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ﺑسﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣیﻢ
إِنَّ اﻟلَّـهَ ﻟَا یُغَیِِّﺮُ مَا ِﺑقَوْمٍ ﺣَتَّى یُغَیِِّﺮُوا مَا ِﺑأَنفُسِهِﻢْ

ۗ (سوره اﻟﺮعد ،ایه)۱۱ :

هر آینه خداوند (ج) سرنوشت هیچ قوم (ملتی) را تغیر نمیدهد
مگر آنکه آنان آنچه در خودشان است تغیر دهند.

دیدگاه ما ﺑﺮای آینده افغانستان
تا سال  1409هجری شمسی ( 2030میالدی) افغانستان به
دستاوردهای ذیل نایل خواهد آمد:
یک کشور 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 میراثهای 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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پیشگفتار
اجندای اهداف انکشاف پایدار در یک برهه حساس تاریخ معاصر ،مطرح میگردد که جهان با چالشهای فراوانی روبرو است .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 بشریت ،بالخصوص افغانستان میباشد.
اهداف انکشاف پایدار ( ،)Sustainable Development Goals-SDGs 2015-2030یک اجندای 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
طرح و ترتیب گردیده است .این برنامه 1۷ ،هدف انکشافی را در قالب  169تارگیت 232 ،شاخص و فعالیت های استراتیژیک ،را
بگونه متداوم دنبال می کند.
افغانستان یکی از کشورهای کمتر انکشاف یافته و فقیر ،نیاز دارد تا برنامههای انکشافی خویش را با اهداف انکشاف پایدار،
هماهنگ و همخوان سازد .چون ،شرایط و الزامات کنونی ایجاب می نماید تا منابع عمده عایداتی کشور بگونه دقیق مطالعه و
شناسایی گردیده ،و مشخصاً ،روی آن سرمایه گذاری صورت گیرد تا به نیازمندی های نسل حاضر و آینده پاسخگو باشیم.
افغانستان زمانی به اهداف انکشاف پایدار دست خواهد یافت که تمام اعضای جامعه ،بصورت آگاهانه ،نیازمندیهای خویش را
در محدوده ظرفیتهای 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 ظرفیتهای موجود ،اهداف انکشاف پایدار را در دستور کارهای اقتصادی و اجتماعی کشور
قرار خواهیم داد و طرحهای استراتیژیک و تطبیقی را جهت حصول تارگیتهای ملی روی دست خواهیم گرفت .ما باورمند
هستیم که با ابتکار و تالشهای 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 ،واحد هماهنگی اهداف انکشاف پایدار ریاست اجرائیه ،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
جهان امروز ما ،با چالشهای عظیمی روبروست .میلیون ها انسان زیر خط فقر زندگی میکنند و از گرسنگی شدید رنج میبرند .نابرابری،
بی عدالتی ،افراط گرایی ،تروریزم و خشونت در حال افزایش است .سطح بلند بیکاری ،مخصوصاً در میان جوانان ،به یک نگرانی جدی
تبدیل شده است .تهدیدات بهداشتی ،حوادث طبیعی ،مهاجرتهای گروهی و عودت کتله ای مهاجرین ،خشکسالی ،فرسایش زمین،
کمبود آب شیرین ،اثرات نا مطلوب محیط زیستی و غارت منابع طبیعی ،فهرست دیگری از چالشهای مهم جهان امروز ،بالخص
افغانستان میباشند .لهذا ،ما نیاز داریم تا جهانی عاری از فقر ،گرسنگی ،بیماری و تنگدستی ،خشونت و بی عدالتی ،نا امنی و بی
ثباتی ،نا برابری و تبعیض داشته باشیم ،تا همه اتباع کشور ،زندگی سعادتمند و با عزت داشته باشند .کشورهای جهان امروز ،نمیتوانند
بدون توجه به اجندای انکشاف پایدار به حیات سالم و بهینه خویش ادامه دهند.
در سپتمبر سال  2000میالدی ،در اجالس هزاره سازمان ملل ،بتعداد  189رئیس دولت و سران حکومت ،با تائید "اعالمیه هزاره"،
متعهد به مشارکت برای دستیابی به هشت هدف "اهداف انکشافی هزاره" ،الی سال  2015گردیدند .اهداف انکشافی هزاره ،بمنظور
توسعه اقتصادی و فراهم آوری نیازمندیهای جوامع بشری ،طرح و ترتیب گردیده بود .افغانستان در سال  2005متعهد به تطبیق این
اهداف گردید و هدف "تامین امنیت" را به تعداد اهداف جهانی ،اضافه نمود.
بعد از ختم معیاد زمانی اهداف انکشافی هزاره در سپتمبر سال  ،2015بتعداد  193کشور جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
گرد هم 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  2۷سپتمبر  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 ملتهای خود ،تصمیم تاریخی در خصوص مجموعه اهداف و تارگیتهای 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 متوازن و یکپارچه می باشیم".
همه کشورهای عضو سازمان ملل ،مصمم گردیدند تا الی سال  2030با فقر و گرسنگی ،نابرابری و بی عدالتی مبارزه نمایند و یک
جامعه مرفه ،صلح آمیز ،شایسته ،فراگیر و قدرتمند اقتصادی را ببار آورند .با توجه به اهمیت اهداف انکشاف پایدار در سطح ملی و
بین المللی ،افغانستان مصمم است تا این اهداف را با برنامههای ملی و چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و برنامه های انکشافی
دولت همخوان و همسان نماید.
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان با در نظر داشت شرایط و وضعیت متناسب به خود ،طی یک روند مشورتی و همه جانبه،
بحثهای ملی سازی اهداف انکشاف پایدار را که مناسب شرایط عینی و ذهنی جامعه افغانی باشد ،آغاز نمود .روند ملی سازی اهداف
انکشاف پایدار ،طی یک پروسه همه شمول مشورتی با اقشار مختلف جامعه ،هم از نهادهای دولتی ،نهادهای جامعه مدنی ،سکتور
خصوصی ،همکاران انکشافی بین المللی ،نهادهای ملل متحد در کابل ،نهادهای اکادمیک ،خانمها و جوانان ،راه اندازی گردید و در
نتیجه ،تارگیتها و شاخصهای ملی کشور شناسایی و در این سند ،ترتیب گردیدند.
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در این سند ،تعداد اهداف از  1۷هدف به  ،16تعداد تارگیت ها از  169به  110و تعداد شاخص ها از  232به  1۷۷شاخص ملی کاهش
نمودند .برعالوه ملی سازی تارگیتها و شاخص ها ،گروههای کاری تمام اهداف ،تارگیتها و شاخصهای اهداف انکشاف پایدار را در
قالب هشت سکتور بودجوی که روند پالنگذاری و بودجه سازی کشور مطابق آن صورت میگیرد ،تنظیم و عیار نموده اند .بناً ،سند
اهداف انکشاف پایدار افغانستان ،کامال براساس سکتور های هشتگانه و سند چارچوب صلح و انکشاف افغانستان و سایر اسناد
استراتیژیک ملی و سکتوری در سطح کشور ،تهیه و ترتیب گردیده است.
اهداف انکشاف پایدار افغانستان ،طی یک پروسه تخصصی ،با تمام برنامه های ملی دارای اولویت ( )NPPsهمخوان گردیده و روی
بهبود و انطباق بیشتر آن ،کار جریان دارد .روند اولویت بندی اهداف انکشاف پایدار افغانستان در همکاری نزدیک با تمام ادارات
مسئول در کشور به اتمام رسیده و روی طرح مدل های اقتصادی جهت حصول اهداف انکشاف پایدار افغانستان در همکاری با اداره
انکشافی سازمان ملل متحد جریان دارد.
در بخش نخست این سند ،تحلیل فشرده اهداف انکشاف پایدار افغانستان تحریر یافته که هر هدف بصورت فشرده توضیح گردیده
است .در بخش بعدی این سند ،تارگیتها و شاخصهای ملی در چوکات سکتورهای امنیت ،حکومتداری ،زیربنا و منابع طبیعی،
زراعت و انکشاف دهات ،معارف ،صحت ،مصئونیت اجتماعی و اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی ،ارایه گردیده اند.
تطبیق موثر تارگیتهای اهداف انکشاف پایدار افغانستان ،باعث فالح و رستگاری اقتصادی و ثبات دایمی در کشور خواهد گردید .با
تمرکز روی این اجندا ،همکاریهای مالی و تخنیکی جامعه جهانی به افغانستان بیشتر خواهد گردید و حصول تارگیت های ملی را
مساعد خواهد ساخت.
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پس منظﺮ اهداف انکشاف پایدار ()۲۰۳۰-۲۰۱۵
برای اولین بار ،کشورهای عضو سازمان ملل با توافق آرا ،مصمم گردیدند تا یک برنامه انکشافی جامع و همه شمول را تحت نام
ال همه شمول بوده
"اهداف انکشاف پایدار" برای همه کشورهای جهان ،طرح و ترتیب نمایند .روند ترتیب اهداف انکشاف پایدار ،کام ً
و اقشار مختلف جوامع بشری ،بطور مستقیم در پروسه مشورتی ترتیب این سند ،سهم فعال گرفته اند .بتعداد  ۷هزار متخصص و
دانشمند در پروسه انکشاف این اهداف ،به گونه مستقیم نقش ایفا نموده اند.
فرایند تدوین اهداف انکشاف پایدار و اجندای پسا  ،2015در اجالس  ،Rio20+کشور برازیل ،در سال  2012که روی وضعیت زمین
تمرکز داشت ،مورد بحث و مشوره قرار گرفت .پس از تعامالت و رایزنیهای دوامدار با گروههای مختلف و متخصصین علوم معاصر،
بآلخره ،اجندای انکشافی  2030با عنوان "تغییر جهان ما" در نشست سران کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل مورد
تصویب  193کشور جهان قرار گرفت و فیصله گردید تا روی آن کارهای عملی آغاز گردند.
اهداف انکشاف پایدار ،امتداد و سل سله اهداف انکشافی هزاره میباشد که با ختم معیاد زمانی اهداف انکشافی هزاره (MDGs 2000-

