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 پروفایل اقتصادی – اجتامعی والیت سمنگان

 

 وزارت اقتصاد

 اختصارات
MoEc وزارت اقتصاد 

CSO نهاد جامعۀ مدنی 

DDA ولسوالی یمجتمع انکشاف 

GDDC  ریاست عمومی طرح و توحید 

DGO  دفرت مقام ولسوالی 

ISLA  ابتکار تقویت سازی ادارات محلی 

IDLG  مستقل ارگانهای محلی اداره 

INGO دولتی-نهاد بین املللی غیر 

LoGo  پروژۀ که توسط( حکومتداری محلیUNDP )متویل میشود 

M&E نظارت و ارزیابی 

MoF وزارت مالیه 

MoWA وزارت امور زنان 

PAP پالن ساالنۀ والیتی 

PBP پالیسی بودیجۀ والیتی 

PC شورای والیتی 

PCM اعضای شورای والیتی 

PCO شورای والیتیدفرت  

PDC کمیتۀ انکشافی والیتی 

PDPG رهنمود پالنگذاری انکشافی والیتی 

PGO  دفرت مقام والیت 

PSP پالن اسرتاتیژیک والیتی 

DoEc ریاست اقتصاد والیتی 

PIMS سیستم مدیریت معلومات والیتی 

PTC کیمتۀ تخنیکی والیتی 

PPFMC کمیتۀ مدیریت محاسبۀ عامۀ والیتی 

PSTC  تخنیکی سکتور والیتیکمیتۀ 

PLMD  ریاست والیتی وزارت مربوطه 

PPP   پالیسی پالنگذاری انکشافی والیتی 

TC کمیتۀ تخنیکی 

USAID ادارۀ انکشاف بین املللی ایاالت متحده امریکا 

WB بانک جهانی 

UNDP دبرنامۀ انکشافی ملل متح 
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 پروفایل اقتصادی – اجتامعی والیت سمنگان

 

 وزارت اقتصاد

 پیشگفتار:

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

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

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

و  سازمان های ملل متحد و جوامع متویل کننده فعالیت های اقتصادیخصوصی ، 

 انکشافی قرار دهد.

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

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

امعی، چالشها و منوده و در کل دورمنای اقتصادی و اجتامعی والیت متذکره را از قبیل ظرفیت های اقتصادی و اجت

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

 .سعادمتندی اقتصادی تحت مطالعه و ارزیابی قرار داده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 دوکتورمصطفیمستور

وزیراقتصاد
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 وزارت اقتصاد

:سپاسگزاری

کتتته امتتتروز شتتتاهد دستتتتاورد دیگتتتر بتتتا همکتتتاری خستتتتگی ناپتتتذیر  مرستتتت دارم

همکتتاران مستتلکی ختتویش در وزارت اقتصتتاد میباشتتم، پروفایتتل والیتتتی کتته یتتک 

باشتتد، بتتدون معلومتتاتی در راستتتای انکشتتاف اقتصتتادی و اجتامعتتی می ستتند جتتامع

همکتتاری تتتیم تخنیکتتی و مستتلکی اعتتم در مرکتتز و ریاستتت هتتای اقتصتتاد والیتتات، و 

 سایر واحد های دومی در سطح والیات امکان پذیر نبود. 

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

مومی پالیسی طرح و توحید وزارت اقتصاد تشکری منایم، همچنان ازریاست ع

اقتصادی، تیم تخنیکی رشکای کاری انکشافی مان و سایر موسسات غیر دولتی که ارقام و معلومات را در اختیار 

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

دی مسوده پروفایل مذکور همکاران تخنیکی مارا یاری رسانیده اند. به صورت جلسات مشوره دهی به منظور غنامن تدویر

ويژه از همکاری ها و تالشهای خسته گی ناپذير محرتم میرویس بهیج ریس عمومی طرح و توحید، محرتم عبدالرحمن 

زمان الله عبید  م کمین آمر انسجام فعالیت های اقتصادی والیات، محرتم سمیع الله ناظمی مشاور پالنگذاری و محرت 

  .که زحمت کشيده اند، سپاسگزاری منایمرئیس اقتصاد والیت سمنگان 

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

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

 انکشافی و اقتصادی کار مناییم.

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

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

رفیت های موجود در سطح والیت، وضعیت رسمایه گذاری ها ، بودجه انکشافی و مرصف آن طی چندین سال گانه(، ظ

گذشته ، معلومات درموردچگونگی فعالیت های موسسات غیردولتی ، منابع و پوتانشیل اقتصادی والیت ، خالصه برنامه 

اساس آخرین آمار اداره ملی احصائیه و های ملی دارای اولویت، شاخص های عمده اقتصادی و اجتامعی والیت بر 

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

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

مک خواههد منود تا برنامه های انکشافی شانرا بادرنظرداشت گردیده است که نهاد های پالنگذار و پالیسی ساز را ک

موثریت اقتصادی و اجتامعی به تفکیک سکتورهای انکشافی با در نظرداشت وضعیت جغرافیای والیت مربوطه تحلیل و 

ن برای بررسی منایند. عالوتاً این سند با درنظرداشت اولویت بندی و تخصیص بهرت منابع و امکانات جهت انکشاف متواز 

 مناطق بیشرت آسیب پذیر نیز کمک و یاری می مناید.

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

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

مرتبط برای دوره های دو ساله تالش ورزید و برای تشویق در راستای مشارکت با سایر نهاد های مسول هامهنگی الزم و 

 رضوری را در نظر داشته باشند.

محمداسامعیلرحیمی

دمعینمسلکیوزارتاقتصا
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 وزارت اقتصاد

 پیاممقاموالیت

او را دارد وهمه درید  حمد و سپاس بیکران مرخدای که قلم، مورد ستایش و بزرگی

هموطنان گرامی، مخاطبان قدرشناس و پژهشگران عزیز. السالم  قدرت اوست،

 علیکم ورحتة الله و برکات.

کشور  لی کشور بوده و از امن ترین والیاتوالیت سمنگان یکی از والیات شام   

که از همکاری های مستقیم مردم صلح پسند این والیت  دمحسوب میشود. جادار 

دولت شان درمتامی عرصه ها به ویژه تامین امنیت اظهار سپاس و قدر دانی  با

متی، معادن گج و سایر معادن یکی از یمنایم. این والیت از ناحیه داشنت معادن رسشار زغال سنگ، انواع سنگ های ق

ور و بته های طبیعی انبوه جگالت پسته، باغ های بادام، چهار مغز، انگ های اقتصادی کشور را تشکیل میدهد،شارگ 

خارج از کشور صادر میشود. والیت سمنگان یکی از والیت  حتی بههنگ از اقالمی اند که ازین والیت به والیت دیگر و 

باوجود این همه ویژه گی ها درین والیت  بنام گدام غله کشور نیز مسمی است، امادریغآهای زراعتی نیز میباشد که 

آبدات تاریخی متعدد چون: تخت رستم، هزارسم، قره کمر، غار یرملک و غیره از آثارو  ستانی و داستانی که باداشنتبا

توجه طی سال های گذشته ف آن دیوار آن فقر می بارد و درعرصه بازسازی و انکشاو شهرت بسزای برخوردار است، از در 

 صورت نگرفته است. یچندان

امروز  والیت، و اعضاء کمیته انکشافیمحرتم اقتصاد  وزارتباآن هم جای بسا مرست و افتخار است که به همکاری     

تثبیت وشناسای  وضعیت سکتورها، تحلیلیک سند مهم وسودمند برای پروفایل والیتی که منحیث  یشاهد تکمیل

ظرفيت هاي اقتصادي و اجتامعي، چالشها و مشکالت فرا راه رشد و انكشاف اقتصادي وغیره موارد اساسی بحساب 

 باشیم.میاید، می

م های بجا، مبوقع و ف یافته و فقیر، گاامی این والیت کمرت انکشایآرزومندم که بایک هامهنگی و وحدت نظر درتغییر س

دانم که ازتیم موظف ریاست اقتصاد به این ملت صلح پرور شویم. در فرجام بجا می و مصدر خدمات بهرت استوار برداشته

، مکاری ادارات والیتی، جامعه مدنی، سکتورخصوصیند مهم وهمچنان ازهن سدرقسمت ترتیب ای تالشهای موثر شانو 

ارزش )پروفایل  تدوین این مجموعه با والیت که در روند خاصتا مردم رشیف اینزنان، جوانان وسایر گروپ های ذیدخل، 

خدمت گذاری  والیتی( زحامت فراوان کشیده اند ابراز سپاس و امتنان منوده موفقیت های بیشرت شان را در امر

 صادقانه به مردم خواهانم.

 

بااحرتام

"ابراهیمی"عبدالطیف

والیسمنگان
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 پروفایل اقتصادی – اجتامعی والیت سمنگان

 

 وزارت اقتصاد

خالصه

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

را سه مدیریت وند موثریت پراریکه میتوساسی ترین عنصد. اکرل لفعل مبداجتماعی باي اهنیت هازي ذبسیج سا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مردم افغانستان قرار میدهد.

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

فکیک سکتورهای انکشافی با در نظرداشت وضعیت جغرافیای فعالیت های انکشاف اقتصادی و اجتامعی خویش را به ت

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

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

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

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

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

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

وضعیت رسمایه گذاری ها ... تحلیل گردیده است. در فصل سوم بودجه انکشافی و مرصف آن طی چندین سال گذشته 

های موسسات غیردولتی در فصل چهارم جای داده شده  به بحث گرفته شده است. به همین منوال چگونگی فعالیت

است. فصل پنجم برای تشخیص منابع و پوتانشیل اقتصادی والیت تخصیص داده شده و در فصل ششم، هفتم و هشتم 

باالرتتیب، ترشیح خالصه برنامه های ملی دارای اولویت، شاخص های عمده اقتصادی و اجتامعی والیت براساس 

 ه ملی احصائیه و معلومات و اهداف انکشاف پایدار افغانستان مورد بحث قرار گرفته است.آخرین آمار ادار 
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 پروفایل اقتصادی – اجتامعی والیت سمنگان

 

 وزارت اقتصاد

شیوهتدوین

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

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

 .برنامه های دارای اولویت ملی و اهداف انکشاف پایدار افغانستان تهیه گردیده است

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

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

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

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

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

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

 م پروفایل ) منای ( والیت را تدوین منودند. معترب جمع اوری منوده یک سند واحد بنا

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

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

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

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

 استفاده بهینه صورت گرفته است. ستانهای اقتصادی و اجتامعی و اهداف انکشاف پایدار ا فغان

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

اساس واقع بینانه، تحلیل وضعیت موجود را بصورت درست مهیا ساخته روند پالنگذاری انکشافی والیت را نیز یک مبنا و 

تسهیل میبخشد. به همین ترتیب این سند رسمایه گذاران و همکاران انکشافی را تشویق منوده نقش موثر را در راستای 

 بهبود رسمایه گذاری و توسعه ای پایدار ایفا خواهد کرد.
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 پروفایل اقتصادی – اجتامعی والیت سمنگان

 

 وزارت اقتصاد

سندیاینمعرف

وزارت اقتصاد ، حامیت مقام  محرتم والیت سمنگان توسط ریاست اقتصاد، باهمکاری تخنیکی مقام سند پروفایل والیتی

وسایر گروپ  موسسات غیر دولتیادارات محرتم سکتوری، جامعه مدنی،  وهمکاری  به اساس معلوماتمحرتم والیت و 

ادارات  یتواند وضعیت فعلی والیت سمنگان را بخوبی به تصویر کشیده و، که مهای ذیدخل والیتی تهیه گردیده است

بطورموثرکمک  تطبیق برنامه های انکشافیوهمچنان  درگ وشناخت بهرت وضعیت انکشافی والیتدرقسمت والیتی را 

 ویاری رساند.

 -Afghanistan انستاناهداف انکشاف پایدار افغرا در قالب  فعلی این والیتوضعیت  سند پروفایل والیت سمنگان،

Sustaibale Development Goals (A-SDGs)  و برنامه های ملی دارای اولویتNational Prioities 

programs(NPPs)  منوده ویک اساس خوب جهت تطبیق برنامه های انکشافی درسطح والیت بشامرمی رود زیرا ارایه

  .رد آوری وتوحید گردیده استگ ، مرکز وغیرهوالیت در سطح لفجع و منابع مختاز مرا معلومات، اعداد وارقام مندرج آن

ی یک میکانیزم دقیق براوالیت با توجه به عدم  سطحدر  طوریکه همه بهرت میدانند، موجودیت اعداد وارقام موثق     

یت منجمله وال سطح افغانستان در تحلیل وضعیت قسمتدر  یمعضالت اساسجمله از  جمع آوری و نگهداری معلومات

جهت تدوین سند پروفایل والیتی ایجاب مینمود که اعداد وارقام دربخش های . بنابر این سمنگان بشامر می رود

مختلف وبصورت مکمل وهمه جانبه ازمنابع معتربجمع آوری می گردید که متاسفانه تیم کاری ریاست اقتصاد درزمینه با 

ست با پشت کار وتالش های پیهم این سند مهم را تهیه مشکالت متعدد مواجه شده است وبآنهم خوش بختانه توان

 وبدسرتس همکاران ورشکاء انکشافی قرار دهد.
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 پروفایل اقتصادی – اجتامعی والیت سمنگان

 

 وزارت اقتصاد

 فصل اول
 والیتسمنگاندراینهتاریخ

کته بازتتاب  شکوه تابنتاکی برختوردار بتوده استت سمنگان با گذشته پربار و باستانی آن در درازنای سده ها و هزاره ها از

ستمنجان  -گانگی های آن در گاهنامه ها و کتابهای پیشین بگونه سمنجان کرس اول و دوم ستمن گسرتده این واژه ویژه

غیره ثبت شده است. ابوالقاسم محمد ابن خرداد جغرافيا نتويس قترن ستوم هجتري دركتتاب مشتهورش فتح اول و دوم و 

 ن عبدالله بن طتاهر ازستمنگانهت ق .تاليف منوده حني برشامري ماليات خراسان درزما 232املسالك واملاملك كه در

هجري كتتاب ختود را  327مؤلف گمنام حدودالعامل كه در  سمنجان دوازده هزار وششصد درهم. اينگونه يادآور ميشود: 

در گوزگانان تاليف منوده ازسمنگان اينسان ياد ميكند: )سمنگان شهريست اندرميان كوه نهاده وآنجا كوههاست ازسنگ 

هاي كنده است ومجلسها وكوشكها وبتخانه هاست و آخر اسپان با همه آلتي بيايد بروي ه ي خانسپيد چون رخام واندر و 

 وميوه بسيار(: نيك خيزدزكردار هندوان نگاشته وازو نبيد صورت ها گوناگون ا

ميشود بنا ازخلم به بعد راه در داخل دره تنگ رود خانه  ان تاليف بارتولد چنني آمده است:درتذكرة جغرافياي تاريخي اير 

بتراي رودخانته وراه طترفني آن  به گفته سياحان دره بقدري تنگ است كه بني تختته ستنگهاي تيزمرتفتع بته زحمتت جتا

ميامند حتي دريك جا فاصله بني تخته ستنگها بته چهتل فتوت م ستد) راه تنگتي تاشتقرغان استت( ازخلتم تاستمنجان 

 -يس -هر سمنگان دركتتاب ستيوان بته امتالي چينتي )خلتو)سمنگان( دو روزه راه حساب ميكردند. درقرن هفتم اسم ش

سني تسيزيان( ذكرميشود، در اواخر قرن چهاردهم در دوره سفر تيمور به هندوستان به همني اسم ناميده ميشد درتاريخ 

 اد تيمور قريه بنام غزنيك ) كه مراد از غزنيگگ امروزاست( دربني خلم وسمنگان يادميشود.ناس

طويس درشاهنامه دوازده بار ازسمنگان نام برده است در داستان رستتم وستهراب ذكرشهرستمنگان  ابوالقاسم فرودويس

آمده است كه تهمينه دخرت شاه سمنگان بهم خوابگي رستم در ميايد كه مثتره آن ستهراب استت . وآنگونته كته پيداستت 

پايان كار دريب خربي كامل فرزند خود بزرگرتين غمنامه شهنامه نيز از داستان رستم وسهراب هستي ميابد كه رستم در 

 سهراب را نا جوامنردانه وبدست خود ميكشد.

با جمع بندي وبرريس ياد كرد هاي جغرافيا نگاران وفرهنگ نويسان پ امون سمنگان درآخترين تحليتل ايتن براينتد فترا 

 كه تاريخ بياد دارد نخستت در دست ميايد كه سمنگان درناحيه بسيار حادثه خيز وپرماجرايي واقع شده است و از زماين

سمنگان اردوگاه بوده است  ،آوان نربد هاي مزدا پرستان زردشتي باديويسان يعني دروغ پرستان در رسزمني بلخ يا باخرت

وبعد با ظهوراسكندر وشكست  هخامنشيان در آوان جنگهاي زيستمندان آريايي اين خطه پادشاهان يوناين وبودايي بلخ 

يا هفتاليان ، سمنگان نيزشاهد كشمكش ها وجنگها بوده است تتا اينكته استالم بته ايتن رسزمتني نفتوذ ونربد ساسانيان 

ميكند. ودرسده اول هجري زمانيكه اعراب به اين نواحي ميايد مبينيم كه قتيبه بن مسلم با مردم اين رسزمتني زدوختورد 

ن وتركان فراخاين بر رساين ناحيه هستتيم چته ناحيته هاي فراوان ميكند ودر زمان غزنويان باز هم شاهد رويارويي غزنويا

بلخ وسمنگان كه يك حكمران داشته از نواحي مهم قلمرو غزنويان وتركان بشامر م فته است ويادگار همتني كشتمكش 

هاي دور ودراز درميان نژاد ايراين ونژاد هاي بيگانه بر رس اين ناحيه است كه درشاهنامه در داستان رستم منعكس شده 

وشايد هم انعكاس از هامن زد وخورد هاي غزنويان با تركان ولشتكريان فراختاين باشتد كته در زمتان فتردويس روي داده 

 است.
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 وزارت اقتصاد

:وجهتسمیهوالیتسمنگان

ويژه گي هاي تاريخي وموقعيت سمنگان يا ايبك را دريافتيم اما چرا سمنگان يا چرا ايبك خوانده اند آيا ايتن نامهتا وجته 

 شت؟تسميه خواهد دا

تتر استت دو دل انتد. گتاهي ايتن وگتاهي آن را بكتار ستامل بيشرت پژوهشگران درمورد كار برد اين دو واژه اينكه كدام يك 

ميربند زماين سمنگان را پارينه تر ميدانند وگاهي ايبك را اما بترريس وشتناخت آثتار وجايگتاه هتاي فرهنتگ پارينته ايتن 

زد عامه مردم است تاحدي مطلب را روشن ميكند واز آنروست كته نتاگزيراز آن رسزمني وگفته ها ونكايت پ امون آنها كه ن

 ياد منايم.

گويند سمنگان از هزار سم گرفته شده است وگفته ميشود سم مخفف سموچ است كه هزارسم يعني هزارستموچ در نتوع 

تند و باشندگان ستم منگتي را خايص ازسنگ كه نزد عامه مردم منگ ياد ميگردد كنده ميشود بناً آنها را سم منگي ميگف

هراتيتان گفتته ميشتود بتا گذشتت روزگتار  را كابليان واز هرات را باشنده گان كابل، هامنطوریکه سم منگيان ميخواندند

 وسم منگيان به سمنگان تبديل شده است.حذف شده جهت سادگي تلفظ دوحرف)ا( و)ي( 

ي بت وصنم آمده است واين اسم ربطي به اسم محتل نتدارد و  واما چرا ايبك؟ در گنج واژه ها يافرهنگ ها ايبك به معن

اگراين واژه را تريك بدانيم طوريكه برخي ها گفته اند درآنصورت توجيهي ميتوان يافت)اي( درتريك به معني ماه )بيتك( 

يت  از امتراء و به معني بزرگ است كه هردو بزرگ ماه را م ساند. ميگويند اين منطقه در پارينه زمان هرمتاه بته وستيله 

ي بزرگ ماه وياكستيكه يكتامه شد و چون مدت فرمانروايي هر كدام يكامه بوده آنها را)اي بيك( يعن يارسان قوم اداره مي

 به هامن رسزمني اطالق شده باشد. حكمروا است مي ناميدند كه باالخره اين واژهبزرگ 

مي منوده )اي بيك( نام داشته ورسزمني تحت كمروايي زمان كسيكه درمنطقه حاما پندار ديگر چنني است كه درپشينه 

 ني اي بيك ويا ايبك ميگفته اند. فرمانراويي او را رسزم

بهرحال هريك از ين تعب هاي ايبك اگر درست باشد برابري با سمنگان تازه گي آن پيداست چته ستمنگان در رابطته بتا 

سنگ قديم پيوند ميزنند اگرچه امروز ايتن نظريته متورد ترديتد هزار سم كه پارينگي آنرا در نخستني كاوش به زمانه هاي 

است اما با آنهم هزار سم و واژه سمنگان كه مآخذ از آن باشد در هزاره هاي پيش از مسيح م سد در حاليكه ايبك آنگونه 

د چته واژه كه از بيشرت مناسب است و نتا گفتته نگتذاريم كته نامگتذاري امتروزي نيتز از قتدامت واژه ستمنگان خربميدهت

 سمنگان كه اصيل وپارينه تر است به همه واليت ورسزمني اطالق ميشود وايبك مركزسمنگان را گويند.

 :موقعیتجغرافیائیوالیتسمنگان

-68 درجة عتر  البلتد رشقتي و   74,8-26-36دربین والیت سمنگان از جمله والیات شاملی کشور بحساب میاید که 

بلتخ، شتامل رشق و رشق بتا والیتات  با والیتت طرف شاملطوریکه از ،   موقعيت دارددرجة  طول البلد شام  0046-3

 بغالن و کندز ،جنوب غرب با والیت رسپل جنوب و جنوب رشق با والیت بامیان هم رسحد میباشد، مرکز  والیت سمنگان

 .کیلومرت مربع میرسد۱۳۴۳۷.۸آن به مساحت مرت ازسطح بحر قرار داشته و  962به ارتفاع 

قریه بوده واقوام مختلف اعم ازتاجک، ازبتک،  ۸۰۳ناحیه ای شهری و ۳واحد اداری،  ۷این الیت بشمول مرکز آن دارای 

 هزاره، پشتون وسایر اقوام بطور برادرانه کنار هم دراین والیت زیست دارند، 

 ولسوالی های والیت سمنگان:   

 ولسوالی دره صوف باال 
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 وزارت اقتصاد

 ولسوالی دره صوف پایین 

 لی روی دوآبولسوا 

 ولسوالی حرضت سلطان 

  ولسوالی خرم وسارباغ 

 ولسوالی فیروز نخچیر 

 مرکز ایبک 

توپوگرافیوالیتسمنگان

آنرا  ٪۲۶.۶( آن کوهستانی ونیمه کوهستانی بوده و  ٪۸۰.۶والیت سمنگان ازشامر والیات است که بیشرتین مناطق) 

 ضی کشور را احتوا میکند.ارا ٪۲.۱ر تشکیل میدهد، که درکل زمین های هموار ونیمه هموا

:اقلیموالیتسمنگان

و  ۲۵والیت سمنگان به نسبت کمبود آب دارای اقلیم خشک وگرم میباشد که در فصل تابستان درجه حرارت بین مثبت 

درجه سانتي گريد م سد. ميزان متوسط بارنده  ۱۵ومثبت  ۱۰گريد بوده و درفصل زمستان بین منفی درجه سانتي  ۳۸

ميل مرت تخمني شده است، فصل کشت درین والیت بهار و تابستان بوده  ۴۰۰ا   ۳۰۰گي هاي ساالنه در اين واليت 

د، آب وهوای گرم این والیت وبعضآ وبه استثنای زمین های یک یا دومحل خاص بقیه مناطق دریک نوبت حاصل میده

 خنت فرآورده های زراعتی می گردد.خشکسالی ها سبب فرسایش خاک ومترضر سا

 :نفوسوالیتسمنگان

نفر تعین گردیده  ۴۱۵۳۴۳تعداد  ۱۳۹۷به اساس معلومات اداره احصایه مرکزی مجموع نفوس والیت سمنگان درسال 

آن دردهتات،  ٪۹۲آنرا زنان تشکیل میدهد، همچنان ازمجموع نفتوس والیتت  ٪۴۹آنرا مردان و ٪۵۱است که ازین میان 

 آن درشهرزیست دارند. ٪۸ولسوالی ها ومناطق دوردست زندگی مینامید وتنها 

 ۱۳۹۴ضمنآ قابل ذکر است که نفوس والیت سمنگان به اساس رسوی اقتصادی، اجتامعی ودیموکرافیکی کته درستال 

تن تعین شده است که ازآنزمتان تابحتال افتزایش  ۴۷۷۹۰۰والیت صورت گرفت تعداد توسط اداره احصایه درسطح این 

 یافته است.

شهری دهاتی مجموع)شهریودهاتی(

 هر دو جنس ذکور اناث هر دو جنس ذکور اناث هر دو جنس ذکور اناث

186462 196556 383018 16457 15868 32325 202919 212424 415343 

میزانرشدنفوس

 هموار كوهستاين كوهستاين نيمه نيمه هموار معلوم نا مجموع

100% 2.2% 4.8% 21.8% 58.8% 12.4% 
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43% 

7% 

29% 
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 اشتغال  به اساس سکتوری 

 سکتور زراعت

 سکتور صنعت

   سکتور خدمات

 سکتورساختمان

 سکتوراداره عامه

تعین  ٪۱.۰۲۶۹، طورتخمینی  ۱۳۹۴نفوس والیت سمنگان مطابق رسوی اقتصادی ودیموکرافیکی سال  رشد میزان

 گردیده است 

 

   

متردم درستکتور  ٪۲۹( آنها دراین سکتور، وبته ترتیتب ٪۴۳ازینکه سمنگان یک والیت زراعتی است بناء بیشرتین مردم )

 درسکتور صنعت مرصوف کار واشتغال میباشند. ٪۷تامن ودرسکتور ساخ ٪۱۰درسکتور اداره عامه،  ٪۱۱خدمات، 

 

٪ آنها برای کمرت ازشش ماه کار کردند و 4٪ مردم درطول یکسال بیکار بودند، تعداد 55.3جدول ذیل نشان میدهد که 
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 ٪ آنها برای بیشرت ازشش ماه کار منوده اند. 40.7

نیرویکارباسواد

وس استخدام بوده ونف ٪50.1اك درمارکیت کار والیت سمنگان شتران اميزمه، ه عافان رموااليتي پيرارش وگزس ساابه 

  میباشد. ٪37.9نیروی کار باسواد این والیت  و  ٪۳۵شده دراین مارکیت 

:ینفوسبهتفکیکگروپهایسنیفیصد

 ٪44ب ستال( تشتکیل میدهتد وبته همتین ترتیت ۶۵التی  ۱۵( نفوس والیت سمنگان را گروپ سنی )٪52.9بیشرتین )

سال می سازد که درمجموع میتوان نتیجه گرفت که اکرثیت مطلق نفوس والیت  ۱۴نفوس این والیت را گروپ سنی الی 

 سمنگان جوان هستند. 

 اداره احص)منبع 

(:سمنگان)رسمورواجوالیتتاریخیساحاتباستانیوآبدات

 تخترستمالف:

كيلومرت از  نقطه مركز شهر ايبك  1.5حدود  که سمنگان ميباشدالیت و تخت رستم كه ي  از ساحات تاريخي وباستاين 

ودريك تپه بلند  به سمت جنوب موقعيت دارد. اين ستوپه كه ازسنگ تراشيده شده بشكل مدور بوده كه داراي دو دهليز 

  4وعر  ه طول ( مرت و در قسمت بااليي آن اتاق كوچ  ب90( مرتوقطرآن )9) دخو  وخروجي است كه ارتفاع استوپه

سانتي بوده كه گوينتد محتل مخصتويص بتراي راهتب وياگذاشتنت )بُتت(  90مرت وداخل آن اتاق ديگري بطول يك مرتو 
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 وزارت اقتصاد

ميباشد. در قسمت پاياين تخت رستم تپه ديگري نيمه سنگي ونيمه خايك رشقاً و غرباً امتداد يافته كه درآن اولني اتتاق 

كه درسقف همني گنبد گل هاي آفتاب پرست ونيلوفر وگل متيخ ماننتد بته  سنگي بشكل گرد وبيضوي و داراي يك گنبد

طتاق بتزرگ مجستمه اشگوفه نشسته وبطرف زمني باالي ديگر نيلوفرهاي كوچك آويتزان استت و روبتروي دروازه معبتد در 

ارد. بعتداً سانتي ساخته شده كه فعالً درجاي خود وجود ند 25عر  ( مرتو 3سانتي ، بلندي ) 60( مرت و3اناشه بطول)

مرت طول دارد دربني همني دو دهليز اتاق هتا وحجتره هتاي كوچتك و دو  30ا   25دو دهليز بزرگ كه هر كدام حدود 

مرت بوده كته درنتزد متردم عتوام بنتام بتازار  2.5برمرت  2.5سانتي بلندي وديگري  80مرت و2 مرت طول  4اتاق ديگر ي  

وچيزيكته دربتني عترف متردم سال دوام كترده استت،  450وپه بزرگ اين استوبنابر روايتي كار ساختامين  .مشهور است

 است استوپه سنگي تخت رستم شامل دو بخش ي  قرصدخرت وديگري توپ رستم است.

قرهكمرب:مدنیت

ايبك واليت سمنگان است كه در ولسوا  خرضتت مركز  شامل ( مييل8ي  از نقاط مهم باستاين غار قره كمر واقع در)

موقعيت دارد داكرت)كارلنت( امريكايئ متخصص تحقيقات باستاين ادوار قبتل التتاريخ مينويستد: زنتدگاين در  )ع(انسلط

غتار قتره كمتر كهتن ل قبل از امروز صورت پذيرفته استت، ( هزار سا50تا30غار قره كمر به مراحل او  عرص قديم بني )

زیستت وجتود داشتته و چهتار دوره زنتده گتاين را تثبيتت منتوده  درآن ترين مكاين است که ده ها هزار سال قبل از امروز

است. از لحاظ قدامت زيست برشي و تكامل ن و هاي مولده افزار هاي اصيل باشنده گان ايتن غتار را )افزارهتاي كهتن 

ار سنگي، انواع مختلف افزار سنگي، چقامق، افزار هاي برنده( و استخوانهاي حيوانتات خاكسرتشتده و ذغتال نيتز در غت

بدست آمده است. بعيد نيست كه مركز تجمع )نئاندرتال( بوده باشد.

ت:مدنیتهزارسم:

هزارُسم سمنگان دربني دومركزمهم بودايئ يعني تخت رستم ايبك وباميان موقعيت دارد وچار راه مهم ختط وست كاروان 

، باميان، هرات، ايران، يونان و روم قرار  نگان،كندز، بغالن، سم قديم بوده. اين شهر درمعربكاروان چني، بدخشان، تالقان

داشته واز سوي ديگر در وسط راه كاروان رو خوارزم ، باخرت، ايبتك، باميان،كابتل، پشتاور، وهندوستتان موقعيتت داشتته 

ستاخت از ايتن منطقته عبتور ميكترده استت .بته  است وشايد هم راه معروف ابريشم كه چني را به يونان و روم متصل مي

كاوشهاي باستان شنايس ده ها هزار سال قبل انسانها در اينجا مسكون بوده. چنانچه باستانشناسان در جريتان موجب 

نوع اول آن هامن غارهاي علياي هزارسم بودكه انسان ه شكل اسايس ساختامين برميخورند، فعاليت مقدمايت شان به س

 ربوط ميشود.نئاندرتال در آنها ميزيسته است كه به عرصكهن سنگي ديرين م

نوع دوم آنرا هامن سموچ هاي تشكيل ميدهند كه درقسمت هاي تحتاين همني غارها قرار گرفته است و قرار گتاه هتاي 

دوم ساكنني اين منطقه را متثيل ميدهد وسپس باستان شناسان به كشف ديوار ها وساختامن هاي موفق ميگردنتد كته 

مترت بلنتدي  ستانتی التی یتک ۲۰ديوار هاي اين شهر تتا »ترسيم ميناميند.بقاياي اينها تصويري از شهر قديم هزارسم را 

مترت انتدازه شتده  38ا   20دارد. استعامل بالك هاي بزرگ تقريباً برابر با يك تعم  به نظر م سد طتول ايتن بتالك از 

مرت وعر  آن  700ل وجنوب رميگ د كه طول آن در قسمت شامهكتار را درب 335است خرابه هاي هزار سم يك ساحه 

 مرت ميباشد. 500دررشق وغرب 
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:ث:کتیبهرباطک

ي  ازين پديده ها وباز پيدايئ جديد درتاريخ بتيش از دوصدستاله كوشتاين هتا هامنتا كشتف كتيبته معتروف وبتا ارزش 

ت ومنحرص بفرد رباطك سمنگان يعني امپراتوري مقتتدر كوشتاين كنشتكاه نيكتاتور ميباشتد كتيبته رباطتك كتيبته ايست

تن با مواد چون آهك يا اليم  5منجمد و  با گويايئ يب زباين خاموش و  باز گوينده دل تاريخ بوده داراي وزن بيش از 

ستانتي مترت ميباشتد.كتيبه  27ستانتي مترت، ضتخامت  63ستانتي مترت وعتر   91كه داراي طول  Lime Stoneستون 

ست كه در روزگار كوشان شاه بتزرگ برستنگ نوشتته شتده پيداشده از رباطك سمنگان سند تاريخي بسيار ارزشمندي ا

هاي گرانبها درمورد گسرته جغرافياي امپراتوري كوشاين وهمچنني تتاريخ وبتاور هتاي متذهبي آن دوران  وداراي اگاهي

 ايتن، ارزش بيشترتي بته ايتن كتيبته ميدهتدميباشد . نوشته زبان باخرتي با كاربرد الفباي يوناين از ديدگاه زبانشنايس 

سانتي مرت، از نگتاه روزگتار ستنجي 27سانتي مرت روي سنگ آه  به نازيك  20*98سطري به درازا وپهناي 23كتيبه 

تكميل وسازنده كتيبه رسخ كوتل است كه سال هاي پيش از همني نزدي  ها پيدا شده بود. كتبيته رباطتك بته دستت 

 سنگر ميكندند، از زيرخاك پيداشد. 1993جنگندگاين كه در سال 

ج:خانقاهدهاصلُخرم:

مسجد جامع قريه ده اصل ولسوا  ُخرم وسارباغ كه مشهور ومعروف بته خانقتاه ُخترم امتاكن مقدسته ومتتربك بتوده كته 

مرت معامر ان استاپيوند ُخرمي و حسني بخارايي بتوده و  9 مرت وعر  17هت ق در محدوده بطول 1291قدامت به سال 

و خطاطي ايشتان ستيد پادشتاه)نديم( بته شتكوه وزيبتاي وصتالبت آن افتزوده استت داخل آن را عيل رضا هندي نقايش 

دوجناح راست وچپ آن دروازه هاي دخو  نام عيل رضا هندي درج شده که هرنمند خاص كندن كاري وعالوه از نقتش 

بيش از پتيش افتزوده  ونگارهاي موزون آيات متربكه را نيزدر دروازه ها حك وايجاد كرده كه به اهميت تاريخي وهرني آنها

است ودر مجموع سبك معامري، نقش ونگاري داخل مسجد رشيتف و دروازه هتاي آن منونته ي  ستاده و آثتار باستتاين و 

 تاريخي هندي وبخارايي را متثيل ميكنند.

هت ش بنا به همت جناب مرحوم مولوي م فضل الله )لقتايي( وهمكتاري 1354قابل تذكراست اين محل متربك درسال 

ام اها  منطقه تا حدودي ترميم گرديده است قابل ذكتر استت كته امتاكن مقدسته وخانقاهتاي ديگتري در اكرثقترا و مت

ه فتقريه آچمييل مركزشهر ايبك كه متاسفانه فعالً اكرثاً تخريب وازبني ر  یقصبات ديگر اين واليت وجود دارد مانند خانقا

 است.

(حرضتخواجهاسامعيل)عح:

ابن ابراهيم بن عبدالله ملقب به ابويعقوب بوده ايتن ذات مبتارك از جملته تتابعني معتترب و از  )ع(يلحرضت خواجه اسامع

جمله سابقني ميدان علوم وفنون ودر فصاحت معروف ومشهور خراسان زمني بوده واز ماروء النهر گفته ميشود كه درسال 

ن وزيتارت گتاه ختاص وعتام استت.باالثر توجته هت ق  جهاين فاين را وداع گفته بطرف شامل رشق شهر ايبتك متدفو 172

ء كترام هت ش  گنبدآن تخريب وبه همكاري مردم محل وبته فتتواي علتام1347محرتم فق  نبي الفي وا  واليت درسال 

 .دوباره اعامر گرديده است

 !والیتسمنگانمردمسوموعنعناتر

 تر است.متامیز دربرخی موارد اماافغانستان بوده  والیت سمنگان مانند سایر والیات رسم وراج مردم
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 وزارت اقتصاد

غتذا، ورزش، موستیقی، صتنایع چون عقاید ومذاهب، روابط اجتامعتی، سوم وعنعنات والیت سمنگان در بخش مختلف ر 

 ذیآل بیان می گردد. دام داریو  یزراعتتولیدات محلی  ،دستی

 بخشعقایدومذهب:

لله مسلامن ومتدین بوده و دارای احساسات عالی دینی، مردم  والیت سمنگان هامنند مردم سایر والیات کشور الحمد ا

وطن دوستی میباشد و یکی از اولین والیات کشور بود کته بتر ضتد تجتاوز قشتون رسخ علتم جهتاد را بتر افراشتته و دوره 

مقاومت را با رسفرازی به انجام رسانید چنانچه در جهتاد و مقاومتت ختویش پیشتگام بتود در عرصته صتلح نیتز همچنتان 

 ام گردیده و لله الحمد دارای امنیت رسارسی و کامل میباشد.پیشگ

آنها پیرو مذهب امام اعظم یعنی اهل سنت استت  ٪۸۰همچنان مردم این والیت عمومآ مذهبی بوده که اکرثیت حدودآ 

 تشیع واسامعلیه میباشند. آنها پیرو مذهب  ٪۲۰و

:بخشاجتامعی

یوند رواج دارند که ابتداء فامیل پرس ازفامیل دخرت لفظ گیتری منتوده مردم والیت سمنگان هنگام خویشاوندی وبسنت پ

وبعدآ باچند تن ازبزرگان محل ومالامام مسجد به خواستگاری دخرتمی روند که متعاقبآ مجالس رشینی خوری، نامزادی، 

فامیتل دخترت شب حناء، محفل عروسی، رقص وپایکوبی درمحافل زنانه ومردانه، تخت جمعی، دعوت قوم دامتاد توستط 

ودعوت قوم عروس توسط فامیل پرس صورت میگیرد، همچنان فامیل داماد یک مبلغ پول را بعنوان شیر بهتاء، قلتین ویتا 

 ند. دخرت پرداخت میکطویانه به فامیل 

:بخشغذا

یتت مردم عزیز کشورما بصورت عموم ومردم سمنگان که جزآنست دارای غذاهای متنوع ولذیذ میباشتد، غذاهایکته دروال

سمنگان بیشرت معمول ورواج است عبارت ازقابلی پلو، کباب، شوربا، چاینکی، قربوغه داغ، منتو، شوله، شتیربرنج وغیتره 

 میباشد که ازین میان غذاهایکه بشرتین شهرت را نزد مردمان سایر والیات دارند، کباب وقابلی سمنگان میباشد.

