د افغانستان اسالمي جمهوریت
د مخابراتو ،معلوماتی تکنالوجې اوساینس وزارت

جمهوري اســالمي افغانستان
وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات وساینس

گزارش دستآوردها وفعالیت های شش ماه اول سال
مالی ۱۳۹۹
پالن به اساس نتایج
وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات وساینس
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پس منظر
سکتور مخابرات یکی از سکتور های زیربنایی کشور بوده ودر رشد و ارتقای تمام سکتورها نقش مؤثر را بازی مینماید
وزارت تکنالوژی معلوماتی  ،مخابرات ی و ساینس یکیی از ارگیان هیای مهیم و اساسیی دولیت جاااا بیوده کیه درعرصیه طیرح و
ترتیب پالیسی ها ،استراتیژی های عمومی خدمات مخابراتی و معلوماتی و طیرح پالنهیای انکشیافی بیه منظیور رشید و ان کشیا
خییدمات مخییابراتی و معلومییاتی ،ایجییاد یییم جامعییه معلومییاتی بییه منظییور رشیید و انکشییا سا یرعرصییههای زنییده گییی ماننیید
تجییارت ،صیینعت ،تعلیییم و تربیییه صییحت عامییه ،امنیییت ،از دیییاد عاییید سییاالنه در روشیینی پالیسییی دولییت و تشییویق ،حمایییت و
تقویت سکتورخصوصی درعرصه مخابرات و توحید و انسجام امور معلوماتی و مخابراتی کشور فعالیت مینماید ا
ایجییاد ب نیییاد و زمینییه بییرای تزثییید مؤثریییت ،مثمریییت ،شییفافیت و تشییویق سییرمایه گ ی اری جهییت گی ار افکانسییتان بییه یییم جامعییه
معلوماتی درچارچوب قانون از مأموریت وزارت تکن الوژی معلوماتی  ،مخابراتی و ساینس استا

خالصه گزارش
وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات وساینس در شش ماه اول سال مالی  1399مجموعا ً ( )25فعالیت عمده را پالن نموده بود
کهاز جمله تعداد ( )12فعالیت مطابق پالن شش ماه اول سال مالی کار آن تکمیل شده وبتعداد ( )13فعالیت دیگر کار آنها جریان
داردا
اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت/اداره در شش ماه اول مطابق پالن ساالنه به( )22.8%و مطابق مقدار هد تعین
شده ( )Targetدر شش ماه اول سال مالی به( )67.6%رسیده استا

مجموع فعالیت های پالن
شده در  6ماه

فعالیت های تکمیل شده
در  6ماه

فعالیت های
در حال اجرا در  6ماه

فعالیت های
معطل شده در  6ماه

فعالیت های
آغاز ناشده در  6ماه

25

12

13

0

0

گزارش تحقق فعالیت های پالن شده در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹
جدول یل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهدا
2

هدف اصلی

مقدار هدف ( )Targetدر
شش ماه اول سال مالی
1399

بهبود اطالع رسانی
بهبود اطالع رسانی
(طبق مصوبه شماره 12
فقره  2- 17مورخ
) 2/11/1398

ایجاد چهارچوب
توسعه حکومتداری
الکترونیکی

یم
یم ستراتیژی
یم ستراتیژی
شش پالیسی

ایمینی سازی کیفیت
تکنالوژی معلوماتی

دو طرزالعمل
یم ستندرد

ایجادچهارچوب برای
تکنالوژی معلوماتی

عنوان فعالیت عمده

ترتیب پالن چگونگی اطالع رسانی و ایجاد کمیته های اطالع
رسانی

100%

50%

اپدیت ستراتیژی حکومتداری الکترونیکی

30%

15%

Digital Skillآماده سازی ستراتیژی مهارت های دیجیتلی

25%

12.5%

ترتیب پالیسی هایسایبری ،اکسس کنترول ،تصادیق الکترونیکی
،حفاظت ازکودکان ،حوادث سایبری ومبارزه باجرایم سایبری

75%

30%

ترتیب طرزالعمل  PKIوaf.

