. 11٪ 

5. 7٪ 

 

1. 1,293,224,715 

2. 1,212,563,809 

3. 1,179,297,874 

4. 866,770,014 

5. 560,528,302 

 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ارزش به دالر 

 آمریکایی
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 هشتمفصل 
 :SDGsمعرفی مخترص اهداف انکشاف پایدار 

( در عرصه انکشاف 2030-2015متحد )ساله سازمان ملل  15(، یک اجندای SDGsاهداف انکشاف پایدار )

اقتصادی، اجتامعی، محیط زیستی و امنیتی برای متام کشورهای جهان میباشد که افغانستان در کنار همه ملل 

 جهان، متعهد به تطبیق آن گردیده است.

نکشافی (، با ازدیاد اهداف، تارگیت ها و شاخص ها، در حقیقت، امتداد اهداف اSDGsاهداف انکشافی پایدار )

ساله  15( هامنند اهداف انکشافی پایدار یک اجندای MDGs( میباشد. اهداف انکشافی هزاره )MDGsهزاره )

( سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال انکشاف بود که افغانستان بخاطر معضالت وقت، 2015-2000)

میالدی، در کنار دیگر کشورهای  2005میالدی متعهد به تطبیق آن گردد، اما در سال  2000نتوانست در سال 

( شاخص 48( تارگیت و )18( هدف، )9( دارای )MDGsجهان متعهد به تطبیق آن گردید. اهداف انکشافی هزاره )

 انکشافی بود. 

( در ماه سپتمرب، SDGs، اهداف انکشافی پایدار )2015با ختم معیاد زمانی اهداف انکشافی هزاره در اواخر سال 

( آینده تصویب گردید که 2015-2030سال ) 15میالدی در شهر نیویارک، مقر سازمان ملل متحد برای  2015سال 

 همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکلف و متعهد به تطبیق آن گردیدند )بجز کشور جاپان و انگلستان(. 

طرح و دیزاین گردیده اند که (، مبنظور توسعه اقتصادی و اجتامعی جوامع برشی SDGsاهداف انکشافی پایدار )

 ( شاخص انکشافی میباشد.217( تارگیت و )169( هدف، )17دارای )
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 :SDGsدیدگاه اهداف انکشاف پایدار 

 مترکز اهداف انکشاف پایدار:

 ،محو فقر شدید از جهان برشیت 

 ،مبارزه متداوم در مقابل نابرابری و بی عدالتی 

 ،تامین صلح و ثبات پایدار 

 ط زیست،حفاظت از محی 

  ،تقویت همکاریهای اقتصادی و اجتامعی میان ملل جهان 

  فرشده هفده هدف به گونه سمبولیک:

 : A-SDGsهداف انکشاف پایدار برای افغانستان ا

جمهوری اسالمی افغانستان منحیث عضو سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشاف پایدار بوده و بتاسی از 

( شورای عالی وزیران، وزارت اقتصاد موظف گردیده تا از روند 20/07/1394( مورخ )4فقره )(، 16مصوبه شامره )

نظارت و ارزیابی منوده و گزارشات منظم چگونگی  (SDGs) کاری، هامهنگی و تطبیق موثر اهداف انکشافی پایدار

اتیک به مجمع سازمان ملل متحد تطبیق آن را بصورت ساالنه ترتیب و به شورای عالی وزراء و از طریق مراجع دیپلوم

 .ارائه مناید

 همیت: A-SDGsاهمیت اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 

  افغانستان منحیث یک کشور مستقل و باورمند به ثبات و توسعه در کنار ملل جهان متعهد به تطبیق اهداف

 انکشافی پایدار میباشد.



 

84 

 

 پنجشیرتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارت اقتصاد

 مرحلهملیسازی

الیجنوری2016مارچ

2018 

 مرحلهانطباقوادغام

 2018لالیاپری2017جنوری

 مرحلهتطبیق

 2030الیسپتمبر2018اپریل

  ترتیب گردیده است، بنا ، متام اولویت های انکشافی افغانستان در اهداف انکشافی پایدار با دقت کامل طرح و

 آن انعکاس یافته اند.

  اهداف متذکره میتوانند یک منبع و اساس اسرتاتیژیک برای انکشاف اولویت های اقتصادی و اجتامعی در

 کشور باشند.

 نستان بیشرت خواهد گردید.با تطبیق اهداف انکشافی پایدار، حامیت مالی و تخنیکی جامعه جهانی با افغا 

 .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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 تارگیت ها وشاخص های اهداف انکشاف پایدار افغانستان :

 واحد رهرب شاخص تارگیت

 اول: محو فقر با متام اشکال آن در همه جاهدف 

، 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 

 تعداد قابل مالحظه افراد فقري و آسيب پذير.

مصئونیت اجتامعی  فیصدی نفوس که تحت پوشش سیستم های 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 

 معلولین

 

( 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.

