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 :مقدمه 

باشد و  وزارت  خدمات سکتور مخابرات وتکنالوژی معلوماتی و در مجموع ارتباطات مربوط به خدمات زیربنای جامعه می

 .مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مسئولیت تنظیم و رهبری سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را در کشور بعهده دارد

این وزارت درعرصههه طرو و ترتی   لالیسههی ها ر سههتراتیژی های عمومی خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی و طرو  

انکشههههام خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی ر تنظیم و نظارت عردههههه خدمات لالن های انکشههههاهی به منظور رشههههد و 

مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی در سهههههطر کشهههههورر راهیابی بدون تبعید عردهههههه کننده اان خدمات مخابراتی به مارکیت ر 

ر تعلیم و تربیه ر  ایجاد یک جامعه معلوماتی به منظور رشههههد و انکشههههام سههههایر عرصههههه های زندای مانند تجارت ر صههههنعت

صهههعت عامه ر امنیت ر زراعت وهیره ر ازدیاد عاید سهههرانه در روشهههنی لالیسهههی دولت و تشهههویی ر عمایت و تقویت سهههکتور 

 .خصوصی درعرصه مخابرات و توعید وانسجام امور تکنالوژی معلوماتی  و مخابراتی کشور  هعالیت مینماید

و نظارت ازهعالیت های شههرکت ها و انسههجام امور بخو خصههوصههی ر اداره به منظور تنظیم بهترخدمات مخابراتی و لسههتی 

و اداره تنظیم خدمات لستی )الرا( ایجاد اردیده و بخاطر تربیه کادرهای مسلکی مرکز تربیوی  تنظیم خدمات مخابراتی )اترا(

لیکام که یک شههرکت خصههوصههی همچنان اهغان ت.اسههتمخابرات به انسههتیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی ارتقاد داده شههده 

  ی کند وسب  ایجاد یک رقابت سالم در مارکیت شده استممیباشد در چوکات این وزارت کار  دولتی

 
 (SWOT Analysis) فرصت ها و تهدید ها ، ضعف،تحلیل قوت

 

  : ماتیلوودعیت هعلی وزارت مخابرات و تکنالوژی مع

زیادی  قت و منتخ  برای سال های متمادی کوشو هایؤسیس دولت مأوزارت مخابرات و تکنالوژی معاوماتی بعد از ت

در بخو  هسههکتور مخابرات صههورت ایرد که در نتیجه این وزارت توانسههت انکشههام و ها ایجادبه خرچ داده تا زیر بناد 

دارد  هرصهتها و  تهدید ها نیز وجود ن یک سهلسهله دهع یت ها رآ بر عالوه از های مختلم لیشهرهت های چشهمریر نماید

 وری می اردد.آ ن یادآ که قرار ذیل از ثر می سازد أکه روند مخابرات را مت

 توانمندی های وزارت :

برای )مسههی  تمدید کیبلهای  و لروژه(  کیلومتر 3400بیشههتر از تمدید شههبکه کیبل هایبرنوری  ) لروژه های این وزارت  .1

  . داردرا  هایبرنوری و مسی کیبلی شبکه های لروژه  تطبیی در کاهی تجربهنموده و   را تطییی (لین 250000بیشتر از 
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 لسهههتی های لروژهو همچنان  کترونیکیال عکومتداری و  معلوماتی تکنالوژیدر  سهههازی ظرهیت های لروژه وزارت این .2

 .دهد می نشان شان تجار  بر مناس  تزید یک که است نموده تطبیی مختلم های دونر توسط  را

 میباشد مسلکی و تجربه با کارمندانتعداد  دارای وزارت این .3

 نوآوری خود از تی آی بخو در جوانان تشویی  سب  که دارد دست روی را ابتکاری و نوآوری های لروژه وزارت این .4

 .شود می جدید خدمات و سرویس انکشام و رشد باعث که  اردد می  است داده نشان ابتکار و

 که عمایه سیاسی دولت را دارا می باشدوده ب راان دولتیارت مخابرات یک اوز .5

رکیت و زمینه سهههازی مخابراتی و لسهههتی می باشهههد که سهههب  کنترول ماخدمات اان وزارت دارای ادارات تنظیم کنند این .6

 اری در کشور می ارددبرای سرمایه اذ

د که به صورت نمایمی  هعالیت  Fix Lineو  GSMعرده خدمات  کام در بخودر چوکات این وزارت شرکت اهغان تلی .7

اردیده خدمات نرخ ن ئین آوردلا و سههب  یک رقابت سههالم در مارکیت ویک شههرکت دولتی درمارکیت عرد اندام نموده 

 .است

 : ها دعم

 تطبیی لروژه های توسعوی مخابراتی درساعات  تعدادی از موجودیت مشکالت امنیتی در 

  بعدی نقاط کشور  تجهیزات مخابراتی درو عدم موجودیت راه های مواصالتی هرد انتقال وسایل 

  جهت تطبیی لروژه های هایبرنوریدر تعداد از مسیر ها ها سرک عدم موجودیت 

 تی در تعداد از ساعاتمخابراتی وانترن عدم موجودیت انرژی برق جهت است اده دستراه های 

 ررددمی ستراتیژیک اهدام به رسیدنن سب  که ها لروژه تطبیی هرد کاهی بودجه موجودیت عدم 

  باعث ترک وظایم و عدم جذ  اهراد تخصصی  تخنیکی که کارمندان و لائین بودن معاشاتکمبود کارمندان مسلکی

 میرردد

 

 یل صورت خواهد ارهت:ذها اقدامات  دعمهرد تقویت این 

  با دونرها هرد تمدیل لروژه ها تماس نزدیک برقرار خواهد شهههههد که انها را تشهههههویی نمود تا بودیجه کاهی در

دسهههههترس این وزارت قردار ایرد .همچنان وزارت مالیه را تشهههههویی نمود تا در بودیجه سههههها نه سههههههم بارز به 