این کشور بسیار مهامنواز بوده وازمهامن ختود بعنتوان دوستت ختدا  قابل ذکر است که مردم سمنگان مانند سایرمردمان

 هرچی درتوان دارند بخوبی بدرقه واستقبال می منایند. 

بخشورزش:

بزکشی، فوتبال، والیبال، توپ دنده، چلیک چوکان، کاغذ پرانی دویش، ریستامن بتازی، پترورش انتدام، کانفو،شتطرنج، 

طح متردم درستطح شتهر وهتم درست اکرثیتت  مهم والیت سمنگان بشامر رفتته کته پهلوانی ازجمله بازیها ورسگرمی های

 ولسوالی ها به آن می پردازند.

بخشموسیقی:

مردم والیت سمنگان معموآل ازسامان آالت محلی برای موسیقی استتفاده میکننتد کته مشتهورترین آنهتا دمبتوره، دوتتار، 

 درداخل والیت ساخته میشوند.آنها غیچک، دهل، آرمونیه وغیره میباشد که اکرثیت 

بخشصنایعدستی:

خیتاطی، –صنایع دستی والیت سمنگان شامل گلیم، قالین، شال،مند، گل دوزی، قرص دوزی، مهره دوزی، کاله دوزی 

بافت بند تنبان، نجاری زرگری،اهنگری، حلبی سازی، مس گری، چرمگری، بتوت دوزی، دیتک ریتزی، وستاخت وستایل 

موسقی تشکیل میدهد.
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 وزارت اقتصاد

تولیداتزراعتیودامداری:

عمتده تترین تولیتدات زراعتتی والیتت ستتمنگان شتامل گنتدم، جتو، کچتالو، خربتتوزه، تربتوز، پیتاز، انگتور، بتادام، پستتته 

 وچهارمغزمیباشد که درپهلوی آنها بعضی اقالم دیگر مانند هنگ، شیرش کوهی، زیره وغیره نیز وجود دارد.

 ونگهداری میشوند عبارتند از گوسفند، بز، گاو، اسپ، شرت ومرکب میباشد وبیشرتین احشام که دراین والیت پروش
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 وزارت اقتصاد

 فصل دوم
یتتحلیلوضعیتعمومیوال

سکتورامنیت:تحلیلوضعیت.1

امنیت رستارسی رشط حیاتی حکومتتداری متوثر، انکشتاف سکتورخصوصتی، توستعه اقتصتادی، کتاهش فقتر وحراستت 

 موثر ،سازماندهی جرایم از مردم جلوگیری  حفاظت از جان ومال و نظم عامه،امنیت  ازآزادی های فردی میباشد، تامین

 و ملکتی حفاظتت دفتاتر شتهرها، هتوایی، میتدانهای گمرکتات، هتا، شاهراه رسحدی، اوپراتیفی، معلومات آوری جمع و

 و کتار از ستیر رسحتدات، بر  در امنیتتی قتوانین جتدی رسقتهتا،  تطبیتق و دولت مخالفین تروریستی حمالت از نظامی

 اجتامعی ازجمله وظایف نیروهای امنیتی وپولیس بشامر می رود. مختلف های گروپ فعالیت

پیاده قول اردوی  6زن و همچنان کندک  30مرد و 1310تن پولیس بشمول  1340امنیت شهروندان این والیت توسط 

ساحات اینوال امنیت تامین بوده که ٪ 90تن رسباز میباشد تامین میگردد، دربیشرت از 650شاهین زون شامل که  209

این نعمت بزرگ ناشی ازهمکاری نزدیک اقشارمختلف جامعه ومردم صلح پسند والیتت ستمنگان بشتمول علتامی کترام، 

متنفذین، فعالین جامعه مدنی، قوماندان های جهادی، جوانان وغیره با نیروهای امنیتتی شتان میباشتد، یتک فیصتدی 

ن مسلح، طالبان، وافراد غیرمسول اخیرآ نا امن گردیده کته ایتن گروهتک کوچتک درنتزد اندک این والیت توسط مخالفی

مردم کدام جایگاه نداشته وهیچگاهی نخواهد توانست باعث ناامنی ومختل شدن وضعیت امنیتت درایتن والیتت گتردد، 

 نیروهای امنیتی هرآن آماده رسکوب انها بوده ومیتواند بخوبی ازعهده آن براید.

شاخصها:

 :درصد ساحات والیت سمنگان تامین بوده ومردم بته فکتر آرام  ۸۰صلح و امنیت دربیشرت از  صلحومنازعات

اگرچندیکه تشکیل نیروهای امنیتی دراین والیت اندک است اما   مرصوف فعالیت های روزمره وکسب کار شان میباشند،

نیتتی، وضتعیت صتلح وثبتات دروالیتت ستمنگان به نسبت حامیت بی دریغ مردم صلح دوست این والیت از نیروهتای ام

 درسطح بهرت قرار دارد.

 :شاهین زون شامل  ۲۰۹پیاده که مربوط قل اردوی  ۶ازبخش اردوی ملی تنها کندک  اردویملیبااقتدار

نفر تشکیل است، این کندک با تجهیزات سبک وسنگین مجهز  ۶۵۰می شود، دروالیت سمنگان مستقر است که دارای 

رازگاهی جهت تامین امنیت ودفع طرد دشمنان، آماده مبتارزه میباشتد، امتا هنتوز بته مشتکالت نبتود تجهیتزات حبوده و 

 پیرشفته جنگی وقوای هوای مواجه اند.

 :اگرچندیکه نقش خانم هتا درستکتورامنیت مخصوصتآ درقستمت دستتگیری  نقشخامنهادرسکتورامنیت

مخدر، کشف سالح، سارقین و اختطافچیان بسیار مهم وکلیدی بتوده  شناسای قاچاقچیان مواد  مخالفین از زیر چادری،

ستال گذشتته  ۱۷وهمچنان حضور آنها سبب اعتامد بیشرت متردم بتاالی نهادهتای امنیتتی متی گتردد امتا متاستفانه در 

و امنیتی در صد از نیرو های دفاعی  ۲پیرشفت زنان در سکتور امنیتی والیت سمنگان ضعیف بوده که تا اکنون آنها تنها 

  .این والیت را تشکیل میدهد
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 وزارت اقتصاد

 :دروالیت سمنگان هیچ نوع قوای هوای وجود نداشته که عندالرضورت جهت رسکتوب مختالفین  قوایهوای

 وحامیت ازطریق مرکز حامیت میگردد.

 :تتن آنترا  ۱۳۱۰نفر پولیس وجود داشتته کته ازآنجملته  ۱۳۴۰درسطح والیت سمنگان به تعداد  پولیسملی

تن آنرا زنان تشکیل میدهد، این نیروها اکرثآ مرصوف تامین امنیت، نظم عامه وتنفیذ قتانون بتوده وشتب روز  ۳۰مردان و

بخاطریکه حفظ جان ومال وجلوگیری ازجرایم سعی وتالش مینامیند ، قابل یاد آوریست که نیروهای پتولیس نیتز جهتت 

 ه میباشد.انجام هرچه بهرت وظایف شان با کمبود تجهیزات وامکانات مواج

 :،حاکمیتقانونوحقوقبرشحکومتداریسکتورتحلیلوضعیت.2

این سکتور دربرگیرنده رکن دوم اسرتاتیژی انکشاف ملی میباشد، هدف آن تقويت روند های دموکراتيتک، حقتوق برشت، 

حقتوق  حاکميت قانون، عرضۀ خدمات عامه، و حسابدهی دولت، حکومتداری دموکراتيتک، حاکميتت قتانون، عتدالت و

برش بوده که دارای اهميت حياتی در راستای دستيابی به اهداف ملی يعنی کاهش فقر و حفظ رشد اقتصادی میباشد، 

هدف اسرتاتيژيک این سکتور عبارت از تأمني دميوکراسی اسالمی مبتنی بر قانون اساسی بوده که در ان سه رکن دولت 

، و از حاکميت قانون و حقوق برش حاميت کنند، حکومت قصد دارد که بطور مؤثر و فراگ  فعاليت منوده، حسابده باشند

 حکومتداری سامل را تأمني منوده و یک بهبود قابل سنجش را در عرضۀ خدمات به وجود اورد.

  تقویه بنیه دیموکراسی و حقوق برش و داشنت سیستم مبارزه با نقت  حقتوق برشتی: موجودیتت فضتای امتن

ه است که ازیکطرف سطح جرایم وخشونت ها دروالیت بلند نبوده وازطرف هم زمینه بهترت دروالیت سمنگان باعث گردید

را برای فعالیت های نهادهای حقوق برشی مساعد سازد، درسطح ایتن والیتت شتورای علتام، نهتاد هتای جامعته متدنی، 

ضتای  ارگانهتای امنیتتی کمیته های دادخواهی، رسانه ها، منایندگی حقوق برش، ریاست امور زنان، نهادهتای عتدلی وق

وملکی بشکل هامهنگ وکنارهم در راستای تامین عدالت، دفاع ازحقوق زنان وافراد مترضر، تقویته دیموکراستی، مبتارزه 

با جرایم وخشونت ها، تدویر برنامه های آگاهی دهی ورسیدگی به قضایا فعالیت مینامیند وتابحال دستآورد های ختوبی 

نتیجه وضعیت حقوق برشی، تامین عتدالت ودیموکراستی مبراتتب بهترت ازگذشتته گردیتده نیز دراین صورت گرفته که در 

 است.

  عرضه خدمات عامه و حستابدهی دولتت: ختدمات عامته ازطریتق واحتد هتای والیتتی وباهمکتاری موسستات

ونهادی های ملی وبین املللی بدون کتدام ستگتگی ومشتکالت جتدی بطتور نورمتال بترای متردم عرضته گردیتده وهمته 

 اکنین این والیت که درساحات دور ونزدیک زندگی مینامیند به این خدمات دسرتسی داشته وازآن مستفید می گردد، س

 پولیس مردان
98% 

 پولیس زنان
2% 

 پولیس مردان

 پولیس زنان
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 وزارت اقتصاد

  درقسمت حسابدهی نیز همه ساله مجالس گزارشدهی وحسابدهی درسطح مرکز وولسوالی تدویر گردیده که

ضتمنآ   گتزارش وتوضتیحات ارایته مینامینتد، پول مرصف شده بترای متردم  درآن ادارات ازکارکردها، پروژه های انکشافی،

مشکالت ونیازمندیهای دارای اولویت مردم را استامع منوده وبرای حل ومرفوع ساخنت آن تدابیر اتخاذ مینامیند. درسال 

 RCD/GIZنیز چندین برنامه های حسابدهی توسط مقام والیت وریاست اقتصاد بتا همکتاری متالی دفترت  ۱۳۹۶مالی 

اداری این والیت تدویر گردید که نتایج مهم وقابل مالحظه باالی روابط ونزدیک ساخنت مردم بتا دولتت واحد  ۷درسطح 

 داشته وهمچنان باعث تقویت حکومتداری وحاکمیت قانون گردیده است.

 به استثناء بعضی نقاط درمتام ساحات بشمول مرکز وولسوالی سیستمحکومتداریخوببهسطحمحلی :

نیت تامین بوده وادارات محلتی بتدون کتدام نگرانتی مرصتوف عرضته ختدمات بترای متردم میباشتند، های این والیت ام

دروالیت سمنگان روابط میان ملت ودولت مستحکم بوده واین امر سبب گردیده است کته ستاکنین دورتترین نقتاط ایتن 

داری ختوب فعاالنته ستهم والیت به عرضه خدمات دسرتسی داشته باشند ودرقسمت تطبیق و پیرشفت پروژهتا، وحکومتت

 گرفته ودوشادوش حکومت محلی خویش کار وفعالیت منایند. 

 :مردم والیت سمنگان بصورت کل قتانون پتذیر بتوده وهمیشته تتابع قتوانین  حاکمیت،انفاذوتطبیققانون

نتدک نافذه کشور ودستورات وهدایات حکومت مرکزی ومحلی میباشد که دراین صورت میتوان گفتت ستمنگان یکتی ازا

 والیات است که درآن قانون حاکمیت داشته وتطبیق می گردد. 

 ۴۶واحد اداری بشمول مرکز بوده وتعداد  ۷والیت سمنگان دارای  :واحدهایاداریوتعداداداراتدولتی 

 اداره دولتی عمآل درآن وجود داشته وفعالیت مینامیند.

 ا درسطح والیت:به تفکیک ریاست ها، آمریت ها ومدیریت هادارات دولتی 

 

 تعدادمجموعیکارمندانوکارکناندولت

 نوعیتکارمندان ذکور اناث مجموع

 کارمندان رسمی 3687 558 4245

 کارکنان خدماتی  903 55 958

 کارکنان  تعداد مجموعی 4590 613 5203

35 

9 
2 

 تعداد ادارات دولتی درسطح والیت

 ریاست ها

 آمریت ها

 مدیریت های عمومی
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 وزارت اقتصاد

 

.فعالیتدارندوالیتسمنگانکهدرسطحاداراتدولتی

 شامره ریاست/ آمریت/ مدیریت ره شام ریاست/ آمریت/ مدیریت

 1 مقام والیت 24 ریاست مبارزه علیه مواد خدر

 2 ریاست شورای والیتی 25 ریاست حوزه دریایی خلم ایبک

 3 قوماندانی امنیه 26 ریاست هالل احمر

 4 ریاست امنیت ملی 27 ریاست امور شهر سازی

 5 ریاست محکمه استیناف  28 ریاست معادن

 6 ریاست تحصیالت عالی 29 قریاست بر 

 7 ریاست معارف 30 ریاست  فواید عامه

 8 ریاست اطالعات و فرهنگ 31 ریاست کمیسیون متسقل انتخابات

 9 ریاست حارنوالی استیناف 32 آمریت شفاخانه والیتی

 10 ریاست اقتصاد  33 آمریت رسحدات و قبایل

 11 ریاست عدلیه 34 آمریت تلویزیون

 12 ریاست احیا و انکشاف دهات 35 یآمریت ورزش

 13 ریاست زراعت ، آبیاری و مالداری 36 آمریت ابرسانی وکانالزسیون 

 14 مستوفیت  37 اصالحات اداری و خدمات ملکیآمریت 

 15 ریاست کار و امور اجتامعی، شهدا و معلولین 39 آمریت انسجام کوچی ها

 16 و اوقافریاست ارشاد، حج  40 آمریت احصائیه مرکزی

 17 ریاست امور زنان 41 آمریت مهاجرین

 18 ریاست حفاظت محیط زیست 42 آمریت ترانسپورت سکتور خصوصی

 19 ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 43 مدیریت تصدی ارزاق

 20 ریاست شهرداری ایبک 44 مدیریت ع منایندگی د افغانستان بانک

 21 صحت عامهریاست  45 مدیریت افغان تیلیکام

 22 ریاست اراضی  46 مدیریت ترافیک

88% 

12% 

 کارکنان ادارات دولتی 

 اناث ذکور
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 وزارت اقتصاد

 23 ریاست مبارزه با حوادث  

تحلیلوضعیتسکتورزراعتوانکشافدهات:.3

ود، این سکتور میتوانتد میرر بشمادی  قتصاف انکشاو اشد ی رکلیدرهای سکتوت یکی از هاف دنکشاو اعت ر زراسکتو

ایجاد اشتغال وفراهم منودن رسمایه، ارز، مواد خام بترای بختش روبته امل پنج کمک مهم برای رشد اقتصاد مناید  که ش

دولتت بترای تیژیک استرف اهدو رشد صنعتی و ایجاد بازار مناسب برای کاال های صنعتی تولید شده در داخل میباشد 

و تجتارتی یک سیستم مدرن عت به عنعنوی زراسیستم از تغییر ای خصوصی برر سکتواری سرمایهگذب جذر ین سکتوا

 معیشت میباشد.ارزش برای منبع با ان به عنو

اری، ریاستت مالدری و بیاآعت رت از ریاستت زراکه عباده بوی جودحد بووا 4شامل در والیت سمنگان  ستکتور زراعتت  

 میباشد.ر مخداد علیه مورزه مبات و ریاست هاف دنکشاو احیا ا

 :،مالداریوآبیاریزراعت.3.1

له والیات زراعتی کشور بشامر متی رود و نستبت آب وهتوای مناستب کته دارد بته کشتت وزراعتت ، والیت سمنگان ازجم

مهم که دراین والیت قابل رویش ورشد اند عبارتند  ، میوه جات وسبزیجاتمالداری وباغداری بیشرت مساعد است، نباتات

ودام  نفوس این والیت بته زراعتت ٪۵۹و تقریباً  میباشند غیرهغز، انگورو از گندم، جو، کچالو، خربوزه، تربوز، بادام ، چارم

هکتتار آن للمتی  284410هکتار بوده که ازآنجملته  311600پروری مشغول اند. مجموع زمین های تحت کشت اینوال 

 هکتار آن آبی میباشد. 27190و

 معلومات از اطلس 

:ظرفیتتولیدیبهتفکیکنباتوحیوان3.1.1

کشور بحساب میاید  وتولیتدات عمتده زراعتتی آن  مطرحصوالت زراعتی ازجمله والیات والیت سمنگان ازحیث تولید مح

شامل گندم، جو، کچالو، پیاز، خربوزه، تربوز، انگور، بادام، پسته و چارمغز میباشتند کته از آنجملته انگتور، بتادام وپستته 

کشتور صتادر میگتردد، بته همتین ترتیتب اقالم مهم صادراتی این والیت بشامر رفته که به سایروالیات و حتتی بختارج از 

 تولیدات حیوانی شامل شیر، قروت، پنیر، مسکه، پوست، پشم وگوشت میباشند.

91% 

9% 

 زمین های قابل کشت

 زمین ابی    زمین للمی
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 وزارت اقتصاد

 ظرفیتتولیدبهمرتیکتن

  جو کچالو پیاز خربوزه تربوز انگور بادام چارمغز

 گندم 

 پسته

1300 2000 9000 19100 49000 6840 3950 2842 96854 850 



بهتفکیکنبات:ساحهتحتکشت.3.1.2

دروالیت سمنگان، زمین های قابل زرع به زمین های آبی، للمی وباغات تقسیم میشتود کته بتدین استاس بصتورت کتل، 

بیشرتین ساحه تحت کشت را به ترتیب گندم، خربوزه، بادام وانگور تشکیل میدهد.  

 ساحه تحت کشت محصوالت مهم زراعتی )به هکتار(

 پسته گندم جو کچالو پیاز خربوزه تربوز انگور بادام چارمغز

198 1261 561 2150 5400 300 250 3400 115000 42500 



 مساحتزمینوانوعآنها)بههکتار(.3.1.3

 1291259 :مجموع زمین  

 :27190 زمین آبتتتتتتی 

 :284410 زمین للمتتتی  

 :1459  باغداری 

 561 :تاکستان ها 

 :78593    علفچرها 

 :11906 جنگالت 

 877603وه ها  ک 

27190 

284410 

1459 

561 

78593 

11906 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

 :زمین آبــــــی   

 :زمین للمـــی    

 :باغداری 

 تاکستان ها                       

 :علفچرها    

 :جنگالت    

 انواع زمین قابل کشت
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 پروفایل اقتصادی – اجتامعی والیت سمنگان

 

 وزارت اقتصاد

 .منابعآبی:3.1.4

 آب باران 

 کاریز 

 کانال 

 دریا 

  چشمه 

 چاه 

.انواعوتعدادمواشی:3.1.5

مردم این والیت مشغول تربیه مواشی وحیوانات میباشد که نه تنها از محصوالت آن که شامل پشم، پوستت،  ٪۴۰حدودآ 

یتک عایتد بتزرگ  بدستت میاورنتد، ازجملته مهمترتین شیر،قروت وغیره میاشد استفاده میکند بلکه از فتروش آن ستاالنه 

احشام که دروالیت سمنگان پرورش میابند میتوان ازگوسفند، بز، گاو، اسپ، مرکب وغیره نام برد. 

شترت  2945مرکتب و 39600استپ،  2760گاو،  122896بز،  215335گوسفند،  1556340والیت سمنگان دارای 

 میباشند.



 منبع ریاست زراعت سمنگان

انکشافودهات:.3.2

اکرثیت مردم والیت سمنگان درمناطق کوهستانی زندگی مینامیند، مردم ستمنگان ماننتد ستایرمناطق کشتورازاثرجنگ 

های تحمیلی وبی توجهی حکومات وقت در طی سالیان متامدی دچارمشکالت زیادی بودند که با توجه جامعه جهانی و 

ان ادارات ذیتربط بخصتوص وزارت احیتا وانکشتاف دهتات  بته منظتورفراهم رویکارآمدن دولت جمهوری اسالمی افغانست

ساخت سهولت ها بویژه به روستا نیشنیان اینوالغر  بلندبردن سطح زندگی اجتامعتی ،اقتصتادی آنهتا ازطریتق برنامته 

های همبستگی ملی ،آبرسانی وحفتظ الصتحه محیطتی ، راه ستازی روستتائی ،انکشتاف ستاحوی ،مصتونیت اجتامعتی 

نسجام ساحوی درعرصه های مختلف خدمات را عرضه منوده بخصوص یکی ازمهمرتین آن  تهیه آب آشامیدنی صتحی وا

متردم  بتا حفتاری چتاه هتای عمیق،نیمته عمیتق  ٪۱۹.۷است که درتامین صحت وسالمتی نهایتت موثرمیباشتد. حتدود 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 گوسفند

 اسپ

 شتر مرکب اسپ گاو بز گوسفند

%80 مواشی 11% 6% 1% 2% 1%

 انواع مواشی
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 وزارت اقتصاد

9% 

91% 

 میزان دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی

 دسترسی به آب آشامیدنی صحی 

 عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی

نامته ملتی آبرستانی وحفتظ الصتحه وسطحی ،اعامرشبکه های آب ،حفتاری کنتده هتا واعامرذخایررسپوشتیده ازطریتق بر 

٪ متردم 92.2محیطی ،همبستگی ملی وپروگرام های موسسات داخلی وخارجی ازاین نعمت بهره مند شتدند ومتبتاقی 

 تابحال به آب آشامیدنی صحی دسرتسی ندارند که از آبهای ملوس دریاها، جوی وحو  استفاده مینامیند.

رباغ  الی مرکزایبک باساختامن ذخایرآن درمنطقه تخت رستتم  ازبودجته کاراحداث شبکه آب ازچشمه ولسوالی خرم وسا

دولت توسط رشکت آبرسانی وکانالیزاسیون سه سال قبل تکمیل گردیده و کار باالی فیز دوم )شتبکه شتهری ورستانیدن 

مرفتوع فامیتل  30000آب خانه بخانه(  به رسعت جریان دارد که تکمیلی آن مشکل آب صحی آشامیدنی حدودبیشترتاز

 خواهد گردید.

قرأوقصبات ازطریق برنامه ملی راه سازی روستائی ،مصونیت اجتامعتی )کتار درمقابتل غتذا( وهمکتاری موسستات  ۹۰٪ 

 ازمزایای رسک های ابتدائی بهره مند شده وزمینه دسرتسی به مراکزاولیه برای شان تاحدودی فراهم گردیده است.

خطرتهدید تعداد زیادی منازل رهایشی ،زمین های زراعتی، رسک ها ،پل  با اعامردیوارهای استنادی وگبیونی مشکل

 وپلچک وکانال های آب که درمسیر سیالب ها قرار دارند تا اندازه کاهش یافته است. 

اما تاهنوز درسطح والیت تعداد زیادی از روستا ها منابع آبی نداشته که نیازاست تا ازساحات دوردست با احداث شبکه 

شامیدنی آنها تامین گردد به همین ترتیب نبود رسک های مواصالتی اساسی ومخروبه بودن  راه های بعضی ها، آب آ 

ازقرأ وقصبات ورسازیرشدن سیالب ها یکی ازچالش های دیگرروستا نیشینان میباشد که همه ساله با آن دست وپنجه 

ها ی کوچک ومتوسط است ،که ازیک طرف خطر نرم میکنند، مبنظور جلوگیری ازتهدید سیالب ها رضورت به اعامربند 

تهدیدسیالب ها را برطرف منوده وجانب دیگر، زمینه وفرصت استفاده خوب ازآن درتهیه آب حیوانی ،زراعتی وتقویه آب 

 های زیرزمینی فراهم میگردد. 

فرصتهایموجودرشدوانکشافسکتورزراعت:.3.3

میتواند  ه به زراعت میباشد ودرصورتیکه توجه الزیم دراین سکتور صورت گیرد،اقتصاد اکرثیت مردم والیت سمنگان وابست

نقش مهم در رشد وانکشاف اقتصادی والت ایفا منایتد، پوتانشتیل وظرفیتت هتای موجتود دروالیتت ستمنگان قترار ذیتل 

 میباشند.

ظرفیت ها ومنابع موجودشامره
ادارات ونهادهای 

تطبیق کننده

معیاد 

تطبیق

کوتاه / وزارت زراعت: والیت سمنگان دارای میوه  جات خشک وتازه خشکوتازهیوجاتمداشنت۱
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 وزارت اقتصاد

که همه ساله  دنمیباش  بشمول پسته، بادام، وانگور که دارای کیفیت عالی است،

، اما مردم این والیت بیشرت از یک میلیارد افغانی ازفروش آنها عاید بدست می آورند

ریابی همه ساله به قیمت متاسفانه بدلیل نبود امکانات پروسس، بسته بندی وبازا

 یکه دراین زمینه توجه صورت گیرد، از فرار عوایدناچیز بفروش میرسد، درصورت

اید هنگفت نصیب دهاقین اینوال عجلوگیری گردیده و بدست کشورهای خارجی 

 می گردد.

 مدت سکتور خصوصی

۲

هت کشت بته سمنگان دارای ساحات وسیع وآب وهوای مساعد ج کشتهنگ:

طبی هنگ میباشد، ازآنجایکه هنگ یکی ازنباتات با ارزش است بناء ترویج 

 وافزایش تولیدات آن میتواند باعث رشد اقتصادی مردم این والیت گردد

/ وزارت زراعت

 سکتورخصوصی
 میان مدت

۳

میلیون مواشی دروالیت سمنگان وجود دارد  ۲همین اکنون نزدیک به  دامپروری:

ه عاید قابل مالحظه ازفروش مواشی ومحصوالت آن نصیب مردم می که ساالن

گردد، درصورتیکه توجه بیشرتدرقسمت تداوی، چگونگی تربیه وتهیه مواد خوراکی 

بدون شک میزان تولیدات ومحصوالت آن چند برابر افزایش  آنها صورت گیرد،

 خواهد یافت.

/ وزارت زراعت

 سکتورخصوصی
 میان مدت

۴

یکی ازدالیل که محصوالت انگور، پیاز، کچالو، خربوزه وغیره  ها:ساخترسدخانه

به قیمت پایین واندک بفروش میرسد، نبود رسدخانه هاست، که با ایجاد رسدخانه 

 ها دهاقین میتواند محصوالت خویش را به قیمت مناسب به بازار عرضه مناید

وزارت زراعت/ 

 سکتورخصوصی

کوتاه 

 مدت

۵

: سمنگان به کمبود شدید آب زراعتی آبهایرسگردانساختبندهاومدیریت

وآشامیدنی مواجه میباشد، درصورتیکه بندها وذخایر آب ساخته شود وآب های برف 

وباران درآن ذخیره گردد، بدون شک میزان حاصالت زراعتی بطورقابل مالحظه 

 افزایش خواهد یافت.

/ وزارت انرژی وآب

 سکتورخصوصی
 میان مدت

چالشهایموجودسدراهرشدزراعت:موانعو.3.4

با وجود اینکه وضعیت زراعت ومالداری درطول یک دهه اخیر دروالیت سمنگان نسبتآ بهبود یافته امتا هنتوز چتالش هتا 

ومشکالت زیادی فرا راه آن وجود دارد که میتوان از عدم انتقال سیستم بدوی به سیستتم میکتانیزه ، کمبتود تختم هتای 

در منتاطق دور دستت، نبتود ادویه جات ضد آفات و امترا  نبتاتی کود کیمیاوی، عدم دسرتسی به اصالح شده بذری و 

، عدم موجودیت قرضه های زراعتی، نبود رسد خانه های معیاری ، کانال هتای ابیتاری ، باغداریمدرن در عرصه وسایل 

 د سبزیجات و لبنیات نام برد.و مراکز پروسس و تولی جهت رفع ساخنت کمبود آب زراعتی نبود بند های آبگردان

طرحهایپیشنهادیبرایبهبودوضعیتزراعتدروالیتسمنگان:.3.5

 .اعامر بندآب کلی 

 .احداث رسدخانه های معیاری 

 . ساخت مراکزپروسس میوه خشک 

 .اعامر سبز خانه های بزرگ زراعتی 

  .اعامر ساختامن یونیت های ترویجی درسطح ولسوالی ها 

 وگسرتش جنگالت. تطبیق پروژه حفظ 
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 وزارت اقتصاد

  .احداث باغ های پسته باانرتکراپ هنگ 

 عرضه خدمات بهرتزراعتی ، تخم های اصالح شده ونهال های تصدیق شده 

 افزایش تشکیل جهت استخدام افراد مسلکی ، امتیازات ، مکافات، وسایل ترانسپورتی وروغنیات 

 :ارقاموشاخصها:.3.6

مقدارعنوان

کیک) ابی ، للمی ( زمین های قابل کشت به تف

/ ظرفیت به هکتار
 هکتار 284410هکتار و زمین للمی  27190آبی 

زمین های ریگی، زمین های بایر، جنگالت 

ومراتع / ظرفیت  هکتار
 هکتار11906هکتار و جنگالت 78593زمین های علفچر 

 215335بز تعداد 1556340 تعداد گوسفند 122896تعداد گاوتعداد مواشی ) گاو، گوسفند، بز(

 وجود نداردفارم های حیوانی / تعداد وظرفیت

 می باشد 3500تا  500  :فارم به ظرفیت 13تعداد تعداد فارم های مرغداری وظرفیت آن

 می باشد 20بر  6باب :  ۹۴تعداد گرین هاوس ها وظرفیت آن

 دارد تن درسال تولید میوه ۳۰۰۰هکتار مبقدار  1495باغات مثمروظرفیت تولید آن

 تن میرسد ۱۵۰۰۰هکتار وتولید ساالنه آن به  561تاکستان ها وظرفیت تولید آن

 افغانی  ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰مبلغ ارزش محصوالت زراعتی ومالداری

میزان محصوالت عمده زراعتی وروستائی
تن، خربوزه  ۳۰۰۰تن، بادام  ۱۵۱۱۹تن، انگور  ۸۰۰۰۰گندم 

 تن. ۳۴۴تن وسیب  ۴۴۴۰۰

ت عمده صادراتی زراعتی وارزش اقالم محصوال 

آن
 بادام، پسته، انگور، خربوزه، سیب، وآلو

اقالم محصوالت عمده وارداتی زراعتی وارزش 

آن
 پیاز، کچالو، برنج، آرد، گندم

 ٪75فیصدی اشتغال درسکتور زراعت

 ٪64مصئونیت غذایی / به فیصدی

 ٪8.7دسرتسی به آب اشامیدنی صحی

 باب 2تعداد رسد خانه ها

 55%دسرتسی به محیط زیست سامل

 وجود ندارهتعداد بند های ابگردان / ظرفیت ابیاری

آنرا مبرصف رسا   ٪۵۱ که ازین میانبوده دالر  ۷۶۲۵۲۸۷مبلغ  ۱۳۹۶ال درس سکتور زراعتمجموع بودجه انکشافی 

ن بودجه بوقت وزمان به واحد نیده است، عمده ترین  دلیل که بودجه بصورت کل مبرصف نرسیده است شامل نرسید

 های دومی ویا عدم ارسال تخصیص میباشد.
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 وزارت اقتصاد

مکاتب داری 
 170ساختمان 

مکلتب بدون 
 119ساختمان 

 تعداد مکاتب و وضعیت ساختمان موجود  

 مکاتب که ساختمان دارند

مکاتب که فاقد ساختمان  
 اند

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 تعداد اجیرخدماتی تعداد مامور تعداد معلم

2780 

126 
479 

 تعداد معلمین وکارمندان 

 موسساتذیلدربخشسکتورزراعتکاروفعالیتمیکنند: .3.7

1 .AKF 

2 .Afghanaid 

3 .ANDHO 

4 .ACRED 

5 .AIDLO 

6. PIN 

7 .CHA 

8 .ADWSO 

تحلیلوضعیتسکتورمعارف:.4

مرتقی ومدرن را تشکیل می دهد وپرشفت وترقی یک جامعه تنها وتنها از علم ودانش اساسی ترین پایه های یک جامعه 

زش وپترورش فرزنتدان وطتن، موآمر ر در اسکتو، طوریکته از نتامش پیداستت ایتن راه کسب علم ودانش ممکتن میباشتد

ر کشوان در نشمندو داها درکا

و مستقیم ر بطوداشتتتتته و فعالیت 

ف نکشاواشد ی رغیر مستقیم باال

وفرهنگتتتتتتی ماعی جتدی، اقتصاا

ر معارف میباشد. سکتوار تاثیر گذ

حد وا 5شامل در والیت سمنگان  

رت از ریاست که عباده بوی جودبو

معارف، ریاست موسسه تحصیالت 

ت و طالعاعتتتتتتتالی ، ریاستتتتتتتت ا

ورزش( لمپیک)، آمریتتتتت افرهنگ

ملی ن یو تلویزیووآمریتتتتتتتتتتتت راد

 میباشند.

 معارف.4.1

طی سال هتای گذشتته دربختش 

سلستتله پرشتتفت هتتا معتتارف یتتک 

وانکشتتتافات صتتتورت گرفتتتته کتتته 

مخترصآ ازآن یادی اوری میگتردد، 

ریاستتت معتتارف  والیتتت ستتمنگان 

باب مرکز آموزشی در  294دارای 

از آن بخش های مختلف بوده کته 



 
  

29 

 پروفایل اقتصادی – اجتامعی والیت سمنگان

 

 وزارت اقتصاد

باب دیگرآن  تحت کار است، به همین ترتیب  5باب آن فاقد ساختامن اند و  119باب آن دارای ساختامن  و 170جمله  

باب آن دیواراحاطه ندارند ، درجریان بتیش  155باب آن دارای دیوار احاطه بوده و 143ازمجموع مکاتب موجود، تعداد 

٪ آن تتاهنوز فاقتد ستاختامن 41صتاحب ستاختامن گردیتده ومتبتاقی  ایتن وال  ٪ مکاتتب59سال بازسازی تنها   ۱۴از 

 فراگیری آموزش هستند. میباشد که اکرثآ شاگردان در زیرخیمه ها وفضای باز مرصوف

تن اجیر خدماتی می  479تن مامور و  126تن معلم،  2780تن بوده که از آنجمله  3383معارف شامل تشکیل ریاست 

تتن  67551تن بوده  که ازاین مجموع  114607باشد، مجموع شاگردان که مرصوف فراگیری آموزش هستند به تعداد 

 میدهد.تن آنرا اناث تشکیل  47056آنرا ذکور و

٪ ودرمنتاطق روستتائی نزدیتک بته  70٪ بوده واین رقم درمناطق شتهری نزدیتک بته 32.6سطح سواد دروالیت سمنگان 

٪ میرسد، در مورد پیرشفت کیفی معارف که دربرگیرنده تجهیزات البراتواری، کتابخانته واستتخدام معلمتین مستلکی 30

٪ مکاتب نیز فاقد البراتوار 55٪ معلمین غیرمسلکی بوده و40درمکاتب می باشد توجه اساسی صورت نگرفته که تابحال 

 و تکنالوژی تعلیمی می باشد.