فیصدی افراد معروض به خطر در مقابل وقایع اقلیمی و سایر  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

قابل مالحظه منابع از مراجع مختلف  .الف حصول اطمینان از بسیج1

بشمول همکاری های انکشافی، جهت فراهم سازی ابزار کافی و مطمنئ، 

 ها و پالیسی ها برای محو فقر در متامی ابعاد آن. مبنظور تطبیق برنامه

نسبت منابع اختصاص داده شده دولت برای برنامه های  1.الف.1

 فقرزدایی.
 وزارت مالیه

نسبت مرصف دولت در خدمات رضوری )تعلیم و تربیه، صحت و  2.الف.1

 مصئونیت اجتامعی( .
 وزارت مالیه
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 امنیت غذایی و بهبود تغذیه؛ و ترویج  زراعت پایدارهدف دوم: محو گرسنگی؛ دستیابی به 

، 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 

 و کافی در جریان سال.

 .فیصدی افراد غیر مصئون از لحاظ مصئونیت غذایی 2.1.1
 زراعت، آبیاری و مالداریوزارت 

 

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

اطفال ( انحراف معیاری از میانگین معیار رشد  ۲برسن( کمرت از ) منفی 

(WHO) – به تفکیک کم وزن 

 وزارت صحت عامه

، مضاعف ساخنت مولدیت زراعتی و درآمد تولید کننده 2030الی سال  2.3

گان کوچک غذایی، به ویژه خانم ها، مردم بومی، دهاقین فامیلی، چوپان 

ها و ماهیگیران؛ از طریق تامین مساوات در دسرتسی به زمین و سایر منابع 

ها، خدمات مالی، بازارها، و فرصت برای ارزش افزوده و  تولیدی، مهارت

 کارهای بیرون از مزرعه.

اوسط حاصل طبقه دهقان درحاصل گندم و برنج )مرتیک  2.3.1

 تن/هکتار(

 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 

همچنان، ظرفیت سازگاری با تغیر ایکوسیستم را محافظت می مناید، و 

اقلیم، رشایط آب و هوای نا مناسب، خشکسالی، سیالب و سایر مصیبت ها 

 را باال برده و به تدریج کیفیت زمین و خاک را بهبود می بخشد.

 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 

درست و ایجاد ذخایر دانه ها و نباتات در سطح ملی. حصول اطمینان از 

دسرتستی و تقسیم عادالنه از مفاد حاصله از استفاده منابع جنیتیکی و 

 سنتی که در سطح بین املللی به توافق رسیده است. روش های

تعداد نباتات مزروعی و حیوانات که راجسرت و تحت حفاظت قرار  2.5.1

 گرفته اند. به تفکیک:

 الف. میوه جات

 ب. نباتات

 ج. حیوانات

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
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زراعتی، .الف افزایش رسمایه گذاری در زیربناهای روستایی، تحقیقات 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

های غذایی و .ج اتخاذ تدابیر جهت حصول اطمینان از کارکرد درست بازار 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 نرش میرسد.
 مالداریوزارت زراعت، آبیاری و 

 هدف سوم: حصول اطمینان از زندگی صحتمند و بهبود رفاه عامه برای همه و در همه سنین

، کاهش نسبت مرگ و میر مادران ناشی از زایامن به 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  5میزان مرگ و میر اطفال زیر سن  3.2.1

 زنده(.
 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامه وزادان )در هر یکهزار والدتهای زنده(.میزان مرگ و میر ن 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

 بيامري های ساری.آب غیر صحی و ساير 

در جریان یکسال گذشته در هر  HIV/AIDSتعداد واقعات جدید  3.3.1

 یکهزار نفوس غیر ملوث.

 . مجموع1

 ذکور الف.

 ب. اناث

 زندانیان زنان و مردان دارای رفتار پرخطر (  ج. نفوس کلیدی )معتادین 

 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامه نفوس در یک سال گذشتهتعداد واقعات توبرکلوز در هر  صد هزار  3.3.2

 وزارت صحت عامه تعداد واقعات مالریا در هر یکهزار نفر در یک سال گذشته. 3.3.3

 وزارت صحت عامهدر یک سال. شخص هزار   100در هر  Bمیزان مبتالیان به هیپاتیت  3.3.4



 

88 

 

 پنجشیرتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 به تفکیک:

 الف. به سطح ملی

 VCT+ در مراکز HBب. فیصدی واقعات 

، 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.

فیصدی احتامل مرگ و میر بیامران قلبی، رسطان، شکر ویا بیامری  3.4.1

 سالگی( ۷۰الی  ۳۰های مزمن تنفسی در افغانستان )بین سنین 

 عامهوزارت صحت 

 

تقویت جلوگیری و تداوی از سوء استفاده مواد، منجمله  مواد مخدر و  3.5

 .مرض الکول استفاده

استفاده کننده گان مواد مخدر که از خدمات تداوی اعتیاد فیصدی  3.5.2

 به مواد مخدر مستفید میگردند.

 وزارت صحت عامه

 

مبتنی بر ، به نصف رساندن مرگ و میر و صدمات 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. 