( می توان لروژه PPP) در مدل با سههکتور خصههوصههی مشههارکتد. بر عالوه دهوزارت مخابرات اختصهها  

 نمود. عملیرا  مخابراتیهای 

  وزارت مخابرات می تواند از طرییCBR  استخدام نماید.معاو کاهی با کارمندان با ظرهیت را 
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  تمویل کننده اان ر نهاد های علمی و موسههههسههههات تعصههههیالت عالی بیرون ازکشههههور و داخل کشههههور تماس ارهته

 مک نماید.ین و ارایه خدمات کای اموزو معصلتا در تهیه وسایل بر میشود

 هرصت ها: 

ی و تکنالوژی معلوماتی مخابراتخدمات ن می توان رشد و توسعه آ وزارت مخابرات دارای هرصت های کاهی بوده که با است اده از

 وری می اردد:آ ن یادآ یل ازذتدمین نمود که قرار  را

 

   :موجودهقوانین ر لالیسی ر ستراتیژی و مقررات   .1

 قانون مخابرات  •

 قانون تنظیم خدمات مخابراتی  •

 قانون لست  •

 قانون تنظیم خدمات لستی ترتی  و به وزارت عدلیه ارسال اردیده است و تعت دوران مراعل قانونی میباشد •

 قانون جرایم سایبری ترتی  و به وزارت عدلیه ارسال اردیده است که تعت دوران مراعل قانونی میباشد  •

الکترونیکی و معامالت الکترونیکی ترتی  و به وزارت عدلیه ارسههال اردیده اسههت و تعت دوران مراعل قانون امدههای  •

 قانونی میباشد

 لالیسی مخابرات و انترنت  •

 لالیسی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی •

   (Open Access Policy)مسوده لالیسی دسترسی باز  •

   (ICT)تیمسوده لالیسی جدید تکنالوژی معلوماتی و مخابرا •

 ستراتیژی عکومتداری موبایل  •

 ستراتیژی عکومتداری الکترونیکی •

 ستراتیژی امنیت سایبری •

 مقرره ها و طرزالعمل های عرده خدمات مخابراتی  •

 مقرره لست •

 

 تیلی کام :بخو در  .2

جواز هعالیت عرده خدمات برای شرکت های مخابراتی خصوصی اهغان بیسیم ر روشن ر اتصا ت ر ام تی ان  6بتعداد  •

 .راهغان تیلیکام و شرکت  وصل تیلیکام صادر اردیده است 

 .استسرمایه ازاری صورت ارهته  میلیارد دالر  (2.496 )در سکتور مخابرات در عدود •
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  .تاور مخابراتی نص  اردیده است  (6189)بمنظور لوشو و عرده خدمات مخابراتی تعداد  •

 .انترنیتی را عرده می کندخدمات که به الراتورهای موبایل داده شده  3Gجواز سیستم  (5)  •

و شهههرکت های تورید و هروو   (Solution providerجواز به شهههرکت های عردهههه راه عل های تخنیکی ) 58تعداد  •

 تجهیزات خدمات مخابراتی صادر شده است

مرکز  14لین سههههویل تیل ون دیجیتل در  256848 لین تمدید اردیده که بتعداد  353400 شههههبکه کیبل مسههههی بیو ازدر  •

  .تیل ون دیجیتل هعال میباشد  174,432و یات کشور نص  اردیده که با است اده از آن تعداد

 .هراهم شده استو و یات  ادارات دولتی و هیردولتی در مرکز 311ی به  در عال عادر دسترسی به شبکه هایبرنور •

مرکز و یات و در عدود  21کیلومتر کیبل شبکه هایبرنوری تمدید و هعال میباشد و تعداد 3500 در سطر کشور در عدود •

  .به شبکه هایبرنوری وصل اردیده است  (Node)سایت   70

با لنج کشههور همسههایه )لاکسههتانر ایرانر تاجکسههتانر ترکمنسههتانر ازبکسههسههتان( از طریی شههبکه کیبل هایبرنوری  اهغانسههتان •

 .داردارتباط مخابراتی 

سیم کارت موبایل 24.15به تعداد  • سیم کارت 18.79  که از آن جمله تعدادشده است  هروخته  در کشور  میلیون  میلیون 

  آن هعال میباشد.

 .لایه میرسد  1378در ولسوالی ها و قریه ها به   VCNتعداد دستراه های مخابراتی  •

 .می باشد شماره  287,412 به    CDMAتعداد تیل ون   •

 

 بخو تکنالوژی معلوماتی :در .3

 

  61جهت عردههه خدمات انترنتی برای تعداد ( عردههه کننده خدمات انترنتیISPs)  در کشههور جواز هعالیت صههادر شههده

  .است

 مرکز ملی معلومات( National Data Center )   هعال اردیده است و برای دوایر دولتی خدمات ارائه مینماید. 

  برنامه کاربردی 31به تعداد(Applications)  عکومتداری موبایل جهت تطبیی آماده اردیده است. 

