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 پس منظر

 اید سکتور مخابرات یکی از سکتور های زیربنایی کشور بوده ودر رشد و ارتقای تمام سکتورها نقش مؤثر را بازی مینم

 ودرعرصیه طیرح  مهیم و اساسیی دولیت جاااا بیوده کیه ی و ساینس یکیی از ارگیان هیایمخابراتتکنالوژی معلوماتی ، وزارت 

کشیا  مخابراتی و معلوماتی و طیرح پالنهیای انکشیافی بیه منظیور رشید و اناستراتیژی های عمومی خدمات ترتیب پالیسی ها،

یرعرصییههای زنییده گییی ماننیید ایجییاد یییم جامعییه معلومییاتی بییه منظییور رشیید و انکشییا  سا خییدمات مخییابراتی و معلومییاتی،

 حمایییت و  در روشیینی پالیسییی دولییت و تشییویق،النه از دیییاد عاییید سییا تجییارت، صیینعت، تعلیییم و تربیییه صییحت عامییه، امنیییت،

 اتقویت سکتورخصوصی درعرصه مخابرات و توحید و انسجام امور معلوماتی و مخابراتی کشور فعالیت مینماید 

امعییه شییفافیت و تشییویق سییرمایه گیی اری جهییت گیی ار افکانسییتان بییه یییم ج نیییاد و زمینییه بییرای تزثییید مؤثریییت، مثمریییت،ایجییاد ب

 ااستی و ساینس مخابراتالوژی معلوماتی ، تکنمعلوماتی درچارچوب قانون از مأموریت وزارت 

 گزارشخالصه 

ن نموده بود ( فعالیت عمده را پال25مجموعاً )  1399سال مالی شش ماه اول  در وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات وساینس 

 جریانار آنها ک( فعالیت دیگر 13تعداد )بو آن تکمیل شدهشش ماه اول سال مالی کار ( فعالیت مطابق پالن 12از جمله تعداد )که

 ادارد

د  تعین همقدار و مطابق ( %22.8)مطابق پالن ساالنه بهدر شش ماه اول اداره ی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت/فیصد اوسط

 رسیده استا( %67.6)( در شش ماه اول سال مالی بهTargetشده )

 
 

مجموع فعالیت های پالن 
 ماه 6شده در 

شده  فعالیت های تکمیل
 ماه 6در 

 فعالیت های
 ماه 6در حال اجرا در 

 فعالیت های
 ماه 6معطل شده در 

 فعالیت های 
 ماه 6آغاز ناشده در 

 25 12 13 0 0 
 
 

 

 ۱۳۹۹در شش ماه اول سال مالی  تحقق فعالیت های پالن شده گزارش

 نشان میدهدامیزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول  یل 
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 اصلی هدف
 در (Targetهدف )مقدار 

شش ماه اول سال مالی 

1399 

 فعالیت عمدهعنوان 
 فیصدی پیشرفت مطابق

 (Targetمقدار هدف )
 در شش ماه اول سال 

 فیصدی پیشرفت
 ساالنهمطابق پالن 

بهبود اطالع رسانی 
 بهبود اطالع رسانی

 

 12مصوبه شماره  قطب)
مورخ  2-17فقره 

1398/11/2) 

 یم
اطالع  یها تهیکم جادیو ا یاطالع رسان یپالن چگونگ بیترت
 یرسان

100% 50% 

ایجاد چهارچوب 
 یتوسعه حکومتدار

 یکیالکترون

 یژیسترات می
 %15 %30 یکیالکترون یحکومتدار یژیسترات  تیاپد

 یژیسترات می
Digital Skill12.5 %25 یتلیجید یمهارت ها یژیسترات یآماده ساز% 

 تیفیک یساز ینیمیا
 یمعلومات یتکنالوژ

 یسیشش پال
 یکیالکترون قیاکسس کنترول ،تصاد ،یبریسایها یسیپال بیترت

 یبریسا میومبارزه باجرا یبری،حفاظت ازکودکان ،حوادث سا
75% 30% 

 دو طرزالعمل
 af.  75% 30%و  PKI طرزالعمل بیترت

 ستندرد می
 معلومات تیامن یستندرد ها بیترت

Information Security Standards 
100% 33.3% 

  یبرا جادچهارچوبیا
 یمعلومات یتکنالوژ

 یسیشش سند پال

 یتوسعو یها یهمکار  یسیپال بیترت
Policy for collaborative  Development 

25% 8.3% 

 یمعلومات یاستفاده منابع تکنالوژ یسیپال بیترت
Policy on use of IT Resources 25% 8.3% 

