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ﺑسﻢ اﷲ اﻟﺮﺣمﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
إِنَّ اللَّـهَ لَا یُغَيِِّرُ مَا ِبقَوْمٍ حَتَّى یُغَيِِّرُوا مَا ِبأَنفُسِهِمْ

ۗ (سوره الرعد ،ایه)11 :

هﺮ آینه خداوند (ج) سﺮنوشت هﻴچ قوم (و ملتی) را تغﻴﻴﺮ نمﻴدهد
مگﺮ آنکه آنان آنچه در خودشان است تغﻴﻴﺮ دهند.

دیدگاه ما برای آینده افغانستان
تا سال  1409هجﺮی شمسی ( 2030مﻴالدی) افغانستان ﺑه
دستاوردهای ذیل نایل خواهد آمد:
یک کشور دارای نظام سیاسی دیموکراتیک به اساس اصول اسالمی و قانون اساسی برخوردار از صلح و امنیت
داخلی ،روابط صلح آمیز و حسنه با کشورهای همسایه و برخوردار از احترام الزم در صحنه بین المللی.
یک ملت بردبار ،یکپارچه و کثرت گرا ،پابند به میراث های اسالمی و اهداف واالی مشارکت عمومی و تساوی
حقوق شهروندی.
جامعه خود کفا ،مملو از امید و سرشار از رفاه بر اساس اقتصاد پویا ،فراگیر و اشتغالزا در تبانی با سکتور خصوصی
فعال ،و حفظ پایدار محیط زیست.
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اهداف استﺮاتﻴژیک ﺑﺮای افغانستان ()2030-2015
دستﺮسی همه گان ﺑه آب پاک و ﺣفظ اﻟصحه

دستﺮسی همه گان ﺑه انﺮژی قاﺑل استطاعت (ارزان)

اشتغال مناسب و رشد سﺮیع اقتصادی

صنعت ،زیﺮﺑناهای مستحکﻢ و نوآوری (اختﺮاعات)

کاهش ناﺑﺮاﺑﺮی اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور

شهﺮهای فﺮاگﻴﺮ و جوامع پایدار

توﻟﻴد و مصﺮف مسئوالنه و پایدار

صلح ،عداﻟت و نهادهای ﺑا ظﺮفﻴت (قوی)

مشارکت جهانی ﺑﺮای تطبﻴق اهداف انکشاف پایدار
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پﻴشگفتار
اجندای انکشاف پایدار در یک برهه حساس تاریخ معاصر ،مطرح میگردد که جهان بشریت با چالشهای فراوانی روبرواست.
فقر و گرسنگی ،بیکاری و نابرابری ،خشونت و بی عدالتی ،نا امنی و بی ثباتی ،از جمله چالشهای بزرگ جهان امروز ،محسوب
میشوند .برعالوه ،ضعف حکومتداری خوب و فساد گسترده ،عدم شفافیت و پاسخگویی ،عدم تناسب رشد نفوس و اقتصاد،
عدم دسترسی به انرژی پایدار و آب آشامیدنی صحی ،مایه نگرانی جهان بین المللی ،بالخصوص افغانستان میباشد.
اهداف انکشاف پایدار ( ،)Sustainable Development Goals-SDGs 2015-2030یک برنامه جامع و همه شمول اقتصادی،
اجتماعی ،امنیتی و محیط زیستی میباشد که توسط کشورهای عضو سازمان ملل با توافق آرا ،برای  15سال آینده جهان
بشریت ایجاد گردیده است .این برنامه 17 ،هدف انکشافی را در قالب  169تارگیت 232 ،شاخص و فعالیت های استراتیژیک،
بگونه متداوم دنبال می کند.
افغانستان منحیث یکی از اعضای جامعه بین المللی و در عین حال ،یک کشور کمتر انکشاف یافته و فقیر ،نیاز دارد تا
برنامه های انکشافی خویش را با اهداف انکشاف پایدار هماهنگ نماید .به دلیل اینکه شرایط و الزامات کنونی ایجاب می
نماید تا منابع عمده عایداتی کشور بگونه دقیق مطالعه و شناسایی گردیده ،روی آن سرمایه گذاری صورت گیرد تا به
نیازمندی های نسل حاضر و آینده پاسخگو باشیم .ما زمانی به اهداف انکشاف پایدار دست خواهیم یافت که تمام اعضای
جامعه ،بصورت آگاهانه ،نیازمندی های خویش را در محدوده ظرفیت های موجود شناسایی نموده و سهم فعال و کلیدی
خویش را در کنار دولت در تحقق این اهداف ایفا نمایند.
ما با رویکردهای واقعبینانه ،منابع و ظرفیت های موجود ،اهداف انکشاف پایدار را در دستور کارهای اقتصادی و اجتماعی
کشور قرار خوا هیم داد و طرح های استراتیژیک و تطبیقی را جهت حصول تارگیت های ملی روی دست خواهیم گرفت .ما
باورمند هستیم که با ابتکار و تالش های خستگی نا پذیر همه نهادهای ذینفع در کشور ،قادر خواهیم شد تا بستر مناسب
را برای حصول اهداف انکشاف پایدار افغانستان ،مهیا نموده و جریان رشد و توسعه متوازن را با تعهد و پیگیری متداوم به
منظور رسیدن به توسعه اقتصادی ،سرعت ببخشیم.
در اخیر ،جا دارد تا از همکارانم در وزارت اقتصاد  ،سکرتریت کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار ،اداره انکشافی سازمان
ملل متحد و سایر نهادهایکه در جهت تدوین این سند ،زحمات و تالشهای خستگی نا پذیر را انجام داده اند ،صمیمانه
قدردانی نمایم.
دوکتور مصطفی مستور
وزیﺮ اقتصاد
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مقدمه
بعد از ختم معیاد زمانی اهداف انکشافی هزاره در سپتمبر سال  ،2015سران  193کشور جهان در مقر سازمان ملل متحد گردهم
آمدند و تعهد خویش را در قبال اجندای جدید انکشافی چنین اعالن نمودند:
"ما ،سران کشورها و دولت ها و نمایندگان عالی رتبه حاضر در این نشست مورخ  25الی  27سپتمبر  2015در مقر سازمان ملل
متحد در شهر نیویارک ،همزمان با گرامیداشت هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان ،در مورد اهداف جدید جهانی انکشاف
پایدار چنین تصمیم اتخاذ نموده ایم :ما به نمایندگی از ملت های خود ،تصمیم تاریخی در خصوص مجموعه اهداف و تارگیت
های جهانی انکشاف پایدار ،خود را به تالش خستگی ناپذیر در جهت اجرا و تحقق کامل این اجندای انکشافی الی پایان سال
 ،2030متعهد و باورمند میدانیم .ما متعهد به تحقق اهداف انکشاف پایدار در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی با شیوه
ی متوازن و یکپارچه می باشیم".
اهداف انکشاف پایدار جهانی در چارچوب  17هدف 169 ،تارگیت و  232شاخص انکشافی ترتیب گردیده که مهم ترین اهداف
آنرا ،موضوعات چون اشتغال مناسب و رشد اقتصادی و اجتماعی ،محو فقر و گرسنگی با همه ابعاد آن در همه جا ،مبارزه متداوم
در مقابل نابرابری و بی عدالتی ،تامین صلح و ثبات پایدار ،تولید و مصرف مسئوالنه و پایدار ،حفاظت از محیط زیست و تقویت
همکاریهای اقتصادی و اجتماعی میان ملل جهان تشکیل میدهد.
افغانستان در اوایل سال  2016میالدی روند ملی سازی اهداف انکشاف پایدار را آغاز نمود .بتاسی از مصوبه شماره ( ،)16فقره
( )4مورخ ( )1394/07/20شورای عالی وزیران ،وزارت اقتصاد موظف گردید تا مسئولیت های چون سکرتریت اهداف انکشاف
پایدار و ترتیب میکانیزم ها و رهنمودهای تخنیکی؛ هماهنگی و مدیریت روند ملی سازی و نظارت و گزارشدهی از روند تطبیق
ا.ا .پایدار؛ تدویر برنامه های آموزشی برای ادارات ،جامعه مدنی ،نهادهای اکادمیک ،پوهنتونها ،سکتورخصوصی ،نهادهای بین
المللی و انسجام منابع جهت تمویل ا.ا .پایدار ،را به عهده داشته باشد.
وزارت اقتصاد روند ملی سازی اهداف انکشاف پایدار را با تدویر جلسات و سیمینار های مشورتی با نهاد های دولتی ،سکتور
خصوصی ،جامعه مدنی و موسسات غیر دولتی ،شرکای انکشافی و نهاد های اکادمیک و مردم آغاز نمود .در مرحله بعدی ،ساختار
های کاری و میکانیزم های اجرائیوی به منظور پیشبرد امور ملی سازی و انطباق دهی اهداف انکشاف پایدار افغانستان ایجاد
گردید .بعد از مرحله ملی سازی ،روند انطباق دهی اهداف انکشاف پایدار افغانستان با برنامه ها و پروژه های انکشافی دولت آغاز
و نهایی گردید.
سند حاضر چارچوب انطباق دهی و همخوان سازی اهداف انکشاف پایدار افغانستان می باشد .این سند شامل سه بخش عمده
می باشد .طوریکه در بخش اول شامل انطباق دهی اهداف انکشاف پایدار با برنامه و پروژه های دولت بوده ،بخش دوم معرفی
گروه های کاری کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار پرداخته و در بخش اخیر میکانیزم و جدول های انطباق دهی اهداف
انکشاف پایدار افغانستان را شامل می شود .در کنار این ،وزارت اقتصاد سند ملی اهداف انکشاف پایدار افغانستان را که حاوی
اهداف ،تارگیت ها و شاخص های ملی می باشد ،ترتیب نموده است .هدف نهایی این دو سند ،این است که تمام برنامه ها و
پروژه های انکشافی دولت و شرکای بین المللی افغانستان در روشنایی اهداف و تارگیت های ملی ،طرح و تطبیق گردند.
همچنان ،به منظور درک بهتر پروسه انطباق دهی ،رهنمود جداگانه نیز ترتیب گردیده است.
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بخش اول
انطباق دهی ا.ا .پایدار
ﺑا ﺑﺮنامه ها و پﺮوژه های دوﻟت
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انطباق دهی ا.ا .پایدار ﺑا ﺑﺮنامه ها و پﺮوژه ها
انطباق دهی و همخوانسازی تارگیت ها و شاخص های اهداف انکشاف پایدار با برنامه ها و پروژه های انکشافی دولت یکی از
مراحل مهم روند هماهنگی و تطبیق اهداف انکشاف پایدار محسوب میگردد .وزارت اقتصاد به همکاری نزدیک واحدهای
بودجوی ،از اوایل سال  2016تا کنون روی ملی سازی تارگیت ها و شاخص های اهداف انکشاف پایدار به طور منظم کار
نموده است.
در اواسط سال  2017کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار ،زیر چتر ریاست اجرائیه جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد گردید
تا روند ملی سازی و تطبیق اهداف انکشاف پایدار را تقویت و حمایت سیاسی نموده ،چالشهای فرا راه این پروسه را مدیریت
نماید .کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار شامل چهار گروه کاری (گروه کاری اول :سکتور امنیت و حکومتداری ،گروه کاری
دوم :سکتور زراعت و انکشاف دهات ،گروه کاری سوم :سکتور صحت ،معارف و مصئونیت اجتماعی ،گروه کاری چهارم :سکتور
زیربناء و منابع طبیعی و اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی) ،میباشد.
گروه های کاری کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار ،از طریق تدویر جلسات ،ورکشاپ ها و نشست های مشورتی ،بصورت
منظم روی ملی سازی تارگیت ها و شاخص های اهداف انکشاف پایدار ،کار نموده که در نتیجه بسته نهایی تارگیت ها و
شاخص های ملی ،شناسایی و انتخاب گردیدند .بسته متذکره در جلسه مورخ  26سنبله  1397شورای وزیران ،ارایه و مورد
تصویب قرار گرفت .همزمان ،چارچوب انطباق دهی و همخوانسازی اهداف انکشاف پایدار افغانستان ،بعد از نهایی سازی
تارگیت ها و شاخص های سکتوری در جلسه فوق نیز به تصویب رسید.
میکانیزم انطباق دهی و همخوانسازی اهداف انکشاف پایدار افغانستان شامل بخش های چون تارگیت ها ،شاخص ها ،بیزالین
ها ،نهادهای مسئول ،برنامه ها و پروژه ها ،بودجه موجود برای تطبیق پروژه ها ،سهم پروژه در جهت حصول تارگیت ،ساحات
آسیب پذیر (دارای اولویت) ،ساحات آسیب پذیر شدید ،طرح های استراتیژیک و پالیسی های موجود در اداره ،فعالیت های
پیشنهادی الی سال  2020و بودجه پیشنهادی د ر جهت تطبیق فعالیت های پیشنهادی ،میباشد.
این روند ،کمک خواهد کرد تا برنامه ها ،پروژه ها و فعالیت های موجود ،بگونه درست شناسایی و فعالیت های استراتیژیک
مورد نیاز در جهت حصول تارگیت با بودجه تخمینی آن پیشنهاد گردد .طرح های استراتیژیک و پالیسی های موجود میتوانند
در پالنگذاری دقیق برای حصول تارگیت های ملی ،نقش کلیدی را ایفا نمایند .همچنان ،ساحات دارای اولویت و آسیب پذیر
شدید در این میکانیزم انعکاس یافته اند تا باشد برای تغی یر در سطح ملی روی آن ساحات آسیب پذیر توجه و سرمایه گذاری
بیشتر صورت گیرد ،در غیر آن ما به نتایج متوقعه نایل نخواهیم آمد.
جدول ذیل نمونه روند انطباق دهی و همخوانسازی ا.ا .پایدار با برنامه ها و پروژه های انکشافی دولت میباشد.
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مﻴکانﻴزم انطباق دهی و همخوانسازی ا.ا .پایدار ﺑا ﺑﺮنامه ها و پﺮوژه های انکشافی

شاخص ها

(ﺑﻴزالیﻦ)

وضعﻴت موجود

نهاد مسئول و همکار

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

ﺑودجه موجود (افغانی)

ﺣصول تارگﻴت

سهﻢ پﺮوژه در جهت

(دارای اوﻟویت)

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ شدید

پاﻟﻴسی های موجود در اداره

طﺮح های استﺮاتﻴژیک و

(اﻟی )2020

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

تطبﻴق فعاﻟﻴت ها

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑﺮای

تارگﻴت

12

هدف دوم :محو گﺮسنگی؛ دستﻴاﺑی ﺑه امنﻴت غذایی و ﺑهبود تغذیه؛ و تﺮویج زراعت پایدار
 .1استخدام
مشوره دهندگان

فراه ،نورستان ،کنر،

 .۱مشوره

پکتیا ،غور،

دهی تغذی

ننگرهار ،بادغیس،

شیرخواران به

40.90%

ارزیابی رشد
اطفال
 .۳ارتقاء تغذی

438,480,000

عامه

 .۲نظارت و

25%

وزارت صحت

سطح مراکز
صحی و جامعه

مشوره دهی
تغذی
شیرخواران و

ستراتیژی اطفال خورد سال
بامیان ،سرپل،
ملی تغذی
تمام والیات بدخشان ،جوزجان،
 .2پروگرام
عامه ،سال
افغانستان فاریاب ،کاپیسا،
اهتمامات
 2016الی
سمنگان ،تخار،
سوتغذی حاد
2020
اروزگان ،کندوز،
 .3برنامه توزیع
کندهار ،دایکندی
وزابل

876,960,000

 .2.2الی سال
 ،2030محو
 .2.2.1میزان
تمام انواع سوء
شیوع کوتاهی
تغذی و
قد در کودکان
دستیابی به
زیر سن  5سال.
اهداف توافق
رشد قد بر سن
شده بین
که کمتر از  -2از
المللی درباره
حد اوسط رشد
قد کوتاهی و
قد استندرد
الغری کودکان
اطفال باشد ،بر
زیر سن 5
اساس تعریف
سال ،و تامین
رشد معیاری قد
نیازمندی های
اطفال (سازمان
تغذیه دختران
جهانی صحت)
نوجوان ،زنان
باردار.

تغذی در هر
مرکز صحی برای

مایکرونیوترینت
 .4غنی سازی
مواد غذایی ( ارد
گندم و نمک
ایودیندار)
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بخش دوم
گروه های کاری
کمﻴته اجﺮایی ا.ا .پایدار
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گروپ کاری اول :سکتور امنيت و سکتو حکومتداری و حاکميت قانون
ادارات مسئول

 .1وزارت امور داخله  .2وزارت عدلیه  .3وزارت امور خارجه  .4ادراه امور ریاست جمهوری ا.ا .5 .لوی
سارنوالی

ادارات همکار

 .1وزارت صحت عامه  .2وزارت شهرسازی و اراضی  .3وزارت فواید عامه  .4وزارت ترانسپورت  .5اداره
ملی آمادگی و مبارزه با حوادث .شاروالی کابل  .7اداره مستقل ارگان های محلی  .8وزارت امور زنان
 .9اداره ملی احصاییه و معلومات  .10کمیسیون مستقل حقوق بشر .11وزارت کار و امور اجتماعی .12
وزارت دفاع ملی  .13ریاست عمومی امنیت ملی  .14د افغانستان بانک  .15ستره محکمه  .16اداره عالی
تفتیش  .17وزارت اقتصاد

اهداف

 3هدف را احتوا میکند (هدف  11 ،3و )16

تعداد تارگﻴت ها

 9تارگﻴت

تعداد شاخص ها

 12شاخص

تعداد شاخص ها
ﺑدون ﺑﻴزالیﻦ

 2شاخص

گروپ کاری دوم :سکتور زراعت و انکشاف دهات
ادارات مسئول

 .1وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری  .2وزارت احیاء و انکشاف دهات

ادارات همکار

 .1وزارت صحت عامه  .2اداره ملی احصاییه و معلومات  .3وزارت صنعت و تجارت  .4وزارت کار و امور
اجتماعی  .5وزارت مالیه  .6وزارت معارف  .7اداره ملی حفاظت محیط زیست  .8وزارت شهرسازی و
اراضی  .9وزارت امور داخله  .10وزارت معادن و پترولیم  .11وزارت اقتصاد

اهداف

 5هدف را احتوا میکند (هدف  12 ،6 ،6 ،2و )16

تعداد تارگﻴت ها

 12تارگﻴت

تعداد شاخص ها

 15شاخص

تعداد شاخص ها
ﺑدون ﺑﻴزالیﻦ

 1شاخص

گروپ کاری سوم :سکتور صحت ،معارف و مصئونيت اجتماعی
ادارات مسئول

 .1وزارت صحت عامه  .2وزارت معارف  .3وزارت تحصیالت عالی  .4وزارت امور زنان  .5وزارت اطالعات و
فرهنگ  .6وزارت کار و امور اجتماعی  .7وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
 .8اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث  .9اکادمی علوم اففانستان .10 ،اداره مستقل تعلیمات تخنیکی و
مسلکی.
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ادارات همکار

 .1وزارت مالیه  .2وزارت مبارزه علیه مواد مخدر  .3اداره ملی حفاظت محیط زیست  .4وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری  .5وزارت حج و اوقاف  .6وزارت امور خارجه  .7وزارت شهرسازی و اراضی  .8کمیسیون
مستقل حقوق بشر .9وزارت دفاع ملی  .10وزارت معادن و پترولیم  .11اداره مستقل ارگان های محلی
 .12وزارت احیا ،و انکشاف دهات  .13وزارت عدلیه  .14لوی سارنوالی  .15ستره محکمه  16دافغانستان
بانک  .17اداره مستقل انکشاف زون پایتخت  .18وزارت امور داخله  .19وزارت فواید عامه  .20وزارت
انرژی و آب  .21اداره سره میاشت  .22شاروالی کابل  .23جامعه مدنی  .24سکتور خصوصی.

اهداف

 1هدف را احتوا میکند (هدف  ،13 ،12 ،1 ،16 ،6 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1و )16

تعداد تارگﻴت ها

 47تارگﻴت

تعداد شاخص ها

 94شاخص

تعداد شاخص ها
ﺑدون ﺑﻴزالیﻦ

 19شاخص

گروپ کاری چهارم :سکتور اقتصاد و زیر بنا
ادارات مسئول

 .1وزارت مالیه  .2وزارت اقتصاد  .3وزارت انرژی و آب  .4وزارت شهرسازی و اراضی  .5شاروالی کابل
 .6اداره ملی حفاظت محیط زیست  .7وزارت ترانسپورت  .8وزارت صنعت و تجارت  .9د افغانستان بانک
 .10اداره ملی احصاییه و معلومات  .11وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

ادارات همکار

 .1وزارت کار و امور اجتماعی  .2وزارت صحت عامه  .3وزارت اطالعات و فرهنگ
 .4وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری  .5وزارت حج و اوقاف  .6وزارت امور خارجه  .7وزارت امور زنان
 .8وزارت معارف  .9اتحادیه ملی پیشه وران  .10وزارت معادن و پترولیم  .11وزارت تحصیالت عالی
 .12وزارت احیاء و انکشاف دهات  .13اداره اترا  .14وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
 .15سکتور خصوصی  .16اداره مستقل اراضی  .17اداره هواشناسی  .18اداره مستقل آمادگی مبارزه با
حوادث .19جامعه مدنی  .20اکادمی علوم  .21وزارت فواید عامه.
 12هدف را اﺣتوا مﻴکند .1 :هدف اول  .2هدف ششم  .3هدف دوازدهم  .4هدف نهم  .5هدف هفدهم

اهداف

 .6هدف پنجم  .7هدف یازدهم  .8هدف هفتم  .9هدف پانزدهم  .10سیزدهم  .11هدف دهم  .12هدف
هشتم

تعداد تارگﻴت ها

 46تارگﻴت

تعداد شاخص ها

 57شاخص

تعداد شاخص ها
ﺑدون ﺑﻴزالیﻦ

 12شاخص
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سکتور امنيت
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سکتور امنﻴت

ت

اهداف و دیدگاه سکتور امنﻴت
چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان  ANPDFیکی از سند های مهم افغانستان میباشد که دورنمائی صلح و انکشاف افغانستان
را از سال  1395الی  1400برای مدت  5سال تعین نموده است .در این سند در کنار مسائل انکشافی -اقتصادی به بهبود ظرفیت
نیرو های مسلح کشور و مبارزه جدی در برابر مخالفین مسلح دولت نیز تاءکید شده است .در همین حال افغانستان در زمره کشورهای
به حساب میرود که پای سند اهداف جهانی انکشاف پایدار امضا نموده و آنرا منحیث یک استراتیژی مدون پذیرفته و برای تحقق
تارگیت ها و شاخص های آن تالش مینماید .یکی از مسائل عمده که در هر دو سند مهم تذکر رفته و دولت افغانستان در قبال آن
تعهد دارد همانا مسئله صلح و امنیت میباشد .این کشور پس از سپری نمودن سه دهه جنگ  ،به کمک جامعه جهانی اکنون به یک
صلح نسبی دست یافته و می کوشد تا برای زندگی بهتر شهروندانش امنیت را در سراسر کشور تامین نماید .اگر به سند اهداف
انکشافی پایدار نظر انداخته شود ،دیده میشود که از مجموع  17هدف تعیین شده در ا.ا .پایدار سه هدف آن (هدف سوم ،یازدهم و
شانزدهم) که شامل ( )6تارگیت و ( )8شاخص میشود بطور مستقیم و غیر مستقیم به مسائل مربوط به امنیت بستگی دارد.
دولت افغانستان برای تأمین صلح و امنیت در کشور بیشترین تالش را بخرچ میدهد که ایجاد شورای عالی صلح در سالهای اخیر
بمنظور خاتمه دادن به بحران موجود و امضای موافقتنامه صلح با حزب اسالمی ،نمایانگر این مسئله است .دستیابی به خود کفائی
مالی و کاهش کمکهای خارجی در بخش امنیتی از برنامه های عمده حکومت وحدت ملی به شمار میرود.
قابل یاد دهانی است که سکتور امنیت در افغانستان شامل شش اداره (وزارت های دفاع ملی ،امور داخله ،امور خارجه ،ریاست
عمومی امنیت ملی ،ریاست محافظت رئیس جمهور و شورای امنیت ملی) میباشد .این سکتور در بودجه ملی (عادی  +انکشافی)
سال مالی  1397جمعا مبلغ ( )2.236ملیارد دالر منظوری داشته که ( )38فیصد مجموع بودجه سال روان را تشکیل میدهد.

نتایج متوقعه سکتور امنﻴت اﻟی 2030
نظر به سند ملی اهداف انک شاف پایدار افغان ستان ،سکتورامنیت ،حاوی  6تارگیت و  8شاخص میبا شد .این سکتور روی
موضوعات چون مبارزه علیه تمام اشکال جرایم ،محو تمام انواع خشونت علیه زنان ،مردان و کاهش مرگ و میر ناشی از نا
امنی ها و حادثات جاده ای تمرکز نموده است .به همین ترتیب اهداف چون؛ ترویج جوامع صلح آمیز برای انکشاف پایدار،
ایجاد نهاد های موثر و ح سابده ،ایجاد امنیت سرتا سری و شهرهای م صئون و رفاه عامه از اهداف مهم انک شاف پایدار در
این سکتور میباشد.
مردم افغانستان طی سالیان متمادی از موجودیت نا امنی و خشونت ها رنج فراوان برده اند .بناً الزم ا ست برای ایجاد یک
جامعه مرفه و با ثبات برنامه های عملی روی دست گرفته شود .بطور نمونه چند مورد از تعهدات را که دولت افغانستان با
توجه به سند ملی ا.ا.پایدار ،برای بدست آوردن آن متعهد است ،ارایه میگردد:
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کشف و ضبط سالح های سبک غیر قانونی در سال  2016در حدود  80فیصد بوده که این رقم الی سال 2020

به  90درصد افزایش خواهد یافت.
 الی سال  2020تعداد قربانیان قاچاق ان سان از هر  100هزار تن از  0.98به  0.94تن ( 50فی صد) کاهش خواهد
یافت.


نسبت زندانیان بی سرنوشت بر مجموع زندانیان ،از  9به  7فیصد الی سال  2020کاهش خواهد یافت.



الی سال  2020ارزش پول های غیر قانونی داخل و خارج شده از ک شور از  683میلیون دالر در سال به  5میلیون دالر در
سال ،کاهش خواهد یافت.

 الی سال  2020کاهش افرادیکه مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند از  1543تن به  1000تن.


الی سااال  ،2020میزان وفیات ناشاای از حادثات ترافیکی درهر ( )100هزار تن در یک سااال از  5.2تن به  0.35تقلیل
خواهد یافت.

اهداف و تارگﻴت های سکتور امنﻴت اﻟی سال 2020
سکتور امنیت شامل  3هدف میباشد :هدف سوم (حصول اطمینان از زندگی صحتمند و بهبود رفاه عامه برای همه و در همه سنین)،
هدف یازدهم (ساختن شهرها و شهرک های ) (human settlementsهمه شمول ،مصئون ،مقاوم ) (resilientو پایدار) و هدف
شانزدهم (ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار ،ایجاد دسترسی به عدالت برای همه و تشکیل نهاد های موثر،
حسابده و همه شمول در تمام سطوح).
جدول انطباق دهی ا.ا .پایدار ،نشان میدهد که سکتور امنیت دارای  6تارگیت و  8شاخص ،میباشد .از جانب دیگر :یک طرح
استراتیژیک 8 ،پالیسی و  8برنامه /پروژه برای دسترسی به اهداف فوق در این سکتور وجود دارند.
بودجه موجود برای برنامه ها و پروژه های این سکتور حاوی مبلغ مجموعی ( 1.62میلیارد افغانی) بوده و مبلغ ( 1.95میلیارد افغانی)
جهت تطبیق پروژه های پیشنهادی الی سال  2020در این سکتور پیش بینی گردیده است.
جدول انطباق دهی سکتور امنیت ،در ذیل ارایه گردیده است.
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جدول انطباق دهی سکتور امنﻴت
افغانی

نصب کمره در
مناطق شهری
والیات :کابل،
هرات ،بلخ،
قندهار و جالل
آباد

ترافیک شاهراه

477,392,000

داخله

6

7

8

9

5.26 .1
الف.
ب.

مرتبط با
تارگیت

شدید

در اداره
10
 .1پالیسی ترافیک جاده
 .2پالن استراتیژیک وزارت
 2018الی 2021

11
 .1ارتقای ظرفیت ومعیاری
سازی پولیس ترافیک جاده،
شاهراه و ترافیک سیار

12

228,803,332

 3.6الی سال  ،2030به
نصف رساندن مرگ و میر و
صدمات مبتنی بر تصادفات
ترافیکی (روی جاده)

 3.6.1میزان وفیات ناشی از
حادثات ترافیکی ،درهر
( )100هزار نفر در یک سال
به تفکیک:
 .1مجموع هر دوجنس
الف .ذکور
ب .اناث

تارگﻴت

اوﻟویت)

تنظیم امور جاده

وزارت
امور

ﺑودجه موجود ﺑه

5
4
3
2
1
هدف سوم :حصول اطمینان از زندگی صحتمند و بهبود رفاه عامه برای همه و در همه سنین

ﺣصول

(دارای

اﻟی ()2020

افغانی

مسؤل

پﺮوژه ها

در جهت

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب پذیﺮ

و پاﻟﻴسی های موجود

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها /

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات

ساﺣات

طﺮح های استﺮتﻴژیک

هدف یازدهﻢ :ساختن شهرها و شهرک های ) (human settlementsهمه شمول ،مصئون ،مقاوم ) (resilientو پایدار
امور
داخله

136,935,000

هدف شانزدهﻢ :ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار ،ایجاد دسترسی به عدالت برای همه و تشکیل نهاد های موثر ،حسابده و همه شمول در تمام سطوح

صفحه * 17

574,479,021

 11.7الی سال ،2030
ایجاد تسهیالت جهت
دسترسی همگانی به اماکن
عامه)، (public spaces
مطمئین ،فراگیر ،قابل
دسترس و سرسبز ،به ویژه
برای زنان ،کودکان ،افراد
کهن سال و افراد معلول.

 11.7.2تعداد افرادیکه مورد
آزار و اذیت فزیکی یا جنسی
در  12ماه گذشته قرار گرفته
باشند .به تفکیک
 .1مجموع هردو جنس
الف .ذکور
ب .اناث

وزارت

 .1تعلیمات
مسلکی پولیس
مبارزه جرایم
جنایی
 .2فعالیت  119و
 100در والیت
کابل

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات

والیات کابل،
مزار شریف،
هرات ،ننگرهار،
قندهار

 .1پالیسی های تعلیم
وتربیه
 .2مبارزه با جرایم
 .3پالیسی فساد اداری
ومبارزه علیه مواد مخدر
 .4پالن استراتیژیک وزارت
 2018الی 2021

 .1گسترش تعلیمات مسلکی
پولیس مبارزه جرایم
 .2فعالیت  119و  100پولیس
 .3نصب کمره

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور امنﻴت
افغانی

ﺑودجه موجود ﺑه

وزارت
امور
داخله

8

تمامی محابس

محابس
پلچرخی ،بگرام،
ننگرهار ،مزار،
قندهار ،هرات

 .1پالیسی محابس وتوقیف
خانه ها
 .2پالن استراتیژیک وزارت
 2018الی 2021

 .1معیاری سازی محابس و
توقیف خانه ها
 .2ایجاد دیتابیس زندانیان

میدان های
هوایی و مرز
های زمینی
کشور

میدان هوایی
کابل ،هرات،
قندهار ،مزار
شریف و مرز
های اسالم
قلعه ،تورخم،
سپین بولدک

 .1پالیسی مبارزه علیه
فساد اداری ومبارزه با
جرایم
 .2پالن استراتیژیک وزارت
 2018الی 2021

 .1ایجاد واحد خاص برای مبارزه
با پول شویی

9 .1
الف.
ب.

وزارت
امور
683
میلیون
دالر
امریکایی

136,935,000

داخله

 .1عملی شدن
مواد تفاهمنامه با
بانک مرکزی
 .2مبارزه با
پولشویی (ریاست
عمومی
استخبارات وزارت
امور داخله)

مرتبط با
تارگیت

574,479,021

 16.4الی سال ،2030
کاهش قابل مالحظه جریان
های مالی و تسلیحاتی غیر
قانونی؛ تقویت حصول و
بازگشت دارایی های سرقت
شده و مبارزه علیه تمام
اشکال جرایم سازمان یافته.

 16.4.1ارزش پول های غیر
قانونی داخل و خارج شده از
کشور (میلیون دالر
امریکایی).

داخله

1543 .1
الف.
ب.

تمام والیات

والیات کابل،
مزار شریف،
هرات ،ننگرهار،
قندهار

 .1طرزالعمل اجراآت
معیاری حل منازعات
فامیلی ()FRU
 .2پالن استراتیژیک وزارت
 2018الی 2021

 .1ایجاد وتقویت شعبات
اختصاصی حل منازعات
خانوادگی
 .2گسترش فعالیت  119و
 100پولیس
 .3نصب کمره در شهرهای کالن

بودجه ضرورت ندارد

 16.3.2نسبت زندانیان بی
سرنوشت بر مجموع زندانیان
به تفکیک
 .1مجموع هردو جنس
الف .ذکور
ب .اناث

امور

6

7
مرتبط با
تارگیت

9

10

11

12

136,935,000

 16.3ارتقای
) (promoteحاکمیت
قانون به سطح ملی و بین
المللی و حصول اطمینان از
دسترسی مساویانه همه به
عدالت.

 16.3.1تعداد افرادیکه مورد
آزار اذیت فزیکی یا جنسی
در  12ماه گذشته قرار گرفته
باشند و به ارگان های ذیربط
مراجعه نموده باشند .به
تفکیک
 .1مجموع هردو جنس
الف .ذکور
ب .اناث

تارگﻴت

اوﻟویت)

شدید

در اداره

افغانی

1

2

3
وزارت

4

5
شعبات حل
منازعات
خانوادگی

ﺣصول

(دارای

اﻟی ()2020

574,479,021

تارگﻴت ها

شاخص ها

مسؤل

پﺮوژه ها

در جهت

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب پذیﺮ

و پاﻟﻴسی های موجود

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها /

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات

ساﺣات

طﺮح های استﺮتﻴژیک

صفحه * 18

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور امنﻴت

داخله

وزارت
امور
خارجه

تمام والیات

غزنی ،فراه،
ارزگان ،فاریاب،
پکتیا ،هلمند،
ننگرهار ،میدان
وردک ،قندهار،
بادغیس ،بغالن،
سرپل ،قندوز،
جوزجان،
پکتیکا ،زابل،
نورستان ،لوگر،
لغمان ،کنر،
بدخشان و کابل

 .1طرزالعمل اعطای جواز
ونگهداری سالح
 .2پالن استراتیژیک وزارت
 2018الی 2021

نیاز به
هماهنگی بیشتر
بین الوزارتی

عدم اجماع
منطقه ای مانع
و یا باعث تأخیر
در عضویت
افغانستان در
برخی از
چارچوب های
منطقه ای می
شود.

مرتبط به
تارگیت

12

پالن استراتژیک ساالنه
وزارت امورخارجه

ضرورت ندارد

ضرورت ندارد

50%

برنامه منظم
جهت پیوستن به
یک سلسله
سازمان های بین
المللی و چاوچوب
ها منطقه ای

6

7
مرتبط با
تارگیت

8

9

10

11
 .1تعلیمات مسلکی پولیس
مبارزه علیه تروزیم
 .2خلع سالح افراد غیر .مسئول
 .3ایجاد دیتابیس ثبت و
راجستر سالح

736,139,000

80%

افغانی

امور

ﺑودجه موجود ﺑه

وزارت

تارگﻴت

اوﻟویت)

شدید

در اداره

745,954,85

 16.8گسترش و تقویت
اشتراک افغانستان در نهاد
های حکومتداری جهانی.

 16.8.1نسبت عضویت و
حق رای دهی افغانستان در
نهاد های بین المللی .به
تفکیک:
 .1نهاد های بین المللی

3

4

5
 .1تعلیمات
مسلکی پولیس
مبارزه علیه
تروزیم
 .2خلع سالح
افراد غیر مسئول

ﺣصول

(دارای

اﻟی ()2020

افغانی

1

2
 16.4.2نسبت سالح های
خورد و سبک که کشف و
ضبط گردیده ،مطابق به نورم
های بین المللی و ابزار های
قانونی ثبت و مورد پیگیری
قرار میگیرد.

مسؤل

پﺮوژه ها

در جهت

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب پذیﺮ

و پاﻟﻴسی های موجود

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها /

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات

ساﺣات

طﺮح های استﺮتﻴژیک
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور امنﻴت

نهادهای مستقل ملی حقوق
بشر در مطابقت با قواعد
شناخته شده پاریس.

امور

تارگﻴت

اوﻟویت)

6

7

8

شدید

در اداره

9

10

11

12

داخله

1,487,401,000

8

13

صفحه * 20

1,452,356,859

مجموع

افغانی

.16اﻟف 1.موجودیت

ﺑودجه موجود ﺑه

های ملی مربوطه بشمول
ارتقای ظرفیت در تمام
سطوح ،توسط همکاری
های بین المللی بمنظور
جلوگیری از خشونت و
مبارزه علیه تروریزم و
جرایم.

3
وزرات

4

5

ﺣصول

(دارای

اﻟی ()2020

افغانی

1
.16اﻟف .تقویت نهاد

2

مسؤل

پﺮوژه ها

در جهت

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب پذیﺮ

و پاﻟﻴسی های موجود

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها /

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات

ساﺣات

طﺮح های استﺮتﻴژیک

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

سکتور حکومتداری و حاکميت قانون

صفحه * 21

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

سکتور ﺣکومتداری و ﺣاکمﻴت قانون
هدف و دیدگاه سکتور ﺣکومتداری و ﺣاکمﻴت قانون
حکومتداری موثر ،مبارزه با فساد ،بوجود آوردن نهای های کارا ،اصالحات در سکتور عدلی و قضای و نهادینه سازی فرهنگ پاسخگویی
اساس یک حکومت موفق را تشکلیل میدهد .توجه به داشتن حکومت مشروع و با ثبات ،اهمیت پیشبرد بحث صلح ،ایجاد اجماع
سیاسی و تأمین امنیت را در کشور تقویت مینماید .حکومت افغانستان ،در سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان ()ANPDF
برای اصالح و بهبود سکتور حکومتداری ،حاکمیت قانون و حقوق بشر برنامه های ذیل را در نظر گرفته است.
اﻟف :اصالح سکتور عامه :کار روی نهادینه ساختن اصالحات سکتور عامه در جریان دوره حکومت وحدت ملی ،ادامه داشته است.
به همین ترتیب برنامه اصالح خدمات ملکی و اصالح اداره عامه غرض بهبود کیفیت کاری کارمندان عالی رتبه در حال تطبیق
میباشد .برای رسیدن به نیاز های انکشافی این کشور و فراهم آوری زمینه های اشتراک زنان و مردان به شکل برابر در حیات
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی  ،باید بر میراث های سیاسی ،فساد اداری و نفوذ زورمندان که سبب کاهش ظرفیت در ادارات
شده ،غلبه نمائیم .بنآ اصالح خدمات ملکی با تصویب قوانین و مقررات جدید و بازنگری قوانین و مقررات موجوده به شمول قانون
خدمات ملکی؛ ایجاد ،حفظ و تقویت روند مسلکی سازی؛ گسترش استفاده از شیوە مدیریت بر مبنای اجراات؛ بهبود موثریت عرضه
خدمات به وسیله میثاق شهروندی؛ تقویت شفافیت و حسابدهی؛ و ترتیب رهنمودهای مکافات و مجازات از اولویت های حکومت به
حساب میرود.
ب :ریشه کﻦ کﺮدن فساد اداری :دولت به خاطر ریشه کن کردن فساد اداری در کشور متعهد میباشد .نکات عمده پالن مبارزه با
فساد اداری نهادینه شده ،نیازمند اصالحات عمده در نهادهای امنیتی ،مدیریتی ،اقتصادی و ادارات حقوقی میباشد .اصاالحات
ال آغاز گردیده است ،شامل موارد ذیل میباشد  :بازسازی تدارکات عامه ،که  21فیصد تمام مصارف را تشکیل میدهد؛
کلیدی که قب ً
ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری؛ ترتیب پالن های مبارزه با فساد اداری که آغاز آنها ازوزارتهای مالیه،
معادن و پترولیم ،وزارت تجارت و صنایع،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت ترانسپورت صورت میگیرد؛ فراهم آوری
حمایت های ویژه برای مرکز عدلی و قضایی جهت تفتیش و تعقیب قضایای بزرگ فساد اداری؛ معرفی پروسه امتحان شمولیت و
امتحان مجدد برای همه سارنواالن و قضات کشور؛ تبدیل و تعویض قضات در  22والیت کشور و گسترش استفاده از سیستم های
الکترونیک برای امور تهیه و تدارکات و پرداخت های پولی.
ج :تقویت ﺣکومتداری محلی :تالش های حکومت برای حمایت و تقویت حکومتداری محلی شامل نکات ذیل میباشد .1 :تقویت
ارتباطات در همه سطوح حکومت از سطح محالت تا به سطح ملی؛  .2بهبود حمایت ،هماهنگی و ارتباطات در روند بودجه سازی،
پالنگذازی و تطبیق آن؛  .3ارتقای ظرفیت شاروالی ها برای جمع آوری عواید و عرضه خدمات بهتر؛  .4گسترش حضور حکومت در
ولسوالی ها؛  .5ارتقای ظرفیت کاری والیان و ولسوالن.
سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون در سند ملی اهداف انکشاف پایدار ،شامل یک هدف (شانزدهم) که دارای  5تارگیت و  6شاخص
میباشد.
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

نتایج متوقعه سکتور ﺣکومتداری و ﺣاکمﻴت قانون اﻟی سال 2030
سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون در بر گیرنده  3تارگیت و  4شاخص ،میباشد .این سکتور در سند ملی اهداف انکشاف پایدار،
روی موضوعات چون ایجاد نهاد های موثر و حسابده ،دسترسی به عدالت همه شمول و مساویانه ،حاکمیت قانون ،از بین بردن فساد
و رشوه ستانی تمرکز نموده است.
دولت افغانستان بر اساس سند ملی ا .ا .پایدار تا سال  2020به نتایج ذیل در سکتور حکومتداری ،نایل خواهد آمد:



الی سال  ،2020فیصدی ثبت ،تدقیق ،بررسی و نشر دارایی های کارمندان عالی رتبه دولتی از  35فیصد به  100فیصد.

 نسبت عضویت و حق رای دهی افغانستان در نهاد های بین المللی از  15فیصد به  36فیصد الی سال  ،2020افزایش می یابد.



الی سال  ،2020تعداد مستفید شونده گان از مساعدتهای حقوقی جهت دسترسی به عدالت از  8هزار به  11هزار مستفید
شونده ،افزایش خواهد نمود.



الی سال  ،2020تعداد قربانیان قاچاق انسان در هر  100هزار جمعیت از  0.98به  0.1تن کاهش خواهد یافت.