 )2015در اواخر سال  ،2015اهداف انکشاف پایدار ( )SDGs 2015-2030در سپتمبر ،سال  2015میالدی در شهر نیویارک ،مقر
سازمان ملل متحد ،مورد تصویب قرار گرفت .این برنامه ،بمنظور توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری طرح و دیزاین گردیده که
دارای ( )1۷هدف )169( ،تارگیت و ( )232شاخص انکشافی میباشد.
براساس فیصلهها و تصامیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،اهداف انکشاف پایدار ،از اول جنوری  2016الزم االجرا قرار گرفت و از
همه کشورهای جهان تقاضا بعمل آمد تا فعالیتهای استراتیژیک شان را بمنظور تطبیق تارگیتها و حصول اهداف ،برای  15سال
آینده ،بشکل سیستماتیک و معیاری تدوین و از روند تطبیق بگونه مستمر نظارت و گزارشات میزان پیشرفت را در عرصه اهداف
انکشاف پایدار بگونه ساالنه بعد از تائیدی کابینه کشور ،از طریق مراجع دیپلوماتیک به سازمان ملل متحد ارسال و در مجمع ساالنه
این سازمان ،دستاوردها ،چالشها و پیشنهادات خویش را در زمینه ارایه نمایند.
اهداف انکشاف پایدار ،کامال یکپارچه و تفکیک ناپذیر بوده و ابعاد سه گانه ،اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی را متعادل میسازند.
این اهداف ،در  15سال آینده ،بخاطر بهبود رفاه عامه روی  5محور اساسی (مردم ،رفاه عامه ،محیط زیست ،صلح و ثبات ،همکاری
دائمی جوامع بشری) ،با شعار اینکه "هیچ کس در جهان عقب نماند" ،تمرکز خواهد داشت.
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ،بمنظور پیشبرد همه جانبه و دقیق  -1ملی سازی اهداف انکشاف پایدار -2 ،انطباق دهی آن با
چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان ،برنامه های ملی دارای اولویت و سایر پروژه های انکشافی کشور -3 ،قیمت گذاری و انسجام
منابع مالی مورد نیاز از منابع مختلف ،و  -4میکانیزم جامع نظارت و گزارش دهی به سطح ملی ،کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار
را در چوکات ریاست اجرائیه جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد نمود .این کمیته دارای  3۷عضو دائمی ( 29اداره دولتی و  8نهاد از
جامعه مدنی ،سکتور خصوصی و شرکای انکشافی) ،میباشد .این کمیته دارای هیات رئیسه (وزیر اقتصاد ،مشاور ارشد اقتصادی و
انکشافی رئیس اجرائیه و رئیس اداره انکشافی سازمان ملل مقیم افغانستان  )UNDPبوده که شامل چهار گروپ کاری  -1امنیت و
حکومتداری خوب -2 ،زراعت و انکشاف دهات -3 ،صحت ،معارف و مصئونیت اجتماعی -4 ،زیر بنا و اقتصاد میباشد .بصورت عموم
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کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار الی نهایی ساختن این سند بتعداد  3۷جلسه به سطح عالی و گروپ های کاری بیشتر از 80

جلسه به سطح تخنیکی در زمینه داشته اند.
گروپهای کاری ،اهداف ،تارگیتها و شاخصهای اهداف انکشاف پایدار افغانستان را در قالب سکتورها که پروسه پالنگذاری و بودجه
سازی کشور بر مبنی آن صورت میگیرد ،تنظیم نموده اند .جداول ذیل ،اهداف ،تارگیت ها و شاخص های ملی را در هر سکتور نشان
میدهند:
گﺮوپ کاری اول :سکتور ﺣکومتداری و ﺣاکﻤیت قانون و سکتور امنیت
ادارات مسئول

ادارات همکار

 .1وزارت داخله  .2وزارت عدلیه  .3وزارت امور خارجه  .4ادراه امور ریاست جمهوری اسالمی
افغانستان  .5لوی سارنوالی
 .1وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان  .2وزارت مالیه  .3اداره مستقل ارگان های محل .4
وزارت امور زنان  .5اداره ملی احصاییه و معلومات  .6کمیسیون مستقل حقوق بشر  .۷وزارت کار و
امور اجتماعی  . 8وزارت دفاع ملی  .9ریاست عمومی امنیت ملی  .10د افغانستان بانک  .11ستره
محکمه . 12اداره عالی تفتیش

اهداف

 .1هدف یازدهم  .2هدف شانزدهم.