 .لروژه تذکره الکترونیکی تکمیل و آماده بهره برداری میباشد 

  تشویی نوآوری و ارتقآی ظرهیت تکنالوژی معلوماتی در عال تطبیی میباشند.لروژه های 

 

 بخو لست : در  .4

  .درسراسر کشور وجود دارد که خدمات لستی را عرده میدارند لسته خانه    464به تعداد  •
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خدمات لستی را عرده ( DHL, TNT, Fedex, BSP, Naiکملنی خصوصی)  لنج  برعالوه ریاست لست وزارت •

 .داردمی 

 .ن ر ن وس یک مرکز خدمات لُستی وجود دارد  60,000هر به طور اوسط در دسترسی مردم به لست جهت   •

 

 :  ها  و اکادمیک بخو انکشام ظرهیت در  .5
 

تن معصههههل را از طریی کانکور عمومی   50هعال بوده و سهههها نه   (ICTI)انسههههتیتوت مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی  •

 جذ  می نماید

مدیریت لروژه ها ر مدیریت مالی ر آموزو  عمومی رآموزو های کوتاه مدت و طویل المدت در عرصهههههههه های مدیریت   •

  .زبان انرلیسی و کملیوتر و دوره های تخنیکی صورت می ایرد

 می باشد  و یات هعال  ودر مرکز   ITمرکز تکنالوژی معلوماتی 32به تعداد  •

 

 :  هعالیت هاسایر  .6
 

 تلویزیون آنالوگ به دیجیتل :تبدیل   .1
 

-Afghanistan Broadcasting Systemتبدیل نشههرات تلویزیون از آنالوگ به دیجیتل توسههط شههرکت خصههوصههی

ABS    ر قندهارر کندزر جالل آباد و هزنی در آینده نزدیک شههههریمدر و یت های هراتر مزار ودر کابل آهاز اردیده

 شروع خواهد شد.

 

 : 1اهغان ست  . 2

و به  ی جابجاق درجه شههر 48 در مدار  2014مسههمی اسههت که در مارچ  1اولین سههتالیت اهغانسههتان که بنام اهغان سههت 

 نشرات دارند. ین ستالیت شبکه تلویزیون های داخلی و خارجی  از(  70به تعداد ) که  هعالیت آهاز نموده است 

به سههطر منطقه در را    APTبه سههطر جهانی و ITU روابط و عمایه وزارت دارای عدههویت ر بر عالوه این هرصههتها

را ر اراان های بین المللی جهانی و منطقوی در بخو لسهت و دیر به سهطر  APPUو   UPUبخو مخابرات و عمایه 

 .می باشد دارا 

 

 داشهههته میتواند مؤثر نقو هسهههاد با مبارزه  در که بوده  الکترونیکی داری عکومت های سهههیسهههتم های لروژه یادار وزارت این

  باشد
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 دههههههرع و در هدیارد کارمندان رشهههههد سهههههب  تواند می که بوده کارمندان سهههههازی ظرهیت برای کاهی جهبود دارای وزارت این

 .ارددواقع  موثر خدمات

به غرض تمویل پروژه   TDF) بودجه انکشااام مخابرات    و  USAIDهای قوی مثل بانک جهانی ر  دونراین وزارت دارای 

 مویلباشههد که لروژه های ملی را تمی  طرم اداره اترا این وزارت تمویل می گردد ،ابراتی  در مناطق روسااتا  که از های مخ

 می نماید

قیمت کاهو رقابت تا عدودی سالم تر شود و در  کهبستر عقوقی و تشکیالتی وزارت و وجود شرکت اهغان تیلیکام باعث شده 

 د.لیشرهت سکتور مخابرات است اده مؤثر نمو با است اده  ازین هصتها  می توان در وسعت و .باشد خدمات مؤثر بودههای 

 

 : داتیتهد

بصهههههورت ذیل یاد آوری می دارد و مانع تطبیی برنامه های مخابراتی میرردد در مقابل سهههههکتور مخابراتی وجود که تهدیدات 

 اردد:

  سکتور مخابرات است که در بسا موارد مانع هعالیت ها شده امنیت در عال عادر یک هکتور مهم تاثیر ازار با ی

بطور مثال تهدیدات در مقابل لروژه هایبر شهههمال هر ر مرکزی  و جنو  که سهههب  هسههه  قرارداد شهههد. همچنان در 

مخال ین قرارارهته و تخری  شدند یا هعالیت های شان ت عمال تعت )ها  BTSساعات دیرری آنتن های مخابراتی )

 ده است. همچنان در بعدی قسمت ها  هایبرنوری موجوده قطع اردیده است.قطع اردی

  هعالیت سههیم باکس ها نیز یک تهدید جدی برای عواید ملی و سههکتور خصههوصههی می باشههد که مسههؤولیت مهمی برای

 . در قبال داردوزارت مخابرات 

  و بعدهههههی اوقات  نمودهایجاد موجودیت زورمندان در سهههههاعات که لروژه های مخابرات تطبیی می اردد مشهههههکالت

 باعث تأخر و یا مانع تطبیی لروژه می اردند.  

  بعدی نقاط کشور  تجهیزات مخابراتی درو عدم موجودیت راه های مواصالتی هرد انتقال وسایل 

  سرک ها در تعداد از مسیر ها جهت تطبیی لروژه های هایبرنوریعدم موجودیت 

منیتی ر شهههههوراهای معلی و متن ذین جلسهههههات مشهههههترک مخابرات به هماهنری ادارات ابرای  مدیریت تهدیدات مذکور وزارت 

  برازار می نماید.

 

: Stakeholder analysis  

 یردولتیوه یبهها ادارات دولت یمعلومههات یوتکنههالوژ یجهههت عردههههههههه خههدمههات مخههابرات یمعلومههات یوزارت مخههابرات وتکنههالوژ

 MTNر رروشههههن سههههمیاهغان ب یاکنون شههههو شههههرکت مخابرات داشههههته اسههههت که تا یارتباطات کار یللالم نیوب یمل یوسههههازمان ها

مردم  یبمنظور دسههترسهه ندینمایم هیرا ارا 3Gولنج شههرکت خدمات  یکام خدمات مخابرات یلیکام و وصههل ت یلیراتصهها ت راهغان ت
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 1 سههت اهغان بنام که اهغانسههتان تیسههتال نیرد اولدا تی( در کشههور هعالISPs)یعردههه کننده خدمات انترنت 61به انترنت بتعداد 

     تیوتل سشرکت  که باهمکاری  است نموده آهاز تیجابجا و به هعال یقدرجه شر 48 مدار در  2014 مارچ در است یمسم