اهداف و تارگﻴت های سکتور ﺣکومتداری و ﺣاکمﻴت قانون اﻟی سال 2020
سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون و حاکمیت قانون شامل هدف شانزدهم ا.ا .پایدار میباشد.
هدف شانزدهم :ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار ،فراهم آوری دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهاد
های موثر ،حسابده و همه شمول در تمام سطوح.
این سکتور دارای  3تارگیت و  4شاخص میباشد .درکنار این ،برای رسیدن به این تارگیت ها و شاخص ها تعداد  5برنامه و پروژه که
حاوی مبلغ ( 5.5میلیون افغانی) بودجه موجود میباشد.
برعالوه ،به تعداد  19سند پالیسی و ا ستراتیژی در ادارات شامل این سکتور موجود بوده و هشت فعالیت جدید در این سکتور در نظر
گرفته شده است .همچنان برای دستیابی به اهداف و تارگیت های این سکتور الی سال  ،2020مبلغ ( 150میلیون افغانی) میباشد.
انطباق دهی سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون ،در جدول ذیل ارایه گردیده است.
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور ﺣکومتداری و ﺣاکمﻴت قانون
افغانی

ﺑودجه موجود ﺑه

ها

جهت
ﺣصول
تارگﻴت

(دارای

پذیﺮ

موجود در اداره

()2020

اوﻟویت)

شدید

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
هدف شانزدهﻢ :ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار ،ایجاد دسترسی به عدالت برای همه و تشکیل نهاد های موثر ،حسابده و همه شمول در تمام سطوح

 16.5.1نسبت
اشخاص که حد اقل
با یکی از کارمندان
رسمی در ارتباط بوده
و در جریان یک سال
گذشته به یکی از

ﻟوی

 16.5کاهش
قابل مالحظه
فساد و رشوه
ستانی در تمام
اشکال آن.

مساعدت
های
حقوقی
8000

سارنواﻟی

20.1% .1
الف.
ب.

مرتبط به
تارگیت

بنادر
زمینی،حیرتان
 ،تورخم،
اسالم قلعه،
آی خانم،
اشکاشم،
سپین بولدک

والیت
نیمروز،
هرات،
خوست ،
بدخشان ،
کندز

 .1پالن عمل ملی مبارزه علیه قاچاق انسان
 .2پالن عمل تطبیق اولویت های مبارزه با قاچاق
انسان و قاچاق مهاجران
 .3پالن عمل کمپاین آگاهی عامه پیرامون قاچاق
انسان
 .4ایجاد برنامه های آگاهی عامه حقوقی در مورد
مبارزه علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین

 .1ایجاد و تقویت هماهنگی در امر
مبارزه علیه قاچاق انسان و ارتقای
ظرفیت ادارات
 .2طرح و انکشاف دیتابیس آنالین
در  34والیت افغانستان
 .3تدوین رهنمود (منول) مختصر
پیرامون مسایل مهم قاچاق انسان
قاچاق مهاجرین

مرتبط به
تارگیت

در مجموع
تمامی
ولسوالی های
 34والیت

نورستان،
پکتیا
خوست،
غور
دایکندی،
کندز

 .1مقرره مساعدت های حقوقی
 .2پالیسی ملی مساعدت های حقوقی
 .3پالن عمل مساعدت های حقوقی
 .4اصالح چارچوب مقرراتی مساعدت های حقوقی
 .5تقویت ظرفیت مدیریتی ریاست مساعدت های
حقوقی
 .6افزایش قضایای رایگان توسط وکالی مدافع
 .7ایجاد دسترسی به بازداشت قبل از محاکمه

 .1استخدام حد اقل یک تن مساعد
حقوقی در سطح هر ولسوالی کشور
 .2تهیه و سایل و امکانات دفتری
برای مساعدین حقوقی
 .3افزایش تعداد مساعدین حقوقی
در سطح مراکز والیات به تناسب
قضایا
 .4آغاز فاز سوم پروژه بانک جهانی
مبنی بر ارائه مساعدت های حقوقی
از طریق استخدام مساعدین حقوقی.

ضرورت ندارد

مستفید شونده گان
از مساعدتهای حقوقی
جهت دسترسی به
عدالت

عدﻟﻴه

0.98 .1
الف.
ب.

5,501,090

 16.3ارتقای
)(promote
حاکمیت قانون به
سطح ملی و بین
المللی و حصول
اطمینان از
دسترسی
مساویانه همه به
عدالت.

 16.3.3تعداد

وزارت

عدﻟﻴه

12

 1استراتیژی پنج ساله لوی سارنوالی
 2پالن اصالح سکتور عدلی
 3پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری در مطابق به
استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری
 4پالیسی مطبوعاتی عامه لوی سارنوالی
 5معیار های تشویقی اتحادیه ارو پا
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ضرورت ندارد

 16.2پایان
بخشیدن به تمام
اشکال خشونت
ها و سو استفاده
علیه اطفال از
جمله قاچاق،
استثمار و شکنجه

 16.2.2تعداد
قربانیان قاچاق انسان
در هر  100هزار
جمعیت.
 .1مجموع هر دو
جنس
الف .ذکور
ب .اناث

وزارت

کمیسیون
مبارزه علیه
قاچاق
انسان و
قاچاق
مهاجرین

11

افغانی

مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

 /پﺮوژه

پﺮوژه در

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب

طﺮح های استﺮتﻴژیک و پاﻟﻴسی های

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﺮنامه ها

سهﻢ

ساﺣات

ساﺣات

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور ﺣکومتداری و ﺣاکمﻴت قانون
افغانی

ﺑودجه موجود ﺑه

ها

جهت
ﺣصول
تارگﻴت

3

4

5

6

7

(دارای

پذیﺮ

موجود در اداره

()2020

اوﻟویت)

شدید

8

9

10

11

افغانی

1

2

مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

 /پﺮوژه

پﺮوژه در

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب

طﺮح های استﺮتﻴژیک و پاﻟﻴسی های

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﺮنامه ها

سهﻢ

ساﺣات

ساﺣات

12

کارمندان دولتی
رشوه داده و یا از
نزدش رشوه خواسته
شده است .به
تفکیک:
 .1مجموع
الف .ذکور
ب .اناث

جمهوری

35%

5,501,090

5

مجموع

150,000,000

مجموع

امور
ریاست

سیستم
ثبت دارای
های
الکترونیکی

150,000,000

 16.5.3فیصدی
ثبت ،تدقیق ،بررسی
و نشر دارایی های
کارمندان عالی رتبه
دولتی پیش بینی
شده در قوانین نافذه
کشور.

اداره

مرتبط به
تارگیت

نهاد های
تنفیذ قانون،
عدلی و
قضایی

عواید و
گمرکات،
عدلی و
قضایی

 .1طرزالعمل و پالیسی اداره امور
 .2استراتیژی مبارزه با فساد اداری

 .1تطبیق پروسه ثبت دارای بررسی
و نشر دارایی ها

8
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سکتور زیربناء و منابع طبيعی

صفحه * 26

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی
اهداف و دیدگاه سکتور زیﺮ ﺑنا و مناﺑع طبﻴعی
دیدگاه این سکتور عبارت از انکشاف اقتصادی و اجتماعی متوازن و پایدار در کشور ،میباشد .ایجاد زیربناهای مقاوم و پایدار ،از جمله
اولویت های اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،محسوب میگردد .سرمایهگذاری باالی زیربناهای اقتصادی به طور کلی با افزایش
بهرهوری عوامل تولید ،گسترش محدودۀ بازار ،تعادل عرضه و تقاضا ،ایجاد اثرات جانبی ،ایجاد شرایط رقابتی بهتر و همچنین افزایش
سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی میگردد.
اهمیت و نقش سکتور زیربناء در رشد و انکشاف اقتصادی ،خیلی حیاتی بوده و در اسناد استراتیژیک کشور از جمله سند چارچوب
ملی صلح و انکشاف افغانستان و سند اهداف انکشاف پایدار افغانستان ،روی آن توجه خاص صورت گرفته است .این سکتور ساحات
مشخص کاری از قبیل :احداث سرکها ،ترانسپورت زمینی و هوائی ،انرژی و آب ،مخابرات ،معادن و منابع طبیعی ،انکشاف شهری و
بخشهای زیرساختاری را در بر میگیرد.
پالن ها و برنامه های بزرگ و مهم افغانستان برای اعمار زیرساختارها در سالهای پیشرو شامل افزایش تولید داخلی برق از منابع
مختلف به  2300میگاوات ،تحت کنترل درآوردن تمام معادن؛ ایجاد شبکه های جدید خط آهن به کشور های ایران و ترکمنستان
و همچنان ایجاد  1000بند کوچک و بزرگ برای آبیاری ،احیاء سرک جهت وصل نمودن ولسوالی ها به مرکز والیات و پروژه های
دیگر انکشافی میباشد.
این سکتور شامل ( )13واحد بودجوی بوده که عبارت از :وزارت امور شهر سازی ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،وزارت انرژی
و آب ،وزارت معادن و پترولیم ,وزارت فواید عامه ،وزارت ترانسپورت ،اداره هوانوردی ملکی ،برشنا شرکت ،ریاست عمومی کانالیزاسیون
شهری ،اداره ملی حفاظت محیط زیست ،اداره انکشاف زون پایتخت ،شهرداری کابل ،و کمیسون عالی انرژی اتمی میباشد.

نتایج متوقعه سکتور زیﺮﺑنا و مناﺑع طبﻴعی اﻟی 2030
با رسیدن به اهداف شامل سکتور زیربنا ،الی سال  2030با تطبیق پروژه های تولیدی و وارداتی انرژی برق با تکنالوژی های مدرن،
تطبیق شبکه ملی و شبکات توزیعی به منظور تامین خدمات انرژی برق مطمئن ،معیاری و پایدار برای  80فیصد نفوس شهری و 60

فیصد نفوس روستایی ،بیش از  80فیصد تولید انرژی ،از انرژی قابل تجدید صورت خواهد گرفت .دولت متوقع است که الی سال
 2030در حدود  96فیصد نفوس شهری به آب آشامیدنی پاک و سالم دسترسی پیدا نموده و افزایش فیصدی فاضالب مدیریت شده
در تمام شهر ها و فابریکات صنعتی رونما ،خواهد شد.
تمام افغانها به آب آشامیدنی پاک و سالم دسترسی پیدا نموده و از انرژی برق که قسمت بیشتر آنرا انرژی تجدید پذیر تشکیل خواهد
داد ،مستفید میگردند .همچنان تمام شهرها و روستاها ازطریق راه های مواصالتی به هم وصل گردیده و افغانستان بحیث چهارراه،
آسیای میانه را به آسیای جنوبی و خاور میانه از طریق راه های ترانزیتی و راه آهن وصل خواهد نمود .الی سال  ،2030زیرساختارهای
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فزیکی در کشور بنا شده که زمینه رشد اقتصادی پایدار را به افغانستان مهیا خواهد ساخت ،دسترسی به خدمات تیلفون و انترنت
همگانی شده و تمام شهروندان به خانه های مطمئن و ارزان دسترسی پیدا کرده ،شهر نشینی پایدار در کشور نهادینه خواهد شد.
سکتور زیربنا ،الی سال  2020به نتایج متوقعه ذیل نایل خواهد آمد:




تناسب نفوس که دارای تیلفون سیار (موبایل) هستند ،ذکور از  54فیصد به  55فیصد و اناث از  23فیصد به 25

فیصد الی سال  ،2018افزایش خواد یافت.
فیصدی فاضالب مدیریت شده شهری بطور مصئون ) ،(safely treatedاز  21فیصد به  25.5فیصد.
میزان تغییر در استفاده موثر آب با گذشت زمان ،از  36فیصد به  37فیصد ،و شاخص درجه تطبیق مدیریت همه
جانبه منابع آب )( (IWRMاز صفر الی صد) ،از  5فیصد به  12فیصد.



بلند بردن ظرفیت ذخایر آبی برای مصارف سرانه فی متر مکعب در سال ،از  70مترمکعب به  80متر مکعب.



تطبیق معاهده هلمند و تفاهمنامه ها در امور آبهای فرامرزی ،از  50فیصد به  62فیصد.



فیصدی شورا ها در  5حوزهء دریایی با پالیسی ها و مقرره های عملی جهت اشتراک اهالی در مدیریت و انکشاف
همه جانبه منابع آب ،از  5فیصد به  12فیصد ،افزایش خواهد یافت.



فیصدی نفوس که از طریق شبکه به برق دسترسی دارند ،از  29.44فیصد به  79.29فیصد.



سهم (فیصدی) انرژی تجدید پذیر ) (Renewable energyدر مصرف مجموعی انرژی برق ،از  42.76فیصد به 42.8
فیصد.











فیصدی نفوس تحت پوشش شبکه تیلیفون سیار (موبایل) ،به تفکیک:
 :2G oاز  89فیصد به  90فیصد،
 :3G oاز  52فیصد به  53فیصد و
 :4G oاز  5فیصد به  10فیصد ،افزایش خواهند یافت.
نسبت نفوس شهری که در ساحات فقیر نشین ) ،(slumsغیر پالنی ویا مسکن نا منا سب زندگی می کنند ،از 71

فیصد به  70.6فیصد ،کاهش خواهد یافت.
فیصدی شهر هایی که ساختارجا معه مدنی در برنامه ریزی آن دخیل بوده ومدیریت آن بطور منظم ودیموکراتیک
صورت میگیرد ،از  60فیصد به  72فیصد خواهد رسید.
میزان زباله های ) (solid wasteشهری از مجموع کل زباله های تولید شده که بطور منظم جمع آوری و تخلیه
نهایی میگردد ،از  50فیصد به  65فیصد ،افزایش می یابد.
نسبت نفوس مسکون در شهر های پالنشده ،از  25فیصد به  41فیصد ،افزایش خواهد یافت.
مساحت ساحاتیکه تحکیمات صورت میگیرد (مساحت اراضی تخریب شده توسط سیالب نظر به مساحت کلی
اراضی در مسیر دریا ها و مجراهای آبی با استفاده از تدابیر ساختمانی و غیر ساختمانی) ،از صفر هکتار زمین به
 600هکتار زمین ،تحکیمات صورت خواهد گرفت.
سهم کمک های انکشافی رسمی و مصارف عامه باالی استفاده پایدار تنوع حیات و ایکوسیستم ها ،از  2فیصد به
 2.9فیصد.



نسبت نفوس که از خدمات انترنت استفاده میکنند ،از  17فیصد به  27فیصد ،خواهد رسید.



فیصدی مشترکین انترنت ثابت برودباند در هر  100نفر مسکونی ،به تفکیک:



 :256kb-2mbاز  0.21فیصد به  0.23فیصد و



 :2mb-10mbاز  0.002فیصد به  0.24فیصد ،خواهد رسید.
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اهداف و تارگﻴت های سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی اﻟی سال 2020
سکتور زیربنا و منابع طبیعی شامل  9هدف میباشد :هدف پنجم (دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان ودختران)،
هدف ششم ( حصول اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همه) ،هدف هفتم (حصول اطمینان از دستسرسی
به انرژی پایدار ،مطمئن ،مدرن و قابل استطاعت برای همه) ،هدف نهم (ایجاد زیرساخت های مقاوم ) ،(Resilientتقویت صنعتی
سازی پایدار ،همه شمول و تشویق ) (Fosterنوآوری) ،هدف یازدهم (ساختن شهرها و شهرک های ) (human settlementsهمه
شمول ،مصئون ،مقاوم ) (resilientو پایدار) ،هدف دوازدهم (حصول اطمینان از شیوه های پایدار تولید و مصرف) ،هدف سیزدهم
(اتخاذ قدامات فوری در جهت مبارزه با تغیرات اقلیمی و تاثیرات آن) ،هدف پانزدهم (حفاظت ،بازسازی و بهبود استفاده پایدار
ایکوسیستم های زمینی ) ، (terrestrialمدیریت پایدار جنگالت ،مبارزه علیه صحرائی شدن زمین ،متوقف کردن تخریب زمین و
ضایعات تنوع زیستی ) ،(biodiversityهدف هفدهم (تقویت ابزار های تطبیقی واحیا مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار) ،میباشد.
سکتور زیربنا و منابع طبیعی دارایی  27تارگیت 30 ،شاخص و  240برنامه ها و پروژه میباشد .بودجه مجموعی این سکتور برای
تطبیق پروژه ها ،حاوی مبلغ ( 52میلیارد افغانی) میباشد.
در کنار آن ،در حدود  890فعالیت جدید برای رسیدن به تارگیت های تعین شده الی سال  2020مد نظر گرفته شده اند .بودجه
مورد نیاز جهت تطبیق فعالیت های پیشنهادی الی سال  ،2020مبلغ ( 153.5میلیارد افغانی) را احتوا میکند.
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جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی

خصوصی مخابراتی دسترسی ندارد

وزرات به بودجه شبکه های

از تکنالوژی های
توانمند ساز ،خصوص ًا
تکنالوژی معلوماتی و
مخابراتی ) (ICTبرای
توانمند سازی زنان.

نفوس که دارای
تیلیفون سیار
(موبایل) هستند .به
تفکیک
 .1ذکور
 .2اناث

54% .1
23% .2

 .1پروژه توسعه شبکه
مبایل
 TDF .2و ارتقاع
سیستم های  G3و G4

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید
9

موجود در اداره

()2020

10

مرتبط با
تارگیت

 11فیصد از
ولسوالی های کشور
که از پوشش
نسبت تهدید
امنیتی شدید باز
مانده است

 11فیصد از
ولسوالی های
کشور که از
پوشش نسبت
تهدید امنیتی
شدید باز مانده
است

 .1پالیسی دسترسی
باز
 .2پالیسی
حکومتداری
الکترونیکی

مرتبط با
تارگیت

والیت کابل

ناحیه های ،9 ،8
22 ،16 ،12

1 FSTP .1
 .2پالیسی آبرسانی و
فاضالب شهری وزارت
شهرسازی و مسکن

11

12

ندارد

ندارد

.5ب افزایش استفاده

.5ب 1.تناسب

وزارت مخابرات
تکنالوژی و
معلوماتی

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3
2
1
هدف پنجﻢ :دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان ودختران

5

6

7

8

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

افغانی

4

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

هدف ششﻢ :حصول اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همه

67,000,000

 126پروژه اصالح و
بازسازی شامل پنج
حوزه دریایی

4,343,500,
000

36%

350,000,000

 6.4الی سال ،2030
افزایش چشم گیر
موثریت منابع آبی در

 6.4.1میزان تغیر
در استفاده موثر آب
با گذشت زمان:

وزارت انرژی وآب

21%

مرتبط با
تارگیت

حوزه های دریایی
کابل ،هلمند،

والیات کابل و
هلمند

استراتیژی
احیاء وبازسازی کانال
ها

 688پروژه
اصالح و بازسازی
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23,450,00
0,000

 6.3الی سال ،2030
بهبود کیفیت آب با
کاهش آلودگی ،از بین
بردن ذخیره های زباله
) (dumpingو به حد
اقل رساندن انتشار مواد
کیمیاوی خطرناک،
کاهش آبهای کثیف
تصفیه ناشده به نصف،
و افزایش قابل مالحظه
در بازیابی )(recycle
و استفاده مجدد
) (reuseآن.

 6.3.1فیصدی
فاضالب (خانوار و
تمام فعالیت های
اقتصادی) مدیریت
شده بطور
مصئون (safely
).treated
 .1شهری

وزارت شهرسازی
اراضی

 FSTP-3 .1برای
ناحیه های ،9 ،8
22 ،16 ،12

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید

 -1سکتور انرژی
 -2سکتور زراعت
 -3سکتور صنعت
 -4سکتور شهری

9

8

موجود در اداره
10

هریرود مرغاب،
شمال و آمو

43,050,000,000

 6.5.1درجه تطبیق
مدیریت همه جانبه
منابع آب
)( (IWRMاز صفر
الی صد).

وزارت انرژی و
آب

مرتبط با
تارگیت

والیات کابل ،
هلمند ،بلخ ،سرپل،
سمنگان و کندز

()2020
11

12

شامل پنج حوزه
دریایی

کابل

استراتیژی انکشاف
منابع آب

 .1بند شاتوت در
والیت کابل.
 .2بند کامه در
والیت ننگرهار
 .3بند سلطان در
غزنی.
 .4بند تنگی
شادیان در والیت
بلخ.
 .5بند شورابه در
والیت سرپل
 .6بند شاه
عبداهلل در
سمنگان.
 .7بند ذخیره
وی آب کلی در
والیت کندوز
 42پروژه

5%
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48,650,000,000

 6.4.2بلند بردن
ظرفیت ذخایر آبی
برای مصارف سرانه
فی متر مکعب در
سال.

وزارت انرژی و
آب

 7پروژه

70متر مکعب فی نفر

 6.5الی سال ،2030
تطبیق مدیریت همه
جانبه داخلی منابع آب
در تمام سطوح ،بشمول

5

6

7

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

افغانی

1
تمام سکتور ها و
حصول
اطمینان از برداشت
)(withdrawalپایدار
آن ،و تامین منابع آبی
بمنظور پاسخگویی به
مشکل کمبود آب و
کاهش قابل مالحظه
تعداد مردمی که از
کمبود آب رنج می
برند.

2

3

4

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی

50%

مشارکت جوامع محلی
در بهبود مدیریت آب و
حفظ الصحه.

وزارت انرژی و
آب

5%

 .1نظارت از تطبیق
پالن مدیریتی پارک
ملی بند امیر
 .2نظارت از تطبیق
پالن مدیریتی ساحه
حفاظت شده کول
حشمت خان
 .3تجدید پالن
مدیریتی پارک ملی بند
امیر
 .4تهیه پالن مدیریتی
ساحه حفاظت شده شاه
فوالدی

مرتبط با
تارگیت

 .1هامون صابری
 .2هامون پوزک

دشت ناور
 هامون صابری -هامون پوزک

 .1استراتیژی ملی
تنوع حیات و پالن
عمل
 .3ستراتیژی ملی
تنوع حیات و پالن
عمل (-2014
)2017

 .1انجام سروی
های مقدماتی و
اساسی
 .2تهیه پالن های
مدیریتی
 .3و ایجاد کمیته
های حفاظتی
برای ساحات شاه
فوالدی ,دشت
ناور ,هامون پوزک
و هامون صابری

 .1ایجاد 200
انجمن استفاده
کننده گان آب در
سطح کشور
 .2توضیح جواز
فعالیت و اجازه
نامه برای 250
متقاضی
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350,000,000

.6ب حمایت و تقویت

.6ب 1.فیصدی

8

9

10

11

12

 6پروژه

0.022%

شورا ها در  5حوزهء
دریایی با پالیسی ها
و مقرره های عملی
جهت اشتراک اهالی
در مدیریت و
انکشاف همه جانبه
منابع آب.

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

 6.6الی سال ،2030
حفاظت و احیای
ایکوسیستم آبی،
بشمول کوه ها،
جنگالت ،باطالق ها
) ،(wetlandsدریاها،
جهیل ها و طبقات آب
دهی ).(aquifers

 6.6.1تغییر در
وسعت ایکوسیستم
های آبی در طول
زمان( .فیصدی
تغییرات)

اداره ملی حفاظت
محیط زیست

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید

موجود در اداره

()2020

42,000,000

همکاری های متقابل
فرامرزی در امور آب.

 6.5.2تطبیق
معاهده هلمند و
تفاهمنامه ها در امور
آبهای فرامرزی

5

6

7

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

افغانی

1

2

3
وزارت انرژی و
آب

4

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

5

6

7

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید

8

9

پاﻟﻴسی های
موجود در اداره
10

پﻴشنهادی اﻟی
()2020
11

افغانی

1

2

3

4

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

12

هدف هفتﻢ :حصول اطمینان از دستسرسی به انرژی پایدار ،مطمئن ،مدرن و قابل استطاعت برای همه.

 7.3الی سال ،2030
مضاعف ساختن میزان
موثریت انرژی.

 7.3.1شدت انرژی
(Energy
) intensityاندازه

وزارت انرژی و
آب

 .1بسته 2000
میکاوات انرژی آفتابی
و پرژه های بادی
42.76%

مرتبط با
تارگیت

دایکندی ،غور،
بادغیس ،ارزگان،
هلمند ،کنر،
نورستان ،فراه،
زابل ،فاریاب،
نیمروز

22,939,000,000

 7.2الی سال ،2030
افزایش قابل مالحظه
سهم انرژی تجدید پذیر
(Renewable
) energyدر ترکیب
انرژی جهانی.

7.2.1
سهم(فیصدی) انرژی
تجدید پذیر
(Renewable
) energyدر مصرف
مجموعی انرژی برق

وزارت انرژی و
آب

29.44%

ندارد

بادغیس ،ارزگان،
هلمند ،فراه

 .1پالن خود کفایی
پنج ساله سکتور
انرژی برق
و سهم سکتور
خصوصی
 .2پالیسی ملی
انرژی
 .3پالیسی انرژی قابل
تجدید
 .4قانون تنظیم
خدمات انرژی برق

 .1اعالن بسته
های پیشنهادی
تولید انرژی برق
برای سکتور
خصوصی
همکاری مشارکت
تمویل کننده
های بین المللی
 .2ایجاد شبکه
سراسری انتقال
برق
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372,890,000,000

 7.1الی سال ،2030
حصول اطمینان از
دسترسی به خدمات
انرژی قابل استطاعت،
مطمئن ) (reliableو
مدرن.

 7.1.1فیصدی
نفوس که از طریق
شبکه به برق
دسترسی دارند .به
تفکیک
 .1شهری
 .2دهاتی

وزارت انرژی و
آب

 .1بسته 2000
مگاوات انرژی آفتابی،
 .2بسته  1000مگاوات
انرژی آبی،
 .3بسته  1000مگاوات
انرژی حرارتی از ذغال
سنگ
 .4بسته  250مگاوات
انرژی حرارتی از گازی
 .5افزایش تجارت
منطقوی انرژی برق

مرتبط با
تارگیت

دایکندی ،غور،
بادغیس ،ارزگان،
هلمند ،کنر،
نورستان ،فراه،
زابل ،فاریاب،
نیمروز

بادغیس ،ارزگان،
هلمند ،فراه

 .1پالن خود کفایی
پنج ساله سکتور
انرژی برق
و سهم سکتور
خصوصی
 .2پالیسی ملی
انرژی،
 .3پالیسی انرژی قابل
تجدید،
 .4قانون تنظیم
خدمات انرژی برق،

 .1اعالن بسته
های پیشنهادی
تولید انرژی برق
برای سکتور
خصوصی
همکاری مشارکت
تمویل کننده
های بین المللی
 .2ایجاد شبکه
سراسری انتقال
برق

بودجه نیاز
نیست

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

5

6

7

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید

8

9

پاﻟﻴسی های
موجود در اداره
10

پﻴشنهادی اﻟی
()2020
11

افغانی

1

2

3

4

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

12

شده بر اساس انرژی
اولیه و تولیدات
ناخالص داخلی

1,050,000,000

گسترش زیرساخت ها و
ارتقاء تکنالوژی جهت
عرضه خدمات انرژی
مدرن و پایدار برای
همه.

صفحه * 34

64,330,000,000

.7ب الی سال ،2030

.7ب 1.سرمایه
گذاری در موثریت
انرژی به عنوان
فیصدی از تولید
ناخالص داخلی و
مقدار سرمایه گذاری
مستقیم خارجی
برای زیرساخت ها
وتکنالوژی برای
خدمات انکشافی
پایدار.

وزارت انرژی و
آب

 .1تطبیق برنامه
روشنائی در سه فاز
درمرکز و والیات
 .2تطبیق پروژه های
نمونوی مثمریت انرژی
در مرکز و والیات
 .3تطبیق برنامه آگاهی
عامه در مرکز و الیات
 .4عایق سازی تعمیرات
دولتی

مرتبط با
تارگیت

آگاهی پاین
مصرف کنندگان
انرژی برق از میتود
و روش های
مثمریت و تحفظ
انرژی

ندارد

 .1تعویض المپ های
معمولی و پر مصرف
انرژی به المب های
کم مصرف LED
 .2تعویض آب گرم
کن های برق به
آفتابی
 .3ترویج برق آفتابی
روی بام
 .4پالیسی مثمریت
انرژی
 .5پالیسی انرژی قابل
تجدید

 .1تطبیق 9
پروژه نمونوی
مثمریت انرژی در
مرکز و والیات که
قبال سروی و
تحلیل های
اقتصادی انجام
شده است.
 .2تطیق برنامه
روشنائی شامل
تعویض چراغهای
معمولی
وپرمصرف برق با
چراغهای کم
مصرف LED
درتعمیرات وجاده
های شهرکابل و
والیات.
 .3برنامه های
آگاهی عامه در
مرکز و والیات.
 .4بهسازی (عایق
سازی )تعمیرات

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی
خصوصی مخابراتی دسترسی ندارد

مرتبط با
تارگیت

 11فیصد از
ولسوالی ها و
قریجات کشور که
از پوشش نسبت
تهدید امنیتی
شدید باز مانده
است

 11فیصد از
ولسوالی ها و
قریجات کشور که
از پوشش نسبت
تهدید امنیتی
شدید باز مانده
است

 .1پالیسی دسترسی
باز
 .2پالیسی
حکومتداری
الکترونیکی

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید

تارگﻴت

پاﻟﻴسی های
موجود در اداره

پﻴشنهادی اﻟی
()2020
11

افغانی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

12

دولتی در شهر
کابل و والیات
 .5ایجاد
دانش،ظرفیت
ومهارت درعرصۀ
تخنیک حرارت
،انرژی قابل
ومثمریت انرژی
هدف نهﻢ :ایجاد زیرساخت های مقاوم ) ،(Resilientتقویت صنعتی سازی پایدار ،همه شمول و تشویق ) (Fosterنوآوری.

2G: 89%
3G:51%
4G or 5G: 0%

وزرات به بودجه شبکه های

افزایش چشمگیر
دستیابی به تکنالوژی
معلوماتی و مخابراتی و
تالش برای فراهم کردن
دسترسی به انترنت
قابل استطاعت.

نفوس تحت پوشش
شبکه تیلیفون سیار
(موبایل) .به تفکیک.
 .1تکنالوژی

ندارد

.9ج الی سال ،2030

.9ج 1.فیصدی

وزارم مخابرات
تکنالوژی و
معلوماتی

 .1ارتقاع سیستم های
 G3و G4

ندارد

هدف یازدهﻢ :ساختن شهرها و شهرک های ) (human settlementsهمه شمول ،مصئون ،مقاوم ) (resilientو پایدار

71%

.

صفحه * 35

4,970,000,000

 11.1الی سال ،2030
حصول اطمینان از
دسترسی همگانی به
مسکن مناسب ،مطمئن
و قابل استطاعت با
خدمات ابتدایی و بهبود
سا حا ت فقیر نشین
).(slums

 11.1.1نسبت
نفوس شهری که در
ساحات فقیر نشین
) ،(slumsغیر
پالنی ویا مسکن نا
منا سب زندگی می
کنند.

وزارت شهرسازی
و اراضی

 .1تهیه جداول و گراف
های میزان جمعیت
 .2تهیه جداول و گراف
رشد و تفکیک جنسیت
 .3ترتیب جداول میزان
دسترسی خانوار به
خدمات شهری
 .4ترتیب جداول و

مرتبط با
تارگیت

والیت های ننگر
هار و فاریاب .

قصبه و شید آباد

 .1بازبینی جامع
ماستر پالن های
موجوده
 .2ترتیب ماستر
پالن برای
شهرهایی که فاقد
این گونه پالن ها
می باشد

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

8

9

10

134,000,000

60%

 .1پالن های منطقوی
کشور در سطح والیات و
ولسوالی ها
 .2پالن های

مرتبط با
تارگیت

تعیین نشده و نیاز
به تحقیق دارد

تعیین نشده و
نیاز به تحقیق
دارد

 .1مسوده استراتیژی
وزارت ترانسپورت
 .2مسوده پالیسی
سکتور ترانسپورت
 .3طرح بهبود
خدمات ملی بس

 .1نصب 350
پایه کمره امنیتی
 .2نصب 350
پایه GPS
 .3خریداری
 1000عراده بس
در صورت توافق
حکومت
هندستان

شهر هرات ،بلخ،
پل علم ،شهر
کندهار ،جالل
اباد ،گردیز ،چغل

 .1پالیسی ها و
استراتیژی های
موجود در اداره
 .2چارچوب طراحی

 .1در سطح کشور
سطح والیات و
ولسوالی ها (

210,000,000

0.4%

11

12

 .3تدقیق در پالن
های استراتژیک

گراف میزان درآمد  ،بار
تکفل و بُعد خانوار
 .5ترتیب پالن حالت
موجوده
 .6پالن آبرسانی
 .7پالن کانالیزاسیون
 .8پالن سرکسازی
 .9پالن بهسازی در
تمامی پروژه های 16
گانه
 .1پروژه نصب  GPSدر
 210بس فعال ملی
بس
 .2پروژه نصب کمره
های امنیتی در 210
بس فعال ملی بس
 .3پروژه ترمیم 350
عراده بس غیر فعال
ملی بس

افغانی

 11.3الی سال ،2030
افزایش شهرنشینی همه
شمول و پایدار ،و
ظرفیت سازی ،مدیریت

 11.3.2فیصدی
شهر هایی که
ساختارجا معه مدنی
در برنامه ریزی آن

وزارت شهرسازی
و اراضی

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید

موجود در اداره

()2020

مرتبط با
تارگیت

هرات ،مزارشریف،
کندهار ،ننگرهار،
خوست ،لوگر،
کندز ،پروان،

صفحه * 36

7,000,000,000

 11.2الی سال ،2030
فراهم نمودن سیستم
های حمل و نقل
مصئون ،ارزان و پایدار
برای همه ،بهبود
مصئونیت جاده ها،
خصوصاً گسترش حمل
و نقل عامه ،با توجه
خاص به ضرورت های
افراد اسیب پذیر مانند
زنان ،اطفال ،معلولین و
کهن ساالن.

 11.2.1نسبت
جمعیت که
دسترسی به خدمات
ترانسپورت عامه
(دولتی) دارند.

وزارت ترانسپورت

6

7

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

1

2

3

4

5

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

630,000,000

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی

)=129.26کابل( PM10
)=180.36کابل( PM 2,5

 .1پروژه تجهیز و
تقویت سیستم ملی
نظارت و تفتیش محیط
زیستی

بدخشان ،پکتیا،
بامیان ،پکتیکا ،کنر

سرای ،شرنه،
کاپیسا ،فیض
آباد ،گردیز،
بامیان ،شهر
قندوز

شهری
 .3مسوده پالیسی
ملی شهری
 .4مسوده رهنمای
شهری
 .5مسوده طرزالعمل
کنترول وتطبیقی
شهری

8

نواحی  22گانه
شهر

نواحی اول  ,دوم
 ,سوم  ,چهارم,
دهم ,یازده هم
وسیزده هم پانزده
هم

 .1مقرره امور
تنطیفی وپالیسی
ولوایح محیط زیست
 .2طرح بهبود امور
تنظیفی شهر

 .1افزایش تعداد
زباله دانی ها

963,195,030

50%

 .1خریداری 2000
دانه زباله دانی .
 .2جمع آوری و انتقال
کثافات.
 .3خریداری وسایط
تنظیفی (شامل 150
عراده سه چرخه بادی و
 60عراده وسایط
مخصوص تنظیفی
 .4پروژه تحلیل و
مطالعات کثافات و
تنظیم زباله های جامد.

مرتبط با
تارگیت

70,000,000

 11.6.2اوسط
ساالنه ذرات معلق.
(بطور مثال PM
 2.5و  )PM10در
شهر ها (میزان
نفوس).

اداره ملی حفاظت
محیط زیست

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

استراتیژیک کشور در
سطح والیات و ولسوالی
ها
 .3ماستر پالنهای
شهری کشور در سطح
والیات
 .4شهر ها وشهرک
های رهایشی

10

11
مناطقی که بدون
پالن میباشد)

مرتبط با
تارگیت

شهر های کابل،
جالل آباد ،مزار
شریف ،هرات،
کندهار ،خوست و
کندز

9

شهر های کابل،
جالل آباد ،مزار
شریف ،هرات و
کندهار

.1پالیسی ملی کاهش
و کنترول آلودگی ها.
 .2پالن ستراتیژیک
کاهش و جلوگیری از
آلودگی هوا
 .3ستراتیژی ملی

12

910,000,000

 11.6الی سال ،2030
کاهش اثرات نا مطلوب
سرانه محیط زیستی در
شهرها ،از جمله از
طریق توجه خاص به
کیفیت هوا ،مدیریت
شهرداری و دیگر انواع
زباله.

 11.6.1میزان زباله
های (solid
) wasteشهری از
مجموع کل زباله
های تولید شده که
الف .بطور منظم
جمع آوری
ب .بعد از جمع
آوری تخلیه نهایی
گردیده

شاروالی کابل

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید

موجود در اداره

()2020

 .1پروژه تقویت و
تجهیز سیستم
ملی نظارت و
تفتیش محیط
زیستی در 12
والیت کشور.
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140,000,000

یکپارچه ،پایدار و
مشارکتی شهرک ها
(human
) settlementsدر
کشور.

دخیل بوده ومدیریت
آن بطور منظم
ودیموکراتیک صورت
میگیرد.

6

7

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

افغانی

1

2

3

4

5

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

5

6

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید

مرتبط با
تارگیت

پنجشیر ،بامیان،
بلخ ،پروان ،غور،
بدخشان ،دایکندی،
کاپیسا ،سمنگان ،و
غیره

والیت میدان
وردک
(ولسوالیهای
دایمیرداد ،سید
آباد ،جلریز ،نرخ،
چک و سایر
ولسوالیها والیات
ناامن

مرتبط با
تارگیت

ندارد

ندارد

موجود در اداره
10
محیط زیست.
 .4پالن عمل ملی
محیط زیستی.

روابط مثبت اقتصادی،
اجتماعی و محیط
زیستی میان شهرها،
حومه های شهری
) (Peri-urbanو
مناطق روستایی از
طریق تقویت برنامه
ریزی انکشافی ملی و
منطقوی.

25%

600,000

.11اﻟف حمایت از

11اﻟف 1.نسبت
نفوس مسکون در
شهر های که در آن
پالن های انکشاف
شهری و منطقوی را
مبنی بر پیشبینی
نفوس ،ضروریات
منابع و وسعت شهر
تطبیق میکنند.

وزارت شهرسازی
و مسکن

 .1تهیه و ترتیب پالن
انکشاف منطقوی والیات
(پنجشیر ،کاپیسا و
پکتیا) در سال مالی
2018 - 1397

()2020
11

12

 .2آموزش
کارمندان پیرامون
تجهیزات البراتوار
 .1تهیه پالن
انکشاف منطقوی
والیات (ارزگان،
پروان ،تخار،
بادغیس ،بدخشان
و سرپل)

1,800,000

7

8

9

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

افغانی

1

2

3

4

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

هدف دوازدهﻢ :حصول اطمینان از شیوه های پایدار تولید و مصرف

34,345,850

49000000 .2

7,000,000

 .1حذف و مدیریت
گازات  HCFCsدر
افغانستان.

 .۱والیات سرحدی
 .۲شهر های
صنعتی

والیت ننگرهار،
بلخ و هرات

ندارد

صفحه * 38

49000000 .1

65%

ندارد

 12.4الی سال ،2030
مدیریت مناسب مواد
کیمیاوی و زباله ها در
دوران زندگی (life
) cycleدر مطابقت با
چارجوب های بین
المللی توافق شده و
کاهش انتشار آنها در
هوا ،آب و خاک جهت
کاهش تاثیرات
نامطلوب آنها باالی

 12.4.1ایجاد و
تطبیق پالن عمل
ملی برای شش
توافقنامه چند جانبه
محیط زیستی بین
المللی از قبیل
کنوانسیوان های
استاکهلم ،ویانا،
میناماتا ،باسیل،
روتردام و پروتوکول
منتریال در ارتباط
مواد خطرناک و

اداره ملی حفاظت
محیط زیست

 .1برنامه خاص
محیطزیست ملل متحد
برای حمایت مواد
کیمیاوی مضره تحت
کنوانسیون
بسل،روتردام ،استاکهلم
و میناماتا.

 .1پالیسی ملی زباله
های خطرناک
 .2قانون آفتکش ها
 .3مقرره اوزون

 .1ارزیابی
مقدماتی بسل و
روتردام
 .2ارزیابی
مقدماتی میناماتا
 .3تهیه پالن
عمل ملی میناماتا

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

صحت انسانها و محیط
زیست.

5

6

7

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید
9

8

پاﻟﻴسی های
موجود در اداره

پﻴشنهادی اﻟی
()2020
11

10

افغانی

1

2
دیگر مواد کمیاوی
جهت تطبیق
تعهدات و مسؤولیت
های افغانستان در
انتقال اطالعات مورد
نیاز توافق نامه
مربوطه.

3

4

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

12

هدف سﻴزدهﻢ :اتخاذ اقدامات فوری در جهت مبارزه با تغیرات اقلیمی و تاثیرات آن
 13.2ادغام و شامل
سازی اقدامات تغییر
اقلیم در پالیسی ها و
استراتیژی های ملی.

اداره ملی حفاظت
محیط زیست

24,500,000

20%

ندارد

 13.2.1فیصدی
پیشرفت در عرصه
ایجاد یا عملی
ساختن پالیسی/
استراتیژی و یا برنامه
جامع که سبب
توانمند شدن
افغانستان برای
سازگاری با اثرات
نامطلوب تغییرات
آب و هوا میشود و
همچنان سبب
کاهش در انتشار
گازهای گلخانه ای
شده ،به نحوی که
تولید غذا را تهدید
نکند( .به شمول
برنامه سازگاری ملی

.1تهیه گزارش تجدید
شده دو ساله ملی
()BUR

مرتبط با
تارگیت

ندارد

ندارد

 .۱ستراتیژی ملی و
پالن عمل تغییر اقلیم
برای افغانستان
()CCSAP

ندارد

صفحه * 39

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

5

6

7

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید

8

9

پاﻟﻴسی های
موجود در اداره
10

پﻴشنهادی اﻟی
()2020
11

افغانی

1

2

3

4

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

12

 ،NAPسهم
مشارکت ملی
 ،NDCگزارشهای
ملی ،NCگزارش
تجدید شده دوساله
 BURوغیره).
هدف پانزدهﻢ :حفاظت ،بازسازی و بهبود استفاده پایدار ایکوسیستم های زمینی ) ،(terrestrialمدیریت پایدار جنگالت ،مبارزه علیه صحرائی شدن زمین ،متوقف کردن تخریب زمین و ضایعات تنوع زیستی )(biodiversity

1,918,000,000
ندارد

1.75%

 .1نظارت از تطبیق
پالن مدیریتی دهلیز
واخان
 .2نظارت از تطبیق
پالن مدیریتی پارک
ملی بند امیر

مرتبط با
تارگیت

دره آجر بامیان

دره آجر بامیان

2,240,000,000

 15.4الی سال ،2030
اطمینان از حفظ
ایکوسیستم کوهستانی؛
بشمول تنوع زیستی
آنها بمنظور ارتقای
ظرفیت آنها در ارایه

 15.4.1فیصدی
ساحات مهم دارای
تنوع زیستی
کوهستانی که تحت
پوشش به عنوان
مناطق حفاظت شده
(protected

اداره ملی حفاظت
محیط زیست

0

حوزه های
دریایی کابل،
هلمند ،هریرود
مرغاب ،شمال و
آمو

 .۱ستراتیژی ملی
تنوع حیات و پالن
عمل

 .1تهیه پالن
مدیریتی دره آجر
 .2ایجاد کمیته
های حفاظتی از
ساحات حفاظت
شده
 .3سروی
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350,000,000

 15.3الی سال ،2030
مبارزه با صحرایی شدن
)(desertification
زمین و احیاء خاک و
زمین تخریب
شده )،(degraded
بشمول اراضی متاثر از
خشکسالی و سیالب ،و
تالش برای رسیدن به
جهان عاری از اراضی
تخریب شده.