 تحصیالتعالی.4.2

تن پرسونل بشمول استادان وکارمندان خدماتی اعم  ۹۹موسسه تحصیالت عالی دولتی والیت سمنگان مجموعآ دارای 

تن آنرا کارمندان خدماتی تشکیل میدهد، ازمجمتوع  ۳۵وتن آنرا استادان  ۶۴ازذکور واناث میباشدکه ازاین میان تعداد 

آنهتا شتامل پروگترام ماسترتی  ٪۴۰استادان که دراین نهاد تحصیلی مرصوف تدریس وآموزش محصیلین اند، نزدیک بته 

وزارت تحصیالت عالی گردیده ومتباقی آنها نیتز بته مترور زمتان تحتت پوشتش ایتن برنامته قترار خواهتد گرفتت،این نهتاد 

 2یتک دانشتکده آن دارای تعمیتر و دانشکده اعم از اقتصاد، زراعت وتعلیم وتربیه میباشد که ازآنجمله ۳دارای تحصیلی 

آنترا محصتلین  ٪۳۰آنترا ذکتور و ٪۷۰تن محصل که تقریبتآ ۲۷۵۰دانشکده دیگری آن فاقد تعمیر اند که مجموعآ تعداد 

تن  ۵۵۰ند، وازمجموع محصلین ذکر شده نزدیک به اناث تشکیل میدهد دراین نهاد مرصوف فراگیری آموزش وتحصیل ا

این درحالیست که تالش ها بخاطر ایجاد دانشکده های بیشرت وارتقاء سطح آن فراغت حاصل منودند.  ۱۳۹۶آن درسال 

از موسسه به پوهنتون جریان دارد که انشاء الله باعطف توجه مقامات این اقدام به کرسی مثر خواهد نشست. عالوتآ در 

وصتی نیمته عتالی نیتز خصوصی، دوموسسه خص موسسه تحصیالت عالیچهار موسسه نیمه عالی  دولتی، یک ر آن کنا

 .فعالیت دارند

اطالعاتوفرهنگ.4.3

 مینامید فعالیت وفرهنگ اطالعات وزارت محرتم مقام دومی واحد منحیث والیت سطح در که وفرهنگ اطالعات ریاست

 یگانه منحیث سمنگان جریده ، ولسوالی 3 درسطح باب  3و ایبک مرکز سطح در عامه هکتابخان باب 4داشنت با توانسته

 های بخش در نفر 46 تشکیل با مجموع در سمنگان ملی تلویزیون رادیو دستگاه ، والیت سطح در دولتی چاپی نرشیه

 رسانی اطالع و دهی یآگاه و عامه اذهان تنویر جهت خدمات مرصوف تلویزیون و آزادی مطبعه آمریت بشمول مختلف

 زیر اما نیست تشکیل شامل که تیاتر و سینام نقاشان، و خطاطان ، نویسندگان و شعرا انجمن پهلوی آن در که میباشد

 و اطالعات وزارت و والیت مقام حامیت و کمک به راستا این در چشمگیری های دستاورد دارند فعالیت ریاست این چرت

 راستای در را موثر نقش نیز والیت این در دولتی غیر چاپی و صوتی نرشاتی، های تگاهدس موجودیت .اند داشته فرهنگ

 قتانون روشتنی در کتدام هتر که مینامیند نقش ایفای ملت و دولت میان ارتباط پل منحیث که داشته ریاست این کاری
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 وزارت اقتصاد

 و تتاریخ کته فرهنگی های هداشت شناسایی و معرفی جهت در شانرا رسالت و دین ها رسانه قانون بخصوص کشور نافذه

 اصیل فرهنگ بخصوص ، وفرهنگی تاریخی های میراث حفظ هرنی، های استعداد رشد ماست، زمین رس و ملت هویت

اند، اما با آنکه والیت ستمنگان دارای تتاریخ کهتن وچنتدین هتزار ستاله بتوده ودارای محتالت  منوده ادا افغانی اسالمی

اشد که از آن جمله میتوان از تخت رستم، قره کمر، یارمحمد ملوک وهزارسم نام بترد، باستانی وآبدات تاریخی فراوان میب

اما متاسفانه با گذشت چندین سال درقسمت حفظ واحیای آنها کدام توجه صورت نگرفته است، درصورت توجه ورسمایه 

مالحظه به خزانه دولتت وارد گزاری دراین بخش وجلب توجه گردش گران وسیاحان میتواند ساالنه یک مقدار عاید قابل 

 گردد. 

 آمریتورزشی:.4.4

تاسیس شده به گذشت زمان باطی منودن سلسه مراتتب تغیترات گسترتده  1369آمریت ورزشی والیت سمنگان درسال 

ای به این اداره ورزشی رومنا گریده است اززمان تاسیس این اداره ازخودساختامن اداری نداشته وتابحال به همین روش 

(کارمند 6به تعداد ) 1396یف رسمی خویش را سپری مینامید باوجود این همه مشکالت مطابق تشکیل سال مالی وظا

(فدراستیون فعتال داشتته ازهرفدراستیون 16رسمی فعالیت دارد آمریت ورزش درطی همین سال زیرچرتخود به تعتداد )

یه ورزشتکاران ثبتت راجسرتشتده ایتن اداره بته ورزشکاران نخبه را تقدیم جامعه ورزشی منوده است به اساس یک احصای

 (ورزشکاردرمرکزوالیت فعالیت مینامیند.3000تعداد)

:یموجودرشدوانکشافسکتورمعارففرصتها.4.5

ظرفیت ها ومنابع موجودشامره

ادارات 

ونهادهای 

تطبیق کننده

معیاد 

تطبیق

۱

ان بدون کدام هراسی دراکرث نقاط والیت سمنگان امنیت تامین وشاگرد: امنیت

مرصوف فراگیری آموزش، تعلیم وتربیه هستند اما بعضی ساحات دراین والیت نسبتآ نا 

امن بوده و مکاتب غیر فعال میباشند، بناء نیاز است که ساحات متذکره ازوجود 

یده ونسل آینده مخالفین دولت پاکسازی وزمینه تعلیم وتربیه برای اوالد وطن مساعد گرد

 ومصدرخدمت بوطن ومردم خویش گردند بارآمدهبا سواد ب

نهادهای 

آمنیتی 

باهمکاری 

 مردم

کوتاه 

 مدت

۲

دربخش های مختلف چون نهادهای مذکور  املللی:همکارانملیوبینحامیت

اختامن های مکاتب، ایجاد تسهیالت حفظ الصحوی، فراهم سازی آب آشامیدنی اعامرس

ین واستادان وغیره کمک سازی معلم دریسی، ظرفیتتهیه مواد ، برای شاگردان

وهمکاری مینامید، درصورتیکه سکتورمعارف بتواند زمینه فعالیت نهادهای یادشده را 

خوبرت مساعد سازد وهمکاری آنها بیشرت جذب مناید، بزودی مشکالت معارف کاهش 

 ورفع گردیده ودرنهایت بسرت رشد وانکشاف اقتصادی مساعد خواهد شد.

ریاست 

ارت معارف/ وز 

 معارف

کوتاه 

 مدت

۳ 

حامیت مردم ازمعارف میتواند یکی از فرصت های بزرگ دراین  :حامیتوهمکاریمردم

سکتور بحساب آید، مردم میتواند درقسمت اعامر ساختامن های مکاتب، اهداء زمین 

مکاتب، بلند بردن کیفیت تعلیم وتربیه، تامین امنیت وغیره معارف را همکاری منایند، 

 تور معارف درقسمت جلب حامیت وهمکاری مردم تالش زیاد مناید.بناء سک

ریاست 

معارف/ وزارت 

 معارف

میان 

 مدت
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 وزارت اقتصاد

۴

را بعنوان سال معارف اعالن منود وتعهد سپرد که  ۱۳۹۷دولت سال  :حامیتدولت

بزودی متام مکاتب صاحب ساختامن خواهد شد، درصورتیکه دولت به این تعهد خویش 

شکالت معارف ازناحیه کمبود ساختامن ها رهای خواهد یافت ویکی پابند باقی مباند، م

 ازمشکالت بزرگ معارف مرفوع خواهد گردید.

ریاست 

معارف/ وزارت 

 معارف

کوتاه 

 مدت

:موانعوچالشهایموجودسدراهمعارف.4.6

ااین تغیرات با توجته بوجود آمده ام یک دهه اخیر دروالیت سمنگان  معارف طیوضعیت  گرچند تغیرات نسبتآ خوبی در

به مشکالت جدی که دراین سکتور موجود است، کافی نبوده ومنیتواند همه مشکالت را مرفتوع ستازد، مشتکالت عمتده 

 واساسی که درسکتورمعارف وجود دارد قرار ذیل اند:

  مکاتب فاقد ساختامن میباشد که شاگردان درساحه باز مرصوف فراگیری آموزش اند ٪۴۰حدود 

  معلمین مسلکی وکمبود معلمین اناث در ساحات دوردست. ٪۴۰نبود 

  کیفیت تدریس در مکاتب نهایت پایین بوده و تعیینات معلمین براساس شایستگی نه، بلکته براستاس روابتط

 صورت می گیرد.

 .ناامنی دربعضی ساحات باعث مسدود شدن مکاتب ومتوقف شدن درس وتعلیم شاگردان گردیده است 

 سمنگان فاقد ساختامن پوهنحی های اقتصاد و زراعت بوده و با مشکالت جدی آب  موسسه تحصیالت عالی

 آشامیدنی مواجه میباشد.

  عدم توجه دولت درقسمت حفاظت واحیای ساحات باستتانی وآبتدات تتاریخی ایتن والیتت، کته اکرثیتت آنهتا

 درحال تخریب میباشند.

 ازین ناحیه دچار مشکالت زیاد هستند. کمبود میدان ها، جمنازیم واستدیوم ورزشی، که ورزش کاران 

:پیشنهادیبرایبهبودوضعیتمعارفطرحهای.4.7

 .اعامر ساختامن های مکاتب 

 .استخدام معلمین به اساس شایستگی وتخصص 

 ظرفیت سازی ومسلکی سازی معلمین واستادان 

 .تامین امنیت ومساعدن ساخنت زمینه فراگیری آموزش به شاگردان درساحات ناامن 

  اهم منودن آب آشامیدنی برای محصلین اعامر ساختامن پوهنحی های اقتصاد وزراعت موسسه تحصیالت وفر

 و کارمندان.

  توجه دولت درقسمت احیا وبازسازی آبدات تاریخی والیت وفراهم منودن زمینه بازدیتد گردشتگران وستیاحان

 ازاین ساحات.

 ویت ورزش وکاهش معتادین وجرایم.ساخت میادن، جمنازیم، واستدیوم های ورزشی بخاطر تق 

ارقاموشاخصها.4.8

تعدادعنوان

تعداد مکاتب فعال ) ابتدایه / متوسطه / 

لیسه(

 باب ۱۰۲باب ولیسه  ۸۹باب، متوسطه  ۹۵مکاتب ابتدایه 
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 وزارت اقتصاد

 %32.8سال درمکاتب 15نرخ شمولیت زیر سن 

 ن بودهت ۱۲۷۲۴دخرت پرس تعداد جدید الشموالن درمکاتب ابتدائیه

تعداد مجموع  شاگردان به تفکیک )ابتدایه / 

متوسطه / لیسه(

 می باشد 115002ابتدایه / متوسطه / لیسه مجموعه 

نسبت حضور شاگران ) دخرتان با پرسان( 

درمکاتب ) ابتدایه / متوسطه / لیسه(

متوسطه حضور    ٪۵۸وپرسان  ٪۴۲درمکاتب ابتدایه حضوردخرتان 

وپرسان  ٪۳۶و لیسه حضور دخرتان   ٪۶۷وپرسان  ٪۳۳دخرتان 

 میباشد ۶۴٪

 تن می باشد ۲۹۷۶دخرت و پرس مجموع فارغین مجموع فارغین لیسه ها  به تفکیک جنسیت

تعداد شاگردان تعلیامت اسالمی به تفکیک 

جنسیت

 می باشد 2315مجموع  1900پرس  415دخرت 

 پرس ۱۶۷تعداد فارغان تعلیامت اسالمی

ن تعلیامت تخنیکی ومسلکی به تعداد شاگردا

تفکیک جنسیت

 ۷۹۶مجموع  ۴۹۹وپرسان  ۱۷۰دخرتان 

تعداد فارغین تعلیامت تخنیکی ومسلکی به 

تفکیک جنسیت

 ۳۱۲مجموع  ۲۴۳وپرسان  ۶۹دخرتان 

تعداد کورس ها ، شاگردان واستادان سواد 

اموزی

 تن ۹۲ان وتعداد استاد ۲۸۵۳شاگرد ۱۸۸تعداد کورس 

 باب ۱۶۰دارای تعمیراند تعداد مکاتب

 باب ۱۳۰تعداد مکاتب بدون تعمیراند

سال ) مجموع  14میزان سطح سواد باالتر از 

/ به تفکیک مرد وزن(

 زنان ٪16.2مردان و   39.9٪

تن جمعآ تعداد  ۲۶۴۵تن ومعلمین ذکور  ۱۰۶۱معلمین اناث تعداد معلمین دولتی به تفکیک جنسیت

 تن ۳۶۶۱

 باب 3 وصیتعداد مکاتب خص

تعداد شاگردان مکاتب خصوصی به تفکیک 

جنسیت

تن آنرا دخرتان  وتعداد  ۳۰۲تن شاگرد که ازین میان  ۷۴۸مجموع 

 تن آنرا پرسان تشکیل می دهد ۴۴۴

تعداد معلمین مکاتب خصوصی به تفکیک 

جنسیت

 تن ذکر میباشد 33تن اناث  22تن که  55مجموع 

لتی تعداد موسسات تربیه معلم ) دو 

وخصوصی(

 یک با دولتی  

 تن مرد 44تن زن  11تعداد موسسات تربیه معلم ) دولتی 
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 وزارت اقتصاد

وخصوصی(

تعداد شاگردان تربیه معلم به تفکیک 

جنسیت: 

 تن ۴۳۰دخرت مجموع  ۱۸۷پرس و ۲۴۳

 فارغ شدند ۱۳۹۶درسال  ۳۲۴پرس مجموع  ۱۱۱دخرت و ۲۱۳تعداد فارغان تربیه معلم به تفکیک جنسیت

 یک پوهنتونپوهنتون های دولتی  تعداد 

 پرسان ۱۳۸۲دخرتان و ۳۷۵تعددا محصلین به تفکیک جنسیت

 تن ۸۶مجموع  ۸۰ذکور  ۶اناث تعداد استادان پوهنتونها دولتی

 پرس ۱۱۸۹دخرت و ۳۸۸تعداد فارغین به تفکیک جنسیت: 

 یک پوهنتونتعداد پوهنتون های خصوصی

 تن ۵۷۸مجموع  ۴۷۶پرس  ۱۱۱دخرت : محصلین به تفکیک جنسیتتعداد  

 تن ۳۱۳مجموع  ۲۶۶پرس   ۴۷دخرتتعداد فارغین به تفکیک جنسیت

 تن ۸۶مجموع  ۸۰ذکور  ۶اناث تعداد استادان پوهنتونها دولتی

 تن ۲۶مجموع  ۲۳ذکور ۳اناث تعداد استادان پوهنتونها خصوصی

)  حصیلی معلمین واستادان به تفکیکسویه ت

سرت ، دکتورا(: لسانس ، ما

 تن.۲۵تن، ماسرت ۸۷لیسانس 

تعداد کتابخانه های عامه ) دولتی 

وخصوصی(: 

 کتابخانه دولتی ۷

 ۲تعداد مطابع ) دولتی وخصوصی(: 

 یک استدیومتعداد استدیوم های ورزشی

 یکبابتعداد جمنازیوم ها ورزشی

 فدراسیون ورزشی وجود دارد ۱۶تعداد نهاد های ورزشی: 

 محل تاریخی ۶داد آبدات تاریخی: تع

) دولتی  ا رادیوی وتلویزیونتعداد دستگ

وخصوصی(: 

 رادیوی خصوصی ویک جریده رسمی. ۴یک رادیو تلویزون دولتی، 

 ٪ آن مبرصف رسیده است،۱۰که بوده لر دا ۱۷۴۶۰۸۶مبلغ  ۱۳۹۶درسال مجموع بودجه انکشافی سکتورمعارف 

رت کل مبرصف نرسیده است شامل نرسیدن بوقت ویا عدم ارسال بودجه دربعضی عمده ترین  دلیل که بودجه بصو 

 کودها ازسوی وزارتخانه مربوطه به واحد دومی آن میباشد.

موسساتکهدرسکتورمعارفدروالیتسمنگانکاروفعالیتدارند:.4.9

 UNICEF 

  BRAC 

  AREP 
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 وزارت اقتصاد

۱۳ 
۴۵ 

۶۹ 
۶۸ 

۴۷ 
۱۶ 

۸ 
۱۳ 

 متخصصین 

 قابله

 واکسیناتور

 فارمسست

 تشکیل ریاست صحت

  SCA 

  ARDBFO 

  AFGHANAID 

 GIZ 

:سکتورصحت.تحلیلوضعیت5

و اساستتی استترتاتیژی انکشتتاف ملتتی افغانستتتان و اهتتداف انکشتتافی پایتتدار مهم ن کااز ارصحت یکی ر سکتو

این سکتور به همکاری ستایر همکتاران ختود مستولیت عرضته ختدمات صتحی را بته متتام .  شده افغانستان محسوب 

نه را به مردم سمنگان وبه خصوص ،عادالنه ومسا ویا گی کامل خدمات صحیبا ایجاد هآمهن.ساکنان این والیت داشته 

حت عامته به اقشار بسیار آسیب پذیر جامعه چون کودکان وخانم هامطتابق بته پالیستی هتا واسترتاتیژی هتای وزارت صت

خدمات صحی اساسی وشفاخانه ای همین اکنون در مرکز ومتام ولسوالی های این والیتت سازمان دهی وعرضه مناید.  

پرستونل صتحی، اداری و ختدماتی  461صتحت عامته دارای اداره عرضه میگتردد، دریک سیستم صحی منظم ومنسجم 

تکنیشتن  13فارمسستت و 8لربانتت، 16واکستینا تتور، 47نترس ، 68قابلته، 69داکترت، 45 متخصص13 بوده که شامل

میباشد  که از طریق 

یک شفاخانه والیتتی 

شتتتتتتتتتتتتتتتفاخانه   3

ولستتتتتتوالی، یتتتتتتک 

  4شفاخانه معتادین، 

مرکز صحی جامعته ، 

مرکتتتتز صتتتتحی  13

مرکتتز  19اساستتی ، 

پوسته صحی مرصوف عرضه ختدمات صتحی بترای متردم والیتت ستمنگان  متی باشتد کته بصتورت  180صحی فرعی و 

در حتدود  زنان تشکیل میدهد كه یا نرس اناث  46قابله  اناث  69متخصص اناث  3داكرت اناث  12مجموعی  به تعداد 

 .مراجعین مری  در رستا رس والیت خدمات صحی انجام میدهند تن 3500روزانه برای حدود  میشود. ٪ آن 35

، آغاخان، کمیتته ستویدن، یونستف وستازمان صتحی جهتان نیتز در SHDPدرکنار آن، موسسات همکار بشمول موسسه 

بخش صحت دوشادوش ریاست صحت عامه کاروفعالیت مینامینتد.، امتا باتوجته بته کوهستتانی بتودن والیتت ستمنگان 

٪ مردم مبجور اند الی رسیدن به مراکز صحی فاصله 20های کوچک وبسیار دور افتاده، هنوز نزدیک به وموجودیت قریه 

 اظافه تر ازسه ساعت را با پای پیاده طی منایند. 

مردم والیت سمنگان به خدمات صحی دسرتسی دارند وریاستت صتحت عامته باحامیتت  ٪75۰درحال حارض نزدیک به 

 ٪۹۵م است که با اعامر مراکز صحی پیشتنهادی بتوانتد میتزان عرضته ختدمات را تتا وهمکاری وزارت صحت عامه مصم

 باال بربد. ۱۳۹۸درسال 

:یموجودرشدوانکشافسکتورصحتفرصتها.5.1

معیاد تطبیقادارات ونهادهای ظرفیت ها ومنابع موجودشامره
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 وزارت اقتصاد

تطبیق کننده

۱

نیت تامین بوده نقاط والیت سمنگان ام : دراکرثوهمکاری مردم امنیت

مراکز صحی وعرضه  ساخت ینه تطبیق پروژهای انکشافی یعنیوزم

روستا نشینان ومناطق همه مردم این والیت مخصوصآ خدمات صحی به 

مردم این والیت شامل گروپ ها  تاده مساعد میباشد، ازسوی همدور اف

وعرضه واقشار مختلف جامعه ازکارها وفعالیت هایکه دربخش صحت 

ی صورت میگیرد استقبال منوده وآماده هرنوع کمک خدمات صح

 وهمکاری درزمینه میباشند.

 نهادهای دولتی

 باهمکاری مردم
 کوتاه مدت

۲

حامیت همکاران ملی وبین املللی: نهادهای مذکور دربخش های 

مختلف چون اعامرساختامن های مراکز صحی، آموزش های حفظ 

پرسسونل ظرفیت سازی  ،هم سازی آب آشامیدنی، تغذیه، فراالصحوی

صحی، تطبیق واکسین، تهیه تجهیزات وسامان آالت طبی ریاست 

صحت عامه وسکتور صحت را همکاری مینامیند، درصورتیکه زمینه 

فعالیت نهادهای یادشده خوبرت مساعد شود وهمکاری آنها بیشرت جذب 

گردیده ودرنهایت مشکالت صحت کاهش ورفع  گردد، میتواند باعث

 وانکشاف اقتصادی مساعد خواهد شد.بسرت رشد 

ریاست صحت/ 

 وزارت صحت
 کوتاه مدت

۳ 

همه ساله تعدادی زیادی : فارغین وظرفیت نیروی برشی

متخصصین، نرس ها، قابله ها ازپوهنتون های دولتی وغیر  ازدکتوران،

دولتی ویا خارج ازکشور فراغت حاصل مینامیند که خوشبختانه 

فیت نیروی برشی جهت عرضه خدمات درمقایسه به سالهای قبل ظر 

صحی درمارکیت والیت سمنگان بطور قابل مالحظه افزایش یافته است 

یک نوید خوش برای سکتور صحت است، درصورتیکه که به نوبت خویش 

وزارت محرتم صحت عامه قادر به جذب آنها شوند، مطمینآ بخش 

 .ازمشکالت موجود ناشی ازکمبود پرسونل صحی مرفوع خواهد شد

ریاست 

وزارت صحت/

 صحت عامه

 میان مدت

:معارفموانعوچالشهایموجودسدراه5.2

 مشکالت وچالش های عمده که درسکتور صحت وجود دارد، قرار ذیل میباشند.

 داکرت زنانه نیز در تعداد از کلینیک هتا  اخانه ها محدود بوده وتشکیل ناکافی: تشکیل اکرث کلینیک ها و شف

 اندک میباشد.

 مبود ادویجات: اکرثیت مراکز صحی حتی شفاخانه والیتی به کمبود ادویجات مورد نیاز مواجه میباشد.ک 

 .کمبود تجهیزات وسامان آالت طبی درمراکزصحی 

 کمبود تعمیر مراکزصحی 

 کمبود داکرتان جراح ومتخصص 
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 وزارت اقتصاد

  مردم به خدمات صحی  ٪۲۵عدم دسرتسی 

:فمعارطرحهایپیشنهادیبرایبهبودوضعیت.5.3

 .اعامر ساختامن های مراکز صحی درسطح ولسوالی ها وقریجات 

 .افزایش تشکیل واستخدام داکرتان ومتخصصین کمبود 

 اکامل ادویه کافی درمتام مراکزصحی 

 .تهیه وخریداری تجهیزات ولوازم طبی 

 .تخصیص بودجه انکشافی بیشرت جهت حل مشکالت موجود 

 :ارقاموشاخصها:5.4

تعدادعنوان

 %85ی به عرضه خدماتی ابتدایی صحیدسرتس

 و جود ندارهتعداد شفاخانه های حوزوه وی / و تعداد بسرت

 بسرت 225به تعداد شفاخانه با تعداد شفاخانه های دولتی و بسرت

 باب 14(BHCمراکز صحی اساسی )

 باب 4(CHCمراکز صحی اساسی )

 باب 21مراکز صحی فرعی

 شفاخانه 5تعداد شفاخانه های دولتی

 شفاخانه 1تعداد شفاخانه های خصوصی

 باب 63هاتعداد درملتون

 36مجموع  24مرد  12زن تعداد دکتوران

 7مجموع  5مرد  2زن تعداد متخصصین

 68مرد مجموع  26زن و  42تعداد نرس ها

 زن 69تعداد قابله ها

 ۱۳۹۶تن درسال   ۱۵۳۷۶تعداد والدت های انجام شده با حضور قابله های ماهر

 ۱۳۹۶تن درسال  ۸۶۵۱دسرتسی به مراقبت های قبل از والدت

 طفل ثبت شده است ۳۱میزان مرگ ومیر اطفال

 %7.8میزان سوی تغذی

 69.2%فیصدی رضایت مردم از عرضه خدمات صحی

 ۱۳۹۶تن درسال  ۸۷۶۴پوشش واکسیناسیون دراطفال کمرت از یک سال

 مرکز 5دولتی و خصوصی تعداد مراکز تشخیصه صحی

 مرکز 1تعداد مراکز معتادین به مواد مخدر

، ٪ آنرا مبرصف رسیده است۴۵ازین میان  کهدالر بوده  ۳۲۳۱۹۷۸مبلغ  ۱۳۹۶سال در  بودجه انکشافی سکتورصحت

عمده ترین  دلیل که بودجه بصورت کل مبرصف نرسیده است شامل نرسیدن بوقت ویا عدم ارسال بودجه دربعضی 

 ودها ازسوی وزارتخانه مربوطه به واحد دومی آن میباشد.ک
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 وزارت اقتصاد

 : درسکتورصحت موسساتهمکار.5.5

 SHDP 

  AKF 

  SCA 

  WHO 

 UNICEF 

 :سکتورزیربناومنابعطبیعی.تحلیلوضعیت6

دی در بختتش هتتای مختلتتف چتتون قتصای ایربناهاموجودیتتت زمستقیم به ط تبار اریک کشودی قتصارشتتد و توستتعه ا

ژی، ختتدمات تکنتتالوژی روز ومنتتابع آبتتی دارد، موجودیتتت راه هتتای نراج معتتادن، زراعتتت و استخرت، اصنعت، صالامو

الت کاالها و بهبود سطح زندگی مردم دارا بوده و نتقامناسب نقش کلیدی را در نقل و اتی رنسپواترمواصالتی و سیستم 

ر مهم سکتوای جزاز ایکی ژی نرتی دارد . ابرای والیت سمنگان از اینکه یک والیت زراعتی وکوهستانی است نقش حیتا

در کتتل نقتتش اساستتی را در توستتعه ستتکتور صتتنعت وپرشتتفت جتماعی دی و اقتصاف انکشاو اشد رکه به ده یربنا بوز

تتا  دارداقتصادی بازی میکند، بخاطر رفع مشکالت کمبود آب زراعتی این والیت نیاز مربم به احداث بند هتای آبگتردان 

 دن آب های رسگردان جلوگیری گردیده وازآن استفاده موثر صورت گیرد.بتواند از ضایع ش

رسکها.6.1

گردیده که اکرثیت   کیلومرترسک آن اسفالت 189کیلومرت رسک وجود دارد که ازآنجمله  988.5در سطح والیت حدود 

رسک های داخل شهر  رسک حلقوی شاهراه تشکیل میدهد ومتباقی آن اسفالت درجه دوم بوده که در برگیرنده آنرا

کیلومرت آن  460 ارد که ازین مجموع ( کیلومرت رسک بطور خامه قرار د799.5ورسک ولسوالی فیروزنخچیر اند، تاهنوز )

کیلومرت آن بشکل مخروبه  باقی مانده است که  مردم را به مشکالت زیادی مواجه ساخته  339.5جغل اندازی گردیده و 

فیصد آن بشکل خامه میباشد، این درحال که دوحوزه  84صد رسک ها اسفالت وفی 16 ، به این حساب درکلاست
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 وزارت اقتصاد

94% 

6% 

 برق انرژی دسترسی به

 غیراستفاده کننده گان استفاده کنندگان

بسیارمهم ذغال سنگ درولسوالی های دره صوف وروی دوآب وجود دارد که همه ساله به صدها هزارتن ذغال ازآن 

نوز رسک های متصل میلیارد افغانی عاید به خزانه دولت می ریزد اما متاسفانه با گذشت سالها تاه ۳استخراج وبیشرت از 

 به ولسوالی های مذکور بشکل خامه وخرابه قرار دارد.

هایآببند.6.2

تامین آب آشامیدنی وزراعتی ازطریق رسوی ودیزاین بنتدهای ذخیتره آب کوچتک ومتوستط، اعتامر، بازستازی   در بخش

موسسات همکار صتورت  وتحکیم رسبندها کانال ها وتحکیم سواحل کارهای نسبی توسط ریاست حوزه دریای به کمک

% کانال ها ازسیستم عنعنوی به سیستم عرصی مبدل شده است، اما بته نستبت موجودیتت بعضتی 69گرفته که حدودآ 

ازمشکالت مخصوصآ کمبود بودجه انکشافی ومنابع مالی تعدادی زیتادی ازرسبنتدها وکانتال تحکتیم ناشتده باقیامنتده 

 است.

آب زراعتتی دوامتدار وانترژی بترق مواجته انتد و ازطترف هتم ستاالنه هتزاران ازینکه والیت سمنگان بته مشتکالت کمبتود 

مرتمکعب آب بطور رسگردان و بدون استفاده به هدر میرود، بناء احداث بند های آبگردان یکی از نیتاز هتای متربم متردم 

ب ذخیتره شتده آن این والیت بوده که با احداث آن میتوان ازهدر رفتنت آب هتای رسگتردان جلتوگیری صتورت گرفتته وازآ 

درقسمت آبیاری زراعتی وتولید انرژی برق استفاده منود، دراین زمینه بند های آبکلی وشاه عبدالله ازجمله بند های مهم 

اند که درعرصه  آبیاری وتولید برق دروالیت سمنگان از اهمیت بسزای برخورداراند که قترار استت درستال آینتده مراحتل 

با ساخت آنها بخش بزرگ مشکالت مردم از ناحیه آب زراعتی وانرژی برق مرفوع خواهد شد، تدارکاتی انها نهای گردد و 

هزار هکتتار زمتین را  70میگاوات برق و آبیاری  1.92ملیون مرتمکعب آب، قدرت تولید  8.8بند آبکلی با ظرفیت ذخیره 

 50میگاوات بترق وآبیتاری  2.5وانای تولید ملیون مرتمکعب آب،  ت 4.5دارا میباشد و بند شاه عبدالله  با ظرفیت ذخیره 

 هزار هکتار زمین را دارا میباشد. 

٪ ساختامن های هایدروتخنیکی والیت سمنگان دریک دهه گذشته اعامر گردیده است که برخی 65ازسوی هم تخمینآ 

بازسازی ونوستازی آنهتا ازآنها درنتیجه رسازیر شدن سیالب های مدهش وویرانگر تخریب ویا هم ازبین رفته است که کار 

در اولویت کاری برنامه های این ریاست قرار دارد، درقسمت تحکیم سواحل دریا نیز توجه وپیرشفت های ختوبی صتورت 

کیلومرت درقریه دره ژوندون درحال تطبیتق میباشتد،  4.4پروژه تحکیامتی بطول مجموعی  6گرفته وهمین اکنون تعداد 

نقاط آسیپ پذیر ازناحیه سیالب ها را شناستای وماسترت پتالن  RIDFبا همکاری دفرت  ریاست حوزه دریای درنظر دارد تا

شهرایبک طرح ، ترتیب وتدوین مناید که بعدآ مطتابق بته آن درقستمت تطبیتق پتروژه هتا مبنظتور جلتوگیری ازخستارات 

سیالب ها، تخریب بیشرت ختاک وزمتین وحفاظتت منتازل 

ی دونتر هتا مسکونی، زمین های زراعتتی وبتاغی باهمکتار 

تالش صورت گیرد، مسولین ریاست حتوزه دریتای بته ایتن 

باور است که درصورت رفع محدودیت ها ومشکالت موجود 

فرا راه این ریاست، میتوانتد ختدمات بیشترتی را درعرصته 

 مهار منودن آب های رسگردان ومدیریت آن انجام دهد.

انرژیبرق:.6.3

جتامعی یک اهمیت برق در رشد و انکشاف اقتصادی و ا
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 وزارت اقتصاد

جامعه برای همگان هویدا است. با آنکه والیت سمنگان  دارای منابع خوب آبی، آفتابی وبادی برای تولید برق میباشد 

ضمنا دارای منبع بسیار غنی ذغال سنگ بوده که میتواند ازطریق تولید برق حرارتی، نه تنها انرژی برق مورد نیاز والیت 

٪ نفوس این والیت به ۹۴ درحال حارض حدودآ  سایر والیات همجوار نیز برق صادر کند،سمنگان را تامین مناید بلکه به 

برق وارداتی، برق های آبی کوچک وسولری دسرتسی داشته که ازان برای تنویر وقسامً تسخین منازل شان استفاده می 

 ٪ مردم ازداشنت نعمت انرژی برق محروم اند. ۶منایند و متباقی 

 منابعطبیعی.6.4

طوریکه همه میدانند یکی ازمهم ترین واساسی ترین پایه های اقتصاد هرکشوری منابع طبعی مخصوصآ معادن آن کشور 

است زیرا معادن بحیث الفبای اقتصادی کشور بحساب میاید ونقش آن در رشد اقتصادی انکتار ناپتذیر استت، رسزمتین 

داشنت معادن وذخایر زیر زمینی بسیار غنی است، ذغال افغانستان منحیت کل و والیت سمنگان که جز آن است، ازنظر 

سنگ،گچ، سنگ مرمر وغیره معادن دراین والیت وجود داشته ومعدن ذغال سنگ آن یکی از بزرگرتین وباکیفیتت تترین 

 ۳معدن درسطح منطقه بشامر می رود که عمآل روزانه بیشرت از هزار تن ذغال ازآن استتخراج گردیتده وستاالنه بیشترت از 

 لیارد افغانی عواید به خزانه دولت می افزاید.م

معادن ذغال سنگ دراین والیت عمدتآ در دو حوزه قرار دارد، یکی حوزه ذغال سنگ ولسوالی دره :  معادنذغالسنگ

 صوف باال ودیگری حوزه ذغال سنگ ولسوالی روی دوآب میباشد.

وه هتای تیتر بنتد ترکستتان والتربز ولستوالی مارمتل این حوزه دربین سلسله ک: الف:حوزهذغالسنگدرهصوفباال

کیلتومرتی از مرکتز ایبتک والیتت  ۱۲۰موقعیت دارد که ازنگاه تقسیامت اداری مربوط والیت سمنگان بتوده ودر فاصتله 

سمنگان قرار دارد و ساحات بزرگ ذغال ستنگ را در ستاحات شباشتک، رسی تتور، دروازه، لیلته، دهتن تتور، گتاومرگی، 

گرمگ غربی، قرم قول، حسنی، گم چشمه، چنگآ ب وخاکباد دربر می گیرد که میزان مجموعی ذغال این گرمگ رشقی، 

 .متام ذخایر ذغال سنگ کشور را تشکیل میدهد، ارزیابی گردیده  است ٪۱۸میلیون تن که  ۱۵۰حوزه حدودآ 

متیالدی  ۱۹۴۲کته درستال  ذخایر ذغال سنگ حوزه دره صوف باال اولین بار به استاس رسوی جیولتوجیکی وتفحصتاتی

صورت گرفت، کشف گردیتده کته بعتدآ درستال  ۱:۲۰۰۰۰۰توسط گروپ مشرتک متخصصین آملانی وافغانی با مقیاس 

با همکاری تخنیکی اتحاد شوروی وقت، کار تفحصاتی واکتشافی درساحات دیگری ایتن حتوزه ۱۹۶۷الی   ۱۹۶۳های 

 گردید.  بیشرت  ساحات ومناطقانجام یافت که درنتیجه منجر به کشف ذغال سنگ در 

مترت میباشتد کته ازلحتاظ کیفیتت،  ۵.۲التی  ۰.۸ضخامت ذغال سنگ حوزه دره صوف باال یکسان نبوده ومعموآل میتان 

کیلو کالوری میباشد( وازنگاه کمیت نیز تقریبآ ۱۲۰۰۰الی  ۸۰۰۰دارای کیفیت عالی بوده )خاگسرت کم وحرارت باال از 

)ذغال سنگ( کشور را تشکیل داده وحتی بخش بزرگ آن بخارج ازکشور صادر متی گتردد، انرژی حرارتی  ٪۸۰الی  ۷۵

معادن ذغال سنگ این حوزه نه تنها  درسطح کشور مقام اول را دارد بلکه درسطح منطقته وجهتان نیتز از شتهرت ختوبی 

 برخوردار میباشد. 

ه دارد که همه ساله سطح استخراج آن رشوع وتابحال ادام ۱۹۴۲استخراج ذغال سنگ حوزه دره صوف باال ازسال 

 آمریت های های ذغال دهن تور وشباشک و مردم محل،  درحال افزایش میباشد که همین اکنون ذغال این حوزه توسط

سال قرار داد منوده اند، استخراج می گردد، ودرکنار  ۱۰رشکت که با جانب وزارت محرتم معادن وپرتولیم برای مدت  ۳
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 وزارت اقتصاد

80% 

20% 

 میزان دسترسی به خدمات مخابراتی

 فیصدی مردم که به خدمات مخابراتی دسترسی دارند

 فیصدی مردم که به خدمات مخابراتی دسترسی ندارند

ذغال سوف بشکل غیر قانونی که توسط زورمندان ومردم ایجاد گردیدند نیز مرصوف استخراج  ۷۰۰ از آنها، تعداد بیشرت

 ازین حوزه میباشند

حوزه ذغال سنگ ولسوالی روی دوآب هم مرز با ولستوالی کهمترد والیتت بامیتان  ب:حوزهذغالولسوالیرویدوآب:

یت سمنگان موقعیت دارد، این حوزه مناطق بزرگ ذغال ستنگ کیلومرتی مرکز ایبک وال ۱۲۰قرار داشته  که در فاصله 

دربر می گیرد، گرچنتد رسوی ذخایرذغتال ستنگ ایتن حتوزه درستالهای درساحات رس آسیاب، آبخورک وکوتل سبزک را 

 صورت گرفته اما تاهنوز میزان دقیق ذغال موجود درساحات متذکره تثبیت نگردیده است. 1395و 1394

ن حوزه نیز یکسان نبوده ونظر بته ستاحات متفتاوت میاشتد، ذغتال حتوزه ولستوالی روی دوآب ضخامت ذغال سنگ درای

ستال  ۱۰که با جانب وزارت محرتم معادن وپرتولتیم بترای متدت  میثاق رشق رشکتآمریت آبخورک و  توسط مردم محل،

نگ آبخورک استخراج گردیده که توسط آمریت ذغال سسنگ اما متاسفانه ذغال داد منوده اند، استخراج می گردد،  قرار

سال بدینسو انتقال آن بدلیل مسدود بودن راه توستط متردم ولستوالی  ۳تن تابحال رسیده که ازمدت  ۷۰۰۰۰به مقدار 

حریق شدن ذغال دخیره شده را بوجود آورده که خوشبختانه به اثتر بیکاری و  توقف بود که مشکالت چونخرم وسارباغ م

بازگردیتد  ۱۳۹۶مخصوصآ والی والیت محرتم عبدالطیف ابراهیمی مسیر مذکور درسال  سعی وتالش مقام محرتم والیت

 که فعآل انتقال ذغال سنگ بطور نورمال جریان دارد.

والیت سمنگان ازلحاظ داشنت ذغال سنگ بسیار غنی میباشد واگر بصورت درست استخراج واستحصال شود میتواند به 

غال ازجمله متواد ، ذتوسعه اقتصادی این والیت نقش سازنده ای را ایفا منایدعنوان یک عامل ومحرک قوی درانکشاف و 

که دارای کاربرد وسیع وفراوان میباشد که عمدتآ ازآن مبنظور تولید انرژی، واشرتاتژیک بشامر می رود معدنی با اهمیت 

روجن، تولیتد نفتت، وغیتره استتفاده تولید کوک برای صنایع فوالد سازی، تولید گاز، روغن، قطران )قیر(، تولید گاز هاید

 صورت می گیرد.