(EutelSat )شبکه های تلویزیون داخلی و خارجی هعال می باشد.   70 تطبیی و تعداد 

 ABS ( Afghanistan Broadcasting System یتوسههط شههرکت خصههوصهه تلیجیاز آنالوگ به د ونیزینشههرات تلو لیتبد 

 یهزن و  اباد جالل ر کندز ر قندهار ر میمزارشر ر هرات یتهایو  در تلیجید ونیزیکه نشرات تلو است دهیدر کابل آهاز ارد ( 

 .شودیم شروع کینزد ندهیآ در

ی ژخدمات مخابراتی در چوکات وزارت مخابرات و تکنالو تنظیم خدمات مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی اداره تنظیم بمنظور

لیت تنظیم امور مربوط به سههکتور مخابراتی در سههطر کشههور واردیده که مسههئو معلوماتی طور مسههتقل با روو باز و هدهمند ایجاد

ر از طریی ایجاد هراهم نمودن رشد سریع خدمات مخابراتی با قیمت های مناس  و کی یت عالی برای تمام ن وس کشو جهت داشته

 .  ام و هیر تبعیدی هعالیت مینمایدیک چارچو  قانونی و مقرراتی ش

وزارت  تحصااااااایالت عالی ،وزرات وزارت اقتصااااااااد، فواید عامه ، وزارت مانند  وزارت خانه ها و ,USAID,WBمثل  دونر ها

فسااااد مبارزه با مثل اداره مساااتدل  ادارات مساااتدل دولتی و خارجه ، وزارت  وزارت شاااهر ساااازیصاااحت عامه ، ، وزارت معارم 

 ICAN , UPUمانند   و ارگان های منطدوی و بین المللی  اداری ، محیط زیسااااااات ،شااااااااروالی کابل ،اداره  شاااااااهر جدید کابل 

APPU    ITU,  APT   , GAC , دارند ، خصوصا ارگان های منطدوی و بین  همکاریاین وزارت  وغیره ادارات هستند که با

بآالمللی   در بخش مخابرات و پسااااااات امایه های تخنیکی و  نداین وزارت  اموزشااااااای  مای یت های این وزارت ک می ن عال ه در ف

 مؤثرمیباشد. 

نوری وصاال برسااتان که همراه شااان از طریق فایهمچنان کشااور های همسااایه مثل ایران ، پاکسااتان، ازبکسااتان ، ترکمنسااتان، تاجک

 هستیم و در مسایل مخابراتی همکاری داریم.

. همچنان  وزارت را همکاری می کندو بخش پست  1-با کشورهای دیگری مانند فرانسه ارتباطات داریم که در ستالیت افغان ست 

 .دنکشور چین و کمپنی های چینی مانند هواوی و زید تی ای پروژه های مخابرات را تطبیق می کن

 

 :دیدگاه 

 
ن و متداوم ، دارای ندش ییک جامعه معلوماتی مصؤون ، مطم ترویج تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی برای ارکت سریع بسوی

 ارزنده و مهم در عرصه های اجتماعی و اقتصادی

 

 مأموریت :
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افزایش موثریت،  شفافیت، و  در چارچوب قانونی به هدم   ICT تورو انکشام محیط و زمینه های مساعد برای توسعه سک ایجاد

 تشویق سرمایه گذاری جهت گذار افغانستان به جامعه معلوماتی مدرن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 1399الی  1395ساله  شاخص های کلیدی اهداف پالن ستراتیژیک پنج

شاخ  های کلیدی کاری و عرده خدمات سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تشخی  و مطابی جدول 

می مطابی جدول ذیل لیو بینی (  1399 -1395لالن لنج سال آینده )هعالیت های ذیل نتایج و دستاورد های 

 : اردد

 

واحد  شاخص :
 مقیاس

1394 1395 1396 1387 1398 1399 

 اهداف ستراتیژیک

 

  ICTرشد و تقویت چارچوب قانونی سکتور .1

 توسعه واستفاده موثر از زیربنأ های مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی .2

  ICTرشد رقابت سالم و انکشاف صنعت .3

 سازی سیستم های جدید در ساحات مدیریت امورمالی برای تحکیم شفافیت و حسابدهینهادینه .4

 ICTانکشاف سرمایه بشری در سکتور .5

 Promoting Collaborative Innovations )  انکشاف نوآوری های مشترک  ).6

 ترویج و توسعه حکومتداری الکترونیکی و موبایل بصورت مصؤون و مطمئین.7

 تیلیکام بمنظور افزایش مؤثریت خدماتحمایت شرکت افغان .8

 توسعه و عصری سازی خدمات پستی  .9
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هیصدی ن وس تعت لوشو خدمات 
 مخابراتی

% 89% 89.5% 90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 

هیصدی ن وس تعت لوشو خدمات 
 انترنتی

% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 

مجموع تعداد استیشن )تاور( 
 مخابراتی در مرکز و و یات

 6870 6770 6650 6500 6320 6189 لایه

مجموع طول کیبل هایبرنوری تمدید 
 شده در کشوربه کیلومتر 

 5200 4900 4500 4020 3750 3500 کیلومتر

 513 503 493 483 473 463 با  تعداد مجموع لسته خانه ها

 38600 37600 36600 35600 34600 33656 با  بکس هاتعداد مجموع لست 

تعداد قریه جات وصل شده به 
 شبکه مخابرات

       تعداد

تعداد سیم  –تعداد مشترکین موبایل
 کارت های هروخته شده

میلیون 
 تن

24.15 24.2 24.25 24.3 24.35 24.4 

 تعداد مشترکین هعال موبایل 
میلیون 
 تن

18.79 18.89 18.99 19.09 19.19 19.29 

 AF. تعداد خدمات دومین های

 انترنت 
 12880 11880 10880 9880 8880 7787 تعداد

 تعداد است اده کننداان انترنت 
میلیون 
 تن

2.7      

      GB 15 مقدار باند ویت انترنت کشور

 مجموع سرمایه اذاری در سکتور 
میلیارد 
 دالر

2.49 2.61 2.73 2.86 2.98 3.11 

عواید دولت از سکتور مجموع 
 مخابرات

میلیون 
 دالر

159.44 159.44 179.42 180.61 182.23 183.37 

 