 15.3.1مساحت
ساحات که
تحکیمات صورت
میگیرد (مساحت
اراضی تخریب شده
توسط سیالب نظر به
مساحت کلی اراضی
در مسیر دریا ها و
مجراهای آبی با
استفاده از تدابیر
ساختمانی و غیر
ساختمانی).

وزارت انرژی و
آب

 61پروژه اصالح و
بازسازی شامل پنج
حوزه دریایی

حوزه های دریایی
کابل ،هلمند،
هریرود مرغاب،
شمال و آمو

 111پروژه
اصالح و بازسازی
شامل پنج حوزه
دریایی

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی

 15.5اتخاذ اقدامات
عاجل و قابل مالحظه
برای کاهش تخریبات
مسکن های
طبیعی (natural
) ، habitatsمتوقف
کردن ضایعات تنوع
زیستی و الی سال
 2030حفاظت و
جلوگیری از گیاها و
حیوانات که در معرض
انقراض قرار دارند.

 15.5.1شاخص
لست سرخ( .تهیه
لست انواع حفاظت
شده مطابق به
معیارهای اتحادیه
بین المللی حفاظت
از طبیعت یا
.)IUCN

اداره ملی حفاظت
محیط زیست

 15.7اتخاذ اقدامات
عاجل برای خاتمه دادن
شکار غیر قانونی و
قاچاق گیاهان و
حیوانات حفاظت شده،
و جلوگیری ازعرضه و
تقاضای غیر قانونی
حیوانات وحشی.

 15.7.1تناسب
تجارت حیوانات
وحشی و محصوالت
آنها که بطور
غیرقانونی شکار و
قاچاق شده اند.

اداره ملی حفاظت
محیط زیست

 15.8الی سال ،2025
اتخاذ اقدامات برای

 15.8.1تصویب
قوانین ملی مربوط به

اداره ملی حفاظت
محیط زیست

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

مزایای الزم جهت
تحقق انکشاف پایدار .

) .areasقرار گرفته
اند.

5

6

7

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید
9

8

پاﻟﻴسی های
موجود در اداره
10

پﻴشنهادی اﻟی
()2020
11

افغانی

1

2

3

4

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

12

ایکالوژیکی
ساحات جدید و
اعالن رسمی
ساحات.
 .1حفاظت پلنگ برفی
و اکوسیستم زیستگاه
آن در افغانستان

مرتبط با
تارگیت

ندارد

ندارد

 .۱ستراتیژی ملی
تنوع حیات و پالن

 .1تهیه مقرره
انواع مهاجم

203,000,000

 .1راه اندازی برنامه
های آگاهی دهی

700,000
ندارد

0%

 .1انکشاف اسناد
تقنینی (به همکاری
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21,000,000

 138نوع

5,600,000

مرتبط با
تارگیت

والیات پروان ،کنر،
نورستان ،کاپیسا،
بدخشان ،تخار،
کندز ،بلخ ،فاریاب،
کندهار ،بادغیس،
نیمروز و سمنگان

والیات پروان،
کنر ،بدخشان،
بلخ ،بادغیس و
سمنگان

 .۱ستراتیژی ملی
تنوع حیات و پالن
عمل
 .۲سیستم پالن ملی
ساحات حفاظت شده

 .1انکشاف بسته
آموزشی آگاهی
عامه
 .2بلند بردن
ظرفیت محیط
زیستی ارگان
های مجری قانون

مرتبط با
تارگیت

والیت های
بدخشان ،نورستان
و کنر

 .۱دهلیز واخان
 .۲پامیرات

7,000,
000

ستراتیژی ملی تنوع
حیات و پالن عمل

 .1طی مراحل
قانون حیوانات
وحشی و تنظیم
شکار
 .2تجدید
ستراتیژی ملی
تنوع حیات و
پالن عمل

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی

جلوگیری از ورود
مهاجم های ناسازگار و
کاهش قابل مالحظه
تاثیر آن روی
ایکوسیستم های آب و
زمین.

 15.9الی سال ،2030
ادغام و شامل ساختن
ارزش های ایکوسیستم
و تنوع زیستی درپالن
های ملی و محلی ،در
پروسه های انکشافی و
در استراتیژی کاهش
فقر.

 15.9.1پیشرفت
بطرف اهداف تعیین
شده ملی مطابق به
هدف دوم تنوع
حیات  Aichiپالن
استراتیژیک برای
تنوع حیات 2011
الی .2020

اداره ملی حفاظت
محیط زیست

.15اﻟف بسیج سازی و

.15اﻟف 1.سهم

افزایش قابل توجه
منابع مالی از تمام منبع
ها برای حفظ و استفاده
پایدار تنوع زیستی و
ایکوسیستم ها.

کمک های انکشافی
رسمی و مصارف
عامه باالی استفاده
پایدار تنوع حیات و
ایکوسیستم ها.

اداره ملی حفاظت
محیط زیست

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

2
جلوگیری و یا کنترل
از مهاجم انواع
مختلف بیگانگان
(Invasive alien
).species

6

7

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید

8

9

پاﻟﻴسی های
موجود در اداره

پﻴشنهادی اﻟی
()2020

10

11

عمل
 .۲برنامه ملی سیستم
ساحات حفاظت شده

 .2تهیه قانون
حیوانات وحشی و
تنظیم شکار
 .3تهیه لست
انواع مهاجم و
بیگانه
 .4تهیه مقرره
تجارت انواع در
معرض خطر
(.)CITIES

2%
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افغانی

3

4

5
ریاست تقنین و
پالیسی)

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

12

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

5

6

7

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید

8

9

پاﻟﻴسی های
موجود در اداره

پﻴشنهادی اﻟی
()2020
11

10

افغانی

1

2

3

4

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

12

هدف هفدهﻢ :تقویت ابزار های تطبیقی واحیا مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار

وزرات به بودجه شبکه های خصوصی مخابراتی دسترسی ندارد
مخابراتی دسترسی ندارد

وزرات به بودجه شبکه های خصوصی

17%

 .1توسعه شبکه مبایل
(G3، G4 )GSM
وتوسعه شبکه
تیلیفونهای دیجیتال
درشهرکابل
وسایرشهرهای کشور

مرتبط با
تارگیت

 11فیصد از
ولسوالی ها و قریه
جات کشور که از
پوشش نسبت
تهدید امنیتی
شدید باز مانده
است

 11فیصد از
ولسوالی ها و
قریه جات کشور
که از پوشش
نسبت تهدید
امنیتی شدید باز
مانده است

ندارد

 17.8الی سال ،2030
فعال سازی کامل بانک
تکنالوژی
(Technology
) bankو ساینس ،و
میکانیزم های ظرفیت
سازی جهت افزایش
استفاده تکنالوژی

 17.8.1نسبت
نفوس که از خدمات
انترنت استفاده
میکنند.

وزارم مخابرات
تکنالوژی و
معلوماتی

256KB/s - 2MB/S:
0.2%
2MB/s – 10MB/s:
0.002%
10MB/s or more:
0.002%

 .۱پالیسی دسترسی
باز
 .۲پالیسی
حکومتداری
الکترونیکی

ندارد

ندارد

 17.6افزایش همکاری
های شمال – جنوب،
جنوب – جنوب،
همکاری های سه جانبه
منطقوی و بین المللی،
جهت دسترسی به علوم
ساینسی ،تکنالوژی و
نوآوری و افزایش
شریک سازی معلومات
به اساس شرایط توافق
شده متقابل بشمول
همانگی بهتر در
میکانیزم های موجود به
خصوص به سطح
سازمان ملل و میکانیزم
تسهیل تکنالوژی
جهانی.

 17.6.2فیصدی
مشترکین انترنت
ثابت برودباند در هر
 100نفر مسکونی.
به تفکیک
 .1سرعت

وزارم مخابرات
تکنالوژی و
معلوماتی

 .1توسعه شبکه
تیلیفونهای دیجیتال
درشهرکابل
وسایرشهرهای کشور

مرتبط با
تارگیت

 11فیصد از
ولسوالی ها و قریه
جات کشور که از
پوشش نسبت
تهدید امنیتی
شدید باز مانده
است

 11فیصد از
ولسوالی ها و
قریه جات کشور
که از پوشش
نسبت تهدید
امنیتی شدید باز
مانده است

 .۱پالیسی دسترسی
باز
 .۲پالیسی
حکومتداری
الکترونیکی

ندارد
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زیﺮﺑناء و مناﺑع طبﻴعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

5

6

7

جهت

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

ﺣصول

اوﻟویت)

شدید
9

8

پاﻟﻴسی های
موجود در اداره
10

پﻴشنهادی اﻟی

افغانی

1

2

3

4

تارگﻴت

پﺮوژه در

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

استﺮاتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های
()2020
11

12

بلخصوص تکنالوژی
معلوماتی و مخابراتی.

75,014,840,880
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526,435,400,000

مجموع

240

مجموع

890

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ

طﺮح های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

سکتور معارف
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

سکتور معارف
هدف و دیدگاه سکتور معارف
دیدگاه سااکتور معارف این اساات که تمام افغان ها ،بدون هر گونه تبعیض بر مبنای جنساایت ،قوم ،حالت اجتماعی -اقتصااادی،
واب ستگی مذهبی د ستر سی م ساویانه به تعلیم و تربیه باکیفیت خواهند دا شت ،تا دانش و مهارت خود را ارتقاء بخ شیده ظرفیت
کاری آنها بیشااتر گردد .بدون شااک تعلیم و تربیه در تأمین ثبات ،رهبری خوب ،کاهش فقر و در سااعادت جامعه ،نقش محوری و
مرکزی را دارا می باشد .قوای کار صحتمند ،دارای مهارت و دانش ،کلید رشد اقتصادی در یک کشور میباشند.
گستردگی و نفوذ روزافزرون رسانه های جمعی به عنوان برجسته ترین دستاوردهای جهان صنعتی و فناوریهای فرهنگی و ارتباطی
پرنفوذ ،همه پدیده های علمی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را به گونه های مختلف پوشش داده است .رسانه ها ونشرات
باعث تقویت شبکه های اجتماع ی در امر اطالع ر سانی از کارکرد های بخش خ صو صی و دولت برای رفاه و ثبات ک شور در را ستای
آفرینش نو آوری ها و تغیرات کلی در تامین یک جامعه مترقی ،یکپارچه و عاری از خ شونت ها در اذهان عامه نقش ا سا سی را ایفا
نموده است و اتباع کشور از برنامه های سیاسی  ،اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و بین المللی وقتا فوقتا باخبر و آگاه میگردند.
دیدگاه اسااتراتیژیک اهداف انکشاااف پایدار برای سااکتور تعلیم و تربیه عبارت از آنساات که بدون در نظر داشاات جنساایت (جندر)
قومیت ،وضعیت اقت صادی – اجتماعی و یا واب ستگی های مذهبی ،تمام اطفال دارای سنین مکتب و جوانان بمنظور ارتقای مهارتها،
ارزش ها و ذهنیات الزمه شان برای آینده روشن به آموزش و پرورش با کیفیت بصورت مساویانه دسترسی داشته باشند .یک سکتور
تعلیمی و تربیتی که موجب ایجاد یک نیروی کاری سالم توأم با مهارت ها و آگاهی های الزم میگردد کلیدی برای ر شد اقت صادی
دراز مدت پنداشته می شود.
سکتور معارف شامل شش وزارت و اداره (وزارت معارف ،تحصیالت عالی ،اطالعات و فرهنگ ،ریاست عمومی اکادمی علوم ،ریاست
عمومی تربیت بدنی ،و ریاست عمومی رادیو تلویزیون) ،میباشد.

نتایج متوقه سکتور معارف اﻟی 2020
توجه و رسیدگی به مشکالت تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی باید از چندین جهت صورت گیرد .ازفرهنگ سازی شروع تا رسیدگی
به و ضعیت اقت صادی مردم ،حل چال شهای امنیتی ،ر سیدگی به م شکالت صحی ،تدوین راه کارها و برنامه های عملی جهت ارتقای
کیفی وضعیت تعلیم و تحصیل در کشور ،فراهم سازی تسهیالت الزمی برای تعلیم و تحصیل ازطریق استخدام معلمان و استادان
مجرب و مساالکی در مکاتب و پوهنتون های افغانسااتان بصااورت معیاری ،تامین و گسااترش آزادیهای فردی و جمعی شااهروندان،
حمایت از جوانان جهت ارتقاء ظرفیت و نیز شمولیت و سهیم ساختن ایشان در تصمیم گیریهای ملی در بخشهای مختلف ،سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی کشور میباشد.
سکتور معارف نتایج متوقعه ذیل را در چارچوب سند ملی اهداف انکشاف پایدار الی سال  ،2020احتوا می نماید:


فیصاادی اطفال /نوجوانان که حداقل سااطح قابلیت های خواندن و حساااب و شاااخص کیفیت تعلیمی (تطبیق ارزیابی
تعلیمی به سطح ملی) (بعداً مشخص میگردد).
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میزان ناخالص جدیدالشموالن در صنف آخر دوره های ابتدائیه و متوسطه هر یک به ترتیب از  86فیصد به  88.1فیصد و
از  53فیصد به  59.2فیصد افزایش خواهد یافت.
میزان تکمیل در دوره های:
 oابتدائیه از  60فیصد به  66.9فیصد
 oمتوسطه از  37فیصد به  43.5فیصد و
 oلیسه از  26فیصد به  31.5فیصد ،افزایش خواهد نمود.
فیصدی اطفال خارج از مکتب در دوره های:
 oابتداییه (سن  )12-7از  28.5فیصد به  22.5فیصد
 oمتوسطه (سن  )15-13از  43.7فیصد به  40.5فیصد و
 oلیسه (سن  )18-16از  58.5فیصد به  55.5فیصد ،کاهش خواهد یافت.
میزان شمولیت ناخالص در برنامه های تعلیمات قبل از مکتب ( 6ساله) از  3.1فیصد در سال  2015به  7.9فیصد در
سال  2020خواهد رسید.
میزان اشتراک افراد ( 24-15ساله) در برنامه های تخنیکی و مسلکی از  1.04فیصد به  1.44فیصد صعود خواهد کرد.



نسبت توازن جنسیتی شمولیت در دوره:
 oابتدائیه از  0.67به 0.71
 oمتوسطه از  0.57به  0.62و
 oلیسه از  0.54به  0.59افزایش خواهد یافت.



فیصدی شاگردان دوره ابتداییه که لسان اول یا لسان اصلی شان ،لسان تدریس می باشد ،از  70به  72فیصد ،صعود
خواهد کرد.



فیصدی اوسط مصارف باالی هر شاگرد از عاید سرانه تولید ناخالص داخلی ،از  8.7فیصد به  9.8فیصد ،بلند خواهد رفت.



میزان با سوادی بین افراد (الف 15 .الی  24سال) از  55فیصد به  59فیصد و میزان با سوادی بین افراد ( 15ساله و باالتر
از آن) از  35فیصد به  44فیصد افزایش خواهد نمود.



میزان اشتراک بزرگساالن ( 15سال و باالتر) در برنامه های سواد آموزی ،از  5.8فیصد به  8.4فیصد ،بلند خواهد رفت.





فیصدی مکاتبی که دارای امکانات و تسهیالت ذیل میباشند:
 oبرق ،از  26به  33فیصد،
 oانترنت برای مقاصد تعلیمی ،از  10به  21فیصد،
 oالبراتوارهای کمپیوتر ،از  20به  28فیصد،
 oتسهیالت برای شاگردان دارای معلولیت ،از  20به  28فیصد،
 oتسهیالت آب صحی و شستشو ،از  73به  78فیصد،
 oتشناب های مجزا برای اناث از  57به  67فیصد و
 oتعمیر مناسب از  50به  58فیصد ،افزایش خواهند یافت.
نسبت شاگرد به معلم آموزش دیده براساس دوره:
 oابتداییه از  75:1به 68:1
 oمتوسطه از  53:1به 47:1
 oلیسه از  50:1به  ،44:1افزایش خواهند یافت.
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اوسط معاش ماهوار معلم در مقایسه با سایر شغل ها که نیازمند قابلیت های مشابه می باشد از  112دالر به  120دالر
افزایش خواهد کرد.



سهم گردش گری در تولید ناخالص داخلی کشور ،از  0.59فیصد به  2فیصد و نسبت اشتغال در صنعت گردشگری از
مجموع اشتغال از  0.65به  0.96فیصد ،افزایش خواهد یافت.



سهم بودجه ملی که جهت حمایت و حفاظت از میراث های طبیعی ،فرهنگی ،و همچنان سایت های میراث جهانی
اختصاص داده شده ،از  0.13به  0.39بلند خواهد رفت.



تعداد قوانین ،مقرره ها و پالیسی هایکه دسترسی عمومی را به اطالعات تضمین می نمایند ،از  1به  18سند خواهند
رسید.

اهداف و تارگﻴت های سکتور معارف اﻟی سال 2020
سکتور معارف شامل هدف چهارم (حصول اطمینان از تعلیم با کیفیت ،همه شمول ،عادالنه و ترویج فرصت های آموزشی مادام العمر
برای همه) ،هدف هشتم ( ترویج رشد اقتصادی پایدار ،فراگیر ،اشتغال کامل و مولد برای همه) ،هدف یازدهم (شهرهای فراگیر،
مصئون ،انعطاف پذیر و پایدار) ،هدف دوازدهم (حصول اطمینان از الگو های پایدار تولید و مصرف) و هدف شانزدهم (ترویج جوامع
صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار  ،فراهم آوری دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهاد های موثر ،حسابده و همه
شمول در تمام سطوح) ،میباشد.
عالوه بر این ،سکتور معارف شامل  14تارگیت و  41شاخص می گردد .برنامه ها و پروژه های این سکتور  73عنوان را احتوا نموده و
بودجه مجموعی آن حاوی مبلغ ( 21.2میلیارد افغانی) می شود .همچنان  15سند پالیسی و استراتیژیک در این سکتور وجود دارد
که فعالیت ها را جهت رسیدن به اهداف انکشاف پایدار هماهنگ می سازند.
از جانب دیگر ،برای رسیدن به اهداف و تارگیت های انکشاف پایدار  37فعالیت جدید پیشنهاد گردیده است .بودجه مورد نیاز در این
سکتور نیز مبلغ ( 7.15میلیارد افغانی) را احتوا می نماید.
انطباق دهی سکتور معارف ،در جدول ذیل ارایه گردیده است.
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هدف چهارم :حصول اطمینان از تعلیم با کیفیت ،همه شمول ،ترویج ) (Promoteفرصت های آموزشی مادام العمر برای همه.
 4.1الی سال ،2030
حصول اطمینان از اینکه
هم دختران و پسران بطور
رایگان و عادالنه تحصیالت
ابتدایی و متوسط را تکمیل
نمایند که منجر به دستاورد
های آموزشی مرتبط و موثر
گردد.

 4.1.3میزان ناخالص
جدیدالشموالن در صنف آخر
دوره های:
( )1ابتداییه (صنف)6

وزارت

اﻟف.

معارف

ب.

وزارت

86% .1
53% .2
2017

معارف

1,851,536,680

 4.1.2تطبیق ارزیابی تعلیمی به
سطح ملی:
الف .در صنف  2یا ،3
ب .در اخیر دوره ابتدایی (صنف
،)6
ج .در اخیر دوره متوسطه(صنف
)9

معارف

1,050,000,000

 4.1.1فیصدی اطفال /نوجوانان
که حداقل سطح قابلیت های
الف) خواندن
ب) ریاضی
را در:
( )1صنوف  2یا ( 3ذکور و اناث)
( )2پایان دوره ابتدایی (صنف
(،)6ذکور و اناث)
( )3در پایان دوره متوسطه
(صنف ( ،)9ذکور و اناث)
حصول کرده باشند.

وزارت

الف.
ذکور
اناث
ب.
ذکور
اناث

 .11اعمار و تجهیز مکاتب
تعلیمات عمومی و اسالمی
 .2اعمار لیلیه برای کوچیان
در  33والیت کشور
 .3بهبود دسترسی به
تعلیمات عمومی در مناطق
دور دست
 .4پروژه های انکشافی
بودجه سازی والیتی برای
بهبود کیفیت تعلیم (
 500،000دالر برای هر
والیت)
 .5پروژه های انکشافی 11
والیات سرحدی شمال و
غرب
 .6اعمار تعمیر مکاتب
ناتکمیل تحت برنامه ایکویپ

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات

تمام والیات

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2دسترسی
متوازن به
خدمات تعلیمی
برای همه اطفال

 .1اعمار و تجهیز
 500باب مکاتب
ساالنه

 1بر نامه ها /پروژه ها ،بودجه موجود ،سهم پروژه در حصول تارگیت ،ساحات دارای اولویت ،طرح های استراتیژیک و پالیسی ها ،فعالیت های پیشنهادی و بودجه موجود برای شاخص های  4.1.1الی
 4.1.7یکسان میباشد.
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8

9

اداره

10

11

( )2متوسطه (صنف)9

 4.1.4میزان تکمیل در دوره
های:
الف.ابتداییه (صنف )6
ب.متوسطه (صنف )9
ج .لیسه (صنف )12
 4.1.5فیصدی اطفال خارج از
مکتب در دوره های:
( )1ابتداییه (سن )12-7
( )2متوسطه (سن )15-13
( )3لیسه (سن )18-16
 4.1.6فیصدی اطفال باالتر از
سن واجد شرایط شمولیت در
صنف در دوره های:
( )1ابتداییه
( )2متوسطه
( )3لیسه
 4.1.7تعداد سال های تعلیمات
ابتداییه و متوسطه
الف .رایگان
ب .اجباری
که در اسناد تقنینی موجود
تثبیت شده باشند.

وزارت
معارف

الف60%.
ب37%.
ج26%.

وزارت
معارف

28.5% .1
43.7% .2
58.5% .3

معارف

6% .1
15% .2
16% .3

وزارت

وزارت
معارف

الف 12 .سال
(صنوف )12-1
ب 9 .سال
(صنوف 9-1
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جدول انطباق دهی سکتور معارف

معارف
3.1%

7
مرتبط با
تارگیت

اداره

8
شناسایی نشده
است

9
شناسایی
نشده است

10

11

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2بهبود کیفیت
و مرتبط بودن
خدمات تعلیمی

 .1تطبیق برنامه
تعلیمات قبل از
مکتب در  10والیت
طور ساالنه

اداره
مستقل
تعلﻴمات
تخنﻴکی
و مسلکی

وزارت
تحصﻴالت
عاﻟی

118,000,000

.1الف
74.81%
.1ب 25.19%
.2الف
79.16%
.2ب 20.84%
)(2016

 .1اخذ امتحانات کانکور
شمولیت در نهادهای
تحصیالت عالی

حوزه های
امتحانات کانکور
در والیات صعب
العبور و ناامن

100%

 -1الیحه و
رهنمود
امتحانات کانکور
-2طرزالعمل
امتحانات کانکور
 -3مقرره ایجاد
موسسات
تحصیالت عالی
خصوصی
 4تطبیق
میکانیزم
پالیسی تبعیض

 .1ایجاد اداره
مستقل امتحانات
کانکور
 .2تهیه کمپلکس
منظم مطابق
نیازمندیهای اساسی
ریاست عمومی
امتحانات کانکور
 .3اکمال و تکمیل
وسایل تخنیکی و
طباعتی برای ریاست
عمومی امتحانات
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614,102,000

 4.3.2فیصدی جذب
جدیدالشموالن در موسسات
تحصیالت عالی دولتی و
خصوصی به تفکیک:
 .1دولتی
الف .ذکور
ب.اناث
 .2خصوصی
الف .ذکور
ب .اناث

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

 4.3الی سال ،2030
حصول اطمینان از
دسترسی منصفانه همه
مردان و زنان به تعلیمات
تخنیکی با کیفیت ،قابل
پرداخت ،تعلیمات مسلکی و
تحصیالت عالی از جمله
پوهنتون.

 4.3.1میزان اشتراک
الف .جوانان ( 24-15ساله)
ب .بزرگساالن ( 64-25ساله)
در تعلیمات و برنامه های آموزش
رسمی و غیر رسمی طی 12
ماه اخیر ،به تفکیک جنسیت
(ذکور و اناث)

140,000,000

 4.2الی سال ،2030
تامین دسترسی تمام
دختران و پسران به تعلیم و
تربیه باکیفیت در دوره های
قبل از مکتب و کودکستان
برای آماده سازی اطفال به
تعلیم و تربیه ابتدائیه.

 4.2.2میزان شمولیت ناخالص
در برنامه های تعلیمات قبل از
مکتب ( 6ساله)

 .1انکشاف پالیسی تعلیمات
قبل از مکتب و تطبیق
آزمایشی آن در مساجد و
مکاتب تعلیمات عمومی
تحت برنامه اقرأ

تارگﻴت

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020
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2
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3

4

5

6
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7

8

9

مرتبط با
تارگیت

والیات پنجشیر،
خوست ،غور،
فراه ،لوگر و
هلمند

ارزگان،
بادغیس،
پکتیا ،پکتیکا،
زابل ،کنر،
لغمان،
نورستان،
نیمروز و
میدان وردک

در جهت
ﺣصول
تارگﻴت

اداره

10
مثبت و ارایه
خدمات به
محصالن اناث

 .2افزایش شمولیت دختران
در نهادهای تحصیالت عالی

مستقل
تعلﻴمات
تخنﻴکی
و مسلکی

الف1.04%.
ب.

2,045,865,632

 4.3.3میزان اشتراک افراد
( 24-15ساله) در برنامه های
تخنیکی و مسلکی به تفکیک
جنسیت (الف .ذکور ،ب .اناث).

اداره

 .1تاسیس مراکز تعلیمات
تخنیکی و مسلکی
 .2جذب جدیدالشموالن
صنف  10و 13
 .3اعمار تعمیر برای مکاتب و
انیستیتوت ها تعلیمات
تخنیکی و مسلکی

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات

کانکور
 .4ارتقای ظرفیت
کارکنان ریاست
عمومی امتحانات
کانکور
 .1تدوین پالیسی
افزایش جذب
دختران
 .2اعمار تعمیرات
تدریسی و اداری و
تشناب های جداگانه
اناث برای نهادهای
تحصیالت عالی
 .1اعمار لیلیه های
اناث دربعضی
نهادهای تحصیالت
عالی بنابر لزوم دید

والیات ناامن

450,990,400

 .3اعمار  5باب لیلیه اناث در
والیات کنر ،بامیان ،بادغیس،
تخار و هلمند از طریق برنامه
( HEDPبرنامه انکشاف
تحصیالت عالی)

11

بدخشان،
پروان ،پکتیا،
خوست ،کابل،
کاپیسا ،کنر،
میدان وردک،
ننگرهار ،هرات

 .1افزایش
دسترسی
متوازن به
تعلیمات
تخنیکی
ومسلکی
 ..2بهبود
کیفیت و مرتبط
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7

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020

8

9

اداره

 .4ارتقای ظرفیت استادان و
کارمندان
 .5انکشاف نصاب تعلیمی
 .6چاپ کتب درسی و
رهنمای معلم
 .7ایجاد مراکز آموزش های
فنی و حرفوی استاد
شاگردی
 .8تجهیز مراکز استاد
شاگردی

 4.5.2فیصدی شاگردان دوره
ابتداییه که لسان اول یا لسان
اصلی شان ،لسان تدریس می
باشد.
 4.5.3پالیسی های مشخص
برای تخصیص منابع عامه به
اقشار محروم

معارف

وزارت
معارف

70%
)(2016

بودن تعلیمات
تخنیکی و
مسلکی
 .3پالن
استراتژیک
معارف

مرتبط با
تارگیت

206,958,080

 4.5الی سال  ،2030از
بین بردن تبعیض جنسیتی
در آموزش و حصول
اطمینان از دسترسی
مساویانه به تمامی سطوح
تعلیم و تربیه ،آموزش های
فنی و حرفه ای؛ بشمول
افراد آسیب پذیر ،معلول،
مردم محلی و کودکان در
وضعیت آسیب پذیری.

 4.5.1نسبت توازن جنسیتی
شمولیت در دوره:
 .1ابتدائیه
 .2متوسطه
 .3لیسه

وزارت

0.67 .1
0.57 .2
0.54 .3

 .1استخدام معلمین اناث در
روستا ها
 .2بهبود دسترسی به
تعلیمات عمومی در مناطق
دور دست
 .3اعمار مکاتب برای تیز
هوشان در هفت شهر بزرگ

10

11

تمام والیات

تمام والیات
بخصوص
کابل ،جالل
آباد ،هرات،
مزار شریف،
کندهار،
پروان ،خوست

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2دسترسی
متوازن به
خدمات تعلیمی
برای همه اطفال

وزارت
معارف
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افغانی

1

2

مسؤل

در جهت

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

طﺮح های
استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور معارف
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

 4.6.2میزان با سوادی بین
افراد:
الف 15 .الی  24سال
 .1مجموع
 .2ذکور
 .3اناث
ب 15 .ساله و باالتر
 .1مجموع
 .2ذکور
 .3اناث

3
وزارت

اﻟف:

معارف

 46( .1دالر)
 68( 2دالر)
 74( .3دالر)

تارگﻴت

7

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020

8

9

اداره

10

11

ب.
8.7%
()2015

 .1سواد آموزی و تعلیمات
غیر رسمی
 .2تعلیمات اساسی وسواد
آموزی
 .3انکشاف و تقویت برنامه
های سواد آموزی

وزارت
معارف

وزارت

اﻟف.

معارف

55% .1
68% .2
38% .3

مرتبط با
تارگیت

تمامی والیت
کشور

تمامی والیات
کشور

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2ترویج سواد و
محو بی سوادی

1,259,067,180

 4.6الی  ،2030حصول
اطمینان از اینکه تمامی
جوانان و نسبت قابل
مالحظه از بزرگساالن (زنان
و مردان) مهارت های
خواندن و نوشتن و حساب
را کسب نموده اند..

 4.6.1فیصدی نفوس گروپ
سنی مشخص که حداقل سطح
قابلیت های تعیین شده:
الف .سواد
ب .حساب
را کسب نموده اند .به تفکیک
جنسیت (ذکور و اناث)

4

5

6

ﺣصول

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

ب.

35% .1
49% .2
20% .3
2017
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افغانی

1

2
 4.5.4مصارف تعلیمی به ازای
هر شاگرد براساس:
الف .دوره تعلیمی،
 .1ابتداییه .2،متوسطه .3 ،لیسه
ب .فیصدی مصارف باالی هر
شاگرد فیصدی از تولید ناخالص
داخلی)

مسؤل

در جهت

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

طﺮح های
استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور معارف
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

معارف

7

8

9

اداره

10

11

اﻟف.
ب5.8% .
()2017

وزارت
معارف

 .1تدوین انکشاف نصاب
تعلیمی
 .2تالیف و چاپ کتب درسی

مرتبط با
تارگیت

تمامی والیت
کشور بخصوص
مرکز وزارت

تمامی والیت
کشور
بخصوص مرکز
وزارت

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2اصالح و
انکشاف نصاب
تعلیمی و
مرتبط ساختن
آن با نیازمندی
های کشور

مرتبط با
تارگیت

مرکز وزارت

مرکز وزارت

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2اصالح و
انکشاف نصاب
تعلیمی و
مرتبط ساختن
آن با نیازمندی
های کشور،
چاپ و توزیع

3,435,121,480

وزارت
معارف

 .1خریداری ماشین آالت
تولیدی و مواد درسی

3,072,860

 4.7.2فیصدی مکاتبی که
آموزش مهارت های زندگی
مرتبط به مسایل جنسی و وقایه
از اچ آی وی را ارائه مینمایند.

3
وزارت

تارگﻴت

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020

 .1چاپ و توزیع 12
ملیون جلد کتب
درسی ساالنه

700,000,000

 4.7الی سال ،2030
حصول اطمینان از اینکه
تمامی دانش آموزان
) (Learnersبه تعلیم و
مهارت های مورد نیاز برای
ترویج انکشاف پایدار ،از
جمله ترویج آن به دیگران،
از طریق آموزش برای
انکشاف پایدار و سبک
زندگی پایدار ،حقوق بشر،
برابری جنسیتی ،ترویج
فرهنگ صلح و عدم
خشونت ،شهروندی جهانی،
و ارج نهادن به تنوع
فرهنگی و مشارکت
فرهنگی برای انکشاف
پایدار ،دست یابند.

 4.7.1اسنادی که نشان دهد:
( .)1آموزش موضوعات
شهروندی جهانی،
( .)2آموزش موضوعات انکشاف
پایدار ،بشمول تساوی جنسیتی
و حقوق بشر در سطوح ذیل:
الف .پالیسی های ملّی تعلیم و
تربیه
ب .نصاب تعلیمی
ج .تربیه معلم و
د .ارزیابی شاگردان
شامل گردیده اند.

4

5

6

ﺣصول

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

افغانی

1

2
 4.6.3میزان اشتراک
الف .جوانان ( 24-15ساله)
ب .بزرگساالن ( 15سال و باالتر)
در برنامه های سواد آموزی

مسؤل

در جهت

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

طﺮح های
استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور معارف
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

5

6

ﺣصول
تارگﻴت

7

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020

8

9

اداره

10

افغانی

1

2

مسؤل

در جهت

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

طﺮح های
استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

11

کتب درسی و
مواد آموزشی

 4.7.4فیصدی شاگردان به
تفکیک:
الف .دوره تعلیمی
ب .براساس گروپ سنی
که درک کافی از مسایل مربوط
به شهروندی جهانی و انکشاف
پایدار را دارا می باشند.
 4.7.5فیصدی شاگردان 15
ساله که دانش و مهارت های
الزم در رابطه به علوم محیطی و
علوم زمین را دارا می باشند.

وزارت
معارف

210,000,000

 4.7.3میزان تطبیق چارچوب
برنامه جهانی آموزش حقوق بشر
در سطح ملی:
الف .شامل شدن در نصاب
تعلیمی
ب .آموزش حقوق بشر به
شاگردان در مکاتب ابتدایی،
متوسطه و لیسه
ج .آموزش حقوق بشر به معلمین
و کارمندان

 .1تهیه و چاپ کتب اسالمی

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات

تمام والیات

وزارت
معارف

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2اصالح و
انکشاف نصاب
تعلیمی و
مرتبط
ساختن آن با
نیازمندی های
کشور ،چاپ و
توزیع کتب
درسی و مواد
آموزشی

وزارت
معارف

معارف

13,055,60
6,200

زیربناهای تعلیمی متناسب
با نیازمندی اطفال و افراد

دارای امکانات و تسهیالت ذیل
میباشند:
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4,200,000,
000

.4اﻟف اعمار و تجهیز

.4اﻟف 1.فیصدی مکاتبی که

وزارت

الف26% .
ب10%.
پ20%.

 .1برنامه انکشاف زیر بنای
تعلیم و تربیه
 .2مدیریت و ارتقای ظرفیت

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات

هرات ،کابل،
ننگرهار،
کندهار،

 .1پالن
استراتژیک
معارف

 .1برنامه اقرأ الی
 2022در 17

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور معارف

الف .برق
ب .انترنت برای مقاصد تعلیمی
پ .البراتوارهای کمپیوتر
ت .تسهیالت برای شاگردان
دارای معلولیت
ث .تسهیالت آب صحی و
شستشو
ج .تشناب های مجزا برای اناث
چ .تعمیر مناسب

ت20%.
ث73%.
ج57%.
چ50%.

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

5
 .3اعمار و تجهیز مکاتب در
 17والیت

6

ﺣصول
تارگﻴت

7

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020

8

9

اداره
هلمند ،غزنی،
کندوز ،بلخ،
فاریاب،
ارزگان ،زابل،
پکتیکا،
بادغیس

10
 .1 .2پالن
استراتژیک
معارف

افغانی

1
دارای معلولیت و حساس به
تفاوت های جندر و
همچنین فراهم آوری
محیط های یادگیری مؤثر،
مصئون ،عاری از خشونت و
همگانی برای همه.

2

مسؤل

در جهت

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

طﺮح های
استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

11
والیات کشور تطبیق
می گردد.

 .4اﻟف 2.فیصدی شاگردانی که
مواردی چون آزار و اذیت،
خشونت ،لت و کوب ،تبعیض و
سوء استفاده جنسی را تجربه
نموده اند.
 .4اﻟف 3.تعداد و نوعیت
حمالتی که باالی شاگردان،
کارمندان و مکاتب صورت گرفته
است.

 .2بورسیه های ماستری
 .3بورسیه های دکتورا

دهنده می باشد

 .1بورسیه های لیسانس

667 .1
538 .2
72 .3
)(2016

بودجه آن مربوط کشورهای بورس

گسترش قابل مالحظه
بورسیه های تحصیلی
جهانی برای آموزش عالی،
از جمله برنامه های
آموزشی مسلکی ،تخنیکی،
تکنالوژی معلوماتی،
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بودجه ضرورت ندارد

.4ب الی سال ،2030

.4ب 2.تعداد بورسیه های
تحصیالت عالی در خارج از
کشور به تفکیک:

وزارت
تحصیالت
عالی

 .1تفاهم نامه های موجود
میان افغانستان و کشورهای
بورس دهنده شامل
هندوستان ،قزاقستان ،مالزیا،
ترکمنستان ،عربستان،
ازبکستان ،ایران و آذربایجان

مرتبط با
تارگیت

 -1عدم توزیع
بورسه ها از یک
مرجع واحد
(وزارت
تحصیالت عالی)
-2عدم پایبندی
مراجع بورس
دهنده به مواد

عدم تفویض
بورسیه های
وعده شده از
جانب
کشورهای
بورس دهنده

 .1قانون
تحصیالت عالی
 .2پالن
استراتیژیک
ملی تحصیالت
عالی 3
 .مقرره بورسیه
ها

 .1افزایش توامیت ها
با کشورهای خارجی
از طریق مجرای
دیپلوماتیک
 .2قناعت کشورهای
خارجی جهت اعطای
بورسیه ها در مقطع
ماستری و دوکتورا

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور معارف
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

5

6

ﺣصول
تارگﻴت

7

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020

اداره

8

9

تفاهم نامه -3
ظرفیت پایین
متقاضیان
بورسیه ها
جهت تکمیل
شرایط بورسیه
ها

انجنیری و برنامه های
ساینسی.

 .1اعزام 25تن از
استادان پوهنحی
شرعیات جهت ادامه
تحصیل در مقطع
ماستری و دوکتورا
به کشور مالزیا

210,000,000

افزایش عرضه قابل مالحظه
معلمین شایسته از طریق
همکاری های بین المللی و
آموزش معلمین.

های:
الف .تعلیمات قبل از مکتب
ب .ابتداییه
ج .متوسطه
د .لیسه
که دست کم ،حداقل برنامه های
تربیه معلم را دریافت نموده اند.
(مانند ،آموزش های متودیک
داخل خدمت و قبل از خدمت)
به تفکیک جنسیت (ذکور و
اناث)

 .1تدویر برنامه داخل خدمت

بودجه خاص ندارد ،صرف معاش استادان موظف

.4ج الی سال ،2030

.4ج 1.فیصدی معلمان در دوره

وزارت
معارف

 .4مقرره
بورسیه های
فوق لیسانس

11
 .3جلب همکاری
های کشورهای
خارجی
. 4اعطای بورسیه ها
به رشته های دارای
اولویت

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات و
ولسوالی های
تحت پوشش

48
دارالمعلمین
اساسی و
 199مرکز
حمایوی در
والیات و
ولسوالی های
کشور

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2ارتقای سویه
تحصیلی
معلمین برحال
الی صنف 14
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53,095,000

HEDP) ( .2برنامه انکشاف
تحصیالت عالی

10

افغانی

1

2

مسؤل

در جهت

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

طﺮح های
استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور معارف

.4ج 2.نسبت شاگرد به معلم
آموزش دیده براساس دوره:
 .1ابتداییه
 .2متوسطه
 .3لیسه

معارف

.4ج 3.فیصدی معلمان مسلکی

وزارت

مطابق به معیارهای تعیین شده
براساس دوره:
 .1ابتداییه
 .2متوسطه
 .3لیسه

معارف

.4ج 4.نسبت شاگرد به معلم

وزارت

مسلکی براساس دوره:
 .1ابتداییه
 .2متوسطه
 .3لیسه

معارف

.4ج 5.اوسط معاش معلم در

وزارت

مقایسه با سایر شغل ها که
نیازمند قابلیت های مشابه می
باشد.

معارف

75:1 .1
53:1 .2
50:1 .3

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3
وزارت

4

5

6

ﺣصول
تارگﻴت

7

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020

8

9

اداره

10

 .1تدویر سمینارها و
ورکشاپ های آموزشی کوتاه
مدت

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2ظرفیت
سازی مسلکی و
تخصصی
معلمین برحال

 .1تدویر کورس های  1ساله
تخصصی داخل خدمت

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2تدویر کورس
های رشته دوم
برای معلمین
برحال خالف
رشته

43% .1
18% .2
11% .3

11

الف75:1.
ب53:1.
ج50:1.
()2017

 112دالر
امریکایی
()2016

 .1ایجاد دیپارتمنت دوره 2
ساله تعلیمات ابتدایی و
جذب معلمین برحال و قبل
از خدمت

مرتبط با
تارگیت

تمامی والیت
کشور

48
دارالمعلمین
اساسی و
 199مرکز
حمایوی در
والیات و

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2تربیه
معلمین دوره
ابتدایی (قبل از
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افغانی

1

2

مسؤل

در جهت

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

طﺮح های
استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور معارف

.4ج 6.فیصدی ترک /تقاعد

وزارت

معلمین از وظیفه معلمی

معارف

.4ج 7.فیصدی معلمانی که در

وزارت

 12ماه گذشته برنامه های داخل
خدمت را سپری نموده اند.

معارف

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

5

6

12%
()2017

ﺣصول
تارگﻴت

7

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020

8

9

10

ولسوالی های
کشور

خدمت و داخل
خدمت)

اداره

 .1تدویرکورس های تعلیمات
استثنایی برای معلمین
برحال مکاتب

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2تربیه
معلمین با دانش
و مهارت
تعلیمات
استثنایی

 .1تدویر کورس های
مضامین مسلکی برای
معلمین غیر مسلکی

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2تربیه
معلمین غیر
مسلکی برحال
با مضامین
مسلکی

56,366,800

 .1باز سازی و ترمیم مرکز
تربیه معلم سید جمال الدین
در کابل
 .2اعمار تعمیر دار المعلمین
و لیلیه در ولسوالی شیندند
والیت هرات
 .3اعمار لیلیه برای
دارالمعلمین ها

کابل ،لغمان،
نورستان،
نیمروز ،فراه،
ارزگان

11

 .1پالن
استراتژیک
معارف
 .2اعمار و
تجهیز مراکز
تربیه معلم
 .3فراهم آوری
دسترسی
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افغانی

1

2

مسؤل

در جهت

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

طﺮح های
استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور معارف
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

5

6

ﺣصول
تارگﻴت

7

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020

8

9

اداره

 .4اعمار کامپلکس تربیه
معلم
 .5توسعه تربیه معلم
(انکشاف و چاپ نصاب جدید
دارالمعلمین ،معیاری سازی
امتحانات ،ارتقای ظرفیت
معلمین و استادان
دارالمعلمین ،امتیاز منطقوی
برای استادان دارالمعلمین ها
و وجوه مالی برای ترمیمات
دارالمعلمین ها)

10

افغانی

1

2

مسؤل

در جهت

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

طﺮح های
استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

11

متوازن به تربیه
معلم

هدف هشتﻢ :ترویج ) (promoteرشد اقتصادی پایدار و فراگیر ،اشتغال کامل ،مناسب و مولد ) (productiveبرای همه
 8.9الی  ،2030تهیه و
تطبیق پالیسی ها جهت
توسعه گردش گری پایدار
که سبب ایجاد اشتغال،
ترویج فرهنگ و محصوالت

اطالعات
و فﺮهنگ

900,000

0.59%
2016
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70,000,000

محلی گردد.