 ب.  اناث

 . وضعیت اجتامعی اقتصادی2

 الف. پایین

 ب. متوسط

 ج. بلند

 وزارت امور داخله

از دسرتسی همگانی به خدمات  ، حصول اطمینان2030الی 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

والدت ها را ( و دسرتسی به روش های مدرن برای ایجاد فاصله بین 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 

باکیفیت، و قابل استطاعت برای ادویه و واکسین اساسی، مطمنئ، موثر، 

 همه.

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

سازمان صحی جهانی در باره کنرتول تقویت اجرای " کنوانسیون .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،

نفوس که دسرتسی پایدار به ادویه و واکسین قابل پرداخت فیصدی  1.ب.3

 دارند.
 وزارت صحت عامه
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 وزارتاقتصاد

مطابق  (Affordable)ساخنت دسرتسی به ادویه و واکسین قابل استطاعت 

 .و صحت عامه TRIPSدر توافقنامه  به قطعنامه دوهه

 

 افزایش چشم گیر خدمات مالی صحی  و استخدام، انکشاف، آموزش و.ج 3

 نیروی کار صحی درکشور. (retention)حفظ 

 وزارت صحت عامه تعداد و تعمیم کارمندان صحی )بر هر یکهزار نفوس( 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

ابتدایی و متوسط را تکمیل منایند که منجر به یگان و عادالنه تحصیالت 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(9متوسطه )صنف ( در پایان دوره 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 

 (9ج. در اخیر دوره متوسطه)صنف 

 وزارت معارف

 میزان ناخالص جدیدالشموالن در صنف آخر دوره های: 4.1.3

 (6ابتداییه )صنف( 1)

 (9( متوسطه )صنف2)

 وزارت معارف

 میزان تکمیل در دوره های: 4.1.4

 (6الف.ابتداییه )صنف 

 (9ب.متوسطه )صنف 

 (12ج. لیسه )صنف 

 

 وزارت معارف

 فیصدی اطفال خارج از مکتب در دوره های: 4.1.5

 (12-7( ابتداییه )سن 1)

 (15-13( متوسطه )سن 2)

 وزارت معارف
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 وزارتاقتصاد

 (18-16( لیسه )سن 3)

فیصدی اطفال باالتر از سن واجد رشایط شمولیت در صنف در دوره  4.1.6

 های:

 ( ابتداییه1)

 ( متوسطه2)

 ( لیسه3)

 وزارت معارف

 تعداد سال های تعلیامت ابتداییه و متوسطه 4.1.7

 الف. رایگان

 ب. اجباری

 که در اسناد تقنینی موجود تثبیت شده باشند.

 معارفوزارت 

، 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.

 6.  میزان 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( 24-15الف. جوانان )

 ساله( 64-25ب. بزرگساالن )

ماه اخیر، به  12غیر رسمی طی   در تعلیامت و برنامه های آموزش رسمی و

 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

 

فیصدی جذب جدیدالشموالن در موسسات تحصیالت عالی دولتی و  4.3.3

 خصوصی. به تفکیک:

 . دولتی1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 . خصوصی2

 وزارت تحصیالت عالی
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 وزارتاقتصاد

 الف. ذکور

 ب. اناث

اشخاص که از برنامه های فنی وحرفوی نیمه رسمی دولتی 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

فنی  فیصدی اشخاص دارای معلولیت که از برنامه های اموزشی  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

اطمینان از دسرتسی مساویانه به متامی سطوح تعلیم و تربیه، آموزش های 

محلی و کودکان در فنی و حرفه ای؛ بشمول افراد آسیب پذیر، معلول، مردم 

 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

 لسان تدریس می باشد.
 وزارت معارف

 وزارت معارف عامه به اقشار محرومپالیسی های مشخص برای تخصیص منابع  4.5.3

 اوسط مصارف تعلیمی به ازای هر شاگرد براساس: 4.5.4

 الف. دوره تعلیمی،

 . لیسه3. متوسطه، 2. ابتداییه،1

مصارف باالی هر شاگرد از عاید رسانه تولید ناخالص اوسط ب.  فیصدی 

 داخلی(

 وزارت معارف

 

متامی جوانان و نسبت قابل ، حصول اطمينان از اینکه 2030الی  4.6

مالحظه از بزرگساالن )زنان و مردان( مهارت های خواندن و نوشنت و 

 حساب را کسب منوده اند..

فیصدی نفوس گروپ سنی مشخص که حداقل سطح قابلیت های  4.6.1

 تعیین شده:

 الف. سواد

 ب. حساب

 را کسب منوده اند. به تفکیک جنسیت )ذکور و اناث(

 وزارت معارف

 میزان با سوادی بین افراد: 4.6.2

 سال 24الی  15الف. 

 . مجموع1

 وزارت معارف
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 وزارتاقتصاد

 . ذکور2

 . اناث3

 ساله و باالتر 15ب. 

 . مجموع1

 . ذکور2

 . اناث3

 میزان اشرتاک 4.6.3

 ساله( 24-15الف. جوانان )

 سال و باالتر( 15ب. بزرگساالن )

 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 برش، برابری جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و عدم 

شونت، شهروندی جهانی، و ارج نهادن به تنوع فرهنگی و مشارکت خ

 فرهنگی برای انکشاف پایدار، دست یابند.