ذغال سنگ دارای انواع واقسام زیادی درجهان میباشد که میتوان از ذغال سنگ خشتک، ذعتال ستنگ محجتر، ذغتال 

 سنگ تورب وغیره نام برد اما نوع ذغال سنگ که دروالیت سمنگان وجود دارد، دارای حرارت باال وکیفیت خوب میباشد.

نقش مهم را در رشد وباال بردن اقتصاد کشور دارنتد  حوزه های دره صوف وروی دوآب والیت سمنگان سنگ معادن ذغال

میزان استخراج ساالنه ذغال سنگ بیشرت ازیک میلیون تتن که عواید حاصله آن مستقیآم به خزانه دولت افزوده میشود، 

افغتانی گردیتده درحالیکته  ۳۱۴۶۰۰۰۰۰۰مبلتغ  ۱۳۹۶بوده که تنها عواید حاصله آن که مربوط دولت میشود درسال 

بخش بزرگ عواید ذغال استخراج 

شده به سکتور خصوصی وکارگران 

بر می گتردد، همچنتان استتخراج 

زمینتتته ذغتتتال ستتتنگ توانستتتته 

 بیشتترت ازاشتتتغال وکتتار را بتترای 

 تن فراهم مناید. ۵۰۰۰

مخابرات.6.5

والیتتتتتت ستتتتتمنگان در عرصتتتتته 

ل ارتباطات و مخابرات شاهد تحتو 
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 وزارت اقتصاد

٪ مردم به خدمات تیلفونی ازطریق شبکه های مخابراتی سالم،  افغان تیلی کام ، افغان بیسم، 80بزرگ بوده که حدودآ 

٪ مردم از تستهیالت انرتنتتی استتفاده مینامینتد، بتا وجتود ایتن همته 20، اتصاالت و روشن دسرتسی داشته و ام تی ان

جات دور دست به این خدمات دسرتسی ندارند کته نیازمنتد تحتت پرشفت درعرصه مخابرات هنوز هم تعداد زیادی ازقری

 پوشش قرار دادن محالت شان توسط شبکه های مخابراتی میباشند.

شهرنشینیومسکن:.6.6

به شهر گردیتده  استت، نفتوس شتهر  بیش ازحد وتراکم نفوس بب روی آوردنعدم انکشاف متوازن بین شهر وروستاها س

تن میرسد، افزایش نفوس در شهر و مشکالت چون نبود  100,000تن بوده وحاال نزدیک به  2000ایبک درابتدا تعداد 

یک سیستم منظم مدیریتی، کمبود پرسونل، نا کافی بودن عواید شهری وامکانات دست داشته شتهر داری ستبب شتده 

مات پایین امکتان ، افزایش بی رویه نفوس وعرضه خدنگیرددرست برای جمعیت کنونی صورت  که عرضه خدمات بشکل

 .همه سال افزایش وشدت می بخشدخطر آلوده گی وتخریب محیط زیست را 

:یموجودرشدوانکشافسکتورزیربنافرصتها.6.7

ادارات ظرفیت ها ومنابع موجودشامره

ونهادهای 

تطبیق کننده

معیاد 

تطبیق

وده وزمینتته امنیتت وهمکتتاری متردم: دراکتترث نقتتاط والیتت ستتمنگان امنیتتت تتامین بتت۱

متتام متردم ایتن  دربخش هتای مختلتف مستاعد میباشتد وتطبیق پروژهای انکشافی 

مل گتتروپ هتتا واقشتتار مختلتتف جامعتته از کارهتتا وفعالیتتت هایکتته دربختتش والیتتت شتتا

 همه جانبه همکاری واستقبال مینامیند. بطور زیربناها صورت میگیرد،

 نهادهای امنیتی

 باهمکاری مردم

 کوتاه مدت

 همکاران ملی وبین املللتی: نهادهتای متذکور دربختش هتای مختلتف چتونحامیت ۲

اسفلت رسک ها، اعامرجادها، اعامر کانال های آبیاری، اعامر دیوارهتای محتافظتی، 

درصتورتیکه زمینته متدید شبکه های برق وغیتره ستکتورزیربنا را همکتاری مینامینتد، 

بیشترت جتذب گتردد،  فعالیت نهادهای یادشتده ختوبرت مستاعد شتود وهمکتاری آنهتا

گردیتده ودرنهایتت بسترت رشتد  مشتکالت درایتن ستکتورمیتواند باعتث کتاهش ورفتع 

 وانکشاف اقتصادی مساعد خواهد شد.

وزارتخانه های 

شامل این 

 سکتور

 کوتاه مدت

والیت سمنگان دارای معادن زیاد بوده که تعتدادی آنهتا شناستای : موجودیت معادن ۳

دیگر آنها هنوز تثبیت نشده، یکی ازمعادن مهم وغنی  واستخراج گردیده است وتعداد

این والیتت ذغتال ستنگ استت کته درستطح کشتور ومنطقته شتهرت دارد وستاالنه بته 

میلیون ها تن استخراج گردیده وبه هزاران نفر فرصت های کتار ایجتاد منتوده استت، 

درصتتورتیکه دولتتت درقستتمت استتتخراج ذغتتال توستتط ماشتتین آالت پیرشتتفته وبطتتور 

درد توجه مناید، ازیکطرف ازضایع شدن ذغال جلوگیری می گتردد وازستوی هتم استن

را مبتتردم ایتتن والیتتت فتراهم ستتاخته وستتطح عوایتتد والیتتت ودولتتت  زمینته کتتار بیشتترت

 بطورقابل مالحظه افزایش خواهد یافت.

 میان مدت وزارت معادن

:سکتورزیربناهایموجودسدراهموانعوچالش .6.8

  راه ها مواصالتی. فیصد 80دود حمخروبه بودن 
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 وزارت اقتصاد

  جهت حفظ و مراقبت رسک ها.عدم موجودیت یک میکانیزم درست و موثر 

  نبود بندهای آب جهت مدیریت آب های رسگردان 

  فیصد سواحل دریا ها به نوسازی، ترمیم وتحکیامت رضورت دارند   ۸۰فیصد کانال ها و ۷۰حدودآ 

  امدارعدم دسرتسی اکرثیت مردم به انرژی برق دو 

 عادن مخصوصآ ذغال سنگاستخراج غیر معیاری وتخنیکی م 

 .پایین بودن کیفیت پروژهای اسفلت رسک ها بخاطر دست بدست شدن قرار داد میان چندین جانب 

 یص از جانب وزارتخانه های مربوطه.کم توجهی دراجرای مبوقع تخص 

:سکتورزیربناطرحهایپیشنهادیبرایبهبودوضعیت.6.۹

  ترمیم جاده های منتهی به ولسوالی ها.ساخت و 

 اعامر بندهای آب مبنظور مدیریت آب های رسگردان ورفع مشکالت کمبود آب درسطح والیت 

 .اعامرکانال ها غر  آبیاری درست وافزایش حاصالت 

 .استخراج معادن ذغال بشکل استندر وجلوگیری ازضایع شدن آن 

 اال.تطبیق پروژها بخصوص اسفلت رسک ها باکیفیت ب 

:ارقاموشاخصها.6.10

تعدادعنوان

مجموع رسک های والیتی ، ولسوالی وروستا یی  به 

کیلومرت

 کیلومرت ۷۶۰

 کیلومرت ۵۶۰مجموع رسک های شهری و رو ستای به کیلومرت

مجموعه رسک اسفالت شده وجغل اندازی شده به 

کیلومرت

 کیلومرت ۲۰۰

 ردوجود ندامیادین هوائی به تفکیک نوعیت

 ٪۹۴دسرتسی به انرژی برق / تولیدی  ووارداتی

 میگاوات برق وارداتی ۵مرصف انرژی برق

 میگاوات ۷۴رضورت مجموعی انرژی برق

 دودریادریا ها

 وجود نداردبندبرق

سی به تکنالوژی معلومات دسرت  ٪۱۰و مردم به خدمات مخابراتی ٪۸۰دسرتسی به خدمات مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی

 دارند

 ٪۱۰اشتغال نفوس درسکتور زیربنا

معادن که استخراج شده است با ظرفیت استخراج 

ساالنه

 تن ذغال استخراج می گردد ۲۰۰۰۰۰ساالنه طور تخمینی بیشرت از

 (۱۳۹۶)درسال  ۳۱۴۶۰۰۰۰۰۰عواید ساالنه معادن

 دکارگر مرصوف کار درمعادن میباش ۵۰۰۰نزدیک به اشتغال نفوس درمعادن
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 وزارت اقتصاد

ویا خارج از  ده تولیدی / صنعتی به والیاتصادرات عم

کشور

 برنج، روغن، کچالو، گندم، آرد، ترکاری، میوجات وغیره

واردات عمده تولیدی / صنعتی ازوالیات ویا از خارج از 

کشور

 دیگ بخار، میوزایک ویخ

 میوزایک ویخ فابریکه منک، دیگ بخار،تعداد فابریکات تولیدی ، صنعتی ونوع فعالیت شان

 وجود نداردخط آهن

 وجود نداردانتقاالت لوله یی / پایپ لین

عمتده ٪ آنرا مرصف منوده است، ۴۵که  دالر بوده ۱۱۰۱۲۵۰۶ مبلغ ۱۳۹۶درسال  ی ریاست فواید عامهبودجه انکشاف

ربعضتی کودهتا ترین  دلیل که بودجه بصورت کل مبرصف نرسیده است شامل نرسیدن بوقت ویتا عتدم ارستال بودجته د

 ازسوی وزارتخانه مربوطه به واحد دومی آن میباشد.

درسکتورزیربنا: موسساتهمکار.6.11

1. SCA 

2. Afghanaid  

3. GIZ 

4. UNOPS 

5. UNCICEF 

6. Afghanaid، 

7. WHH 

 :تحلیلوضعیتموجودسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصی.7

مهم رگ و بزاف هدومارکیتتت هتتا ازجملتته او بهبتتود اداره عامتته  ختتدمات متتالی خصوصی  ر تقویت سکتودی ،قتصااشد ر

ف باالی سایر سکتور ها تتاثرگزار بتوده وازجانتب دیگتر توستط آنهتا بشتکل یکطرمیباشد، رشد سکتورخصوصی از لت دو

مستقیم وغیر مستقیم تاثر پذیر میباشد، سکتور خصوصی نقش موتور را در رشد وانکشاف اقتصادی بعهده داشته ویتک 

فقر، ایجاد اشتغال وکاریابی بحساب میاید کته در درازمتدت میتوانتد ستبب توستعه وپایتداری نیروی عمده برای کاهش 

 .اقتصادی گردیده ومنجر به رفاه عامه گردد

اگر چندیک والیت سمنگان طی دهه گذشته شاهد دستآورد ها وپرشفت های نسبتآ ختوبی درعرصته ستکتور خصوصتی 

فت را تجربه کرده است. نهاد ها، متشبثین ورشکت ها دراین پیرشفت بوده است وازپیامنه های کوچک تا وسط  این پرش 

نقش اساسی را داشتند، بیشرتین عواید این سکتور از مدرک فروش میوه جات خشک وتازه ازقبیل بادام، چارمغز، پسته، 

 انگور وخربوزه، ،وبه همین ترتیب از فروش تولیدات قالین، صنایع دستی  ومعدنیات بدست میاید.

الیت سمنگان سکتور خصوصی اکرثیت  امکانات مالی خود را از تولیدات وفعالیت های کاری خویش اماده میستازد درو 

٪ رشکتت هتا 80٪ این بخش، منابع مالی مورد نیاز خود را ازطریق گرفنت قرضه ها مهیتا منتوده وتقریبتا 30اما درحدود 

وباهامهنگی کامل با ادارات زیربط به پیش برده وساالنه  وفابریک جات دراین والیت فعالیت های خویش را بطور قانونی

اله درحال عواید این والیت همه س، اداره مستوفیتبه معلومات  نظر، عواید زیادی ازاین مدرک به خزانه دولت می افزاید
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 وزارت اقتصاد

ده کته افغتانی بتو   ۱۷۲۰۳۹۹۴۳مبلتغ  ۱۳۹۶که برویت معلومات ارایه شده پالن عواید مستوفیت درسال  افزایش بوده

 نسبت به سال قبل درصدی را ۱۰افغانی جمع آوری شده است که افزایش  ۱۸۹۲۳۲۲۳۴خوشبختانه دراین سال مبلغ 

 نشان میدهد.

٪ 5آن مرصتوف دام پتروی نیتز میباشتد،  پیشه بوده که یک بختش ٪ مردم زراعت۷۵دروالیت سمنگان بصورت تخمینی 

 ورکاری وغیره اند.فیصد مزد 10٪ تولیدات حرفه ای، 5تجارت وخدمات، 

دربخش خدمات میتوان از موجودیت رشکت های عرضه خدمات انرتنتی ، بانک های تجارتی وقرضته دهتی ، کوپراتیتف 

مالی و زراعتی ، رشکت های لوژیستکی وخدماتی نام برد، به همین ترتیب دربخش متشبثین کوچک ومتوسط میتوان از 

موزایک ودربخش هتای حرفته از خیتاطی، گلتدوزی، مهتره دوزی، شتالبافی تولید کننده گان قالین، گلیم، ریخته گری، 

 وغیره یاد منود.

اما کارها وپرشفت های  صورت گرفته به هیچ وجه بسنده نبوده و منیتواند نیازهای کنونی مردم را مرفوع سازد بخاطریکه 

٪ ۵۰پتایین بتوده وایتن رقتم  بته سطح اشتغال دراین والیت به نسبت عدم موجودیتت کارخانته جتات وفابریکتات بستیار 

بوده اما این رقم درسمنگان که ازجمله فقیرترین والیات بشامر می رود بیشترت ازآن   ٪۵۴میرسد، خط فقر درسطح کشور 

است، این درحالی است که مردم با دشواریهای زیادی مواجه بوده وبه مشکل میتواننتد زنتدگی روزمتره ختویش را ادامته 

ی فامیل وخانواده هایشان بدست آورند، مخصوصآ  دررشایط فعلی مشغولین این ستکتور دروضتعیت داده ولقمه نانی برا

خوبی قرار نداشته وازکار وبار شان به نسبت مشکالت موجود چون عدم دسرتسی به زمین، برق، قرضه های کوتا ه مدت 

توجه دولت  نتارا   دم بازار مناسب وومیان مدت که دارای نرخ پایین مفاد باشد، مخصوصآ نبود قرضه های اسالمی، ع

 .وشاکی هستند

:رادارهاقتصادورشدخصوصیفرصتهایموجودرشدوانکشافسکتو.7.1

ادارات ونهادهای تطبیق ظرفیت ها ومنابع موجودشامره

کننده

معیاد تطبیق 

ط والیت سمنگان امنیت تتامین بتوده وزمینته فعالیتت : دراکرث نقاامنیت۱

 اف اقتصادی واجتامعی بخوبی مساعد میباشدهای انکش

نهادهای امنیتی 

 باهمکاری مردم

 کوتاه مدت

ستتکتور : عالقمنتتدی سکتورخصوصتتی درمشتتارکت پروژهتتای انکشتتافی۲

خصوصتتی درایتتن والیتتت عالقمنتتد استتت تتتا درکنتتار نهادهتتای دولتتتی 

درقسمت ساخت وتطبیق پروژهای انکشتافی اشترتاک وستهم بگیترد امتا 

یل نبتود یتک میکتانیزم مشتخص وکتارا تتاهنوز ایتن بختش متاسفانه بتدل

 دستآورد قابل مالحظه نداشته است.

وزارتخانه های شامل این 

 سکتور

 کوتاه مدت

خوشبختانه دروالیت ستمنگان فرصتت : فرصت های خوب رسمایه گزاری ۳

های خوبی رسمایه گزارش دربخش های تولید لبنیات، تجارت میوجتات، 

ول حرارتی وبادی، استخراج معتادن وغیتره مستاعد تولید انرژی برق بشم

 میباشد.

 میان مدت دولت

:ادارهاقتصادورشدخصوصیموانعوچالشهایموجودسدراهسکتور.7.2

  پارک صنعتی باعث شده که فعالیت های سکتور صنعت بشکل هامهنگ و منظم به پیش نرودنبود. 
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 وزارت اقتصاد

 .نبود مراکز پروسس برای میوه جات وسبزیجات 

  نبود رسک ها وترانسپورت منظم باعث گردیده است که میوجات ومحصوالت زراعتی باغداران نتواند به قیمت

 مناسب ومبوقع به بازارها عرضه گردد.

 .نبود منایندگی وزارت تجارت و صنایع 

  .نبود قرضه های کوچک ومتوسط برای متشبثین  که دارای نرخ پایین سود باشد 

 فیت الزیم درقسمت پروسه جمع آوری مالیات.فرار مالیاتی ونبود شفا 

:ادارهاقتصادورشدخصوصیطرحهایپیشنهادیبرایبهبودوضعیتسکتور.7.3

 .اعامر پارک های صنعتی وتوام با همه امکانات رضوری آن 

  ایجاد مراکز پروسس وبسته بندی معیاری محصوالت زراعتی مخصوصآ میوجات بشمول پسته، بادام وانگور. 

 خت رسک ها وجاده ها سا 

 .ایجاد منایندگی وزارت تجارت وصنایع مبنظور تقویت امورتجارتی وصنعتی 

 .فراهم ساخنت قرضه های زراعتی 

 .جمع آوری عواید بشکل شفاف تا باعث ایجاد اعتامد میان مردم گردد 

ارقاموشاخصها:.7.4

تعدادعنوان

 دراست 54بیشرت %میزان فقر

ر به تفکیک ساحه زیست  میزان نفوس درسن کا

شهری ودهاتی

 ٪۴۷ودرشهر  ٪۳۸در دهات 

 ٪۵۳فیصدی نیروی کار

 سال که شامل کار هستند 15نفوس زیر سن 

 ۵.۹میزان وسطی خانوار

 حد اوسط میزان درآمد خانوار های شهری وروستائی

 ٪۶۷ومردان  ٪۱۳زنان میزان مشارکت نیروی کار به تفکیک جنسیت

 ٪۳۳ومردان  ٪۸۷زنان اری به تفکیک جنسیتمیزان بیک

 ٪۷۲نیروی کار باسواد

 می باشد 52.2سایر بخش ها %  41.7در زراعت %سهم اشتغال درسکتور اقتصاد ) تولید وتجارت(

میزان رسمایه گذاری خصوصی) دخلی وخارجی( به 

تفکیک سکتور

۱۶٪ 

 افغانی 3771857000ارزش تولیدات وخدمات

افغانی وارزش تقریبی واردات   ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ارزش تقریبی صادارات ش صادرات  و وارداتمقدار و ارز 

 افغانی  ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

اقالم صادراتی:میوه خشک، میوه تازه، پیاز، گندم، مواشی مخصوصآ اقالم عمده صادراتی ووارداتی  نوعیت / ارزش / مقدار

 گوسفند.
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 وزارت اقتصاد

 الت، منسوجات وغیرهاقالم وارداتی: آرد، برنج، روغن، ماشین آ 

میزان عواید شامل عواید مالیاتی وغیر مالیاتی / 

مجموع عواید والیت به تفکیک سکتور

 (۱۳۹۶درسال )افغانی   ۱۸۹۲۳۲۲۳۴

رشکت تولید یخ، رشکت تولید موزایک وسنک مرمر، رشکت دیک بخار تعداد فابریک تولیدی/ صنعتی ونوع فعالیت شان

 سازی.

 ود نداردوجپارک های صنعتی

 بانک دولتی ویک کوپراتیف زراعتی خصوصی. ۲بانک خصوصی،  ۵تعداد بانک ها به تفکیک دولتی وخصوصی

 بانک قرضه دهنده ۳تعداد موسسات مالی قرضه دهنده

 ٪۱۰فیصدی دسرتسی افراد به خدمات مالی

 وجود نداردبنادر تجارتی وگمرکات

دالر بودجه بوده وازین میان  ۵۹۷۴مبلغ  ۱۳۹۶سکتور خصوصی درسال  دسکتور اقتصاد ورش مجموع بودجه انکشافی

، عمده ترین  دلیل که بودجه بصورت کل مبرصف نرسیده است شامل نرسیدن بوقت ویا ان مبرصف رسیده است ۱۸٪

 عدم ارسال بودجه دربعضی کودها ازسوی وزارتخانه مربوطه به واحد دومی آن میباشد.

:ولتیموسساتهمکارغیرد.7.5

 SCA 

 AKF 

 AFGHANAID 

سکتورمصونیتاجتامعی:.8

و فقر ت از بی بضاعت جهت نجاو فقیر ر قشااکمک به ی و سیب پذیرآکاهش ی ستادر راجتماعی امصئونیت ر سکتو

اری تقویه سرمایه گذرزد. وش میفغانی تالاسنن و سالمی ی اشهای ارزبر مبنار سر کشواسردر جتماعی الت اعدد یجاا

م تماای برار پایدد مجدار ستقرت امکاناارك اتدو فقیر اد فرای اهدفمند بری برنامه هاف نکشاو اشد رمبتنی بر 

ر و به کشوره بادوبرگشت ن هااخویکتتتتتتته نها ق آحمایت حقووخلی ن دابیجا شدگان و کنندگادت عو، مهاجری فغانهاا

ه و فارشامیدنی جهت آب آیع زتوه و خیرذ، تصفیهاج، ستخرامی باشد ر ین سکتواف اهداز اهستند ن صلی شاامناطق 

که ی به نحوار پایدف نکشال اصواسالم بر پایه ی شهرهاب و مطلوی شهرم نظاد یجااهمچنین و یست زحفظ محیط 

 ست.ر این سکتواف اهدایگر از دشته باشند داسترسی زم دالت به خدمار همه مناطق کشو

ن ، انر زمواادث ، با حورزه مبا، معلولینا و عی شهدجتماا رمور و اکا بختتتتش هتتتتای جتماعی شاملامصئونیت ر سکتو 

 میگردد که معلومات هربخش ذیآل بیان می گردد:دت کنندگان عومهاجرین و وامورکوچی ها م نسجاا

کارواموراجتامعی،شهداومعلولین:.8.1

وختارج کشتور، تنظتیم تامینتات عمدتاً اهداف وفعالیت های این اداره تامین کاربرای اتبتاع واجتد رشایتط کتار درداختل 

اجتامعی ، پیشربدامورتعلیمی وتربیتی کودکستانها، شیرخوارگاه ها، امورتعلیمی وتربیتی ومعیشتی روزنتونها، آموزشهای 

فنی وحرفوی برای اقشارآسیب پذیر جامعه، تادیه حقوق برای متقاعدین و ورثه شهداومعلولین وسایرتامینات اجتامعی را 
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بتتاب   2متراجعین دربختتش هتتای ورثته شتتهدأ، معلتتولین ومتقاعتدین دارد فعتتآل دارای  4000زدیتتک بتته  احتوامیکندکته ن

 طفل آموزش وپروش می بیند.  52کودکستان و یکباب پرورش گاه میباشد که درآن به تعداد 

عودتمهاجرین:.8.2

زوالیتتت ستتمنگان بتته بتته همتته گتتان معلتتوم استتت کتته درجریتتان ستته ده جنتتگ تعتتداد زیتتاد هموطنتتان متتا باالخصتتوص ا

کشتتورهای همستتایه وستتایر کشورهامهاجرشتتدند، بعتتداز روی کتتار آمتتدن حکومتتت موقتتت وانتقتتالی تتتا بحتتال تعتتداد 

زیتتادی بتته وطتتن عتتودت منتتوده انتتد، کتته عتتده آنهتتا درولستتوالیها اصتتلی وعتتده دیگرآنهتتا مبنظوردریافتتت کاربتته 

استتکان مجتتدد مهتتاجرین یتتک معضتتله  شتتهرایبک جابجاشتتده انتتد کتته تعتتداد شتتان بتته صتتدها تتتن میرستتد وموضتتوع

 فوق العاده حاد درسطح والیت سمنگان  است.

واحتتد مستتکونی  1000مطتتابق برنامتته وزارت، بتترای استتکان مجتتدد مهتتاجرین بتته استتم شتتهرک مهتتاجرین بتته کمیتتت 

درقستتمت کوتتتل دلخکتتی ولستتوالی حرضتتت ستتلطان  تحتتت ستتاختامن بتتوده امتتا بتته نستتبت عتتدم موجودیتتت آب 

 وزیع منرات رهایشی برای مستحقین را به کندی مواجه منوده است.آشامیدنی پروسه ت

 امورزنان .8.3

 وضعیت بهبود برای کننده تسهیل و کننده رهربی اداره یک زنان امور وزارت های اسرتاتیژی به مطابق زنان امور ریاست

ه تابحتال توانستته تتالش هتای ک بوده اجتامعی و فرهنگی حقوقی، ، اقتصادی عرصه های در زنان سازی وتوامنند زنان

 هتایی میکتانیزم و عتدالت بته محبتوس زنتان دسرتستی و حقتوق مخصوصتآ زنتان همته وضتع بهبود بسیار موثری بخاطر

 در دخترتان تحصتیل و تعلتیم تتداوم، مکاتتب در دخرتان شمولیت افزایش ،شان قضایای در موقع به و عادالنه رسیدگی

 رشد سازی زمینه و کشور اقتصادی مختلف های درعرصه زنان گیری سهم لی،عا تحصیالت موسسات سایر و ها پوهنتون

 تستاوی هزینه، پر های عروسی و ناپسند های رواج و رسم درباره دهی آگاهی ، درجامعه شان کفایی خود منظور به زنان

 قتانون و وادهختان قتانون زن، علیته خشتونت منتع رهتربی، و اداره در زنتان مشتارکت و نقش افزایش اجتامعی، جنسیت

 دهد انجام وولسوالیها مرکز در املللی بین و ملی نهادهای همکاری به حرفوی های پروژه ایجاد و یتیم اطفال رسپرستی

 وتوانستته گردیتده بهرت وساختارها دولتی دوایر سازمانها، موسسات، ها، درنهاد زنان حضور که گردیده سبب درنتیجه که

قابل تذکراست گردند. شان برحق حقوق وخواستار برساند ومقامات مسولین گوش هب را خود همنوعان وصدای مشکالت

که اکرثآ فعالیت های صورت گرفته درمناطق شهری ومراکزولسوالی ها متمرکز بوده وبیشرتین زنان درسطح قراء وقصبات 

 و ولسوالی های دورافتاده ازآن محروم اند. 

مبارزهباحوادث .8.4

ث درقسمت مدیریت حوادث که شامل معرفی نقش ها و مسئوولیت های کمیته والیتی مدیریت ریاست مبارزه با حواد

حوادث، طرز العمل های کاری برای کاهش خطر، اعاده واکنش علیه خطرات را ترشیح میدارد. به همین ترتیب این 

أثیرات، فعالیت های نجات، اداره اصول،  ساختار ها و طرز العمل ها برای کاهش )تخفیف( خطر، آمادگی ، ارزیابی ت

 ین حوادثخسارات جانی و مالی ومترضرامداد رسانی و اعاده را بیان مینامید وهدف این اداره عبارت از کاهش 

 میباشد. 

منازل مسکونی دروالیت سمنگان خامه وچوپ پوش بوده که سطح آسیپ پذیری ناشی از  95طور تقریبی نزدیک به ٪

واز طرف هم این والیت درکمر بند زلزله واقع میباشد،قطع بی رویه جنگالت وکوهستانی  خطرات زلزله را باال می برد
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 ۱۰۰۰بودن این والیت باعث بوجود آمدن حوادث طبیعی ازجمله سیالب های بسیار مدهش گردیده که همه ساله 

چک آبی، بندهای آب منزل رهایشی مردم، ده ها کیلومرت رسک، کانال ها، چاه های آب، پل وپلچک، بندهای برق کو 

زراعتی، وصدها جریب زمین آبی وللمی را خساره مند ساخته وسبب تلف شدن ده ها راس مواشی حتی باعث هالکت 

دروالیت سمنگان ایجاد گردیده ودوشادوش سایر  ۱۳۸۸انسان ها میگردد، ریاست مبارزه با حوادث در اواخر سال 

ث فعالیت مینامید، درطی ده سال اخیر یک سلسله کارها ازجانب ادارات وموسسات همکار بخاطر کاهش خطرات حواد

دولت وموسسات همکار درسطح والیت سمنگان صورت گرفته که شامل ساخت دیوارهای استنادی وگبیونی، تنظیم 

 مسیر سیلربها، تنظیم آبریزه ها، کشت گیاهی، احیاء جنگالت، اعامر رسبندها، پیشربد آگاهی عامه وغیره میباشد اما

فعالیت های ذکرشده با توجه به وسعت وحجم حوادث بسنده نبوده وازطرف دیگر این ریاست با مشکالت چون عدم 

شناسای دقیق وعلمی نقاط آسیب پذیر، نبود نقشه های خطر، نبود سیستم هشدار دهی قبلی، نبود گدام بخاطر 

 باشد.ذخیره وحفظ مواد غذای وغیر غذای، نبود تشکیل کافی وغیره مواجه می

:افسکتورمصونیتاجتامعیفرصتهایموجودرشدوانکش .8.5

معیاد ادارات ونهادهای تطبیق کنندهظرفیت ها ومنابع موجودشامره

تطبیق

امنیت وهمکاری مردم: دراکرث نقاط والیت سمنگان امنیت تامین ۱

بوده وزمینه تطبیق پروژهای انکشافی دربخش های مختلف مساعد 

متام مردم این والیت شامل گروپ ها واقشار مختلف جامعه میباشد و 

از کارها وفعالیت هایکه دربخش زیربناها صورت میگیرد، بطور همه 

 جانبه همکاری واستقبال مینامیند.

نهادهای امنیتی باهمکاری 

 مردم

 کوتاه مدت

حامیت همکاران ملی وبین املللی: نهادهای مذکور دربخش های ۲

رسک ها، اعامرجادها، اعامر کانال های آبیاری،  مختلف چون اسفلت

اعامر دیوارهای محافظتی، متدید شبکه های برق وغیره سکتورزیربنا 

را همکاری مینامیند، درصورتیکه زمینه فعالیت نهادهای یادشده 

خوبرت مساعد شود وهمکاری آنها بیشرت جذب گردد، میتواند باعث 

ه ودرنهایت بسرت رشد کاهش ورفع مشکالت دراین سکتور گردید

 وانکشاف اقتصادی مساعد خواهد شد.

وزارتخانه های شامل این 

 سکتور

 کوتاه مدت

موجودیت معادن: والیت سمنگان دارای معادن زیاد بوده که تعدادی  ۳

آنها شناسای واستخراج گردیده است وتعداد دیگر آنها هنوز تثبیت 

سنگ است که نشده، یکی ازمعادن مهم وغنی این والیت ذغال 

درسطح کشور ومنطقه شهرت دارد وساالنه به میلیون ها تن استخراج 

گردیده وبه هزاران نفر فرصت های کار ایجاد منوده است، درصورتیکه 

دولت درقسمت استخراج ذغال توسط ماشین آالت پیرشفته وبطور 

استندرد توجه مناید، ازیکطرف ازضایع شدن ذغال جلوگیری می 

م زمینه کار بیشرت را مبردم این والیت فراهم ساخته گردد وازسوی ه

 وسطح عواید والیت ودولت بطورقابل مالحظه افزایش خواهد یافت.

 میان مدت وزارت معادن
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:مصونیتاجتامعیموانعوچالشهایموجودسدراهسکتور.8.6

  عدم پرداخت حقوق متقاعدین، معلولین وورثه شهدا بوقت معینه وبصورت مکمل 

 مبود کودکستان ها درمرکز وولسوالیها بخاطر نگهداری وپرورش اطفالک 

 نبود جای مناسب برای مهاجرین وعودت کنندگاه وعدم رسیدگی درست به مشکالت آنها 

 عدم دسرتسی بیشرت زنان مخصوصآ روستا نیشینان به حقوق مرشوع شان 

  کرث سال هتا درایتن والیتت بوقتع مترضرین حوادث سیالب ها وخشکسالی که ا رسیدگی درست ومبوقععدم

 می پیوندد.

:سکتورمصونیتاجتامعیطرحهایپیشنهادیبرایبهبودوضعیت.8.7

 .پرداخت حقوق متقاعدین وورثه شهدا بوقت وزمان معین آن 

 اعامر کودکستان ها 

 درنظر گرفنت یک محل مناسب جهت ایجاد شهرک مهاجرین 

  اهی حقوق زنان ومترضرین.ایجاد مراکز مشوره دهی جهت رهنامی ودادخو 

 رسیدگی مبوقع به مترضرین حوادث 

شاخصها:.8.9

 :وضعیت محیط زیستت درستطح افغانستتان وستمنگان کته جتز آن استت  دسرتسیبهمحیطزیستسامل

بار است، ازسوی هم همه ما با این جمله آشنا هستیم و به این کالم باور داریم که اگر آب نباشتد  بسیار شکننده و تاسف 

ها همیشته مهتم و حیتاتی بتوده استت کته بدبختانته  بدون شک زندگی نیز وجود ندارد. آب در زنتدگی روزمتره متا انستان

سمنگان ازجمله والیات است که مردم آن بشکل جدی به کمبود آب آشامیدنی وزراعتی مواجه میباشد کته ازیتن لحتاظ 

درشهر، فقر، قطع رسستام آور جتنگالت، خشکستالی نبود آب ازیکطرف وعوامل چون افزایش نفوس، مخصوصآ تراکم آن 

های پی درپی وبی توجهی دولت وملت به این امر مهم وحیاتی، باعتث گردیتده استت کته محتیط زیستت درایتن والیتت 

٪ متردم ایتن والیتت بته محتیط زیستت ستامل  ۲۲، بتا آنهتم نزدیتک بته آسیپ دیده وبه وضعیت خوبی قرار نداشته باشتد

 دسرتسی دارند.

 تن آنرا  وورثه  ۲۱۴۰تن آنرا معلولین وتعداد  ۱۸۶۰فامیل که  ۴۰۰۰تعداد : بهخدماتاجتامعیدسرتسی

شهدا تشکیل میدهد نزد این اداره ثبت وراجسرت بتوده کته بطتور متنظم معاشتات وامتیتازات شتانرا ازریاستت کتار وامتور 

افراد بی بضاعت واشخاص که بته نستبت فقتر   معلولین، تن که عمدتا ورثه شهدا، ۳۵۵اجتامعی دریافت مینامید، تعداد 

ازتحصیل بازمانده اند دربخش های مختلف حرفوی این ریاست چون خیاطی، قالین بافی، گلدوزی، ترمیم وسایل برقی، 

تتن آنترا متردان تشتکیل میدهتد،  ۱۹۰تن آنرا خانم ها وتعتداد  ۱۶۵فلز کاری وغیره آموزش دیدند که ازین جمله تعداد 

آنها دربخش هایکه آموزش دیدند شامل بازارکار گردیده اند، همچنان تعداد  ٪۳۰آموزش دیده نزدیک به  ازمجموع افراد

یتیم وورثه شهدا در پرورشگاه این ریاست تحتت آمتوزش وپترورش قترار داشتته کته بترای آنهتا   تن اطفال بی بضاعت، ۵۶

امکانتات ازطترف وزارت کتار تهیته متی گتردد کته  وقت، لباس وسایر ۳تسهیالت اعم از محل بود وباش، اعاشه گرم برای 

 اطفال مذکور الی ختم دوره تعلیمی توسط این ریاست محافظت می گردد.
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  :مردم بیکار اند،بته  ٪۴۰مردم زیرخط فقر زندگی داشته وبیشرت از ٪۵۰نزدیک به  دروالیت سمنگان اشتغال

والیت ازسوی خانم ها رسپرستتی میشتود، تعتداد  فامیل دراین ۴۰۰۰اساس معلومات ریاست کارواموراجتامعی حدودآ 

نفر ازخدمات تعلیامت عمومی وخصوصی بهره گرفته  ۲۰۸نفر معلول قرضه های کوچک دریافت منوده است، وجمعآ  ۵۸

تن معلول دربرنامه های انکشاف مهارت ها آموزش وفراغت حاصل منودندکته فعتآل اکرثیتت آنهتا نظتر بته  ۳۲اند، تعداد 

نفتر معلتول نیتز مشتمول کارمنتدان  ۸۵زنان درادارات مرصتوف کتاربوده و ٪۱۵ش دیدند مرصوف کار اند، رشته که آموز 

 معتادین نیز دراین والیت تداوی شدند.   ٪۱۵دولتی میباشد وهمچنان نزدیک به 

  :۴۰.۷اشتغال زایی٪ 

 الیتت ستمنگان نفر افتراد دارای معلولیتت درو  ۱۰۰۰۰حدودآ تعداد  :مصونیتبرایگروههایآسیبپذیر

تن آن نزد ریاست کار وموراجتامعی ثبت وراجسرت بوده وعمتآل امتیتاز وحقتوق  ۱۸۶۰وجود دارد که درحال حارض تعداد 

 شانرا دریافت میکنند.