 8.9.1سهم گردش گری در
تولید ناخالص داخلی.

وزارت

 .1پروژه سازی وتطبیق
برنامه های حمایتی و
انکشافی برای رشد صنعت
توریزم جهت تطیق پالیسی
ملی گردشگری .
 .2تدوین معیار ها خدماتی ،
ارتقای ظرفیت سکتور
خصوصی

مرتبط با
تارگیت

 .1کمبود
ظرفیت الزم
مسلکی در
بخش توریزم

 .1قانون توریزم،
 .2پالن
استراتیژیک
وزارت
 .3مقرره
تاسیس بود و
باش،
 .4مقرره
ترانسپورت
توریستی و
مقرره هوتل
های دولتی.
 .5معیاری
سازی خدمات

 .1تهیه دیتابیس
 .2تحقیقات روی
منابع توریستی
 .3آگاهی دهی
جهت بازاریابی
صنعت توریزم و
ارتقای ظرفیت

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور معارف
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

5

6

ﺣصول
تارگﻴت

7

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020

8

9

اداره

10

افغانی

1

2

مسؤل

در جهت

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

طﺮح های
استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

11

توریستی مطابق
استندرد های
بین المللی
 .6مسلکی
سازی و ارتیقای
ظرفیت
,کارمندان
دولتی و سکتور
خصوصی از
طریق
 8.9.2نسبت اشتغال در صنعت
گردشگری از مجموع اشتغال .به
تفکیک:
الف .ذکور
ب .اناث

وزارت
اطالعات
و فﺮهنگ

4,000,000
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70,000,000

0.65% .1
)(2016

 .1تجهیز و انکشاف
انستیتوت توریزم .
 .2راه اندازی برنامه های
آگاهی عامه.
 .3ایجاد بورد عالی توریزم.
 .4تشویق و تسهیل و فعالیت
های سکتور خصوصی در
راستای سرمایه گذاری باالی
منابع توریستی.
 .5تطبیق برنامه های
حمایتی برای بهبود فعالیت
های متشبیثیین صنایع
دستی.

مرتبط با
تارگیت

کمبود سرمایه
گذاری باالی
منابع توریستی

 .1قانون توریزم
 .2پالن
استراتیژیک
وزارت
 .3مقرره
تاسیس بود و
باش
 .4مقرره
ترانسپورت
توریستی و
مقرره هوتل
های دولتی
 .5حمایت
وگسترش
فعالیت های
سکتور خصوصی

 .1تهیه وسایل
ترانسپورتی برای
میدان های هوایی
کابل ،هرات ،بلخ،
بامیان قندهار به
منظور عرضه خدمات
توریستی به
سیاحین،
 .2برگزاری نمایش
گاه هاْ و برنامه های
ارتقای ظرفیت برای
متشبثین
 .3توسعه فعالیت
های صنایع دستی.
 .4تهیه برنامه های
بازاریابی و آگاهی

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور معارف
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

5

6

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020

7

8

9

مرتبط به
تارگیت است

نبود امنیت در
والیات کشور و
کمبودبودجه در
بخش ترمیم
آبدات و
حفریات ساحات
باستانی

در جهت
ﺣصول
تارگﻴت

اداره

10

11

در بخش های
مختلف خدماتی

عامه برای بلند بردن
سطح آگاهی عامهٍ.
توسعه توریزم
داخلی.
 .5فعال سازی
انستیتوت گردشگری
مطابق معیار های
بین المللی توریستی.

اجرای فعالیت
ها در مطابقت
به قانون حفظ
اثار تاریخی و
فرهنگی کشورو
استراتیژی اداره
جریان داشته
تحت اثر
معینیت
فرهنگی

 .1حفریات ساحات
باستانی مرکز و
والیات کشور
 .2سروی و پروژه
سازی  20آبده
تاریخی مرکز و
والیات کشور
 .3ترمیم  20آبده
تاریخی کشور در
سطح مرکز و والیات
کشور
 .4ارتقای ظرفبت
تعداد  18کارمند

افغانی

1

2

مسؤل

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

طﺮح های
استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

هدف یازدهﻢ :ساختن شهرها و شهرک های ) (human settlementsهمه شمول ،مصئون ،مقاوم ) (resilientو پایدار
 11.4افزایش تالش ها
برای حفاظت و مصئونیت
میراث های فرهنگی و
طبیعی.

اطالعات
و فﺮهنگ

178.340.000

0.129%
(2016

400.000.000

 11.4.1سهم بودجه ملی که
جهت حمایت و حفاظت از
میراث های طبیعی ،فرهنگی ،و
همچنان سایت های میراث
جهانی اختصاص داده شده است.

وزارت

 .1سروی و پروژه سازی 21
آبده تاریخی و مراقبت از 13
آبده تاریخی .
 .2پروژه سازی تعمیر جدید
موزیم ملی.
.3حفریات ساحات باستانی
در پنج والیت.

هدف دوازدهﻢ :حصول اطمینان از شیوه های پایدار تولید و مصرف
کشورهای توسعه یافته
بمنظورتقویت و توانمند

بمنظور حفاظت از محیط زیست،
تولید انرژی پاک ،افزایش

علوم

0

 .1استراتیژیک
پالن اکادمی

 .1پروژه های علمی
و تحقیقی
 .2جدا سازی زباله
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16,380,000

.12اﻟف جذب حمایت

.12اﻟف 1.انجام تقیقات علمی

اکادمی

مرتبط با
تارگیت

شهرهای بزرگ
کشور
(کابل،جالل

شهر کابل

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور معارف

سازی ظرفیت های علمی و
تکنولوژیکی برای تطبیق
شیوه های پایدار تولید و
مصرف.

.12ب انکشاف و تطبیق

.12ب 1.تعداد پالیسی ها و

وزارت

ابزار ها جهت نظارت از
فعالیت های گردشگری
پایدار که باعث اشتغالزایی،
ترویج فرهنگ و محصوالت
محلی گردد

استراتیژی های گردشگری پایدار
همراه با پالن های تطبیقی و
ابزار های نظارتی

اطالعات
و فﺮهنگ
0

 .1طی مراحل و نهایی سازی
پالیسی نظارتی فعالیت های
توریستی.
 .2تهیه میکانیزم منظم برای
توسعه فعالیت های متشبثین
صنایع دستی

تارگﻴت

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020

اداره

8

7

9

10

11

آباد ،مزارشریف،
کندهار ،هرات)

علوم افغانستان
2027-2017
 .2توانمند
سازی نهادها و
شهروندان برای
مدیریت زباله
های شهری
 .3دریافت راه
کار های علمی
و عملی برای
رسیدن به خود
کفایی اقتصادی

های جامد در مبدا
 .3بررسی امکانات
پروسس زباله های
شهری و تولید
کودعضوی
 .4تحقیق پیرامون
زمینه های رسیدن
به خودکفایی
اقتصادی

نبود هماهنگی
الزم با جوانب
ذیدخل

 .1قانون توریزم،
 .۲مقرره
تاسیس بود و
باش،
 .۳طرزالعمل
فعالیت
انستیتوت و
بازاریابی توریزم.

 .1طرزالعمل نظارت
بر فعالیت های
سکتور خصوصی
توریستی.

هدف شانزدهﻢ :ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار ،ایجاد دسترسی به عدالت برای همه و تشکیل نهاد های موثر ،حسابده و همه شمول در تمام سطوح

صفحه * 64

21,000,000

1

2
تولیدات داخلی و رسیدن به خود
کفایی

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

5

6

ﺣصول

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

افغانی

مسؤل

در جهت

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

طﺮح های
استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور معارف

و فﺮهنگ

49
)(2016

وزارت
و فﺮهنگ

1
)(2016

 .1طرح و ترتیب فورم
ارزیابی
 .2ایجاد کمیته های کاری
 .3ارایه همکاری تخنیکی

23,225,825,312

مجموع

10

11

مرتبط با
تارگیت

 .1عدم رعایت
قانونحق
دسترسی به
اطالعات،
 .2برخورد غیر
حرفه ای برخی
از رسانه ها و
خبرنگاران

 .1قانون رسانه
های همگانی،
 .2قانون حق
دسترسی به
اطالعات،
 .3مقرره طرز
تاسیس و
فعالیت رسانه
های همگانی

 .1گسترش سطح
هماهنگی با
گردانندگان رسانه
های همگانی،
 .2توجه بیشتر به
ظرفیت سازی رسانه
ها و ژورنالیستانْ،
 .3توسعه و تجهیزات
نشرات سکتور دولتی

9

8

مرتبط با
تارگیت

مشکل نا امنی،
عدم اطاعت
پذیری از قانون

قانون حق
دسترسی به
اطالعات

 .1آموزش مقامات
محلی در مورد
چگونگی ارایه
معلومات به
متقاضیان اطالعات
از طریق تدویر
کارگاه های آموزشی
37

مجموع
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7,572,577,000

62

اداره مربوط ازبودجه

اطالعات

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

اطالعات

7

اداره

7,000,000

 16.10.2تعداد قوانین ،مقرره
ها و پالیسی هایکه دسترسی
عمومی را به اطالعات تضمین
می نمایند ،اتخاذ و تطبیق
گردیده اند

وزارت

 .1تدویر دوامدارجلسات
کمیته مشترک
 .2گسترش فعالیت کمیته
مشترک در سطح والیات
 .3تدویر ورکشاپها و
سمینارهای آگاهی دهی به
خبرنگاران ،منسوبین پولیس
و مقامات محلی
 .4گسترش تیراژ و چاپ
همزمان در سطح زون ها،
بهبود کیفی محتوای نشرات،
ظرفیت سازی خبرنگاران

تارگﻴت

اوﻟویت)

شدید

موجود در

()2020

افغانی

 .16.10حصول اطمینان از
دسترسی عام به اطالعات و
حمایت از آزادی های
اساسی مطابق به قوانین
ملی و موافقتنامه های بین
المللی

3

4

5

6

ﺣصول

پذیﺮ (دارای

آسﻴب پذیﺮ

پاﻟﻴسی های

پﻴشنهادی اﻟی

21,000,000

1

2
 16.10.1تعداد موارد تآئید
شده قتل ،اختطاف ،مفقودی
اجباری ،بازداشت خود سرانه و
شکنجه ژورنالستان ،کارمندان
رسانه ها ،اعضای اتحادیه تاجران
و فعالین حقوق بشر در  12ماه
گذشته.

مسؤل

در جهت

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

طﺮح های
استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های
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سکتور صحت
هدف و دیدگاه سکتور صحت
دی گاه سکتور صحت و تغذی همانا ،صحت بهتر فزیکی ،روانی و اجتماعی برای تمام افغانها بوده که در رو شنایی این دیدگاه هدف
کلی این سکتور عبارت از کار و فعالیت موثر با جوامع و شرکای انک شافی برای بهبود و ضعیت صحی و تغذی مردم افغان ستان ،با
تمرکز بیشتر بر زنان و اطفال و ساحات محرومتر کشور میباشد.
وزارت صااحت عامه یگانه نهاد دولتی اساات که مساائولیت تامین صااحت تمام اتباع کشااور را بعهده دارد .یکتعداد وزارت خانه ها و
ادارات دولتی دیگر نیز فعالیت های را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باالی صحت مردم اثر گذار است ،انجام میدهند .شرکای
انک شافی ،مو س سات غیر دولتی ،انجمن های م سلکی ،نهادهای نظارتی ،و سکتور خ صو صی نیز از جمله شرکای مهم و دخیل در
بخش صحت اند.
از سال ها بدین سو ،سکتور صحت افغان ستان با حمایت های مالی و تخنیکی تمویل کنندگان و شرکای انک شافی به پی شرفت های
چشمگیر در قسمت بهبود وضعیت صحی مردم کشور دست یافته است .این دستآورد ها بویژه در عرصه افزایش سطح دسترسی و
پو شش به خدمات صحی ا سا سی ،بهبود کیفیت خدمات صحی و تقویت مدیریت نهادی میبا شد .د ست آورد های کلیدی سکتور
صحت از طریق اجراآت استراتیژیک ،نهادی و عملیاتی مؤثر سیستم صحی جدید و ارتقأ یافته ،میسر گردیده است.
حکومت متعهد ا ست از طریق تمرکز منابع به خ صوص به زنان و کودکان و ساحاتیکه از خدمات صحی کافی برخوردار نی ستند و از
طریق همکاری موثر با جوامع و سااایر همکاران انکشااافی ،از تطبیق سااریع خدمات صااحی با کیفیت برای همه مردم افغانسااتان
اطمینان حا صل نماید .پالن راهبردی ملی صحت و پالی سی ملی صحت برای سال های  2015-2020از جمله پالن های مهمی
در عرصه تحقق اهداف انکشاف پایدار افغانستان خواهد بود.
وزارت صحت عامه ج.ا.ا متوقع است که با تطبیق راهبرد پنج ساله مقدار اعظم از چالش ها فرا روی سیستم صحی رفع شده و عرضه
خدمات صاااحی ابتدایی ،ثانوی و ثالثی تقویت گردد .گرچه راهبرد  2015الی  2020وزارت صاااحت عامه ج.ا.ا قبل از طرح و نهایی
سازی اهداف انکشاف پایدار افغانستان طرح ریزی و تدوین گردیده ولی شش ساحه ا ستراتیژیک در این راهبرد تمام اهداف تارگیت
ها و شاااخص های اهداف انکشاااف پایدار را تحت پوشااش قرار داده اساات .ایجاب مینماید تا وزارت صااحت عامه کشااور از تطبیق
شاخص های اهداف انکشاف پایدار مطئمین گردد ،زیرا این اهداف راهبرد استراتیژی وزارت را نیز در بر دارد.

نتایج متوقعه سکتور صحت اﻟی 2030
سکتور صحت دارای ( )2هدف  )11(،تارگیت و ( )20شاخص میباشد و عمدتآ باالی زندگی صحتمند شهروندان و بهبود رفاه عامه
برای همه در تمام مراحل سنی تمرکز دارد .این سکتور باالی موضوعات چون کاهش سوء تغذی کودکان ،کاهش مرگ و میر اطفال،
خ صو صآ اطفال زیر سن  5سال و نوزادان ،کاهش مرگ و میر مادران ،کنترول امراض ساری در ک شور خ صو صآ توبرکلوز ،مالریا و
ایدز ،کنترول امراض غیر ساری مخ صو صآ امراض قلبی و امراض سرطانی ،کاهش ا ستفاده از تنباکو و مواد مخدر در بین جوانان،
افزایش مراکز تداوی برای اساتفاده کننده گان مواد مخدر ،افزایش تعداد کارکنان صاحی و همچنان دساترسای به خدمات صاحی
معیاری ،با کیفیت و عادالنه تمرکز دارد.
سکتور صحت الی سال  2020به نتایج متوقعه ذیل ،نایل خواهد آمد:
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فی صدی نفوس که د ستر سی به خدمات صحی ا سا سی با کیفیت و عادالنه در فا صله  2ساعت پیاده روی ( 10کیلو متر)
دارند ،از  88فیصد به  90فیصد ،افزایش خواهد یافت.



شیوع سوء تغذی مزمن(قدکوتاهی) در اطفال کمتر از پنج سال ( نسبت قد برسن) کمتر از ( منفی  ) ۲انحراف معیاری از
میانگین معیار رشد اطفال ،از  40.9فیصد در سال  2013به  36.5فیصد در سال  ،2020کاهش خواهد نمود.



شیوع سوء تغذی حاد در اطفال کمتر از پنج سال ( نسبت قد برسن) کمتر از ( منفی  ) ۲انحراف معیاری از میانگین
معیار رشد اطفال ،از  9.5فیصد در سال  2013به  8فیصد در سال  ،2020کاهش خواهد نمود.



نسبت مرگ و میر مادران در هر  100هزار والدت زنده ،از  661تن به  450تن ،کاهش خواهد کرد.



تناسب والدت های که توسط ماهرین والدی صورت گرفته است ،از  51فیصد به  60فیصد ،افزایش خواهد نمود.



میزان مرگ و میر اطفال زیر سن  5سال و نوزادان (در هر یکهزار والدتهای زنده) به ترتیب از  55تن به  46تن و از 36

تن به  30تن ،نزول خواهند نمود.



تعداد واقعات توبرکلوز در هر صد هزار نفوس در سال ،از  189به  142واقعه ،کاهش خواهد یافت.



تعداد واقعات مالریا در یکهزار نفر در سال ،از  11مورد به  8واقعه ،کاهش خواهد نمود.




فیصدی احتمال مرگ و میر بیماران قلبی ،سرطان ،شکر ویا بیماری های مزمن تنفسی در افغانستان (بین سنین  30الی
 70سالگی) ،از  31فیصد به  27فیصد ،کاهش خواهد یافت.
تناسب خانم های که در سن باروری قرار دارند (بین سنین  )49 – 15و دسترسی به روش های مدرن برای ایجاد فاصله
بین والدت ها را دارند ،از  20فیصد به  30فیصد ،افزایش خواهد نمود.



میزان حاملگی خانم ها بین سنین ( ،)19 – 13از  12فیصد به  9.9فیصد ،کاهش خواهد یافت.



فیصدی نفوس که دسترسی پایدار به ادویه و واکسین قابل پرداخت دارند ،از  60فیصد به  82فیصد ،افزایش خواهد یافت.



تعداد و تعمیم کارمندان صحی (هر یکهزار نفوس) ،از  1.05تن  1.09تن ،افزایش خواهد نمود.



فیصدی تخصیص بودجه دولت برای سکتور صحت ،از  5فیصد به  5.5فیصد ،بلند خواهد رفت.

با حصول شاخص های فوق ،ما یک قدم به تحقق اهداف انکشاف پایدار نزدیک خواهیم شد.

اهداف و تارگﻴت های سکتور صحت اﻟی سال ۲۰۲۰
سکتور صحت حاوی هدف سوم ( حصول اطمینان از زندگی صحتمند و ترویج رفاه برای همه در تمام مراحل سنی) و هدف دوم (محو
گرسنگی؛ تامین امنیت غذایی و بهبود تغذیه؛ و ترویج زراعت پایدار) ،میباشد.
همچنان این سکتور دارای  11تارگیت و  20شاخص ،میباشد .بر عالوه تعداد  42برنامه /پروژه به این سکتور اختصاص یافته که
بودجه عمومی آن حاوی مبلغ ( 65میلیارد افغانی) ،میشود.
در این سکتور در حدود  16پالیسی و استراتیژی ،موجود بوده و به تعداد  41فعالیت جدید برای رسیدن به اهداف انکشاف پایدار
پیشنهاد گردیده است .جهت تطبیق فعالیت های پیشنهادی الی سال  2020به مبلغ ( 26.3میلیارد افغانی) نیاز است.
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جدول انطباق دهی سکتور صحت
افغانی

ﺑودجه موجود ﺑه

3

4

5

تارگﻴت

6

7

ﺣصول

اوﻟویت)
8

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

9

10

11

افغانی

1

2

مسؤل

در جهت

پذیﺮ (دارای

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

12

هدف دوم :محو گرسنگی؛ دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه؛ و ترویج ) (Promoteزراعت پایدار

عامه

وزارت
صحت
عامه

مرتبط با
تارگیت

526,176,000

9.5%
2016

تداوی اطفال مصاب سوتغذی
حاد شدید در  127مرکزداخل
بستر  967 ,مرکزخارج بستر و
اطفال مصاب سوتغذی متوسط
در  567مرکزصحی

تمام والیات
افغانستان

بدخشان ،بادغیس،
بغالن ،بلخ ،بامیان،
دایکندی ،فاریاب ،غور،
هلمند ،هرات،
جوزجان ،کندهار،
کندوز،
ننگرهار،نورستان،
سمنگان ،سرپل ،تخار،
ارزگان و زابل.

 .1استراتیژی ملی تغذی
عامه ،سال  2016الی
2020
 .2مشوره دهی تغذی
شیرخواران و اطفال خورد
سال
 .3پروگرام اهتمامات
سوتغذی حاد
 .4برنامه توزیع
مایکرونیوترینت
 .برنامه سرویالنس تغذی

 1.فزایش سایت های
تداوی سوتغذی حاد
 .2یک سان سازی پروگرام
اهتمامات سوتغذی حاد در
تمام مراکزصحی
 .3برنامه های وقایوی و
مشوره دهی تغذی اطفال
شیرخواران

438,480,000

40.9
2013

1,052,352,000

 2.2.2میزان شیوع
سوء تغذی حاد در
کودکان زیر سن 5
سال.
وزن برقد که کمتر از -
 2و باالتر از  +2از حد
اوسط وزن معیاری
(استندرد) اطفال باشد،
بر اساس تعریف معیاری
وزن اطفال (سازمان
جهانی صحت)

صحت

876,960,000

 2.2الی سال ،2030
محو تمام انواع سوء
تغذی ،و همچنان الی
سال  2025دستیابی به
اهداف توافق شده بین
المللی در رابطه به قد
کوتاهی و الغری
کودکان زیر سن 5
سال ،و تامین نیازمندی
های تغذیه دختران
نوجوان ،زنان باردار،
زنان شیرده و
کهنساالن.

 2.2.1میزان شیوع
سوء تغذی مزمن
(کوتاهی قد در کودکان
زیر سن  5سال).
رشد قد بر سن که
کمتر از  -2از حد اوسط
رشد قد استندرد اطفال
باشد ،بر اساس تعریف
رشد معیاری قد اطفال
(سازمان جهانی صحت)

وزارت

 .1مشوره دهی تغذی
شیرخواران به سطح مراکز صحی
و جامعه
 .2نظارت و ارزیابی رشد اطفال
 .3ارتقاء تغذی

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات
افغانستان

فراه ،نورستان ،کنر،
پکتیا ،غور ،ننگرهار،
بادغیس ،بامیان،
سرپل ،بدخشان،
جوزجان ،فاریاب،
کاپیسا ،سمنگان،
تخار ،اروزگان ،کندوز،
کندهار ،دایکندی
وزابل

 .1استراتیژی ملی تغذی
عامه ،سال  2016الی
2020
 .2مشوره دهی تغذی
شیرخواران و اطفال خورد
سال
 .3پروگرام اهتمامات
سوتغذی حاد
 .4برنامه توزیع
مایکرونیوترینت
 .برنامه سرویالنس تغذی

 .1استخدام مشوره
دهندگان تغذی در هر
مرکز صحی برای مشوره
دهی تغذی شیرخواران و
اطفال خورد سال
 .2پروګرام اهتمامات
سوتغذی حاد
 .3برنامه توزیع
مایکرونیوترینت
.4غنی سازی مواد غذایی (
ارد گندم و نمک ایودیندار)

هدف سوم :حصول اطمینان از زندگی صحتمند و بهبود رفاه عامه برای همه و در همه سنین

عامه

63,385,070

صحت
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88,739,000

 3.1الی سال ،2030
کاهش نسبت مرگ و
میر مادران ناشی از

 3.1.1نسبت مرگ و
میر مادران در هر 100

وزارت

661.1
الف.
ب.

 .1پروژه حمایت ،پروژه تطبیق
کتاب صحت مادر و طفل
 .2پروژه های MSI-A

مرتبط با
تارگیت

نورستان ،بادغیس،
ارزگان ،بدخشان،
کنرها ،غور،

نورستان ،بادغیس،
ارزگان ،بدخشان،
کنرها ،غور،

 .1استراتیژی صحت
باروری ،مادر ،نوزادر ،طفل و
نوجوانان 2021-2017

 .1ازدیاد آگاهی دهی عامه
برای استفاده از خدمات
صحی برای مادران
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جدول انطباق دهی سکتور صحت

صحت
عامه

30,019,318

55
2015

افغانی

وزارت

 .1برنامه های موسسات تطبیق
کننده  BPHSدر بخش
اهتمامات همه جانبه امراض
دوره نوزادی و طفولیت
( )IMNCIدر تسهیل صحی و
جامعه ،زینک و ORS

مرتبط با
تارگیت

نورستان ،بادغیس،
ارزگان ،بدخشان،
کنرها ،غور،
دایکندی ،هلمند،
بغالن ،سمنگان،
پکتیکا ،کندهار،
تخار ،فاریاب

نورستان ،بادغیس،
ارزگان ،بدخشان،
کنرها ،غور ،دایکندی

 .1استراتیژی صحت
باروری ،مادر ،نوزاد ،طفل و
نوجوانان 2021-2017
 .2تاسیس آشیانه های
صحی ( )FHHبرای بهبود
دسترسی به خدمات عادالنه
صحی برای مادران

 .1تاسیس آشیانه های
صحی برای بهبود دسترسی
به خدمات عادالنه صحی
برای مادران

مرتبط با
تارگیت

هرات ،جوزجان،
سرپل ،بلخ،
سمنگان ،غزنی،
بامیان ،بغالن،
لغمان ،ننگرهار،
میدان وردک،
پروان ،کاپیسا

نورستان ،بدخشان،
غور ،دایکندی کندهار،
فاریاب

 .1استراتیژی صحت
باروری ،مادر ،نوزاد ،طفل و
نوجوانان 2021-2017
 .2توسعه برنامه اهتمامات
همه جانبه امراض دوره
نوزادی و طفولیت
( )IMNCIدر تسهیل صحی
و جامعه و توسعه تطبیق و
استفاده از زینک و او آر اس
برای جلوگیری از وفیات
اطفال

 .1برنامه ابتکار بهبود
مراقبت های شفاخانه
اطفال ()PHI
 .2برنامه تریاژ ،ارزیابی و
تداوی عاجل اطفال شدیدا
مریض ()ETAT
 .3برنامه انکشاف مقدم
طفولیت ()ECD

6,422,108

عامه

51%
2015

ﺑودجه موجود ﺑه

صحت

8
دایکندی ،هلمند،
بغالن ،سمنگان،
پکتیکا ،کندهار،
تخار ،فاریاب

9

10
 .2توزیع تابلیت های
کلسیم برای خانم های
حامله
 .3توزیع تابلیت های
میزوپروستول در جامعه
برای جلوگیری از خونریزی
های زمان حمل
 .4تطبیق و توزیع کتاب
صحت طفل و مادر.

11
 .2ارتقای ظرفیت
 .3تقرر کادر مسلکی جهت
بهبود عرضه خدمات قابلگی
و والدی

صفحه * 70

12

60,038,636

 3.2الی سال ،2030
پایان دادن به مرگ و
میر قابل جلوگیری
)(Preventable
نوزادان و اطفال زیر سن
 5سال ،به هدف کاهش
دادن مرگ و میر
نوزادن به حداقل 15
طفل در هر یکهزار
تولدات زنده و  25نفر

 3.2.1میزان مرگ و
میر اطفال زیر سن 5
سال (درهر یکهزار
والدتهای زنده).

وزارت

 1برنامه های اداره UNFPA
جهت ایجاد و توسعه آشیانه های
صحی

6

7

اوﻟویت)

12,844,216

 3.1.2تناسب والدت
های که توسط ماهرین
والدی صورت گرفته
است (از مجموع والدت
ها).

3

4
.2
)(2017

5
 .3برنامه توزیع کلسیم
 .4برنامه توزیع میزوپروستول

تارگﻴت

ﺣصول

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

افغانی

1
زایمان به کمتر از 70
تن در هر صد هزار
والدت زنده.

2
هزار والدت زنده .به
تفکیک:
 .1مجموع
الف .شهری
ب .دهاتی
 .2گروه سنی

مسؤل

در جهت

پذیﺮ (دارای

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور صحت

وزارت
صحت
189
2016

666,576,125

عامه

 .1پروژه بلند بردن راهبردهای
ابتکاری برای جوابگوی چالش
های موجود در واقعه یابی
توبرکلوز

مرتبط با
تارگیت

استفاده کنندگان
مواد مخدر زرقی
زنان دارای رفتار
پر خطر
مردان دارای رفتار
پر خطر
زندانیان

استفاده کنندگان مواد
مخدر زرقی
زنان دارای رفتار پر
خطر
مردان دارای رفتار پر
خطر
زندانیان

پالین ستراتیژیک ملی سوم
( )NSP IIIاز سال ۲۰۱۶
الی ۲۰۲۰
پالیسی ملی کنترول ایدز

 .1برنامه های کاهش
اضرارجهت جلوگیری انتقال
اچ آی وی
 .2خدمات وقایوی و
تداوی ،نظارت و ارزیابی و
کنترل انتان

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات
افغانستان به
خصوص کابل
،هرات
،ننگرهار،قندوز
،پکتیا

عموماٌ زنان نسبت به
مردان زیادتر به
توبرکلوز مصاب
میگردند بخصوص در
مناطق که دسترسی به
خدمات صحی کمتر
است مانند والیات نا
امن و مناطق که
بیشتر به فقر دچار

 .1رهنمود تشخیص و
تداوی توبرکلوز
 .2رهنمود مدیریت ادویه
توبرکلوز
 .3رهنمود های مرتبط به
البراتوار و واقعه یابی
توبرکلوز حساس و مقاوم به
دوا

 .1بلند بردن راهبردهای
ابتکاری برای جوابگوی
چالش های موجود در
واقعه یابی توبرکلوز

700,000,000

0.01%

افغانی

عامه

ﺑودجه موجود ﺑه

صحت

17,640,000

وزارت

 .1آگاهی دهی
 .2توزیع و جمع آوری سرنج
های معقم نزد معتادین زرقی
 .3توزیع دوا برای نفوس های
مورد نظر
 .4راهکار های آموزش و آگاهی
دهی نفوس جهت وقایه

7
مرتبط با
تارگیت

8
هلمند ،پکتیکا،
نیمروز ،جوزجان،
دایکندی ،فاریاب،
سمنگان

9
ارزگان ،سرپل ،پروان،
نورستان ،بامیان ،تخار،
بدخشان ،غزنی ،بغالن،
بادغیس ،وردگ،
لغمان ،کندهار ،غور،
ننگرهار

10
 .1استراتیژی صحت
باروری ،مادر ،نوزاد ،طفل و
نوجوانان 2021-2017
 .2توسعه تطبیق جل
کلورهگزیدین برای
جلوگیری از انتانات حبل
سروی نوزادان
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افغانی

عامه

36
2015

11
 .1تاسیس وارد های
مراقبت نوزادان

12

13,998,098,626

 3.3.2تعداد واقعات
توبرکلوز در هر صد
هزار نفوس در یک سال
گذشته

صحت

تارگﻴت

اوﻟویت)

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

 3.3الی سال ،2030
پایان دادن به بیماری
های قابل شیوع
)(Epidemics؛ از
جمله ایدز ،توبرکلوز،
مالریا ،بیماری های
غفلت شده
)(neglected
گرمسیری و مقابله با
هپتایتز ،بیماری های
ناشی از نوشیدن آب
غیر صحی و سایر
بیماری های ساری.

 3.3.1تعداد واقعات
جدید  HIV/AIDSدر
جریان یکسال گذشته
در هر یکهزار نفوس غیر
ملوث.
 .1مجموع
الف .ذکور
ب .اناث
ج .نفوس کلیدی
(معتادین زندانیان زنان
و مردان دارای رفتار
پرخطر )

3
وزارت

4

5
 .1برنامه های دفتر یونسیف
برای گسترش استفاده از جل
کلورهگزدین
 .2برنامه های موسسات تطبیق
کننده BPHS

6

ﺣصول

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

146,874,000

1
در هر یکهزار طفل زیر
سن  5سال.

2
 3.2.2میزان مرگ و
میر نوزادان (در هر
یکهزار والدتهای زنده).

مسؤل

در جهت

پذیﺮ (دارای

490,000,000

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور صحت

11
2016

عامه

.الف

140,000,00
0

صحت

تماما والیات کشور

والیات شرقی کشور

 .1پالن ملی استراتیژی
مالریا از کنترول به طرف
محو مالریا سال  2018الی
2022
 .2تقویت سیستم های
عرضه و مدیریت دواها یکجا
با خدمات وقایوی برای
افرادی که در معرض خطر
هستند

 .1استفاده کنندگان
مواد مخدر زرقی
 .2زنان دارای رفتار پر

 .1ستراتیژی ملی هیپاتیت
از سال  2016الی 2020

مرتبط با
تارگیت

 .1یافتن تعداد
واقعات و شیوعات
هیإتیت بی و سی

11

12

 .1تداوم پروژه مدیریت
مالریا به سطح جامعه

 .1برنامه های کاهش
اضرارجهت جلوگیری انتقال
هیپاتیت
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315,000,00
0

 3.3.4میزان مبتالیان
به هیپاتیت  Bدر هر

وزارت

 .1توزیع و جمع آوری سرنج
های معقم نزد معتادین زرقی
 .2تطبیق واکیسن هیپاتیتز B

مرتبط با
تارگیت

8

9
هستند.ضمنا این
مریضی در عودت
کننده گان و بیجا شده
گان داخلی نیز بیشتر
میباشد

10
 .4سیستم ثبت واقعات به
شکل الکترونیک و
کارتوتیک
 .5تقویت شبکه البراتواری،
گسترش حمایت PMDT
به والیات و افزایش
سکرینینگ گروه های پر
خطر TB / HIV 2
 . .6تقویت سیستم های
عرضه و مدیریت دواها یکجا
با خدمات وقایوی برای
افرادی که در معرض خطر
هستند
 .7تقویت نظارت ،نظارت و
ارزیابی و کنترل انتان

14,574,000,000

عامه

افغانی

صحت

ﺑودجه موجود ﺑه

وزارت

 .1مدیریت واقعات مالریا
 .2اقدامات وقایوی برای
جلوگیری از مرض مالریا
 .3تقویت سیستم سرویالنس
مالریا
 .4جلوگیری و کنترول اپیدیمی
های مالریا

6

7

اوﻟویت)

3,281,600,000

 3.3.3تعداد واقعات
مالریا در هر یکهزار نفر
در یک سال گذشته.

3

4

5

تارگﻴت

ﺣصول

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

افغانی

1

2

مسؤل

در جهت

پذیﺮ (دارای

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور صحت
افغانی

ﺑودجه موجود ﺑه

4

6

7

 .1پروژه عرضه خدمات صحی
برای مریضان سرطانی از طریق
برنامه ملی کنترول سرطان

وزارت
صحت
عامه

35,525,000

31%
)(2010

مرتبط با
تارگیت

اوﻟویت)
8
 .2ظرفیت سازی
برای سکریننیگ و
تداوی
 .3شروع و ارتقای
ظرفیت تداوی
 .4دریافت منابع
برای تطبیق
ستراتیژی موجوده
هیپاتیت
تمام نفوس کشور

9
خطر
 .3مردان دارای رفتار
پر خطر
 .4زندانیان

افراد باالتر از سن ۳۰
سال

10
 .2تقویت و انکشاف منابع
بشری،
 .3توزیع و جمع آوری
سرنج های معقم نزد
معتادین زرقی
 .4تطبیق واکیسن هیپاتیتز
B
 .5راهکار های آموزش و
آگاهی دهی نفوس جهت
وقایه
 .1استراتیژی ملی کنترول
امراض غیر ساری
 .2برنامه ملی کنترول
سرطان
 .3تداوی بیماران
قلبی،مزمن تنفسی و شکر
در شفاخانه صدری ابن سینا
 .4برنامه ملی کنترول
سرطان

11

 .1فعال ساختن ادارات
کنترول امراض غیر ساری
در  32والیت
 .2فعال ساختن مراکز
تداوی امراض غیر ساری در
چوکات EPHS
 .3ایجاد پروگرامهای ملی
در جهت کنترول دیابت،
امراض قلبی ،و مصونیت
جاده
 4ایجاد مراکز آگاهی دهی
در مورد امراض سرطانی
جهت تشخیص به موقع و
جلوگیری از این مرض
 5.انجام تحقیقات
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افغانی

 3.4الی سال ،2030
کاهش مرگ های نا
بهنگام از بیماری های
غیرساری به یک سوم،
از طریق جلوگیری،
تداوی و بهبود صحت
روانی و تندرستی.

 3.4.1فیصدی احتمال
مرگ و میر بیماران
قلبی ،سرطان ،شکر ویا
بیماری های مزمن
تنفسی در افغانستان
(بین سنین  ۳۰الی ۷۰
سالگی)

3

ب.
% 4.5
)(2016

5
برای نفوس های مورد نظر
 .3راهکار های آموزش و آگاهی
دهی نفوس جهت وقایه

تارگﻴت

ﺣصول

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

12

109,900,000

1

2
 100هزار شخص در
یک سال .به تفکیک:
الف .به سطح ملی
ب .فیصدی واقعات
 +HBدر مراکز VCT

مسؤل

در جهت

پذیﺮ (دارای

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور صحت
افغانی

ﺑودجه موجود ﺑه
641,900,000

عامه

BPHS/EPHS .1
 .2پروژه حمایت
UNFPA .3
MSI .4
ASMO .5

وزارت
صحت
عامه

مرتبط با
تارگیت

1,314,911,157

20%
)(2015

7
مرتبط با
تارگیت

8
همه والیات کشور

9
شهر های والیات و
ساحات سرحدی در
والیات مرزی

10
 .1پالیسی ملی کاهش
تقاضای مواد مخدر
 .2تداوی معتادین مواد
مخدر در مراکز بستر دار و
در منازل

11
 .1عرضه خدمات تداوی
برای معتادین در 32
والیت کشور
 .2توسعه مراکز در دو
والیت دیگر

نورستان ،سمنگان،
کنرها ،بدخشان،
تخار ،سرپل،
دایکندی ،پکتیا،
پنجشیر ،ارزگان،
جوزجان ،خوست،
فاریاب،

نورستان ،سمنگان،
کنرها ،بدخشان ،تخار

 .1استراتیژی ملی هیپاتیت
از سال  2016الی 2020
 .2دسترسی به خدمات
تنظیم خانواده

 .1ازدیاد دسترسی به
خدمات تنظیم خانواده.
 .2ارتقای ظرفیت کارمندان
صحی برای عرضه خدمات
با کیفیت روش های
مختلف ،نظارت و ارزیابی
( Enabling
)Environment
 .3ازدیاد دسترسی به
معلومات و تقاضا برای
استفاده از میتود های
تنظیم خانواده
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افغانی

صحت

2.7%
()2016

تارگﻴت

اوﻟویت)

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

 3.7الی سال ،2030
حصول اطمینان از
دسترسی همگانی به
خدمات مراقبت های
صحی باروری؛ بشمول
فاصله میان والدت ها،
آگاهی ،تعلیم و ادغام
صحت باروری در
استراتیژی ها و برنامه
های ملی.

 3.7.1تناسب خانم
های که در سن باروری
قرار دارند (بین سنین
 )49 – 15و دسترسی
به روش های مدرن
برای ایجاد فاصله بین
والدت ها را دارند.

3
وزارت

4

5
 .1عرضه خدمات تداوی برای
معتادین در  32والیت کشور

6

ﺣصول

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

12

2,893,989,000

1
 3.5تقویت جلوگیری و
تداوی از سوء استفاده
مواد ،منجمله مواد
مخدر و استفاده مضر
الکول.

2
 3.5.2فیصدی استفاده
کننده گان مواد مخدر
که از خدمات تداوی
اعتیاد به مواد مخدر
مستفید میگردند.

مسؤل

در جهت

پذیﺮ (دارای

2,629,822,314

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور صحت
افغانی

45,773,000,000

88%
2015

مرتبط با
تارگیت

عرضه خدمات
صحی اساسی و
خدمات اساسی
شفاخانه در 31
والیت کشور مطابق
به رهنمود BPHS
و  EPHSهمچنان
تطبیق
واکسیناسیون برای
اطفال و خانم ها
جهت بلند بردن
معافیت و
جلوگیری از امراض
دوران طفولیت در
این والیات

7,652,400

عامه

7
مرتبط با
تارگیت

8
نیمروز ،فراه،
بادغیس،
تخار،کندهار،
هرات ،ننگرهار،
بدخشان ،کنر ،غور،
بامیان ،هلمند،
ارزگان ،دایکندی

9
نیمروز ،فراه ،بادغیس،
تخار،کندهار ،هرات،
ننگرهار

10
 .1استراتیژی صحت
باروری ،مادر ،نوزاد ،طفل و
نوجوانان 2021-2017
 .2عرضه خدمات دوستانه
برای جوانان
 .3برنامه صحت مکاتب

11
Health Youth( .1
)Line (YHCعرضه
خدمات دوستانه برای
جوانان
Youth Health ( .2
)Cornerبرنامه صحت
مکاتب
School Health ( .3
)Program
 .4برنامه مشاوره قبل از
ازدواج

مناطق ناامن ،مناطق
که به عرضه خدمات
صحی دسترسی ندارند
که به اساس سروی
AHS 2015 88%
مناطق افغانستان الی
فاصله  10کیلو متر یا
 2ساعت پیاده روی به
خدمات صحی
دسترسی داشت .از آن
تاریخ به بعد به تعداد
حدود  400مرکز
صحی جدید در
ساحات سفید ایجاد
گردیده است که
مناطق زیادی را تحت
پوشش قرارداده است..

 .1خدمات صحی شفاخانه
ایی ( )EPHSو خدمات
صحی اساسی( )BPHS

 .1پروژه صحتمندی
) (Sehatmandiاز اول
جوالی  2018الی ختم
سال  2021ادامه خواهد
داشت

صفحه * 75

12

چون تعهد بانک جهانی موجود است بناء کدام بودجه بیشتر ضرورت نیست

 3.8حصول اطمینان از
عرضه خدمات صحی
همگانی ،بشمول
حمایت از خطرات مالی،
دسترسی به خدمات
صحی اساسی با کیفیت،
دسترسی به ادویه و
واکسین اساسی،
مطمئن ،موثر ،باکیفیت،
و قابل استطاعت برای
همه.

 3.8.1فیصدی نفوس
که دسترسی به خدمات
صحی اساسی با کیفیت
و عادالنه در فاصله 2
ساعت پیاده روی (10
کیلو متر) دارند.

 .1تطبیق بسته ها خدماتی
 BPHSو  EPHSبا میکانیزم
عقد قرارداد ( )Contract out
با موسسات غیر دولتی ( )NGO
در  31والیت
 .2میکانیزم تقویتی ( )SMدر 3
والیت

صحت

تارگﻴت

اوﻟویت)

42,927,248

12%
2015

وزارت

ﺑودجه موجود ﺑه

3
وزارت
صحت عامه

4

5
ASRH

6

ﺣصول

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

افغانی

1

2

 3.7.2میزان
حاملگی خانم ها بین
سنین ( .)13-19

مسؤل

در جهت

پذیﺮ (دارای

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور صحت
افغانی
اخذ می نمایند

" کنوانسیون سازمان
صحی جهانی در باره
کنترول دخانیات" در
همه کشورها بشکل
مناسب.

از تنباکو (به شکل
 )Activeبین اشخاص
دارای سن  15ویا باالتر
از آن .

صحت

ﺑودجه موجود ﺑه

.3اﻟف تقویت اجرای

.3اﻟف 1.شیوع استفاده

وزارت

82.5%
2014

بودجه خاص وجود ندارد کارمندان

عامه

صحت

 .1انکشاف و بازبینی چهارچوب
تراتیژیک ایجاد عواید.
 .2انکشاف پالن دادخواهی برای
تمویل صحت.
 .3انکشاف موردسرمایه گذاری برای
بلند بردن صحت در حیث سکتور
سرمایه گذاری نه مصرفی.

موظف معاش خویش را از بودجه صحت

1

2
 3.8.2فیصدی
وابستگی سکتور صحت
به منابع خارجی.