75%

30%

ترتیب ستندرد های امنیت معلومات
Information Security Standards

100%

33.3%

ترتیب پالیسی همکاری های توسعوی
Policy for collaborative Development

25%

8.3%

ترتیب پالیسی استفاده منابع تکنالوژی معلوماتی
Policy on use of IT Resources

شش سند پالیسی

ایجادچهارچوب برای
تکنالوژی معلوماتی
یم طرح
ایمینی ساختن و ارتقا
کیفیت تکنالوژی
معلوماتی

وصل تعداد  17شرکت
انترنتی

ایجاد زیربنأ تصادیق
الکترونیکی

120بسته زیربنا
تصادیق الکترونیکی
) (SSL

حمایت تخنیکی و
ستراتیژیم
توسعه حکومتداری
الکترونیکی و
تکنالوژی معلوماتی

40تن
سروی برای دو سیستم

فیصدی پیشرفت مطابق
مقدار هدف ()Target
در شش ماه اول سال

فیصدی پیشرفت
مطابق پالن ساالنه

ترتیب پالیسی مربوط به استاندارد آزاد
Policy on Open Stnadard
ترتیب رهنمود پالسی ستدرد آزاد
Manual on the Policy on Open Standard

25%

8.3%

25%

8.3%

25%

8.3%

ترتیب پالیسی استفاده از ایمل
Email Usage Policy
ترتیب پالیسی طرح مدیریت تحویل دیجیتالی

25%

8.3%

25%

8.3%

ترتیب پالیسی برودباند

100%

33.3%

آماده سازی طرح و پالن ریفورم افکان تیلی کام و سالم به
صورت کل

10%

5%

وصل تعداد  17شرکت بزرگ خدمات انترنتی با دستگاه نیکسا

100%

30%

تطبیق سیستم تصادیق الکترونیکی (SSL) Sockets Secure
Layerبرای ویب سایت های دولتی وایجاد سیستم محافظتی
تصادیق الکترونیکی

100%

20%

100%

60%

75%

30%

استخدام تعداد  40تن کارشناسان جهت بهبود کاری و ارتقأ
ظرفیت تخنیکی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
سروی تخنیکی برای انکشا /ارتقاء تیم سایبر سیکورتی
افکانستان در مقابل حمالت سایبری)(AF-CERT
 ،زیربناهای کآلود و سیستم ایمنی مرکز معلومات ملی افکانستان

3

اتصال ادارات دولتی در
مراکز  34والیات

تهیهیم بسته  20جی
بی انترنت

اتصال ادارات دولتی در مراکز  34والیات کشور از طریق
شبکه کیبل فایبر نوری و یا هم از طریق بی سیم که اکنون عده از
مراکز والیات فاقد شبکه انترنت میباشد.

تهیه و خریداری به مقدار  20جی بی انترنت به یم تعداد
ادارات دولتی وعام المنفکه برای مدت  15سال تحت شیوه
قراردادIRU
نیکسا (NIXA

100%

25%

100%

33.3%

100%

30%

20%

یم سیستم

تهیه و تدارک تجهیزات جهت انکشا
)Upgradationافکانستان

یم پورتال

انکشا پورتال ملی و شامل نمودن یکتعداد خدمات الکترونیکی
در پورتال ملی

100%

عصری سازی۲۰پسته خانه والیتی و بازسازی  15پسته خانه
شهری شهر کابل

100%

25%

41قلم تجهیزات آی تی

تهیه  41قلم تجهیزات آی تی

100%

25%

200عراده موتر سایکل
و  15عراده موتر

خریداری وسایط نقلیه پستی تعداد  15عراده موتر و 200
عراده موتر سایکل

50%

12.5%

اوسط فیصدی پیشرفت
فعالیتها مطابق مقدار
هد ( )Targetدر
شش ماه اول

اوسط فیصدی
پیشرفت مجموع
فعالیت ها مطابق
پالن سال مالی
1399

توسعه ومدرن سازی
خدمات پستی

35پسته خانه

مجموع

تعداد مجموع فعالیتها()25

()67.6%

4

()22.8%

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده مطابق پالن و نتایج آن در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹

شماره

طبقه بندی(عرصه)
فعالیت ها

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

1

فراهم سازی رضایت
عامه مردم

ترتیب پالن چگونگی اطالع رسانی و ایجاد کمیته های اطالع رسانی

ایجاد شفافیت واگاهی عامه
درکارکردهای وزارت

2

زیربنآ الکترونیکی

ترتیب ستندرد های امنیت معلومات
Information Security Standards

3

انکشا پالیسی
وپالنگ اری

ترتیب پالیسی برودباند

4

فراهم سازی
بسترمخابراتی وتکنالوژی
معلوماتی

وصل تعداد  17شرکت بزرگ خدمات انترنتی با دستگاه نیکسا

ایمینی ساختن خدمات انترنتی در
کشور

5

زیربنآ الکترونیکی

تطبیق سیستم تصادیق الکترونیکی  (SSL) Sockets Secure Layerبرای ویب سایت
های دولتی وایجاد سیستم محافظتی تصادیق الکترونیکی

مصثون شدن ویب سایت های ادارات
دولتی

6

اداری

استخدام تعداد  40تن کارشناسان جهت بهبود کاری و ارتقأ ظرفیت تخنیکی وزارت
مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

تسریع امورات اداری وتخنیکی
وانتقال مهارت های الزم تخنیکی
وتخصصی به کارمندان وزارت

7

فراهم سازی
بسترمخابراتی وتکنالوژی
معلوماتی

اتصال ادارات دولتی در مراکز  34والیات کشور از طریق شبکه کیبل فایبرنوری و یا هم
از طریق بی سیم که اکنون عده از مراکز والیات فاقد شبکه انترنت میباشد.