 مربوط به استاندارد آزاد یسیپال بیترت
Policy on Open Stnadard 

25% 8.3% 

 ستدرد آزاد یرهنمود پالس بیترت
Manual on the Policy on Open Standard 25% 8.3% 

  یبرا جادچهارچوبیا
 یمعلومات یتکنالوژ

 ملیاستفاده از ا یسیپال بیترت
Email Usage Policy 25% 8.3% 

 %8.3 %25 یتالیجید لیتحو تیریطرح مد یسیپال بیترت

 %33.3 %100 برودباند یسیپال بیترت

 یم طرح
کام و سالم به  یلیافکان ت فورمیطرح و پالن ر یآماده ساز
 صورت کل

10% 5% 

ساختن و ارتقا  ینیمیا
 یتکنالوژ تیفیک

 یمعلومات

شرکت   17وصل تعداد 
 یانترنت

 %30 %100 کسایبا دستگاه ن یشرکت بزرگ خدمات انترنت 17وصل تعداد 

 قیتصاد ربنأیز جادیا
 یکیالکترون

 ربنایبسته ز 120
 یکیالکترون قیتصاد

(SSL ) 

 Sockets  Secure (SSL)  یکیالکترون قیتصاد ستمیس قیتطب
Layer  یمحافظت ستمیس جادیوا یدولت یها تیسا بیو یبرا 
 یکیالکترون قیتصاد
 

 

100% 

 

20% 

و  یکیتخن تیحما
 میژیسترات

 تن 40
و ارتقأ  یتن کارشناسان  جهت بهبود کار 40استخدام تعداد 

 یمعلومات یوزارت مخابرات وتکنالوژ  یکیتخن تیظرف
100% 60% 

 یتوسعه حکومتدار
و  یکیالکترون
 یمعلومات یتکنالوژ

 یکورتیس بریسا میانکشا /ارتقاء ت یبرا یکیتخن یسرو ستمیدو س یبرا یسرو
 (AF-CERT) یبریافکانستان در مقابل حمالت سا

 نافکانستا یمرکز معلومات مل یمنیا ستمیکآلود و س یربناهایز ،

75% 30% 
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در  یاتصال ادارات دولت
 اتیوال 34مراکز 

 قیکشور از طر اتیوال 34در مراکز  یاتصال ادارات دولت
از  که اکنون عده میس یب قیهم از طر ایو  ینور بریفا بلیشبکه ک

 %25 %100 .باشدیفاقد شبکه انترنت م اتیمراکز وال

 یج 20بسته   میهیته
 انترنت یب

تعداد  میانترنت به   یب یج 20به مقدار  یداریو خر هیته
 وهیسال تحت ش 15مدت   یوعام المنفکه برا  یادارات دولت
 IRU قرارداد

100% 33.3% 

 ستمیس می
 NIXA) کسایجهت انکشا  ن زاتیو تدارک تجه هیته

Upgradation)  30 %100 افکانستان% 

 پورتال می

 یکیخدمات الکترون کتعدادیو شامل نمودن  یانکشا  پورتال مل
 %20 %100 یدر پورتال مل

 یتوسعه ومدرن  ساز
یخدمات پست  

 پسته خانه 35
پسته خانه  15 یو بازساز یتیپسته خانه وال۲۰یساز یعصر
 شهر کابل یشهر

100% 25% 

 %25 %100 یت یآ زاتیقلم تجه 41 هیته یت یآ زاتیقلم تجه 41

 کلیعراده موتر سا 200
 عراده موتر 15و 

 200عراده موتر و  15 دتعدا  یپست هینقل طیوسا یداریخر
 کلیعراده موتر سا

50% 12.5% 

(25)تعداد مجموع فعالیتها مجموع  

اوسط فیصدی پیشرفت 
فعالیتها مطابق مقدار 

( در Targetهد  )
 شش ماه اول

(67.6%) 

