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          اسالمی افغانستان جمهوری دولت

 معلوماتی تکنالوژی ومخابرات  وزارت

 پالیسی  ریاست پالن و

 

 ۱۴۰۰لی ماسال  شش ماه اول اجراآتگزارش 

 :مهمقد

سکتور ها نقش سکتورمخابرات وتکنالوژی معلوماتی یک سکتور زیربنایی جامعه بوده و در رشد و ارتقای تمام 

ماتی را مخابراتی و تکنالوژی معلو کنالوژی معلوماتی رهبری سکتورهایت مؤثر را بازی میکند. وزارت مخابرات و

تی تکنالوژی معلوماتی و طرح خدمات مخابرا هایها، ستراتیژیلیت ترتیب پالیسیؤدرکشور بعهده داشته و مس

 خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی بعهده دارد.  انکشاف د وراتیژیک را به منظور رشهای انکشافی و ستپالن

 این وزارت روی موارد ذیل میباشد: ی عمدههاتمرکز فعالیت

 های تطبیقی، استندردها و رهنمودها.های ملی، ستراتیژیطرح و تدوین پالیسی 

  .زمینه سازی و هماهنگی تحول دیجیتلی 

  توسعه صنعت تکنالوژی معلوماتی.فراهم نمودن شرایط مناسب برای رشد و 

 های نوین.معرفی چگونگی بکارگیری تکنالوژی 

 .تشویق و ترویج نوآوری 

 لیتقویت مهارتهای دیجیت. 

 .ایجاد دسترسی همگانی و شرایط الزم برای ترانزیت معلومات از مسیر افغانستان 

 وماتی.های ملی و استندردهای مخابراتی و تکنالوژی معلنظارت بر تطبیق پالیسی 

 .ایجاد و تقویت زیربناء برای تأمین امنیت سایبری 

 :عمده یدستآوردها

 :اسناد تقنینی ها وش ترتیب پالیسیبخ در. ۱

 ؛ه استبا ادارات مربوط یسازکیدر حال شر تکمیل شده و  یبریسا تیمسوده قانون امن 

 تیریطرزالعمل مد بیترت (.AF) یسیبه اساس پال CANN  یینها تهینظر به کمو ارسال آن جهت ابراز 

 .یساز
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  ؛کارجریان دارد یکیالکترون یحکومتدار یژیسترات (یروز رسان به)ترتیب مسوده 

 ساله وزارت مخابرات و سه  شده واول  (Draft)تکنالوژی معلوماتی  ستراتیژی  غرض ابراز نظر با  ترتیب 

 شریک گردیده است. مراجع زیربط آن 

 یها در عرص  ه س  اخت نرم افزار ها بطور دس  ته جمع یهمکار یس  یپال ترتیب یرو کار  (Policy for 

Collaborative  Software Development) ؛دادامه دار 

  سناد سوده پالترجمه ا ستفاده از یسیم شده یمعلومات یمنابع تکنالوژ ا  Policy on Use of) تکمیل 

IT Resources )؛ظف ارسال شده استنظرخواهی به کمیته مؤ ازبرغرض ا و 

  سناد سوده پالترجمه ا شده  یتلیجید یآزاد حکومتدار یهااریمربوط به مع یسیم  Policy on)تکمیل 

Open Standard ) ؛ظف ارسال شده استغرض نظرخواهی به کمیته مؤ و 

  سناد سوده اولترجمه ا ستفاده از ا یسیپال هیم ست و (Email Usage Policy) لیمیا شده ا  تکمیل 

 ؛ظف ارسال شده استغرض نظرخواهی به کمیته مؤ

 ربط؛یبه ادارات ذ یو ارسال آن غرض نظرخواه یمجاز یحفاظت از کودکان در فضا یسیمسوده پال بیترت 

  ؛ترتیب گردیده استباند افغانستان برودمسوده اولیه پالیسی ملی) 

 ؛کارجریان دارد یمعلومات یتوسعه صنعت مخابرات و تکنالوژ یسیمسوده پال برای ترتیب  

 ُست ترتیب گردیده است جهت نظرخواهی به مراجع زیربط ارسال گردیده است مسوده پالیسی ملی پ 

 جندر کار ادامه دارد.پالن عمل  –ستراتیژی مسوده پالیسی  تکمیل نمونه برای ترتیب و 

  حکومتداری الکترونیکی )رهنمودهای مدیریت حساب ایمیل درGuidelines for E-mail Account 

Management in Digital-Governance) 

  آپالیسی دسترسی( زادOpen Access Policy.تحت تطبیق قراردارد ) 

 تکنالوژی معلوماتبخش . ۲

  سال  انترنتی  شرکت ۲۳به تعداد سال  ۳و  ۱۳۹۹در  انترنتی  شرکت (۲۶) به تعداد جمعاً ۱۴۰۰شرکت در 

سطح فضای سایبری کشور وصل گردیده  کنترول  ترافیک انترنتی در با دستگاه نیکسا جهت مصئونیت و

 .استاست و تعداد شرکت های دیگر نیز سروی شده 

 ایجاد سیستم محافظتی تصادیق الکترونیکی  های دولتی وسایتیستم تصادیق الکترونیکی برای ویبس

SSL) Sockets Secure Layer سرتفکیت، تجهیزات شده و( غرض توزیع دیجیتل  سنادترتیب   ا

 .غرض عقد قرارداد به اعالن سپرده میشود

  ماده آغرض عقد قرارداد  ترتیب ش  ده وهای داخلی وزارت ش  بکهبرای انتی ویروس  ( یوزر۴۹۰)اس  ناد

 .میباشداعالن 
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  مشخصات تخنیکی پروژه ( زیربنأ کلودCloudو  ) تکمیل شده ونی برای مرکز ملی معلومات سیستم ایم 

 .غرض طی مراحل پروسه تدارکاتی به اداره تداراکات ملی ارسال گردیده است

  ؛ی تیآتجهیزات upgrade عقد قرارداد گردیده است دیتا سنتر پروژه . 