3
وزارت

4

5

6

ﺣصول
تارگﻴت
7
مرتبط با
تارگیت

مرتبط با
تارگیت

عامه

36%
2015

اوﻟویت)
8

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

9

قابل تطبیق نیست

قابل تطبیق نیست

تمام نفوس کشور
در  34والیت
افغانستان

قشر جوان جامعه

10
 .1تطبیق بیمه صحی
اجتماعی و تطبیق تکس
های اصالحی که وزارت
صحت عامه در استراتیژی
ایجاد عواید خویش به آن
پرداخته است وابستگی به
تمویل کننده خارجی تا حد
زیاد کاهش یابد.
 .1ستراتیژی ایجاد عواید
ترتیب گردیده است که
تطبیق این استراتیژی
میزان شیوع استفاد از
تنباکو را کاهش میبخشد.
 .2افزایش مالیه بلند و
یکسان باالی تمام
محصوالت تنباکو.
 .3عاری ساختن اماکن
تجمع عامه از دود
محصوالت تنباکو.
 .4تصویب پروتوکول امحای
تجارت غیر قانونی
محصوالت تنباکو
 .5ثبت و راجستر نقاط
فروش و جلوگیری از اطفال
در خریدوفروش تنباکو

11

 .1تطبیق بیمه صحی

 .1دادخواهی برای عالمت
گذاری آن برای صحت
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افغانی

تارگﻴت ها

شاخص ها

مسؤل

در جهت

پذیﺮ (دارای

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

12

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور صحت

گیر خدمات مالی
صحی و استخدام،
انکشاف ،آموزش و
حفظ ()retention
نیروی کار صحی
درکشور.

کارمندان صحی (بر هر

صحت

یکهزار نفوس)

عامه

افغانی

.3ج افزایش چشم

.3ج 1.تعداد و تعمیم

وزارت

ﺑودجه موجود ﺑه

و انکشاف واکسین و
ادویه برای امراض
ساری و غیر ساری که
زیادتر تاثیر گذار است
باالی کشورهای در حال
انکشاف ،فراهم ساختن
دسترسی به ادویه و
واکسین قابل استطاعت
( )Affordableمطابق
به قطعنامه دوهه در
توافقنامه  TRIPSو
صحت عامه.

که دسترسی پایدار به
ادویه و واکسین قابل
پرداخت دارند.

صحت

تارگﻴت
7
مرتبط با
تارگیت

8
ساحات نا امن در
سطح کشور(.
والیت های فراه ،
هلمند  ،غور ،
نورستان  ،ارزگان،
بادغیس  ،ذابل ،
کندهار  ،نیمروز
هلمند .

9
مناطقیکه واکسین را
رد میگنند ویا جنگ
در آنجا جریان داشته
باشد .هلمند  ،ارزگان ،
کندهار ذابل و لسوالی
های اچین  ،ده باالی
والیت ننگرهار
ولسوالی های باالبلوک
 ،بکوا  ،خاک سفید ،
پشت  ،گالستان رود
والیت فراه ولسوالی
تیوره

10
 .1استراتیژی معافیت
کتلوی ملی وزارت صحت
عامه.
 .2مشارکت خصوصی و
عاهه
 .3برنامه تشدیدی واکسین
در ساحاتیکه دسترسی به
آن مشکل باشد.
 .4بلند بردن سطح آگاهی
جامعه.
 .5نظارت تقویتی از عرضه
خدمات واکسین

مرتبط با
تارگیت

تمام بست های
خالی در
ساختارتشکیالتی
وزارت صحت عامه

بست های خالی
درساختار تشکیالتی
ریاست های صحت
عامه والیات بخصوص
بست های مربوط به
کارکنان صحی زنانه و
خدمات صحی که
تاهنوز درکشور عرضه
نمیشود( جراحی قلبی،
پیوند کبد وکلیه،
جراحی عصب ،جراحی
سرطانها )

 .1طرزالعمل تعینات
بستهای پایین رتبه
 .2طرزالعمل اختصاصی
تعینات برنامه سی بی آر
(بستهای )۱-۵
 .3رهنمود منابع بشری
وقوانین نافذه درکشور
 .4انکشاف ،توظیف و حفظ
موثر قوای بشری صحی.

عامه

DQIP= 161000000

60%
2016

 .1سیستم رتب ومعاش وبرنامه
سی بی آر (استخدام کارکنان
مسلکی وغیرمسلکی در ادارات
موجود واداراتی که جدیداْ نظربه
نیازمندی ایجاد میگردند)
1.05%
2017

اوﻟویت)

11
 .1مایکروپال نینگ خانه به
خانه

افغانی

1
.3ب حمایت از تحقیق

2
.3ب 1.فیصدی نفوس

3
وزارت

4

5
 .1پالن بهبود کیفیت ارقام
 .2مرکز کنترول امراض

6

ﺣصول

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

12

350,000,000

تارگﻴت ها

شاخص ها

مسؤل

در جهت

پذیﺮ (دارای

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

 .1تداوم استخدام دربست
های رتب ومعاش وبرنامه
سی بی آر

صفحه * 77

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور صحت

12

65,096,687,178

مجموع

41
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26,349,145,040

مجموع

42

افغانی

5%
2016

ﺑودجه موجود ﺑه

عامه

7
مرتبط با
تارگیت

8
قابل تطبیق نیست

9
قابل تطبیق نیست

10
 .1پالیسی تمویل صحت
 .2استراتیژی تمویل صحت

11
 .1داد خواهی با وزارت
مالیه و دولت افغانسنان

معاش کارمندان دولتی

تخصیص بودجه دولت
برای سکتور صحت.

صحت

تارگﻴت

اوﻟویت)

معاش کارمندان دولتی

2
.3ج 2.فیصدی

3
وزارت

4

5
 .1قیمت گذاری استراتیژی پنج
ساله این وزارت جهت دریافت وجوه
الزم و مورد نیاز و در نتیجه
شناسایی خالی مالی موجود.
 .2انکشاف و بازبینی چهارچوب
استراتیژیک ایجاد عواید .در صورت
عملی شدن آن حدود بیشتر از صد
میلیون دالر به درآمد دولت افزایش
می یابد که به سکتور صحت
اختصاص یابد.

6

ﺣصول

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

افغانی

1

مسؤل

در جهت

پذیﺮ (دارای

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات آسﻴب

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

سکتور زراعت و انکشاف دهات
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

سکتور زراعت و انکشاف دهات
دیدگاه و اهداف سکتور زراعت و انکشاف دهات
دیدگاه سکتور زراعت و انکشاف دهات عبارت از تامین رفاه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی اجتماعات روستایی بخصوص طبقات فقیر
و آسیب پذیر ،تامین مصُونیت غذایی ،محو گرسنگی و رشد اقتصاد متوازن در کشور میباشد.
هدف این سکتور عبارت از رشد و توسعه زراعت ،بلند بردن سطح زندگی مردم در روستا ها ،داشتن محیط زیست سالم و عاری از
کشت کوکنار از طریق هماهنگی و تطبیق پالن های انکشافی اقتصادی و اجتماعی وزارت های زراعت ،آبیاری و مالداری ،مواد مخدر،
احیاء و انکشاف دهات ،اداره ملی حفاظت محیط زیست و اداره مستقل اراضی می باشد.
افغانستان  652هزار کیلومتر مربع مساحت دارد که از این جمع  12فیصد آنرا اراضی قابل کشت 3 ،فیصد آنرا جنگالت 46 ،فیصد
آنرا چراگاه های دایمی و  39فیصد آنرا کوه ها تشکیل می دهد .زراعت ستون فقرات اقتصاد کشور را تشکیل داده و منبع عمده
تولیدات داخلی ،عواید ،اشتغال و صادرات بشمار میاید که در سال  1395سهم سکتور زراعت در تولید ناخالص داخلی  23فیصد در
اشتغال  44فیصد ودر صادرات  57فیصد بیان شده است.
زمین های آبی قابل کشت این سکتور  1.8میلیون هکتار است و تولید مجموعی گندم آبی وللمی به  3.5میلیون تن میرسد ،ساحات
تحت پوشش باغ ها  215هزار هکتار بوده و ظرفیت ذخیره گندم درسیلو های کشور  253هزار تن عنوان شده وارزش صادرات
محصوالت زراعتی در ربع اول سال  1397به  153میلیون دالر وارزش واردات اقالم زراعتی به  757میلیون دالر رسیده است.
خشکسالی وتغییر اقلیم ،کمبود آب و زیر ساخت های آبیاری ،عدم میکانیزه زراعتی و تخم های بذری ،مشکالت بازار و بازاریابی،
ضعف در تحقیق وترویج زراعتی ،تبدیل شدن زمین های زراعتی به زمین های مسکونی ،تولید  9000متریک تن کوکنار و افزایش
 3.6میلیون استفاده کننده مواد مخدر ،ارزش افزایی سنتی محصوالت زراعتی ،زنجیره ارزش ناپایدار ،ضایعات پس از رفع حاصل،
کمبود ونبود سرک های روستایی ،کمبود و نبود صنایع دستی روستایی ،اقتصاد ضعیف دهاتی ،عدم دسترسی به آب آشامیدنی،
غصب زمین ها توسط زورمندان چالش های اساسی این سکتور قلمداد می گردد.
ظرفیت های بالقوه نظیر منابع آبی با ظرفیت  75بیلیون مترمکعب درسال ،اراضی حدود  8میلیون هکتار آبی وللمی ،اقلیم گوارا
گلخانه ای مناسب برای کشت انواع نباتات ،داشتن  300روز آفتابی درسال و  9روز در ساعت ،شرکاء انکشافی ،تمویل کننده ها،
سرمایه گذاری سکتور خصوصی فرصت های مهم برای توسعه این سکتور می باشد.
سند چارچوب ملی صلح وانکشاف افغانستان با داشتن دوبرنامه ملی دارای اولویت میثاق شهروندی و برنامه ملی جامع انکشاف زراعت
و سند اهداف انکشافی پایدار با داشتن  15شاخص ملی مورد این سکتور تاکید بسزای روی افزایش تولیدات زراعتی ،بهبود زنجیره
ارزش محصوالت زراعتی و مدیریت پایدار منابع طبیعی دارد .افغانستان برای رسیدن به رشد اقتصادی ،کاهش فقر ،بهبود مصئونیت
غذایی و ایجاد کار ودرآمد متداوم ضرورت به تطبیق شاخص های ملی اهداف انکشاف پایدار و برنامه های ملی دارای اولویت این
سکتور ،دارد.
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

نتایج متوقعه زراعت و انکشاف دهات اﻟی 2030
سکتور زراعت و انکشاف دهات دارای  12تارگیت و  15شاخص در سند ملی اهداف انکشافی پایدار بوده و روی موضوعات مهم چون
محو گرسنگی ،رشد زراعت پایدار و دسترسی دهاقین به منابع را در برمیگیرد .توقع میرود با تطبیق شاخص های ملی اهداف انکشاف
پایدار الی سال  ،2020نتایج متوقعه ذیل در این سکتور حاصل گردد:


نسبت ساحات زراعتی که تحت زراعت مولد و پایدار قرار دارند از  2.66میلیون هکتار زمین به  2.75میلیون هکتار زمین
افزایش خواهد کرد.



اوسط حاصل طبقه دهقان درحاصل گندم و برنج از  2.45متریک تن  /هکتار به  2.71متریک تن الی سال  2020خواهد
رسید.



فیصدی ضایعات گندم و برنج در جریان تولید به ترتیب از  15فیصد به  13.5فیصد و از  7فیصد به  6.2فیصد کاهش
خواهند یافت.



حد اوسط درآمد تولید کننده گان کوچک مواد غذایی از  800دالر به  937دالر ،الی سال  2020خواهد رسید.



تعداد نباتات مزروعی و میوه جات که راجستر و تحت حفاظت قرار گرفته اند از  935نوع میوه به  950نوع و از  64نوع
نبات به  74نوع نبات ،افزایش خواهد نمود.



تناسب مساحت جنگالت از تمام اراضی کشور از  2.8فیصد به  3.2فیصد ،افزایش خواهد یافت.



فیصدی پوشش جنگالت تحت مدیریت پایدار از  4.4فیصد به  10فیصد افزایش خواهد کرد.



فیصدی نفوس روستایی که در فاصله  2کیلومتری سرک تمام فصلی زندگی میکنند از  52فیصد به  53.5فیصد افزایش
خواهد نمود.



توقع میرود فیصدی نفوس که برای رفع حاجت از فضای باز استفاده می نمایند ،از  14فیصد به  11فیصد ،کاهش خواهد
یافت.



فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده آب آشامیدنی مصئون استفاده مینمایند ،از  63فیصد در سطح ملی به 71

فیصد ،خواهد رسید.


فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده ،مصئون و حفظ الصحه استفاده میکنند ،از  43فیصد به  55فیصد صعود خواهد
نمود.



فیصدی نف وس که دسترسی به سهولت های شستن دستها با آب و صابون را دارند ،از  74فیصد به  80فیصد خواهد رسید.



عدم امنیت غذایی در شرایط کنون  44.6فیصد میباشد و هدف برای این شاخص بعداً تعین میگردد.

تطبیق شاخص های ملی اهداف انکشافی پایدار منتج به افزایش تولیدات زراعتی ،بهبود صادرات محصوالت زراعتی ،تقویت زنجیره
ارزش و ارزش افزایی ،رشد اقتصاد دهاتی ،امنیت غذایی تغذیه در کشور خواهند گردید.

اهداف و تارگﻴت های سکتور زراعت و انکشاف دهات اﻟی سال 2020
سکتور زراعت و انکشاف دهات شامل هدف دوم (محو گرسنگی؛ تامین امنیت غذایی و بهبود تغذیه؛ و ترویج زراعت پایدار) ششم
( حصول اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همه) ،نهم (ایجاد زیرساختارهای پاسخگو ،ترویج صنعتی
شدن پایدار و تقویه اختراعات) ،دوازدهم (حصول اطمینان از الگو های پایدار تولید و مصرف) پانزدهم (حفاظت ،بازسازی و بهبود
صفحه * 81
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استفاده پایدار ایکوسیستم های زمینی ( ،)Terrestrialمدیریت پایدار جنگالت ،مبارزه علیه صحرائی شدن زمین ،متوقف کردن
تخریب زمین و ضایعات تنوع زیستی) ،میباشد.
جدول انطباق دهی ا.ا .پایدار ،نشان میدهد که این سکتور دارای  12تارگیت و  15شاخص ،میباشد .تعداد برنامه ها /پروژه های این
سکتور به  47می رسد که بودجه عمومی موجود آن حاوی مبلغ ( 6.2میلیارد افغانی) میگردد .در حدود  29پالیسی و استراتیژی در
این سکتور وجود داشته و  49فعالیت جدید نیز مد نظر گرفته شده تا با تطبیق آن زمینه حصول اهداف انکشاف پایدار مهیا گردد.
در کنار این ،الی سال  2020مبلغ ( 22.3میلیارد افغانی) ،نیاز میباشد.
جدول انطباق دهی سکتور زراعت و انکشاف دهات ،در ذیل ارایه گردیده است.
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تارگﻴت

اوﻟویت)

7

8

9

غزنی ،کندز،
زابل ،هرات،
دایکندی،
بادغیس،
کندهار،
فاریاب ،غور،
سرپل،
جوزجان،
پکتیا ،تخار،
بدخشان،
ننگرهار،
ارزگان،
نورستان،
سمنگان ،بلخ،
لغمان

جوزجان،
پکتیا ،تخار،
بدخشان،
ننگرهار،
ارزگان،
نورستان،
سمنگان ،بلخ،
لغمان

مرتبط به
تارگیت

50,797,000

پذیﺮ شدید

اداره

()2020

10

11

 .1استراتیژی انکشاف غله
جات.
 .2پالیسی انکشاف سکتور
آبیاری.
 .3پالیسی ملی تخم های
بذری.
.4پالیسی انکشاف سکتور
لبنیات.
 .5پالیسی انکشاف باغداری.
 .6پالیسی و استراتیژی تنظیم
منابع طبیعی.
 .7استراتیژی تامین مصئوونیت
غذا ئی و تغذیه.
 .8برنامه ملی جامع دارای
اولویت انکشاف زراعت

 .1تطبیق هفت
برنامه ملی جامع
دارای اولویت
انکشاف زراعت
مبتنی بر نتایج برای
پنج سال

12

32,560,000

44.6%

افغانی

 2.1الی سال  ،2030محو گرسنگی
و حصول اطمینان از دسترسی همه
مردم ،به ویژه فقرا ،مردم آسیب پذیر
و اطفال ،به مواد غذایی مطمئن،
مغذی و کافی در جریان سال.

 2.1.1فیصدی افراد
غیر مصئون از لحاظ
مصئونیت غذایی.

وزارت
زراعت،
آبیاری
و
مالداری

 .1برنامه ملی انکشاف مالداری
و صحت حیوانی
 .2پروگرام ملی باغداری و
مالداری
 .3انکشاف زراعت در ولسوالی
های سرحدی
 .4پیشبینی وضعیت زراعت ,
هواشناسی زراعتی  ,تقویت و
توسعه سیستم تکنالوجی
معلوماتی و احصائیه زراعتی
 .5توسعه کشت پخته و
زعفران  ,احیا و اعمار ذخایر
استراتیژیک گندم
 .6احداث سردخانه ها
 .7اعمار کمپلکس سرد خانه
های عصری
 .8احداث شهرک های گلخانه
یی

ﺑودجه موجود ﺑه

5
4
3
2
1
هدف دوم :محو گرسنگی؛ دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه؛ و ترویج ) (Promoteزراعت پایدار

6

ﺣصول

(دارای

افغانی

مسؤل

در جهت

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب

پاﻟﻴسی های موجود در

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات

ساﺣات

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های
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افغانی

ﺑودجه موجود ﺑه

 2.3.2حد اوسط
درآمد تولید کننده
گان کوچک مواد
غذایی.

وزارت
زراعت،
آبیاری
و
مالداری

7

برنامه توزیع  ،تهیه و تصدیق
تخمهای بذری و کود
کیمیاوی.

الف2.45.
ب1.03 .
ج3 .

تمام والیات
کشور

لغمان ،بامیان،
بدخشان،
کنرها،
نورستان ،غور،
بادغیس،
پکتیکا،
دایکندی،
ارزگان

 .1استراتیژی انکشاف غله جات
و گندم.
 .2پالیسی انکشاف سکتور
آبیاری.
 .3پالیسی ملی تخم های
بذری.

8

نورستان،
ارزگان ،زابل ،
هلمند،
نیمروز،
فاریاب ،سرپل
و سایر والیات.

بادغیس،
بدخشان،
دایکندی،
غور ،بامیان،
فراه ،نورستان

 .1استراتیژی ملی انکشاف
زراعت.
 .2استراتیژی مصئوونیت غذائی
و تغذیه.
 .3استراتیژی اقتصاد خانواده.

 .1ازدیاد پروژه های
عایداتی جهت بلند
بردن سطح اقتصاد
تولید کننده گان
کوجک مواد غذائی.

2,000,000

 .1برنامه احداث باغچه های
خانگی سبزیجات و مصئوونیت
غذائی
 .2احداث  2400باغچه
خانگی
 .3توزیع ده هزار قطعه مرغ
تخمی با وسایل آن برای 500
خانم
 .4توزیع  600صندوق زنبور
عسل با وسایل زنبورداری برای
 300خانم
 .5توزیع  800راس بزشیری
برای  400خانم

مرتبط به
تارگیت

12

8,700,000

$ 800

مرتبط به
تارگیت

9

10

11
 .1انکشاف و توسعه
برنامه توزیع و تهیه و
تصدیق دهی
تخمهای بذری و کود
کیمیاوی.
 .2طرح افزایش
گندم از  4.5میلیون
تن به  5.9میلیون
تن الی سال 2020
 .3طرح افزایش
شالی الی
 1036191تن الی
سال 2020

15,500,000

 2.3الی سال  ،2030مضاعف
ساختن مولدیت زراعتی و درآمد
تولید کننده گان کوچک غذایی ،به
ویژه خانم ها ،مردم بومی ،دهاقین
فامیلی ،چوپان ها و ماهیگیران؛ از
طریق تامین مساوات در دسترسی به
زمین و سایر منابع تولیدی ،مهارت
ها ،خدمات مالی ،بازارها ،و فرصت
برای ارزش افزوده و کارهای بیرون از
مزرعه.

 2.3.1اوسط حاصل
طبقه دهقان درحاصل
گندم و برنج (متریک
تن/هکتار)
الف .گندم آبی
ب .گندم للمی
ج .برنج

تارگﻴت

اوﻟویت)

پذیﺮ شدید

اداره

()2020

140,000,000

1

2

3
وزارت
زراعت،
آبیاری
و
مالداری

4

5

6

ﺣصول

(دارای

افغانی

مسؤل

در جهت

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب

پاﻟﻴسی های موجود در

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات

ساﺣات

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های
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 2.5الی سال  ،2025حفظ تنوع
جنیتیکی تخم ها/دانه ها ،نباتات
زراعتی ،حیوانات اهلی  /خانگی و
انواع حیوانات وحشی ،از طریق
مدیریت درست و ایجاد ذخایر دانه

 2.5.1تعداد نباتات
مزروعی و حیوانات که
راجستر و تحت
حفاظت قرار گرفته اند.
به تفکیک:

وزارت
زراعت،
آبیاری
و
مالداری

افغانی

 2.4الی سال  ،2030حصول
اطمینان از موجودیت سیستم های
تولید مواد غذایی پایدار و تطبیق
شیوه های زراعتی ( Agriculture
 )Practicesپایدار )(Resilient
که باعث افزایش سطح مولدیت و
تولیدات گردیده و ایکوسیستم را
محافظت می نماید ،و همچنان،
ظرفیت سازگاری با تغییر اقلیم،
شرایط 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.

 2.4.1نسبت ساحات
زراعتی که تحت
زراعت مولد و پایدار
قرار دارند.

وزارت
زراعت،
آبیاری
و
مالداری

ﺑودجه موجود ﺑه

1

2

3

4

5

6

ﺣصول

(دارای

تارگﻴت

اوﻟویت)

7

8

پذیﺮ شدید

اداره

()2020

9

10

11

افغانی

تارگﻴت ها

شاخص ها

مسؤل

در جهت

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب

پاﻟﻴسی های موجود در

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات

ساﺣات

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

12

 .6توزیع  110فرد گاو غناجی
برای  110خانم

55,065,000
10,137,435

الف935 .
ب64 .

 .1ارتقای پایدار زنجیر ازرش
افزائی محصوالت زراعتی
 .2احیا و توسعه و مراقبت فارم
های تحقیقی  ،ترویجی و
تولیدی.

مرتبط به
تارگیت

غزنی ،کندز،
زابل ،هرات،
دایکندی،
بادغیس،
کندهار،

جوزجان،
پکتیا ،تخار،
بدخشان،
ننگرهار،
ارزگان،

297,200,000

هکتار

 .1پالیسی ملی تخم های
بذری.
 .2پالیسی انکشاف باغداری.
 .3برنامه ملی جامع دارای
اولویت انکشاف زراعت

 .1انکشاف و تقویت
برنامه های ارتقای
پایدار زنجیر ازرش
افزائی محصوالت
زراعتی

20,000,000

2.66
ملیون

 .1احداث ذخایر کوچک آب و
آبیاری
 .2پروژه تنظیم آب در مزرعه
 .3پروژه اعمار زیرساختهای
کانال ننگرهار
 .4برنامه ملی دارای اولویت
 .5حوزه پنج دریای آمو
 .6ترویج زراعت در اراضی
خشک
 .7برنامه سرمایه گذاری
انکشاف منابع آبی
 .8پاک کاری کاریز ها در
والیت پکتیکا
 .9پروژه ملی باغداری و
مالداریNHLP

مرتبط به
تارگیت

ننگرهار ،تخار،
کندز ،بغالن،
هرات،
نورستان،
کنرها ،نیمروز،
پکتیکا،
بدخشان ،زابل،
بامیان،
کندهار،
نیمروز ،فراه،
جوزجان ،بلخ،
ارزگان،
سمنگان،
فاریاب،
بادغیس ،غور

نورستان،
کنرها،
نیمروز،
پکتیکا،
بدخشان،
زابل ،بامیان،
کندهار،
نیمروز ،فراه،
جوزجان ،بلخ،
ارزگان،
سمنگان،
فاریاب،
بادغیس ،غور

 .1پالیسی انکشاف باغداری.
 .2استراتیژی ملی آبیاری.
 .3پالیسی انکشاف سکتور
آبیاری
 .4افزایش زراعت در ساحات
للمی
 .5توسعه و انکشاف باغداری و
نباتات صنعتی و سبزیجات

 .1احداث ذخایر
کوچک آب و آبیاری
 .2پروژه تنظیم آب
در مزرعه
 .3پروژه اعمار
زیرساختهای کانال
ننگرهار
 .4حوزه پنج دریای
آمو
 .5ترویج زراعت در
اراضی خشک
 .6برنامه سرمایه
گذاری انکشاف منابع
آبی
 .7پاک کاری کاریز
ها در والیت پکتیکا
 .8انکشاف برنامه
ملی باغداری
 .9انکشاف برنامه
ملی آبیاری
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زیربناهای روستایی ،تحقیقات
زراعتی ،خدمات توسعه وی ،انکشاف
فن آوری ،ذخایر جنیتیکی نباتات و
احشام از طریق همکاری های توسعه
وی بین المللی ،جهت افزایش
مولدیت زراعتی.

زراعت محوری مصارف
عامه

اطمینان از کارکرد درست بازارهای
غذایی و مشتقات آن و ایجاد سهولت
بمنظور دسترسی بموقع به معلومات
بازار و ذخایر غذایی بخاطر جلوگیری
از نوسانات شدید قیمت غذایی.

تارگﻴت

اوﻟویت)

7

8

9

فاریاب ،غور،
سرپل،
جوزجان،
پکتیا ،تخار،
بدخشان،
ننگرهار،
ارزگان،
نورستان،
سمنگان ،بلخ،
لغمان

نورستان،
سمنگان ،بلخ،
لغمان

 .3پروژه ارتقای عوامل تولید
زراعتی.

وزارت
زراعت،
آبیاری
و
مالداری

وزارت
زراعت،
آبیاری
و
مالداری

پذیﺮ شدید

اداره

()2020

10

11

12

 .2برنامه تحقیقات
باالی تخم های
گندم آبی
 .3برنامه تحقیقات
باالی تخم های
گندم للمی
 .4برنامه تحقیقات
باالی تخم های برنج

مرتبط به
تارگیت

31

 .1برنامه احصائیه زراعتی
 .2جمع آوری اعداد و ارقام
احصائیوی
 .3تحلیل و تجزیه ارقام
احصائیوی
 .4توحید و به نشر سپردن
اعداد و ارقام احصائیوی

مرتبط به
تارگیت

 .1استراتیژی  5ساله دارای
اولویت.
 .2پالیسی ملی تخم های
بذری.
 .3پالیسی انکشاف سکتور
لبنیات.
 .4پالیسی انکشاف باغداری.
 .5پالیسی و استراتیژی تنظیم
منابع طبیعی.

 .1تقویت و انکشاف
برنامه احصائیه
زراعتی
 .2جمع آوری اعداد
و ارقام احصائیوی
 .3تحلیل و تجزیه
ارقام احصائیوی
 .4توحید و به نشر
سپردن اعداد و ارقام
احصائیوی
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50,000

.2ج اتخاذ تدابیر جهت حصول

.2ج 1.تعداد
محصوالت زراعتی،
مالداری و مواد اولیه
که قیمت های آن
بشکل هفته وار و
ماهوار به نشر میرسد.

افغانی

.2اﻟف افزایش سرمایه گذاری در

.2اﻟف 1.شاخص

ﺑودجه موجود ﺑه

ها و نباتات در سطح ملی .حصول
اطمینان از دسترستی و تقسیم
عادالنه از مفاد حاصله از استفاده
منابع جنیتیکی و روش های سنتی
که در سطح بین المللی به توافق
رسیده است.

3

4

5

6

ﺣصول

(دارای

افغانی

1

2
الف .میوه جات
ب .نباتات
ج .حیوانات

مسؤل

در جهت

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب

پاﻟﻴسی های موجود در

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات

ساﺣات

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زراعت و انکشاف دهات
افغانی

ﺑودجه موجود ﺑه

3

4

5

6

ﺣصول

(دارای

تارگﻴت

اوﻟویت)

7

8

پذیﺮ شدید

اداره

()2020

9

10

11

افغانی

1

2

مسؤل

در جهت

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب

پاﻟﻴسی های موجود در

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات

ساﺣات

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

12

 .6استراتیژی تامین مصئوونیت
غذا ئی و تغذیه.

هدف ششﻢ :حصول اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همه

875,000,000

74% .1
الف.
ب18٪ .

مرتبط به
تارگیت

تمام والیت
کشور

ولسوالی های
والیات
کتیکا ،هلمند،

 .1پالیسی آب و حفظ الصحه
برای دهات

84,000,000

 6.2.2فیصدی نفوس
که دسترسی به
سهولت های شستن

وزارت
احیا ،و

 2.1حرکت سی ال تی اس
افغانستان ()ACM
43% .1
الف56%.
ب33%.

مرتبط به
تارگیت

 ۳۴والیت
کشور خاصتآ
والیت های
بدخشان،
پکتیکا،
هلمند ،بامیان،
دایکندی ،
نورستان و فراه

ولسوالی های
والیات
بدخشان،
پکتیکا،
هلمند،
بامیان،
دایکندی ،
نورستان و
فراه

 .1پالیسی آب و حفظ الصحه
برای دهات
 .2پالیسی مدیریت فاضالب
برای شهرها

 .1تبلیغ و آموزش
تعلیمات نظافت و
حفظ الصحۀ محیطی
 .2حرکت سی ال
تی اس افغانستان
()ACM

 2پروژه های موجود ،بودجه موجود ،پروژه های پیشنهادی و بودجه پیشنهادی برای شاخص های  6.2.1, 6.2.2, 6.2.3بصورت مجموعی در یک شاخص ( )6.2.1ذکر گردیده.
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672,000,000

 6.2الی سال  ،2030دسترسی همه
مردم به خدمات مساویانه و مناسب
حفظ الصحه و نظافت ،محو رفع
حاجت در فضای باز با توجه خاص به
نیازمندی های زنان ،دختران و
آنانیکه در شرایط آسیب پذیر قرار
دارند.

 6.2.1فیصدی نفوس
که از خدمات مدیریت
شده ،مصئون و حفظ
الصحه استفاده
میکنند .به تفکیک
 .1مجموع
الف .شهری
ب .دهاتی

وزارت
احیا ،و
انکشاف
دهات

63% .1
الف53%.
ب89%.

مرتبط به
تارگیت

3,150,000,000

 6.1الی  ،2030دسترسی مساویانه
و همگانی به آب آشامیدنی مصئون با
قیمت قابل استطاعت.

 6.1.1فیصدی نفوس
که از خدمات مدیریت
شده آب آشامیدنی
مصئون استفاده
مینمایند .به تفکیک:
 .1مجموع
الف .نفوس دهاتی
ب .نفوس شهری

وزارت
احیا ،و
انکشاف
دهات

 .1برنامه ملی آبرسانی و حفظ
الصحه و آبیاری
 .2ساخت شبکه های آبرسانی
متکی به قوه جازبه و پمپ
های متکی به انرژی آفتاب.
 .3چاه های برمه مجهز با پمپ
دستی
 .4برنامه انسجام ساحه

تمام والیت
کشور

والیات فراه
،غور،فریاب،
بدخشان ،
تخار ،ننگرهار،
پکتیا ،بغالن
ودایکندی

 .1استراتیژی پنج ساله وزارت
احیاء و انکشاف دهات
 .2پالیسی آب و حفظ الصحه
برای دهات
 .3پالیسی مدیریت فاضالب
برای شهرها

.1تطبیق پروژه بند
های کوچک
(آبگردان)

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زراعت و انکشاف دهات

 6.2.3فیصدی نفوس
که برای رفع حاجت از
فضای باز استفاده می
نمایند ،به تفکیک:
 .1مجموع
الف .شهری
ب .دهاتی

وزارت
احیا ،و
انکشاف
دهات

افغانی

دستها با آب و صابون
را دارند به تفکیک:
 .1مجموع
الف .شهری
ب .دهاتی

ﺑودجه موجود ﺑه

2

3
انکشاف
دهات

4

5

6

ﺣصول

(دارای

تارگﻴت

اوﻟویت)

7

8

مرتبط به
تارگیت
14% .1
الف.
ب.

والیت های
بدخشان،
پکتیکا،
هلمند ،بامیان،
دایکندی،
نورستان و فراه

پذیﺮ شدید

اداره

()2020

9

10

امیان،
دایکندی،
نورستان و
فراه

 .2پالیسی مدیریت فاضالب
برای شهرها

ولسوالی های
والیات
بدخشان،
پکتیکا،
هلمند،
بامیان،
دایکندی،
نورستان و
فراه

 .1استراتیژی وزارت احیآء و
انکشاف دهات
 .2پالیسی آب و حفظ الصحه
برای دهات
 .3پالیسی مدیریت فاضالب
برای شهرها

11

افغانی

1

مسؤل

در جهت

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب

پاﻟﻴسی های موجود در

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات

ساﺣات

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

12

هدف نهﻢ :ایجاد زیرساخت های مقاوم ) ،(Resilientتقویت صنعتی سازی پایدار ،همه شمول و تشویق ) (Fosterنوآوری

52%

5,110,000,000

وزارت
احیاء و
انکشاف
دهات

هدف دوازدهﻢ :حصول اطمینان از شیوه های پایدار تولید و مصرف
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17,850,000,000

 9.1ایجاد زیربنای باکیفیت ،قابل
اعتماد ،پایدار و مقاوم ،بشمول
زیربناهای منطقوی و فرامرزی ،جهت
حمایت انکشاف اقتصادی و رفاه
بشری ،با تمرکز روی دسترسی
مساویانه و قابل استطاعت برای همه.

 9.1.1فیصدی نفوس
روستایی که در فاصله
 2کیلومتری یک
سرک تمام فصلی
زندگی میکنند.

 .1برنامه راه سازی روستائی
پروژه ARAP
 .2پروژه اختتیاری وزارت مالیه

مرتبط به
تارگیت

 34والیت

 .3والیات
غور،
دایکندی،
سمنگان،
پکتیا،
خوست،
سرپل ،باغیس
و نورستان

 .1پالن استراتیژیک وزارت
 .2اعمار سرک های دهاتی
درجه سوم
 .3اعمار پل ها
 .4حفظ و مراقبت سرک های
دهاتی

 1.اعمار 2550
کیلومتر سرک
دهاتی درجه سوم
 .2اعمار  6190متر
پل
 .3حفظ و مراقبت
 4792کیلو متر
سرک دهاتی

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زراعت و انکشاف دهات
افغانی

ﺑودجه موجود ﺑه

3

تارگﻴت

اوﻟویت)

7

 .1مبارزه علیه آفات و امراض
نباتی.

مرتبط به
تارگیت

1,507,500

الف15% .
ب7% .

پذیﺮ شدید

اداره

()2020

8

9

10

11

بغالن ،کندز،
تخار ،لغمان،
هرات،
ننگرهار ،بلخ،
بدخشان

غور ،بادغیس،
کاپیسا ،پکتیا،
غزنی ،لوگر،
فراه ،سمنگان،
وردک،
ارزگان،
خوست ،پروان

 .1استراتیژی ملی انکشاف برنج
 .2استراتیژی انکشاف غله جات
 .3پالیسی انکشاف گندم

 .1انکشاف و تقویت
برنامه مبارزه علیه
آفات و امراض نباتی

12

4,500,000

وزارت
زراعت،
آبیاری
و
مالداری

4

5

6

ﺣصول

(دارای

افغانی

1
 12.3الی سال  ،2030کاهش سرانه
ضایعات موادغذایی تا پنجاه فیصد
درسطوح مختلف عرضه مصرف
کننده و کاهش ضایعات مواد غذایی
در طول زنجیره تولید و عرضه
بشمول

2
 12.3.1فیصدی
ضایعات گندم و برنج
درجریان تولید در
سال .به تفکیک:
الف .گندم
ب .برنج

مسؤل

در جهت

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب

پاﻟﻴسی های موجود در

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات

ساﺣات

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

هدف پانزدهﻢ :حفاظت ،بازسازی و بهبود استفاده پایدار ایکوسیستم های زمینی ) ، (terrestrialمدیریت پایدار جنگالت ،مبارزه علیه صحرائی شدن زمین ،متوقف کردن تخریب زمین و ضایعات تنوع زیستی )(biodiversity

3,000,000

2.8%
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125,480,000

 15.1الی سال  ،2030حصول
اطمینان از حفاظت ،احیا و استفاده
پایدار ایکوسیستم های آب شیرین
) (Fresh waterدر سطح زمین و
زیرزمین ) (inlandو خدمات آن
ها ،بخصوص جنگالت ،ساحات
مرطوب ) ،(wetlandکوه ها و
زمین های خشک )،(drylands
مطابق تعهدات به توافقنامه های بین
المللی.

 15.1.1تناسب
مساحت جنگالت از
تمام اراضی کشور.

وزارت
زراعت،
آبیاری
و
مالداری

 .1برنامه ملی تنظیم منابع
طبیعی
 .2کمربند سبز کابل
 .3احیا و حفاظت جنگالت
 .4احیا فارم ها و مراکز
تکثیری و آموزشی
 .5تنظیم همه جانبه علفچر،
نباتات طبی و جلوگیری از
توسعه صحرا
 .6احیا  ،حفاظت و تنظیم
ایکوسیستم های با ارزش
طبیعی

مرتبط به
تارگیت

جنگالت
سوزنی برگ و
بلوط والیات
پکتیا  ،پکتیکا
 ،ننگرهار،
کنرها ،
نورستان و
لغمان
جنگالت پسته
والیات شمال
کشور.

جنگالت لمنز
و بلوط و ارچه
و جنگالت
پسته
ساحات آسیب
پذیر پوشش
نباتی جوار
دریا ها و
نباتات طبی و
سکساول و گز
و تاغ
تنوع حیات

 .1پالیسی و استراتیژی
جنگالت و علفچر ها و حیات
وحش.
 .2استراتیژی تنظیم منابع
طبیعی.
 .3تنظیم منابع طبیعی بر
اساس مشارکت جوامع محلی از
طریق مداخالت علمی

 .1پروژه جنگلداری
در
زراعت(اگروفارستری)
 .2احیای جنگل در
داخل علفچرها
 .3جنگلباغ های
زودرس
 .4احیای ساحات
)(thorn bushes
یا بته خار
 .5احداث بادشکن
ها
 .6تطبیق برنامه
های انرژی پاک
جهت جلوگیری قطع
پوشش نباتی

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور زراعت و انکشاف دهات
افغانی

 15.2الی سال  ،2030بهبود تطبیق
مدیریت پایدار انواع جنگالت ،خاتمه
دادن به پروسه قطع جنگالت .احیای
دوباره و انکشاف جنگالت
).(afforestation

 15.2.1فیصدی
پوشش جنگالت تحت
مدیریت پایدار.

وزارت
زراعت،
آبیاری
و
مالداری

ﺑودجه موجود ﺑه

1

2

3

4

5

6

ﺣصول

(دارای

تارگﻴت

اوﻟویت)

7

8

9

جنگالت
والیات کنر
،خوست،
پکتیکا ،پکتیا،
لغمان،
ننگرهار،
بادغیس ،بلخ،
جوزجان،
فاریاب ،فراه،
نیمروز ،هلمند
و کندهار.

جنگالت
والیات کنر
،خوست
،پکتیکا ،پکتیا
،لغمان ،
ننگرهار ،
بادغیس  ،بلخ
 ،جوزجان ،
فاریاب  ،فراه ،
نیمروز

پذیﺮ شدید

اداره

()2020

10

11

افغانی

تارگﻴت ها

شاخص ها

مسؤل

در جهت

آسﻴب پذیﺮ

آسﻴب

پاﻟﻴسی های موجود در

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ پﺮوژه

ساﺣات

ساﺣات

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

12

 .7توسعه کمربند
سبز در والیات
 .1ورکشا پ های اگاهی عامه
 .2تاسیس انجمن های منابع
طبیعی

مرتبط به
تارگیت

2,000,000

4.4%

6,209,006,935

41
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22,300,490,000

مجموع

47

مجموع

 .1پالیسی و استراتیژی
جنگالت و علفچر ها و حیات
وحش.
 .2استراتیژی تنظیم منابع
طبیعی

 .1توسعه ورکشا پ
های اگاهی عامه
 .2توسعه و تاسیس
انجمن مدیریت
منابع طبیعی
 .3بهبود معیشت
بدیل جامعه روستائی
 .4تهیه انرژی بدیل
برای سوخت
 .5تثبیت زمین برای
ساحات مسکونی
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سکتور مصئونيت اجتماعی
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سکتور مصئونﻴت اجتماعی
هدف و دیدگاه سکتور مصئونﻴت اجتماعی
دیدگاه استراتیژیک سکتور مصئونیت اجتماعی همانا کاهش فقر ،نا برابری ،ایجاد فرصت های مناسب شغلی ،رسیدگی به نیازمندی
های اقشار فقیر جامعه ،رسیدگی به افراد آسیب پذیر ،مهاجرین ،عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی ،مبارزه علیه حوادث
طبیعی ،فراهم آوری زمینه های تساوی جندر ،و تسریع روند ادغام اجتماعی اقلیت ها و اشخاص دارای معلولیت ،می باشد.
با تطبیق تارگیت ها و شاخص های ادارت سکتور مصئونیت اجتماعی در اهداف انکشاف پایدار؛ وضعیت زنان در افغانستان در عرصه
های تعلیمی ،فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بهبود خواهد یافت و مشارکت زنان در موقف های سیاسی و مدیریتی افزایش
یافته ،خشونت و تبعیض علیه زنان محو شده و چارچوب های قانونی کارا ایجاد و تطبیق خواهد شد ،و از جانب دیگر با تطبیق این
برنامه اکثریت افراد فقیر و افراد آسیب پذیر از طریق تطبیق سیستم ها و اقدامات مصئونیت اجتماعی تحت پوشش قرار گرفته و در
مقابل وقایع وخیم اقلیمی و سایر حوادث و صدمات اقتصادی و اجتماعی تقویت خواهند گردید و همچنان زمینه اشتغال و راهکارهای
مناسب شغلی باتطبیق سند اهداف انکشاف پایدار عملی خواهد گردید ،تاافغانها بتوانند در محالت شان به شغل های مناسب دست
یابند و ضرورت به مهاجرت های داخلی وبیرون مرزی نباشد.
سکتور مصئونیت اجتماعی شامل ( ) 6اداره (وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان ،وزارت امور سرحدات وقبایل ،وزارت مبارزه با
حوادث  ،ریاست عمومی مستقل امور کوچی ها ،وزارت امور زنان و وزارت کار و امور اجتماعی) میباشد.