 اسنادی که نشان دهد: 4.7.1

 (. آموزش موضوعات شهروندی جهانی،1)

(. آموزش موضوعات انکشاف پایدار، بشمول تساوی جنسیتی و حقوق 2)

 برش در سطوح ذیل:

 یم و تربیهالف. پالیسی های ملّی تعل

 ب. نصاب تعلیمی

 ج. تربیه معلم و

 د. ارزیابی شاگردان

 شامل گردیده اند.

 وزارت معارف

فیصدی مکاتبی که آموزش مهارت های زندگی مرتبط به مسایل  4.7.2

 جنسی و وقایه از اچ آی وی را ارائه مینامیند.
 وزارت معارف

میزان تطبیق چارچوب برنامه جهانی آموزش حقوق برش در سطح  4.7.3

 ملی:

 الف. شامل شدن در نصاب تعلیمی

 ب. آموزش حقوق برش به شاگردان در مکاتب ابتدایی، متوسطه و لیسه

 ج. آموزش حقوق برش به معلمین و کارمندان

 وزارت معارف

 فیصدی شاگردان به تفکیک: 4.7.4

 الف. دوره تعلیمی

 ساس گروپ سنیب. برا

 وزارت معارف
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 وزارتاقتصاد

که درک کافی از مسایل مربوط به شهروندی جهانی و انکشاف پایدار  را 

 دارا می باشند.

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

تعلیمی متناسب با نیازمندی اطفال و افراد .الف اعامر و تجهیز زیربناهای 4

دارای معلولیت و حساس به تفاوت های جندر و همچنین فراهم آوری 

 محیط های یادگیری مؤثر، مصئون، عاری از خشونت و همگانی   برای همه.

 فیصدی مکاتبی که دارای امکانات و تسهیالت ذیل میباشند: 1.الف.4

 الف. برق

 علیمیب. انرتنت برای مقاصد ت

 پ. البراتوارهای کمپیوتر

 ت. تسهیالت برای شاگردان دارای معلولیت

 ث. تسهیالت آب صحی و شستشو

 ج. تشناب های مجزا برای اناث

 چ. تعمیر مناسب

 وزارت معارف

فیصدی شاگردانی که مواردی چون آزار و اذیت، خشونت، لت و  2. الف.4

 منوده اند.کوب، تبعیض و سوء استفاده جنسی را تجربه 
 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، 

 انجنیری و برنامه های ساینسی.تکنالوژی معلوماتی، 

 تعداد بورسیه های تحصیالت عالی در خارج از کشور به تفکیک: 2.ب.4

 . بورسیه های لیسانس1

 . بورسیه های ماسرتی2

 . بورسیه های دکتورا3

 وزارت تحصیالت عالی

، افزایش عرضه قابل مالحظه معلمین شایسته از 2030.ج الی سال 4

 املللی و آموزش معلمین.طریق همکاری های بین 

 فیصدی معلامن در دوره های: 1.ج.4

 الف. تعلیامت قبل از مکتب

 ب. ابتداییه

 ج. متوسطه

 د. لیسه

که دست کم، حداقل برنامه های تربیه معلم را دریافت منوده اند. )مانند، 

آموزش های متودیک داخل خدمت و قبل از خدمت( به تفکیک جنسیت 

 )ذکور و اناث(

 عارفوزارت م

 

 وزارت معارف نسبت شاگرد به معلم آموزش دیده براساس دوره: 2.ج.4
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 وزارتاقتصاد

 . ابتداییه1

 . متوسطه2

 . لیسه3

 

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

 

اوسط معاش معلم در مقایسه با سایر شغل ها که نیازمند قابلیت  5.ج.4

 های مشابه می باشد.

 وزارت معارف

 

 فیصدی ترک/ تقاعد معلمین از وظیفه معلمی 6.ج.4
 وزارت معارف

 

داخل خدمت را ماه گذشته برنامه های  12فیصدی معلامنی که در  7.ج.4

 سپری منوده اند.

 وزارت معارف

 

 هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توامنند سازی متام زنان ودخرتان

 تبعیض علیه زنان و دخرتان در همه جا. اشکالمحو متام  5.1

فیصدی حصول اطمینان از موجودیت چارچوب های قانونی غرض  5.1.1

عدم تبعیض بر اساس جنسیت  تقویت، تطبیق و نظارت از مساوات و

 )قوانین، مقرارات، کنوانسیون ها و پیامن ها(

 وزارت امور زنان

محو متام انواع خشونت علیه زنان و دخرتان درمحالت عام و خصوصی،  5.2

 از جمله قاچاق، سوء استفاده جنسی و دیگر انواع سوء استفاده.