 پروس  ه  نوآوری ترتیب و اس  ناد پروژه درطی مراحل پروپوزل ایجاد مرکزتحقیق و کانس  یپت نوت و

 تدارکاتی قراردارد.

 ست سال گرد هیبه وزارت مال و بیصحت ترت و یمیسکتور تعل یبرا ینیزم شنیپروپوزل پروژه ا  دهیار

 .است

  تلیجیدپروژه  در س  ه باب ش  فاخانه یبرا یخدمات انترنت  ییفرگش  اآاس  ناد ( کاس  اCASA) لیتکم 

نبوده به اعالن  طیواجد شراکه شرکتهای داوطلب اشتراک نمود  یداوطلب جلسه در شرکت دوگردیده که  

 مجدد سپرده شد.

 افغانستان امضا شد. یمل تاسنترید یبرا یمعلومات یتکنالوژ ریغ زاتیتجه قرارداد  

 فیلد  اضافه نمودن صفحات ولوگوها و ،های اجتماعی جدیدهشبک بالک سایت و ویبویبدیزاین  ساخت و

 .ترتیب شده های مختلف به سایت های موجود ادارات مختلف

 سایت شکالت تخنیکی ویب  سرتفکیت ایمیل ها وم شکالت  شدن ویب باز SSLها همچنان م ها سایتن

 همکاری صورت گرفته است.

  ارایه خدماتNetwork ستفاده درست از و دیتا  های که درسیستم و باندویت  انترنت به تمام سرورها ا

 ملی قراردارد. سنتر

 بخش اشتغال زایی مستقیم:. ۳

  های خالی به اساس سیستم  معاشات و رتب استخدام شده اند.بست تن کارمند در ۵۸تعداد 

 : مستقیمغیراشتغال زایی . ۴

 ستقیم  (۲۰۰۰۰۰)مخابرات وتکنالوژی معلوماتی بطور تخمینی برای حدود  سکتور در زمینه تن بطور غیر م

 مساعد گردیده است. کار

 :عواید خدمات مخابراتیبخش . ۵

  غیر مستقیم وعواید مستقیم: 

ید  خابرات وعوا ماتی  س  کتور وزارت م نالوژی معلو ماه اتک مالی طی ش  ش  مبلغ  ۱۴۰۰ول س  ال 

            افغانی  (3,628,377,506)

 .افغانینجصدو شش پسه صدو هفتادو هفت هزارو  هشت میلیون وو بیست  ششصدو سه میلیاردو
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 .تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات و ۱۴۰۰خالصه پالن سال مالی . ۶

  .یتالیجید یحکومتدار چهارچوب جادیابخش  در. ۱

 یسیپال بیترت، یتالیجید یژیسترات بیترت ( برودباندBroad band)، ل،یمیا تیریمد یرهنمودها برا 

محافظت معلومات  یهایسیپال، (BSI,ISO,ITIL,COBIT) یآزاد جهان یهاستندرد یو برا لیمیاستفاده از ا

Data Protection Policyفاجعه  یابی، بازDisaster recovery Policy، یتیء امنخال شیآزما 

penetration Test policy، یو انترنت، حفاظت اطفال در انترنت و پاسخ ده یاجتماع یهاشبکه تیامن 

 یهایسیسکتور پُست در مطابقت با پال یسیانکشاف پالو  incident Response plan یبریبه حوادث سا

 .یجهان یپُست

 یمعلومات یتکنالوژ تیفیک ءساختن و ارتقا ینمیا. ۲

 یکیالکترون قیتصاد ربنأیز جادیا ،کسایبا دستگاه ن یشرکت بزرگ خدمات انترنت ۷ وصل تعداد  

 ی. معلومات یو تکنالوژ یتالیجید یتوسعه حکومتدار. ۳

 ستمیس زاتیتجه شنینصب وانستال، ینوآور و قیتحق مرکز جادیا ،هاشفاخانه تیریمد ستمیس جادیا 

 یمنیا ستمیکآلود و س یربناهایسنتر، ز تایتوسعه د یبرا یکیمطالعه تخن  معلومات یمرکزمل کلود در

مرکز معلومات  تیظرف یجهت ارتقا یمعلومات یتکنالوژ زاتیتجه هیته ،افغانستان یمرکز معلومات مل

  e-Medicineو  e-Education  یبرا تیستال ینیزم ستمیس جادیا و افغانستان یمل

 چالش ها: مشکالت و .۷

 ه استهای انکشافی گذاشتونا که اثرات منفی در تطبیق پالنشیوع ویروس کر. 

 هاولسوالی هیزات مخابراتی به والیات وتی جهت انتقال تجهای مواصالمشکالت امنیتی در راه. 

 پرسه تدارکاتی بطی بودن عقد قراردادها در.  

 استخدام کارمندان پروسه بطی بودن. 

 شرایط برای عقد قرارداد تجهیزات های بین المللی واجدعدم دلچسپی شرکت. 

 بانک جهانی پروسه های طوالنی ادارات دولتی و. 

 احترام با