نتایج متوقعه سکتورمصئونﻴت اجتماعی اﻟی 2030
با تطبیق اهدف انکشاف پایدار برای افغانستان تحت سکتور مصئونیت اجتماعی؛ وضعیت زنان در افغانستان در عرصه های تعلیمی،
فعالیتهای اقتصااادی ،س ایاس ای و اجتماعی بهبود خواهد یافت و مشااارکت زنان در موقف های س ایاس ای و مدیریتی افزایش یافته،
خ شونت و تبعیض علیه زنان محو شده و چارچوب های قانونی کارا ایجاد و تطبیق خواهد شد ،و از جانب دیگر با تطبیق این برنامه
اکثریت افراد فقیر و افراد آسیب پذیر از طریق تطبیق سی ستم ها و اقدامات مصئونیت اجتماعی تحت پوشش قرار گرفته و در مقابل
وقایع وخیم اقلیمی و سااایر حوادث و صاادمات اقتصااادی و اجتماعی تقویت خواهند گردید و همچنان زمینه اشااتغال و راهکارهای
مناسب شغلی باتطبیق سند اهداف انکشاف پایدار عملی خواهد گردید.
سکتور مصئونیت اجتماعی الی سال  ،2020در عرصه اهداف انکشاف پایدار ،به نتایج متوقعه ذیل ،نایل خواهد آمد:


فیصدی نفوس که تحت پوشش سیستم های مصئونیت اجتماعی قرار گرفته اند به تفکیک:
 oا شخاص دارای معلولیت ،از  27.1فی صد به  31فی صد و متقاعدین ،از  120هزار تن به  160هزار تن ،افزایش خواهند
نمود.



فیصدی افراد معروض به خطر در مقابل وقایع اقلیمی و سایر حوادث ،از  40فیصد به  39فیصد ،خواهد رسید.



تعداد اشخاص که از برنامه های فنی وحرفوی نیمه رسمی دولتی ساالنه مستفید میشوند ،به تفکیک:
 oذکور :از  3088تن به  4300تن،
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 oاناث :از  1662تن به  2500تن و
 oاشخاص دارای معلولیت :از  0.5فیصد به  4فیصد ،الی سال  ،2020خواهند رسید.
فیصدی زنان از سن  15به باال که به خشونت فزیکی ،جنسی و یا روانی درطول  12ماه گذشته توسط همسر متقبل شده
اند ،از  56فیصد به  53فیصد ،کاهش خواهد یافت.
فیصدی زنان و دختران بین سنین  15به باال که از طرف افراد غیراز همسر طی  12ماه اخیر مورد خشونت فزیکی،
جنسی ،روانی و سو استفاده جنسی قرار گرفته اند ،از  53فیصد به  50فیصد ،کاهش خواهد یافت.
فیصدی زنان که بین سنین  19-15ازدواج نموده اند ،از  17فیصد به  16فیصد ،کاهش خواهد نمود.
فیصدی کرسی های اشغال شده توسط زنان در شورای های ملی ،از  23فیصد به  24فیصد و فیصدی زنان در موقف های
مدیریتی ،از  10.7فیصد به  13فیصد ،افزایش خواهد نمود.
میزان بیکاری به تفکیک جنسیت:
 oذکور :از  17.6فیصد به  15.5فیصد و
 oاناث :از  36.6فیصد به  30فیصد ،کاهش پیدا خواهد کرد.
میزان بیسوادی و بیکاری درجوانان بین سنین ()24-15
 oبیسوادی :از  48فیصد به  44فیصد و
 oبیکاری :از  27.4فیصد به  25فیصد ،کاهش خواهند نمود.
فیصدی اطفال کارگر بین سنین  ،17-5به تفکیک گروپ سنی:
 oبین سن  :11-5از  11.8فیصد به  10فیصد،
 oبین سن  :17-15از  5.8فیصد به  5فیصد ،کاهش خواهند داد.
فیصدی مصرف مجموعی دولت در برنامه های مصئونیت اجتماعی و برنامه های اشتغال زایی در تناسب بودجه ملی ،از 6

فیصد به  6.4فیصد ،افزایش خواهد نمود.
میزان مشارکت نیروی کار ،به تفکیک:
 oذکور :از  74.24فیصد به  83فیصد،
 oاناث :از  25.70فیصد به  35فیصد ،افزایش خواهد داشت.



تعداد عودت کنندگان که حین عودت از کمک های بشردوستانه در یک سال مستفید می گردند ،از  170هزار تن به
 300هزار تن ،افزایش خواهد یافت.



تعداد استقرار پایدار فامیل های بیجاشده در هر سال ،از  13هزار تن به  257هزار ،افزایش خواهد یافت.



فیصدی دسترسی به خدمات اساسی و زیربنائی شهرک های مهاجرین ،از  5فیصد به  10فیصد ،خواهد رسید.



فیصدی ادارات محلی که استراتیژی کاهش خطرات وحوادث را در مطابقت با چارچوب سندای ) (Sendaiبرای کاهش
خطرات طبیعی پذیرفته و تطبیق می نمایند ،از  48فیصد به  54فیصد ،خواهد رسید.



فیصدی انکشاف ا ستراتیژی ها و راه کار های کاهش خطرات و حوادث طبیعی در سطوح ولسوالی ها و محالت ،از 40

فیصد به  60فیصد ،افزایش خواهد یافت.



فیصدی پاکاری اراضی از ماین و مهمات منفجر ناشده ،از  78فیصد به  86فیصد ،خواهد رسید.



نسبت اطفال بین سنین  17-1که مورد خشونت و شنکنجه فزیکی و یا روانی مراقبت کننده در ماه گذشته قرار گرفته
باشند ،از  74فیصد به  66فیصد ،خواهد رسید.

این سکتور با تطبیق شاخص های فوق ،ما را به حصول اهداف انکشاف پایدار ،نزدیک خواهد ساخت.
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اهداف و تارگﻴت های سکتور مصئونﻴت اجتماعی اﻟی سال ۲۰۲۰
سکتور مصئونیت اجتماعی شامل  8هدف میباشد :هدف اول (محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا) ،هدف چهارم (حصول اطمینان
از تعلیم با کیفیت ،همه شمول ،عادالنه و ترویج فرصت های آموزشی مادام العمر برای همه) ،هدف پنجم (دستیابی به تساوی
جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان ودختران) ،هدف هشتم (ترویج رشد اقتصادی پایدار ،فراگیر ،اشتغال کامل و مولد برای همه)،
هدف دهم (کاهش نابرابری در سطح ملی و بین المللی) ،هدف یازدهم (شهرهای فراگیر ،مصئون ،انعطاف پذیر و پایدار) ،هدف
سیزدهم (اقدام فوری عملی در قسمت مبارزه با تغیرات اقلیمی و تاثیرات آن) ،هدف شانزدهم (ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول
برای انکشاف پایدار ،فراهم آوری دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهاد های موثر ،حسابده و همه شمول در تمام سطوح)،
میباشد.
سکتور مصئونیت اجتماعی شامل  22تارگیت و  33شاخص می گردد .برنامه ها و پروژه های این سکتور  68عنوان را احتوا نموده و
بودجه مجموعی آن حاوی مبلغ ( 112.7میلیارد افغانی) می شود .همچنان در حدود  50سند پالیسی و استراتیژیک در این سکتور
وجود دارد که فعالیت ها را جهت رسیدن به اهداف انکشاف پایدار هماهنگ می سازند.
از جانب دیگر ،برای رسیدن به اهداف و تارگیت های انکشاف پایدار  75فعالیت جدید پیشنهاد گردیده است .بودجه مورد نیاز در این
سکتور نیز مبلغ ( 83.6میلیارد افغانی) را احتوا می نماید.
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جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

2

3

4

5

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

11

12

فعاﻟﻴت های
()2020

تارگﻴت

7

8

9

10

هدف اول :محو فقر با تمام اشکال آن در همه جا

19,691,000,000

اشخاص آسیب
پذیر که تحت
پوشش
مصئونیت
اجتماعی قرار
گرفته اند به
تفکیک:
 .1اشخاص
دارای معلولیت
 .2خانواده های
شهدا
 .3متقاعدین
 .4خانواده های
آسیب پذیر
دارای اطفال
زیر سن ۱۰

World Bank, WFP, FAO,
UNICEF

 .9طرح اصالحی بنیادی
خزینه تقاعد الی .2020
 .10پالیسی ملی تقاعد
 .11اسناد تقنینی تعدیل
شده مرتبط به تقاعد
 .14طرح ریفورم شهدا و
معلولین.
 .15طرح مراکز حرفه های
اجتماعی برای زنان و
گروپ های خودکفا
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840,000,000

 1.3الی سال ،2030
تطبیق سیستم های
مصئونیت اجتماعی
مناسب در سطح ملی،
اجرای همگانی آن در
تمام طبقات و تحت
پوشش قراردادان تعداد
قابل مالحظه افراد فقیر
و آسیب پذیر.

 .1.3.1فیصدی

وزارت کار و
امور اجتماعی

27.1% .1
155,000 .2
120,000 .3
35,000 .4

 .1پروژه ریفورم تقاعد ( سیستم
بایومتریک شهدا ومعلولین)،

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات کشور

والیات غور ،فراه،
نیمروز ،نورستان،
فاریاب ،سرپل ،هلمند،
ارزگان ،قندز ،بغالن و
پکتیکا

 .1مسوده پالیسی ملی
اجتماعی
 .2پالیسی اطفال در معرض
خطر
 .3قانون اشخاص دارای
معلولیت
 .4پالیسی جامع حقوق و
امتیازات شهدا معلولین و
مجروحین نیروهای دفاعی و
امنیتی
 .6پالیسی ملی حمایوی زنان
بیوه و خود سرپرست

 .1پروژه ریفورم
شهداو معلولین
 .2پروژه سروی
اشخاص دارای
معلولیت
 .3طرح مراکز حرفه
های اجتماعی برای
زنان و گروپ های
خودکفا
 .4ایجاد مراکز
حمایوی زنان دارای
تاخر ذهنی
 .5ایجاد مراکز رفاه
اجتماعی برای زنان
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جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

 1.5.2میزان
تاثیرگذاری
مستقیم حوادث
غیر مترقبه
اقتصادی در
ارتباط به تولید
ناخالص داخلی.

اداره ملی
آمادگی مبارزه
با حوادث

40%

367,500,000

 1.5الی سال ،2030
ایجاد توانایی و تاب
آوری ( )resilienceدر
فقرا و افراد آسیب پذیر؛
و کاهش تاثیر پذیری
) (exposureو آسیب
پذیری آنها در برابر
وقایع شدید اقلیمی،
اقتصادی ،اجتماعی،
محیط زیستی و سایر
حوادث.

 1.5.1فیصدی
افراد معروض به
خطر در مقابل
وقایع اقلیمی و
سایر حوادث.

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

11

12

فعاﻟﻴت های
()2020

تارگﻴت

7

8

9

مرتبط با
تارگیت

 25والیت در کتگوری
اول و دوم اسیب پذیر
(جوزجان ،بلخ ،غور،
فاریاب ،زابل  ،ارزگان،
بامیان ،کندهار ،هلمند،
سمنگان بغالن ،کندز،
هرات ،فراه ،نیمروز،
وردک ،لوگر ،پکتیا،
نورستان ،سرپل ،وردک،
کنر ،غزنی ،تخار،
دایکندی،پنجشیر،پروان
بادغیس

 13والیت ،که با
خطرات و فقر گسترده
مواجه اند
( بدخشان،
پروان،بامیان ،پنجشیر،
دایکندی ،جوزجان،
غور،
بغالن،فاریاب،نورستان،
بادغیس ،هرات وغزنی

10
 .1پالن ملی و والیتی
بشمول پالیسی مدیریت
واسترتژیک
حوادث
پالن کاهش خطر

 .1فراخوان
جذب مساعدت های
بشری از طریق
هماهنگی دفاتر ملل
متحد
 .2تطبیق  36پروژه
توانمند سازی
محالت ومعیشت
پایدار

هدف چهارم :حصول اطمینان از تعلیم با کیفیت ،همه شمول ،ترویج ) (Promoteفرصت های آموزشی مادام العمر برای همه.
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30,800,000,000

1

2

3
اداره ملی
آمادگی مبارزه
با حوادث

4

5
 .1برنامه کاهش خطرشامل دیوار
های استنادی ومحافظتی ,شلتر
وغیره پروژه های کوچک عاجل
 .2برنامه پاسخدهی به متضررین
حوادث
 .3مساعدت های نقدی
 .4پروژه ارتقا ظرفیت
 .5برنامه احیای مشاغل
 .6پروژه های توانمند سازی محالت
 .7برنامه هشدار قبل

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی

امور
اجتماعی

6

 .1برنامه ملی انکشاف مهارت ها،
،GIZ ،SALAM ،NATIJA ،SDP
Afghan EU

برنامه ملی انکشاف مهارت ها
( NSDP),NATIJA,SALAM,GIZ
 ,and Afghan EUکمک صد
میلیون دالری کشور هندوستان،

وزارت کار و

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

 4.4الی سال ،2030
افزایش قابل مالحظه
تعداد جوانان و
بزرگساالن که دارای
مهارت های تخنیکی و
مسلکی برای اشتغال،
کار مناسب و کار
آفرینی
)(entrepreneurship
باشند.

 4.4.1فیصدی
اشخاص دارای
معلولیت که از
برنامه های
اموزشی فنی
حرفوی (نیمه
رسمی) مستفید
میشوند.

امور
اجتماعی

ﺣصول

()2020

تارگﻴت

7

8

9

10

11

12

مرتبط با
تارگیت

کنر ،زابل ،فراه ،سرپل،
ارزگان ،بامیان،
بادغیس ،نورستان،
سمنگان ،غور و پکتیکا.

پکتیا ،پکتیکا ،وردک،
لوگر ،لغمان ،کنر،
بدخشان ،بلخ ،بامیان،
خوست ،سمنگان،
نورستان ،ننگرهار،
قندهار ،کابل ،هلمند،
پروان ،تخار و هرات.

 .1پالیسی ملی کاریابی،
قانون اشخاص دارای
معلولیت
 .2استراتیژی آموزش های
فنی و حرفوی
 .3مقرره آموزش های فنی
و حرفوی غیر رسمی
 .4طرزالعمل صدور جواز
آموزش های فنی و حرفوی
 .5طرح توسعه آموزش
های فنی و حرفه ای از
سطح والیات به سطح
ولسوالی ها
 .7ایجاد کمیسیون
تصدیق دهی آموزش های
فنی و حرفه ای
 .9ایجاد مرکز تحقیق/
پژوهش
 .10ایجاد مراکز آموزش
ترینران( )ToT

.1طرح توسعه
آموزش های فنی و
حرفوی از سطح
والیات به سطح
ولسوالی ها
 .2ایجاد مراکز
آموزش های فنی و
حرفه ای( Center
)of Excellence
 .3ایجاد کمیسیون
تصدیق دهی آموزش
های فنی و حرفه ای
 .4ایجاد مرکز
تحقیق /پژوهش،
ایجاد مراکز آموزش
ترینران( )ToT
 .5ایجاد مراکز
آموزش های فنی
حرفه ای در پارک
های صنعتی

هلمند ،خوست فراه،
نورستان ،کنر ،میدان
وردک ،پکتیا ،غور،
بادغیس ،سرپل،

 .1قانون اساسی
 .2قانون منع خشونت علیه
زن استراتیژی منع خشونت
علیه زنان و دختران.3 ،

 .1تصویب مقرره
منع تبعیض علیه
زنان و دختران
 .2تطبیق مقرره منع

571,297,440

 4.3الی سال ،2030
حصول اطمینان از
دسترسی منصفانه همه
مردان و زنان به تعلیمات
تخنیکی با کیفیت ،قابل
پرداخت ،تعلیمات
مسلکی و تحصیالت
عالی از جمله پوهنتون.

 4.3.4تعداد
اشخاص که از
برنامه های فنی
وحرفوی نیمه
رسمی دولتی
ساالنه مستفید
میشود .به
تفکیک:
 .1ذکور
 .2اناث

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

پﻴشنهادی اﻟی

3,500,000,000

1

2

3
وزارت کار و

4
3088 .1
1662 .2
)(2016

5

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

0.5%

هدف پنجﻢ :دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان ودختران

17,058,185

زنان

75%

مرتبط با
تارگیت

صفحه * 97

3,400,000

 5.1محو تمام اشکال
تبعیض علیه زنان و
دختران در همه جا.

 5.1.1فیصدی
حصول اطمینان
از موجودیت
چارچوب های

وزارت امور

داد خواهی حقوقی به نفع زنان
شامل:
 .1تعدیل قوانین و پالیسی ها
 .2گسترش و تداوم فعالیت های

تمام والبت

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

2
قانونی غرض
تقویت ،تطبیق
و نظارت از
مساوات و عدم
تبعیض بر
اساس جنسیت
(قوانین،
مقرارات،
کنوانسیون ها و
پیمان ها)

3

4

5
کمیسیون های عالی منع خشونت
علیه زنان
 .3تطبیق قانون منع آزار و اذیت
زنان و اطفال

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

فعاﻟﻴت های
پﻴشنهادی اﻟی
()2020

تارگﻴت

7

8

9
بدخشان ،فاریاب،
کاپیسا ،سمنگان،
تخار ،ارزگان ،کندز،
کندهار ،دایکندی و
زابل

10

11

استراتیژی ( )5ساله وزارت
امور زنان
 .4پالن عمل ملی قطعنامه
 ،1325کنوانسیون منع
تبعیض علیه زنان و اطفال
 .5طرح و تطبیق مقرره
منع تبعیض

تبعیض علیه زنان و
دختران
 .3تدویر تریننگ ها
در راستای منع
تبعیض علیه زنان و
دختران در
سکتورهای مختلف
در مرکز و والیات
 .4برگذاری موعظه
ها و خطابه های
دینی از طریق منابر
مساجد و تکایا در
رابطه به منع تبعیض
علیه زنان و دختران

صفحه * 98

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

12

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی

56%
)(2015

وزارت امور
زنان

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی
735,375,000

زنان

53%
)(2015

ﺣصول

()2020

تارگﻴت

7
مرتبط با
تارگیت

مرتبط با
تارگیت

9

10

11

تمام والبت

هلمند ،خوست فراه،
نورستان ،کنر ،میدان
وردک ،پکتیا ،غور،
ننگرهار ،بادغیس،
سرپل ،بدخشان،
جوزجان ،فاریاب،
کاپیسا ،سمنگان،
تخار ،ارزگان ،کندز،
کندهار ،لوگر ،کنر،
دایکندی وزابل

 .1قانون منع خشونت علیه
زنان
 .2استراتیژی منع خشونت
علیه زنان ودختران
 .3استراتیژی ( )5ساله
وزارت امور زنان
 .4قانون منع آزار و اذیت
زنان و اطفال
 .5پالن عمل قطعنامه
1325
 .6قانون مبارزه علیه
قاچاق و اختطاف انسان

 .1ورکشاپ آگاهی
دهی برای امامان
مساجد
 .2ترتیب مواد
معلوماتی ،تعلیماتی و
ارتباطی برای
خشونت بر اساس
جنسیت
 .3تعلیمات صحی
برای تمام مریضان
 .4ارایه خدمات
صحی بسطح قریه
جات برای قربانیان
خشونت بر اساس
جنسیت

8

تمام والیات

هلمند ،خوست فراه،
هرات ،نورستان ،کنر،
میدان وردک ،پکتیا،
غور ،پکتیکا ،ننگرهار،
بادغیس ،سرپل،
بدخشان ،جوزجان،
فاریاب ،کاپیسا

 .1قانون منع خشونت علیه
زنان
 .2استراتیژی منع خشونت
علیه زنان ودختران
 .3استراتیژی ( )5ساله
وزارت امور زنان
 .4قانون منع آزار و اذیت

 .1ورکشاپ آگاهی
دهی از استراتیژی
منع خشونت علیه
زن
 .2تهیه و نشر
گزارش تحقیقی با
عنوان سروی آزار

صفحه * 99

12

6,000,000

 5.2.2فیصدی
زنان و دختران
بین سنین 15
به باال که از
طرف افراد
غیراز همسر
طی  12ماه

 .1تطبیق ورکشاپ های آگاهی
دهی از قانون منع خشونت علیه زن
و قانون منع و آزار و اذیت زنان
واطفال
 .2پروژه تقویت آینده افغانستان از
طریق توانمند سازی زنان (سفارت
کانادا)

70,000,000

 5.2محو تمام انواع
خشونت علیه زنان و
دختران درمحالت عام و
خصوصی ،از جمله
قاچاق ،سوء استفاده
جنسی و دیگر انواع سوء
استفاده.

 5.2.1فیصدی
زنان از سن 15
به باال که به
خشونت فزیکی،
جنسی و یا
روانی درطول
 12ماه گذشته
توسط همسر
متقابل شده اند.

 .1کمپاین عمومی در رابطه به
حقوق خانواده و اجتماع
 .2سفارت کانادا (پروژه تقویت آینده
افغانستان از طریق توانمند سازی
زنان )
 .3راه اندازی کمپاین های آگاهی
عامه در خصوص حقوق زنان و
دختران به منظور کاهش خشونت
علیه آنان
 .4ذهنیت سازی عامه و انکشاف
تبلیغات جندر
 ..5وکالت دفاع از قضایای موکلین
در ادارات عدلی وقضایی ،حل وفصل
قضایای فامیلی از طریق میانجگری
 .6ایجاد صنف های سواد آموزی
ومهارت های زندگی برای 600
خانم ها در  3والیت (کابل،ننگرهار،و
کندهار)گردیده

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

پﻴشنهادی اﻟی

700,000,000

1

2

3
وزارت امور

4

5

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی

وزارت امور
زنان

تارگﻴت

7

8

9

امور
اجتماعی

24,500,000

وزارت کار و

28% .1
الف17% .
ب73% .

 .1برنامه ملی دارای اولویت توانمند
سازی اقتصادی زنان ()WEE-NPP

مرتبط با
تارگیت

مرتبط با
تارگیت

10

11

زنان و اطفال
 .5پالن عمل قطعنامه
1325پ

اذیت زنان و دختران
 .3برنامه ارتقاء
ظرفیت برای اعضای
کمیسیونهای والیتی
منع خشونت و
حارنواالن حارنوالی
اختصاصی منع
خشونت

تمام والیات کشور

هلمند ،خوست فراه،
هرات ،نورستان ،کنر،
میدان وردک ،پکتیا،
غور ،پکتیکا ،ننگرهار،
بادغیس ،سرپل،
بدخشان،

 .1قانون منع خشونت علیه
زنان
 .2استراتیژی منع خشونت
علیه زنان ودختران
 .3استراتیژی ( )5ساله
وزارت امور زنان
 .4قانون منع آزار و اذیت
زنان و اطفال
 .5پالن عمل قطعنامه
1325پ
 .6پالن کاری ملی
جلوگیری از ازدواج اطفال و
زودهنگام

 .1برنامه تطبیق
استراتیژی منع
خشونت علیه زنان
 .2طرح و تصویب
پالیسی ثبت ازدواج
ها

تمام والیات کشور

مناطق کمتر انکشاف
یافته

 .1قانون کار
 .2سند برنامه ملی دارای
اولویت توانمند سازی
اقتصادی زنان

 .1مطالعه و تحلیل
جامع مشترک با
اداره ملی احصائیه و
معلومات

31,220,000

17%
)(2015

 .1طرح ،تصویب و تطبیق پالیسی
ثبت ازدواج ها
. 2پروژه تقویت آینده افغانستان از
طریق توانمند سازی زنان (سفارت
کانادا)
 .2.1برنامه های آگاهی عامه
حقوقی در خصوص زنان و دختران،
قانون منع خشونت علیه زنان و
موضوعات محافظت زنان

()2020

صفحه * 100

12

3,000,000

 5.4تشخیص و ارزش
دهی کارهای بدون مزد
از طریق ارائه خدمات
عامه ،زیرساخت ها و

 5.4.1فیصدی
وقت مصرف
شده باالی
کارهای داخلی

ﺣصول

پﻴشنهادی اﻟی

7,000,000,000

 5.3محو همه رسوم
زیان آور مانند ازدواج
های اطفال ،اجباری و
زود هنگام.

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

 2.1ایجاد میکانیزم های محافظت
زنان اطفال به سطح جامعه ،کار با
رصا کاران اجتماعی  ،بسیج سازی
جامعه جهت مبارزه با خشونت،
عرضه خدمات روانی اجتماعی برای
متضررین قضایای خشونت و کار
بزرگان وعلما به سطح جامعه جهت
کاهش خشونت علیه زن

اخیر مورد
خشونت فزیکی،
جنسی ،روانی و
سو استفاده
جنسی قرار
گرفته اند.

 5.3.1فیصدی
زنان که بین
سنین 19-15
ازدواج نموده
اند.

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

2

3

4

5

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1
سیاست های مصئونیت
اجتماعی و ترویج
مسئولیت پذیری
مشترک در فامیل و
خانواده مطابق به
باورهای ملی.

2
و پرستاری
بدون مزد .به
تفکیک:
 .1مجموع
الف .ذکور
ب .اناث

3

4

5

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

11

12

فعاﻟﻴت های
()2020

تارگﻴت

7

8

9

10
 .3پالیسی ملی کار
 .4پالیسی ملی اجتماعی
توحید شده
 .5نقشه راه ایجاد اشتغال و
کار و بار
NAP 1325 .6
 .7بررسی تعریف و محاسبه
کارهای بدون پرداخت در
تولید ناخالص ملی در
مطابقت به شرایط
اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی کشور

صفحه * 101

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

ﺣصول

6

7

10.7%

8
تمام والیات کشور

9
هلمند ،خوست فراه،
هرات ،نورستان ،کنر،
میدان وردک ،پکتیا،
غور ،پکتیکا ،ننگرهار،
بادغیس ،سرپل،
بدخشان

10

3,000,000

زنان در حکومتداری
)(PROMOTE

1,050,000,000

 5.5.2فیصدی
زنان در موقف
های مدیریتی.

 .1قانون کار،
 .2پالن عمل ملی قطعنامه
1325
حمایت از تبعیض مثبت
جهت جذب بیشتر زنان در
ادارات دولتی،

 .1تدویر جلسات با
مسوولین ریاست
های منابع بشری
وزارت ها تطبیق در
پالیسی  2فیصد

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

مرتبط با
تارگیت

23%

وزارت امور
زنان

 .1قانون انتخابات،
 .2پالن استراتیژیک 5
ساله وزارت،
 .3پالن عمل قطعنامه
1325

الف
 .1تعدیل قانون
انتخابات با در
نظرداشت تدابیر
حمایتی برای زنان
در اقسام انتخابات
 .2ورکشاپ آگاهی
عامه در رابطه به
تدابیر حمایتی برای
زنان د رانتخابات
 .3راه اندازی کمپاین
ها در راستای افزایش
حضور زنان در
شورای ولسوالی
ب
 .1دادخواهی های
حقوقی جهت افزایش
حصور زنان در
حکومتداری محلی

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های
()2020

تارگﻴت

 .1پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات
 .2انکشاف پالیسی افزایش حضور
زنان در انتخابات
 .3آگاهی عامه در رابطه به انتخابات

زنان

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

 5.5حصول اطمینان از
مشارکت کامل و موثر
زنان و همچنان فرصت
های مساوی رهبریت در
تمامی سطوح
تصمیمگیری سیاسی،
اقتصادی و زندگی عامه.

 5.5.1فیصدی
کرسی های
اشغال شده
توسط زنان در
شورای های
ملی.

11

12

12,000,000

1

2

3
وزارت امور

4

5

پﻴشنهادی اﻟی

نیاز به بودجه ندارد

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات کشور

هلمند ،خوست فراه،
هرات ،نورستان ،کنر،
میدان وردک ،پکتیا،
غور ،پکتیکا ،ننگرهار،
بادغیس ،سرپل،
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

2

3

4

5

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

فعاﻟﻴت های
پﻴشنهادی اﻟی
()2020

تارگﻴت

7

8

9

10

بدخشان ،جوزجان،
فاریاب،

11

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

12

افزایش حضور زنان
در ادارات دولتی

هدف هشتﻢ :ترویج ) (promoteرشد اقتصادی پایدار و فراگیر ،اشتغال کامل ،مناسب و مولد ) (productiveبرای همه

امور
اجتماعی

17.6% .1
36.6% .2
)(2015

وزارت کار و
امور
اجتماعی

49.3% .1
27.4% .2
)(2015

تمام والیات کشور

 .1استراتیژی اعزام کارگر
بخارج از کشور
 .2پالیسی ملی کار
 .3قانون کار
 .4نقشه راه برای ایجاد
اشتغال و کار و بار

24,500,000

وزارت کار و

تمام والیات کشور

 .1قانون کار
 .2قانون اشخاص دارای
معلولیت
 .3پالیسی ملی کار
 .4نقشه راه ایجاد اشتغال
 .5بررسی طرح تعیین حد
اقل مزد ساعتوار در کشور،

مرتبط با
تارگیت

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات کشور

تمام والیات کشور

 .1بسته پروژه های
کار عاجل که از
طریق وزارت خانه
های سکتور تطبیق
میگردد
 .2ایجاد رابطه موثر
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3,500,000,000

 8.6الی سال،2030
کاهش قابل مالحظه
نسبت جوانان که شامل
کار ،مکتب و یا برنامه
های آموزشی نیستند.

 8.6.1میزان
بیسوادی و
بیکاری
درجوانان بین
سنین (-15
)24

اجتماعی

21,700,000,000

 8.5.2میزان
بیکاری به
تفکیک
جنسیت
 .1ذکور
 .2اناث

امور

شامل بودجه شاخص  5.4.1میباشد

 8.5الی سال ،2030
تأمین اشتغال کامل و
مولد ) (productiveو
ایجاد شغل های مناسب
برای تمام زنان و مردان
به شمول جوانان و
معلولین با پرداخت
دستمزد مساوی برای
کار های با ارزش یکسان.

 8.5.1اوسط
درآمد ساعتوار
کارمندان .به
تفکیک:
 .1شغل
 .2گروپ سنی
 .3معلولیت
 .4ذکور
 .5اناث

وزارت کار و

 .1برنامه ملی دارای اولویت توانمند
سازی اقتصادی زنان ()WEE-NPP
 .2پالن عمل ملی قطعنامه 1325
شورای امنیت سازمان ملل متحد
برای زنان امنیت و صلح ( NAP
)1325
 .3پروژه  SALAMو ،PLACED
NSDP
 .4بسته پروژه های کار عاجل که از
طریق وزارت خانه های سکتور
تطبیق میگردد
 .1برنامه ملی دارای اولویت توانمند
سازی اقتصادی زنان ()WEE-NPP
 .2پالن عمل ملی قطعنامه 1325
شورای امنیت سازمان ملل متحد
برای زنان امنیت و صلح ( NAP
)1325
 .3پروژه  SALAMو ،PLACED
NSDP
 .4بسته پروژه های کار عاجل که از
طریق وزارت خانه های سکتور
تطبیق میگردد

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات کشور

تمام والیات کشور

 .1قانون کار
 .2قانون اشخاص دارای
معلولیت
 .3پالیسی ملی کار
 .4نقشه راه ایجاد اشتغال
 .5بررسی طرح تعیین حد
اقل مزد ساعتوار در کشور،

 .1مطالعه و تحلیل
جامع مشترک با
اداره ملی احصائیه و
معلومات
 .2پروژه ارتقاء
ظرفیت تحلیل و
تحقیقاتی وزارت کار،
امور اجتماعی ،شهدا
و معلولین و اداره
ملی احصائیه و
معلومات در ارتباط
به اقتصاد و تحلیل
بازار کار

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

2

3

4

5

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

()2020

7

8

9

10

11

12

بین رشد اقتصادی و
اشتغالزایی
 .3طرح افزایش
تولید داخلی و رشد
صادرات و توسعه
آموزشی های فنی و
حرفوی در مطابقت
به شرایط اقتصادی و
مالی کشور
شبکه عملکرد محافظت اطفال،

وزارت کار و
امور
اجتماعی

11.8% .1
7.7% .2
5.8% .3
)(2015

مرتبط با
تارگیت

کابل ،ننگرهار ،مزار،
هرات ،کندهار ،لوگر،
کندز ،خوست ،نیمروز،
پروان

ننگرهار ،لوگر ،هرات،
بلخ و کابل

 .1استراتیژی اعزام کارگر
بخارج از کشور
 .2پالیسی ملی کار
 .3قانون کار
 .4نقشه راه برای ایجاد
اشتغال و کار و بار
 .5طرح ایجاد شغل فوری
نا خالص برای  750000از
شهروندان کشور،
 .6طرح برنامه کار آموزی
() .7 ،Internshipطرح
گسترش آموزش های فنی
و حرفوی از والیات به
ولسوالی ها ،طرح گسترش
حرفه های جدید و معاصر و
ایجاد موثر بین رشد

 .1پروژه ایجاد خط
تلیفون عاجل برای
اطفال در معرض
خطر .2 ،ایجاد مراکز
حمایوی و سرپناه
های عاجل برای
اطفال کارگر
 .3طرح ایجاد برنامه
ملی دارای اولویت
برای محافظت
اطفال،
 .4ایجاد مراکز بدیل
های حجز
 ..5پروژه ایجاد مراکز
حمایوی برای اطفال
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3,500,000,000

 8.7اتخاذ اقدامات سریع
و موثر بمنظور محو
کارهای جبری ،بردگی
مدرن ،قاچاق انسان و
حصول اطمینان از
جلوگیری و محو بدترین
اشکال کار اطفال؛ از
جمله سربازگیری و
استفاده از اطفال سرباز،
و الی سال  2025پایان
دادن تمام انواع کار
باالی اطفال .

پﻴشنهادی اﻟی

تارگﻴت

 .1بیسوادی
 .2بیکاری

 8.7.1فیصدی
اطفال کارگر
بین سنین -5
 ، 17به تفکیک
گروپ سنی:
 .1بین سن -5
11
 .2بین سن
14-12
 .3بین سن
17-15

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

2

3

4

5

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

فعاﻟﻴت های
پﻴشنهادی اﻟی
()2020

تارگﻴت

7

8

9

10
اقتصادی و اشتغالزایی.8 ،
طرح رشد تولید داخلی و
رشد صادرات و اصالحات
بنیادی در نظام تعلیمات
مسلکی

11
معلول و دارای تاخر
ذهنی
 .6پروژه سروی
اطفال در معرض
خطر (مجری آن
احصائیه مرکزی
میباشد)
 .7پروژه های
حمایوی برای اطفال
گدا
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ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

12

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی

امور

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

وزارت کار و
امور
اجتماعی
5

()2020

تارگﻴت

7
مرتبط با
تارگیت

9

10

11

تمام والیات کشور

والیات دارای معادن
سرشار ،والیت های رو
به انکشاف که در آن
ساختمان میگردد
ننگرهار ،لوگر ،هرات،
بلخ و کابل

 .1استراتیژی ملی اطفال
در معرض خطر
 .2استراتیژی ملی اطفاال
کارکن روی سرک
 .طرح استراتیژی ملی
کاهش کار شاقه اطفال
 .2پالن عمل محو/کاهش
کار شاقه اطفال
 .3استراتیژی ملی اطفال
کارکن روی سرک
 .4تحقیق/پژوهش در مورد
کار شاقه اطفال در صنعت
خشت پزی
 .5طرح بسته آموزشی در
رابطه به کاهش کار شاقه
اطفال
 .6طرح قانون اطفال

 .1بازنگری طرز
العمل های تفتیش و
بهبود شرایط کار،
پروژه افزایش
مفتشین کار

8

تمام والیات کشور

والیات دارای معادن
سرشار ،والیت های رو
به انکشاف که در آن
ساختمان میگردد

 .1پالیسی ملی کار،
 .2قانون خدمات ملکی
افغانستان ،قانون کار ،قانون
اطفال،
 .3کنوانسیون های
سازمان بین المللی کار
مرتبط به آن

 .1بازنگری طرز
العمل های تفتیش و
بهبود شرایط کار
 .2پروژه افزایش
مفتشین کار

اجتماعی

در زمینه هیچ پروژه مشخص وجود
ندارد

پﻴشنهادی اﻟی

مرتبط با
تارگیت

12

840,000,000

 8.8.2الحاق
کنوانسیون های
اساسی سازمان
بین المللی کار

وزارت کار و

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1
 8.8حمایت از حقوق
نیروی کار و ایجاد
محیط کاری امن و
مطمئن برای تمام
کارگران به شمول
کارگران مهاجر،
بخصوص زنان مهاجر و
کسانیکه در شرایط
ناپایدار )(precarious
کاری قرار دارند.

2
 8.8.1میزان
وقوع جراحات
وخیم و غیر
وخیم کاری.

3

4

5
 .1شبکه عملکرد محافظت اطفال

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

2

3

4

5

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

11

12

فعاﻟﻴت های
()2020

تارگﻴت

7

8

9

10
افزایش تعداد مفتشین کار
در سطح کشور

وزارت کار و
امور
اجتماعی

70,000,000

0

35,000,000

 8.8.3تعداد
اشخاص
(کارگران) که از
راهای قانونی و
منظم به اساس
توافقنامه های
دوجانبه کار
( )BLAsبه
کشور های
خارجی
(کشورهای
دارای تقاضا
کارگر) اعزام
میگردند.

 .1پروژه  PLACEDبا تمویل بانک
جهانی
 .2پروژه  SALAMبا تمویل کشور
فنلند،

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات کشور

پکتیا ،پکتیکا ،وردک،
لوگر ،لغمان ،کنر،
بدخشان ،بلخ ،بامیان،
خوست ،سمنگان،
نورستان ،ننگرهار،
قندهار ،کابل ،هلمند،
پروان ،تخار و هرات.

 .1پالیسی ملی اعزام کار
گران به خارج از کشور
 .2پالیسی ملی کار ،قانون
کار
 .3تفاهمنامه امضاء شده و
غیره

 .1ایجاد آتشه های
کارگری در خارج از
کشور
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی

انکشاف و اجرایی نمودن
استراتیژی اشتغال برای
جوانان و تطبیق پیمان
جهانی اشتغال سازمان
بین المللی کار.

مصرف
مجموعی دولت
در برنامه های
مصئونیت
اجتماعی و
برنامه های
اشتغال زایی در
تناسب بودجه
ملی.

امور

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

641,297,440

.8ب الی سال ،2025

.8ب 1.فیصدی

 .1برنامه ملی انکشاف مهارتها
 .2پروژه سال«
 .3پروژه PLACED
 .4پروژه ملی حمایت از اطفال یتیم
و آسیب پذیر
 .5پرداخت حقوق متقاعدین و ورثه
شهدا و معلولین

اجتماعی

6%

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

پﻴشنهادی اﻟی
()2020

تارگﻴت

7

8

9

10

مرتبط

کنر ،زابل ،فراه ،سرپل،
ارزگان ،بامیان،
بادغیس ،نورستان،
سمنگان ،غور و پکتیکا.

والیات پکتیا ،پکتیکا،
وردک ،لوگر ،لغمان،
کنر ،بدخشان ،بلخ،
بامیان ،خوست،
سمنگان ،نورستان،
ننگرهار ،قندهار،
کابل ،هلمند ،پروان،
تخار و هرات.

 .1پالیسی ملی کار
 .2قانون خدمات ملکی
افغانستان
 .3کنوانسیون های مرتبط
 .4منشور سازمان بین
المللی کار
 .5قانون اساسی کشور و
غیره
 .6الحاق کنوانسیون های
مرتبط به نیاز ها و منافع
ملی و تعهدات بین المللی

با
تارگیت

11

12

ایجاد شبکه های
مصئونیت اجتماعی
(مشروط)

7,000,000,000

2

3
وزارت کار و

4

5

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

هدف دهﻢ :کاهش ناﺑﺮاﺑﺮی در سطح ملی و ﺑﻴﻦ اﻟمللی
وزارت کار و
امور
اجتماعی

665,797,440

74.24% .1
25.76% .2
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70,000,000

 10.4اتخاذ پالیسی ها،
به ویژه پالیسی مالی،
پالیسی دستمزد و
پالیسی مصئونیت
اجتماعی ،و دستیابی
تدریجی به تساوی
بیشتر.

 10.4.1میزان
مشارکت نیروی
کار .به تفکیک:
 .1ذکور
 .2اناث

 .1برنامه ملی انکشاف مهارتها
 .2پروزه سالم
 .3پروژه PLACED
 .4برنامه ملی دارای اولویت توانمند
سازی اقتصادی زنان

مرتبط با
تارگیت

بدون والیت کابل،
هرات ،بلخ ،ننکرهار
تمام والیت افغانستان

والیت کندهار ،زابل،
نورستان ،کنر ،وردک،
لوگر ،بدخشان،
هلمند ،فراه ،پکتیا،
پکتیکا ،خوست

 .1برنامه کار آموزی
 .2پالیسی ملی کار
 .3قانون کار
 .4برنامه ملی توانمند
سازی اقتصادی زنان
NAP 1325 .5
 .6طرح اعزام کارگر بخارج
از کشور
 .7طرح ایجاد مراکز
آموزش های فنی و حرفوی
مطابق به نیاز بازار کار
داخلی و خارجی

 .1پروژه بررسی و
مطالعه تدابیر فعال
برای ایجاد تحرک در
بازار کار با تمرکز
خاص روی
اشتعالزایی

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

2

3

4

5

6

 10.7تسهیل
مهاجرتهای منظم،
مطمئین و مصئون؛
انتقال مهاجرین از طریق
اجرایی نمودن پالیسی
های منظم و مدیریت
شده مهاجرت.

10.7.1
فیصدی
مهاجرین افغان
که با ثبت و
راجستر دارای
مدرک اقامت
در کشور های
میزبان می
باشند:
 .1پاکستان
 .2ایران
10.7.2
فیصدی عودت
کنندگان که
حین عودت از
کمک های
بشردوستانه در
یک سال
مستفید می
گردند.
الف .با مدرک
ب .فاقد مدرک

وزارت امور

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

11

12

فعاﻟﻴت های
()2020

تارگﻴت

7

8

9

10
 .8برنامه ملی دارای اولویت
انکشاف سرمایه بشری

 .1برنامه ثبت و راجستر افغانهای
فاقد مدرک در ایران و پاکستان

مهاجﺮیﻦ و

مرتبط با
تارگیت

ایران و پاکستان

ضرورت ندارد

کنندگان

64% .1
53% .2
)(2015

)1. UNHCR (PSN, EC, CMP
2. IOM (HAP, RR, CBRR,

وزارت امور
مهاجﺮیﻦ و

مرتبط با
تارگیت

)RADA
)3. WFP (SCOPE/PRRO & CSP

عودت
کنندگان

980,000,000

الف69% .
ب45% .