 نظتر بته معلومتات آمریتت : داشنترسپناهیامسکنبررعرودتکننردهگرانوبریجاشردهگرانداخلری

فامیتل عتودت کننتده نتزد ایتن اداره  ۲۱۰امیل بیجاشده داخلی وتعداد ف ۲۲۰۰بدینسو تعداد  ۲۰۱۵مهاجرین ازسال 

واحد مسکونی میباشد برای مهاجرین درنظر گرفته شتده استت کته  ۳۵۰۰ثبت وراجسرت میباشد، یک شهرک که دارای 

یتده تن عمتآل منتره رهایشتی توزیتع گرد ۷۰۰منره خط اندازی گردیده است وازآنجمله برای تعداد  ۱۰۰۰تابحال تعداد 

است وتالش برای تهیه آب وساخت رسک شهرک مذکورجریان دارد، تابحال عودت کننده گتان وبیجتاه شتدگان درنقتاط 

وساحات مختلف والیت سمنگان بشکل پراگنده زندگی مینامیند اما بیشترتین آنهتا دراطتراف شتهر مرکتز ایبتک و مرکتز 

ه گان وعودت کننده گان دارای رسپنتاه ومستکن بیجا شد ٪۵۰ولسوالی حرضت سلطان مسکن گزین شدند، نزدیک به 

بترای بیجاشتدگان وعتودت کننتده گتان  ۱۳۹۶میباشد که اکرثیت آنها توستط خودشتان ستاخته شتده استت، درستال  

توزیتع  WFPو  UNHCR ،PINمساعدت های چون پول نقد، مواد غذای وغیتر غتذای توستط موسستات همکتار ماننتد 

 رسپناه )شلرت( ساخته شود. ۱۳۹۷فامیل درسال  ۲۰۰به گردیده است وقرار است برای نزدیک 

 :والیت سمنگان ازجمله والیات است که در درجه بلنتد حتوادث طبیعتی چتون  رسیدگیبهحوادثطبیعی

زلزله، سیالب، خشکسالی، لغزش زمین، سنگریزه، امرا  وآفات نباتی وغیره قرار داشته که همه ساله خسارات هنگفتت 

فامیتل کته ازاثتر ستیالب هتای موستومی وحریتق  ۵۰۰تعتداد  ۱۳۹۶د بجا می گزارد، درطول سال مالی وجانی را ازخو 

مترضر گردیده بودند، برایشان مواد غذای کته شتامل آرد، روغتن، بترنج، لوبیتا، شتکر، وغیتر غتذای ماننتد کمبتل، کیتت 

توزیتع گردیتد، همچنتان   IOM وWFPآشپزخانه وسایر وسایل بود، توسط اداره مبارزه با حوادث ونهادهای همکار چتون 

مرت  ۶۳۰درقسمت پروژه های زیربنای چون ساخت پل وپلچک فعالیت های خوبی صورت گرفته است طوریکه بیشرت از 

 .دیوار محافظتی توسط دفرت افغان اید در دوطرف کنار دریا اعامر گردیده است

 ری آن غیرفعال است. باغ وجود داردکه یکی آن فعال ودیگ ۲: تعداد تعدادباغهایزنانه 

 دوباب کودکستان خصوصی وجود دارد :تعدادکودکستان 

 یکباب پرورشگاه دولتی.:تعدادپرورشگاهها 

 وجود ندارد. :تعداددارالیتامها 
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 وزارت اقتصاد

 نفر که ازاثر جنگ معلول شدند، ثبت ریاست  ۲۰۰۰تعداد : تعدادمعلولینوانسیتیوتهایتعلیمیآن

 کار واموراجتامعی میباشد

ان  ٪۵۵دالر بوده که ازین میان  ۱۹۶۸۶۶مبلغ  ۱۳۹۶بودجه انکشافی سکتور مصونیت اجتامعی درسال  مجموع

، عمده ترین  دلیل که بودجه بصورت کل مبرصف نرسیده است شامل نرسیدن بوقت ویا عدم مبرصف رسیده است

 ارسال بودجه دربعضی کودها ازسوی وزارتخانه مربوطه به واحد دومی آن میباشد.

:موسساتهمکارغیردولتی.7.5

  ویلت هنگر هیلفه 

 بنیادانکشافی آقا خان 

  هلوترست 

 کمیته سویدن برای افغانستان 

 افغان اید 

 یونین اید 

 ORD 

 WAW 

 ECW 

 وتحلیلجندر:،ساختارهایاجتامعی.9

 ر ذیل اند:عالیت دارند که نام های آنها قراف عمآل حزب سیاسی دروالیت سمنگان ۸تعداد احزابسیاسی:.9.1

  .حضوردفاترومنایندهگیهایسازمانمللمتحدوهمکارانانکشافیدولمتحابه:9.3

وغیره  UNAMA ،ASIA FOUNDATION ،UNICEF ،UNOPSوجود داشته متباقی دفاتر نذیر   GIZتنها دفاتر 

 فعالیت دارند اما عمآل منایندگی ندارند. 

 وضعیتکوچیها: .9.4

آدرس شامره متاس محل فعالیت مسول حزبشامره 

جاده قطب الدین تعمیرمعلم  0777125958 حزب متحد ملی  محمد داود 1

اکرب 

رسک دره صوف  0795754270 جنبش ملی اسالمی افغانستان عجب خان2

تعمیر معلم اکرب 0772022141 افغان ملت محمد عمر3

کوچه لیسه ایبک  0773032729 گ ملیغورخن محمد نعیم 4

گذرمسجد پشه خانه 0792404477 حزب ملت متحدافغانستان محمد حنیف 5

حصه اول کارته صلح  0778870830 حزب حق وعدالت  نادرشاه 6

رسک گدام گذر مسجد پشه   حزب ملی ترقی مردم افغانستان  اول گل7

خانه

کندل خانگذرمسجد جمعیت اسالمیمحمد آصف 14
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 وزارت اقتصاد

در والیت سمنگان خوب است اما در قسمت تهیه اب آشامیدنی، علوفه واب مواشی در بعضی  ها در کل وضعیت کوچی 

 از نقاط این والیت دچار مشکل هستند. 

  .فعالیترسانهها:9.5

ملی( و در بخش خصوصی رادیو های سیامی  تلویزیون رادیو ، یک تلویزیون )دستگاه جریدهدروالیت سمنگان یک 

 فعالیت دارند. یقت صلح، رستم، شهروند وحق

 :ن.فرهنگوجوانا9.6

سمنگان نیز مانند سایروالیت دارای بیشرتین نیروی جوان میباشد که جهت بهبود وضعیت اقتصاد، اجتامعی سیاسی  

وفرهنگی کار مینامیند اما متاسفانه اکرثیت مطلق جوانان دراین والیت ازمعضل بیکاری رنج می برد، درصورتیکه زمینه 

 .آنها مساعد گردد بدون شک باعث بهبود وضعیت فعلی خواهد شدکار برای 

.حقوقبرشی:9.7

موجودیت فضای امن دروالیت سمنگان باعث گردیده است که ازیکطرف سطح جرایم وخشونت ها دروالیت بلند نبوده 

ورای علام، نهاد وازطرف هم زمینه بهرت را برای فعالیت های نهادهای حقوق برشی مساعد سازد، درسطح این والیت ش

های جامعه مدنی، کمیته های دادخواهی، رسانه ها، منایندگی حقوق برش، ریاست امور زنان، نهادهای عدلی وقضای  

ارگانهای امنیتی وملکی بشکل هامهنگ وکنارهم در راستای تامین عدالت، دفاع ازحقوق زنان وافراد مترضر، تقویه 

، تدویر برنامه های آگاهی دهی ورسیدگی به قضایا فعالیت مینامیند وتابحال دیموکراسی، مبارزه با جرایم وخشونت ها

دستآورد های خوبی نیز دراین صورت گرفته که درنتیجه وضعیت حقوق برشی، تامین عدالت ودیموکراسی مبراتب بهرت 

 ازگذشته گردیده است.

  .حقوقمدنی:9.8

بوده وادارات مرصوف عرضه خدمات دربخش های مختلف خوشبختانه دراکرث ساحات والیت سمنگان امنیت تامین 

میباشد همچنان موسسات غیر دولتی، جامعه مدنی وسایر دفاتر متویل کننده درکنار ادارات دولتی دراین والیت 

فعالیت دارند، نهاد حقوق برشی درقسمت تامین حقوق برشی وحقوق شهروندی دادخواهی وتالش مینامیند که فعال 

 .ین والیت ازحقوق شهروندی خویش برخوردار میباشنداکرثیت مردم ا

  .اموردینیومذهبی:9.9

الحمد الله متام مردم والیت مسلامن میباشد که دررستارس این والیت امور دینی ومذهبی بدون کدام مشکل ومحدودیت 

آن مساجد  ۱۰۴ان تعداد مرکز دینی ومذهبی وجود داشته که ازین می ۱۸۳۰بطورمجموعی تعداد   به پیش برده میشود،

 آن حسینیه ها وتکایا میباشد. ۱۸۶آن مساجد غیر رسمی و ۱۵۴۰رسمی، 

نهادهایجامعهمدنی: .9.2

 .نهاد مدنی ثبت وراجسرت میباشد که تعداد آنها عمآل فعالیت دارند ۲۰دروالیت سمنگان تعداد 

مسول شامره

حزب

محل اسم شوراها

فعالیت

آدرسمنربجوازوتاریخ

نهاد دفاع ازحقوق مردم وجوانان  محمد داود 1

 سمنگان 

مقابل 

 منزل والی 

0777125958 23/2/1389مورخ 1992
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 وزارت اقتصاد

انجمن اجتامعی فروشنده گان  عبدالخالق 2

 میوه خشک ایبک 

0799848812 23/5/1391مورخ 2184 بازارپاین 

شورای مشعل العلم جوانان  عبدالرحیم3

 مرکزسمنگان 

0776320688 10/12/1393ورخم572 شهر ایبک 

شورای اقوام بی بضاعت  محمد نعیم 4

 افغانستان 

کوچه لیسه 

 ایبک 

 20/7/1393مورخ 4090

شورای اجتامعی اییبک مرکز  احمد نوید 5

 سمنگان 

کارته صلح 

مقابل 

 امنیت ملی 

0796585865 28/11/1394مورخ203

محمد 6

 ابراهیم

0770628892 5/11/1392مورخ410 ن سمنگا مجمع علمی جوانان سمنگان 

مناینده گی اتحاد جوانان  خدایداد7

 سمنگان 

مقابل 

 شهرداری 

0797635708 12/3/1393مورخ 777

انجمن اجتامعی باغداران  داکرتسید  8

 فیروزنخچیر

ولسوالی 

 فیروزنخچیر

0778673892 23/12/1394مورخ2009

شهرایبک  شورای زنان تجارت پیشه  شکیال9

اده قطب ج

 الدین 

0775914061 25/12/1392مورخ628

انجمن اجتامعی معرفت مقیم  عنایت الله 10

 والیت سمنگان 

مقابل 

حامم 

 سمنگان

25/5/1395 0778005969

کوچه  صنایع دستی بانوان وجیه11

 مخابرات 

 

مولوی 12

محمد 

 ظاهر

مقابل  شورای مقاومت 

هوتل 

 مروارید

 0772949877 30/5/1395مورخ2258

مولوی 13

 عبدالله 

شورای اجتامعی مردم والیت 

 سمنگان

کارته صلح 

مقابل 

مسجد 

 جامع 

 0777045588 

سید 14

 رحمت الله 

دره صوف  انجمن اجتامعی صنایع دستی

 پاین 

 0774521089 11/11/1395مورخ1739

انجمن اجتامعی زنان دره صوف  عتیق الله 15

 باال

دره صوف 

 باال

 0774284510 11/11/1395مورخ1738

 07720608204 22/10/1395مورخ24768دره صوف انجمن اجتامعی کارگران ذغال  جاوید16
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 وزارت اقتصاد

 

 

 

 



 باال  سنگ دره صوف باال

دره صوف  انجمن جوانان قریه چهل تن محمد17

 باال

0766285008 20/11/1395مورخ1837

کارته  سازمان جوانان سمنگان  صدرالدین 18

 خراسان 

0771417760 23/1/1396مورخ 2632

شورای اجتامعی جوانان حبش  عبدالبشیر19

 سمنگان

0774710484 21/5/1396مورخ2867 مرکز ایبک 

نهاد اجتامعی جوانان نوپا  جمعه خان 20

 ولسوالی حرضت سلطان 

حرضت 

 سلطان 

0777342312 4/5/1396مورخ2818

انجمن اجتامعی جوانان قریه صربالدین 21

دلخکی 

 قریه

دلخکی 

13/9/13960774641341مورخ1256
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 وزارت اقتصاد

 فصل سوم
بودجهومرصفبودجهانکشافیبهتفکیکسکتور

معارف:

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

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

مکاتب  6داراملعلمین،  6مکاتب تعلیامت عمومی،  277اتباع کشور به تعلیم و تربیه با کیفیت میباشد، بتعداد 

 مدارس دینی، فعالیت دارند. 9تخنیکی، 

ه اناث در این مکاتب مشغول آن از طبق 48,907ذکور و  69,979شاگرد که از آنجمله  118,886مجموعا به تعداد 

  فراگیری دانش هستند.

 معلومات مخترص  را در مورد وضعیت معارف این والیت بیان میکند.  جدول ذیل

 معارف

 مدارس داراملعلمین مکاتب عمومی کتگوری
مکاتب 

 تخنیکی

 تعداد شاگردان

 مجموع اناث ذکور

 6 9 6 277 تعداد
69,97

9 

48,90

7 
118,886 

دهه گذشته در اثر فعالیت، سعی و تالش دولت جمهوری اسالمی افغانستان فامیل ها عالقمند بیشرت به تعلیم و در یک 

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

 هد. قسمیکه در فوق دیده میشود یک رقم قابل مالحظه را نشان مید

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

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

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

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

509,92

9  

 

449,24

6   

286,97

8  

عادی بودجه  
 افغانی 000 به ارقام

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

509,929  

 60,683  
 20,187  

انکشافی بودجه  
 افغانی 000 به ارقام
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 وزارت اقتصاد

  جزئیات بودجه معارف والیت سمنگان در شکل ذیل انعکاس داده شده.

 تعداد پروژه های که در این والیت از طریق وزارت معارف تحت تطبیق میباشد قرار ذیل است.

 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجهپروژه

 %33 8,721,020 اعامر و تجهيز مکاتب تعليامت عمومی

 %0 350,665 مديريت و ارتقای ظرفيت

 %89 1,910,000 تعليامت اسالمی

 %98 900,099 سواد آموزی و تعليامت غ  رسمی

 %55 23,561,410 والیت رسحدی شامل وغرب 11پروژه های انکشافی 

 %0 600,000 2پروژه انکشاف مهارتهای افغانستان دور 

 %100 42,000 انکشاف و تقویت برنامه های سواد آموزی

 %0 17,349,644 وجوه غیر مرشوط والیات

 %55 3,315,301 استخدام معلیمین &;اناث در روستا ها

 EQUIP 83,336 0%تکمیل پروژه های باقیامنده مکاتب نا تکمیل 

 %0 3,849,381 اعامر مکاتب برای تیز هوشان در هفت شهر بزرگ

 %33 60,682,856مجموع

زراعت:

وضعیت زراعتی سمنگان بخاطر کمبور آب با رکود مواجه است، اما باشندگان آن با داشنت دشت ها و تپه های وسیع 

خاکی، مرصوف باغداری میباشند. آلوبخارا، آلو، پسته، چارمغز، زردآلو و زیره از محصوالت مهم این والیت میباشند، 

، جواری، حاصالت خوب در این والیت دارد، همچنان تربوز و اسپ های بزکشی این والیت از شهرت همچنان گندم، جو

سمنگان، از منبع بزرگ آب این والیت میباشد. به اساس معلومات ریاست  –زیاد برخوردار است. دریای تاشقرغان 

جریب  677,500ی و همچنان هکتار زمین للم 73,000هکتار زمین آبی،  222,000زراعت زمین های سمنگان از 

 زمین آن از درخت های چنار، پنجه چنار، توت، زردآلو، آلو، آلوبخارا و شفتالو پوشیده است.

قسمیکه در شکل دیده میشود بودجه انکشافی بخش زراعت والیت سمنگان به مراتب بیشرت از بودجه عادی  بودجه:

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

 خوب در این بخش باشیم. 
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 وزارت اقتصاد

پروژه های انکشافی در والیت سمنگان در حال تطبیق میباشد که جزئیات آن قرار رشح ذیل است.  12به تعداد  

 زراعت 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجهپروژه

 %5 19,151,600 ی بذری و کود کیمیاویتهیه و توزیع &;تخمها

 %25 1,338,246 برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی

 31,283,354 34% (NHLPبرنامه ملی باغداری و مالداری )

 %88 1,410,032 مبارزه علیه آفات و امرا  نباتی

 288,561 68% (Border Projectانکشاف زراعت در ولسوالی های رسحدی )

 37,002,467 70% (OFWMPم آب در مزرعه ) تنظی

 %100 3,134,000 توسعه کشت پخته و زعفران

 %100 1,912,795 برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشرتاک جامعه

 %100 102,941 پروژه آبیاری و ذخایر آب

 1,101,353 99% (ZECSرسدخانه های انرژی صفری )

 %11 806,510 ائیایجاد باغچه های خانگی و مصونیت غذ

 %0 3,485,048 پروژه های انکشافی والیتی

 %45 101,016,907 مجموع

در والیت سمنگان یک پوهنتون دولتی که دارای سه پوهنحی میباشد فعالیت دارد.  تحصیالتعالی:

 تن استادان مرصوف تحصیل میباشند.  56محصل تحت نظر  1,822پوهنتون سمنگان دارای تعداد 

 یل جزئیات بیشرت ارایه شده:در جدول ذ

 تحصیالت عالی

 تعداد محصلین تعداد استاد تعداد پوهنحی ها پوهنتون کتگوری

 1,822 56 3 سمنگان تعداد

 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

119,35

7  

 

101,01

7  

 45,684  

انکشافی بودجه  
 افغانی 000 به ارقام

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 

119,35

7   

18,340  

 

11,657  

عادی بودجه  
 افغانی 000 به ارقام
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 وزارت اقتصاد

مجموعا بودجه که وزارت تحصیالت عالی برای والیت سمنگان تخصیص داده بالغ میشود به  : بودجهتحصیالتعالی 

 این مبلغ مربوط به بودجه عادی بوده و اندک آن در بخش انکشافی مبرصف میرسد.ملیون افغانی که فیصدی زیاد  49

در این بخش تحت تطبیق میباشد 1397رصف یک پروژه انکشافی در سال   

 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 ٪0 1,500,000 تدویر برنامه های ماسرتی و شبانه در نهاد های تحصیلی

 ٪0 1,500,000 مجموع

:صحتعامه

 احصائیه مراکز عرضه خدمات صحی در والیت سمنگان قرار جدول ذیل میباشد. 

 صحت

 ظرفیت تداوی مریضان تعداد دکتوران پوسته صحی شفاخانه دولتی کتگوری

 13,056 49 160 4 تعداد

ارت صحت عامه در نظر گرفته بودجه که برای عرضه خدمات صحی در والیت سمنگان از جانب وز :بودجهبخشصحت

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 49,400   47,900  

 30,817  

 000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 49,400  

 1,500   -    

   000بودجه انکشافی ارقام به 

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

310,51

9  

 

27,129  
 

11,251  

 000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

310,51

9  

 

283,39

0   

125,12

7  

   000بودجه انکشافی ارقام به 
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 وزارت اقتصاد

شده در گراف ذیل نشان داده شده، و گراف نشان دهنده این است که بیشرتین بخش بودجه باالی پروژه های انکشافی 

مبرصف میرسید.  

 تعداد پروژه های انکشافی که از جانب وزارت صحت عامه در این والیت در حال تطبیق میباشد قرار ذیل است:   

 1397کشافی پروژه های ان

بودجهپروژه
فیصدی

مرصف

 ٪60 306,000 برنامه ملی معافيت کتلوی

 ٪76 40,282,000 بهبود کيفيت خدمات درشفاخانه ها به سطح ملی

 ٪61 6,137,823 تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات کشور

اعامر وبازسازی شفاخانه ها وکلینیک ها در والیات وخریداری 

 تجهیزات طبی
11,617,800 35٪ 

 ٪68 106,072,790 تقویت نظام صحی در مرحله عبور

 ٪95 9,172,018 والیت رسحدی شامل وغرب 11پروژه های انکشافی 

 ٪53 450,000 تقویه سیستم صحی )روندسوم(

اعامر کلینیک ها، شفاخانه ها و پروژه های والیتی برای سال های 

 1397و  1396
6,834,000 0٪ 

 ٪29 20,502,000 بسرت نسائی ووالدی والیتی سمنگان 100 اعامر شفاخانه

 ٪0 17,544,236 اعامر وبازسازی تاسیسات صحی دروالیات از وجوه غیرمرشوط

 ٪0 64,471,434 پروژه صحتمندی

 %283,390,10144 مجموع

:انرژیوآب

ت دارد که روی تنظیم آب های این والیت در عرصه فراهم منودن منابع تولید برق و مدیریت آبها فعال یک پروژه فعالی

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 15,646  

 6,024  
 4,033  

 000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

15,646  

 9,622   8,225  

   000بودجه انکشافی ارقام به 
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 وزارت اقتصاد

 مترکز دارند. 

: بودجه والیت سمنگان در گراف ذیل نشان داده شده، مقدار زیاد بودجه روی بخش عادی مبرصف خواهد بودجه

   رسید.

 پروژه های انکشافی که در سال جاری در این والیت در حال تطبیق میباشد قرار ذیل اند  

 1397پروژه های انکشافی 

 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 ٪85 9,622,065 پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در افغانستان

 ٪85 9,622,065 مجموع

 :فوایدعامه

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

 637کیلومرت میباشد که از آن جمله  843ده میباشد. رسکهای والیت سمنگان قیرریزی شده و رسکهای جغل اندازی ش

 کیلومرت اسفالتی است. 206کیلومرت جغلی و 

بودجه وزارت  فواید عامه در والیت سمنگان بالغ میشود به یک ملیاردافغانی که جزئیات آن در شکل ذیل نشان بودجه:

امه در این والیت برای مقاصد انکشافی در نظر گرفته شده و مقدار % بودجه وزارت فواید ع90داده شده. بیشرت از 

  بسیار کم آن برای فعالیت های عادی مبرصف خواهد رسید. 

   

 پروژه های موجود انکشافی که از جانب وزارت فواید عامه در والیت سمنگان تحت تطبیق میباشد قرار ذیل است.

 1397پروژه های انکشافی 

 یصدی مرصفف بودجه پروژه

 ٪43 844040026 کيلومرت 180ساختامن رسک &;دره صوف الی یکاو لنگ به طول 

 ٪71 204,570,000 دیزاین و ساختامن رسک های داخل شهر ایبک

 ٪0 90,870,000 ساختامن رسک از دره صوف الی معدن شباشک

 ٪44 1,139,480,026 مجموع

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

1,192,55

5  

 53,075   51,528  

 000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

1,192,55

5  

 

1,139,48

0  

 506,266  

   000بودجه انکشافی ارقام به 
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 وزارت اقتصاد

 
 

پروژههایانکشاقیسمنگان:

 انکشافیلستپروژههای

مرصف بودجه پروژه اداره

2,277,099 اعامر تعمیرات مستوفيت ها در سطح  2,277,099

 واليات

 وزارت مالیه

64,000 ارتقای ظرفیت برای کارمندان  102,510

&nbspوزارت مالیه به شمول جندر; 

 وزارت مالیه

84,600  وزارت مالیه برنامه آموزشی درازمدت 182,000

1,942,902  وزارت حج ، ارشاد و اوقاف اعامر مساجد 9,950,372

9,221,162  وزارت حج ، ارشاد و اوقاف پروژه های والیتی -اعامر مساجد  19,712,641

2,851,708  وزارت معارف اعامر و تجهيز مکاتب تعليامت عمومی 8,721,020

-  وزارت معارف مديريت و ارتقای ظرفيت 350,665

1,703,130  وزارت معارف يامت اسالمیتعل 1,910,000

880,205  وزارت معارف سواد آموزی و تعليامت غ  رسمی 900,099

12,870,514 والیت رسحدی  11پروژه های انکشافی  23,561,410

 شامل وغرب

 وزارت معارف

- پروژه انکشاف مهارتهای افغانستان دور  600,000

2 

 وزارت معارف

42,000 مه های سواد انکشاف و تقویت برنا 42,000

 آموزی

 وزارت معارف

-  وزارت معارف وجوه غیر مرشوط والیات 17,349,644

1,839,053 ;اناث در nbspاستخدام معلیمین & 3,315,301

 روستا ها

 وزارت معارف

- تکمیل پروژه های باقیامنده مکاتب نا  83,336

 EQUIPتکمیل 

 وزارت معارف

- ان در هفت اعامر مکاتب برای تیز هوش 3,849,381  وزارت معارف
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 وزارت اقتصاد

 شهر بزرگ

- تدویر برنامه های ماسرتی و شبانه در  1,500,000

 نهاد های تحصیلی

 وزارت تحصیالت عالی

91,575 حامیت از فعالیت های حقوقی،  134,630

&nbspپالن گذاری و ادغام مجدد; 

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کننده گان

961,603 وزارت مخابرات و تکنالوژی  ;فایرب نوریnbspتوسعه شبکه & 938,000

 معلوماتی

120,000 تقویت سیستم پالن گذاری، نظارت  120,000

 وارزیابی

 وزارت اقتصاد

-  وزارت اقتصاد مدیریت پروژه های کوچک رسحدی 425,040

- ترميم، ثبت، حفظ و مراقبت آثار  1,509,400

 باستانی در مرکز و والیات

 وازرت اطالعات و فرهنگ

184,000  وزارت صحت عامه برنامه ملی معافيت کتلوی 306,000

30,436,218 بهبود کيفيت خدمات درشفاخانه ها به  40,282,000

 سطح ملی

 وزارت صحت عامه

3,714,117 تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات  6,137,823

 کشور

 وزارت صحت عامه

4,079,346 ه ها وکلینیک اعامر وبازسازی شفاخان 11,617,800

 ها در والیات وخریداری تجهیزات طبی

 وزارت صحت عامه

71,837,331  وزارت صحت عامه تقویت نظام صحی در مرحله عبور 106,072,790

8,680,150 والیت رسحدی  11پروژه های انکشافی  9,172,018

 شامل وغرب

 وزارت صحت عامه

237,108  ت صحت عامهوزار  تقویه سیستم صحی )روندسوم( 450,000

- اعامر کلینیک ها، شفاخانه ها و پروژه  6,834,000

و  1396های والیتی برای سال های 

1397 

 وزارت صحت عامه

5,958,610 بسرت نسائی  100اعامر شفاخانه  20,502,000

 ووالدی والیتی سمنگان

 وزارت صحت عامه
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 وزارت اقتصاد

- اعامر وبازسازی تاسیسات صحی  17,544,236

 غیرمرشوطدروالیات از وجوه 

 وزارت صحت عامه

-  وزارت صحت عامه پروژه صحتمندی 64,471,434

275,000 هآمهنگی و تطبیق پالن کاری ملی  275,000

 برای زنان افغانستان

 وزارت امور زنان

976,790 ;تخمهای بذری و nbspتهیه و توزیع & 19,151,600

 کود کیمیاوی

 وزارت زراعت آبیاری و مالداری

338,243 برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت  1,338,246

 حیوانی

 وزارت زراعت آبیاری و مالداری

10,635,809 برنامه ملی باغداری و مالداری  31,283,354

(NHLP) 

 وزارت زراعت آبیاری و مالداری

1,239,600  وزارت زراعت آبیاری و مالداری مبارزه علیه آفات و امرا  نباتی 1,410,032

194,983 انکشاف زراعت در ولسوالی های  288,561

 (Border Projectرسحدی )

 وزارت زراعت آبیاری و مالداری

25,964,217  وزارت زراعت آبیاری و مالداری (OFWMPتنظیم آب در مزرعه )  37,002,467

3,134,000  وزارت زراعت آبیاری و مالداری توسعه کشت پخته و زعفران 3,134,000

1,912,795 برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به  1,912,795

 اشرتاک جامعه

 وزارت زراعت آبیاری و مالداری

102,941  وزارت زراعت آبیاری و مالداری پروژه آبیاری و ذخایر آب 102,941

1,094,199  وزارت زراعت آبیاری و مالداری (ZECSرسدخانه های انرژی صفری ) 1,101,353

90,000 ای خانگی و مصونیت ایجاد باغچه ه 806,510

 غذائی

 وزارت زراعت آبیاری و مالداری

-  وزارت زراعت آبیاری و مالداری پروژه های انکشافی والیتی 3,485,048

8,224,688 پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در  9,622,065

 افغانستان

 وزارت انرژی و آب
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 وزارت اقتصاد

361,905,94

1

الی ;دره صوف nbspساختامن رسک & 844,040,026

 کيلومرت 180یکاو لنگ به طول 

 وزارت فواید عامه

144,359,56

0

دیزاین و ساختامن رسک های داخل  204,570,000

 شهر ایبک

 وزارت فواید عامه

- ساختامن رسک از دره صوف الی معدن  90,870,000

 شباشک

 وزارت فواید عامه

23,049,823 ( NRAPبرنامه ملی رسکهای روستایی ) 42,080,038

برنامه ميل دسرتيس به دهات /

(ARAP) 

 وزارت احیاء و انکشاف دهات

8,191,023 برنامه ميل تهيه آب درروستاها و آموزش  15,468,937

 حفظ الصحه محيطي

 وزارت احیاء و انکشاف دهات

-  وزارت احیاء و انکشاف دهات (NABDPبرنامه ملی انکشاف ساحوی) 5,877,240

- کمرت انکشاف یافته )والیت  پروژه والیات 35,263,440

 سمنگان(

 وزارت احیاء و انکشاف دهات

- پروژه واليات كمرت انكشاف يافته )واليت  5,760,000

 زابل(

 وزارت احیاء و انکشاف دهات

1,179,742 پروژه های والیتی -رسکهای روستائی  5,320,952

 1396;سال nbspضمیمه بودجه &

 وزارت احیاء و انکشاف دهات

97,110 شبکه های آبرسانی ،تحکیم کاری و  1,969,189

پروژه های  -حفر چاه آب آشامیدنی 

 1396والیتی ضمیمه بودجه سال 

 وزارت احیاء و انکشاف دهات

2,473,600 وجوه غیر مرشوط به والیات )انکشاف  6,019,048

 دهات(

 وزارت احیاء و انکشاف دهات

6,940,716 وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا  ابرنامه انکشاف مهارته 6,940,716

 و معلولین

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

 و معلولین

- ;الکرتونیکی سازی و nbspپروژه & 531,652

 ریفورم وزارت

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا 

 و معلولین
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 وزارت اقتصاد

3,882,649  وزارت مبارزه علیه مواد مخدر (GPIازاجراات خوب)تقدير  3,882,649

- اعامر ساختامن ریاست های مبارزه  6,863,297

 علیه مواد مخدر درمرکز و والیات

 وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

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

ارضار مواد مخدر ، ترشیح وباز نگری 

 پالیسی ها در سطح کشور

 رت مبارزه علیه مواد مخدروزا

1,010,512 ایجاد شلرت در مرکز و والیات برای  3,608,970

 معتادین

 وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

11,529,808 اعامر تعمیر اداری &;ولسوالی روی  13,400,000

 دوآب والیت سمنگان

 وزارت امور شهرسازی

700,000  ارت امور شهرسازیوز  برنامه ساختامن های عامه دولتی 700,000

21,318,184  اداره مستقل ارگانهای محلی پروژه شاروالی ها ی افغانستان 21,318,184

23,000 ظرفیت سازی ملی تعلیامت آموزش و  30,000

 آگاهی محیط زیستی

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

- اعامر جمنازیوم و آمریت های ورزشی  100,000

 درمرکز و والیات

تربیت بدنی و ریاست عمومی 

 سپورت

7,923,627 ریاست عمومی انسجام کوچی  اعامر تعم  اداری در واليات 8,804,030

 ها

22324667 رشکت آبرسانی و کانالیزاسیون  تامین آب آشامیدنی والیت سمنگان 58500000

 افغانستان

831,736,506 1,874,323,83

8 

 مجموع
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 وزارت اقتصاد

 فصل چهارم
 (ANPDF/ NPPsایاولویت)خالصهبرنامههایملیدار

 برنامهمیثاقشهروندی .1

:جدولزمانی

 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

 ارددر مرحله اول خالی مالی وجود ند مالی:ءخال

 شورای عرضه خدمات و مشارکت شهروندی شورایانکشافی:

رسآم افتتاح گردید و آمادگی ها برای تطبیق مرحله اول آن مطابق پالن  2016میثاق شهروندی در سپتمرب  وضعیت:

 در جریان است. 

 تفصیل:

جزاول:

ارایهخدماتشهری

دالرامریکائی383,130,000بودجه:

والیت از خدمات ذیل در مرحله اول بهرمند  34شورای های انکشافی قریه در  12000دود ح ارایهخدماتشهری:

 خواهند گردید: 

 دسرتسی همگانی به آب آشامیدنی  -

زیربنای شهری: حد اقل یکی از خدماتی ابتدایی ذیل)با در نظرداشت تحلیل خال موجود، ساختار اجتامعی  -

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

شورای   850: در مرحله نخست، این بخش برنامه حکومتداری وجوه مورد نیاز وجوهساحاتشهری -

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

مات چون: بهبود رسکها و آبروها، آب آشامیدنی، مدیریت امریکایی دریافت خواهد منود. شورا میتواند یکی از خد

شورای  5کثافات جامد، شامره گذاری منازل و یا برق برای منازل را انتخاب منایند. هر شورای گذر )متشکل از 

دالر امریکایی دریافت خواهند منود. شورا ها میتوانند یک و 200,000خانواده( مجموعاً  1250تا  800انکشافی و یا 

یا چند خدمات از قبیل، بهبود و یا تنظیم رسکهای درجه دوم، فراهم آوری آب آشامیدنی، پارک/ ساحات تفریحی و یا 

میدانهای بازی برای زنان و اطفال، مدیریت کثافت های جامد،برق برای روشنی منازل، پروژه ها درآمدزا برای خانم ها 

 در یافت منایند. 

عت آبیاری و مالداری، در هآمهنگی با شوراهای انکشافی، جهت رسیدگی به اقشار توسط وزارت زرا خدماتزراعتی:

فقیر و آسیب پذیر صورت خواهد گرفت. مواد مورد نیاز تولید گندم، مواد مورد نیاز باغداری، بازسازی شبکه های آبیاری 
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 وزارت اقتصاد

مد و انکشاف اقتصادی را در سطح و مدیریت آب مزارع، نگهداری منابع طبیعی، و فراهم آوری خدمات حیوانی ایجاد درآ 

 ملی و محلی اطمینان میبخشد. 

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

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

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

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

 12-7ساعت درسی و شاگردان بین صنف های  30در طول هفته  6-4ساعت درسی، شاگردان بین صنف های  24

نظارت خواهند داشت نقشه برداری  مکاتب و رسوی شاگردان بیرون از مکتب ،نظارت  در هفته ساعت درسی 36مل شا

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

ت و کلسرت ها وزارت صحت عامه مستقیام از طریق کمیته های فرعی و شورای انکشافی صحی در بخش صحصحت:

 عرضه خدمات خواهد منود.

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

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

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

 جزدوم:

ایجادساختارنهادها

 دالرامریکائی146,980,000بودجه:

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

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

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

جزسوم:

نظارتوارزیابی،کسبدانش

 دالرامریکائی5,400,000بودجه:

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

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

اخلی اطمینان بخشد.در این برنامه درخواست های فقرا و گروه های آسیب پذیر مانند ومتقاعدین و بیجا شده گان د

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

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

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

 شدن ، حسابدهی متقابل اجتامعی وارزیابی های کیفیت تخنیکی .

جزچهارم:

تطبیقومدیریتپروژه
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 وزارت اقتصاد

دالرامریکائی91,410,000بودجه:

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

 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 .

جزپنجم:

 MCCGادغاماجتامعیو

دالرامریکائی45,080,000بودجه:

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

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

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

 . صورت خواهد گرفت آسیب پذیر و شمولیت آنها در برنامه

 برنامهتوامنندسازیاقتصادیزنان .2

 پنج سال :جدولزمانی

 دالر امریکائی  200,000,000 بودجه:

ائیدالر امریک  18,000,000تعهد:

دالر امریکائی  182,000,000مالی:ءخال

 شورای انکشاف منابیع برشی  شورایانکشافی:

وضعیت:

افتتاح گردید ، و واحد برنامه ملی توامنند سازی  رساما  2017مارچ سال  8برنامه ملی توامنند سازی اقتصادی زنان در 

رت فعالیت ها تاسیس گردید در حال حارض  وزارت خانه اقتصادی زنان در وزارت کار امور اجتامعی برای هامهنگی بیش

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

 تفصیل:

جزاول:

ت ظرفیت پیگیری گسرتش ارقام احصائیوی تاثیر گزار بر فعالیت های اقتصادی زنان و تقویاحصائیهبهاساسجندر:

تحلیل و استفاده از ارقام احصائیوی.

جزدوم:

برداشنتموانعقانونیبرایمشارکت:

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

 به اشرتاک در فعالیت های اقتصادی و اجتامعی میباشند .

جزسوم:

سوادآموزی،مدیریتتجارتومهارتهایکاری:
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 وزارت اقتصاد

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

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

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

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

 اعامرخواهد گردید.

جزچهارم:

بهبود دسرتسی به وجوه مالی از مجراهای رسمی و غیر   ازدسرتسیگسرتدهبهوجوهمالی:حصولاطمینان

 رسمی .

بهبوددسرتسیبهلوازمووسایطزراعتی،خدماتتوسعوی،وبازارها:جزپنجم:

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

 آمد خانواده ها .

جزششم:

دسرتسیبهبازارهایخالقاقتصادی:

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

 خالق اقتصادی مبادرت میورزند .

 برنامهملیزیربنا .3

 سالپنج  :جدولزمانی

 000,000 ,5,995دالر امریکایی     بودجه:

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

 TBDمالی:ءخال 

 شورای انکشافی زیربناشورایانکشافی:

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

الن تطبیق آن در حالت انکشاف بوده و گزینه های مالی تحت بررسی پاولویت بندی فعالیت ها توسعه داده شده است. 

 قراردارند.