 ساله در نظر گرفته شده اند:   برای هر یک از اهدام ستراتیژیک فعالیت های ذیل در پالن پنج

 

  ICTرشد و تقویت چارچوب قانونی سکتور  .1

   

 ( فعالیت ها :1
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 در قانون تنظیم خدمات مخابراتی و مدرره بیسیم الزمتعدیالت   -1.1

 تهیه طرزالعمل انترنت پرسرعت موبایل  -1.2

 تهیه طرزالعملهای پیش بینی شده در قانون تنظیم خدمات مخابراتی و جوازهای صادر شده خدمات مخابراتی و انترنتی جدید  -1.3

 انمطالعه و ترتیب مدرره فضائی خدمات مخابراتی افغانست  -1.4

 ثبت و راجستریشن بایومتریک  سیم کارت هاتهیه طرزالعمل   -1.5 

 تعدیل پالیسی دسترسی سراسری   -1.6

 ی معلوماتی در اداره اتراژماده نمودن اسناد مدرراتی بخش خدمات تکنالوآتهیه و   -1.7

 تدویه چارچوب ادوقی پست مبتنی بر اقتصاد بازار  -1.8

 خدمات پستی. پیگیری طی مراال قانون تنظیم 

  مربوطهجه اداره عد از تصویب قانون ، تشکیل و بودبمستدل دولتی ایجاد اداره تنظیم خدمات پستی. 

 ، اجازه  نامه های فعالیت دو ساله  . طرح جواز ملی ، لوایح  ، طرزالعمل ها ، ترتیب و پیگیری طی مراال مدرره ها 

 .تحلیل مسایل مارکیت پستی 

 سایبر و قانون معامالت الکترونیکی  أنهایی سازی قوانین جزعدیب و پیگیری  ت -1.9

 (   Web Hostingترتیب و نهایی ساختن پالیسی و طرزالعمل  ویب هوستنگ   -1.10

 ( Forensic labایجاد البراتوار برای تحدیق و تفتیش جرایم سایبری    -1.11

  PKIکنترول و مصون نمودن ایمیل ها با استفاده ازسیستم   -1.12

 دهی از خطرات واقعات سایبری از طریق دایر نمودن ورکشاپ ها و میدیاآگاهی  -1.13

 

سازی  ادغامسی یپالو ومتداری الکترونیکی و اکومتداری موبایلکپالیسی ا ،قانون اکومتداری الکترونیکی  طرح مسوده  - 1.14

 ( System Integration Policy  سیستم ها

 (ICTمعلوماتی و مخابراتی  تکنالوژی توسعه پالیسی ملی      1.15

 (ITتوسعه پالیسی انکشام صنعت تکنالوژی معلوماتی      1.16

 (STIتوسعه پالیسی ملی ساینس، تکنالوژی و نوآوری    1.17

 (STIتوسعه ستراتیژی ساینس، تکنالوژی و نوآوری        1.18
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                                         : وییئ(   شاخص های  اجرا2

 پیگیری و نهایی شده مدرره ها سناد تدنینی وا ا،هپالیسی  ،هاتعداد قانون ، طرزالعمل  .1

 برای جرایم سایبریایجاد شده البراتوار تعداد  .2

  PKIتعداد ایمیل های راجستر شده در سیستم  .3

 ارسال پیام های اگاهی دهی تعدادورکشاپ ها و تعداد  .4

 

 ثر از زیربنأ های مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی ؤتوسعه واستفاده م.  2

 :فعالیت ها( 1

 والیت کشور 34اعمار سایت های خدمات مخابراتی موبایل در سااات روستایی  -2.1

 (IT Lab to Schoolsتامین ارتباط انترنیتی در مکاتب کشور   -2.2

 (IT Lab to Universitiesتامین ارتباط انترنیتی در پوهنتون های کشور   -2.3

 (Telemedicine projectاز راه دور   طبابته پروژ -2.4

 تامین دسترسی سراسری خدمات مخابراتی برای مبارزه با اوادث طبیعی -2.5

 فراهم ساختن اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی و  در سااات روستائی ITتوسعه تعلیمات و خدمات  -2.6

 شورای ملی  اهای والیتی ب رگانهای محل و شوراایجاد سیستم ویدیو کنفرانس مرکز با والیات در ا -2.7

 (LTE,5G  یلفریکونسی برای نسل های جدید موباآماده ساختن  -2.8

 به سطح بین المللیها فریکونسی  همآهنگ ساختن -2.9

  آماده ساختن فریکونسی برای ااالت اضطرار -2.10

 -ن والیت سمنگان یصوم پای دره ، کنر –جالل آباد ، کابل –کاپیسا  -سراج لجبل اولسوالی کیبل فایبر نوری  توسعه شبکه -2.11

 دایکندی  –بامیان  و بندرغالم خان  -خوست ، یکاولنک بامیان   -ن والیت سمنگان یدره صوم پای،  مزار شریف 

،  غور –بامیان   پنجشااایر ، –ساااراج لجبل ا ، دل آرام  -زرنج  ، فراه  -فراه رود والیاتکیبل فایبرنوری  توساااعه شااابکه  -2.12

 نورستان  –کنر   هرات ، -غور، کندهار  –ان گرزا، ان گارز –دایکندی ، چین سراد  الی واخان  -بدخشان 

 -قندهار  ،ایرتان  - شریفمزار ،سپین بولدک   -قندهار  ،تورخـااااـاااام  -ل دومی فایبرنوری بین جالل آباد کیبتوسعه شبکه   -2.13