تعداد تارگیت ها

 ۷تارگیت

تعداد شاخص ها

 11شاخص

گﺮوپ کاری دوم :سکتور زراعت و انکشاف دهات
ادارات مسئول

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

ادارات همکار

 .1وزارت صحت عامه  .2اداره ملی احصاییه و معلومات  .3وزارت صنعت و تجارت  .4وزارت کار ،امور
اجتماعی ،شهدا و معلولین  .5وزارت مالیه  .6وزارت معارف  .۷اداره ملی حفاظت محیط زیست .8
وزارت شهر سازی و مسکن  .9وزارت امور داخله  .10وزارت معادن و پطرولیم  .11وزارت اقتصاد

اهداف

 .1هدف دوم  .2هدف ششم  .3هدف نهم  .4هدف دوازدهم  .5هدف پانزدهم

تعداد تارگیت ها

 12تارگیت

تعداد شاخص ها

 15شاخص
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گﺮوپ کاری سوم :سکتور صحت ،معارف و مصئونیت اجتﻤاعی
ادارات مسئول

ادارات همکار

 .1وزارت صحت عامه  .2وزارت معارف  .3وزارت تحصیالت عالی  .4وزارت امور زنان  .5وزارت اطالعات
و فرهنگ  .6وزارت کار و امور و اجتماعی  .۷وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان  .8اداره اماده
گی و مبارزه با حوادث  .9اکادمی علوم افغانستان  .10اداره مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی .11
وزارت دوت در امور شهدا و معلولین.
 .1وزارت مالیه  .2وزارت مبارزه علیه مواد مخدر  .3اداره حفاظت محیط زیست  .4وزارت زراعت .5
وزارت حج و اوقاف  .6وزارت امور خارجه  .۷وزارت شهرسازی و اراضی  .8کمیسیون مستقل حقوق
بشر  .9وزارت دفاع  .10وزارت معادن و پترولیم  .11اداره مستقل ارگان های محل  .12وزارت احیا و
انکشاف دهات  .13وزارت عدلیه  .14لوی سارنوالی  .15ستره محکمه  .16دافغانستان بانک  .19وزارت
امور داخله  .20وزارت انرژی و آب  .21شاروالی کابل  .22جامعه مدنی  .23سکتور خصوصی.

اهداف

 .1هدف اول  .2دوم  .3سوم  .4چهارم  .5پنجم .6هشتم  .۷دهم . 8یازدهم  .9دوازدهم . 10
سیزدهم  .11 .شانزدهم

تعداد تارگیت ها

 46تارگیت

تعداد شاخص ها

 93شاخص

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 حفاظت محیط زیست  .۷وزارت ترانسپورت  .8وزارت صنعت و تجارت  .9د افغانستان بانک
 .10اداره ملی احصاییه و معلومات  .11وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .12اداره ملی تنظیم
خدمات مخابراتی  -اترا

ادارات همکار

 .1وزارت کار و امور اجتماعی  .2وزارت صحت  .3وزارت اطالعات و فرهنگ  .4وزارت زراعت .5
وزارت حج و اوقاف  .6وزارت خارجه  .۷وزارت امور زنان  .8وزارت معارف  .9اتحادیه ملی پیشه وران
 .10وزارت معادن و پترولیم  .11وزارت تحصیالت عالی  .12وزارت احیا و انکشاف دهات  .13اداره
اترا  .14وزارت مهاجرین  .15سکتور خصوصی  .16اداره ملی آماده گی و مبارزه با حوادث .19جامعه
مدنی  .20اکادمی علوم

اهداف

 .1هدف اول  .2هدف سوم  .3هدف پنجم  .4هدف ششم  .5هدف هفتم  .6هدف هشتم  .۷هدف نهم
 .8هدف دهم  .9هدف یازدهم  .10هدف دوازدهم  .11هدف سیزدهم  .12هدف پانزدهم  .13هدف
شانزدهم  .14هدف هفدهم

تعداد تارگیت ها

 4۷تارگیت

تعداد شاخص ها

 58شاخص
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تحلیل وضعیت اهداف انکشاف پایدار افغانستان ()2030-2015
اهداف انکشاف پایدار جهانی ،شامل ( )1۷هدف )169( ،تارگیت و ( )232شاخص ،میباشد که بعد از روند ملی سازی ،این سند ،در
برگیرنده ( )16هدف )110( ،تارگیت ،و ( )1۷۷شاخص ملی ،میباشد .فشرده اهداف و تارگیتهای اهداف انکشاف پایدار افغانستان
ذیآل ارائه گردیده اند:

هدف اول :محو فقر
پایان دادن فقر با تمام اشکال آن در همه جا
فقر یکی از چالش های جدی فرا راه انکشاف افغانستان به حساب می آید ،طبق آخرین ارقام ارائه شده ،میزان فقر از  33.۷فیصد در
سال  200۷به 154.5فیصد درسال  2016-1۷افزایش یافته که بیشتر از نیم نفوس کشور ( 15.0۷4میلیون تن) زیر خط فقر زندگی
میکنند .این رقم در دهات بیشتر از شهرها میباشد ،طوری که  41.61فیصد نفوس شهری و  58.21فیصد نفوس دهات زیر خط فقر

زندگی دارند.
میزان فقر

NRVA
200۷/08

NRVA
2011/12

ALCS
2013/14

میزان فقر (بدون والیات هلمند و خوست)

 36.3فیصد

 35.8فیصد

 39.1فیصد

میزان فقر بشمول تمام والیات

 33.۷فیصد

 38.3فیصد

ALCS
2016/1۷
 54.5فیصد

طی دهه گذشته با وجود رشد نسبی اقتصادی در کشور ،فقر کاهش چندانی نداشته است .از عوامل عمده آن ،می توان از اثرات منفی
پروسه انتقال مسوولیتهای نظامی و اقتصادی به دولت ج.ا.ا ،آسیب پذیری بلند اقلیمی ،متکی بودن به کمکهای خارجی و پایین
بودن سطح سواد و مهارتهای الزمه نیروی کار کشور و بالخره سطح بلند نا امنیها یاد آورد گردید.
بناءً ،ریشــه کن نمودن فقــر ،بـه نصـف رسـاندن تعـداد مـردان ،زنـان و کودکانـی کـه زیر خط فقـر زندگـی می کننـد ،از عمده
ترین موارد بحث محو فقر در هدف اول است .همچنان ایجـاد نظام حفاظتـی اجتماعـی مناسـب و انجـام اقدامـات اجرایـی مناسـب
جهت تحقـق آنهــا بــرای همــه؛ تضمیـن برابـریِ با حـق دسترسـی بـه منابـع اقتصـادی برای تمام مردم تا سال  2030نیز از
موضوعات اساسی محو فقر در اهداف انکشاف پایدار محسوب میگردد.
تقویت همکاری هـای انکشافی بـه هـدف تأمیـن منابـع کافـی و قابـل پیش بینـی بـرای کشـورهای در حـال انکشاف بــه منظــور
پایــان دادن بــه همــۀ اشــکال فقــر و همچنان تدویــن چارچوبهــای مطمئــن سیاســت گذاری در ســطوح ملــی،
منطقــهای و بین المللــی بـر مبنـای استراتیژیهای انکشافی و راهکارهای متناسـب بـا شـرایط فقـرا ،بـه منظـور حمایــت از
ســرمایه گذاری در اقدامــات مرتبــط بــا ریشــه کن نمودن فقر ،در هدف اول برنامه متذکره تمرکز یافته است .جدول ذیل
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تارگیتهای هدف اول سند اهداف انکشاف پایدار افغانستان را ارائه میدارد ( .یادداشت :تارگیت های نشانی شده با رنگ خاکستری،
الی سال  2020در نظر گرفته نشده اند).