ننگرهار ،کابل ،هرات،
کندهار ،بلخ
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210,000,000

لغمان ،کنر ،غور،
بغالن ،کندز ،تخار،
خوست و فاریاب

 .1چارچوب پالیسی
دایرک،
 .2پالیسی جامع عودت
 .3پالیسی ملی بیجاشدگان
داخلی
 .4پالن عمل کمیته اجرائی
بیجاشدگان و عودت
کنندگان

 .1تقویه مدیریت
مرزی
 .2ایجاد دیتابیس
منظم
 .3گسترش
هماهنگی میان
ادارات ذیربط ملی و
بین المللی
 .4جذب بودجه از
دونرها
 .5تقویه میکانیزم
های شفاف

عودت

5,320,000,000

ایران و پاکستان

 .1تفاهم نامه های
دو/سه/چهار جانبه
 .2نتیجه اجالس دوجانبه با
پاکستان
 .3صورت جلسه کمیته
اتباع مهاجرین
 .4استراتژی راه ها
مهاجرین افغان )(ASSR

 .1ایجاد دیتابیس
 .2سروی تعداد
بازماندگان از پروسه
ثبت نام
 .3ایجاد مراکز ثابت
وسیار ثبت و راجستر

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی

وزارت امور
عودت
کنندگان

فیصدی عودت
کنندگان و
بیجاشدگان که
از فرصت های
شغلی و
معیشتی

مهاجﺮیﻦ و
عودت
کنندگان

10%

 .1برنامه اشتغال زایی EZ-
KAR؛بانک جهانی
 .2برنامه  TVETوزارت کار و امور
اجتماعی
 .3اشتغال زایی تحت برنامه RADA
&  RR & RQAاز IOM
 .4پروژه های اشتعالزایی سازمانهای
غیر انتفاعی ملی و بین المللی

14,000,000,000

.10.7.5

وزارت امور

5%

11,134,450,040

مهاجﺮیﻦ و

 .1برنامه ملی مثاق شهروندی
 .2تامین خدمات اساسی برای اعمار
ساختمان های عام المنفعه
 .3برنامه ملی راه سازی
 . 4برنامه های ملی دارای اولیت

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

کنندگان

13,000

7
مرتبط با
تارگیت

10

11

لغمان ،کنر ،غور،
بغالن ،کندز ،تخار،
خوست و فاریاب

 .1چارچوب پالیسی دیرک
 .2پالیسی جامع عودت
 .3پالسی ملی بیجاشدگان
داخلی
 .4پالن عمل کمیته اجرائی
بیجاشدگان و عودت
کنندگان ,
 .5پالیسی ملی
بیجاشدگان داخلی

 .1بررسی نیازمندیها
 .2آگاهی دهی
 .3انتقاالت الی
مقصد نهایی
 .4اعمار سرپناه با
توزیع مواد
ساختمانی

8

ننگرهار ،کابل ،هرات،
کندهار ،بلخ

لغمان ،کنر ،غور،
بغالن ،کندز ،تخار،
خوست و فاریاب و
بقیه از  63شهرک
های مهاجرین در 29
والیت

 .1چارچوب پالیسی دیرک
 .2پالیسی جامع عودت
 .3پالسی ملی بیجاشدگان
داخلی
 .4پالن عمل کمیته اجرائی
بیجاشدگان و عودت
کنندگان

 .1ایجاب شبکه های
آب آشامیدنی
 .2اعمار سرک و پل
و پلچک ها
 .3توسعه انرژی قابل
تجدید
 .4اعمار ساختمان
عام المنفعه

ننگرهار ،کابل ،هرات،
کندهار ،بلخ

لغمان ،کنر ،غور،
بغالن ،کندز ،تخار،
خوست و فاریاب

 .1چارچوب پالیسی
دایرک،
 .2پالیسی ملی کار،
 .3استراتژی ملی کار

 .1سروی و شناسایی
مهارت های برگشت
کنندگان
 .2توسعه تشبثات
کسب و کارهای
کوچک
 .3قرضه های
کوچک

ننگرهار ،کابل ،هرات،
کندهار ،بلخ

9

ضرورت ندارد

عودت

تارگﻴت

مرتبط
با
تارگیت

مرتبط با
تارگیت

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

10.7.4
فیصدی
دسترسی به
خدمات اساسی
و زیربنائی
شهرک های
مهاجرین.

مهاجﺮیﻦ و

ﺣصول

()2020

صفحه * 110

12

11,400,000

10.7.3
فیصدی استقرار
پایدار فامیل
های بیجاشده
در هر سال.

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

پﻴشنهادی اﻟی

294,882,523

1

2

3
وزارت امور

4

5
 .1برنامه استقرار پایدار ریاست
عمومی رسیدگی به وضعیت
بیجاشدگان
 .2برنامه های کمک های بشری و
کمک های زمستانی
 .3برنامه امرار معیشت
 .4برنامه توزیع زمین

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

254,000,000

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

2

3

4

5

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

11

12

فعاﻟﻴت های
()2020

تارگﻴت

8

7

9

10

برخوردار شده
اند.
.10ج الی سال ،2030

.10ج1.

وزارت امور

کاهش هزینه های
تادیات مهاجرین به
کمتر از  3فیصد و حذف
دهلیزها با هزینه باالتر از
 5فیصد در تادیات.

فیصدی مصارف
ارسال حواله
نظر به مجموع
مبلغ حواله
شده.

مهاجﺮیﻦ و
عودت

10%

 .1خدمات جهانی مالی یا IFS
 .2حواله های رسمی
 .3اتحادیه جهانی پست ()UPU

عضویت در خدمات مالی
جهانی

کنندگان

هدف یازدهﻢ :ساختﻦ شهﺮها و شهﺮک های ) (human settlementsهمه شمول ،مصئون ،مقاوم ) (resilientو پایدار

 .1شهرهای پر جمعیت
کشور
 .2ارزیابی خطرات
صحی تا سطح ولسوالی

کابل ،هرات ،جالل
آباد ،مزار شریف،
لشکرگاه ،کندهار

 .1پالیسی ادغام کاهش
خطرات در برنامه ها
 .2استراتیژی کاهش

 .1ایجاد و فعال
نمودن میکانیزم
نظارت از امور فعالیت
های ساختمانی و

33,000,000,000
84,000,000

افزایش قابل مالحظه
تعداد شهرها و شهرک
ها (human

فیصدی ادارات
محلی که
استراتیژی

48%
)(2015

 .1برنامه ظرفیت سازی
 .2برنامه آگاهی عامه
 .3برنامه ملی کاهش خطرات
 .4برنامه توانمند سازی محالت

2,660,000,000

.11ب الی سال ،2030

.11ب1.

اداره ملی
آمادگی مبارزه
با حوادث

 17 .1تن
 7 .2تن
 1500 .3تن
)(2015

350,000,000

 11.5الی سال ،2030
کاهش قابل مالحظه
تعداد مرگ و میر و
متضررین ،و کاهش
خسارات مستقیم
اقتصادی مرتبط با تولید
ناخالص داخلی ناشی از
حوادث )،(disasters
بشمول حوادث مرتبط
به آب ،با تمرکز بر
حمایت از افرادی فقیر و
آسیب پذیر.

 11.5.1تعداد
افراد کشته
شده ،بیجا و یا
گمشده و
متضررین
حوادث در هر
صد هزار نفوس.
به تفکیک
 .1مرگ و میر
 .2افرادبیجا
شده وگمشده
 .3متضررین

اداره ملی
آمادگی مبارزه
با حوادث

 .1برنامه کاهش خطر
 .2برنامه
 .3برنامه پاسخدهی
 .4برنامه انکشاف
 .5پروژ مقاوم سازی منازل محلی
 .6ادغام کاهش خطر با فعالیتهای
توسعوی وایجاد میکانیزم های
نظارتی

مرتبط با
تارگیت

 34والیت

 20والیت بیشترین
معروض به خطرات
ناشی از از اب وهوا که
 55الی  60فیصد با
معضل فقر شدیدآ
روبرواند

 .1استراتیژی کاهش
خطرات و پالیسی
 .2پالن مدیریت حوادث
 .3احیای مجدد تاسیات
تخریب شده بهتر از قبل
 .4پایداری ساختن پروژه
های توسعوی
 .5فراهم ساختن عرضه
خدمات عامه  ,رایگان
وعادالنه

 .1تحقق فعالیت
های احیای مجدد
بهتر از قبل
 .2درنظرگرفتن
تخصیص بودجه
کاهش خطرات
درفعالیتهای توسعوی
 .3احیای سرپناه
های تخریب شده و
تدارک وسایل
معیشتی برای
متضررین

مرتبط با
تارگیت
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی

) settlementsبا
پالیسی و پالن های
یکپارچه جهت بدست
آوری موثریت منابع،
کاهش تاثیرات و
سازگاری با تغییرات
اقلیمی ،مقاوم در مقابل
حوادث؛ انکشاف و
تطبیق سیستم مدیریت
حوادث در مطابقت به
"چارچوب Sendai
برای کاهش خطرات
حوادث سال -2015
."2030

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

2
کاهش خطرات
وحوادث را در
مطابقت با
چارچوب
سندای
)(Sendai
برای کاهش
خطرات طبیعی
پذیرفته و
تطبیق می
نمایند.

3

4

5

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

فعاﻟﻴت های
پﻴشنهادی اﻟی
()2020

تارگﻴت

7

 .5پروژه ارزیابی خطرات صحی و
ایجاد میکانیزم های نظارتی مقاوم
سازی

8

9

ها و تحقق
 .3فعالیت های کاهش
خطر به هدف مصئون
سازی جوامع آسیب
پذیر

10

11

خطرات
 .3مقاوم سازی شهر ها
 .4انکشاف شهرهای قبآل
تنظیم شده و پالنی

تطبیق کودهای
ساختمانی
 .2تطبیق پروژه های
مصئون سازی مکاتب
و شفاخانه ها و
پروژه های کاهش
خطرات

 .1ایجاد ساختار های
مدیریتی حوادث در سطوح
ولسوالیها و محالت
 .2تقویت مقاوم سازی
محالت
 .3تطبیق پروژه های
سازگاری با خطرات
 .4پالیسی و استراتیژی
کاهش خطرات

 .1تطبیق پروژه
سازگاری با تغیرات
اقلیم در  13والیت

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

12

هدف سﻴزدهﻢ :اتخاذ قدامات فوری در جهت مبارزه ﺑا تغﻴﺮات اقلﻴمی و تاثﻴﺮات آن
اداره ملی
آمادگی مبارزه
با حوادث

875,000,000

40%
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1,340,000,000

 13.1تقویت ظرفیت
های انعطاف پذیر و
مقاوم ) (resilientدر
مقابل خطرات اقلیمی و
حوادث طبیعی.

13.1.1
فیصدی
انکشاف
ستراتیژی ها و
راه کار های
کاهش خطرات
و حوادث
طبیعی در
سطوح ولسوالی
ها و محالت.

 .1برنامه ایجاد ظرفیت
 .2برنامه اضطرار
 .3برنامه ملی انکشاف

مرتبط با
تارگیت

 20والیت

 2والیت  -در تطبیق
سازگاری با تهدیدات
اقلیمی
 6والیت  -کمتر
انکشاف یافته
 10والیت  -فاقد
تعمیر

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

2

3

4

5

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

ﺣصول

پﻴشنهادی اﻟی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

11

12

فعاﻟﻴت های
()2020

تارگﻴت

7

8

9

10

هدف شانزدهﻢ :تﺮویج جوامع صلح آمﻴز و همه شمول ﺑﺮای انکشاف پایدار ،ایجاد دستﺮسی ﺑه عداﻟت ﺑﺮای همه و تشکﻴل نهاد های موثﺮ ،ﺣساﺑده و همه شمول در تمام سطوح
 16.1کاهش قابل
مالحظه خشونت با تمام
اشکال آن و مرگ و میر
مرتبط به آن در همه جا.

7,700,000,000

16.1.5
فیصدی پاکاری
اراضی از ماین و
مهمات منفجر
ناشده

اداره ملی
آمادگی مبارزه
با حوادث

0.4% .1
3.2% .2
2% .3

78%
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15,400,000,000

16.1.2
فیصدی مرگ
ومیر ناشی از
جنگ در هر
صدهزار نفوس :
 .1ناشی از
ماین های
متعارف
 .2ناشی از مواد
انفجاریه تعبیه
شده با پلیت
فشاری
 .3ناشی از
مهمات
باقیمانده از
جنگ

اداره ملی
آمادگی مبارزه
با حوادث

 .1پروژه های ماین پاکی
 .2پروژه های اگاهی عامه
 .3پروژه حمایت ازمعلولین

مرتبط با
تارگیت

 740کیلو متر مربع

 144کیلو متر مربع

 .1پالن استراتیژیک پنج
ساله پاکاری اراضی ازماین
 .2دور ساختن خطرات
ومصوون سازی محالت
 .3کم ساختن تلفات جانی
 .4کمک درتامین صلح

.1پاک کاری ماین در
کشور (از این که
مشکالت امنیتی در
کشور ادامه دارد بناً
نیاز به حداقل %15
بودجه پیشنهاد شده
ضرورت است تا
بدسترس قرار گیرد)

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور مصئونﻴت اجتماعی

امور
اجتماعی

ﺣصول
تارگﻴت

7
مرتبط با
تارگیت

8
تمام والیات کشور

9
تمام والیات کشور

74.4%

113,435,995,545

68

()2020

مجموع

10

11

 .1استراتیژی ملی اطفال
در معرض خطر
 .2استراتیژی ملی اطفال
کارکن روی سرک
 .3قانون اطفال
 .4طرح آگاهی دهی در
مورد خشونت علیه اطفال
در مکاتب ،اجتماع و فامیل
 5پالیسی ملی محافظت
اطفال

 .1پروژه طرح آگاهی
دهی در مورد
خشونت علیه اطفال
در مکاتب ،اجتماع و
فامیل

75
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12

83,649,682,523

مجموع

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

 16.2پایان بخشیدن به
تمام اشکال خشونت ها
و سو استفاده علیه
اطفال از جمله قاچاق،
استثمار و شکنجه

 16.2.1نسبت
اطفال بین
سنین 17-1
که مورد
خشونت و
شنکنجه فزیکی
و یا روانی
مراقبت کننده
در ماه گذشته
قرار گرفته
باشند.

 .1شبکه عملکرد محافظت اطفال
 .2برنامه کاری سه ساله ( Rolling
) work Plan

جهت

(دارای اوﻟویت)

شدید

پاﻟﻴسی های موجود

پﻴشنهادی اﻟی

بودجه موجود است

1

2

3
وزارت کار و

4

5

6

در

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب پذیﺮ

طﺮح های استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه افغانی

ارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد مسؤل

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
اهداف و دیدگاه سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
دیدگاه استراتیژیک سکتور اقتصا د ،همانا رشد سریع اقتصادی و رفاه عامه میباشد .این سکتور در جهت رشد و انکشاف اقتصادی
کشور در بخشهای ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای داخلی وخارجی ،فعالیت های تجارتی ،سرمایه گذاریها برای زیربناها،
ایجاد زیربناهای ملی کیفیت ،و همچنان انکشاف اقتصاد کشور به وسیله ازدیاد سرمایه گذاری ،گسترش صنایع وتشبثات کوچک
ومتوسط و رشد متوازن بمنظور اشتغال و افزایش درآمد شهروندان کشور ،بوجود آوردن سیستم پاسخگو و پایدار احصائیوی درکشور
و ازدیاد عاید ملی وعاید سرانه تمرکز خواهند داشت.
وزارت اقتصاد افغانستان که نهاد رهبر در پیشبرد اهداف سکتور اقتصادی می باشد با رویکرد فرابخشی و مشارکت همه نهاد های ملی
اعم از دولتی و غیر دولتی ،سکتور خصوصی ،نهاد های مدنی با کمک در بازشناخت سهم علم ،فناوری و نوآوری در رسیدن به این
اهداف تعیین شده متعهد می شود .تا پایان  2030با پیگیری و اجرای اهداف تعیین شده برای افغانستان در هماهنگی با سازمان
ملل متحد و سایر کشور ها سهم خود را برای رهانیدن نسل بشر از فقر و جور ادا نموده که نتیجه این کار نیک بختی همگانی میباشد.
سکتور اقتصاد وانکشاف سکتور خصوصی شامل هفت واحد بودجوی (وزارت های تجارت وصنایع ،اقتصاد ،مالیه ،اداره مستقل ستندرد،
اداره مرکزی احصائیه ،اداره عالی تفتیش و اداره مسفا) بوده که اکثرآ در قسمت ایجاد زیربناهای اقتصادی مصروف انجام فعالیت
میباشند.

نتایج متوقعه سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی اﻟی 2030
دولت افغان ستان با تدوین سند چارچوب ملی صلح و انک شاف افغان ستان و برنامه های ملی دارای اولویت تالش می نماید تا با ایجاد
یک اقتصاد پویا و فراگیر ،زمینه رشد اقتصادی ،اشتغالزایی و کاهش فقر را فراهم نماید .در روشنایی سند ملی اهداف انکشاف پایدار،
نتایج متوقعه این سکتور الی سال  ،2020قرار ذیل میباشند:


نسبت نفوس تحت خط فقر از  54.5فیصد به  48فیصد کاهش خواهد یافت.



نسبت منابع اختصاص داده شده دولت برای برنامه های فقرزدایی به  17فیصد افزایش خواهد یافت



سهم استخدام غیر رسمی در سکتورها بدون زراعت از  18.4فیصد به  18.1فیصد.



فیصدی ارزش افزوده تولیدات صنایع فابریکاتی ) ،(Manufacturing value addedاز  13فیصد به  15فیصد.



فیصدی اشتغال در صنعت از مجموع اشتغال از  11.2فیصد به  13.5فیصد.



تناسب تمویل بودجه ملی از عواید ملی از  27فیصد به  62فیصد.



نسبت عواید داخلی بر تولید ناخالص داخلی از  11.5فیصد به  12.27فیصد.



سهم سرمایگذاری های مستقیم خارجی ( )FDIاز مجموع تولیدات ناخالص داخلی از  11.3فیصد به  11.57فیصد.



سهم صادرات افغانستان در مجموع صادرات جهان از  0.0045فیصد به  0.007فیصد.



تولید ناخالص داخلی از  20.5میلیارد دالر به  23.22میلیارد دالر امریکایی ،افزایش خواهد نمود.
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان



مقدار پول تخصیص شده به منظور مشارکت عامه – خصوصی از  14میلیون دالر به  15میلیون دالر خواهد رسید.



نسبت شاخص های انکشاف پایدار که در سطح ملی به تفکیک جزئیات تولید شده ،با مقاصد همخوانی داشته و در مطابقت
با پرنسیپ های اساسی احصائیه های رسمی قرار داشته باشد ،از  24فیصد به  80فیصد.



ارزش دالری تمام منابع که برای ارتقای ظرفیت احصائیوی در کشور های رو به انکشاف تخصیص داده شده است ،از 15

هزار دالر به  30هزار دالر ،افزایش خواهد یافت.


اداره ملی احصاییه و معلومات ،تعداد توزیع تذکره و ثبت تولدات را از  254880تن در سال  2016به  1.6میلیون تن در
سال  2020افزایش خواهد داد.

اهداف و تارگﻴت های سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی اﻟی سال 2020
این سکتور شامل پنج هدف میباشد .هدف اول (محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا) ،هدف نهم (ایجاد زیرساختارهای پاسخگو،
ترویج صنعتی شدن پایدار و تقویه اختراعات) ،هدف دهم (کاهش نابرابری در سطح ملی و بین المللی) ،هدف دوازدهم (حصول
اطمینان از الگو های پایدار تولید و مصرف) و هدف هفدهم (تقویت عناصر تطبیقی و حیاتی سازی همکاری جهانی برای انکشاف
پایدار) ،میباشد.
برعالوه ،این سکتور دارای  19تارگیت و  26شاخص میباشد .همچنان در این سکتور  57برنامه /پروژه با بودجه مجموعی (124.9

میلیارد افغانی) موجود ،میباشد.
قابل ذکر است که برای رسیدن به اهداف انکشاف پایدار الی سال  2020به تعداد  31فعالیت جدید با بودجه مجموعی ( 12.4میلیارد
افغانی) جهت تطبیق فعالیت های جدید ،پیشنهاد گردیده است.

جدول انطباق دهی سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی ،در ذیل ارایه گردیده است.
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

تارگﻴت

5

6

7

ﺣصول

(دارای

پذیﺮ شدید

اوﻟویت)

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

8

9

10

11

زون جنوب
غرب با اوسط
( ،)%80.4زون
غرب مرکزی با
اوسط (،)%69
زون شمال
شرق با اوسط
( ،)%62.8زون
شمال با اوسط
( ،)%57.9زون
شرق با اوسط
( ،)%57.5زون
غرب با اوسط
( ،)%48.9زون
جنوب با اوسط
( )%41.4و
زون مرکز با

زون جنوب غرب با
اوسط (،)%80.4
زون غرب مرکزی با
اوسط ( ،)%69زون
شمال شرق با
اوسط (،)%62.8
زون شمال با اوسط
( ،)%57.9زون
شرق با اوسط
( )%57.5و 11
والیت ایکه
زیادترین مهاجرین
را و بیجا شدگان
داخلی را در خود
دارند)

 .1اهداف انکشاف
پایدار افغانستان
 .2چارچوب ملی صلح
و انکشاف افغانستان
 .3چارچوب پاسخگوی
متقابل ()SMAF

 .1سروی ملی وضعیت
زندگی مردم افغانستان
()2020-2019
 .2ایجاد مرکز ملی تحلیل
های اقتصادی
 .3طرح مودل اقتصادی در
سطح ملی
 .4استراتیژی رشد اقتصادی
بر مبنای حمایت تولیدات
داخلی (افغانستان مولد)
 .5تهیه و ترتیب چارچوب
ملی اهداف انکشاف پایدار
()2030 - 2020

افغانی

1

2

مسؤل

جهت

آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب

استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه در

ساﺣات

طﺮح های

12

هدف اول :محو فقر با تمام اشکال آن در همه جا
اقتصاد

( 121میلیارد افغانی)

 1.77میلیارد دالر در سال مالی1397

54.5%.1
الف41.6% .
ب58.6% .
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490,000,000

 1.2الی سال
 ،2030کاهش
حد اقل نیمی
از نسبت
مردان ،زنان و
کودکان فقیر
(در تمامی ابعاد
فقر) متعلق به
تمام گروه های
سنی ،مطابق با
تعریف ملی
فقر.

 1.2.1نسبت نفوس
تحت خط فقر ،بر
اساس تعریف ملی
فقر.
 .1مجموع
الف .شهری
ب .دهاتی

وزارت

 .1برنامه ملی میثاق شهروندی
 .2برنامه ملی میثاق زراعت صنعتی
 .3برنامه ملی توانمندسازی زنان
 .4برنامه ملی انکشاف سکتور خصوصی
 .5برنامه ملی انکشاف معادن و منابع
 .6برنامه ملی زیربناء و اتصال منطقوی
 .7برنامه ملی انکشاف منابع بشری
 .8برنامه ملی انرژی
 .9برنامه ملی انکشاف شهری
 .10برنامه ملی اصالح نظام عدلی و قضایی
 .11برنامه ملی حکومتداری خوب و
 .12سایر پروژه های انکشافی شامل بودجه ملی
افغانستان

مرتبط با
تارگیت

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی

.1اﻟف حصول

.1اﻟف 1.نسبت منابع

وزارت

اطمینان از
بسیج قابل
مالحظه منابع
از مراجع
مختلف بشمول
همکاری های
انکشافی ،جهت
فراهم سازی
ابزار کافی و
مطمئن،
بمنظور تطبیق
برنامه ها و
پالیسی ها برای
محو فقر در
تمامی ابعاد آن.

اختصاص داده شده
دولت برای برنامه
های فقرزدایی.

ماﻟﻴه

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

1

2

3

4

5
 .1برنامه میثاق شهروندی
 .2برنامه ملی دارای اولویت  -برنامه توانمند
سازی اقتصادی زنان
 .3برنامه ملی دارای اولویت -برنامه جامع
انکشاف زراعت

تارگﻴت

6

7

ﺣصول

مرتبط با
تارگیت

(دارای

پذیﺮ شدید

اوﻟویت)

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

8

9

10

11

ساحات
روستائی ،زون
شمالشرق ،زون
مرکزی ،زنان،
معیوبین

بیجا شدگان
داخلی ،عودت
کنندگان اجباری،
متضررین حادثات
طبیعی مانند
سیالب ها و خشک
سالی

 .1چارچوب ملی صلح
و انکشاف افغانستان
 .2انتخاب و اولویت
بندی پروژه های
انکشافی شامل بودجه
سال  1398بر اساس
تاثیرات آن باالی
کاهش فقر

تمرکز باالی برنامه ها پروژه
های که بیشترین تاثیر باالی
کاهش فقر دارند.
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افغانی

تارگﻴت ها

شاخص ها

مسؤل

جهت

آسﻴب پذیﺮ
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی

.1اﻟف 2.نسبت

وزارت

مصرف دولت در
خدمات ضروری
(تعلیم و تربیه ،صحت
و مصئونیت
اجتماعی) .

ماﻟﻴه

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

5

تارگﻴت

6

7

 .1پروژه حمایوی بهبود فعالیت های مالی

ﺣصول

مرتبط با
تارگیت

18%

(دارای

پذیﺮ شدید

اوﻟویت)

8
روستاهای
دورافتاده در
مناطق
کوهستانی
کشور ،کوچی
ها ،تغییر نظر
تمویل
کنندگان ،ایجاد
ظرفیت کافی
در ادارات
دولتی جهت
مصرف بودجه،
پالنگزاری
دقیق در هنگام
طرح پروژه ها

9
روستا های دور
افتاده کشور ،بیجا
شدگان داخلی
و عودت کنندگان

پاﻟﻴسی های موجود

10
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 .1قانون و مقرره اداره
امور مالی و مصارف
 .2طرح بودجه شفاف
و عملی
 .3تطبیق اصالحات
بودجه
 .4تقویت سیستم
 AFMISریاست
خزاین

هدف هشتﻢ :ترویج ) (promoteرشد اقتصادی پایدار و فراگیر ،اشتغال کامل ،مناسب و مولد ) (productiveبرای همه
ماﻟﻴه

( 121میلیارد افغانی)

2.1%

 1.77میلیارد دالر در سال مالی1397

 8.1تداوم در
رشد اقتصادی
سرانه در
مطابقت با
شرایط ملی ،به
ویژه دستیابی
به حداقل رشد
 7%تولید
ناخالص داخلی
در سال

 8.1.1میزان رشد
ساالنه تولید ناخالص
داخلی حقیقی.

وزرات

 .1برنامه ملی میثاق شهروندی
 .2برنامه ملی میثاق زراعت صنعتی
 .3برنامه ملی توانمندسازی زنان
 .4برنامه ملی انکشاف سکتور خصوصی
 .5برنامه ملی انکشاف معادن و منابع
 .6برنامه ملی زیربناء و اتصال منطقوی
 .7برنامه ملی انکشاف منابع بشری
 .8برنامه ملی انرژی
 .9برنامه ملی انکشاف شهری
 .10برنامه ملی اصالح نظام عدلی و قضایی

مرتبط با
تارگیت

تغیر در نرخ
تبادله اسعار،
تفاوت زیاد در
بیالنس تجارت

 .1چارچوب ملی صلح
و انکشاف افغانستان
()ANPDF
 .2طرح افغانستان
مولد
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4
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8

9
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 .11برنامه ملی حکومتداری خوب و
 .12سایر پروژه های انکشافی شامل بودجه ملی
افغانستان
 8.2دستیابی
به مولدیت
اقتصادی از
طریق تنوع،
ارتقاء فن آوری
و نوآوری،
بشمول تمرکز
باالی سکتور
های کاربر و
ارزش افزوده
شده

 8.2.1میزان رشد
تولید ناخالص داخلی
حقیقی فی نفر شاغل

وزارت
اقتصاد

 .1برنامه ملی انکشاف منابع بشری
 .2برنامه ملی توانمند سازی زنان
 .3برنامه ملی میثاق زراعت صنعتی
 .4برنامه ملی انکشاف سکتور خصوصی
 .5برنامه ملی انکشاف معادن و منابع
 .6برنامه ملی زیربناء و اتصال منطقوی
 .7برنامه ملی انرژی
 .8برنامه ملی انکشاف شهری

مرتبط با
تارگیت

پائین بودن
سطح سواد،
میزان پائین
سرمایه گذاری
سکتور
خصوصی
()FDI

پائین بودن سطح
اشتراک خانم ها در
مارکیت کار
میزان بلند بیکاری
در دهات

 .1چارچوب ملی صلح
و انکشاف افغانستان
()ANPDF
 .2طرح افغانستان
مولد

 8.3ایجاد
)(promote
پالیسی های
انکشافی که از
فعالیت های
تولیدی
(productive
)،activities
ایجاد اشتغال
مناسب ،کار
آفرینی،
خالقیت و
نوآوری و

 8.3.1سهم استخدام
غیر رسمی در
سکتورها بدون
زراعت .به تفکیک
. 1مجموع هر دو
جنس
الف .ذکور
ب .اناث

وزارت

 .1برنامه شمولیت در اقتصاد رسمی
 .2پروژه استراتیژی رسمی سازی

مرتبط با
تارگیت

 .1جستجوو
دریافت
منظوری از
شورای محترم
وزیران در مورد
برنامه شمولیت
رسمی

 .1تدویر مطالعات
روی موانع در برابر
رسمی سازی
 .2انکشاف برنامه
تشویقی رسمی
سازی تجارت

 .1استراتیژی وزارت
صنعت و تجارت
 .2طرح تدویر مطالعات
روی موانع در برابر
رسمی سازی
 .3انکشاف برنامه
تشویقی رسمی سازی
تشبثات
.4

صنعت و
تجارت

64,400,000

18.4%
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رسمی سازی
تشبثات خورد
و متوسط از
طریق
دسترسی به
خدمات مالی
حمایت میکند.
 8.10تقویت
ظرفیت نهاد
های مالی
داخلی جهت
توسعه
دسترسی به
بانکداری ،بیمه
و خدمات مالی
برای همه.

 8.10.1تعداد
شعبات بانک های
تجارتی بر هر 100
هزار نفر

د
افغانستان
بانک

 8.10.2تعداد
افرادی ( 15سال و
باالتر) دارای حساب
بانکی در هر یک
 100هزار نفر.

د
افغانستان
بانک

 8.10.3تعداد
ماشین های اتومات
صرافی یا  ATMبر
هر یک  100هزار نفر

د
افغانستان
بانک

2.7

23751

1.3

هدف نهﻢ :ایجاد زیرساخت های مقاوم ) ،(Resilientتقویت صنعتی سازی پایدار ،همه شمول و تشویق ) (Fosterنوآوری.

3,500,000,000

13%
2016
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490,000,000

 9.2الی سال
 ،2030تشویق
صنعتی سازی
پایدار و فراگیر،
افزایش قابل

 9.2.1فیصدی ارزش
افزوده تولیدات صنایع
فابریکاتی
(Manufacturing

وزارت
صنعت و
تجارت

 .1ایجاد گروپ های کاری وعملیاتی
 .2تدویر جلسات وکنفرانس های ملی وبین
المللی
 .3ایجاد تسهیالت زیر بنایی (شهرک های
صنعتی)در هماهنگی با ریاست پارک های

مرتبط با
تارگیت

 .1تسهیالت
زیربنایی
(شهرک های
صنعتی).

 .1تسهیالت
زیربنایی (شهرک
های صنعتی).

 .1پالن استراتیژیک
وزارت صنعت و تجارت
 .2استراتیژی تشبثات
کوچک ومتوسط (تحت
کار)

 .1فعال سازی تصدی ها جن
وپرس ها ونساجی هاتوسط
دولت مشارکت عامه
وخصوصی (PPP).
 .2ترمیم اساسی هنگر ها

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

مالحظه سهم
صنعت در
استخدام و
تولید ناخالص
داخلی ،در
مطابقت به
اوضاع ملی ،و
دوبرابر سازی
سهم صنعت.

3

4

تارگﻴت

5

6

7

ﺣصول

(دارای

پذیﺮ شدید

اوﻟویت)

8

9

صنعتی
 .4معرفی نورم واستندردهای ملی وجهانی برای
سکتور خصوصی جهت افزایش صادرات کشور

 9.2.2فیصدی

وزارت

اشتغال در صنعت از

صنعت و

مجموع اشتغال.

تجارت

70,000,000

10

11

 .3بازاریابی برای
محصوالت در داخل
وخارج ازکشور
 .4طرح پالن وپالیسی
های حمایوی جهت
رشد وانکشاف سکتور
های قالین ،محصوالت
زارعتی ،نباتات طبی،
سنگ مرمر ،چرم ،بوت
دوزی،کشمیره ،صنایع
چوپ وفرنچر ،سنگهای
قیمتی ونیمه قیمتی
ومواد ساختمانی

ومحل نصب دستگاه ه
وذخیره گاه های مواد خام
ومحصوالت.
 .3ترمیم ساختمان اداری
وتنظیم شعبات کارمندان
وایجاد اشتغال مناسب جهت
خودکفایی منسوجات نخی و
پشمی در عرصه رشد صنعت
نساجی در کشور.
 .4رشد وانکشاف زرع تولید
وتکثیر پخته درکشور ونصب
ماشین آالت مدرن پخته
پاکی در تصدی ها.

 .1پالن استراتیژیک
وزارت
 .2پالیسی پارک های
صنعتی(تحت کار)
 .3انکشاف وحفظ
مراقبت تاسیسات
زیربنایی پارکهای
صنعتی

 40 .1پروژه اعمار زیربنا ها
درپارک های صنعتی موجوده
وجدید مرکز ووالیات برای
سالهای  1397الی 1402
پالن شده است.
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12

2,800,000,000

11.20%
2016

 .1اعمار دیوار احاطوی فیز دوم پارک صنعتی
جمعه محمد محمدی والیت کابل
 .2اعمار دیوار احاطوی پارک صنعتی محمد اغه
والیت لوگر( تکمیل شده)
 .3اعمار سیلبر ،پلچک ها ودیوار های استنادی
پارک صنعتی امیرعلی شیر نوایی والیت بلخ (
تکمیل شده)
 .4اعمار سرکهای داخلی سیستم ابرسانی وبرج
های امنیتی پارک صنعتی اندخوی والیت
فاریاب ( تکمیل شده)
 .5اعمار اسفالت سرکهای داخلی واعمار اطاق
محافظین شبکه ابرسانی وفاضل آب ،توزیع برق

انکشاف وحفظ
مراقبت
تاسیسات
زیربنایی
پارکهای
صنعتی

انکشاف وحفظ
مراقبت تاسیسات
زیربنایی پارکهای
صنعتی

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

افغانی

1

2
) value addedبه
تناسب:
الف .تولیدات ناخالص
داخلی
ب .سرانه ( Per
)Capita
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

 9.3افزایش
دسترسی
صنایع کوچک
و سایر کسب و
کار ها در
کشور به
خدمات مالی با
ربح ارزان ،و
پیوستن این ها
در زنجیره
ارزش و بازار
ها.

 9.3.1فیصدی سهم
صنایع کوچک در
ارزش افزوده شده
تمامی صنایع

3

4

5

تارگﻴت

6

7

ﺣصول

(دارای

پذیﺮ شدید

اوﻟویت)

8

9

پاﻟﻴسی های موجود
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وسیستم روشنای جاده های داخلی فیزدوم
جمعه محمد محمدی والیت کابل
 .6اعمارسیلبر وحفره چاه عمیق پارک صنعتی
شور اندام والیت کندهار
 .7هموار کاری سرکهای داخلی ،توزیع برق
وکانال سیلبر فیز چهارم والیت هرات
 .8هموار کاری سرکهای داخلی ،اعمار اطاق
محافظین وحفره چاه عمیق پارک صنعتی کوتل
تخت والیت میدان وردک
 .9هموار کاری سرکهای داخلی و دروازه دخولی
پارک صنعتی پیرکه والیت غزنی
 .10اعمار دیوار احاطوی و دروازه دخولی پارک
صنعتی باغ سموات والیت خوست

 9.3.2فیصدی
صنایع کوچک با
قرضه.

 .1سهل سازی پروسه اخذ قرضه های کوچک
ومتوسط برای تشبثات کوچک و متوسط

وزارت
صنعت و
تجارت

وزارت
صنعت و
تجارت

مرتبط با
تارگیت

 .1سهل سازی
پروسه اخذ قرضه
های کوچک
ومتوسط برای
تشبثات کوچک و
متوسط

 .1استراتیژی تشبثات
کوچک و متوسط
(تحت کار)
 .2طرح ایجاد صندوق
قرضه های اسالمی با
تکتانه کمتر.

مرتبط با
تارگیت

 .1ترتیب میکانیرم
توزیع قرضه وجمع
آوری دوباره آن

 .1استراتیژی وزارت
صنعت و تجارت

27.62%
2016

 .1ترتیب میکانیرم توزیع قرضه وجمع آوری
دوباره آن
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی

درانکشاف زیر
بنأ پایدار و
مقاوم ار طریق
افزایش حمایت
های مالی،
تکنالوژیکی و
فنی در کشور.

کمک های رسمی
بین المللی برای
سکتور زیربنا در
کشور.

ماﻟﻴه

6

7

 .1پالن ملی زیربنا  -برنامه ملی دارای اولویت

اوﻟویت)

8
شاهراه های
مواصالتی و
ترانزیتی ،بخش
تولید انرژی
برای فابریکات،
جلب توجه
دونر ها ،ایجاد
ظرفیت کافی
در ادارات
جهت تطبیق
پروژه ها

47%
2016

9
ایجاد امنیت
سرتاسری

10
 .1چارچوب ملی صلح
و انکشاف افغانستان
SMAF .2
 .3پالیسی مدیریت
کمک ها

11
 .1ایجاد دیتابیس کمک ها

هدف دهﻢ :کاهش نابرابری در سطح ملی و بین المللی
اقتصاد

( 121میلیارد افغانی)

672

 1.77میلیارد دالر در سال مالی1397

 10.1الی سال
،2030
دستیابی
تدریجی و
پایدار رشد
درآمد 25%
نفوس با
کمترین درآمد
به میزان باالتر
از اوسط درآمد
ملی.

10.1.1
الف .رشد درآمد
سرانه
ب .رشد درآمد 25%
نفوس با کمترین در
آمد.

وزارت

 .1برنامه ملی انکشاف منابع بشری
 .2برنامه ملی توانمند سازی زنان
 .3برنامه ملی میثاق زراعت صنعتی
 .4برنامه ملی انکشاف سکتور خصوصی
 .5برنامه ملی انکشاف معادن و منابع
 .6برنامه ملی میثاق شهروندی

مرتبط با
تارگیت

دهات و کوچی
ها

دهات و کوچی ها

12

6,300,000

.9اﻟف تسهیل

.9اﻟف 1.نسبت

وزارت

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

5

تارگﻴت

ﺣصول

(دارای

پذیﺮ شدید

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

افغانی

1

2

مسؤل

جهت

آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب

استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه در

ساﺣات

طﺮح های

 .1اهداف انکشاف
پایدار افغانستان
 .2چارچوب ملی صلح
و انکشاف افغانستان

هدف دوازدهﻢ :حصول اطمینان از شیوه های پایدار تولید و مصرف
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چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

تارگﻴت

5

6

7

ﺣصول

(دارای

پذیﺮ شدید

اوﻟویت)

8

9

پاﻟﻴسی های موجود

10

وزارت
صنعت و
تجارت
0
2016

11
 .1تدویر برنامه های آگاهی
عامه
 .2جلوگیری از تولید ،تورید
و عرضه اجناس بی کیفیت،
تقلبی و تاریخ گذشته
 .3ایجاد کال سنتر برای
سمع و ثبت شکایات و ارایه
معلومات

هدف شانزدهﻢ :ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار ،ایجاد دسترسی به عدالت برای همه و تشکیل نهاد های موثر ،حسابده و همه شمول در تمام سطوح
مستقل
ثبت و
اﺣوال
نفوس
254,880

3,268,840

 16.9الی سال
 ،2030تهیه
هویت حقوقی
یا قانونی برای
همه ،بشمول
ثبت تولدات.

 16.9.1تعداد
تولدات ثبت شده.

اداره

 .1ایجاد هماهنگی بین سکتور صحت و اداره
مرکزث ثبت احوال نفوس
 .2آگاهی دهی عامه در رابطه به اهمیت حقوقی
و اجتماعی ثبت تولدات
 .3دیجیتل سازی ،و انکشاف دیتابیس ثبت
تولدات به سسطح کشور

مرتبط با
تارگیت

تمام والیات

والیات تحت
تهدید شدید
امنیتی

 .1استراتیژی ثبت
احوال و احصائیه
حیاتی  2016الی
2020
 .2طرالعمل ثبت
تولدات

 .1تقویت هماهنگی و
تشریک مساعی بین سکتور
صحت و ثبت احوال نفوس
 .2بلند بردن ظرفیت
کارکنان صحی در زمینه ثبت
دقیق تولدات و صدور کارت
تولد ،و بلند بردن ظرفیت
کارمندان احصائیه حیاتی
ثبت احوال نفوس در زمینه
تمویل بموقع مراکز صحی،
جمع آوری ارقام ثبت تولدت
و گزارشدهی آن
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12
83,986,490

استراتیژی وزارت
صنعت و تجارت

اﻟی ()2020

افغانی

1
 12.6تشویق
شرکت ها
بخصوص
شرکت های
بزرگ و
فرامرزی در
اتخاذ شیوه
های تولیدی
پایدار و توحید
معلومات آن در
گزارشات.

2
 12.6.1تعداد از
شرکت های که از
پایداری گزارش
انتشار میکنند.

مسؤل

جهت

آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب

استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه در

ساﺣات

طﺮح های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

تارگﻴت

5

6

7

ﺣصول

(دارای

پذیﺮ شدید

اوﻟویت)

8

9

پاﻟﻴسی های موجود

10

اﻟی ()2020

11
 .3بلند بردن آگاهی عامه با
استفاده از رسانه های
همگانی و نهادهای مذهبی
 .4دجیتل سازی ،انکشاف و
بروز رسانی دیتابیس ثبت
تولدات و توسعه آن به سطح
والیات وولسوالی های کشور
 .5ثبت و سرتفیکیت نمودن
باالتر از  90درصد تولدات در
کشور

هدف هفدهﻢ :تقویت ابزار های تطبیقی واحیا مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار
 17.1تقویت و
بسیج سازی
منابع داخلی ،با
استفاده از
حمایت بین
المللی بمنظور
ارتقای ظرفیت
داخلی در جمع
آوری مالیات و
عواید.

 17.1.1نسبت عواید
داخلی بر تولید
ناخالص داخلی.

وزارت
ماﻟﻴه

11.5%
2016

 17.1.2تناسب
تمویل بودجه ملی از
عواید ملی.

وزارت
ماﻟﻴه

27%
2016

 .1والیات نا
امن
 .2فساد در
ادارات دولتی و
سکتور
خصوصی
 .3موجودیت
زورمندان که از
پرداخت مالیه
فرار میکنند
مشکالت
موجود در
والیات نا امن
که سبب
میشود عایدات

 .1قاچاق
 .2فساد در ادارات
دولتی و سکتور
خصوصی

 .1ریفورم در سیستم
جمع آوری مالیات
 .2اصالحات در بررسی
از مارکیت ها
 .3ارتقأ ظرفیت
کارمندان
 .4دیجیتال سازی
گمرکات افغانستان و
ایجاد دیتاییس

موجودیت
زورمندان که از
پرداخت مالیه فرار
میکنند ،قاچاق ،
فساد در ادارات

 .1ریفورم در سیستم
جمع آوری مالیات
 .2اصالحات در بررسی
از مارکیت ها
 .3ارتقأ ظرفیت
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افغانی

1

2

مسؤل

جهت

آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب

استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه در

ساﺣات

طﺮح های

12

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

تارگﻴت

5

6

7

ﺣصول

(دارای

پذیﺮ شدید

اوﻟویت)

8
در زمان آن
جمع آوری
نشود ،فساد در
ادارات دولتی و
سکتور
خصوصی،

 17.3بسیج
سازی منابع
مالی اضافی
برای کشور از
منابع مختلف.

 17.3.1سهم
سرمایگذاری های
مستقیم خارجی
( )FDIاز مجموع
تولیدات ناخالص
داخلی.

 17.11الی
سال ،2030
افزایش
صادرات کشور
بلخصوص
دوبرابر ساختن
سهم صادرات
کشور در
صادرات
جهانی.

 17.11.1سهم
صادرات افغانستان در
مجموع صادرات
جهان.