  -کابل و  از مساایر ماهیپر (سااروبی    -کابل و  همچنان توسااعه شاابکه کیبل نوری  شااهر پلخمری -شااهر چاریکار  ، هرات

 سروبی   ازمسیر لته بند(

 طبیق شبکه فایبر نوری  میترو   داخل شهر ( در والیات  بلخ ؛ قندهار ؛ هرات؛ کندز؛ ننگرهار و کابل ت  -2.14
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  IMS/MSAN والیات به سیستم جدید   PSTNتبدیل نمودن سویچ های  -2.15

 (  Expansion of Kabul IMS Coreتیلفون های سیمدار دیجیتل  سویچ مرکزی  توسعه -2.16

 والیات   پرایمری کیبل فایبرنوری و سکندری کیبل مسی ( در کابل و  FTTCتوسعه شبکه های   -2.17

 در کابل و والیات   DSLتوسعه خدمات   -2.18

 سالم توسعه سااه پوشش وارتدای ظرفیت شبکه  -2.19

  در سراسر کشور 3Gو  2Gسایت جدید  800نصب و منتاژ   -2.20

 شش میلیون مشتری.  به ظرفیت ( GSM/3G    Core Networkبلند بردن ظرفیت شبکه مرکزی   -2.21

 رگ کشوردر کابل وشهرهای بز  4G/ LTEشروع فعالیت   -2.22

 تمام شهرهای بزرگ و درشاهراه هامنتاژ و ازدیاد سیستم مایکروویف در   -2.23

با اداره  بین المللی هماهنگی   Network Operating Center (NOC)وصاااال نمودن شاااابکه عملیاتی مرکزی سااااایبر   -2.24

 کشور مالیزیا موقعیت دارد. که در  ( (IMPACTمبارزه با خطرات سایبری 

 NIXA   National Internet Exchange of Afghanistanایجاد ندطه تبادله انترنت یا   -2.25

 IP   )National Internet Registry of Afghanistanثبت و راجستر ای پی ادرس ها     -2.26

 ( برای وزارت فواید عامهVehicle scaling management system طرح و دیزاین سایساتم وزن گیری عراده جات    -2.27

 جهت تنظیم عواید گمرکات

 ( برای ادارات دولتی   Enterprise Solution ایجادسیستم های الکترونیکی تمام پروسه های    -2.28

 ایجاد پورتل  تجارتی   -2.29

  (One Stop Shop)طرح ، دیزاین و ایجاد مرکز سهولت الکترونیکی   -2.30

مرکز ملی معلوماات افغاانساااااااتاان برای ( Disaster Recovery-DR ریکوری برای اوادث غیر طبیعی ایجااد مرکز   -2.31

 ANDC)  

   Cloud( به زیربنای مبتنی بر ANDCتبدیل کردن مرکز ملی معلومات افغانستان    -2.32

  آدرس دهی شهر کابلتطبیق نمودن سیستم   -2.33

  یولسوال ، پستی درمرکز،والیات و یباب تعمیرات ادار 64اعمارتعداد   -2.34

 دسترسی مردم به خدمات سراسری پستی    -2.35

 رت و تنظیم نرخ های قابل استطاعتنظا 

 تگوری های مختلف در مارکیت پُستیارایه جواز ها به ک 

 ظیم و نظارت از توسعه شبکه پُستیتن 

  ستیجهت تبدیل نمودن افغانستان به مرکز ترانزیتی پُ  کابلی بین المللی یتبادالت در مربوطات میدان هوااعمار دفتر 
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   :شاخص های اجرائیوی( 2

 

 تعداد مکات  و لوهنتونهای که به هایبر نوری وصل اردیده است (1

 تعداد ش اخانه هایکه به هایبر نوری وصل اردیده است (2

 اند شده مجهز ویدیوکن رانس سیستمبا ادارات که  تعداد (3

  یعلوشو باند وس هیصدی  (4

  ینوریبرها تعداد کیلومتر تمدید شده کیبل (5

 در کشور  3Gشده  نص  یدجد های یتسا تعداد (6

 در کشور   LTE/4Gاندازه لوشو   (7

  DSLانترنت از طریی تعداد مشترکین   (8

 تجارتی لورتل ایجاد در لیشرهت هیصدی     (9

 مجهز شده اند   Enterprise solutionسیستم تعداد ادارات دولتی که به  (10

 (ANDCمعلومات اهغانستان ) ی( مرکز ملDisaster Recovery-DR )سیسألیشرهت در ت  هیصدی (11

 با همآهنری شاروالی کابل کابل شهردهی درس آدر  یشرهتل  یصدیه  (12

 شده اعمار جدیدا   یادار یراتلسته خانه ها و تعم تعداد (13

 آن راجستر شده میباشد IPتعداد کملنی های خدمات انترنتی که  (14

 لیشرهت در ایجاد مرکز تبادله لستیهیصدی   (15

 

  ICTرشد رقابت سالم و انکشاف صنعت  .3
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 : الیت هاع( ف1

  تهیه طرزالعمل توسعه رقابت -3.1

 (Gray Routeتهیه طرزالعمل جلوگیری از فعالیت ترافیک غیر قانونی سیم باکس    -3.2

 جلوگیری از تداخل فریکونسی خدماتی مخابراتی  طرزالعملمطالعه و ترتیب  -3.3

به  RPMایجاد مرکز اتومات   -3.4 یل در اداره اترا مرتبط  ندازه گیری کیفیت خدمات موبا به منظور ا  )OMC )