هدف اول :محو فقﺮ ﺑا تﻤام اشکال آن در هﻤه جا
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
.1الف
.1ب

الی  ،2030محو فقر شدید برای تمام مردم در همه جا (در حال حاضر افرادیکه با عاید کمتر از  25.1دالر 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 با تعریف ملی فقر.
الی سال  ،2030تطبیق سیستمهای مصئونیت اجتماعی مناسب در سطح ملی ،اجرای همگانی آن در تمام طبقات و
تحت پوشش قرار دادن 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 اساسی،
مالکیت زمین و دیگر انواع جایداد ،میراث ،منابع طبیعی ،تکنالوژی مدرن مناسب ،خدمات مالی ،بشمول قرضه های کوچک.
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 مبنای استراتیژی های توسعوی به نفع فقرا و زنان جهت حمایت از
سرمایه گذاری در محو فقر.

هدف دوم :محو گرسنگی
پایان دادن به گرسنگی ،تأمین امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج زراعت پایدار
جنگهای ویرانگر و نا امنیهای نیم قرن اخیر در افغانستان اثرات عمیقی را بر وضع زندگی مردم به جا گذاشته و این کشور را زیر
فشار شدید فقر و گرسنگی نگهداشته است .در حال حاضر  44.6فیصد نفوس کشور کمتر از  2100کیلو کالوری انرژی به طور روزانه
دریافت مینمایند ،و میزان عدم امنیت غذایی شدید در کشور به 13.42فیصد می رسد که بیشر از  3.5ملیون نفوس کشور را تشکیل
میدهد .همچنان فیصدی نفوس کشور که مصرف روزانه شان کمتر از  50گرام پروتین در روز می باشد به  30.1فیصد میرسد.
بناءً ،هدف دوم متمرکز بر پایان دادن به فقر و گرسنگی و تضمین دسترسی همه به غذای کافی ،به ویژه فقرا ،نوزادان و اقشار آسیب
پذیر ،و پایان دادن به همۀ اشکال سوء تغذیه ،از طریق ارتقای ارزش افزوده محصوالت زراعتی ،تضمین نظامهای پایدار تولید مواد
غذایی و اتخاذ روشهای انعطافپذیر ) (Resilientدر زراعت الی سال  2030میباشد.
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همچنان ،افزایش سرمایه گذاری ،اقدامات الزم برای تضمین عملکرد بازارهای اقالم غذایی و مشتقات آن ،تسهیل دسترسیِ بهموقع به
اطالعات ذخایر غذایی بازار ،محدود کردن نوسانات شدید قیمتهای مواد غذایی ،در هدف دوم اهداف انکشاف پایدار مد نظر گرفته
شده است .جدول ذیل تارگیت های هدف دوم سند ا.ا.پ افغانستان را ارائه مینماید.
هدف دوم :محو گﺮسنگی؛ دستیاﺑی ﺑه امنیت 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 مطمین ،مغذی و کافی در جریان سال.
الی سال  ،2030محو تمام انواع سوء تغذی ،و همچنان الی سال  2025دستیابی به اهداف توافق شده بین المللی در

2.2

رابطه به قد کوتاهی و الغری کودکان زیر سن  5سال ،و تامین نیازمندی های تغذیه دختران نوجوان ،زنان باردار ،زنان
شیرده و کهنساالن.
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 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.
الی سال  ،2025حفظ تنوع جنیتیکی تخم ها/دانه ها ،نباتات زراعتی ،حیوانات اهلی  /خانگی و انواع حیوانات وحشی،

2.5

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 زیربنا های 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 :زندگی صحتمند
حصول اطمینان از زندگی صحتمند و ترویج رفاه برای همه در تمام مراحل سنی
دسترسی به خدمات صحی اساسی طی دهه گذشته پیشرفت چشم گیر داشته و بر اساس آخرین گزارش سروی وضعیت زنده گی
در افغانستان  ،1395شاخص دسترسی مردم به مراکز صحی کمتر از دوساعت  83.9فیصد بوده که این رقم در شهر ها  100فیصد
و در دهات  84.4فیصد میباشد.
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براساس سروی صحت و دیموگرافی سال  ،1394شاخص میزان مرگ و میر مادران در دوران حاملگی در هر  100هزار والدت در
سال بتعداد  1291مادر میباشد  .همچنان شاخص میزان والدت نزد اشخاص مسلکی از  14.9فیصد در سال  2003به  53.4فیصد
در سال  201۷افزایش نموده است.

فیصدی والدت ها نزد اشخاص ماهر
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همینطور شاخص مرگ و میر اطفال زیر سن  5سال ،بتعداد  55طفل در هر یک هزار تولد زنده میباشد .تعداد کارکنان صحی برای
هر یک  10000نفر  1.05کارکن صحی و تعداد بستر برای هر یک  10000نفر  5بستر وجود دارد که مجموعاً در سال ،1396
315602بستر در سراسر شفاخانه های کشور وجود دارد.
بناءً ،کاهش مرگ و میر مادران ،نوزادان ،کودکان و پایان دادن به بیماریهای ساری ،از بخش های مهم هدف صحت و آسایش در
اهداف انکشاف پایدار افغانستان میباشد .وقایه ،تداوی و ترویج صحت روانی ،بمنظور کاهش تعداد مرگ و میر های زودهنگام ناشی
از بیماریها و همچنان پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان سوء مصرف آن ،بخش دیگری از این هدف است .جدول ذیل تارگیت
های هدف سوم ا.ا.پ .افغانستان را ارائه میدارد.
هدف سوم :ﺣصول اطﻤینان از زندگی صحتﻤند و ﺑهبود رفاه عامه ﺑﺮای هﻤه و در هﻤه سنیﻦ
3.1

الی سال  ،2030کاهش نسبت مرگ و میر مادران ناشی از زایمان به کمتر از  ۷0تن 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
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الی سال  ،2030پایان دادن به بیماری های قابل شیوع )(Epidemics؛ از جمله ایدز ،توبرکلوز ،مالریا ،بیماری
3.3

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).

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 دوحه در توافقنامه  TRIPSو صحت عامه.

.3ج
.3د

افزایش چشم گیر خدمات مالی صحی و استخدام ،انکشاف ،آموزش و حفظ ) (retentionنیروی کار صحی
درکشور.
تقویت ظرفیت کشور برای هوشدارهای زود هنگام ،کاهش خطر و مدیریت خطرات صحی ملی.