یکی، جنسی و یا به باال که به خشونت فز 15فیصدی زنان از سن  5.2.1

 .ل شده اندبماه گذشته توسط همرس متق 12روانی درطول 
 وزارت امور زنان

 وزارت امور زنانبه باال که از طرف افراد غیراز  15فیصدی زنان و دخرتان بین سنین  5.2.2
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 وزارتاقتصاد

ماه اخیر مورد خشونت فزیکی، جنسی، روانی و سو استفاده  12همرس طی 

 جنسی قرار گرفته اند.

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

پذیری زیرساخت ها و سیاست های مصئونیت اجتامعی و ترویج مسئولیت 

 مشرتک در فامیل و خانواده مطابق به باورهای ملی.

فیصدی وقت مرصف شده باالی کارهای داخلی و پرستاری بدون   5.4.1

 مزد. به تفکیک:

 . مجموع1

 الف. ذکور

 ب. اناث

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

ی حصول اطمینان از مشارکت کامل و موثر زنان و همچنان فرصت ها 5.5

مساوی رهربیت در متامی سطوح تصمیمگیری سیاسی، اقتصادی و زندگی 

 عامه.

 .فیصدی کرسی های اشغال شده توسط زنان در شورای های ملی 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

 

 سی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همههدف ششم: حصول اطمینان از دسرت

، دسرتسی مساویانه و همگانی به آب آشامیدنی مصئون با 2030الی  6.1

 .استطاعتقیمت قابل 

فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده آب آشامیدنی مصئون  6.1.1

 استفاده مینامیند. به تفکیک:

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 انکشاف دهاوزارت احیاء و 

، دسرتسی همه مردم به خدمات مساویانه و مناسب 2030الی سال   6.2

حفظ الصحه و نظافت، محو رفع حاجت در فضای باز با توجه خاص به 

 نیازمندی های زنان، دخرتان و آنانیکه در رشایط آسیب پذیر قرار دارند.

ه فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده، مصئون و حفظ الصح 6.2.1

 استفاده میکنند. به تفکیک

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت

 

فیصدی نفوس که دسرتسی به سهولت های شسنت دستها با آب و  6.2.2

 صابون را دارند به تفکیک:

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت
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 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

حاجت از فضای باز استفاده می منایند، فیصدی نفوس که برای رفع  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 

فیه ناشده به نصف،  و افزایش قابل کاهش آبهای کثیف تص خطرناک،

 آن. (reuse)و استفاده مجدد  (recycle)مالحظه در بازیابی 

)خانوار و متام فعالیت های اقتصادی( مدیریت  فیصدی فاضالب  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

آبی مبنظور پاسخگویی به مشکل کمبود آب و کاهش قابل مالحظه تعداد 

 .مردمی که از کمبود آب رنج می برند

 

 

 

 زمان: میزان تغیر در استفاده موثر آب با گذشت 6.4.1

 سکتور انرژی -1

 سکتور زراعت -2

 سکتور صنعت -3

 سکتور شهری -4

 

 

 وزارت انرژی وآب

بلند بردن ظرفیت ذخایر آبی برای مصارف رسانه فی مرت مکعب در  6.4.2

 سال.
 وزارت انرژی وآب

، تطبیق مدیریت همه جانبه داخلی منابع آب در متام 2030الی سال  6.5

 های متقابل فرامرزی در امور آب.سطوح، بشمول همکاری 

 

از صفر الی ) (IWRM)درجه تطبیق مدیریت همه جانبه منابع آب  6.5.1

 صد(.
 وزارت انرژی وآب

 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  .تغییر در وسعت ایکوسیستم های آبی در طول زمان 6.6.1

 تغییرات(

 

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

حفظ .ب حاميت و تقويت مشاركت جوامع محيل در بهبود مديريت آب و 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.
 وزارت انرژی و آب
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 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

 . شهری1

 . 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

 ، مضاعف ساخنت میزان موثریت انرژی.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.

رسمایه گذاری در موثریت انرژی به عنوان فیصدی از تولید ناخالص  1.ب.7

رسمایه گذاری مستقیم خارجی برای زیرساخت ها داخلی و مقدار 

 وتکنالوژی برای خدمات انکشافی پایدار.

 وزارت انرژی و آب

 برای همه (productive)رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل، مناسب و مولد  (promote)هدف هشتم: ترویج 

رشد اقتصادی رسانه در مطابقت با رشایط ملی، به ویژه  تداوم در 8.1

 تولید ناخالص داخلی در سال ٪7دستیابی به حداقل رشد 
 میزان رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی حقیقی. 8.1.1

 وزارت مالیه 

 

دستیابی به مولدیت اقتصادی از طریق تنوع، ارتقاء فن آوری و نوآوری،  8.2

االی بخش های دارای ارزش افزوده باال و نیازمند از جمله از طریق مترکز ب

 به نیروی کار بیشرت

 .میزان رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی فی نفر شاغل 8.2.1
 وزارت اقتصاد

 

 فعالیت های تولیدی ازپالیسی های انکشافی که  (promote)ایجاد  8.3

(productive activities) ایجاد اشتغال مناسب، کار آفرینی، خالقیت و ،

تشبثات خورد و متوسط از طریق دسرتسی به رسمی سازی نوآوری و 

 خدمات مالی حامیت میکند.