 تفصیل:

جزاول

رتش شبکه های والیتی ، ، گسTAPکیلو وات  500خطوط انتقال جدید و پروژه های سب استیشن : خط انتقال  انرژی:

 . سيستم شميس خارج و داخل شبکه قابل تجدیدپروژه های تولید انرژی ملی، نیروگاه های آبی 

 دالرامریکائی1,370,000,000بودجه:

 جزدوم:

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

 تدارکات.
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 بکه جاده: جاده حلقه، جاده اتصال به نقاط عبور مرزی، تونل سالنگ و جاده دسرتسی، ش

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

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

 ودیگر تجهیزات تخنیکی. MLATهوشمند، میدان هوایی ورادار 

دالرامریکائی000, 995,000 ,2بودجه:

جزسوم:

منابعآبیوآبیاری:

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

 دالرامریکائی 650,000,000بودجه:

ارم:جزچه

 مرتبط با سایر بخش ها توسعهصنایعاستخراجی:

 بودجه:ندارد

:پنجمجز

 مسکن، مناطق توسعه و مناطق ویژه اقتصادی:سکتورشهری

 دالرامریکائی600,000,000بودجه:

:ششمجز

  Digital Casa:اوریاطالعاتوارتباطاتنف

 دالرامریکائی000 ,90,000بودجه:

لین انتقالی  TAP 500kvو  TAPI, CASA 1000:قویطاتمنطارتباهفتم:جز

 دالرامریکائی330,000,000بودجه:

 انکشافبرنامهجامعملیدارایاولویتزراعت .4

 سال پنج :جدولزمانی

 دالر امریکائی   1,978,100,000 :بودجه

 مراجعه به اجزا  تعهد:

 مراجعه به اجزا    :مالیخالء

 ئه خدمات و مشارکت شهروندانشورای اراشورایانکشافی:

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

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

 بازبینی و پیرشفت های عملی دیگرآن  بررسی گردد. 2016ربوط به هزینهآنالی اکترب سال تا ارزیابی اقدامات م
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 وزارت اقتصاد

 تفصیل:

اول:جز

،توجه خواهد رسید لیون هکتاریم2.7لیون هکتار به یم2.45 سال آینده افزایش زمین های آبیاری شده از  5در آبیاری:

خواهد رسید که باالی  لیون هکتار یم3.1 به  2025 دراز مدت باالی افزایش  سطح زمین های قابل آبیاری تا سال

 انواده تاثیر گذار خواهند  بود. خ 650,000 گیسطح زند 

 .بود  خواهد ملیون تن غله جات 8ملیون تن به 5.8افزایش از  آن نتیجه متوقعه

دالرامریکائی393,000,000بودجه:

دالرامریکائی193,000,000 تعهد:

 دالرامریکائی200,000,000کرسبودجه:

دوم:جز

هکتار زمین 110,000لیون تن است.عالوه بر این یم5.9سال آینده  5هدف تولیدات گندم در  گندمودیگرحبوبات:

 3.1لیون به یم 2.45 سال آینده قرار خواهد گرفت، افزایش فی واحد تولیدات از5 آبی و للمی تحت کشت گندم در 

لیون تن برای زمین های للمی،تقویت ارتباطات یم 1.3لیون تن به یم 1.03آبی و  لیون تن فی هکتار برای زمین هاییم

( باالی 2018-2016هکتار زمین آبی و للمی(،مرحله اول برنامه ملی گندم )250,000 والیت )تقریبی، 16زراعتی در 

( باالی انکشاف 2021-2019کاسنت ضایعات حاصالت گندم توجه خواهد داشت ) دومیلیون تن ساالنه( ومرحله دوم )

 روش های جدید وارایه خدمات موثرتوجه دارد. 

دالرامریکائی350,000,000 بودجه:

دالرامریکائی80,200,000تعهد:

دالرامریکائی269,800,000کرسبودجه:

سوم:جز

یی به تقاضای بیشرت افزایش تعداد حیوانات و / یا افزایش سطح بهره وری در هر حیوان برای پاسخگو :حیواناتاهلی

. وترنری 1در دوبخش کلیدی(  2045میلیون الی   70 ،2025میلیون الی  47برای غذا از جمعیت رو به رشد. ) 

 . محصوالت حیوانی.2وصحت حیوانی. 

دالرامریکائی350,000,000بودجه:

دالرامریکائی70,000,000تعهد:

دالرامریکائی280,000,000کرسبودجه:

چهارم:جز

هکتار زمین را تحت  400,000( بخش فرعی انتظاردارد که 2014) بانک جهانی فیصد 5.5رشد ساالنه :باغداری

% در 2افزایش 2024میلیارد دالرامریکایی به رشد تولیدات ناخالص داخلی تا سال  1.6پوشش قرارداده و کمک 

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

(. توسعه زمین های 2012میلیارد دالرامریکایی در سال  1.4) با مقایسه  2024میلیارد تا سال  3.23داخلی به 
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 وزارت اقتصاد

% 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( و5ت باغ داری حداقل محصوال 

 سال آینده.5باغداری با ارزش، به شمول میوه های خشک وتازه در 

دالرامریکائی350,000,000بودجه:

دالرامریکائی70,000,000تعهد:

 یدالرامریکائ280,000,000کرسبودجه:

:پنجمجز

رویکردهای تغییر آب و هوا با کشورهای همسایه و چارچوب )بیست یک ومین نشست پاریس  :مدیریتمنابعطبیعی

در رابطه به تغیر اقلیم( مقایسه شده است. توسعه اقتصادی پایدار جوامع که به منابع طبیعی بستگی دارد. این جزء 

گیاهان دارویی، مدیریت منطقه حفاظت شده، توسعه رسمایه انسانی ستون است: جنگلداری، مراتع و مدیریت  4دارای

 وغیر انسانی.

دالرامریکائی318,700,000بودجه:

دالرامریکائی17,000,000تعهدات:

 دالرامریکائی301,700,000کرسبودجه:

ششم:جز

غییرات اقلیمی، خطرات طبیعی و ٪ نفوس کشور از مصونیت غذایی برخوردارنیستند. ت 33:مصونیتغذاییوتغذیه

 درگیری باعث تأثیر بر دسرتسی اساسی مواد غذایی می شود. کشاورزی شهری و باغداری خانگی تشویق خواهد شد.

دالرامریکائی81,400,000بودجه:

دالرامریکائی17,000,000تعهدات:

 دالرامریکائی64,400,000 کرسبودجه:

هفتم:جز

 تشکیل خواهند شد. سال آینده 2لغوشده و در  ساختار و فرایندها وزارت زراعت :ریاصالحاتادا

 :هشتمجز

تحقیقاتی که  مسیر مهم برای نگهداری و توسعه فعالیت های زراعتی است.بزرگرتین رسمایه گذاری  :تحقیقوتوسعه

کردهای دهقان محور با ارائه خدمات در ریاست های زراعت والیتی  خواهد بود چرا که نزدیک به دهقان است و از روی

 حامیت می کند.

دالرامریکائی50,000,000بودجه:

دالرامریکائی3,500,000 تعهدات:

 دالرامریکائی  46,500,000 کرسبودجه:

:نهمجز
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 وزارت اقتصاد

دسرتسی به قرضه توسط کشاورزان همچنان یک چالش بزرگ است. بانک های تجاری می توانند نقش  :اعتباردهی

ته باشند. سیاست های مالی بهرت تعریف شده برای تحریک اعتبار مورد نیاز است. در این میان بانک توسعه زراعتی داش

 سال آینده و "واسطه های مالی" نیز شامل می شود. 5 در 

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

:دهمجز

)مسائل مربوط به نظارت، زراعتیصوصی به عنوان فعالیت های بیشرتحامیت از سکتورخصوصی: مشارکت در بخش خ

سال آینده،وزارت زراعت آبیاری و مالداری  به دنبال اسرتاتیژی توسعه  5تعرفه های فصلی، مشوق های مالیاتی(؛ طی

اقتصادی بر اساس رسمایه گذاری بخش خصوصی در پردازش زنجیره ارزش برای تحریک تقاضای بازار و بهره 

 است.زراعتیریو 

جزیازدهم:

 مبارزه با مواد مخدر، زنان در کشاورزی و مبارزه با فساد. بخشهایهمهشمول:

 پالناصالحیسکتورعدلیوقضایی .5

  سال  پنججدولزمانی:

 در حال جریان است روی بودجه کار :بودجه

:مالیءخال

 

 ا فساد اداریحکومتداری، حاکمیت قانون و مبارزه ب ی:انکشافیشورا

وضعیت:

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

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

 دخل کار بر روی برنامه های عملیاتی خویش را دنبال میکند و هزینه های آن را می پردازند.وزارت خانه ها و ادارات ذی

 تفصیل:

 ) در جریان (                    اصالحاتساختاریموسساتبخشعدلی جزاول:

 )  جریان دارد (  ارتقاظرفیت:جزدوم

) جریان دارد( مبارزهبافسادجزسوم:

) جریان دارد(اسخگوییشفافیتوپجزچهارم:

 )جریان دارد ( برنامهآگاهیدهیعمومیبازارجزپنجم:

 ) جریان دارد ( بررسیواصالحقوانینجزششم:

پروگرامانکشافیمعادنومنابع .6

سال پنج:جدولزمانی

 دالر امریکائی130,032,450:بودجه
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 وزارت اقتصاد

 :تعهد

 :مالیءخال

 ربناشورای های انکشافی زی:شورایانکشافی

ماه می با دونر ها  16طرح ابتدائی توسط وزارت معادن و پطرولیم ترتیب گردیده و برای نظر خواهی به تاریخ  ت:یوضع

انکشاف خواهد یافت   2017رشیک ساخته شده و یک برنامه تفصیلی در ماه اکتوبر سال 

 تفصیل:

جزاول:

ارتقاظرفیتصنعتی:

دالرامریکائی 25,541,700بودجه:

 رفیت وزارت خانه برای تقویت بهرت مدیریت ظارتقا  -

 چارچوب حاکمیت شفاف و پاسخگو -

 اصالحات رشکت های دولتی -

 اصالحات در  پالیسی ها و قوانین  -

جزدوم:

GEO-TECHNICALارتقارسمایهگذاریواطالعات

 دالرامریکائی241,600 ,40:بودجه

 AGSگسرتش قابلیت های  -

 زاری معلومات و رسمایه گ -

جزسوم:

 مقررات،بازرسیوتطابق

دالرامریکائی   150 ,39,584  بودجه:

 بهبود چارچوب قانونی -

 بهبود جواز  و تطابق قرارداد ها  -

 تقویت نظارت وارزیابی  -

برنامهانکشافینیرویبرشی .7

 سال پنج:جدولزمانی

 تعیین خواهد گردید:بودجه

 تعهد:

 :مالیءخال

 ورای انکشافی قوای برشیش :شورایانکشافی

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

تهیه خواهد گردید. 2017مرشح این برنامه الی اکتوبر 



 
  

75 

 پروفایل اقتصادی – اجتامعی والیت سمنگان

 

 وزارت اقتصاد

 :تفصیل

جزاول:

آموزشهایحرفویوتخنیکی

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

 ( و آموزش،آموزش مجدد کسانیکه بیکار اند، وآموزش بیشرت  برای کارمندان و بزر گساالن 19-15برای جوانان )

% 5(، فعال فقط به  19-15تفکیک گروپ های مورد نظر:نیاز برای رسیدن زیادتر گروپ های مورد نظر )  -

 رسیده است.

 مدرن سازی دوره آموزشی سنتی -

 مدیریت خودی رشکت ها -

 همکاری میان سکتور خصوصی و سکتور های عامه -

 تحقیق ورسیده گی به نیاز -

جزدوم:

تحصیالتعالی

 بهبود یافنت کیفیت تحصیالت در پوهنتون ها -

 مدرن ساخنت رضوریات تدریس و آموزش پوهنتون -

 ایطتوسعه تیم کاری تحصیل کرده متخصص  و واجد رش  -

 صدور مجوز، تضمین کیفیت و اعتبار نامه موسسات  تحصیالت عالی به اساس معیارات بین املللی -

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

 برنامهحکومتداریمؤثر .8

 پنج سالجدولزمانی:

 کار در حال جریان است :بودجه

 :تعهد

 مالی:ءخال

 شورای حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ایانکشافی:شور

ت:عیوض

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

 کار جریان دارد. 

 تفصیل:

جزاول:

مدیریتمالیعامه

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

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

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

 میباشد.

جزدوم:

حکومتداریوالیتی

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 انکشاف دهات  

میباشد.  هدف این گروپ کاری  تهیه یک سند جامع است که شامل پالیسی نهای  بودجه والیتی، به همین ترتیب 

 مسوده پالیسی حکومتداری والیتی و مقرره پالن والیتی میباشد

تنظیم یافته است تهیه خواهد  1394/2015این  سند نظر به پالیسی  بودجه والیتی ابتدایی موجود ، که در سال 

ردید. این برنامه  حکومتداری والیتی از پایین به برنامه میثاق شهروندی ارتباط و پیوند خواهد خورد و هدف آن تهیه گ

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

برنامهانکشافشهری: .9

 سال پنججدولزمانی:

 حال جریان است کار در بودجه:

تعهد:

 مالی:ءخال

 شورای انکشافی زیربنا :شورایانکشافی

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

بودجه و برای آماده  ت ذیدخل  باالی توسعهاچارچوب کلی برای این برنامه ملی شناخته شده . وزارت خانه ها و ادار 

 ئیوی کار میکنند .        اسازی برنامه اجر 

 تفصیل:

جزاول:

تقویتوانسجاممدیریتشهری:

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

اطمینانازمسکنمناسبودسرتسیبهخدماتشهریعمومیبرایهمه

برنامه تقویت همبستگی ملی از طریق شورا های انکشافی و جلسات گزر ها به وسیله ساختار های موجوده اجتامعی و  

 دید شهری .جسکتور خصوصی انکشافی و تطبیق پالن 

جزسوم:

 ادشهریوزیربنااطمینانازمسکنمناسبودسرتسیبهاقتص
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 وزارت اقتصاد

شناسایی پروژه های عمده مورد نیاز در سطح منطقه و محل / تقویت پارک های صنعتی مراکز گزر های کو چک و  

 متوسط در پنج شهر های عمده با در نظر داشت موثریت های موجود 

 

 برنامهانکشافسکتورخصوصی .10

 سال  پنججدولزمانی:

 :هجبود

 تعهد:

 مالی:ءخال

 شورای عالی اقتصادی انکشافی:یشورا
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 وزارت اقتصاد

 فصل پنجم
پوتانشیلومنابعموجوداقتصادیوالیتسمنگان

والیت سمنگان، پسته و انگور بازاریابی بادام تولید، پروسس واسمطرح:طرح

 هدفاساسیطرحوارتباطآنبااهدافاسرتاتژیافغانستانمولد:

وهمچنان افزایش فروش ین طرح عبارت ازافزایش میزان تولید محصوالت بادام، پسته وانگور هدف از تهیه وترتیب ا

 وصادرات آنها ازطریق پروسس، بسته بندی، عالمت گزاری وبازاریابی موثرمیباشد. 

تحلیلاقتصادیمحصول:

رگران، کسبه کاران کوچک بشمول دهاقین، باغداران، کاتن  ۲۰۰۰۰کار در باغات بادام دروالیت سمنگان برای حدودآ 

معادل   افغانی  1057500000مبلغ و متوسط به شکل مستقیم وغیر مستقیم شغل ایجاد منوده است، همچنان ساالنه 

( دالر میشود، از درک فروش محصوالت بادام نصیب دهاقین، باغداران و درکل مردم والیت سمنگان می ۱۵۱۰۷۱۴۲)

 ، کاهش فقر، رفع بیکاری وغیره موثر واقع گردد.گردد که میتواند درقسمت رشد اقتصادی

میلیتون  ۲۳۴پسته نیز یکی منابع مهم درآمد مردم والیت سمنگان را تشکیل میدهتد کته ستاالنه طتور اوستط بته ارزش 

میلیون دالر از حاصالت پسته عاید بدست میآورند. بصورت کل متام افرادیکه دراین سکتور به شتمول  ۳۴افغانی معادل 

پاک کاری، خرید وفروش و مغز منتودن آن مرصتوف انتد، تعتداد شتان   پرورش و نگهداری، جمع آوری محصوالت،مراحل 

میتزان حاصتل تن میرسد که بشکل مستقیم وغیر مستقیم از محصوالت پسته کسب درآمد مینامیند.  ۲۵۰۰۰نزدیک به 

ساالنه پستته در والیتت ستمنگان میتان  کیلو پسته تخمین شده و حاصالت ۹۸الی  ۳هر درخت پسته طور اوسط  میان 

تتن  ۱۶۸هکتتار زمتین، مقتدار  ۴۱۹۷۹مردم این والیت ازمساحت  ۱۳۹۶تن مغز پسته بوده که درسال  ۲۰۰الی  ۱۵۰

قابل ذکر است که پسته سمنگان توسط خانم ها و با وسایل ابتدایی شکستانده شتده و مغز پسته جمع آوری منوده اند. 

 افغانی برای آنها پرداخت میشود. ۵۰کیلو( پسته، مبلغ  ۷که در بدل مغز منودن فی سیر)به مغز تبدیل می گردد 

حداوستط تتن میباشتد.  ۱۵۱۱۹میتزان تولیتدات بته هکتتار زمتین و  1320ستاحه تحتت کشتت انگتور  1396در سال 

آن درزمین هتای  کیلو گرام انگور میباشد که ارزش وعاید حاصله ۱۹۷۰محصوالت بدست آمده ازفی جریب زمین مقدار 

میلیون  ۵۷۸به ارزش  ۱۳۹۷میباشد. درسال  ۲۲۹۸۳افغانی بوده ودرزمین های اجاره ای مبلغ  ۶۸۹۵۰شخصی مبلغ 

میلیون دالر عاید حاصل گردیده است، ازسوی هم انگتور توانستته زمتین اشتتغال را بترای یتک کتلته  ۸.۵افغانی معادل 

نفر از هر خانوار درکشت و تولید انگور مرصوف بوده و  ۳نخجیر حد اوسط بزرگ ازمردم مساعد سازد که درولسوالی فیروز 

طبق معلومات بدست آمده متام افرادیکه در مراحل چون آماده منودن زمین، کشت، پرورش، جمتع آوری وفتروش انگتور 

 تن میرسد.  ۱۳۷۷۰مرصوف اند تقریبآ به 

نقاطقوت:

 اقلیم مساعد برای زراعت  -1

 ر داشنت زمین های واف -2

 موجودیت افراد مسلکی و با سواد در والیت  -3
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 عالقه مردم محل به کشت این نبات -4

نقاطضعف:

 عدم انتقال سیستم بدوی به سیستم میکانیزه -1

 کمبود تخم های اصالح شده بذری و کود کیمیاوی -2

 مناطق دور دست مخصوصآ در ادویه جات ضد آفات و امرا  نباتیعدم دسرتسی به  -3

 ای زراعتی بدون سود ویا با سود پایینعدم موجودیت قرضه ه -4

 نبود مراکز و دستگاهای پروسس  -5

 کمبود وسایل وماشین آالت زراعتی -6

 عدم ذخیره گاها و رسد خانه ها -7

 عدم مارکیت مناسب و فروش محصوالت به قیمت ارزان  -8

 نبود قرضه های زراعتی وفروش محصوالت بادام قبل ازجمع آوری آن بشکل پیش فروش  -9

فرصتها:

 استفاده از رویش آبیاری قطره ای  -1

 ایجاد کورس های آموزشی برای دقاهین  -2

 فراهم سازی زمینه قرضه های زراعتی بارشایط آسان و مفاد کمرت -3

جلوگیری ازجمع آوری محصوالت قبل ازپخته شدن آن این امر باعث می شود که محصوالت پختته شتده و بتا  -4

 کیفیت برداشت گردد.

تهدیدات:

 تی باعث خشک شدن نباتات می شودکمبود آب زراع -1

نبود رسدخانه ها و ذخیره گاه های معیاری این مورد زمان تهدید است که محصوالت به موقع به فروش نرسد  -2

 گندیده و فرسوده میشود.

 نبود بازار مناسب برای محصوالت که باعث فرسوده شدن محصوالت می گردد -3

 رهحوادث طبیعی مانند خشک سالی، سیل، طوفان و غی -4

 نبود امنیت در برخی نقاط  -5

نتایجمتوقعه

  توسعه باغات انگور، پسته و بادام 

  ایجاد مراکز پروسس وبسته بندی معیاری محصوالت 

 جمع آوری محصوالت بشکل معیاری و بلند بردن تولید محصوالت 

  تشویق دهاقین به بذر بادام، انگورو پسته و توسعه باغات 

 والتتقویت زنجیره ارزش افزایی محص 

  افزایش درآمد دهاقین 
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 ایجاد فرصت های شغلی 

 تامین مصونیت غذایی 

  کاهش فقر 

 تعوی  واردات 

  تشویق صادرات 
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 فصل ششم
-ALCS.رسویوضعیتزندهگیمردمدرافغانستانبهاساسرسوی1

2017

د وضعیت اجتامعی واقتصادی مردم جامع ترین منبع معلومات درمور  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 ) 

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

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

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

ت همچنان تداوم رسوی زمینه تحلیل میالن شاخص های کلیدی انکشافی را مهیا توانائی تولید احصائیه به سطح والی

 میسازد..

هدف از  12شاخص را تحت پوشش قرارداده که شامل  20،  1395رسوی وضعیت زنده گی درافغانستان برای سال 

وی وضعیت زنده گی اهداف انکشاف پایدار بوده واکرثیت آنها دراین دراین گزارش ارایه گردیده است ، رس  17میان 

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

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

 اس یافته است.مردم برای انکشاف درآن انعک

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

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

 ALCS-2017وضعیتزندهگیمردموالیت)سمنگان(بهاساسرسوی

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

 13437.8 13437.8 13437.8 13437.8 (sq.kmمساحت )

 29.4 28.4 27.4 25.2 تراکم جمعیت )افراد در هر کیلومرت مربع(

 107 102 102 106 نسبت وابستگی

 107.3 107.3 110.3 107.8 نسبت جنسیتی

 42.8 40.9 39.3 38.5 )٪( سال( ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )

 24.0 22.8 21.6 24.3 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک بازدید( 

)٪( 

16.2 46.3 54.8 63.1 
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 51.5 48.0 37.3 12.6 زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن میدهند )٪(

در حال حارض متاهل اند سال،   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 

)٪( 

16.9 26.3 22.2 20.8 

 0.48 0.46 0.49 0.43 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 7.7 11.8 10.8 10.9 ساله )٪( ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 

 _ _ 29.9 14.5 جمعیت با کمبود پروتئین )٪(

 _ _ 28.4 4.0 جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )٪(

 6.8 5.6 6.4 6.1 نسبت وابستگی ساملندان

 30.3 30.2 42.3 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 18.1 22.4 14.2 _ میزان زیراشتغال )٪( 

 31.6 24.4 5.5 _ میزان بیکاری )٪(

 44.3 40.0 44.8 _ میزان مشارکت نیروی کار )٪(

 49.7 46.8 19.7 _ استخدام نه چندان سود مند

 41.2 37 _ _ در کشاورزی )٪( جمعیت مشغول

 29.3 38 _ _ جمعیت مشغول در تولید )٪(

 29.5 26 _ _ جمعیت مشغول در خدمات )٪(

 88.2 _ 46.3 54.0 میزان فقر )٪(

 10.6 13.4 7.9 35.4 جمعیت که در فضا باز رفع حاجت مینامیید )٪(

 96.0 94.7 96.7 98.3 جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده مینامییند )٪(

 94.3 89.8 54.2 28.3 خانواده که دارای برق میباشند )٪(

 7.4 6.9 6.9 6.9 تعداد خانواده

 60.3 56.6 47.9 37.3 افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده گی میکنند )٪(

 13.6 12.4 7.6 3.4 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 

 0.6 0.41 0.12 0.03 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

 22.4 19.6 20.4 29.4 خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند )٪(

 64.7 48.5 54.5 58.3 خانواده هایی که دارای زمین های للمی هستند )٪(
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 8.9 6.8 8.3 10.6 خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )٪(

 3.2 4.0 3.5 6.5 ه ها )جریب(اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواد

 11 13.9 14.7 13.6 اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده ها )جریب(

 1.5 2.1 2.4 2.6 اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(

رسویوضعیتزندهگیبهسطحملی:

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

 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 

 0.57 0.55 0.52 0.45 ساله( ۲۴ - ۱۵نان ) توازن جنسیتی سواد در جوا

 7.8 7.4 7.3 8.1 ساله )٪( ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 

 _ _ 19.4 15.7 جمعیت با کمبود پروتئین )٪(

 _ _ 18.5 6.1 جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )٪(

 5.4 4.9 5 5.7 نسبت وابستگی ساملندان

 23.9 42.9 45.7 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 15.6 55.4 49.8 _ میزان زیراشتغال )٪( 

 30.7 22.6 8.2 _ میزان بیکاری )٪(

 53.9 55.4 49.8 _ میزان مشارکت نیروی کار )٪(

 39.5 39 25 _ استخدام نه چندان سود مند
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 44.32 44 _ _ جمعیت مشغول در کشاورزی )٪(

 18.08 22 _ _ جمعیت مشغول در تولید )٪(

 37.59 34 _ _ در خدمات )٪( جمعیت مشغول

 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 خانواده که دارای برق میباشند )٪(

 7.7 7.4 7.4 7.3 ادهتعداد خانو 

افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده گی میکنند 

)٪( 

33.7 43.8 42.6 43.9 

 21.2 17.3 14.1 5.8 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 

 2 1.22 0.50 0.27 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند 

)٪( 

40.4 37.9 36.6 37.9 

 19.4 16.3 16.8 16.4 خانواده هایی که دارای زمین های للمی هستند )٪(

 13.1 12.6 12.6 10.3 خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )٪(

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 

 ریب()ج

14 16.4 13.2 12.1 

اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها 

 )جریب(

2 2 1.9 1.9 
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 گزیدهشاخصهایاحصائیویبهسطحملی

شهدا و معلولین، ترتیب گردیده عی، گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه مشرتکاً، توسط وزارت اقتصاد، اداره ملی احصائیه و معلومات و وزارت کار و امور اجتام

سیت، مسکن و دسرتسی به است که در بر گیرنده ارقام جدید در سیزده بخش مختلف شامل ارقام نفوس، فقر ونابرابری، مصئونیت غذایی، کار و اشتغال، معارف، صحت، جن

 .رجی، می باشدخدمات اساس، مصئونیت اجتامعی، زراعت و مالداری، سکتور حقیقی، سکتور مالی و سکتور خا

استفاده کنندگان ارقام که در  دراین بسته معلوماتی، ارقام شاخص های مهم احصائیوی و اقتصادی  به شکل مطلق و نسبی به طور مخترص وساده، انعکاس داده شده بناً، برای

که در را به تفصیل بیشرت، استفاده کنندگان، می توانند منابع ارقام  بخش های متذکره به معلومات مخترص رضورت داشته باشند، می تواند ممد واقع گردد. در صورت رضورت

  ستون اخیر جداول ذکر شده است، دریافت منایند.

کیک وچی و جود دارد به تفبا آنکه ارقام مندرج این نرشیه به سطح ملی تهیه و ارایه گردیده است ولی بعضی شاخص های که امکانات تجزیه آن به سطح شهری، دهاتی و ک 

 است.  ساحات مسکونی نیز ارایه گردیده

گزیدهشاخصهایاحصائیویوضعیتفقرورفاهعامه

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخصشامره

نفوس1

 نفوس کشور1.1
تعداد مجموع افرادیکه در یک زمان معین در یک 

 حه معین جغرافیائی زندگی میکنند.سا
 نفر 31,575,018 ٪100

نرشیه برآورد 

  1397نفوس 

 سهم نفوس شهری1.2
ندگی می فیصدی نفوس که در مناطق شهری ز

 کنند.
 نفر 7,507,953 23.7%

نرشیه برآورد 

  1397نفوس 

 سهم نفوس دهاتی1.3
ندگی می فیصدی نفوس که در مناطق دهاتی ز

 کنند.
 نفر 22,567,065 71.5%

نرشیه برآورد 

  1397نفوس 

نرشیه برآورد  نفر 1,500000 %4.8 فیصدی نفوس کوچی از مجموع نفوس سهم نفوس کوچی1.4
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 1397نفوس 

 نفر 15,493,446 % 49 ع نفوستناسب مجموفیصدی نفوس زنان به  سهم نفوس زنان1.5
نرشیه برآورد 

  1397نفوس 

 نسبت جنس1.6
نبست نفوس ذکور بر نفوس اناث بوده و نشان 

 ردان در مقابل صد زن می باشد.دهنده تعداد م
٪105  

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

1.7
نسبت وابستگی 

 اطفال

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

 (64الی  15)
96.09٪  

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

1.8
نسبت وابستگی 

 کهن ساالن

نفوس فعال و باالتر از آن بر  65نسبت افراد سن 

 (64الی  15)
5٪ 

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان
 

1.9
نسبت وابستگی 

 مجموعی

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

 (64الی  15نفوس سن کار  )
101٪ 

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

 میزان رشد نفوس1.10
ازه نفوس عبارت از تغییر )افزایش یا کاهش( در اند

در فاصله معین زمانی میباشد که معموآل به فیصدی 
2.14٪  

نرشیه بر آورد 

  1397نقوس 
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 ارائه میشود

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

1. 47.52٪ 

2. 49.91٪ 

3. 3 2.57٪ 

1. 14,124,916 

2. 14,835,404 

3. 764,003 

نرشیه بر آورد 

 1396نقوس 

 

 

 

 

 

فقرونابرابری2

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخصشامره

 میزان فقر2.1

فیصدی نفوس که مجموع مصارف موادغذایی و 

ملی قرار خط فقر ن پائین تر از یی شااغیر غذ

 داشته  باشد.

54.5٪ 15,837,319 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

2.2

میزان فقر به  1.2.1

 تفکیک محل اقامت:

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

قر از مجموع نفوس در فیصدی نفوس تحت خط ف

 ( نفوس کوچی3( دهات و )2( شهرها )1)

1. 41.6٪ 

2. 58.6٪ 

 

1. 2,877,417 

2. 13,033,139 

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
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 شگاف فقر2.3

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

افغانستان 

1395 

 

2.4

 20سهم مرصف 

فیصد فقیرترین در 

 مرصف مجموعی

فیصد فقیرترین نفوس از  20مصارف مجموعی 

 مجموع مصارف متام نفوس کشور
7.3٪ 

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

 رضیب جینی2.5

نشاندهنده توزیع عاید/ مرصف می باشد، این 

 و یک تحول می کند. 0شاخص در بین 

نشان دهنده  1نشاندهنده توزیع عادالنه کامل و  0

 توزیع غیر عادالنه مطلق می باشد

0.31  

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

2.6

نسبت خانوارهای 

فقیر به تفکیک  

اشتغال رئیس خانوار 

 در سکتور

 ( سکتور زراعت1)

 ( سکتور صنعت2)

 ( سکتور خدمات3)

یس خانوار در سکتور تعداد خانوارهای فقیر که رئ

های مختلف مرصوف کار اند، از مجموع نفوس 

 تحت خط فقر

1. 63  % 

2. 58 % 

3. 45 % 
 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

مصئونیتغذایی3
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 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخصشامره

3.1
میزان عدم 

 مصئونیت غذایی

کیلو کالری در  2100از کمتر فیصدی نفوس که 

 ایدخذ مینمروز ا
44.6٪ 12,984,273 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 

29,112,719  

فیصدی  -نفر

باساس نفوس 

-17رسوی 

2016 

محاسبه شده 

 است

3.2

میزان عدم 

مصئونیت غذایی 

 شدید

کیلوکالری  1500فیصدی نفوس که روزانه کمرت از 

 اخذ مینامید
13.4٪ 3,899,437 

وی وضعیت رس 

زندگی در 

 1395افغانستان 

 

 

 

 

 میزان کمبود پروتین3.3
 50فیصدی نفوس که مرصف روزانه ایشان کمرت از 

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

رسوی وضعیت 

زندگی در 

 1395افغانستان 
 

کارواشتغال4

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخصشامره

4.1
میزان نفوس در سن 

 کار

و  باال تر از مجموع نفوس  14فیصدی افراد سن 

 کشور
54,6٪ 15,902,108 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 
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1395 

4.2

میزان نفوس در سن 

کار به تفکیک محل 

 اقامت:

 (شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

و  باال تر از مجموع نفوس  14فیصدی افراد سن 

 کشور

1.  26 % 

2. 69.4 % 

3.  4.6٪ 

1. 4,127,528 

2. 11,049,294 

3. 724,286 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

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 

افغانستان 

1395 

 

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 

افغانستان 

1395 

 

 ٪41.33 فیصدی نفوس مرصوف کار از نفوس سن کارنسبت اشتغال بر 4.5
 

 رسوی وضعیت 
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 نفوس

 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

4.6

میزان بیکاری به 

 تفکیک جنسیت:

 ( هر دو جنس1)

 ( مرد2)

 ( زن3)

از رسوی، در قبل هفته  یکفیصدی نیروی کار که 

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

ر کرده اند. )تعریف ساعت کاگذشته کمرت از هشت 

 ملی(

1. 23.9٪ 

2. 18.3٪ 

3. 41.0٪ 

1. 2,024,800 

2. 1,170,100 

3. 854,700       

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

 

 

4.7

میزان بیکاری به 

 امت:تفکیک محل اق

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ملی4)

از رسوی، در قبل هفته یک فیصدی نیروی کار که 

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

ر  کرده  اند. ساعت کاگذشته کمرت از هشت 

 )تعریف ملی(

1. 26.5٪ 

2. 24.0٪ 

3. 12.3٪ 

4.23.9 % 

1. 520,600 

2. 1,439,800 

3. 64,300 

4.2,024,800 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 
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4.8
میزان کم کاری )کار 

 نا کافی(

یک سال و باالتر از آن که در  14فیصدی افراد 

روی مشغول کار بوده اند ولی طی ساز قبل هفته 

ساعت کار کرده باشند،  40از کمتر هفته متذکره 

در حالیکه برای کار اضافی متایل و فرصت داشته 

 اس:اند به اس

 ( نیروی کار فعال.1)

 (  اشتغال.2)

1. 15.6٪ 

2. 20.5٪ 

 

1,320,928 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

 کار اطفال4.9

سه کتگوری کار شاقه طفل از لحاظ سن تعریف 

 شده است:

ساله انجام  11-5. هر کاریکه توسط اطفال 1

 شود، بدون در نظر داشت ساعات یا رشایط کار،

سال حداقل  14-12اریکه توسط اطفال ( هر ک2 

ساعت انجام می شود و یا اجرای کار های  14

 خطر ناک، 

ساله  17-15( کاریکه توسط اطفال بین سنین 3

ساعت یا بیشرت انجام شود، یا کار های  43برای 

 خطر ناک، کار شاقه طفل تلقی میگردد.

26.50٪ 2,736,200 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1393 
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4.10
میزان بیکاری 

 جوانان

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

یا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کااز رسوی، در 

ر داشته ساعت کاهفته گذشته کمرت از هشت ی ط

 اند. )تعریف ملی(

30.7٪ 84,2000 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

4.11

میزان بیکاری 

جوانان به تفکیک 

 جنسیت

 مرد   (1)

 زن   (2)

 هر دو جنس (3)

 

 

 

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

یا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کااز رسوی، در 

ر داشته ساعت کاهفته گذشته کمرت از هشت ی ط

 اند. )تعریف ملی(

1. 44 % 

2. 46 % 

3. 30.7٪ 

1. 523,709 

2. 396,683 

3. 842,000 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

 

 

 

 

 

 

4.12

میزان بیکاری 

جوانان به تفکیک 

 محل اقامت:

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

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

یا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کااز رسوی، در 

 ر.ساعت کاهفته گذشته کمرت از هشت ی ط

1. 39.1٪ 

2. 29.6٪ 

3. 13.3٪ 

1. 144,232 

2. 366,467 

3. 13,010 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 
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 نیروی کار با سواد4.13
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 

افغانستان 

1395 

 

4.14
سهم اشتغال  در 

 اعتسکتور زر 

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 

افغانستان 

1395 

 

4.15
سهم اشتغال در 

 ساختامن سکتور

فیصدی افراد شغال که در فعالیت مربوط به 

 ساختامن مشغول به کار هستند.
9.8٪ 619,887 

ضعیت رسوی و 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

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 

افغانستان 

1395 

 

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 

افغانستان 

1395 
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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 

افغانستان 

1395 

 

4.19 

سهم اشتغال در 

سکتور های تجارت 

مده ، پرچون ، ع

 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 

افغانستان 

1395 

 

4.20 

سهم اشتغال در 

سکتور های 

ترانسپورت، ذخایر، 

 ارتباطات و معلومات

ترانسپورت،  فیصدی نیروی کار که در سکتور

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

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

4.21 

سهم اشتغال در 

سکتور های مالی، 

بیمه، رهنامیی 

 معامالت و تجارت

فیصدی نیروی کار که در سکتور های مالی، بیمه ، 

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

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

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 

افغانستان 

1395 
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 1,008,148 ٪15.7 یکنندکارگران که هر روز به طور انفرادی کار م کارگران روزمزد 4.23

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

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 

افغانستان 

1395 

 

4.25 
کارگران با معاش، 

 دولتی

د در سکتور کارگران که بر اساس یک قرار  دا

 دولتی مرصوف کار اند.
10.1% 649,105 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

 2,580,109 ٪40.1 کارگران که مالک کار خود می باشند. کارگران مستقل 4.26

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

 ٪2.6 .کسانیکه کارگر استخدام می کنند کارفرما 4.27

 

169,488 

 

یت رسوی وضع

زندگی در 

افغانستان 

1395 
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4.28 

فامیلی   کارگران

 بدون مزد و معاش

 

 

 

 

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

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

معارف5

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخصشامره

5.1


 میزان سطح سواد

سال و باالتر از آن که  15س ونفی فیصد

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

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

5.2

میزان حضوریابی 

خالص )دوره 

 ابتدائیه(

سال که واجدین صنوف  12-6فیصدی سنین 

( اند و فعاالنه در 6الی  1ابتدائیه )صنوف 

ین شاخص مشمولین و مکاتب حارض اند. در ا

 حارضین مدارس اسالمی شامل منی باشند.

56.1% 2,875,627 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

5.3
میزان حضوریابی 

 خالص )دوره ثانوی(

سال که واجدین  18الی  16فیصدی سنین 

( اند 12 – 7نهادهای تعلیامت ثانوی )صنوف 

در صنوف خویش حارض اند. در این شاخص 

35.7% 1,359,552 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 
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 ارس اسالمی شامل منی باشند.مد

 

1395 

5.4

میزان حضوریابی 

 خالص در 

 تحصیالت عالی

که واجدین  24الی  19فیصدی نفوس سنین 

نهاد های تحصیالت عالی می باشند.در این 

 شاخص مدارس اسالمی شامل منی باشند.