هدف چهارم :آموزش با کیفیت
حصول اطمینان از آموزش با کیفیت ،مساوی و همه شمول ،عادالنه و ترویج فرصتهای
آموزشی مادام العمر برای همه
با وجود دستاوردهای زیاد در عرصه تعلیم و تربیه طی دهه گذشته ،هنوز راه دراز در پیش است .طبق آمار ارائه شده از سروی وضعیت
زندگی در افغانستان  ،1۷-2016میزان شمولیت خالص دوره ابتدائیه بین سنین  ۷الی  12سال ( )2،8۷5،62۷میباشد که  56.1فیصد
کل نفوس این گروپ سنی را تشکیل میدهد .بالترتیب میزان شمولیت خالص دوره ثانویه سنین  13الی 18سال ( )1،359،552بوده و
 35.۷فیصد کل نفوس این گروپ سنی را تشکیل میدهد .میزان شمولیت خالص در تحصیالت عالی بین سنین  19الی  24سال
( )238،864بوده که  9.۷فیصد کل نفوس این گروپ سنی را تشکیل میدهد .میزان سطح سواد در کشور که باالتر از  15سال مورد
محاسبه قرار گرفته است 34.8 ،فیصد است یعنی از  15،09۷،55۷نفوس سن باالتر از  15سال صرف تعداد  5،253،950نفوس
همین دوره سنی باسواد اند.
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همچنان شمولیت اناث در تحصیالت عالی ( )61،05۷که  4.8فیصد نفوس را تشکیل میدهد .میزان شمولیت ذکور در تحصیالت
عالی ( )1۷۷،80۷که  14.9فیصد را تشکیل میدهد .که به تفکیک محل اقامت فیصدی شمولیت در تحصیالت عالی در دهات 6.9
فیصد و فیصدی شمولیت در تحصیالت عالی در شهر ها  18.1فیصد و فیصدی شمولیت کوچی ها نیز در تحصیالت عالی کشور 0.2
فیصد میباشد.
بناءً ،این هدف باالی تضمین دسترسی مساوی همه دختران و پسران به آموزش های ابتدائیه ،ثانوی و عالی و آموزش های فنّی و
حرفه وی ،تاکید مینماید.
هدف آموزش با کیفیت اهداف انکشاف پایدار تضمین کننده این است که تعداد قابل مالحظهای از جوانان و بزرگساالن ،اعم از زن و
مرد ،به سواد خواندن ،نوشتن و حساب کردن دست یابند .آموزش برای انکشاف پایدار و ترویج شیوههای زندگی پایدار ،حقوق بشر،
تساوی جنسیتی ،ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت و همچنان ایجاد امکانات آموزشی مناسب برای کودکان ،معلولین ،زنان و مردان،
و تأمین فضاهای یادگیری مؤثر ،فراگیر ،به دور از خشونت از اهداف اساسی همین هدف است .جدول ذیل تارگیت های هدف چهارم
را ارائه میدارد:
هدف چهارم :ﺣصول اطﻤینان از تعلیﻢ ﺑا کیفیت ،هﻤه شﻤول ،تﺮویج ) (Promoteفﺮصت 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

4.5

سطوح تعلیم و تربیه ،آموزش های فنی و حرفوی؛ 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) با
سواد و مهارت های حسابی.
الی سال  ،2030حصول اطمینان از اینکه تمامی دانش آموزان ) (Learnersبه تعلیم و مهارت های مورد نیاز

4.7

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.
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.4الف
.4ب
.4ج

اعمار و تجهیز زیربنا های تعلیمی متناسب با نیازمندی اطفال و افراد دارای معلولیت و حساس به تفاوت های
جندر و همچنین فراهم آوری محیط های یادگیری مؤثر ،مصئون ،عاری از خشونت 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 :تساوی جنسیتی
دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران
طی دهه گذشته ،افغانستان با در نظر داشت تارگیتهای اهداف انکشاف هزاره و سایر پالسییها و برنامههای دولت ،دستاوردهای
خوب در زمینه افزایش سهم زنان در ساختار حکومت و ادارات دولتی داشته است .طوریکه در حال حاضر  4تن از وزرا در کابینه9 ،
معین  4 ،سفیر ،یک والی ،یک شاروال ،و 4 21فیصد کارمندان خدمات ملکی را زنان تشکیل میدهند .از سوی دیگر ،سهم زنان در
پارلمان افغانستان به  28فیصد میرسد و  21فیصد وکالی شورا های والیتی نیز زنان استند 2185 ،زن نیز در صفوف نیروهای پولیس
مصروف کار استند و  ۷4فیصد از کلینیکها و شفاخانههای افغانستان حد اقل یک کارمند صحی زن داشته است 30 .فیصد از معلمین
کشور را نیز زنان تشکل میدهند .اما؛ با وجود این دستاوردها ،هنوز چالش محدودیتهای فرهنگی ،خشونت و آزار و اذیت سد راه
خانمها قرار دارد.
پایان دادن همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا و ریشهکن نمودن همه انواع خشونت علیه زنان و دختران ،ازجمله
ختم ازدواج کودکان در سنین پایین ،تمرکز اصلی هدف پنجم میباشد .این هدف ،متضمن مشارکت زنان و در اختیار قرار دادن
فرصتهای برابر برایشان در همه سطوح تصمیمگیری حوزههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،میباشد .بر مبنای این هدف دولت
مسئولیت دارد تا اصالحات را در عرصه تساوی حقوق زنان و دسترسی آنها به منابع اقتصادی و مالکیت داراییها انجام دهند .همچنان،
بلند بردن سطح آگاهی زنان از طریق فنآوری و تکنالوژی معلوماتی ،به منظور ترویج و توانمندسازی زنان ،از موارد دیگر این هدف
میباشد .جدول ذیل تارگیت های هدف پنجم ا.ا.پ افغانستان را ارائه میدارد.
هدف پنجﻢ :دستیاﺑی ﺑه تساوی جنسیتی و توانﻤند سازی تﻤام زنان ودختﺮان
5.1
5.2
5.3
5.4

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

4
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5.5
 .5الف
.5ب
.5ج

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 :آب پاک و مصئون
حصول اطمینان از دسترسی به آب پاک و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همه
در زمینه افزایش میزان دسترسی به آب آشامیدنی بهبود یافته ( )Improved Drinking waterطی ده سال گذشته پیشرفت هایی
به میان آمده است .طوریکه میزان دسترسی به آب آشامیدنی صحی؛ از  2۷.2فیصد در سال  200۷به  61.۷فیصد در سال 201۷
افزایش را نشان میدهد.