 سهم استخدام غیر رسمی در سکتورها بدون زراعت. به تفکیک 8.3.1

 . مجموع هر دو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت تجارت و صنایع

 

و ایجاد  (productive) ، تأمین  اشتغال کامل و مولد2030الی سال  8.5

شغل های مناسب براي متام زنان و مردان به شمول جوانان و معلولین با 

 پرداخت دستمزد مساوی برای کار های با ارزش یکسان.

 اوسط درآمد ساعتوار کارمندان. به تفکیک: 8.5.1

 . شغل1

 . گروپ سنی 2

 . معلولیت3

 . ذکور4

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین
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 اناث. 5

 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 

 2025ه از اطفال رسباز، و الی سال اطفال؛ از جمله رسبازگیری و استفاد

 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 )

 میگردند.دارای تقاضا کارگر( اعزام 

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین

 

، تهیه و تطبیق پالیسی ها جهت توسعه گردش گری پایدار 2030الی  8.9

 که سبب ایجاد اشتغال، ترویج فرهنگ و محصوالت محلی گردد.

 وزارت اطالعات و فرهنگ سهم گردش گری در تولید ناخالص داخلی. 8.9.1

 صنعت گردشگری از مجموع 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

 دافغانستان بانکسال و باالتر( دارای حساب بانکی در هر یک  15تعداد افرادی ) 8.10.2
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 هزار نفر. 100

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

 برشی، 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

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
 وزارت اقتصاد
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 پنجشیرتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 نفوس با کمرتین در آمد. ٪25ب. رشد درآمد 

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 برشدوستانه  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

 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

ر با خدمات ابتدایی و بهبود سا حا ت فقی 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.

 

 

 وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

 وزارت شهر سازیفیصدی شهر هایی که ساختارجا معه مدنی در برنامه ریزی آن  11.3.2، افزایش شهرنشینی همه شمول و پایدار، و ظرفیت 2030الی سال  11.3
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 پنجشیرتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 human)سازی، مدیریت یکپارچه، پایدار و مشارکتی شهرک ها 

settlements)  .در کشور 

 

 طور منظم ودیموکراتیک صورت میگیرد.دخیل بوده ومدیریت آن ب

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

شهرها، از جمله از طریق توجه خاص به کیفیت هوا، مدیریت شهرداری و 

 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

،  ایجاد تسهیالت جهت دسرتسی همگانی به اماکن 2030الی سال  11.7

، مطمئین، فراگیر، قابل دسرتس و رسسبز، به ویژه (public spaces)عامه

 افراد کهن سال و افراد معلول.برای زنان، کودکان، 

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)ای شهری ه 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،

فیصدی ادارات محلی که اسرتاتیژی کاهش خطرات وحوادث را  1ب..11

برای کاهش خطرات طبیعی  (Sendai)در مطابقت با چارچوب سندای 

 پذیرفته و تطبیق می منایند.

 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث
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 پنجشیرتیوالاجتماعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

مقابل حوادث؛ انکشاف و تطبیق سیستم مدیریت حوادث در مطابقت به  

 ".2030-2015ش خطرات حوادث سال برای کاه Sendai"چارچوب 

 و مرصف هدف دوازدهم: حصول اطمینان از شیوه های پایدار تولید

ضایعات موادغذایی تا پنجاه فیصد  ، کاهش رسانه2030الی سال  12.3

درسطوح مختلف عرضه مرصف کننده و کاهش ضایعات مواد غذایی در طول 

 زنجیره تولید، به شمول عرضه

 . به تفکیک:فیصدی ضایعات گندم و برنج درجریان تولید در سال 12.3.1

 الف. گندم

 ب. برنج

 آبیاری و مالداریوزارت زراعت، 

در دوران ، مدیریت مناسب مواد کیمیاوی و زباله ها 2030الی سال  12.4

و در مطابقت با چارجوب های بین املللی توافق شده  (life cycle)زندگی 

کاهش انتشار آنها در هوا، آب و خاک جهت کاهش تاثیرات نامطلوب آنها 

 باالی صحت انسانها و محیط زیست.

و تطبیق پالن عمل ملی برای شش توافقنامه چند جانبه  ایجاد 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 

 مورد نیاز توافق نامه مربوطه.انتقال اطالعات 

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

تشویق رشکت ها بخصوص رشکت های بزرگ و فرامرزی در اتخاذ  12.6

 شیوه های تولیدی پایدار و توحید معلومات آن در گزارشات.
 وزارت تجارت و صنایع تعداد از رشکت های که از پایداری گزارش انتشار میکنند. 12.6.1

جذب حامیت کشورهای توسعه یافته مبنظورتقویت و توامنند سازی .الف 12

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

انکشاف و تطبیق ابزار ها جهت نظارت از فعالیت های گردشگری  .ب12

 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

 اتخاذ قدامات فوری در جهت مبارزه با تغیرات اقلیمی و تاثیرات آنهدف سیزدهم: 

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.