 شرکت های مخابراتی

 (MNP    Mobile Number Portability ز صدورجوا -3.5

 انترنتیتهیه طرزالعمل کنترول کیفیت خدمات  -3.6

 تهیه طرزالعمل کنترول کیفیت خدمات ترانسمیشن فایبر نوری -3.7

 تهیه طرزالعمل تنظیم خدمات مخابراتی برای  شبکه های ثابت -3.8

 تبدیل تلویزیونهای آنالوگ به دیجیتل -3.9

 مطالعه و تهیه طرزالعمل اق استفاده و راه یابی عرضه اقمار مصنوعی در قلمرو افغانستان -3.10

 تصدیق سافتویر برای افغانستان جهتالایت تاسیس اداره باص - 3.11

 : یویئ( شاخص های  اجرا  2

 ترتیب شده  تعداد اسناد تدنینی و طرزالعمل ها .1

 تهیه مسوده راپور امکان سنجی .2

 افغانستاندر تصدیق سافت ویر شده جهت  سیسأتاداره تعداد  .3

 

شااااافافیت و نهادینه ساااااازی سااااایساااااتم های جدید در سااااااحات مدیریت امورمالی برای تحکیم  .4

 حسابدهی

 :فعالیت ها ( 1
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 مخابراتی منطدوی( HUBتهیه طرزالعمل تنظیم خدمات انتدال ترافیک مخابراتی زمینی از طریق افغانستان     -4.1

 تهیه تعدیل جدید در قیمت باند های فریکونسی به منظور ازدیاد عواید دولت -4.2

 تهیه طرزالعمل نظارت از تطبیق پروژه های دسترسی سراسری -4.3

 2015جدول تخصیصات طیف امواج رادیوئی افغانستان مطابق به کنفرانس جهانی رادیوئی سال  تعدیل -4.4

  MSMO   Ministerial Spectrumدفتر  تصااااااافیاااه و همااااهنگی بااااناااد هاااای فریکونسااااااای بین اداره اترا و -4.5

Management Office در رابطه به فریکونسی های قوت های نظامی خارجی  ( وزارت دهاع 

    LTE  )Long Term Evolution  صدور جواز -4.6

 

 یوی  :ئشاخص های  اجرا  (2

 تعداد از اسناد و طرزالعمل ها .1

 LTEتعداد جواز صادر شده برای  .2

 

 ICTانکشاف سرمایه بشری در سکتور   .5

 :فعالیت ها ( 1

 لوژی معلوماتی جهت انکشام اد ارهتکنا طرح تشكیل وزارت مخابرات و - 5.1

 (CBRكمبود سیستم رتب معاش و پروسه استخدام رقابتي ارتدآ ظرفیت مبنی بر نتایج   یاستخدام بست ها - 5.2

 موزش در داخل و خارج از کشور  آكارمندان جهت  یبلند بردن سطح ظرفیت كار - 5.3

 در داخل و خارج کشور داری الکترونیکیآگاهی عامه اکومت - 5.4

 

  IICTظرفیت سازی و اکمال کدر های علمی انستیتوت  - 5.5

  اعزام دو تن استادان به بورس  های تعصیلی ماستری و دکتورا سا نه 

 تهیه برنامه های آموزشی ارولی برای استادان و  برانت ها سا نه یک برنامه 

 است اده از هلوشیپ های کوتاه مدت سا نه برای چهار تن از استادان 
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 تقویت همکاری های علمی و اکادمیک انیستیتوت با نهاد های تحصیلی بین المللی  - 5.6

 

 عقد ت اهم نامه با لوهنتون تالین کشور استونیا 

 تهیه و امدا موهقتنامه عملی وتطبیقی به منظور تعقی اهدام ذکر شده در ت اهم نامه 

   لالنرذاری و اجراات مواهقتنامه 

 

 ستیتوتنهایی سازی نصاب تحصیلی ان - 5.7

 مرور مجدد نصا  تعصیلی انستیتوت با متخصصین لوهنتون تلین 

 طی مراعل نصا  تعصیلی از طریی وزارت تعصیالت عالی 

 تطبیی نصا  تعصیلی جدید در انستیتوت 

 

 مطالعه و ایجاد برنامه های ماورای نصاب تحصیلی - 5.8

 تدویر برنامه های سرت یکیت در بخو سیسکو و ای تی 

  نصا  تعصیلی برنامه ماستری در انستیتوتمطالعه و تدوین 

 

 باز سازی صالون کانفرانس های انستیتوت ، سیستم آبرسانی وترمیمات اساسی تعمیر لیلیه انستیتوت - 5.9

 طرو دیزاین سیستم های متذکره توسط وزازت شهر سازی 

  جستجو برای دریاهت وجوه مالی 

 طی مراعل تدارکاتی وتطبیی برنامه باز سازی 

 

 :شاخص های  اجرا ئیوی( 2 

 تعداد کارمندان استخدام شده از طریق سیستم رتب معاش .1

  CBRتعداد کارمندان استخدام شده از طریق  .2

 آموزش داده شده در داخل کشور تعداد کارمندان  .3

 تعداد کارمندان آموزش داده شده در خارج از کشور .4

 تعداد استادان اعزام شده به دوره اموزشی  .5

 اموزشی ارولیتعداد برنامه  .6

 عقد ت اهم نامه با لوهنتون تالین کشور استونیا .7
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 مرور مجدد نصا  تعصیلی انستیتوت با متخصصین لوهنتون تالین  .8

 طی مراعل نصا  تعصیلی از طریی وزارت تعصیالت عالی .9

 نصا  تعصیلی برنامه ماستری .10

 

 

 Promoting Collaborative Innovations انکشاف نوآوری های مشترک  ) .6

   

 فعالیت ها (1        

 (National Research and Innovation Council -NRICیجاد شورای ملی تحدیق و نوآوری  ا - 6.1

 ژی معلوماتی وارت مخابرات و تکنالایجاد البراتور تحدیداتی و انکشافی در چوکات وز  - 6.2