دسترسی به انترنت مطمثین و بلند
بردن ظرفیت کاری وعرضه خدمات
الکترونیکی ادارات دولتی

8

حکومتداری الکترونیکی

تهیه و خریداری به مقدار  20جی بی انترنت به یم تعداد ادارات دولتی وعام المنفعه
برای مدت  15سال تحت سیستم IRUقرارگرفته است

فراهم شدنانترنت برای عرضه
خدمات الکترونیکی ادارات دولتی و
عام المنفعه

9

توسعه واستفاده موثر
اززیربنا هایمخابراتی

10

حکومتداری الکترونیکی

تهیه و تدارک تجهیزات جهت انکشا

نیکسا ) (NIXA Up gradationافکانستان

ایجادچارچوب قانونی و رهنمود ها
غرض دسترسی وایمینی ساختن
خدمات انترنتی وحکومتداری
الکترونیکی

ایمینی ساختن خدمات انترنتی
درافکانستان

پورتال ملی و شامل نمودن یکتعداد خدمات الکترونیکی در پورتال ملی

گسترش ارایه خدمات الکترونیکی و
انترنتی

11

افکانستان الکترونیکی

عصری سازی20پسته خانه والیتی و بازسازی  15پسته خانه شهری شهر کابل

ارایه خدمات مدرن پستی وبازسازی
پسته خانه ها به سیستم های
الکترونیکی

12

افکانستان الکترونیکی

تهیه  41قلم تجهیزات آی تی

ایجاد زمینه ارایه خدمات مدرن پستی

انکشا

5

تحلیل اجراآت
الف :فعالیت های درحال اجرا در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹

شماره

فیصدی
پیشرفت
واقعی

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

ابدیت ستراتیژی حکومتداری الکترونیکی:
1

اسناد  e-GIFاز نگاه تکنالوژی تحت ابدیت شدن قرار دارد وهمچنان از
نظر محتوای که با شرایط افکانستان مطابقت داشته باشد تحت کار
میباشدا

15%

آماده سازی ستراتیژی مهارت های دیجیتل (:)Digital Skill
2

3

اسنادستراتیژی مهارت های دیجیتلی باهماهنگی ریاست های مربوطه
تحت بررسی و پروسس قرارداردا
ترتیب پالیسی هایسایبری ،اکسس کنترول ،تصادیق الکترونیکی
،حفاظت ازکودکان ،حوادث سایبری ومبارزه باجرایم سایبری:
طرح اولیه پالیسی سایبری ترتیب شده و بمقام وزارت ارارسال گردیده
استا طرح اولیه دسترسی کنترول تحت کار استاطرح اولیه حفاظت
انالین کودکان آماده شده و مسوده طرحمبارزه با جرایم سایبری آماده
گردیده استا

10%

30%

ترتیب طرزالعمل  PKIو:.af

دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن

نبود پرسونل مجرب و بودن ایام قرنطین باعث
عدم تکمیل پالن گردیده استا

بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث
عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث
عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

30%

بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث
عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

5

ترتیب پالیسی همکاری های توسعوی
: Policy for collaborative Development
به منظور ترتیب پالیسی و چهارچوب همکاری مطالعات جریان داردا

5%

بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث
عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

6

ترتیب پالیسی استفاده منابع تکنالوژی معلوماتی
: Policy on use of IT Resources
به منظور ترتیب پالیسی بررسی اسناد و مطالعات در جریان است

5%

4

7

8

9

10

طرح اولیه آماده شده و کار روی نهایی سازی و اصالحات آن جریان
دارد

ترتیب پالیسی مربوط به استاندارد آزاد
: Policy on Open Standard
به منظور ترتیب پالیسی بررسی اسناد و مطالعات در جریان استا
ترتیب رهنمود پالیسی ستندرد آزاد
: Manual on the Policy on Open Standard
برای ترتیب رهنمود مسوده اوپن ستندرد پالیسی تحت مطالعه
قرارداردا
ترتیب پالیسی استفاده از ایمیل
: Email Usage Policy
اسناد برای ترتیب پالیسی تحت بررسی وبازنگری قرار داردا

5%

5%

ترتیب پالیسی طرح مدیریت تحویل دیجیتالی :
اسناد مدیریت تحول دیجیتالی تحت بازنگری قراردارد
6

بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث
عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا
بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث
عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث
عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

5%

بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث
عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