اوسط فیصدی 
پیشرفت مجموع 
فعالیت ها مطابق 
پالن سال مالی 

1399 

(22.8%) 
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 ۱۳۹۹در شش ماه اول سال مالی  و نتایج آن مطابق پالن فعالیت های تکمیل شده طبقه بندی

 

 شماره
طبقه بندی)عرصه( 

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

1 
فراهم سازی رضایت 

 عامه مردم
ایجاد شفافیت واگاهی عامه  یاطالع رسان یها تهیکم جادیو ا یاطالع رسان یپالن چگونگ بیترت

 درکارکردهای وزارت

 معلومات تیامن یستندرد ها بیترت زیربنآ الکترونیکی 2
Information Security Standards  قانونی و رهنمود ها ایجادچارچوب

وایمینی ساختن  غرض دسترسی
حکومتداری خدمات انترنتی و

 3 الکترونیکی
انکشا  پالیسی 

 برودباند یسیپال بیترت وپالنگ اری

4 
فراهم سازی 

بسترمخابراتی وتکنالوژی 

 معلوماتی
 کسایبا دستگاه ن یشرکت بزرگ خدمات انترنت 17وصل تعداد 

در  ایمینی ساختن خدمات انترنتی
 کشور

 تیسا بیو یبرا  Sockets  Secure Layer (SSL)  یکیالکترون قیتصاد ستمیس قیتطب زیربنآ الکترونیکی 5
 یکیالکترون قیتصاد یمحافظت ستمیس جادیوا یدولت یها

مصثون شدن ویب سایت های ادارات 
 دولتی

وزارت   یکیتخن تیو ارتقأ ظرف یتن کارشناسان  جهت بهبود کار 40استخدام تعداد  اداری 6
 یمعلومات یمخابرات وتکنالوژ

تسریع امورات اداری وتخنیکی 
وانتقال مهارت های الزم تخنیکی 

 وزارتکارمندان وتخصصی به 

7 
فراهم سازی 

بسترمخابراتی وتکنالوژی 

 معلوماتی

هم  ایو  ینوربریفا بلیشبکه ک قیکشور از طر اتیوال 34در مراکز  یاتصال ادارات دولت
 .باشدیفاقد شبکه انترنت م اتیکه اکنون عده از مراکز وال میس یب قیاز طر

بلند و ین ثدسترسی به انترنت مطم
عرضه خدمات وبردن ظرفیت کاری 
 ادارات دولتی الکترونیکی

ه عمنفوعام ال  یتعداد ادارات دولت میانترنت به   یب یج 20به مقدار  یداریو خر هیته حکومتداری الکترونیکی 8
 گرفته استقرارIRUسیستم سال تحت  15مدت   یبرا

شدنانترنت برای عرضه فراهم 
خدمات الکترونیکی ادارات دولتی و 

 عام المنفعه

9 
توسعه واستفاده موثر 

 افکانستان  (NIXA Up gradation) کسایجهت انکشا  ن زاتیو تدارک تجه هیته اززیربنا هایمخابراتی
ایمینی ساختن خدمات انترنتی 

 درافکانستان

 یدر پورتال مل یکیخدمات الکترون کتعدادیو شامل نمودن  یانکشا  پورتال مل حکومتداری الکترونیکی 10
الکترونیکی و ت اارایه خدمگسترش 

 انترنتی

 شهر کابل یپسته خانه شهر 15 یو بازساز یتیپسته خانه وال20یساز یعصر افکانستان الکترونیکی 11
وبازسازی ارایه خدمات مدرن پستی 