9.7٪ 238,864 

رسوی وضعیت 

ندگی در ز 

افغانستان 

1395 

 

5.5

میزان حضوریابی 

 خالص در 

 تحصیالت عالی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

نسبت خالص حضور به حیث تعداد شاگردان 

بر گروپ تیوریکی سن مکتب برای یک سطح 

معین تعلیمی محاسبه شده و به فیصدی از 

. مجموع نفوس هامن گروپ سن بیان می شود

 18تا 13برای ابتدائی،  6-12درین گزارش 

برای تحصیالت عالی  24تا 19برای ثانوی و 

 .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 

 

5.6

میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیامت 

 ابتدائی

فیصدی شاگردان که در دوره ابتدائیه حضور 

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

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 
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5.7

میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیامت 

 ابتدائی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

اگردان که در دوره ابتدائیه حضور فیصدی ش

، 12الی  6دارند، از مجموع افراد بین سنین 

 به تفکیک:

( ذکور 4( کوچی )3( دهاتی )2( شهری )1)

 ( اناث5)

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 

غانستان اف

1395 

 

5.8

میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیامت 

 ثانوی

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی 

 13حضور دارند، از مجموع افراد بین سنین 

 18الی 

48.0% 1,824,227 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

5.9 

میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیامت 

 ثانوی

 ( شهری1)

 ی( دهات2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی 

 13حضور دارند، از مجموع افراد بین سنین 

( 3( دهاتی )2( شهری )1به تفکیک ) 18الی 

 ( اناث5( ذکور )4کوچی )

1. 69.2٪ 

2. 42.5٪ 

3. 2.6٪ 

4. 63.0٪ 

5. 5. 32.2٪ 

1.  709,379 

2. 1,110,552 

3. 4,296 

4.  1,229,286 

5. 594,941 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 
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5.10

میزان حضوریابی 

  ناخالص در 

 تحصیالت عالی

فیصدی شاگردان که در دوره تحصیالت عالی 

 19حضور دارند، از مجموع افراد بین سنین 

 24الی 

14.1% 347,141 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

5.11

میزان حضوریابی 

   ناخالص در

 یالت عالیتحص

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ذکور4)

 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره  تحصیالت عالی 

 19حضور دارند، از مجموع افراد بین سنین 

( 3( دهاتی )2( شهری )1به تفکیک ) 24الی 

 ( اناث5( ذکور )4کوچی )

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  14)سنین 

 از آن(

سال و باالتر از آن که توانایی  14فیصدی زنان 

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

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 

 

5.13 

ت تساوی نسب

 جنسیت در دوره:

 ( ابتدائیه1

 ( متوسطه2

ان به میزان ختردخالص ر حضومیزان تناسب 

ان در دوره های پسرحضور یابی خالص 

 ابتدائیه، متوسطه و لیسه.

 

1. 0.71٪ 

2. 0.51٪ 

3. 0.39٪ 

 

رسوی وضعیت 

زندگی در 

افغانستان 

1395 
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 ( لیسه3

صحت6

 مالحظات منبع معلومات رقام مطلقا (%ارقام ) تعریف تعریف شاخصشامره

6.1

دسرتسی به مراقبت 

های صحی قبل از 

 تولد

سال که عروسی  49-14فیصدی خانم های 

کرده اند و 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 

محاسبات از 

برآورد نفوس 

و  1396کشور 

 96صفحه 

رسوی صحت و 

دیموگرافی 

بدست  1396

 آمده است.

6.2

والدت های انجام 

شده با حضور 

 اشخاص ماهر صحی

سال که عروسی  49-14فیصدی خانم های 

ظر کرده اند و والدت اخرین طفل شان تحت ن

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 
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6.3
میزان مرگ و میر 

 مادران

تعداد مرگ و میر مادران در دوران حاملگی در 

 هزار والدت زنده در سال 100هر 
1291 

 

رسوی صحت و 

  1396  دموگرافی

6.4
میزان مرگ و میر 

 اطفال

سال در  5تعداد مرگ و میر اطفال زیر سن 

افغانستان در سال )وفیات در هر یک هزار 

 تولد زنده(

 

 

 

55 
 

رسوی صحت و 

 1396  دموگرافی

ریفرنس: 

 161صفحه از 

رسوی صحت و 

دیموگرافی 

1396 

6.5

. میزان حامله 3.7.2

گی سنین نوجوانی 

 (19الی  15)بین 

 15 رقم حاملگی )والدت( خانم ها بین سنین 

 سالگی. 19الی 
12.1٪ 198,527 

رسوی صحت و 

دیموگرافی در 

 1394افغانستان 

ریفرنس: 

 161صفحه از 

رسوی صحت و 

دیموگرافی 

1396 

 مسکنودسرتسیبهخدماتاساسی8

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) فتعری تعریف شاخصشامره
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8.1

میزان دسرتسی به 

آب آشامیدنی سامل، 

به تفکیک مناطق  

 مسکونی

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

 ( ملی4)

آب منابع س که به نفوی فیصدعبارت از 

 سامل دسرتسی داشته باشد.شامیدنی آ

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 

 

 

 

 

8.2

میزان استفاده از 

سیستم فاضالب 

 بهبود یافته

های سیستم لت که از سهومی دمری فیصد

 فاضالب صحی استفاده میکنند.
52٪ 15,423,000 

رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان

1395 

 

8.3
سی به میزان دسرت 

 برق

ژی برق نری خانوار ها که دسرتسی به افیصد

 دارند.منابع مختلف از 
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 
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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

تعداد افرادیکه دسرتسی به برق دارند در هر 

 صد نفر.
97.7٪ 28,422,757 

رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان

1395 
 

8.7 

دی خانوار های فیص

که در مسکن های 

پر ازدحام زندگی می 

 کنند.

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

1395 

 

8.8 

فیصدی خانوار های 

که در مسکن های 

پر ازدحام زندگی می 

 کنند:

 شهری (1)

نه که بیشرت از سه نفر در یک اتاق مسکن یا خا

 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 
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 دهاتی (2)

 کوچی (3)

8.9

فیصدی نفوس که از 

سوخت جامد 

،  استفاده می کنند

 برای :

 پخت و پز (1)

 گرم کردن (2)

جامد مثل  تعداد افرادیکه از مواد سوخت

 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)

 

 

اد سوخت جامد مثل تعداد افرادیکه از مو 

 ذخال سنگ استفاده میکنند در هر صد نفر.

1. 21.3٪ 

2. 91٪ 

3. 98.9٪ 

1.1,474,469 

2. 18,839,251 

3. 1,438,589 

رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان

1395 

 

8.11 
فیصدی نفوس که از 

سوخت جامد 

تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد مثل 

 ذخال سنگ استفاده میکنند در هر صد نفر.

1. 87.3٪ 

2. 96.8٪ 

1.  5,992,762 

2. 20,051,928 
  



 
  

 وزارت اقتصاد 106

 پروفایل اقتصادی – اجتامعی والیت سمنگان

 

استفاده می 

کنند،برای گرم 

 کردن به تفکیک :

 ( شهری1)

 ( دهاتی2)

 ( کوچی3)

3.81.7٪ 3.1,189,017 

مصئونیتاجتامعی9

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخصشامره

9.1

فیصدی افراد بدون 

ر خانوار از مزد د

مجموع اشتغال به 

 تفکیک جنسیت:

 ( هر دو جنس1)

 مرد   (2)

 زن   (3)

فیصدی کارکنان که در کارهای خانه، زراعت، 

مالداری و دیگر کارهای داخل خانه مرصوف 

هستند و از بابت کار که انجام میدهند هیچ 

نوع مزدی دریافت منیکنند بر مجموع متام 

 اشتغال
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9.2

د آسیب تعداد افرا

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

ه "آنعده از کسانیکه دوباره تعداد زنان بیو 

 ازدواج نکرده اند"
3.99% 569,324 

رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان

1395 
 

 تعداد ایتام9.4
( که پدر یا 18تعداد اطفال )سنین پائینرت از 

  مادر نداشته باشد.
105,175 

رسوی دیموگرافی و 

صحت در افغانستان 

1394 
 

9.5

فیصدی زنان که 

 الی 20دارای سن 

سال هستند و  24

 15در سن قبل 

سال  24الی  20تعداد  زنان که دارای سن 

سالگی ازدواج  15هستند و در سنین  قبل 

 کرده اند

4.2% 
 

رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان

1395 
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سالگی ازدواج کرده 

 اند

9.6

فیصدی خانوار های 

که توسط زنان 

 رسپرستی می شوند

ستی بر خانوار های که توسط زنان رسپر 

 مجموع خانوار ها
1.19٪ 45,076 

رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان

1395 
 

زراعتومالداری10

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخصشامره

10.1

فیصدی خانوار های 

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 
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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 قرار دارند 

 )به جریب(

 
 جریب 12.1

 

رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان

1395 
 

10.6

اوسط سایز باغ ها و 

باغچه های که در 

مالکیت قرار دارند)به 

 جریب(

 
 جریب 1.9

 

رسوی وضعیت 

 غانستانزندگی در اف

1395 
 

سکتورحقیقی11

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخصشامره

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  1,463,764

 افغانی

سالنامه احصائیوی 

2017-2018  

 میزان رشد اقتصادی11.2
تغییر در تولید نا خالص داخلی یک کشور در 

 یک سال نظر به سال قبل
7.2٪  

سالنامه احصائیوی 

2017-2018  
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11.3
تولید نا خالص 

 داخلی رسانه

تولید نا خالص داخلی تقسیم بر نفوس کشور 

. 
 دالر  718 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018  

11.4
شاخص قیم 

 کمستهل

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 

 میزان تورم11.5
تغییر در شاخص قیم مستهلکین نظر به سال 

 قبل
4.4%  

سالنامه احصائیوی 

2017-2018  

11.6

سهم سکتور زراعت 

لید ناخالص در تو 

 داخلی

سهم سکتور زراعت از مجموع تولید ناخالص 

 داخلی
 میلیون افغانی346,269 23.7%

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

11.7

سهم سکتور صنعت 

از مجموع تولید 

 ناخالص داخلی

سهم سکتور صنعت از مجموع تولید ناخالص 

 داخلی
 میلیون افغانی 307,529 21.0%

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

11.8

سهم خدمات در 

تولید نا خالص 

 داخلی

سهم سکتور خدمات از مجموع تولید نا خالص 

 داخلی
 میلیون افغانی 743,137 50.7%

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

11.9

سهم مالیات بر 

واردات در تولید نا 

 خالص داخلی

 

سهم مالیات بر واردات از مجموع تولید 

 ناخالص داخلی
 میلیون افغانی  66,830 4.6%

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
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سکتورمالی12

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخصشامره

 عواید داخلی12.1
عبارت از مجموع عواید مالیاتی و غیر مالیاتی 

 می باشد.
 میلیون افغانی 517,151 

سند بودجه ملی 

1396 
 

 لیاتیعواید ما12.2
عواید که دولت آنرا از انواع مختلف مالیات ها 

 بدست می آورد.
 105,015میلیون افغانی  

سند بودجه ملی 

1396 
 

 عواید غیر مالیاتی12.3

عواید که دولت آن را از فعالیت های اقتصادی 

و سایر منابع دست داشته خود به دست می 

 آورد.

 میلیون افغانی 47,502 
سند بودجه ملی 

1396 
 

12.4
مجموع بودجه سال 

 مالی

تخمین رسمی عایدات ومصارف برای یک 

 مدت معین آینده معموالً یک سال
 

میلیون   417,180.4

 افغانی

سند بودجه ملی 

1396 
 

12.5
مجموع مصارف در 

 سال مالی

مصارف دولت شامل متام مصارف ، رسمایه 

گذاری و پرداخت های دولت در یک سال از 

 ن سالمجموع بودجه هام

 
میلیون  356,453.4

 افغانی

سند بودجه ملی 

1396 
 



 
  

 وزارت اقتصاد 112

 پروفایل اقتصادی – اجتامعی والیت سمنگان

 

 بودجه عادی12.6

قسمت از بودجه است که برای متویل مصارف 

عادی پرداخت می شود) معاشات کارمندان، 

خریداری اجناس و خدمات، ربح قرو ، وجوه 

 احتیاطی وسایر(

 
میلیون  591.9 253

 افغانی

گزارش اجراات 

بودجه ملی سال 

1396 

 

12.7
میزان مرصف بودجه 

 عادی

فیصدی بودجه مرصف شده از مجموع بودجه 

 عادی
94.7%  

گزارش اجراات 

بودجه ملی سال 

1396 

 

 بودجه انکشافی12.8

قسمتی از بودجه است که برای متویل مصارف  

پروژه ها و پالن های انکشافی در نظر گرفته 

می شود) معاشات کارمندان ، خریداری 

ربح قرو ، وجوه احتیاطی  اجناس و خدمات،

 و سایر(

 
میلیون  102,861.5

 افغانی

گزارش اجراات 

بودجه ملی سال 

1396 

 

12.9
میزان مرصف بودجه 

 انکشافی،

فیصدی بودجه مرصف شده از مجموعه بودجه 

 انکشافی
68.9%  

گزارش اجراات 

بودجه ملی سال 

1396 

 

12.10
سهم کمک ها در 

 بودجه ملی
  %60.9 موع بودجه ملیفیصدی کمک ها از مج

سند بودجه ملی 

1396 
 

12.11
سهم کمک ها در 

 بودجه انکشافی
  وزارت مالیه   فیصدی کمک ها از بودجه  انکشافی

 سند بودجه ملی  537,27.7 بودجه اختیاری  بودجه است که از عواید  بودجه اختیاری12.12
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 1396 داخلی متویل می گردد.

12.13
فیصدی کمک ها در 

 دجه اختیاریبو 

وجوه که از طرف کشور های کمک کننده در 

اختیاری حکومت افغانستان گذاشته می شود. 

 از مجموع بودجه اختیاری

  وزارت مالیه  

 بودجه غیر اختیاری12.14

بودجه که از جانب جامعه جهانی بحیث کمک 

به حکومت افغانستان داده می شود و دولت 

منابع  افغانستان کنرتول مستقیم باالی

 متویلی و استقامت های مرصفی آن ندارد.

 میلیون افغانی 938,67.2 
سند بودجه سال 

1396 
 

 میلیون افغانی 3154   قرو 12.15
سند بودجه سال 

1396 
 

12.16
مبلغ با اسم کشور قر 

   دهنده

 بانک انکشاف اسالمی .1

بانک انکشاف آسیایی و بانک  .2

 جهانی

 عربستان سعودی .3

 سایر .4

 

یون میل 681.7 .1

 افغانی

میلیون  69.4 .2

 افغانی

میلیون  737.0 .3

 افغانی

میلیون  1166.6 .4

 افغانی

سند بودجه ملی 

1396 
 

سکتورخارجی 13

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخصشامره
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 بیالنس تادیات13.1

بیالنس تادیات عبارت از مجموع پرداخت ها و 

کشور های جهان   دریافت های یک کشور  با

که در دو قسمت بیالنس تجاری و مالی) 

 حساب رسمایه و حساب جاریه( می باشد.

  د افغانستان بانک  

 بیالنس مالی13.2
وضعیت مالی کشور در دو حساب رسمایه و 

 حساب جاری
  د افغانستان بانک  

 بیالنس تجارت13.3

نشان دهنده تفاوت میان ارزش صادرات و 

شور با کشور های خارجی در واردات یک ک

 طی یک دوره معین

 میلیون دالر 6,961- 89% -
سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

 مجموع صادرات13.4
ارزش مجموعی کاال ها از قلمرو گمرکی یک 

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

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

 مجموع واردات13.5
مجموع کاالها که به قلمرو گمرکی یک ارزش 

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

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

 قلم عمده صادرات 13.65

 میوه جات خشک .1

 میوه جات تازه .2

 نباتات طبی .3

 قالین .4

 پست باب .5

1. 36٪ 

2.15٪ 

3.13٪ 

4.3٪ 

5.1٪ 

1.298,880,569 

2.123,257,837 

3.109,723,656 

4.23,754,446 

5.11,706,757 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ارزش به دالر 

 آمریکایی
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 قلم عمده واردات 13.75

 گندم و آرد گندم .1

 ماشین آالت .2

 برق .3

 سایر وسایل برقی .4

 مواد تعمیرات .5

1. 12% 

2.4٪ 

3.4٪ 

4.2٪ 

5.1٪ 

1. 908,318,69 

2.274,465,669  

3.284,229,06 

4.177,515,383 

5.97,186,346 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ارزش به دالر 

 آمریکایی

13.8
کشور رشیک  5

 صادراتی افغانستان

 پاکستان .1

 هندوستان .2

 ترکیه .3

 ایران .4

 عراق .5

1. 43%

2.43٪ 

3.3٪ 

4.2٪ 

5.2٪ 

 

1. 357,201,29 

2.356,139,528 

3.22,006,683 

4.18,112,759 

5.14,563,224 

 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ه دالر ارزش ب

 آمریکایی

13.9
کشور رشیک  5

 وارداتی افغانستان

 پاکستان .1

 ایران .2

 چین .3

 قزاقستان .4

 ازبکستان .5

1.  17

2. 16٪ 

3. 15٪ 

4. 11٪ 

5. 7٪ 

 

1. 1,293,224,715 

2. 1,212,563,809 

3. 1,179,297,874 

4. 866,770,014 

5. 560,528,302 

 

سالنامه احصائیوی 

2017-2018 

ارزش به دالر 

 آمریکایی
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 هفتمفصل 
 :SDGsمعرفیمخترصاهدافانکشافپایدار

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

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

 گردیده است. جهان، متعهد به تطبیق آن

(، با ازدیاد اهداف، تارگیت ها و شاخص ها، در حقیقت، امتداد اهداف انکشافی هزاره SDGsاهداف انکشافی پایدار )

(MDGs .میباشد )( اهداف انکشافی هزارهMDGs هامنند اهداف انکشافی پایدار یک اجندای )2015ساله ) 15-

بخاطر معضالت وقت، نتوانست در سال شاف بود که افغانستان ( سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال انک2000

متعهد به تطبیق  ی جهانمیالدی، در کنار دیگر کشورها 2005میالدی متعهد به تطبیق آن گردد، اما در سال  2000

 . بود( شاخص انکشافی 48( تارگیت و )18( هدف، )9)( دارای MDGsآن گردید. اهداف انکشافی هزاره )

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

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

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

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

 ( شاخص انکشافی میباشد.217( تارگیت و )169( هدف، )17)

:SDGsدیدگاهاهدافانکشافپایدار



 
  

 وزارت اقتصاد 117

 پروفایل اقتصادی – اجتامعی والیت سمنگان

 

مترکزاهدافانکشافپایدار:

  از جهان برشیت،محو فقر شدید 

 ،مبارزه متداوم در مقابل نابرابری و بی عدالتی 

 ،تامین صلح و ثبات پایدار 

 ،حفاظت از محیط زیست 

  ،تقویت همکاریهای اقتصادی و اجتامعی میان ملل جهان 

فرشدههفدههدفبهگونهسمبولیک:

 : A-SDGsاهدافانکشافپایداربرایافغانستان

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

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

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

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

 .ارائه مناید

دافانافغانستان: A-SDGsاهمیتاهدافانکشافپایداربرایافغانستان

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

 انکشافی پایدار میباشد.

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

 در آن انعکاس یافته اند.
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 قتصادی و اجتامعی در اهداف متذکره میتوانند یک منبع و اساس اسرتاتیژیک برای انکشاف اولویت های ا

 کشور باشند.

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

 .تطبیق اهداف انکشافی پایدار، منتج به صلح و ثبات دامئی در کشور خواهد گردید 

 ور خواهد گردید.تطبیق اهداف انکشافی پایدار باعث رشد و انکشاف رسیع در کش: 

: A-SDGsمراحلتطبیقاهدافانکشافپایداربرایافغانستان

 



 



 مرحله ملی سازی
2018الی جنوری  2016مارچ   

 مرحله انطباق و ادغام

2018الی اپریل  2017جنوری   
 مرحله تطبیق

2030الی سپتمبر  2018اپریل   
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اهدافانکشافپایدارافغانستانگیتهاوشاخصهایتار

رهربواحد شاخص تارگیت

هدف اول: محو فقر با متام اشکال آن در همه جا

نان و ، کاهش حد اقل نیمی از نسبت مردان، ز 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

 . کوچیه

 وزارت اقتصاد

نیت اجتامعی ، تطبیق سيستم های مصئو 2030الی سال  1.3

مناسب در سطح ملی، اجرای همگانی آن در متام طبقات و تحت 

 پوشش قراردادان تعداد قابل مالحظه افراد فق  و آسيب پذير.

فیصدی نفوس که تحت پوشش سیستم های مصئونیت  1.3.1

 اجتامعی قرار گرفته اند به تفکیک:

 . اشخاص دارای معلولیت1

 . خانواده های شهدا2

 ن. متقاعدی3

 سال 10. خانواده های آسیب پذیر، دارای اطفال زیر سن 4

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا 

 و معلولین

 

( در فقرا resilience، ایجاد توانایی و تاب آوری )2030الی سال  1.5

و آسیب پذیری  (exposure)و افراد آسیب پذیر؛ و کاهش تاثیر پذیری 

فیصدی افراد معرو  به خطر در مقابل وقایع اقلیمی و سایر  1.5.1

 حوادث.

اداره ملی امادگی مبارزه 

 باحوادث
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قتصادی، اجتامعی، محیط زیستی آنها در برابر وقایع شدید اقلیمی، ا

و سایر حوادث.

 

میزان تاثیرگذاری مستقیم حوادث غیر مرتاقبه اقتصادی در  1.5.2

 ارتباط 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، مبنظور تطبیق برنامه ها و پالیسی ها برای محو فقر در 

 متامی ابعاد آن.

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

 رزدایی.فق
 وزارت مالیه

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

 صحت و مصئونیت اجتامعی( .
 وزارت مالیه

 هدف دوم: محو گرسنگی؛ دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه؛ و ترویج  زراعت پایدار

، محو گرسنگی و حصول اطمینان از دسرتسی 2030الی سال  2.1

دم، به ویژه فقرا، مردم آسیب پذیر و اطفال، به مواد غذایی همه مر 

 مطمنئ، مغذی و کافی در جریان سال.

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

 

گاهش متام انواع سوء تغذی، همچنان  ۲۰۳۰الی سال  – ۲.۲

لی در مورد عدم رشد والغری در دستیابی به اهداف موتفقه بین املل

 اطفال زیر سن پنج سال

 

)قدکوتاهی( در اطفال کمرت از پنج  شیوع سوء تغذی مزمن – ۲.۲.۱

انحراف معیاری از (  ۲سال ) نسبت قد برسن( کمرت از ) منفی 

 (WHO)میانگین معیار رشد اطفال 

 وزارت صحت عامه

پنج سال ) نسبت شیوع سوء تغذی حاد در اطفال کمرت از  – ۲.۲.۲

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

 به تفکیک کم وزن – (WHO)اطفال 

 وزارت صحت عامه

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

کننده گان کوچک غذایی، به ویژه خانم ها، مردم بومی، دهاقین 

و ماهیگیران؛ از طریق تامین مساوات در دسرتسی فامیلی، چوپان ها 

)مرتیک  و برنجاوسط حاصل طبقه دهقان درحاصل گندم  2.3.1

 تن/هکتار(

 الف. گندم آبی

 زراعت، آبیاری و مالداری وزارت
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به زمین و سایر منابع تولیدی، مهارت ها، خدمات مالی، بازارها، و 

 فرصت برای ارزش افزوده و کارهای بیرون از مزرعه.

 ب. گندم للمی

 ج. برنج

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حد اوسط درآمد تولید کننده گان کوچک مواد غذایی. 2.3.2

، حصول اطمینان از موجودیت سیستم های 2030الی سال  2.4

 Agriculture) زراعتی تولید مواد غذایی پایدار و تطبیق شیوه های

Practices پایدار )(Resilient) باعث افزایش سطح مولدیت و  که

تولیدات گردیده و ایکوسیستم را محافظت می مناید، و همچنان، 

ظرفیت سازگاری با تغیر اقلیم، رشایط آب و هوای نا مناسب، 

خشکسالی، سیالب و سایر مصیبت ها را باال برده و به تدریج کیفیت 

 زمین و خاک را بهبود می بخشد.

حت زراعت مولد و پایدار قرار نسبت ساحات زراعتی که ت 2.4.1

 دارند.

 

 

 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 

دسرتستی و تقسیم عادالنه از مفاد حاصله از استفاده  اطمینان از

منابع جنیتیکی و روش های سنتی که در سطح بین املللی به توافق 

 رسیده است.

که راجسرت و تحت حفاظت نباتات مزروعی و حیوانات تعداد  2.5.1

 قرار گرفته اند. به تفکیک:

 الف. میوه جات

 ب. نباتات

 ج. حیوانات

 ری و مالداریوزارت زراعت، آبیا

 

.الف افزایش رسمایه گذاری در زیربناهای روستایی، تحقیقات 2

زراعتی، خدمات توسعه وی، انکشاف فن آوری، ذخایر جنیتیکی 

نباتات و احشام از طریق همکاری های توسعه وی بین املللی، جهت 

 افزایش مولدیت زراعتی.

 بیاری و مالداریوزارت زراعت، آ  شاخص زراعت محوری مصارف عامه 1.الف.2
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.ج اتخاذ تدابیر جهت حصول اطمینان از کارکرد درست بازارهای 2

غذایی و مشتقات آن و ایجاد سهولت مبنظور دسرتسی مبوقع به 

معلومات بازار و ذخایر غذایی بخاطر جلوگیری از نوسانات شدید 

 قیمت غذایی.

های  تعداد محصوالت زراعتی، مالداری و مواد اولیه که قیمت 1.ج.2

 آن بشکل هفته وار و ماهوار به نرش میرسد.
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

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

، کاهش نسبت مرگ و میر مادران ناشی از 2030الی سال  3.1

 ه.تن در هر صد هزار والدت زند 70زایامن به کمرت از 

هزار والدت زنده. به  100نسبت مرگ و میر مادران در هر  3.1.1

 تفکیک

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 . گروه سنی2

 وزارت صحت عامه

والدی صورت گرفته ین تناسب والدت های که توسط ماهر 3.1.2

 است )از مجموع والدت ها(.
 وزارت صحت عامه

میر قابل جلوگیری  ، پایان دادن به مرگ و2030سال  الی 3.2

(Preventable)  سال، به هدف کاهش  5نوزادان و اطفال زیر سن

طفل در هر یکهزار تولدات  15دادن مرگ و میر نوزادن به حداقل 

 سال. 5نفر در هر یکهزار طفل زیر سن  25زنده و 

سال )درهر یکهزار  5میزان مرگ و میر اطفال زیر سن  3.2.1

 والدتهای زنده(.
 عامه وزارت صحت

 وزارت صحت عامه میزان مرگ و میر نوزادان )در هر یکهزار والدتهای زنده(. 3.2.2

 ، پايان دادن به بيامري های قابل شیوع2030الی سال  3.3

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

يش گرمس ي و مقابله با هپتایتز، بيامري هاي نا (neglected)شده 

در جریان یکسال گذشته در  HIV/AIDSتعداد واقعات جدید  3.3.1

 هر یکهزار نفوس غیر ملوث.

 . مجموع1

 وزارت صحت عامه
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 ذکور الف. از نوشیدن آب غیر صحی و ساير بيامري های ساری.

 ب. اناث

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

) 

عات توبرکلوز در هر  صد هزار نفوس در یک سال تعداد واق 3.3.2

 گذشته
 وزارت صحت عامه

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

در یک شخص هزار   100در هر  Bمیزان مبتالیان به هیپاتیت  3.3.4

 سال. به تفکیک:

 الف. به سطح ملی

 VCTمراکز  + درHBب. فیصدی واقعات 

 وزارت صحت عامه

، کاهش مرگ های نا بهنگام از بیامری های 2030الی سال  3.4

غیرساری به یک سوم، از طریق جلوگیری، تداوی و بهبود صحت 

 روانی و تندرستی.

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

 ۷۰الی  ۳۰بیامری های مزمن تنفسی در افغانستان )بین سنین 

 سالگی(

 وزارت صحت عامه

 

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

 .مرض الکول مخدر و استفاده

استفاده کننده گان مواد مخدر که از خدمات تداوی فیصدی  3.5.2

 اعتیاد به مواد مخدر مستفید میگردند.

 وزارت صحت عامه

 

رساندن مرگ و میر و صدمات مبتنی ، به نصف 2030الی سال  3.6

بر تصادفات ترافیکی )روی جاده(

( هزار نفر 100میزان وفیات ناشی از حادثات ترافیکی، درهر ) 3.6.1

 در یک سال به تفکیک:

 هر دوجنس مجموع .1

 ذکورالف. 

 وزارت امور داخله
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 ب.  اناث

 . وضعیت اجتامعی اقتصادی2

 الف. پایین

 ب. متوسط

 ج. بلند

، حصول اطمینان از دسرتسی همگانی به 2030لی سال ا 3.7

خدمات مراقبت های صحی باروری؛ بشمول فاصله میان والدت ها، 

آگاهی، تعلیم و ادغام صحت باروری در اسرتاتیژی ها و برنامه های 

 .ملی

تناسب خانم های که در سن باروری قرار دارند )بین سنین  3.7.1

درن برای ایجاد فاصله بین ( و دسرتسی به روش های م49 – 15

 والدت ها را دارند.

 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامه .(19-13خانم ها بین سنین )  حاملگیمیزان  3.7.2

بشمول   حصول اطمینان از عرضه خدمات صحی همگانی، 3.8

حامیت از خطرات مالی، دسرتسی به خدمات صحی اساسی با 

ساسی، مطمنئ، موثر، کیفیت، دسرتسی به ادویه و واکسین ا

 باکیفیت، و قابل استطاعت برای همه.

فیصدی نفوس که دسرتسی به خدمات صحی اساسی با  3.8.1

 کیلو مرت( دارند. 10ساعت پیاده روی ) 2کیفیت و عادالنه در فاصله 
 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامه فیصدی وابستگی سکتور صحت به منابع خارجی. 3.8.2

اجرای " کنوانسیون سازمان صحی جهانی در باره تقویت .الف 3

 کنرتول دخانیات" در همه کشورها بشکل مناسب.

( بین اشخاص Activeشیوع استفاده از تنباکو )به شکل  1.الف.3

 و یا باالتر از آن . 15دارای سن 
 وزارت صحت عامه

.ب حامیت از تحقیق و انکشاف واکسین و ادویه برای امرا  ساری 3

اری که زیادتر تاثیر گذار است باالی کشورهای در حال و غیر س

فراهم ساخنت دسرتسی به ادویه و واکسین قابل استطاعت   انکشاف،

(Affordable) در توافقنامه  مطابق به قطعنامه دوههTRIPS  و صحت

 .عامه

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

 پرداخت دارند.

 

 عامه وزارت صحت
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افزایش چشم گیر خدمات مالی صحی  و استخدام، انکشاف، .ج 3

 نیروی کار صحی درکشور. (retention)حفظ  آموزش و

 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)ترویج طمینان از تعلیم با کیفیت، همه شمول، هدف چهارم: حصول ا

اینکه هم دخرتان و پرسان حصول اطمینان از   ،2030الی سال  4.1

یگان و عادالنه تحصیالت ابتدایی و متوسط را تکمیل منایند بطور را

 ردد.که منجر به دستاورد های آموزشی مرتبط و موثر گ

 فیصدی اطفال/ نوجوانان که حداقل سطح قابلیت های 4.1.1

 الف( خواندن

 ب( ریاضی

 را در:

 )ذکور و اناث( 3یا  2( صنوف 1)

 )ذکور و اناث( (،6( پایان دوره ابتدایی )صنف 2)

 (، )ذکور و اناث(9( در پایان دوره متوسطه )صنف 3)

 حصول کرده باشند.

 وزارت معارف

 

 یابی تعلیمی به سطح ملی:تطبیق ارز 4.1.2

 ،3یا  2الف. در صنف 

 (،6ب. در اخیر دوره ابتدایی )صنف 

 (9ج. در اخیر دوره متوسطه)صنف 

 وزارت معارف

 میزان ناخالص جدیدالشموالن در صنف آخر دوره های: 4.1.3

 (6( ابتداییه )صنف1)

 (9( متوسطه )صنف2)

 وزارت معارف

 میزان تکمیل در دوره های: 4.1.4

 (6الف.ابتداییه )صنف 
 وزارت معارف
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 (9ب.متوسطه )صنف 

 (12ج. لیسه )صنف 

 

 فیصدی اطفال خارج از مکتب در دوره های: 4.1.5

 (12-7( ابتداییه )سن 1)

 (15-13( متوسطه )سن 2)

 (18-16( لیسه )سن 3)

 وزارت معارف

فیصدی اطفال باالتر از سن واجد رشایط شمولیت در صنف  4.1.6

 ه های:در دور 

 ( ابتداییه1)

 ( متوسطه2)

 ( لیسه3)

 وزارت معارف

 تعداد سال های تعلیامت ابتداییه و متوسطه 4.1.7

 الف. رایگان

 ب. اجباری

 که در اسناد تقنینی موجود تثبیت شده باشند.

 وزارت معارف

، تامین دسرتسی متام دخرتان و پرسان به تعلیم 2030الی سال  4.2

دوره های قبل از مکتب و کودکستان برای آماده و تربیه باکیفیت در 

 سازی اطفال به تعلیم و تربیه ابتدائیه.

.  میزان شمولیت ناخالص در برنامه های تعلیامت قبل از 4.2.2

 ساله( 6مکتب )
 وزارت معارف

اداره مستقل تعلیامت تخنیکی و  میزان اشرتاک 4.3.1منصفانه همه  ، حصول اطمینان از دسرتسی2030الی سال  4.3



 
  

 وزارت اقتصاد 127

 پروفایل اقتصادی – اجتامعی والیت سمنگان

 

ت، قابل پرداخت، تعلیامت مردان و زنان به تعلیامت تخنیکی با کیفی

 .مسلکی و تحصیالت عالی  از جمله پوهنتون

 ساله( 24-15الف. جوانان )

 ساله( 64-25ب. بزرگساالن )

ماه  12در تعلیامت و برنامه های آموزش رسمی و  غیر رسمی طی 

 اخیر، به تفکیک جنسیت )ذکور و اناث(

 لکیمس

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  4.3.3

 دولتی و خصوصی. به تفکیک:

 . دولتی1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 صوصی. خ2

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت تحصیالت عالی

 

اشخاص که از برنامه های فنی وحرفوی نیمه رسمی تعداد  4.3.4

 دولتی ساالنه مستفید میشود. به تفکیک:

 . ذکور1

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا 

 و معلولین
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 . اناث2

، افزایش قابل مالحظه تعداد جوانان و 2030الی سال  4.4

که دارای مهارت های تخنیکی و مسلکی برای اشتغال،  بزرگساالن

باشند. (entrepreneurship) کار آفرینیکار مناسب و 

فیصدی اشخاص دارای معلولیت که از برنامه های اموزشی   4.4.1

 رسمی( مستفید میشوند.نیمه فنی حرفوی )

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا 

 و معلولین

و  بردن تبعی  جنسیتی در آموزش ، از بین2030الی سال  4.5

حصول اطمینان از دسرتسی مساویانه به متامی سطوح تعلیم و تربیه، 

آموزش های فنی و حرفه ای؛ بشمول افراد آسیب پذیر، معلول، مردم 

 محلی و کودکان در وضعیت آسیب پذیری.

 شمولیت در دوره: نسبت توازن جنسیتی 4.5.1

 . ابتدائیه1

 . متوسطه2

 . لیسه3

 وزارت معارف

فیصدی شاگردان دوره ابتداییه که لسان اول یا لسان اصلی  4.5.2

 شان، لسان تدریس می باشد.
 وزارت معارف

پالیسی های مشخص برای تخصیص منابع عامه به اقشار  4.5.3

 محروم
 وزارت معارف

 اوسط مصارف تعلیمی به ازای هر شاگرد براساس: 4.5.4

 الف. دوره تعلیمی،

 . لیسه3. متوسطه، 2بتداییه،. ا1

مصارف باالی هر شاگرد از عاید رسانه تولید اوسط ب.  فیصدی 

 ناخالص داخلی(

 وزارت معارف

 

، حصول اطمينان از اینکه متامی جوانان و نسبت 2030الی  4.6

قابل 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  4.6.1

 های تعیین شده:

 الف. سواد

 وزارت معارف
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 ب. حساب

 را کسب منوده اند. به تفکیک جنسیت )ذکور و اناث(

 میزان با سوادی بین افراد: 4.6.2

 سال 24الی  15الف. 

 . مجموع1

 . ذکور2

 . اناث3

 ساله و باالتر 15ب. 

 . مجموع1

 کور. ذ 2

 . اناث3

 وزارت معارف

 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) ف به تعلیم و مهارت های مورد نیاز برای ترویج انکشا

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 خشونت، شهروندی جهانی، و ارج نهادن به تنوع 

 هد:اسنادی که نشان د 4.7.1

 (. آموزش موضوعات شهروندی جهانی،1)

(. آموزش موضوعات انکشاف پایدار، بشمول تساوی جنسیتی و 2)

 حقوق برش در سطوح ذیل:

 الف. پالیسی های ملّی تعلیم و تربیه

 وزارت معارف
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 ب. نصاب تعلیمی فرهنگی و مشارکت فرهنگی برای انکشاف پایدار، دست یابند.

 ج. تربیه معلم و

 د. ارزیابی شاگردان

 شامل گردیده اند.

زش مهارت های زندگی مرتبط به فیصدی مکاتبی که آمو  4.7.2

 مسایل جنسی و وقایه از اچ آی وی را ارائه مینامیند.
 وزارت معارف

میزان تطبیق چارچوب برنامه جهانی آموزش حقوق برش در  4.7.3

 سطح ملی:

 الف. شامل شدن در نصاب تعلیمی

ب. آموزش حقوق برش به شاگردان در مکاتب ابتدایی، متوسطه و 

 لیسه

 حقوق برش به معلمین و کارمندانج. آموزش 

 وزارت معارف

 فیصدی شاگردان به تفکیک: 4.7.4

 الف. دوره تعلیمی

 ب. براساس گروپ سنی

که درک کافی از مسایل مربوط به شهروندی جهانی و انکشاف پایدار  

 را دارا می باشند.

 وزارت معارف

در ساله که دانش و مهارت های الزم  15فیصدی شاگردان  4.7.5

 رابطه به علوم محیطی و علوم زمین را دارا می باشند.
 وزارت معارف

 وزارت معارفدارای امکانات و تسهیالت ذیل فیصدی مکاتبی که  1.الف.4.الف اعامر و تجهیز زیربناهای تعلیمی متناسب با نیازمندی اطفال 4
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و افراد دارای معلولیت و حساس به تفاوت های جندر و همچنین 

فراهم آوری محیط های یادگیری مؤثر، مصئون، عاری از خشونت و 

 مه.همگانی   برای ه

 میباشند:

 الف. برق

 ب. انرتنت برای مقاصد تعلیمی

 کمپیوترپ. البراتوارهای 

 تسهیالت برای شاگردان دارای معلولیت ت.

 ث. تسهیالت آب صحی و شستشو

 ج. تشناب های مجزا برای اناث

 تعمیر مناسب چ.

فیصدی شاگردانی که مواردی چون آزار و اذیت، خشونت،  2. الف.4

 لت و کوب، تبعی  و سوء استفاده جنسی را تجربه منوده اند.
 وزارت معارف

تعداد و نوعیت حمالتی که باالی شاگردان، کارمندان و  3. الف.4

 مکاتب صورت گرفته است.
 وزارت معارف

ای تحصیلی ، گسرتش قابل مالحظه بورسیه ه2030.ب الی سال 4

جهانی برای آموزش عالی، از جمله برنامه های آموزشی مسلکی، 

 تخنیکی، تکنالوژی معلوماتی، انجنیری و برنامه های ساینسی.