فیصدی دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی
61.7
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با وجود آنکه ارقام ،افزایش در میزان دسترسی به آب آشامیدنی صحی را نشان میدهد؛ اما همزمان یک کاهش  3درصدی
( )Percentage pointرا نظر به سال های  2014-2013نشان میدهد .در ضمن ،میزان دسترسی این شاخص در شهر ها 91.5
فیصد و در دهات  56.6فیصد و در میان کوچی ها  35.8فیصد میباشد که تفاوت فوق العاده زیاد را میان این کتگوری ها نشان
میدهد.
از جانب دیگر؛ آمارهای رسمی وزارت انرژی و آب نشان میدهند که ساالنه حدود  ۷5میلیارد مترمکعب آب در افغانستان تولید
میشود ،اما بیش از  ۷5فیصد آبهای افغانستان به کشورهای ایران ،پاکستان و ترکمنستان سرازیر می شود .در کنار آن در اثر
خشکسالیهای اخیر و افزایش فیصدی مصرف آب های سطحی زیر زمینی در اکثر والیات ،بخصوص در شهر ها سطح آب های
آشامیدنی بسرعت رو به کاهش است.
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همچنان ،نسبت نفوس که از خدمات سیستم فاضالب مدیریت شده مصئون استفاده مینمایند 41.4 ،فیصد در سطح ملی بوده که از
جمله در حدود  56.5درصد در شهر ها و  38.8درصد در دهات و صرف  6.۷درصد در سطح کوچی ها دسترسی به سهولت های
سیستم فاضالب مدیریت شده مصئون را دارند.
بناءً ،دسترسی جهانی و منصفانه به آب آشامیدنی سالم ،بهداشت کافی و منصفانه برای همه ،بهبود کیفیت آب از طریق کاهش
آلودگی ،ریشهکن ساختن تخلیه زباله ها در منابع آب ،مهم ترین اصل در این هدف میباشند.
همچنان ،مدیریت پایدار منابع آب مشترک در همه سطوح ،از جمله از طریق همکاریهای مناسب فرامرزی و همچنان گسترش
همکاریهای بین المللی وحمایت از کشورهای در حال انکشاف برای ظرفیتسازی در برنامهها و فعالیتهای مرتبط با آب و صحت،
از جمله در حوزههای استحصال آب ،شوری زدایی ،ارتقای بهرهوری و کارایی آب و تصفیه فاضالب ،نیز شامل همین هدف میباشد.
جدول ذیل تارگیت های هدف ششم را ارائه میدارد( .تارگیت .6الف شامل سند اهداف انکشاف پایدار افغانستان الی سال  2020نمی
باشد).
هدف ششﻢ :ﺣصول اطﻤینان از دستﺮسی و مدیﺮیت پایدار آب و ﺣفظ اﻟصحه ﺑﺮای هﻤه
6.1
6.2

الی  ،2030دسترسی مساویانه و همگانی به آب آشامیدنی مصئون با قیمت قابل استطاعت.
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 همکاریهای بین المللی و حمایت از برنامهها و فعالیتهای مربوط به آب و حفظ
.6الف

الصحه ،از جمله استحصال آب ،شیرین کردن آب ،موثریت آب ،تصفیه پسابها ،تکنالوژی تصفیه سازی و استفاده
دوباره آب.

.6ب

حمایت و تقویت مشارکت جوامع محلی در بهبود مدیریت آب و حفظ الصحه.
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هدف هفتم :انرژی پاک و قابل استطاعت
حصول اطمینان از دسترسی به انرژی پاک با قیمت مناسب ،مطمئن ،پایدار و مدرن برای همه
نظر به ارقام سروی ملی وضعیت زندگی در افغانستان  1۷-2016فیصدی نفوس که دسترسی به خدمات برق دارند؛ به  98فیصد
میرسد .افزایش فیصدی دسترسی مردم به برق تنویر ناشی از توسعه وسیع پلیتهای برق آفتابی و دستگاههای کوچک برق آبی بوده
است .فیصدی دسترسی برق از  42.4فیصد در سال  08-200۷به  69فیصد در سال  12-2011و به  89.5فیصد در  14-2013و
بالخره فعالً به  98فیصد  1۷-2016می رسد .استفاده از انرژی پاک برای روشنایی  98فیصد ،برای پخت و پز  25فیصد و برای
تسخین  4فیصد صورت میگیرد.
میزان دسترسی به شبکه برق ملی بصورت عمومی  30.9فیصد بوده که در سطح شهرها  91.9فیصد و در سطح دهات  12.۷فیصد
و برای کوچی ها صفر میباشد .اما اگر تنها منبع برق سولر را بیبینم ،دسترسی ملی  60فیصد میباشد که در شهر  16فیصد در دهات
 ۷3فیصد و کوچی های  ۷1فیصد میباشد.
بناءً ،این هدف ،روی دسترسی به خدمات انرژی پاک ،ارزان ،مطمین و نوین ،و افزایش سهم انرژی قابل تجدید الی سال ،2030
متمرکز میباشد .تقویت همکاریهای بینالمللی برای تسهیل دسترسی به تکنالوژی و امکانات پژوهشی در حوزه انرژی پاک ،و ترویج
سرمایهگذاری در تولید زیربناهای انرژی و دسترسی به فناوری تولید انرژی پاک و همچنان ایجاد زیربنا ها برای تأمین خدمات انرژی
پایدار در کشورهای در حال انکشاف  ،ساحات مهم دیگری این هدف را احتوا میکند .جدول ذیل تارگیت های هدف هفتم را ارائه
میدارد:
هدف هفتﻢ :ﺣصول اطﻤینان 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

.7الف

پاک ،بشمول انرژی تجدیدپذیر ،موثریت انرژی و تکنالوژی های پیشرفته وتکنالوژی پاک مواد سوخت فسیلی و
افزایش سرمایه گذاری در زیربنا های تکنالوژی انرژی پاک.

.7ب

الی سال  ،2030گسترش زیربنا ها و ارتقاء تکنالوژی جهت عرضه خدمات انرژی مدرن و پایدار برای همه.
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هدف هشتم :کار مناسب و رشد اقتصادی
ترویج رشد اقتصادی فراگیر و پایدار ،اشتغال کامل و کار مناسب برای همه
رشد اقتصادی در کشور در دو دوره (قبل و بعد از دوره انتقال) باید مطالعه گردد .دوره قبل از انتقال از سال  2002الی  2012را در
بر می گیرد که رشد اقتصادی بصورت اوسط  58.5فیصد؛ اما بسیار با نوسانات همراه بوده است .رشد اقتصادی در دوره انتقال و بعد
از انتقال از  2013الی  201۷کاهش و رکود رشد اقتصادی را نشان میدهد .اوسط رشد در دوره بعد از انتقال (سال های  2013الی
 2.1 )2016فیصد بوده این دوره نوسانات را به همراه نداشته است.
بر اساس سروی وضعیت زندگی در افغانستان  54.6 ،1۷ - 2016درصد نفوس سن کار (افراد  14و باالتر از آن) هستند ،که از این
جمله  53.9فیصد نیروی کار فعال یعنی افرادی که عالقمند و در جستجوی کار اند ،را تشکیل می دهد .تفاوت زیاد جنسیتی در
فعالین کار یا میزان مشارکت نیروی کار وجود دارد طوریکه میزان مشارکت نیروی کار در مردان  80.6فیصد و در زنان صرف 26.8
فیصد میباشد.
بناءً ،این هدف برحفظ و تداوم رشد اقتصادی ،افزایش مولدیت اقتصادی از طریق تنوع ،ارتقای فنآوری و نوآوری باالی سکتورهای
کاربر و طرح سیاست های انکشافی که حامی فعالیت های تولیدی ،اشتغالزا و تشویق کننده تشبثات کوچک و متوسط باشد ،تاکید
دارد.
ترویج سیاستهای انکشاف محور (حمایت از فعالیتهای سودآور ،ایجاد اشتغال مناسب ،خالقیت و نوآوری) ،بهبود کارایی منابع
جهانی در حوزههای تولید و مصرف ،و تالش برای جداسازی رشد اقتصادی از تخریب محیط زیستی ،از ساحات مهم این هدف
میباشد .همچنان ،این هدف متضمن دستیابی به اشتغال مناسب ،کامل و پرمنفعت برای همه (زنان و مردان) ،از جمله برای جوانان
و معلولین ،و کاهش قابل مالحظه تعداد جوانان بیکار و دورمانده از تحصیل ،میباشد.
ختم کار اجباری ،پایان دادن به بردهداری نوین ،قاچاق انسان ،جلوگیری از کار اطفال ،حمایت از حقوق کار و ترویج فضای امن و
سالم کار برای همه کارگران ،از جمله کارگران مهاجر ،بهویژه زنان مهاجر و افرادی که به مشاغل خطرناک اشتغال دارند ،شامل این
هدف میباشند .جدول ذیل تارگیت های هدف هشتم را ارائه میدارد.
هدف هشتﻢ :تﺮویج ) (promoteرشد اقتصادی پایدار و فﺮاگیﺮ ،اشتغال کامل ،مناسب و موﻟد ) (productiveﺑﺮای
هﻤه
8.1

8.2

تداوم در رشد اقتصادی سرانه در مطابقت با شرایط ملی ،به ویژه دستیابی به حداقل رشد  ۷فیصد 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.