 

 اره ملی امادگی مبارزه باحوادثاد

ادغام و شامل سازی  اقدامات تغییر اقلیم در پالیسی ها و اسرتاتیژی  13.2

 .های ملی

 

 

 

فیصدی پیرشفت در عرصه ایجاد یا عملی ساخنت پالیسی/  13.2.1

نامه جامع  كه سبب توامنند شدن افغانستان براي و یا بر  اسرتاتیژي

تغيريات آب و هوا میشود و همچنان سبب سازگاري با اثرات نامطلوب 

به نحوي كه تولید غذا را تهديد ، كاهش در انتشار گازهاي گلخانه اي شده

، NDC، سهم مشارکت ملی NAPنکند. )به شمول برنامه سازگاری ملی 

 وغیره(. BUR، گزارش تجدید شده دوساله NCهای ملی گزارش

 اداره ملی حفاظت محیط زیست
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 وزارتاقتصاد

، مدیریت پایدار جنگالت، مبارزه علیه صحرائی شدن زمین، متوقف کردن تخریب زمین (terrestrial)هدف پانزدهم: حفاظت، بازسازی و بهبود استفاده پایدار ایکوسیستم های زمینی 

 (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 نگالت از متام اراضی کشور.مساحت ج تناسب 15.1.1

، بهبود تطبیق مدیریت پایدار انواع جنگالت، خامته 2030الی سال  15.2

دادن به پروسه قطع جنگالت. احیای دوباره و انکشاف جنگالت 

(afforestation). 

 فیصدی پوشش جنگالت تحت مدیریت پایدار. 15.2.1

 
 ری و مالداریوزارت زراعت، آبیا

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.

اراضی  مساحت ساحاتیکه تحکیامت صورت میگیرد )مساحت 15.3.1

تخریب شده  توسط سیالب نظر به مساحت کلی اراضی در مسیر دریا ها و 

 مجراهای آبی با استفاده از تدابیر ساختامنی و غیر ساختامنی(.

 

 وزارت انرژی و آب

، اطمینان از حفظ ایکوسیستم کوهستانی؛ بشمول 2030الی سال  15.4

ه مزایای الزم جهت تنوع زیستی آنها مبنظور ارتقای ظرفیت آنها در ارای

 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)طبیعیهای 

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 
 اظت محیط زیستاداره ملی حف

اتخاذ اقدامات عاجل برای خامته دادن شکار غیر قانونی و قاچاق  15.7

و جلوگیری ازعرضه و تقاضای غیر قانونی  شده،گیاهان و حیوانات حفاظت 

 حیوانات وحشی.

بطور غیرقانونی  که حیوانات وحشی و محصوالت آنهاتجارت تناسب  15.7.1

 شکار و قاچاق شده اند.
 حفاظت محیط زیستاداره ملی 

، اتخاذ اقدامات برای جلوگیری از ورود مهاجم های 2025الی سال  15.8

 ناسازگار و کاهش قابل مالحظه تاثیر آن روی ایکوسیستم های آب و زمین.

تصویب قوانین ملی مربوط به جلوگیری و یا کنرتل از مهاجم انواع  15.8.1

 .(Invasive alien species)مختلف بیگانگان 
 داره ملی حفاظت محیط زیستا

،  ادغام و شامل ساخنت   ارزش های ایکوسیستم و 2030الی سال  15.9

در  تنوع زیستی درپالن های ملی و محلی، در پروسه های انکشافی و

 اسرتاتیژی کاهش فقر.

پیرشفت بطرف اهداف تعیین شده ملی مطابق به هدف دوم تنوع  15.9.1

 .2020الی  2011برای تنوع حیات پالن اسرتاتیژیک  Aichiحیات 
 اداره ملی حفاظت محیط زیست
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 وزارتاقتصاد

برای  .الف بسیج سازی و افزایش قابل توجه منابع مالی از متام منبع ها15

 حفظ و استفاده پایدار تنوع زیستی و ایکوسیستم ها.

سهم کمک های انکشافی رسمی و مصارف عامه باالی استفاده  1.الف.15

 ایکوسیستم ها.پایدار تنوع حیات و 

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

 

 و همه شمول در متام سطوح هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار، ایجاد دسرتسی به عدالت برای همه و تشکیل نهاد های موثر، حسابده

کاهش قابل مالحظه خشونت با متام اشکال آن و مرگ و میر مرتبط  16.1

 به آن در همه جا.

 فیصدی مرگ ومیر ناشی از جنگ در هر صدهزار نفوس : 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 مهامت منفجر ناشدهفیصدی پاکاری اراضی از ماین و   16.1.5

پایان بخشیدن به متام اشکال خشونت ها و سو استفاده  علیه اطفال  16.2

 از جمله قاچاق، استثامر و شکنجه

که مورد خشونت و شنکنجه فزیکی  17-1نسبت اطفال بین سنین  16.2.1

 .باشند و یا روانی مراقبت کننده در ماه گذشته قرار گرفته

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

 ب. اناث

 وزارت عدلیه

حاکمیت قانون به سطح ملی و بین املللی و  (promote)ی ارتقا 16.3

 حصول اطمینان از  دسرتسی مساویانه همه به عدالت.