تعداد بورسیه های تحصیالت عالی در خارج از کشور به  2.ب.4

 تفکیک:

 . بورسیه های لیسانس1

 . بورسیه های ماسرتی2

 . بورسیه های دکتورا3

 یالت عالیوزارت تحص

، افزایش عرضه قابل مالحظه معلمین شایسته از 2030.ج الی سال 4

 طریق همکاری های بین املللی و آموزش معلمین.

 فیصدی معلامن در دوره های: 1.ج.4

 الف. تعلیامت قبل از مکتب

 ب. ابتداییه

 وزارت معارف
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 ج. متوسطه

 د. لیسه

ند. که دست کم، حداقل برنامه های تربیه معلم را دریافت منوده ا

)مانند، آموزش های متودیک داخل خدمت و قبل از خدمت( به 

 تفکیک جنسیت )ذکور و اناث(

 نسبت شاگرد به معلم آموزش دیده براساس دوره: 2.ج.4

 . ابتداییه1

 . متوسطه2

 . لیسه3

 وزارت معارف

 

فیصدی معلامن مسلکی مطابق به معیارهای تعیین شده  3.ج.4

 :براساس 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  5.ج.4

 قابلیت های مشابه می باشد.

 وزارت معارف
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 معلمین از وظیفه معلمی فیصدی ترک/ تقاعد 6.ج.4
 وزارت معارف

 

ماه گذشته برنامه های داخل  12فیصدی معلامنی که در  7.ج.4

 خدمت را سپری منوده اند.

 وزارت معارف

 

 هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توامنند سازی متام زنان ودخرتان

 تبعی  علیه زنان و دخرتان در همه جا. اشکالمحو متام  5.1

فیصدی حصول اطمینان از موجودیت چارچوب های قانونی  5.1.1

غر  تقویت، تطبیق و نظارت از مساوات و عدم تبعی  بر اساس 

 جنسیت )قوانین، مقرارات، کنوانسیون ها و پیامن ها(

 وزارت امور زنان

محو متام انواع خشونت علیه زنان و دخرتان درمحالت عام و  5.2

استفاده جنسی و دیگر انواع سوء  خصوصی، از جمله قاچاق، سوء

 استفاده.

به باال که به خشونت فزیکی، جنسی  15فیصدی زنان از سن  5.2.1

 .ل شده اندبماه گذشته توسط همرس متق 12و یا روانی درطول 
 وزارت امور زنان

به باال که از طرف افراد  15فیصدی زنان و دخرتان بین سنین  5.2.2

یر مورد خشونت فزیکی، جنسی، روانی و ماه اخ 12غیراز همرس طی 

 د.سو استفاده جنسی قرار گرفته ان

 وزارت امور زنان

محو همه رسوم زیان آور مانند ازدواج های اطفال، اجباري و زود  5.3

 هنگام.
 وزارت امور زنان ازدواج منوده اند. 19-15فیصدی زنان که بین سنین  5.3.1

مزد  از طریق ارائه خدمات  تشخیص و ارزش دهی کارهای بدون 5.4

عامه، زیرساخت ها و سیاست های مصئونیت اجتامعی و ترویج 

 مسئولیت پذیری مشرتک در فامیل و خانواده مطابق به باورهای ملی.

فیصدی وقت مرصف شده باالی کارهای داخلی و پرستاری   5.4.1

 بدون مزد. به تفکیک:

 . مجموع1

ر اجتامعی، شهدا وزارت کار، امو 

 و معلولین
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 الف. ذکور

 ب. اناث

حصول اطمینان از مشارکت کامل و موثر زنان و همچنان فرصت  5.5

های مساوی رهربیت در متامی سطوح تصمیمگیری سیاسی، 

 اقتصادی و زندگی عامه.

های فیصدی کرسی های اشغال شده توسط زنان در شورای  5.5.1

 .ملی

 وزارت امور زنان

 

 وزارت امور زنان ف های مدیریتی.فیصدی زنان در موق 5.5.2

افزایش استفاده از تکنالوژی های توامنند ساز، خصوصاً  .ب 5

 .برای توامنند سازی زنان (ICT)تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی 

تناسب نفوس که دارای تیلفون سیار )موبایل( هستند. به  1.ب.5

 تفکیک  

 ذکور .1

 . اناث2

وزارت مخابرات و تکنالوژی 

 وماتیمعل

 

 حصول اطمینان از دسرتسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همههدف ششم: 

، دسرتسی مساویانه و همگانی به آب آشامیدنی 2030الی  6.1

 .استطاعتمصئون با قیمت قابل 

فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده آب آشامیدنی  6.1.1

 مصئون استفاده مینامیند. به تفکیک:

 ع. مجمو 1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها

، دسرتسی همه مردم به خدمات مساویانه و 2030الی سال   6.2

مناسب 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.

خدمات مدیریت شده، مصئون و حفظ  فیصدی نفوس که از 6.2.1

 الصحه استفاده میکنند. به تفکیک

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت
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فیصدی نفوس که دسرتسی به سهولت های شسنت دستها با  6.2.2

 آب و صابون را دارند به تفکیک:

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 ت وزارت احیاء و انکشاف دها

 

فیصدی نفوس که برای رفع حاجت از فضای باز استفاده می  6.2.3

 منایند، به تفکیک:

 . مجموع1

 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت

 

،  بهبود کیفیت آب با کاهش آلودگی، از بین 2030الی سال  6.3

 و به حد اقل رساندن انتشار مواد (dumping)بردن ذخیره های زباله 

کاهش آبهای کثیف تصفیه ناشده به نصف،  و  کیمیاوی خطرناک،

 (reuse)و استفاده مجدد  (recycle)افزایش قابل مالحظه در بازیابی 

 آن.

)خانوار و متام فعالیت های اقتصادی(  فیصدی فاضالب  6.3.1

 .(safely treated)مدیریت شده بطور مصئون

 . شهری1

 وزارت شهرسازی و مسکن

، افزایش چشم گیر موثریت منابع آبی در متام 2030سال الی   6.4

پایدار آن، و  (withdrawal) ها و حصول اطمینان از برداشت سکتور

تامین منابع آبی مبنظور پاسخگویی به مشکل کمبود آب و کاهش 

 .قابل مالحظه تعداد مردمی که از کمبود آب رنج می برند

 با گذشت زمان: میزان تغیر در استفاده موثر آب 6.4.1

 سکتور انرژی -1

 سکتور زراعت -2

 سکتور صنعت -3

 سکتور شهری -4

 وزارت انرژی وآب
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بلند بردن ظرفیت ذخایر آبی برای مصارف رسانه فی مرت  6.4.2

 مکعب در سال.
 وزارت انرژی وآب

، تطبیق مدیریت همه جانبه داخلی منابع آب در 2030الی سال  6.5

مکاری های متقابل فرامرزی در امور آب.متام سطوح، بشمول ه

 

از صفر ) (IWRM)درجه تطبیق مدیریت همه جانبه منابع آب  6.5.1

 الی صد(.
 وزارت انرژی وآب

 وزارت انرژی وآب مرزیافر  تفاهمنامه ها در امور آبهای تطبیق معاهده هلمند و 6.5.2

وه ایکوسیستم آبی، بشمول ک احیای، حفاظت و 2030الی سال  6.6

دریاها، جهیل ها و طبقات آب  ، (wetlands) ها، جنگالت، باطالق ها

 . (aquifers)دهی

)فیصدی  .تغییر در وسعت ایکوسیستم های آبی در طول زمان 6.6.1

 تغییرات(

 

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

.ب حاميت و تقويت مشاركت جوامع محيل در بهبود مديريت آب و 6

 حفظ الصحه.

حوزهء دریایی با پالیسی ها و مقرره  5شورا ها در فیصدی  1.ب.6

های عملی جهت اشرتاک اهالی در مدیریت و انکشاف همه جانبه 

 منابع آب.

 وزارت انرژی و آب

 برای همه. استطاعتهدف هفتم: حصول اطمینان از دسترسسی به انرژی پایدار، مطمنئ، مدرن و قابل 

سی به خدمات انرژی ، حصول اطمینان از دسرت 2030الی سال  7.1

.و مدرن (reliable)قابل استطاعت، مطمنئ 

 

به برق دسرتسی دارند. به  از طریق شبکه فیصدی نفوس که 7.1.1

 تفکیک

 . شهری1

 . دهاتی2

 

 وزارت انرژی و آب

 وزارت انرژی و آبدر  (Renewable energy)سهم )فیصدی( انرژی تجدید پذیر  7.2.1، افزایش قابل مالحظه سهم انرژی تجدید پذیر 2030الی سال   7.2
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(Renewable energy) مرصف مجموعی انرژی برق .در ترکیب انرژی جهانی 

، مضاعف ساخنت میزان موثریت انرژی.2030الی سال  7.3

 

اندازه شده بر اساس انرژی  (Energy intensity)شدت انرژی  7.3.1

 اولیه و تولیدات ناخالص داخلی

 

 وزارت انرژی و آب

و ارتقاء تکنالوژی جهت  ها گسرتش زیرساخت ،2030.ب الی سال 7

 عرضه خدمات انرژی مدرن و پایدار برای همه.

رسمایه گذاری در موثریت انرژی به عنوان فیصدی از تولید  1.ب.7

ناخالص داخلی و مقدار رسمایه گذاری مستقیم خارجی برای 

 ر.زیرساخت ها وتکنالوژی برای خدمات انکشافی پایدا

 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 
 النه تولید ناخالص داخلی حقیقی.میزان رشد سا 8.1.1

 وزارت مالیه 

 

دستیابی به مولدیت اقتصادی از طریق تنوع، ارتقاء فن آوری و  8.2

نوآوری، از جمله از طریق مترکز باالی بخش های دارای ارزش افزوده 

 باال و نیازمند به نیروی کار بیشرت

 .میزان رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی فی نفر شاغل 8.2.1
 وزارت اقتصاد

 

فعالیت های  ازپالیسی های انکشافی که  (promote)ایجاد  8.3

، ایجاد اشتغال مناسب، کار (productive activities) تولیدی

تشبثات خورد و متوسط از رسمی سازی آفرینی، خالقیت و نوآوری و 

 طریق دسرتسی به خدمات مالی حامیت میکند.

سکتورها بدون زراعت. به سهم استخدام غیر رسمی در  8.3.1

 تفکیک

 . مجموع هر دو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت تجارت و صنایع
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و  (productive) ، تأمین  اشتغال کامل و مولد2030الی سال  8.5

ایجاد شغل های مناسب براي متام زنان و مردان به شمول جوانان و 

 زش یکسان.معلولین با پرداخت دستمزد مساوی برای کار های با ار 

 اوسط درآمد ساعتوار کارمندان. به تفکیک: 8.5.1

 . شغل1

 . گروپ سنی 2

 . معلولیت3

 . ذکور4

 . اناث5

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا 

 و معلولین

 

 میزان بیکاری به تفکیک جنسیت 8.5.2

 . ذکور1

 . اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا 

 و معلولین

 

هش قابل مالحظه نسبت جوانان که شامل ، كا2030الی سال 8.6

 کار، مکتب و یا برنامه های آموزشی نیستند.

 (24-15میزان بیسوادی و بیکاری درجوانان بین سنین ) 8.6.1

 . بیسوادی1

 . بیکاری2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا 

 و معلولین

اتخاذ اقدامات رسیع و موثر مبنظور محو کارهای جربی، بردگی  8.7

ن، قاچاق انسان و حصول اطمینان از جلوگیری و محو بدترین مدر 

اشکال کار اطفال؛ از جمله رسبازگیری و استفاده از اطفال رسباز، و 

پایان دادن متام انواع کار باالی اطفال . 2025الی سال 

، به تفکیک گروپ  17-5 ینفیصدی اطفال کارگر بین سن  8.7.1

 سنی:

 11-5بین 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   8.8

برای متام کارگران به شمول كارگران مهاجر، بخصوص زنان مهاجر و 
 .جراحات وخیم و غیر وخیم کاریمیزان وقوع  8.8.1

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا 

 و معلولین
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 کاری قرار دارند. (precarious)كسانيكه در رشايط ناپایدار 

 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  8.8.3

( به کشور های خارجی BLAsاساس توافقنامه های دوجانبه کار )

 د.ن( اعزام میگردگر)کشورهای دارای تقاضا کار 

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا 

 و معلولین

 

، تهیه و تطبیق پالیسی ها جهت توسعه گردش گری 2030الی  8.9

پایدار که سبب ایجاد اشتغال، ترویج فرهنگ و محصوالت محلی 

.گردد

 وزارت اطالعات و فرهنگ .خالص داخلیسهم گردش گری در تولید نا 8.9.1

نسبت اشتغال در صنعت گردشگری از مجموع اشتغال. به  8.9.2

 تفکیک:

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت اطالعات و فرهنگ

تقويت ظرفيت نهاد هاي ما  داخيل جهت توسعه دسرتيس به  8.10

 بانكداري، بيمه و خدمات ما  براي همه.

 دافغانستان بانک هزار نفر 100های تجارتی  بر هر  تعداد شعبات بانک 8.10.1

سال و باالتر( دارای حساب بانکی در هر  15تعداد افرادی ) 8.10.2

 هزار نفر. 100یک 
 دافغانستان بانک

 100بر هر یک  ATMتعداد ماشین های اتومات رصافی یا  8.10.3

 هزار نفر
 د افغانستان بانک

اجرایی منودن اسرتاتيژي اشتغال ، انکشاف و 2025.ب الی سال 8

 برای جوانان و تطبيق پیامن جهانی اشتغال سازمان بین املللی کار.

فیصدی مرصف مجموعی دولت در برنامه های مصئونیت  1.ب.8

 اجتامعی و برنامه های اشتغال زایی در تناسب بودجه ملی.

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا 

 و معلولین

 نوآوری. (Foster)همه شمول و تشویق  ،، تقویت صنعتی سازی پایدار(Resilient)اخت های مقاوم ایجاد زیرسهدف نهم: 

 وزارت احیاء و انکشاف دهاتکیلومرتی یک رسک  2 فاصلهفیصدی نفوس روستایی که در   9.1.1ایجاد زیربنای باکیفیت، قابل اعتامد، پایدار و مقاوم، بشمول  9.1
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انکشاف اقتصادی و  زیربناهای منطقه وی و فرامرزی، جهت حامیت

طاعت برای رفاه برشی، با مترکز روی دسرتسی مساویانه و قابل است

 همه.

 متام فصلی زندگی میکنند.

، تشویق صنعتی سازی پایدار و فراگیر، افزایش 2030الی سال  9.2

قابل مالحظه سهم صنعت در استخدام و تولید ناخالص داخلی، در 

 ی، و دوبرابر سازی سهم صنعت.مطابقت به اوضاع مل

فیصدی ارزش افزوده تولیدات صنایع فابریکاتی  9.2.1

(Manufacturing value added) :به تناسب 

 الف. تولیدات ناخالص داخلی

 (Per Capitaب. رسانه )

 وزارت تجارت و صنایع

 فیصدی اشتغال در صنعت از مجموع اشتغال.  9.2.2
 وزارت تجارت و صنایع

 

فزایش دسرتيس صنايع كوچك و سایر کسب و کار ها در کشور ا 9.3

به خدمات ما  با ربح ارزان، و پیوسنت این ها در زنجیره ارزش و بازار 

 ها.

فیصدی سهم صنایع کوچک در ارزش افزوده شده متامی   9.3.1

 صنایع
 وزارت تجارت و صنایع

 وزارت تجارت و صنایع فیصدی صنایع کوچک با قرضه.  9.3.2

.الف تسهیل درانکشاف زیر بنأ پایدار و مقاوم از طریق افزایش 9

 حامیت های مالی، تکنالوژیکی و فنی در کشور.
 وزارت مالیه فیصدی کمک های رسمی بین املللی برای سکتور زیربنا. 1.الف.9

تکنالوژی   ، افزایش چشمگیر دستیابی به2030.ج الی سال 9

ای فراهم کردن دسرتسی به انرتنت و تالش بر  معلوماتی و مخابراتی 

 .قابل استطاعت

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

 وزارت اقتصاد 10.1.1 ٪25شد درآمد ، دستیابی تدریجی و پایدار ر 2030الی سال  10.1
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 الف. رشد درآمد رسانه نفوس با کمرتین درآمد به میزان باالتر از اوسط درآمد ملی.

 نفوس با کمرتین در آمد. ٪25ب. رشد درآمد 

ویژه پالیسی مالی، پالیسی دستمزد و ه اتخاذ پالیسی ها، ب 10.4

 اوی بیشرت.پالیسی مصئونیت اجتامعی، و دستیابی تدریجی به تس

 

 :به تفکیک .نیروی کارمشارکت میزان  10.4.1

 . ذکور1

 .  اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا 

 و معلولین

 

 

مطمئین و مصئون؛ انتقال مهاجرین  ،تسهیل مهاجرتهای منظم 10.7

 .از طریق اجرایی منودن پالیسی های منظم و مدیریت شده مهاجرت

که با ثبت و راجسرت دارای مدرک فیصدی مهاجرین افغان  10.7.1

 :باشنداقامت در کشور های میزبان می 

 پاکستان. 1

 .  ایران2

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان

تعداد عودت کنندگان که حین عودت از کمک های  10.7.2

 برشدوستانه در یک سال مستفید می گردند.

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان

 د استقرار پایدار فامیل های بیجاشده در هر سال.تعدا 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

. فیصدی عودت کنندگان و بیجاشده گان که از فرصت های 10.7.5

 ردار شده اند.شغلی و معیشتی برخو 

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 کنندگان

، کاهش هزینه های تادیات مهاجرین به کمرت 2030.ج الی سال 10

 فیصد در تادیات. 5فیصد و حذف دهلیزها با هزینه باالتر از  3از 

فیصدی مصارف ارسال حواله نظر به مجموع مبلغ حواله  1.ج.10

 شده.

وزارت امور مهاجرین و عودت 

 دگانکنن
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 و پایدار (resilient)مقاوم همه شمول، مصئون،  (human settlements)شهرک های هدف یازدهم: ساخنت شهرها و 

، حصول اطمینان از دسرتسی همگانی به 2030الی سال  11.1

با خدمات ابتدایی و بهبود  استطاعتمسکن مناسب، مطمنئ و قابل 

 .(slums)سا حا ت فقیر نشین 

، (slums) فوس شهری که در ساحات فقیر نشیننسبت ن 11.1.1

 غیر پالنی ویا مسکن نا منا سب زندگی می کنند.

 

 و مسکنوزارت شهرسازی 

سیستم های حمل و نقل  فراهم منودن، 2030الی سال  11.2

مصئون، ارزان و پایدار برای همه، بهبود مصئونیت جاده ها، خصوصاً 

رضورت های افراد اسیب  گسرتش حمل و نقل عامه، با توجه خاص به

 پذیر مانند زنان، اطفال، معلولین و کهن ساالن.

 نسبت جمعیت که دسرتسی به خدمات ترانسپورت عامه 11.2.1

 دارند. )دولتی(

 

 

وزارت ترانسپورت و ھوانوردی 

 ملکی

، افزایش شهرنشینی همه شمول و پایدار، و 2030الی سال  11.3

دار و مشارکتی شهرک ها ظرفیت سازی، مدیریت یکپارچه، پای

(human settlements)  .در کشور 

 

فیصدی شهر هایی که ساختارجا معه مدنی در برنامه ریزی  11.3.2

 آن دخیل بوده ومدیریت آن بطور منظم ودیموکراتیک صورت میگیرد.
 وزارت شهر سازی

افزایش تالش ها برای حفاظت و مصئونیت میراث های  11.4

 فرهنگی و 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

 وزارت اطالعات و فرهنگ

کاهش قابل مالحظه  تعداد مرگ و میر و ، 2030الی سال  11.5

مستقیم اقتصادی مرتبط با تولید مترضرین، و کاهش خسارات 

، بشمول حوادث مرتبط (disasters)حوادث ص داخلی ناشی از ناخال

به آب، با مترکز بر حامیت از افرادی فقیر و آسیب پذیر.

تعداد افراد کشته شده، بیجا و یا گمشده و مترضرین حوادث  11.5.1

 در هر صد هزار نفوس. به تفکیک

 . مرگ و میر1

 . افرادبیجا شده وگمشده2

 . مترضرین3

ادگی مبارزه اداره ملی ام

 باحوادث
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 ی، کاهش اثرات نا مطلوب رسانه محیط زیست2030الی سال  11.6

در شهرها، از جمله از طریق توجه خاص به کیفیت هوا، مدیریت 

 شهرداری و دیگر انواع زباله.

 

 

 

شهری از مجموع کل زباله  (solid waste)میزان زباله های  11.6.1

 های تولید شده که

 جمع آوری الف. بطور منظم

 ب. بعد از جمع آوری تخلیه نهایی گردیده

 شاروالی کابل

( PM10و  PM 2.5اوسط ساالنه ذرات معلق. )بطور مثال  11.6.2

 نفوس(. میزاندر شهر ها )
 اداره ملی حفاظت محیط زیست

،  ایجاد تسهیالت جهت دسرتسی همگانی به 2030الی سال  11.7

ین، فراگیر، قابل دسرتس و ، مطمئ(public spaces)اماکن عامه

رسسبز، به ویژه برای زنان، کودکان، افراد کهن سال و افراد معلول.

ماه  12آزار و اذیت فزیکی یا جنسی در  مورد تعداد افرادیکه  11.7.2

 گذشته قرار گرفته باشند. به تفکیک

 . مجموع هردو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت امور داخله

روابط مثبت اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی از  حامیت .الف 11

مناطق روستایی از  و (Peri-urban)های شهری  میان شهرها، حومه

 طریق تقویت برنامه ریزی انکشافی ملی و منطقوی.

نسبت نفوس مسکون در شهر های که در آن پالن های  1الف.11

انکشاف شهری و منطقوی را مبنی بر پیشبینی نفوس، رضوریات 

 و وسعت شهر تطبیق میکنند. منابع

 وزارت شهر سازی

، افزایش قابل مالحظه تعداد شهرها و شهرک 2030الی سال  ب.11

با پالیسی و پالن های یکپارچه جهت  (human settlements)ها 

کاهش تاثیرات و سازگاری با تغییرات   بدست آوری موثریت منابع،

یق سیستم مدیریت اقلیمی، مقاوم در مقابل حوادث؛ انکشاف و تطب

برای کاهش خطرات  Sendaiحوادث در مطابقت به  "چارچوب 

 ".2030-2015حوادث سال 

فیصدی ادارات محلی که اسرتاتیژی کاهش خطرات  1ب..11

برای کاهش  (Sendai)وحوادث را در مطابقت با چارچوب سندای 

 خطرات طبیعی پذیرفته و تطبیق می منایند.

اداره ملی امادگی مبارزه 

 باحوادث
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 هدف دوازدهم: حصول اطمینان از شیوه های پایدار تولید و مرصف

ضایعات موادغذایی تا پنجاه  ، کاهش رسانه2030الی سال  12.3

فیصد درسطوح مختلف عرضه مرصف کننده و کاهش ضایعات مواد 

 غذایی در طول زنجیره تولید، به شمول عرضه

. به تولید در سال درجریانو برنج فیصدی ضایعات گندم  12.3.1

 تفکیک:

 الف. گندم

 ب. برنج

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

در ، مدیریت مناسب مواد کیمیاوی و زباله ها 2030الی سال  12.4

در مطابقت با چارجوب های بین املللی  (life cycle)دوران زندگی 

و کاهش انتشار آنها در هوا، آب و خاک جهت کاهش توافق شده 

 نامطلوب آنها باالی صحت انسانها و محیط زیست.تاثیرات 

ایجاد و تطبیق پالن عمل ملی برای شش توافقنامه چند  12.4.1

جانبه محیط زیستی بین املللی از قبیل کنوانسیوان های استاکهلم، 

ویانا، میناماتا، باسیل، روتردام و پروتوکول منرتیال در ارتباط مواد 

تطبیق تعهدات و مسؤولیت های  خطرناک و دیگر مواد کمیاوی جهت

 افغانستان در انتقال اطالعات مورد نیاز توافق نامه مربوطه.

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

تشویق رشکت ها بخصوص رشکت های بزرگ و فرامرزی در  12.6

 اتخاذ شیوه های تولیدی پایدار و توحید معلومات آن در گزارشات.
 وزارت تجارت و صنایع ایداری گزارش انتشار میکنند.تعداد از رشکت های که از پ 12.6.1

.الف جذب حامیت کشورهای توسعه یافته مبنظورتقویت و توامنند 12

سازی ظرفیت های علمی و تکنولوژیکی برای تطبیق شیوه های 

 پایدار تولید و مرصف.

انجام تقیقات علمی مبنظور حفاظت از محیط زیست،  1.الف.12

 ایش تولیدات داخلی و رسیدن به خود کفاییتولید انرژی پاک، افز 
 اکادمی علوم

.ب انکشاف و تطبیق ابزار ها جهت نظارت از فعالیت های 12

گردشگری پایدار که باعث اشتغالزایی، ترویج فرهنگ و محصوالت 

 محلی گردد

تعداد پالیسی ها و اسرتاتيژی های گردشگری پایدار همراه  1.ب.12

 ار های نظارتی آن.با پالن های تطبیقی و ابز 
 وزارت اطالعات و فرهنگ

 قدامات فوری در جهت مبارزه با تغیرات اقلیمی و تاثیرات آنذ هدف سیزدهم: اتخا

اداره ملی امادگی مبارزه خطرات  های کاهشسرتاتیژی ها و راه کار  فیصدی انکشاف 13.1.1در مقابل  (resilient)تقویت ظرفیت های انعطاف پذیر و مقاوم  13.1
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 و حوادث طبیعی در سطوح  ولسوالی ها و محالت. .و حوادث طبیعی اقلیمی خطرات

 

 باحوادث

ادغام و شامل سازی  اقدامات تغییر اقلیم در پالیسی ها و  13.2

.اسرتاتیژی های ملی





 

فیصدی پیرشفت در عرصه ایجاد یا عملی ساخنت پالیسی/  13.2.1

توامنند شدن افغانستان براي نامه جامع  كه سبب و یا بر  اسرتاتیژي

سازگاري با اثرات نامطلوب تغي ات آب و هوا میشود و همچنان سبب 

به نحوي كه تولید غذا را ، كاهش در انتشار گازهاي گلخانه اي شده

، سهم مشارکت NAPتهديد نکند. )به شمول برنامه سازگاری ملی 

 BUR، گزارش تجدید شده دوساله NCهای ملی ، گزارشNDCملی 

 وغیره(.

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

، مدیریت پایدار جنگالت، مبارزه علیه صحرائی شدن زمین، متوقف کردن تخریب (terrestrial)هدف پانزدهم: حفاظت، بازسازی و بهبود استفاده پایدار ایکوسیستم های زمینی 

 (biodiversity)زمین و ضایعات تنوع زیستی 

اطمینان از حفاظت، احیا و استفاده حصول ، 2030الی سال  15.1

در سطح زمین و  (Fresh water)پایدار ایکوسیستم های آب شیرین 

، بخصوص جنگالت، ساحات هاو خدمات آن  (inland)زیرزمین 

، مطابق (drylands) ، کوه ها و زمین های خشک(wetland)مرطوب 

 تعهدات به توافقنامه های بین املللی.

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نگالت از متام اراضی کشور.مساحت ج تناسب 15.1.1

، بهبود تطبیق مدیریت پایدار انواع جنگالت، 2030الی سال  15.2

خامته دادن به پروسه قطع جنگالت. احیای دوباره و انکشاف 

 .(afforestation)جنگالت 

 فیصدی پوشش جنگالت تحت مدیریت پایدار. 15.2.1

 
 ری و مالداریوزارت زراعت، آبیا

 وزارت انرژی و آب مساحت ساحاتیکه تحکیامت صورت میگیرد )مساحت 15.3.1 (desertification)، مبارزه با صحرایی شدن 2030الی سال  15.3
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اراضی   ، بشمول (degraded)زمین و احیاء خاک و زمین تخریب شده

متاثر از خشکسالی و سیالب، و تالش برای رسیدن به جهان عاری از 

 اراضی تخریب شده.

اراضی تخریب شده  توسط سیالب نظر به مساحت کلی اراضی در 

مسیر دریا ها و مجراهای آبی با استفاده از تدابیر ساختامنی و غیر 

 ساختامنی(.

 

، اطمینان از حفظ ایکوسیستم کوهستانی؛ 2030الی سال  15.4

ه مزایای بشمول تنوع زیستی آنها مبنظور ارتقای ظرفیت آنها در ارای

 الزم جهت تحقق انکشاف پایدار .

ساحات مهم دارای تنوع زیستی کوهستانی که یصدی ف 15.4.1

. قرار (protected areas)تحت پوشش به عنوان مناطق حفاظت شده 

 گرفته اند.

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

اتخاذ اقدامات عاجل و قابل مالحظه برای کاهش تخریبات  15.5

، متوقف کردن ضایعات تنوع  (natural habitats)یمسکن های طبیع

گیاها و حیوانات که  حفاظت و جلوگیری از 2030سال  الیزیستی و 

 معر  انقرا  قرار دارند. در

شاخص لست رسخ. )تهیه لست انواع حفاظت شده مطابق  15.5.1

 (.IUCNاتحادیه بین املللی حفاظت از طبیعت یا به معیارهای 
 محیط زیستاداره ملی حفاظت 

اتخاذ اقدامات عاجل برای خامته دادن شکار غیر قانونی و  15.7

و جلوگیری ازعرضه و  شده،قاچاق گیاهان و حیوانات حفاظت 

 تقاضای غیر قانونی حیوانات وحشی.

بطور  که حیوانات وحشی و محصوالت آنهاتجارت تناسب  15.7.1

 غیرقانونی شکار و قاچاق شده اند.
 محیط زیست اداره ملی حفاظت

، اتخاذ اقدامات برای جلوگیری از ورود مهاجم 2025الی سال  15.8

های ناسازگار و کاهش قابل مالحظه تاثیر آن روی ایکوسیستم های 

 آب و زمین.

تصویب قوانین ملی مربوط به جلوگیری و یا کنرتل از مهاجم  15.8.1

 .(Invasive alien species)انواع مختلف بیگانگان 
 ملی حفاظت محیط زیستاداره 

،  ادغام و شامل ساخنت   ارزش های 2030الی سال  15.9

ایکوسیستم و تنوع زیستی درپالن های ملی و محلی، در پروسه های 

 در اسرتاتیژی کاهش فقر. انکشافی و

پیرشفت بطرف اهداف تعیین شده ملی مطابق به هدف دوم  15.9.1

الی  2011تنوع حیات پالن اسرتاتیژیک برای  Aichiتنوع حیات 

2020. 

 اداره ملی حفاظت محیط زیست
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 .الف بسیج سازی و افزایش قابل توجه منابع مالی از متام منبع ها15

 برای حفظ و استفاده پایدار تنوع زیستی و ایکوسیستم ها.

سهم کمک های انکشافی رسمی و مصارف عامه باالی  1.الف.15

 م ها.استفاده پایدار تنوع حیات و ایکوسیست

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

 

 در متام سطوح و همه شمول 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  16.1

 همه جا. مرتبط به آن در

 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

 ناشدهفیصدی پاکاری اراضی از ماین و مهامت منفجر   16.1.5
اداره ملی امادگی مبارزه 

 باحوادث

پایان بخشیدن به متام اشکال خشونت ها و سو استفاده  علیه  16.2

 اطفال از جمله قاچاق، استثامر و شکنجه

که مورد خشونت و شنکنجه  17-1نسبت اطفال بین سنین  16.2.1

 .فزیکی و یا روانی مراقبت کننده در ماه گذشته قرار گرفته باشند

ت کار، امور اجتامعی، شهدا وزار 

 و معلولین

هزار جمعیت. به  100تعداد قربانیان قاچاق انسان در هر  16.2.2

 تفکیک:

 . مجموع هر دو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت عدلیه

حاکمیت قانون به سطح ملی و بین املللی  (promote)ی ارتقا 16.3

دالت.و حصول اطمینان از  دسرتسی مساویانه همه به ع

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

 وزارت امور داخله
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 الف. ذکور

 ب. اناث

 کنسبت زندانیان بی رسنوشت بر مجموع زندانیان به تفکی  16.3.2

 . مجموع هردو جنس1

 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت امور داخله

تعداد مستفید شونده گان از مساعدتهای حقوقی جهت  16.3.3

 دسرتسی به عدالت
 وزارت عدلیه

، کاهش قابل مالحظه جریان های مالی و 2030الی سال  16.4

تسلیحاتی غیر قانونی؛ تقویت حصول و بازگشت دارایی های رسقت 

بارزه علیه متام اشکال جرایم سازمان یافته.شده و م

 وزارت امور داخله ارزش پول های غیر قانونی داخل و خارج شده از کشور 16.4.1

نسبت سالح های خورد و سبک که کشف و ضبط گردیده،  16.4.2

مطابق به نورم های بین املللی و ابزار های قانونی ثبت و مورد 

 .پیگیری قرار میگیرد

 ور داخلهوزارت ام

 

 کاهش قابل مالحظه فساد و رشوه ستانی در متام اشکال آن. 16.5

نسبت اشخاص که  حد اقل با یکی از کارمندان رسمی در  16.5.1

ارتباط بوده و در جریان یک سال گذشته به یکی از کارمندان دولتی 

 به تفکیک: رشوه داده و یا از نزدش رشوه خواسته شده است. 

 . مجموع1

 کورالف. ذ 

 ب.  اناث

 سارنوالیلوی 

 

فیصدی ثبت، تدقیق، بررسی و نرش دارایی های کارمندان  16.5.3

 عالی رتبه دولتی پیش بینی شده در قوانین نافذه کشور.
 اداره امور
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گسرتش و تقویت اشرتاک افغانستان در نهاد های حکومتداری  16.8

 جهانی.

در نهاد های بین نسبت عضویت و حق رای دهی افغانستان   16.8.1

 املللی. به تفکیک:

 . نهاد های بین املللی1

 وزارت امور خارجه

 

، تهیه هویت حقوقی یا قانونی برای همه، 2030الی سال  16.9

 بشمول ثبت تولدات.

 تعداد تولدات ثبت شده. 16.9.1

 
 اداره مستقل ثبت و احوال نفوس

حامیت از  . حصول اطمینان از دسرتسی عام به اطالعات  و16.10

آزادی های اساسی مطابق به قوانین ملی  و موافقتنامه های بین 

املللی

تعداد موارد تآئید شده قتل، اختطاف، مفقودی اجباری،   16.10.1

بازداشت خود رسانه و شکنجه ژورنالستان، کارمندان رسانه ها، 

 ماه گذشته. 12اعضای اتحادیه تاجران و فعالین حقوق برش در 

 عات و فرهنگوزارت اطال 

تعداد قوانین، مقرره ها و پالیسی هایکه دسرتسی عمومی  16.10.2

 را به اطالعات تضمین می منایند، اتخاذ و تطبیق گردیده اند

 وزارت اطالعات و فرهنگ

 

تقویت نهاد های ملی مربوطه بشمول ارتقای ظرفیت در متام .الف 16

وگیری از خشونت سطوح، توسط همکاری های بین املللی مبنظور جل

 و مبارزه علیه تروریزم و جرایم.

موجودیت نهادهای مستقل ملی حقوق برش در مطابقت با  1.الف.16

 قواعد شناخته شده پاریس.

 وزارت امور داخله

 

 هدف هفدهم: تقویت ابزار های تطبیقی واحیا مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار

ا استفاده از حامیت بین تقویت و بسیج سازی منابع داخلی، ب 17.1

 املللی مبنظور ارتقای ظرفیت داخلی در جمع آوری مالیات و عواید.

 وزارت مالیه نسبت عواید داخلی بر تولید ناخالص داخلی. 17.1.1

 تناسب متویل بودجه ملی از عواید ملی.  17.1.2
 وزارت مالیه

 

 تلف.بسیج سازی منابع مالی اضافی برای کشور از منابع مخ 17.3
از مجموع  (FDIسهم رسمایگذاری های مستقیم خارجی ) 17.3.1

 تولیدات ناخالص داخلی.

 وزارت تجارت و صنایع

 

وزارت مخابرات و تکنالوژی نفر  100فیصدی مشرتکین انرتنت ثابت برودباند در هر  17.6.2جنوب،  همکاری  –جنوب، جنوب  –افزایش همکاری های شامل  17.6
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های سه جانبه منطقوی و بین املللی، جهت دسرتسی به علوم ساینسی، 

ی معلومات به اساس رشایط توافق تکنالوژی و نوآوری و افزایش رشیک ساز 

شده متقابل بشمول هامنگی بهرت در میکانیزم های موجود به خصوص به 

 سطح سازمان ملل و میکانیزم تسهیل تکنالوژی جهانی.

 مسکونی. به تفکیک

 . رسعت1

 

 معلوماتی

 

،  فعال سازی کامل بانک تکنالوژی 2030الی سال  17.8

(Technology 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 

 علوماتیم

 

 

 ،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

 

تقویت ثبات اقتصاد کالن توسط هامهنگی و انسجام پالیسی  17.13

 ها.
 اخالص داخلی  )ملیارد دالر امریکایی(تولید ن 17.13.1

 وزارت مالیه

 

خصوصی  و جامعه  -تشویق و بهبود مشارکت موثر عامه، عامه  17.17

 تجارب و منابع اسرتاتیژی مشارکت. بر اساسمدنی 

 -مقدار پول تخصیص شده به منظور مرشاکت عامه  17.17.1

 خصوصی )به میلیون دالر(

 وزارت مالیه

 

ترسیع حامیت های ارتقاء ظرفیت جهت  2020 الی سال 17.18

افزایش 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

در سطح ملی به  نسبت شاخص های انکشاف پایدار که 17.18.1

تفکیک جزئیات تولید شده، با مقاصد همخوانی داشته و در مطابقت 

 با پرنیسپ های اساسی احصائیه های رسمی قرار داشته باشد

 اداره ملی احصاییه و معلومات

تعداد کشور های که قانون ملی احصائیه شان مشمول   17.18.2

 پرنسیپ های اساسی احصائیه رسمی می باشد

 ملی احصاییه و معلوماتاداره 
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تقویت ابتکارات موجود جهت انکشاف شیوه  2030الی سال  17.19

های 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

ی ظرفیت احصائیوی ارزش دالری متام منابع که برای ارتقا 17.19.1

 در 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 

 لی احصاییه و معلوماتاداره م
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