5

بانک جهانی
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ایجاد ) (promoteپالیسی های انکشافی که از فعالیت های تولیدی ) ،(productive activitiesایجاد
8.3

اشتغال 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 2025

پایان 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 گردشگری 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 :صنعت ،نوآوری و زیر بنا ها
ایجاد زیر بنا های مقاوم ،ترویج صنعت پایدار و فراگیر و توجه به نوآوری برای آینده
رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی در سال  1396بالغ به  2.9فیصد بوده که ارزش تولید ناخالص داخلی بالغ بر  61،384،905میلیون
افغانی ( 20.2میلیارد دالر) میباشد .سهم سکتور خدمات در تولید ناخالص داخلی 51فیصد ،سهم سکتور زراعت  623.۷فیصد و
صنعت  21.2فیصد میباشد .سطح تورم سال  1396در حدود  64.4فیصد بوده که در مقایسه با سال قبل 4.9 ،فیصد کاهش اندک را
نشان می دهد .ارزش تولیدات صنایع خصوصی و دولتی بالغ بر ۷.32۷میلیون افغانی میباشد که نسبت به سال قبل  1.128میلیون
افغانی  18فیصد افزایش را نشان میدهد .ارزش واردات  66،534میلیون دالر و در سال قبلی آن  9.246میلیون دالر میباشد که در

6
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مقابل ارزش صادرات  6832میلیون دالر و درسال قبلی  596میلیون دالر میباشد .با در نظر داشت تناسب واردات با صادرات ،میزان
واردات ده مرتبه بلند تر از میزان صادرات در کشور میباشد.
بناءً ،انکشاف زیر بناها ،احیای صنایع ،افزایش کارایی استفاده از منابع ،استفاده بیشتر از تکنالوژی ،گسترش پژوهش های علمی،
بهروزرسانی تواناییهای فنی بخش صنعت ،بهویژه کشورهای در حال انکشاف ،قسمت دیگر از تعهدات این هدف استند.
دولتها مسوولیت دارند تا به طور قابل مالحظه دسترسی به تکنالوژی ارتباطات را برای شهروندان شان به طورکه مقرون به صرفه
باشد ،مهیا نمایند .جدول ذیل ارائه کننده تارگیت های هدف نهم میباشد:
هدف نهﻢ :ایجاد زیﺮﺑنا های مقاوم ) ،(Resilientتقویت صنعتی سازی پایدار ،هﻤه شﻤول و تشویق )(Foster
نوآوری.
9.1
9.2
9.3
9.4

ایجاد زیربنای با کیفیت ،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.
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

9.5

نوآوری ،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

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 صنعتت و افزایش ارزش افزوده در کاالها.
الی سال  ،2030افزایش چشمگیر دستیابی به تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و تالش برای فراهم کردن

.9ج

دسترسی به انترنت قابل استطاعت.

هدف دهم :کاهش نابرابری
کاهش نا برابری در سطح ملی و بین المللی
طی دهه گذشته ،بصورت عموم میزان دسترسی مردم به خدمات (معارف ،صحت ،برق ،آب اشامیدنی ،حفظ الصحه) افزایش داشته
است .اما ،فیصدی دسترسی بین قشر فقیر و غنی متفاوت است .همچنان از نظر جغرافیایی تفاوت های زیاد در شاخص های رفاه
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عامه دیده میشود .بصورت عموم میزان نابرابری عاید افزایش نموده طوریکه ضریب جینی از  0.29در سال  08-200۷به  0.31در
سال  1۷-2016افزایش را نشان می دهد.
بناءً ،کاهش نابرابری در داخل و در میان کشورها ،با روش های رشد تدریجی و پایدار درآمد قشر فقیر جامعه ،توانمندسازی همه افراد
و ترویج حضور فعال همه قشرهای جامعه در حوزههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،بدون توجه به سن ،جنسیت ،معلولیت ،نژاد،
قوم ،اصلیت ،مذهب و وضعیت اقتصادی ،از مباحث اصلی این هدف محسوب میشوند.
تعدیل و یا حذف قوانین ،سیاستها و اقدامات تبعیضآمیز ،ترویج قانونگذاری ،سیاستگذاری ،به ویژه در حوزههای مالی ،دستیابی
تدریجی به تساوی حقوقی ،تسهیل جابهجایی منظم و ایمن بیجا شده گان و مدیریت مهاجرتهای مردم ،بخش دیگر این هدف
میباشد .جدول ذیل ارائه کننده تمام تارگیتهای هدف دهم میباشد( :سه تارگیت نشانی شده شامل لست تارگیت های اهداف
انکشاف پایدار الی سال  2020نمی باشد).
هدف دهﻢ :کاهش ناﺑﺮاﺑﺮی در سطح ملی و ﺑیﻦ اﻟﻤللی
10.1
10.2
10.3
10.4
10.7
.10ج

الی سال  ،2030دستیابی تدریجی و پایدار رشد درآمد  25فیصد 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 ،قومیت ،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 ،بهویژه 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.
الی سال  ،2030کاهش هزینههای تادیات مهاجرین به کمتر از  3فیصد و حذف دهلیزها با هزینه باالتر از 5
فیصد در تادیات.

هدف یازدهم :شهرهای فراگیر و جوامع پایدار
شهرهای فراگیر ،مصئون ،مقاوم و پایدار
براساس سروی وضعیت زندگی در افغانستان  ،1۷ - 2016جمعیت افغانستان  29.1میلیون برآورد شده که  20.۷میلیون نفوس در
دهات 6.9 ،میلیون در شهر ها و  1.5میلیون کوچی را نشان میدهد.
به تفکیک شهرها تنها شهر میلیونی افغانستان ،کابل است که بر اساس آمار تخمین نفوس سال  201۷بیش از  3میلیون و  ۷1هزار
نفر جمعیت داشتهاست .پس از کابل ،قندهار ،هرات ،مزارشریف،جاللآباد ،لشکرگاه ،تالقان ،خوست ،شبرغان و غزنی به ترتیب
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پرجمعیتترین شهرهای افغانستان هستند 23.5 .درصد جمعیت افغانستان در سال  2011شهرنشین بوده اند و رشد شهرنشینی
بین سالهای  2010الی  2015حدود  4.4درصد در سال برآورده شدهاست.
این هدف ،متضمن دسترسی همه افراد به مسکن مناسب ،وسایل حمل و نقل مصئون و قابل استطاعت و همچنان شهرسازی پایدار
و همهشمول ،میباشد .حفاظت و پاسداری از میراثهای فرهنگی و طبیعی ،کاهش آثار منفی پدیدههای محیط زیستی در شهرها ،و
دسترسی همه به فضاهای عمومی و سبز ،مسئولیت دولت میباشد .بناءً ،حمایت از برقراری پیوندهای مثبت اقتصادی ،اجتماعی و
محیط زیستی میان نواحی شهری ،حومه و مناطق روستایی ،در سایه تقویت طرحهای انکشاف ملی و منطقهای از مباحث این هدف
محسوب میشوند .جدول زیر تارگیت های هدف یازدهم را ارائه میدارد.
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
11.2

جاده ها ،خصوصاً گسترش حمل و نقل عامه ،با توجه خاص به ضرورت های افراد اسیب پذیر مانند زنان،
اطفال ،معلولین و کهن ساالن.