پسته خانه ها به سیستم های 
 الکترونیکی

 خدمات مدرن پستی ایجاد زمینه ارایه یت یآ زاتیقلم تجه 41 هیته افکانستان الکترونیکی 12



6 
 

 اجراآتتحلیل 

 ۱۳۹۹در شش ماه اول سال مالی  فعالیت های درحال اجراالف: 

ره
ما

ش
 

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت
فیصدی 

 پیشرفت

 واقعی
 دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن

1 

 :یکیالکترون یحکومتدار یژیسترات  تیدبا

ز ا همچنانو ن قرار داردابدیت شدتحت از نگاه تکنالوژی  e-GIFاسناد 

نظر محتوای که با شرایط افکانستان مطابقت داشته باشد تحت کار 

 امیباشد

15% 
نبود پرسونل مجرب و بودن ایام قرنطین باعث 

 عدم تکمیل پالن گردیده استا

2 

 :(Digital Skill) تلیجید یمهارت ها یژیسترات یآماده ساز

طه وباهماهنگی ریاست های مرب ستراتیژی مهارت های دیجیتلی اسناد

 تحت بررسی و پروسس قرارداردا

10% 
باعث بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی 

 عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

3 

 یکیالکترون قیاکسس کنترول ،تصاد ،یبریسایها یسیپال بیترت

 : یبریسا میومبارزه باجرا یبری،حفاظت ازکودکان ،حوادث سا
ده طرح اولیه پالیسی سایبری ترتیب شده و بمقام وزارت ارارسال گردی

استاطرح اولیه حفاظت استا طرح اولیه دسترسی کنترول تحت کار 
اده و مسوده طرحمبارزه با جرایم سایبری آم انالین کودکان آماده شده

 اگردیده است

30% 
بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث 

 عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

4 

 :.afو  PKI طرزالعمل بیترت

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

 دارد

30% 
بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث 

 عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

5 
 یتوسعو یها یهمکار  یسیپال بیترت

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

5% 
کمبود پرسونل مسلکی باعث بودن ایام قرنطین و 

 عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

6 
 یمعلومات یاستفاده منابع تکنالوژ یسیپال بیترت

Policy on use of IT Resources : 

 به منظور ترتیب پالیسی بررسی اسناد و مطالعات در جریان است

5% 
بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث 

 فعالیت گردیده استاعدم تکمیل پالن 

7 

 مربوط به استاندارد آزاد یسیپال بیترت
Policy on Open Standard : 

 به منظور ترتیب پالیسی بررسی اسناد و مطالعات در جریان استا
5% 

بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث 

 عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

8 

 آزاددرد نست یسیرهنمود پال بیترت
Manual on the Policy on Open Standard : 

برای ترتیب رهنمود مسوده اوپن ستندرد پالیسی تحت مطالعه 
 اقراردارد

5% 
بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث 

 عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

9 

 لیمیاستفاده از ا یسیپال بیترت
Email Usage Policy : 

 ادارد ترتیب پالیسی تحت بررسی وبازنگری قراراسناد برای 
 

5% 
بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث 

 عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا

 : یتالیجید لیتحو تیریطرح مد یسیپال بیترت 10

 مدیریت تحول دیجیتالی تحت بازنگری قراردارد اسناد
بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث  5%
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 عدم تکمیل پالن فعالیت گردیده استا 

11 

 کل ورتکام و سالم به ص یلیافغان ت فورمیطرح و پالن ر یآماده ساز
: 

،  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 

 فعالیت گردیده استا تأخیر کار

12 
قابل ر مافغانستان د یکورتیس بریسا میانکشاف/ارتقاء ت یبرا یکیتخن یسرو

 (AF-CERT) یبریحمالت سا
 : افغانستان یمرکز معلومات مل یمنیا ستمیکآلود و س یربناهایز ،

30% 
بودن ایام قرنطین و کمبود پرسونل مسلکی باعث 

 فعالیت گردیده استا تأخیر کار

13 

 