5%

بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث

عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

11

آماده سازی طرح و پالن ریفورم افغان تیلی کام و سالم به صورت کل
:
یم هیثت از اداره امور  ،وزارت مالیه ،وزارت تکنالوژی معلوماتی ،
مخابراتی و ساینس تشکلیل گردیه و جلسه نیز برگزار شده است

5%

بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث
تأخیر کار فعالیت گردیده استا

12

سروی تخنیکی برای انکشاف/ارتقاء تیم سایبر سیکورتی افغانستان در مقابل
حمالت سایبری)(AF-CERT
 ،زیربناهای کآلود و سیستم ایمنی مرکز معلومات ملی افغانستان:

30%

بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث
تأخیر کار فعالیت گردیده استا

13

خریداری وسایط نقلیه پستی تعداد  15عراده موتر و  200عراده موتر
سایکل:

10%

مدارک تدارکاتی ترتیب و به اداره تدارکات ملی ارسال شده ولی تا
کنون از طر تدارکات ملی نهایی نشده استا

مشکالت دوشرکت کننده داوطلب درپروسه
ارزیابی در تدارکات ملی که باعث تاخیر
درتطبیق پروژه گردیده است.

ب :فعالیت های معطل شده در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹
شماره

فیصدی
پیشرفت

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

دالیل معطل شدن فعالیت

چنین فعالیتی نداریم

ج :فعالیت های آغاز نشده در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹
شماره

دالیل عدم آغاز فعالیت

عنوان فعالیت
چنین فعالیتی نداریم

مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی
طرح های پیشنهادی

مشکالت عمده
 .1شرایط خاص وایروس کرونا و طوالنی بودن
دوران قرنطین
2اعدم کارشناسان مسلکی
3ازمان گیربودن پروسه تدارکات
4ا
5ا

 .1جلوگیری بهتر از شیوع وایروس کرونا
 .2ساده سازی پروسه استخدام وج ب افراد مسلکی
 .3سرعت بخشیدن ساحه کاری درپروسه تدارکاتی
.4
.5
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فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹
شماره

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج
از پالن

نتایج

دالیل عدم شمولیت
در پالن

1

بررسی و رسیده گی به بحران ناشی
ازگسترش وایرس کوید 19و فراهم آوری
خدمات انالین و انترنتی بهتربصورت عاجل
در زمان بحران کرونا و ترتیب گزارش
بمقام ریاست جمهوری

بهبود نسبی کیفیت و کاهش اندک قیمت انترنت
برای عامه مردم و ایجاد سهولت ها برای استفاده از
سیستم های انالین و انترنتی و ایجاد کال سنتر
خدمات وایروس کوید 19

بحران کرونا غیر پیش
بینی بوده استا

8

ضمیمه شماره ()۱؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۳۹۹
مجموع
بودجه

بودجه عادی

بودجه انکشافی

مجموع

به رقم

537,310,921

2,015,598,920

2,552,909,841

به کلمات

پنجصدوسی وهفت میلیون
وسیصدوده هزارونهصدوبیست
ویم افکانی

دومیلیاردو پانزده میلیون
وپنجصدونودوهشت هزارونهصدوبیست
افکانی

دومیلیاردوپنجصدوپینجاودومیلیون نهصدونه
هزاروهشتصدوچهلویم افکانی

پالن مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹
مقدار بودجه عادی که در
شش ماه اول سال مالی جهت
مصر پالن گردیده

مقدار بودجه انکشافی که در شش
ماه اول سال مالی جهت مصر
پالن گردیده

مجموع

به رقم

268,655,460

1,420,945,568

1,689,601,028

به کلمات

دوصدو شصت و هشت میلیون و
ششصدوپنجاه و پنج هزار و چهار
صدوشصت افکانی

یم میلیاردو چهار صدو بیست میلیون و نه
صدوچهل و پنج هزارو پنج صدو شصت و
هشت افکانی

یم میلیاردو ششصدو هشتاد و نه میلیون و ششصدو
یم هزار و بیست و هشت افکانی

پالن
مصر

مصرفبودجه در شش ماه اول سال مالی  ۱۳۹۹به مبلغ و فیصد
مصرف بودجه
به رقم
به کلمات

مصر

بودجه عادی

به فیصد
به مبلغ
42.09% 226,151,914
دوصدوبیست وشش
میلیون ویکصدوپنجاه
ویم هزارونهصد
چهارده افکانی

چهلودو
اعشاریه صفر
نه
فیصد

مصر

بودجه انکشافی

به مبلغ
89,772,463

به فیصد
4.45%

هشتاد ونه میلیون
وهفتصدو هفتادو
دوهزاروچهارصدوشصت
وسه افکانی

چهاراعشاریه چهل و
پنج
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فیصد