 ( در داخل پوهنتون هاR&Dایجاد البراتوارهای تحدیداتی و انکشافی    - 6.3

 امضای یادداشت های تفاهم منطدوی در مورد همکاری های نوآوری  - 6.4

 شاخص های  اجرا ئیوی  : (2

 ( مبتنی بر پالیسی ملی ساینس، تکالوژی و نوآور NRICایجاد شورای ملی تحدیق و نوآوری   پیشرفت .1

 البراتوار تحدیداتی و انکشافی برای پوهنتون های دولتی  ایجادپیشرفت  .2

 منطدوی کتهای با شر (MOU  نامه نمودن تفاهمآماده تعداد   .3

 

 

 ترویج و توسعه حکومتداری الکترونیکی و موبایل بصورت مصؤون و مطمئین. .7

  : فعالیت ها (1

 مرکز صحی و شفاخانه ها 72در  (Tele-medicineز راه دور ، ا طبابتی  ایجاد سیستم خدمات الکترونیکی صح - 7.1

 ( E-Agricultureالکترونیکی در سکتور زراعت    خدماتنوع  4انکشام  - 7.2

مکتب و ایجاد  250با وصااال نمودن  (E-educationنکشاااام خدمات الکترونیکی در بخش تعلیم و تربیه   توساااعه و ا - 7.3

 (E-Classهای الکترونیکی    البراتوار

 لوهنتون دولتی به هایبر نوری وایجاد  براتوار های تعقیقاتی 50وصل نمودن  - 7.4



          

 :Address         آدرس:                                
محمدجان خان وات                                                                                                       Mohammad Jan Khan  Watt  
 Kabul Afghanistan                                                                                                                  کابل افغانستان        

02020101176تیلیفون :                                                                                                              Te:0202101176                             
www.mcit.gov.af      : ویپ پانه                                                                                         web: www.mcit.gov.af 

 

  

 انکشام اکومتداری خوب - 7.5

 

 شاخص های  اجرا ئیوی :  (2

 مراکز صعی و ش اخانه هاشده در ایجاد  تداوی از راه دورتعداد مراکز  .1

 دربخو زراعت .ایجاد شده  خدمات الکترونیکی  تعداد  .2

 در آن ( E-Classبه فایبر نوری و ایجاد البراتوار های الکترونیکی   وصل شده مکتب تعداد  .3

 در آن نوری وایجاد البراتوار های تحدیداتیبه فایبروصل شده دولتی های پوهنتون تعداد  .4

 حمایت شرکت افغان تیلیکام بمنظور افزایش مؤثریت خدمات .8

 

 

 ( فعالیت ها:1

 

 تغیرات  در طرزالعمل پروسه های تدارکاتی و استخدام  - 8.1 

 تخنیکیاستخدام مشاورین و متخصصین در بخش های بازاریابی و  - 8.2

 ارتدآ ظرفیت کارمندان شرکت افغان تیلی کام  - 8.3

 جلب دونر های جهت تمویل پروژه های بزرگ مخابراتی - 8.4

 

 

  شاخص های اجرا ئیوی: (2   

 بلند رفتن ظرفیت ها فیصدی  .1

 بهبود در کیفیت خدمات مخابراتیفیصدی  .2

 

 وسعه و عصری سازی خدمات پستیت .9

 ( فعالیت ها:1

 

 همگانیگسترش خدمات پستی  - 9.1

 

  باب پسته خانه های جدید 50ایجاد 

 تحلیل مارکیت و نیازمندی های مشتریان پستی 
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 طرح وتصحیح اجرت های پستی قابل استطاعت مالی مشتریان 

    ایجاد سیستم تعدیب و پیگیری مراسالت پستی از طریق انترنتIPS Light در خدمات پستی داخلی ) 

 رشد کیفیت خدمات پستی -9.2

  تجدید نظر روی سیستم انتداالت، انبارداری و سورت و سیستم عملیاتی پستی در تمام پسته خانه ها  و توسعه رشد

 استفاده از تکنالوژی معلوماتی جهت اتصال تمام پسته خانه ها (تبادله ؛ 

   ولساوالی ها  کنترول متداوم و ارزیابی اساتندرد های توزیع وآخذه تا ساطحایجاد سایساتم منظم مانیتورنگ خدمات ؛

  تحلیل ااصائیه پستی و 

 تغییر شخصیت ادوقی ریاست پست به شرکت افغان پست  -9.3

 پست جهت گذار به شرکت افغان پست تحلیل وضعیت مالی پنج سال گذشته ریاست 

  ترتیب مسوده اساسنامه شرکت افغان پست 

 سنامه و ارسال آن به وزارت عدلیهطی مراال مسوده اسا 

 دورانی، طرح تشکیل و بودجه ساالنه شرکت افغان پست تثبیت سرمایه ثابت و 

 

 :شاخص های  اجرا ئیوی ( 2

     

 تعداد پسته خانه های جدید .1

  خدمات جدید پستی انکشام .2

 مدت توزیع ارساالت پستی  .3

 کیفیت خدمات پستی بهبود .4

 تاسیس شرکت افغان پست .5
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ضمایم :     
 

 فعالیت ها   دولچ (1

 

 چارت تشکیالت  (2

 

 

 

 

 

 

 ریاست پالن و پالیسی:   ترتیب کننده

 مقام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیمنظورکننده:  
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 چارت تشکیل وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

 

مقام وزارت

اداره  اترا اداره الرا
شرکت اهغان تیلی 

کام

معاونیت سیمدار

معاونیت بیسیم 

و یت 34آمرین 

معینت مالی واداری 

ریاست اداری 

ریاست مالی 

ریاست منابع یشری 

و یت 34ریاست های مخابرات 

ITمعینت 

ریاست امنیت تکنالوژی 
معلوماتی 

ریاست نوآوری 

ریاست عکومتداری 
الکترونیکی 

معینت تخنیکی 

ریاست لالن 
ولالیسی 

ریاست 
لست 

ICTIریاست انستیوت  

ریاست دهترمقام 