 17.13تقویت
ثبات اقتصاد
کالن توسط
هماهنگی و

 17.13.1تولید
ناخالص داخلی
(ملیارد دالر
امریکایی)

9
دولتی و سکتور
خصوصی

پاﻟﻴسی های موجود

10

اﻟی ()2020

11

کارمندان
 .4دیجیتال سازی
گمرکات افغانستان و
ایجاد دیتاییس

وزارت
صنعت و
تجارت

11.3%
2010

وزارت
صنعت و
تجارت
0.0045%

وزارت
ماﻟﻴه

20.5

 .1سکتور میوه جات خشک و مغزباب
 .2سکتور میوه جات تازه و سبزیجات
 .3سکتور زعفران
 .4سکتور قالین
 .5سکتور سنگ مرمر و گرانیت
 .6سکتور سنگ های قیمتی و جواهرات

 .1پروژه ارتقأ ظرفیت وزارت مالیه
 .2برنامه های آموزشی جهت پیش بینی
تولیدات ناخالص داخلی و تحلیل های اقتصاد
بزرگ

مرتبط با
تارگیت

سکتور های
میوه جات تازه
و سبزیجات و
میوه جات
خشک و
مغزباب

مرتبط با
تارگیت

کاهش مصارف
خارجی در
کشور ،چالش
های سیاسی،

سکتور های سنگ
مرمر و گرانیت و
سنگ های قیمتی
و جواهرات

چالش های سیاسی
انتخابات

 .1استراتیژی ملی
صادرات افغانستان
 .2استراتیژی وزارت

 .1مرحله دوم
اصالحات بودجوی
 .2سرمایه گزاری در
پروژه های بزرگ

 .1برنامه های آکاهی عامه
جهت تشویق مالیه دهندگان
 .2برنامه های جهت اعتماد
سازی دولت
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افغانی

1

2

مسؤل

جهت

آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب

استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه در

ساﺣات

طﺮح های

12

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

تارگﻴت

5

6

7

ﺣصول

انسجام پالیسی
ها.

(دارای

پذیﺮ شدید

اوﻟویت)

9

8
انتخابات،
مشکالت
اقلیمی ،عدم
پرداخت بموقع
و کامل مالیه،
کاهش بهای
افغانی در مقابل
اسعار خارجی،
کاهش اعتماد
سرمایه گزاران
باالی دولت

14

اداره ملی
احصاییه و
معلومات

24%

.1سروی قوه کار
.2سروی انکشافی افغانستان
 .3سروی عاید و مصرف
 .4سروی دیموگرافی و صحی افغانستان
 .5جمع آوری ارقام اداری

(الی سال 350,000,000 )2030

ماﻟﻴه

مرتبط با
تارگیت

ساحاتی که
جهت حصول
ارقام مشکل
امنیتی دارد (
چون تعداد

زیربنائی مانند راه آهن
و انرژی
 .3اصالحات مالی،
جمع آوری عواید و
مصرف
 .4استراتیژی مالی
افغانستان

سرمایه گزاری در
سکتور انرژی و
سکتور زراعت

ندارد

 .1پالیسی ملی
مشارکت عامه و
خصوصی
ANPDF.2

 .1تهیه و ترتیب طرزالعمل
وجوه حمایتی و طرزالعمل
وجوه انکشاف پروژه برای
PPP
.2

استراتیژی ملی
احصائیه

.1رسوی تاسیس تجارت
.2رسوی WMDMS
 .3سروی دیموگرافی و صحی
افغانستان
.4سروی قوه کار
 .5جمع آوری ارقام اداری
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66,500,000

 17.18تا سال
 2020تسریع
حمایت های
ارتقاء ظرفیت
جهت افزایش

 17.18.1نسبت
شاخص های انکشاف
پایدار که در سطح
ملی به تفکیک
جزئیات تولید شده ،با

وزارت

10

11

12

1,260,000,000

 17.17تشویق
و بهبود
مشارکت موثر
عامه ،عامه -
خصوصی و
جامعه مدنی بر
اساس تجارب و
منابع
استراتیژی
مشارکت.

 17.17.1مقدار پول
تخصیص شده به
منظور مشراکت عامه
 خصوصی (بهمیلیون دالر)

 .1پروژه مشارکت عامه و خصوصی و مشوره
دهی سرمایع گزاری عامه و خصوصی)(PPIAP
 .2پروژه(  FSPاستخدام دو کارمند از طریق
این پروژه )

مرتبط با
تارگیت

سرمایه گزاری
در سکتور
انرژی ،سکتور
زراعت ،سکتور
ترانسپورت و
سکتور صحت

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

افغانی

1

2

مسؤل

جهت

آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب

استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه در

ساﺣات

طﺮح های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی

5

6

7

اوﻟویت)

9

8

10

.6سروی زراعت
 .7سروی عاید و مصرف

ساحاتیکه
مشکل امنیتی
دارد بسیار زیاد
است بناء ذکر
نام ساحه
ناممکن است)

 17.18.2تعداد
کشور های که قانون
ملی احصائیه شان
مشمول پرنسیپ
های اساسی احصائیه
رسمی می باشد

اداره ملی
احصاییه و
معلومات

 17.19.1ارزش
دالری تمام منابع که
برای ارتقای ظرفیت
احصائیوی در کشور
های روبه انکشاف
تخصص داده شده
است.

اداره ملی
احصاییه و
معلومات

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

استراتیژی ملی
احصائیه

ندارد

 .1استراتیژی ملی
احصائیه
 .2ارتقای توانائی های
مسلکی ،تخصصی و
مدیرتی

اداره ملی
احصاییه و
معلومات
پرنسیپهای ملل
متحد را در نظر
گرفته و مطابق
آن وظایف
خویش را تنظیم
نموده است
 .1انجام سرویهای احصائیوی و ایجاد دفاتر
معیاری خدمات احصائیوی و معلوماتی در
تمامی ادارات دولتی
54,539,240

مرتبط با
تارگیت

ندارد

11

12

 .1دایر نمودن کورسها
وپروگرامهای ارتقای ظرفیت
برای کارمندان مسلکی اداره
و وزارتها و ادارات که از ارقام
احصائیوی استفاده میکنند
 .2ایجاد دفاتر خدمات
احصائیوی در تمامی ادارات
دولتی
 .3مسلکی ساختن و تقویت
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567,000,000

 17.19تا سال
 2030تقویت
ابتکارات
موجود جهت
انکشاف شیوه
های که
پیشرفت
انکشاف پایدار
را اندازه گیری

ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

سریع فراهم
سازی ارقام با
کیفیت بلند ،به
موقع و قابل
اعتماد به
تفکیک عاید،
جنسیت ،سن،
نژاد ،قومیت،
وضعیت
مهاجرت،
معلولیت،
موقعیت
جغرافیای و
سایر مشخصات
مرتبط به
خصوصیات
ملی

3

4

تارگﻴت

ﺣصول

(دارای

پذیﺮ شدید

پاﻟﻴسی های موجود

اﻟی ()2020

افغانی

1

2
مقاصد همخوانی
داشته و در مطابقت با
پرنیسپ های اساسی
احصائیه های رسمی
قرار داشته باشد

مسؤل

جهت

آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب

استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه در

ساﺣات

طﺮح های

چارچوب انطباق دهی ا.ا .پایدار افغانستان

جدول انطباق دهی سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
ﺑودجه موجود ﺑه افغانی

3

4

تارگﻴت

5

6

7

ﺣصول

(دارای

پذیﺮ شدید

اوﻟویت)

8

9

پاﻟﻴسی های موجود

10

اﻟی ()2020

11

افغانی

1
کرده بتواند و
متمم تولید
ناخالص داخلی
و ارتقای
ظرفیت را در
کشور های
روبه انکشاف
حمایت کند

2

مسؤل

جهت

آسﻴب پذیﺮ

ساﺣات آسﻴب

استﺮتﻴژیک و

فعاﻟﻴت های پﻴشنهادی

ﺑودجه مورد نﻴاز ﺑه

تارگﻴت ها

شاخص ها

نهاد

ﺑﻴزالیﻦ

ﺑﺮنامه ها  /پﺮوژه ها

سهﻢ
پﺮوژه در

ساﺣات

طﺮح های

12

دفاتر والیتی احصائیوی
 .4مجهز ساختن بخشهای
احصائیوی با تکنالوژی موثر
روز درتهیه ،تحلیل و نشر
ارقام

الف :سرشماری
در سال 1358
ب %12:ثبت
تولدات
و وفیات ثبت
نگردیده است

3,984,400,000

57

مجموع

ب :ایجاد سیستم ثبت
تولدات و وفیات

31
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12,483,786,490

مجموع

الف :استراتیژی ملی احصائیه
ب :ثبت احوال نفوس

6,720,000,000

 17.19.2نسبت
کشور های که (الف)
در ده سال گذشته
حداقل یک
سرشماری نفوس و
مسکن را انجام داده
اند( ،ب) به 100
فیصد ثبت تولدات و
 80فیصد ثبت وفیات
دست یافته اند.

اداره ملی
احصاییه و
معلومات

 .1سرشماری نفوس با
استفاده ازعکسهای
ماهواره ائی ستالیت
 .2استراتیژی ملی
احصائیه

الف :درصورت مساعد شدن
شرایط اجرای سرشماری
کامل نفوس و مسکن.
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بخش سوم
اهداف و تارگيت های ملی
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اهداف و تارگﻴت های ملی
از جمله اهداف  17گانه انکشاف پایدار ،هدف چهاردهم (زندگی زیر آب) به دلیل اینکه تارگیت ها و شاخص های آن با وضعیت
جغرافیایی افغانستان تطابق ندارند ،شامل اهداف ،تار گیت ها و شاخص های ملی ،نگردیده است .همچنان ،شاخص هایکه به رنگ
خاکستری ،نشانی شده اند ،الی سال  2020در نظر گرفته نشده اند.
هدف اول :محو فقر با تمام اشکال آن در همه جا
1.1

1.2

1.3

الی  ،2030محو فقر شدید برای تمام مردم در همه جا (در حال حاضر افرادیکه با عاید کمتر از  1.25دالر امریکایی
روزانه زندگی میکنند).
الی سال  ،2030کاهش حد اقل نیمی از نسبت مردان ،زنان و کودکان فقیر (در تمامی ابعاد فقر) متعلق به تمام
گروه های سنی ،مطابق به تعریف ملی فقر.
الی سال  ،2030تطبیق سیستم های مصئونیت اجتماعی مناسب در سطح ملی ،اجرای همگانی آن در تمام طبقات
و تحت پوشش قراردادن تعداد قابل مالحظه افراد فقیر و آسیب پذیر.
الی سال  ،2030حصول اطمینان از حقوق مساوی به منابع اقتصادی و دسترسی تمام مردان و زنان به خدمات

1.4

اساسی ،مالکیت زمین و دیگر انواع جایداد ،میراث ،منابع طبیعی ،تکنالوژی مدرن مناسب ،خدمات مالی ،بشمول
قرضه های کوچک.

1.5
.1اﻟف
.1ب

الی سال  ،2030ایجاد توانایی و تاب آوری ( )resilienceدر فقرا و افراد آسیب پذیر؛ و کاهش تاثیر پذیری
) (exposureو آسیب پذیری آنها در برابر وقایع شدید اقلیمی ،اقتصادی ،اجتماعی ،محیط زیستی و سایر حوادث.
حصول اطمینان از بسیج قابل مالحظه منابع از مراجع مختلف بشمول همکاری های انکشافی ،جهت فراهم سازی
ابزار کافی و مطمئن ،بمنظور تطبیق برنامه ها و پالیسی ها برای محو فقر در تمامی ابعاد آن.
ایجاد چارچوب های مناسب به سطح ملی بر مبنی استراتیژی های توسعوی به نفع فقرا و زنان جهت حمایت از
سرمایه گذاری در محو فقر.

هدف دوم :محو گرسنگی؛ دستيابی به امنيت غذایی و بهبود تغذیه؛ و ترویج زراعت پایدار
2.1

الی سال  ،2030محو گرسنگی و حصول اطمینان از دسترسی همه مردم ،به ویژه فقرا ،مردم آسیب پذیر و اطفال ،به
مواد غذایی مطمئن ،مغذی و کافی در جریان سال.
الی سال  ،2030محو تمام انواع سوء تغذی ،و همچنان الی سال  2025دستیابی به اهداف توافق شده بین المللی

2.2

در رابطه به قد کوتاهی و الغری کودکان زیر سن  5سال ،و تامین نیازمندی های تغذیه دختران نوجوان ،زنان
باردار ،زنان شیرده و کهنساالن.

صفحه * 133

چارچوب انطباق دهی ا .ا .پایدار افغانستان

الی سال  ،2030مضاعف ساختن مولدیت زراعتی و درآمد تولید کننده گان کوچک غذایی ،به ویژه خانم ها ،مردم
2.3

بومی ،دهاقین فامیلی ،چوپان ها و ماهیگیران؛ از طریق تامین مساوات در دسترسی به زمین و سایر منابع تولیدی،
مهارت ها ،خدمات مالی ،بازارها ،و فرصت برای ارزش افزوده و کارهای بیرون از مزرعه.
الی سال  ، 2030حصول اطمینان از موجودیت سیستم های تولید مواد غذایی پایدار و تطبیق شیوه های زراعتی

2.4

( )Agriculture Practicesپایدار ) (Resilientکه باعث افزایش سطح مولدیت و تولیدات گردیده و ایکوسیستم را
محافظت می نماید ،و همچنان ،ظرفیت سازگاری با تغیر اقلیم ،شرایط 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.
الی سال  ،2025حفظ تنوع جنیتیکی تخم ها/دانه ها ،نباتات زراعتی ،حیوانات اهلی  /خانگی و انواع حیوانات

2.5

وحشی ،از طریق مدیریت درست و ایجاد ذخایر دانه ها و نباتات در سطح ملی .حصول اطمینان از دسترستی و
تقسیم عادالنه از مفاد حاصله از استفاده منابع جنیتیکی و روش های سنتی که در سطح بین المللی به توافق
رسیده است.

.2اﻟف
.2ج

افزایش سرمایه گذاری در زیربناهای روستایی ،تحقیقات زراعتی ،خدمات توسعه وی ،انکشاف فن آوری ،ذخایر
جنیتیکی نباتات و احشام از طریق همکاری های توسعه وی بین المللی ،جهت افزایش مولدیت زراعتی.
اتخاذ تدابیر جهت حصول اطمینان از کارکرد درست بازارهای غذایی و مشتقات آن و ایجاد سهولت بمنظور
دسترسی بموقع به معلومات بازار و ذخایر غذایی بخاطر جلوگیری از نوسانات شدید قیمت غذایی.

هدف سوم :حصول اطمينان از زندگی صحتمند و بهبود رفاه عامه برای همه و در همه سنين
3.1

الی سال  ،2030کاهش نسبت مرگ و میر مادران ناشی از زایمان به کمتر از  70تن در هر صد هزار والدت زنده.
الی سال  ،2030پایان دادن به مرگ و میر قابل جلوگیری ) (Preventableنوزادان و اطفال زیر سن  5سال ،به

3.2

هدف کاهش دادن مرگ و میر نوزادن به حداقل  15طفل در هر یکهزار تولدات زنده و  25نفر در هر یکهزار طفل
زیر سن  5سال.

3.3

الی سال  ،2030پایان دادن به بیماری های قابل شیوع )(Epidemics؛ از جمله ایدز ،توبرکلوز ،مالریا ،بیماری های
غفلت شده ) (neglectedگرمسیری و مقابله با هپتایتز ،بیماری های ناشی از نوشیدن آب غیر صحی و سایر
بیماری های ساری.

3.4

الی سال  ،2030کاهش مرگ های نا بهنگام از بیماری های غیرساری به یک سوم ،از طریق جلوگیری ،تداوی و
بهبود صحت روانی و تندرستی.

3.5

تقویت جلوگیری و تداوی از سوء استفاده مواد ،منجمله مواد مخدر و استفاده مضر الکول.

3.6

الی سال  ،2030به نصف رساندن مرگ و میر و صدمات مبتنی بر تصادفات ترافیکی (روی جاده)
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3.7

3.8

3.9
.3اﻟف

الی سال  ،2030حصول اطمینان از دسترسی همگانی به خدمات مراقبت های صحی باروری؛ بشمول فاصله میان
والدت ها ،آگاهی ،تعلیم و ادغام صحت باروری در استراتیژی ها و برنامه های ملی.
حصول اطمینان از عرضه خدمات صحی همگانی ،بشمول حمایت از خطرات مالی ،دسترسی به خدمات صحی
اساسی با کیفیت ،دسترسی به ادویه و واکسین اساسی ،مطمئن ،موثر ،باکیفیت ،و قابل استطاعت برای همه.
الی سال  ،2030کاهش قابل مالحظه مرگ و میر وامراض ناشی از مواد کیمیاوی خطرناک ،آلودگی آب و هوا و
خاک.
تقویت اجرای " کنوانسیون سازمان صحی جهانی در باره کنترول دخانیات" در همه کشورها بشکل مناسب.
حمایت از تحقیق و انکشاف واکسین و ادویه برای امراض ساری و غیر ساری که زیادتر تاثیر گذار است باالی

.3ب

کشورهای در حال انکشاف ،فراهم ساختن دسترسی به ادویه و واکسین قابل استطاعت ) (Affordableمطابق به
قطعنامه دوهه در توافقنامه  TRIPSو صحت عامه.

.3ج

افزایش چشم گیر خدمات مالی صحی و استخدام ،انکشاف ،آموزش و حفظ ) (retentionنیروی کار صحی درکشور.

.3د

تقویت ظرفیت کشور برای هوشدارهای زود هنگام ،کاهش خطر و مدیریت خطرات صحی ملی.

هدف چهارم :حصول اطمينان از تعليم با کيفيت ،همه شمول ،ترویج فرصت های آموزشی مادام العمر برای همه

4.1

4.2

4.3

4.4

الی سال  ،2030حصول اطمینان از اینکه هم دختران و پسران بطور رایگان و عادالنه تحصیالت ابتدایی و متوسط را
تکمیل نمایند که منجر به دستاورد های آموزشی مرتبط و موثر گردد.
الی سال  ،2030تامین دسترسی تمام دختران و پسران به تعلیم و تربیه باکیفیت در دوره های قبل از مکتب و
کودکستان برای آماده سازی اطفال به تعلیم و تربیه ابتدائیه.
الی سال  ،2030حصول اطمینان از دسترسی منصفانه همه مردان و زنان به تعلیمات تخنیکی با کیفیت ،قابل
پرداخت ،تعلیمات مسلکی و تحصیالت عالی از جمله پوهنتون.
الی سال  ،2030افزایش قابل مالحظه تعداد جوانان و بزرگساالن که دارای مهارت های تخنیکی و مسلکی برای
اشتغال ،کار مناسب و کار آفرینی) (entrepreneurshipباشند.
الی سال  ،2030از بین بردن تبعیض جنسیتی در آموزش و حصول اطمینان از دسترسی مساویانه به تمامی سطوح

4.5

تعلیم و تربیه ،آموزش های فنی و حرفه ای؛ بشمول افراد آسیب پذیر ،معلول ،مردم محلی و کودکان در وضعیت
آسیب پذیری.

4.6

الی سال  ،2030حصول اطمینان از دسترسی تمام جوانان و نسبت قابل مالحظه از بزرگساالن (زنان و مردان) به
سواد و مهارت های حسابی.
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الی سال  ،2030حصول اطمینان از اینکه تمامی دانش آموزان ) (Learnersبه تعلیم و مهارت های مورد نیاز برای
4.7

ترویج انکشاف پایدار ،از جمله ترویج آن به دیگران ،از طریق آموزش برای انکشاف پایدار و سبک زندگی پایدار،
حقوق بشر ،برابری جنسیتی ،ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت ،شهروندی جهانی ،و ارج نهادن به تنوع فرهنگی و
مشارکت فرهنگی برای انکشاف پایدار ،دست یابند.

.4اﻟف
.4ب
.4ج

ایجاد و بهبود تسهیالت آموزشی با در نظر داشت کودکان ،معلولین و حساسیت های جنسیتی و مهیا ساختن
محیط آموزشی امن ،بدون خشونت ،فراگیر و موثر برای همه.
الی سال  ،2030گسترش قابل مالحظه بورسیه های تحصیلی جهانی برای آموزش عالی ،از جمله برنامه های
آموزشی مسلکی ،تخنیکی ،تکنالوژی معلوماتی ،انجنیری و برنامه های ساینسی.
الی سال  ،2030افزایش عرضه قابل مالحظه معلمین شایسته از طریق همکاری های بین المللی و آموزش معلمین.

هدف پنجم :دستيابی به تساوی جنسيتی و توانمند سازی تمام زنان ودختران
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

 .5اﻟف
.5ب
.5ج

محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا.
محو تمام انواع خشونت علیه زنان و دختران درمحالت عام و خصوصی ،از جمله قاچاق ،سوء استفاده جنسی و دیگر
انواع سوء استفاده.
محو همه رسوم زیان آور مانند ازدواج های اطفال ،اجباری و زود هنگام.
تشخیص و ارزش دهی کارهای بدون مزد از طریق ارائه خدمات عامه ،زیرساخت ها و سیاست های مصئونیت
اجتماعی و ترویج مسئولیت پذیری مشترک در فامیل و خانواده مطابق به باورهای ملی.
حصول اطمینان از مشارکت کامل و موثر زنان و همچنان فرصت های مساوی رهبریت در تمامی سطوح
تصمیمگیری سیاسی ،اقتصادی و زندگی عامه.
ایجاد اصالحات جهت فراهم سازی حقوق مساوی زنان به منابع اقتصادی ،دسترسی به مالکیت زمین و دیگر انواع
جایداد ،خدمات مالی ،میراث و منابع طبیعی مطابق به قوانین ملی.
افزایش استفاده از تکنالوژی های توانمند ساز ،خصوصاً تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی ) (ICTبرای توانمند سازی
زنان.
تصویب و تقویت پالیسی های مناسب و قوانین تطبیقی جهت تشویق مساوات جنسیتی و توانمندسازی زنان و
دختران در تمام سطوح.

هدف ششم :حصول اطمينان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همه
6.1

الی  ،2030دسترسی مساویانه و همگانی به آب آشامیدنی مصئون با قیمت قابل استطاعت.
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6.2

الی سال  ،2030دسترسی همه مردم به خدمات مساویانه و مناسب حفظ الصحه و نظافت ،محو رفع حاجت در
فضای باز با توجه خاص به نیازمندی های زنان ،دختران و آنانیکه در شرایط آسیب پذیر قرار دارند.
الی سال  ،2030بهبود کیفیت آب با کاهش آلودگی ،از بین بردن ذخیره های زباله ) (dumpingو به حد اقل

6.3

رساندن انتشار مواد کیمیاوی خطرناک ،کاهش آبهای کثیف تصفیه ناشده به نصف ،و افزایش قابل مالحظه در
بازیابی ) (recycleو استفاده مجدد ) (reuseآن.
الی سال  ،2030افزایش چشم گیر موثریت منابع آبی در تمام سکتور ها و حصول اطمینان از برداشت

6.4

)(withdrawalپایدار آن ،و تامین منابع آبی بمنظور پاسخگویی به مشکل کمبود آب و کاهش قابل مالحظه تعداد
مردمی که از کمبود آب رنج می برند.

6.5
6.6

الی سال  ،2030تطبیق مدیریت همه جانبه داخلی منابع آب در تمام سطوح ،بشمول همکاری های متقابل
فرامرزی در امور آب.
الی سال  ،2030حفاظت و احیای ایکوسیستم آبی ،بشمول کوه ها ،جنگالت ،باطالق ها) ، (wetlandsدریاها،
جهیل ها و طبقات آب دهی ).(aquifers
الی سال  ،2030گسترش همکاری های بین المللی و حمایت از برنامه ها و فعالیت های مربوط به آب و حفظ

.6اﻟف

الصحه ،از جمله استحصال آب ،شیرین کردن آب ،موثریت آب ،تصفیه پساب ها ،تکنالوژی تصفیه سازی و استفاده
دوباره آب.

.6ب

حمایت و تقویت مشارکت جوامع محلی در بهبود مدیریت آب و حفظ الصحه.

هدف هفتم :حصول اطمينان از دستسرسی به انرژی پایدار ،مطمئن ،مدرن و قابل استطاعت برای همه
7.1

الی سال  ،2030حصول اطمینان از دسترسی به خدمات انرژی قابل استطاعت ،مطمئن ) (reliableو مدرن.

7.2

الی سال  ،2030افزایش قابل مالحظه سهم انرژی تجدید پذیر ) (Renewable energyدر ترکیب انرژی جهانی.

7.3

الی سال  ،2030مضاعف ساختن میزان موثریت انرژی.
الی سال  ،2030افزایش همکاری های جهانی برای تسهیل دسترسی به تحقیقات و تکنالوژی مربوط به انرژی پاک،

.7اﻟف

بشمول انرژی تجدیدپذیر ،موثریت انرژی و تکنالوژی های پیشرفته وتکنالوژی پاک مواد سوخت فسیلی و افزایش
سرمایه گذاری در زیرساخت های تکنالوژی انرژی پاک.

.7ب

الی سال  ،2030گسترش زیرساخت ها و ارتقاء تکنالوژی جهت عرضه خدمات انرژی مدرن و پایدار برای همه.

هدف هشتم :ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگير ،اشتغال کامل ،مناسب و مولد ) (productiveبرای همه
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8.1

8.2

تداوم در رشد اقتصادی سرانه در مطابقت با شرایط ملی ،به ویژه دستیابی به حداقل رشد  7%تولید ناخالص
داخلی در سال
دستیابی به مولدیت اقتصادی از طریق تنوع ،ارتقاء فن آوری و نوآوری ،از جمله از طریق تمرکز باالی بخش های
دارای ارزش افزوده باال و نیازمند به نیروی کار بیشتر
ایجاد ) (promoteپالیسی های انکشافی که از فعالیت های تولیدی ) ،(productive activitiesایجاد اشتغال

8.3

مناسب ،کار آفرینی ،خالقیت و نوآوری و رسمی سازی تشبثات خورد و متوسط از طریق دسترسی به خدمات
مالی حمایت میکند.

8.4

8.5
8.6

الی سالی  ،2030بهبود تدریجی موثریت منابع جهانی در مصرف و تولید ،کوشش برای جداسازی رشد اقتصاد از
تخریب محیط زیست مطابق به یک چارچوب  10ساله برای تولید و مصرف پایدار.
الی سال  ،2030تأمین اشتغال کامل و مولد ) (productiveو ایجاد شغل های مناسب برای تمام زنان و مردان به
شمول جوانان و معلولین با پرداخت دستمزد مساوی برای کار های با ارزش یکسان.
الی سال  ،2030کاهش قابل مالحظه نسبت جوانان که شامل کار ،مکتب و یا برنامه های آموزشی نیستند.
اتخاذ اقدامات سریع و موثر بمنظور محو کارهای جبری ،بردگی مدرن ،قاچاق انسان و حصول اطمینان از

8.7

جلوگیری و محو بدترین اشکال کار اطفال؛ از جمله سربازگیری و استفاده از اطفال سرباز ،و الی سال  2025پایان
دادن تمام انواع کار باالی اطفال .

8.8

8.9
8.10
.8ب

حمایت از حقوق نیروی کار و ایجاد محیط کاری امن و مطمئن برای تمام کارگران به شمول کارگران مهاجر،
بخصوص زنان مهاجر و کسانیکه در شرایط ناپایدار ) (precariousکاری قرار دارند.
الی  ،2030تهیه و تطبیق پالیسی ها جهت توسعه گردش گری پایدار که سبب ایجاد اشتغال ،ترویج فرهنگ و
محصوالت محلی گردد.
تقویت ظرفیت نهاد های مالی داخلی جهت توسعه دسترسی به بانکداری ،بیمه و خدمات مالی برای همه.
الی سال  ،2025انکشاف و اجرایی نمودن استراتیژی اشتغال برای جوانان و تطبیق پیمان جهانی اشتغال سازمان
بین المللی کار.

هدف نهم :ایجاد زیرساخت های مقاوم ) ،(Resilientتقویت صنعتی سازی پایدار ،همه شمول و
تشویق ) (Fosterنوآوری
9.1

ایجاد زیربنای باکیفیت ،قابل اعتماد ،پایدار و مقاوم ،بشمول زیربناهای منطقه وی و فرامرزی ،جهت حمایت
انکشاف اقتصادی و رفاه بشری ،با تمرکز روی دسترسی مساویانه و قابل استطاعت برای همه.
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9.2

9.3

9.4

الی سال  ،2030تشویق صنعتی سازی پایدار و فراگیر ،افزایش قابل مالحظه سهم صنعت در استخدام و تولید
ناخالص داخلی ،در مطابقت به اوضاع ملی ،و دوبرابر سازی سهم صنعت.
افزایش دسترسی صنایع کوچک و سایر کسب و کار ها در کشور به خدمات مالی با ربح ارزان ،و پیوستن این ها در
زنجیره ارزش و بازار ها.
الی سال  ،2030بهبود زیربنا و صنایع جهت پایدار سازی آنها ،با استفاده موثر منابع و تکنالوژی در پروسه های
صنعت ،سازگار با محیط زیست مطابق با ظرفیت های مربوطه آنها.
الی سال  2030افزایش تحقیقات علمی ،بلندبردن قابلیت های تکنالوژی سکتور صنعت در کشور ،تشویق نوآوری،

9.5

افزایش تعداد کارگران در بخش های تحقیقاتی در هر  1میلیون نفوس و افزایش سرمایه گذاری در بخش
تحقیقات و انکشاف عامه و خصوصی.

.9اﻟف
.9ب

.9ج

تسهیل درانکشاف زیر بنأ پایدار و مقاوم از طریق افزایش حمایت های مالی ،تکنالوژیکی و فنی در کشور.
حمایت از انکشاف تکنالوژی ،تحقیق و نو آوری های داخلی از طریق فراهم سازی یک پالیسی جامع جهت متنوع
سازی صنعت و افزایش ارزش افزوده در کاالها
الی سال  ،2030افزایش چشمگیر دستیابی به تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و تالش برای فراهم کردن
دسترسی به انترنت قابل استطاعت.

هدف دهم :کاهش نابرابری در سطح ملی و بين المللی
10.1

10.2

10.3

10.4

10.7

الی سال  ،2030دستیابی تدریجی و پایدار رشد درآمد  25%نفوس با کمترین درآمد به میزان باالتر از اوسط
درآمد ملی.
الی سال  ،2030توانمندسازی و بهبود مشارکت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی برای همه ،بدون در نظرداشت سن،
جنسیت ،معلولیت ،نژاد ،قوم ،اصل ،دین ،وضعیت اقتصادی یا سایر موارد.
حصول اطمینان از فرصتهای مساوی وکاهش نابرابری ،بشمول ازمیان برداشتن قوانین ،سیاستها و رسوم تبعیض
آمیز و بهبود قوانین ،پالیسی ها و فعالیت های مناسب ان دراین زمینه.
اتخاذ پالیسی ها ،به ویژه پالیسی مالی ،پالیسی دستمزد و پالیسی مصئونیت اجتماعی ،و دستیابی تدریجی به
تساوی بیشتر.
تسهیل مهاجرتهای منظم ،مطمئین و مصئون؛ انتقال مهاجرین از طریق اجرایی نمودن پالیسی های منظم و
مدیریت شده مهاجرت.
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.10ج

الی سال  ،2030کاهش هزینه های تادیات مهاجرین به کمتر از  3فیصد و حذف دهلیزها با هزینه باالتر از  5فیصد
در تادیات.

هدف یازدهم :ساختن شهرها و شهرک های ) (human settlementsهمه شمول ،مصئون ،مقاوم
) (resilientو پایدار
11.1

الی سال  ،2030حصول اطمینان از دسترسی همگانی به مسکن مناسب ،مطمئن و قابل استطاعت با خدمات
ابتدایی و بهبود ساحات فقیر نشین ).(slums

الی سال  ،2030فراهم نمودن سیستم های حمل و نقل مصئون ،ارزان و پایدار برای همه ،بهبود مصئونیت جاده
11.2

ها ،خصوصاً گسترش حمل و نقل عامه ،با توجه خاص به ضرورت های افراد اسیب پذیر مانند زنان ،اطفال ،معلولین
و کهن ساالن.

11.3
11.4

الی سال  ،2030افزایش شهرنشینی همه شمول و پایدار ،و ظرفیت سازی ،مدیریت یکپارچه ،پایدار و مشارکتی
شهرک ها ) (human settlementsدر کشور.
افزایش تالش ها برای حفاظت و مصئونیت میراث های فرهنگی و طبیعی.
الی سال  ،2030کاهش قابل مالحظه تعداد مرگ و میر و متضررین ،و کاهش خسارات مستقیم اقتصادی مرتبط

11.5

با تولید ناخالص داخلی ناشی از حوادث ) ،(disastersبشمول حوادث مرتبط به آب ،با تمرکز بر حمایت از افرادی
فقیر و آسیب پذیر.

11.6

11.7

.11اﻟف

الی سال  ،2030کاهش اثرات نا مطلوب سرانه محیط زیستی در شهرها ،از جمله از طریق توجه خاص به کیفیت
هوا ،مدیریت شهرداری و دیگر انواع زباله.
الی سال  ،2030ایجاد تسهیالت جهت دسترسی همگانی به اماکن عامه) ،(public spacesمطمئین ،فراگیر ،قابل
دسترس و سرسبز ،به ویژه برای زنان ،کودکان ،افراد کهن سال و افراد معلول.
حمایت از روابط مثبت اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی میان شهرها ،حومه های شهری ) (Peri-urbanو
مناطق روستایی از طریق تقویت برنامه ریزی انکشافی ملی و منطقوی.
الی سال  ،2030افزایش قابل مالحظه تعداد شهرها و شهرک ها ) (human settlementsبا پالیسی و پالن های

.11ب

یکپارچه جهت بدست آوری موثریت منابع ،کاهش تاثیرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی ،مقاوم در مقابل حوادث؛
انکشاف و تطبیق سیستم مدیریت حوادث در مطابقت به "چارچوب  Sendaiبرای کاهش خطرات حوادث سال
."2030-2015
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هدف دوازدهم :حصول اطمينان از شيوه های پایدار توليد و مصرف
12.1

تطبیق چارچوب  10ساله برنامه های مصرف و تولید پایدار با در نظر داشت انکشاف و توانائی کشور.

12.2

الی سال  ،2030رسیدن به مدیریت پایدار و استفاده موثر از منابع طبیعی.

12.3

الی سال  ،2030کاهش سرانه ضایعات موادغذایی تا پنجاه فیصد درسطوح مختلف عرضه مصرف کننده و کاهش
ضایعات مواد غذایی در طول زنجیره تولید ،به شمول عرضه
الی سال  ،2030مدیریت مناسب مواد کیمیاوی و زباله ها در دوران زندگی ) (life cycleدر مطابقت با چارجوب

12.4

های بین المللی توافق شده و کاهش انتشار آنها در هوا ،آب و خاک جهت کاهش تاثیرات نامطلوب آنها باالی
صحت انسانها و محیط زیست.

12.6

.12اﻟف
.12ب

تشویق شرکت ها بخصوص شرکت های بزرگ و فرامرزی در اتخاذ شیوه های تولیدی پایدار و توحید معلومات آن
در گزارشات.
جذب حمایت کشورهای توسعه یافته بمنظورتقویت و توانمند سازی ظرفیت های علمی و تکنولوژیکی برای تطبیق
شیوه های پایدار تولید و مصرف.
انکشاف و تطبیق ابزار ها جهت نظارت از فعالیت های گردشگری پایدار که باعث اشتغالزایی ،ترویج فرهنگ و
محصوالت محلی گردد.

هدف سيزدهم :اتخاذاقدامات فوری در جهت مبارزه با تغييرات اقليمی و تاثيرات آن
13.1

تقویت ظرفیت های انعطاف پذیر و مقاوم ) (resilientدر مقابل خطرات اقلیمی و حوادث طبیعی.

13.2

ادغام و شامل سازی اقدامات تغییر اقلیم در پالیسی ها و استراتیژی های ملی.
تقویت آموزش ،آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت های انسانی و نهادی بخاطر سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم و

13.3

.13ب

اقدامات پیشگیرانه.

بهبود میکانزم ها بمنظور باالبردن ظرفیت های مرتبط به پالنگذاری و مدیریت موثر تغیر اقلیم با توجه بیشتر روی
زنان ،جوانان و جوامع در حاشیه قرار گرفته.

هدف پانزدهم :حفاظت ،بازسازی و بهبود استفاده پایدار ایکوسيستم های زمينی )،(terrestrial
مدیریت پایدار جنگالت ،مبارزه عليه صحرائی شدن زمين ،متوقف کردن تخریب زمين و ضایعات
تنوع زیستی )(biodiversity
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الی سال  ،2030حصول
15.1

اطمینان از حفاظت ،احیا و استفاده پایدار ایکوسیستم های آب شیرین )(Fresh water

در سطح زمین و زیرزمین ) (inlandو خدمات آن ها ،بخصوص جنگالت ،ساحات مرطوب ) ،(wetlandکوه ها و
زمین های خشک ) ،(drylandsمطابق تعهدات به توافقنامه های بین المللی.

15.2

الی سال  ،2030بهبود تطبیق مدیریت پایدار انواع جنگالت ،خاتمه دادن به پروسه قطع جنگالت .احیای دوباره و
انکشاف جنگالت ).(afforestation

الی سال  ،2030مبارزه با صحرایی شدن ) (desertificationزمین و احیاء خاک و زمین تخریب
15.3

15.4

شده ) ،(degradedبشمول اراضی متاثر از خشکسالی و سیالب ،و تالش برای رسیدن به جهان عاری از اراضی
تخریب شده.

الی سال  ،2030اطمینان از حفظ ایکوسیستم کوهستانی؛ بشمول تنوع زیستی آنها بمنظور ارتقای ظرفیت آنها در
ارایه مزایای الزم جهت تحقق انکشاف پایدار .
اتخاذ اقدامات عاجل و قابل مالحظه برای کاهش تخریبات مسکن های طبیعی) ، (natural habitatsمتوقف

15.5

کردن ضایعات تنوع زیستی و الی سال  2030حفاظت و جلوگیری از گیاها و حیوانات که در معرض انقراض قرار
دارند.

15.6
15.7

15.8

15.9

.15اﻟف
.15ج

حصول اطمینان از بهره برداری عادالنه و منصفانه منابع جنیتیکی و ترویج دسترسی به همچون منابع.
اتخاذ اقدامات عاجل برای خاتمه دادن شکار غیر قانونی و قاچاق گیاهان و حیوانات حفاظت شده ،و جلوگیری
ازعرضه و تقاضای غیر قانونی حیوانات وحشی.
الی سال  ،2025اتخاذ اقدامات برای جلوگیری از ورود مهاجم های ناسازگار و کاهش قابل مالحظه تاثیر آن روی
ایکوسیستم های آب و زمین.
الی سال  ،2030ادغام و شمال ساختن ارزش های ایکوسیستم و تنوع زیستی درپالن های ملی و محلی ،در
پروسه های انکشافی و در استراتیژی کاهش فقر.
بسیج سازی و افزایش قابل توجه منابع مالی از تمام منبع ها برای حفظ و استفاده پایدار تنوع زیستی و
ایکوسیستم ها.
بلند بردن حمایت جهانی بمنظور تالش برای مبارزه علیه شکار غیرقانونی و قاچاق گونه های محافظت شده،از
جمله افزایش ظرفیت جوامع محلی برای تعقیب نمودن فرصت های معیشتی پایدار.
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هدف شانزدهم :ترویج جوامع صلح آميز و همه شمول برای انکشاف پایدار ،ایجاد دسترسی به
عدالت برای همه و تشکيل نهاد های موثر ،حسابده و همه شمول در تمام سطوح
16.1

کاهش قابل مالحظه خشونت با تمام اشکال آن و مرگ و میر مرتبط به آن در همه جا.

16.2

پایان بخشیدن به تمام اشکال خشونت ها و سو استفاده علیه اطفال از جمله قاچاق ،استثمار و شکنجه

16.3

ارتقای ) (promoteحاکمیت قانون به سطح ملی و بین المللی و حصول اطمینان از دسترسی مساویانه همه به
عدالت.

16.4

الی سال  ،2030کاهش قابل مالحظه جریان های مالی و تسلیحاتی غیر قانونی؛ تقویت حصول و بازگشت دارایی
های سرقت شده و مبارزه علیه تمام اشکال جرایم سازمان یافته.

16.5

کاهش قابل مالحظه فساد و رشوه ستانی در تمام اشکال آن.

16.6

ایجاد نهاد های شفاف ،موثر و پاسخگو در تمام سطوح.

16.7

حصول اطمینان از تصمیم گیری پاسخگو ،فراگیر و مشارکتی در تمام سطوح.

16.8

گسترش و تقویت اشتراک افغانستان در نهاد های حکومتداری جهانی.

16.9

الی سال  ،2030تهیه هویت حقوقی یا قانونی برای همه ،بشمول ثبت تولدات.

16.10
.16اﻟف

حصول اطمینان از دسترسی عام به اطالعات و حمایت از آزادی های اساسی مطابق به قوانین ملی و موافقتنامه
های بین المللی
تقویت نهاد های ملی مربوطه بشمول ارتقای ظرفیت در تمام سطوح ،توسط همکاری های بین المللی بمنظور
جلوگیری از خشونت و مبارزه علیه تروریزم و جرایم.

هدف هفدهم :تقویت ابزار های تطبيقی واحيا مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار
17.1
17.3

تقویت و بسیج سازی منابع داخلی ،با استفاده از حمایت بین المللی بمنظور ارتقای ظرفیت داخلی در جمع آوری
مالیات و عواید.
بسیج سازی منابع مالی اضافی برای کشور از منابع مختلف.
افزایش همکاری های شمال – جنوب ،جنوب – جنوب ،همکاری های سه جانبه منطقوی و بین المللی ،جهت

17.6

دسترسی به علوم ساینسی ،تکنالوژی و نوآوری و افزایش شریک سازی معلومات به اساس شرایط توافق شده
متقابل بشمول همانگی بهتر در میکانیزم های موجود به خصوص به سطح سازمان ملل و میکانیزم تسهیل
تکنالوژی جهانی.
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17.8

الی سال  ،2030فعال سازی کامل بانک تکنالوژی ) (Technology Bankو ساینس ،و میکانیزم های ظرفیت
سازی جهت افزایش استفاده تکنالوژی بلخصوص تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی.

17.11

الی سال  ،2030افزایش صادرات کشور بالخصوص دوبرابر ساختن سهم صادرات کشور در صادرات جهانی.

17.13

تقویت ثبات اقتصاد کالن توسط هماهنگی و انسجام پالیسی ها.

17.14

انسجام پالیسی ها بمنظور انکشاف پایدار.

17.16
17.17

بهبود همکاری های جهانی برای انکشاف پایدار از طریق همکاری های چند جانبه به منظور بسیج و شریک سازی
دانش ،مهارت ،تکنالوژی و منابع مالی جهت همکاری در رسیدن به اهداف انکشاف پایدار.
تشویق و بهبود مشارکت موثر عامه ،عامه  -خصوصی و جامعه مدنی بر اساس تجارب و منابع استراتیژی مشارکت.
الی سال  2020تسریع حمایت های ارتقاء ظرفیت جهت افزایش سریع فراهم سازی ارقام با کیفیت بلند ،به موقع و

17.18

قابل اعتماد به تفکیک عاید ،جنسیت ،سن ،نژاد ،قومیت ،وضعیت مهاجرت ،معلولیت ،موقعیت جغرافیای و سایر
مشخصات مرتبط به خصوصیات ملی

17.19

الی سال  2030تقویت ابتکارات موجود جهت انکشاف شیوه های که پیشرفت انکشاف پایدار را اندازه گیری کرده
بتواند و متمم تولید ناخالص داخلی و ارتقای ظرفیت را در کشور های روبه انکشاف حمایت کند
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