ماه  12تعداد افرادیکه مورد  آزار و اذیت فزیکی یا جنسی در   16.3.1

گذشته قرار گرفته باشند و به ارگان های زیربط مراجعه منوده باشند. به 

 تفکیک

 . مجموع هردو جنس1

 الف. ذکور

 اناثب. 

 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

 وزارت امور داخله ارزش پول های غیر قانونی داخل و خارج شده از کشور 16.4.1، کاهش قابل مالحظه جریان های مالی و 2030الی سال  16.4
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تسلیحاتی غیر قانونی؛ تقویت حصول و بازگشت دارایی های رسقت شده و 

 مبارزه علیه متام اشکال جرایم سازمان یافته.

خورد و سبک که کشف و ضبط گردیده، مطابق نسبت سالح های  16.4.2

 به نورم های بین املللی و ابزار های قانونی ثبت و مورد پیگیری قرار میگیرد.

 وزارت امور داخله

 

 کاهش قابل مالحظه فساد و رشوه ستانی در متام اشکال آن. 16.5

نسبت اشخاص که  حد اقل با یکی از کارمندان 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 

 

ایی های کارمندان عالی فیصدی ثبت، تدقیق، بررسی و نرش دار  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

 املللی. به تفکیک:

 . نهاد های بین املللی1

 خارجهوزارت امور 

 

، تهیه هویت حقوقی یا قانونی برای همه، بشمول 2030الی سال  16.9

 ثبت تولدات.

 تعداد تولدات ثبت شده. 16.9.1

 
 اداره مستقل ثبت و احوال نفوس

. حصول اطمینان از دسرتسی عام به اطالعات  و حامیت از آزادی 16.10

 املللیهای اساسی مطابق به قوانین ملی  و موافقتنامه های بین 

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 برش در 

 وزارت اطالعات و فرهنگ

عمومی را به تعداد قوانین، مقرره ها و پالیسی هایکه دسرتسی  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 

 مبارزه علیه تروریزم و جرایم.

نهادهای مستقل ملی حقوق برش در مطابقت با قواعد موجودیت  1.الف.16

 شناخته شده پاریس.

 وزارت امور داخله

 

 هدف هفدهم: تقویت ابزار های تطبیقی واحیا مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار

تقویت و بسیج سازی منابع داخلی، با استفاده از حامیت بین املللی  17.1

 آوری مالیات و عواید.مبنظور ارتقای ظرفیت داخلی در جمع 

 وزارت مالیه نسبت عواید داخلی بر تولید ناخالص داخلی. 17.1.1

 تناسب متویل بودجه ملی از عواید ملی.  17.1.2
 وزارت مالیه

 

 وزارت تجارت و صنایعاز مجموع تولیدات  (FDIسهم رسمایگذاری های مستقیم خارجی ) 17.3.1 بسیج سازی منابع مالی اضافی برای کشور از منابع مختلف. 17.3
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  ناخالص داخلی.

جنوب،  همکاری  –جنوب، جنوب  –افزایش همکاری های شامل  17.6

های سه جانبه منطقوی و بین املللی، جهت دسرتسی به علوم ساینسی، 

تکنالوژی و نوآوری و افزایش رشیک سازی معلومات به اساس رشایط توافق 

نگی بهرت در میکانیزم های موجود به خصوص به شده متقابل بشمول هام

 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

 

 داخلی  )ملیارد دالر امریکایی(تولید ناخالص  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 مرشاکت 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 های  2030الی سال  17.19

که پیرشفت انکشاف پایدار را اندازه گیری کرده بتواند و متمم تولید ناخالص 

 داخلی و ارتقای ظرفیت را در کشور های روبه انکشاف حامیت کند

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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 :منابع و مآخذ

  ( رسوی وضعیت زندگی مردم افغانستانALCs --   (  2017 - 1395سال  اداره ملی احصائیه و معلومات  

  برنامه های ملی دارای اولویتخالصهNPPs)  ( –  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 

 افغانستان  سند چارچوب ملی صلح و انکشاف) ANPDF  )–  1400-1395ورازت اقتصاد و مالیه 

  1397برگزیده شاخص های اقتصادی وانکشافی،  وزارت اقتصاد  سال 

  (2030-2015وزارت اقتصاد ) –اهداف انکشاف پایدار افغانستان 

 منابع معلوماتی در  سطح والیت :

 ریاست زراعت ، مالداری و ابیاری  

 سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی 

 ریاست احصائیه 

 ریاست اطالعات وفرهنگ

 ریاست انرژی وبرق

 ریاست پوهنتون 

 مستوفیت 

 ریاست عدلیه 

 ریاست مخابرات

 ریاست کار وامور اجتامعی 

 ریاست اقوام وقبایل 

 ریاست امور زنان 

 ریاست معادن 

 ریاست گمرکات

 ریاست انکشاف دهات 

 ف ریاست حج واوقا

 

                                                        

 



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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