وتر عراده م 200عراده موتر و  15 دتعدا  یپست هینقل طیوسا یداریخر

 :کلیسا
 مدارک تدارکاتی ترتیب و به اداره تدارکات ملی ارسال شده ولی تا

 کنون از طر  تدارکات ملی نهایی نشده استا

10% 

دوشرکت کننده داوطلب درپروسه  مشکالت

ارزیابی در تدارکات ملی که باعث تاخیر 

 .درتطبیق پروژه گردیده است

 

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

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره
فیصدی 

 پیشرفت
 معطل شدن فعالیتدالیل 

   چنین فعالیتی نداریم 

    

 

 ۱۳۹۹در شش ماه اول سال مالی شدهآغاز نفعالیت های ج: 

 عدم آغاز فعالیتدالیل  عنوان فعالیت شماره

  چنین فعالیتی نداریم 

   

 

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 طرح های پیشنهادی عمدهمشکالت 

و طوالنی بودن  روناشرایط خاص وایروس ک .1
 دوران قرنطین

 جلوگیری بهتر از شیوع وایروس کرونا .1

 وج ب افراد مسلکی ساده سازی پروسه استخدام .2 عدم کارشناسان مسلکیا2

 سرعت بخشیدن ساحه کاری درپروسه تدارکاتی .3 زمان گیربودن پروسه تدارکاتا3

  .4 ا4

  .5 ا5
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 ۱۳۹۹در شش ماه اول سال مالی  فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن

 شماره
عنوان فعالیت تکمیل شده خارج 

 از پالن
 نتایج

ت یدالیل عدم شمول

 در پالن

1 

رسیده گی به بحران ناشی  بررسی و

فراهم آوری و  19ازگسترش وایرس کوید

بهتربصورت عاجل  انترنتیانالین و خدمات 

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

و ایجاد کال سنتر  سیستم های انالین و انترنتی

 19خدمات وایروس کوید 

بحران کرونا غیر پیش 

 ابینی بوده است
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 ۱۳۹۹ بودجه عادی و انکشافی سال مالی؛ (۱ضمیمه شماره )

مجموع 

 بودجه 
 مجموع  بودجه انکشافی بودجه عادی

 2,552,909,841 2,015,598,920 537,310,921 به رقم

 به کلمات
پنجصدوسی وهفت میلیون 

وسیصدوده هزارونهصدوبیست 

 افکانیویم 

دومیلیاردو پانزده میلیون 
دوهشت هزارونهصدوبیست ووپنجصدون

 افکانی 

جصدوپینجاودومیلیون نهصدونه ندومیلیاردوپ
 نی اهزاروهشتصدوچهلویم افک

 ۱۳۹۹پالن مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی 

پالن 

 مصر  

عادی که در مقدار بودجه 

شش ماه اول سال مالی جهت 

 مصر  پالن گردیده

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

 پالن گردیده
 مجموع 

 1,689,601,028 1,420,945,568 268,655,460 به رقم

 به کلمات
دوصدو شصت و هشت میلیون و 

ششصدوپنجاه و پنج هزار و چهار 

 صدوشصت افکانی

 همیلیاردو چهار صدو بیست میلیون و نیم 
صدوچهل و پنج هزارو پنج صدو شصت و 

 هشت افکانی

میلیون و ششصدو  هیم میلیاردو ششصدو هشتاد و ن
 یم هزار و بیست و هشت افکانی

 به مبلغ و فیصد ۱۳۹۹ سال مالی در شش ماه اولمصرفبودجه 

 مصرف بودجه
 مصر  بودجه انکشافی مصر  بودجه عادی

 
 به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

 
 %4.45 89,772,463 %42.09 226,151,914 به رقم

 

 به کلمات
 ششدوصدوبیست و

ه میلیون ویکصدوپنجا

ویم هزارونهصد 

 چهارده افکانی

 چهلودو

اعشاریه صفر 

 نه

 فیصد

میلیون ه نهشتاد و

وهفتصدو هفتادو 

دوهزاروچهارصدوشصت 

 نیاوسه افک

ل و چهاراعشاریه چه

 پنج

  فیصد
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