11.3
11.4

الی سال  ،2030افزایش شهرنشینی همه شمول و پایدار ،و ظرفیت سازی ،مدیریت یکپارچه ،پایدار و
مشارکتی شهرکها ) (human settlementsدر کشور.
افزایش تالشها برای حفاظت و مصئونیت میراث های فرهنگی و طبیعی.
الی سال  ،2030کاهش قابل مالحظه تعداد مرگ و میر ،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

.11ب

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  Sendaiبرای کاهش خطرات
حوادث سال ."2030-2015
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هدف دوازدهم :تولید و مصرف مسؤوالنه
حصول اطمینان از الگوهای پایدار تولید و مصرف
افغانستان جز از کشور های کمترین انکشاف یافته بوده که ارزش تولید ناخالص داخلی آن بالغ بر  20.2میلیارد دالر میباشد .سهم
سکتور صنعت در تولید ناخالص داخلی صرف  22.2فیصد و سهم سکتور زراعت ۷20.3فیصد میباشد که به مقایسه با سکتور خدمات
که  ۷52.6فیصد است ،کمتر می باشند .ارزش تولیدات صنایع خصوصی و دولتی بالغ بر  ۷.32۷میلیون افغانی است که نسبت به
سال قبل که  1.128میلیون افغانی  18فیصد افزایش را نشان میدهد .در سال  201۷ارزش صادرات ما  836میلیون دالر بوده که در
مقایسه با ارزش واردات که  ۷.۷93میلیون دالر بوده ده مرتبه کمتر میباشد.
بصورت اوسط هر فرد در شهرهای کشور بشمول کابل در حدود  350الی 400گرام زباله و مواد اضافی تولید مینمایند ،که روزانه
 6300تُن زباله از شهر کابل و دیگر شهر های بزرگ کشور تولید میشود .ماهانه در حدود  40میلیون افغانی در کابل و  15میلیون
افغانی در سایر شهر های بزرگ بخاطر مدیریت و دفن زبالههای شهری بمصرف میرسد.
میزان ضایعات مواد غذایی در جهان بسیار بلند بوده طوریکه یک سوم حصه مواد غذایی ضایع گردیده که مقدار مواد ضایعه شده در
ثانیه به  66تن میرسد .اگر این وضعیت دوام نماید ،میزان ضایعات مواد غذایی در جهان به  2.1میلیار تُن در سال میرسد .در کشور ما
نیز این وضعیت چندان خوب نیست ،طوریکه یک شخص بصورت اوسط ساالنه در حدود  238کیلوگرام مواد غذایی را ضایع مینماید.
تنها در هشت شهر بزرگ کشور ساالنه حدود  1.5میلیون تُن مواد غذایی ضایع میگردد.
بناءً ،دستیابی به مدیریت پایدار و استفاده مؤثر از منابع طبیعی ،کاهش ضایعات سرانه مواد غذایی در سطوح مختلف ،مدیریت پایدار
محیط زیستی مواد کیمیاوی و تمام مواد زاید در طول دوران حیات مواد و همچنان کاهش قابل مالحظه تولید مواد زاید ،از بخش
های مهم این هدف به حساب می آیند.
تشویق شرکتهای بزرگ ملی و بین المللی ،برای انجام اقدامات پایدار ،ترویج شیوههای تدارکات عامه در راستای اولویتها و
سیاستهای ملی و اطالعات و آگاهیهای مرتبط و الزم پیرامون انکشاف و سبکهای زندگی پایدار و هماهنگ با محیطزیست ،موارد
دیگر این هدف را تشکیل میدهند.
تحت اهداف انکشاف پایدار ،کشورهای در حال انکشاف ،به منظور تقویت ظرفیتهای علمی و فنی آنها برای حرکت به سوی شیوههای
پایدارتر تولید و مصرف شان از طرف کشورهای انکشاف یافته حمایت خواهند شد .ضمناً ،دولت باید شکل نظام مالیاتی موجود را با
توجه کامل به پایدار ساختن سطح تولیدات داخلی و به حداقل رساندن قیمت تولیدات داخلی در راستای حمایت از فقرا و رشد پایدار
اقتصادی تنظیم نماید .جدول ذیل تارگیت های هدف دوازدهم را ارائه میدارد:
هدف دوازدهﻢ :ﺣصول اطﻤینان از شیوه های پایدار توﻟید 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.

7
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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 بشمول 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 سیزدهم :اقدام برای اقلیم
اقدام فوری و عملی در قسمت مبارزه با تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن
افغانستان چهاردهمین کشور متاثر از تغییر اقلیم بوده و کاهش  20فیصد حاصالت زمین های زراعتی سبب مهاجرت های اقلیمی
در بیشتر از  20والیت کشور گردیده و خشک سالی حاد سال جاری در  6والیت باعث تلف شدن بیشتر از  200هزار راس احشام
وآسیب پذیری  500هزار تن در  20والیت کشور گردیده است.
تحقیقات انجام شده ،نشان میدهند که در افغانستان پوششهای برفی در حال کاهش است .این بررسی ،نشان میدهد که تا سال
 2045پوشش برفی افغانستان  40درصد کاهش پیدا میکند .همچنان به اساس سرویهای که در حوزههای آبی افغانستان صورت
گرفته است ،تنها ظرفیت حوزه آبی کابل  21میلیارد مترمکعب تخمین شده است .ولی تحقیقات نشان میدهند که این  21میلیارد
مترمکعب آب ،به  1۷یا  16میلیارد مترمکعب آب تقلیل یافته و میتوان ادعا نمود که در واقع سه میلیارد مترمکعب آب از سالهای
 19۷0تا سال  2014کم شده است.
بناءً ،بلند بردن ظرفیت سازگاری در مقابل خطرات و حوادث طبیعی و اقدامات مرتبط با تغییر اقلیم در سیاستها ،راهبردها و
برنامهریزیهای ملی از موارد مهم هدف سیزدهم میباشد .جدول ذیل تارگیت های این هدف را ارائه میدارد.
هدف سیزدهﻢ :اتخاذ اقدامات فوری در جهت مبارزه ﺑا تغیﺮات اقلیﻤی و تاثیﺮات 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 پالیسیها و استراتیژیهای ملی.

13.3

تقویت آموزش ،اگاهی دهی و ارتقای ظرفیتهای انسانی و نهادی بخاطر سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم و
اقدامات پیشگیرانه.
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.13ب

بهبود میکانیزمها بمنظور باالبردن ظرفیتهای مرتبط به پالنگذاری و مدیریت موثر تغییر اقلیم با توجه بیشتر
روی زنان ،جوانان و جوامع در حاشیه قرار گرفته.

هدف پانزدهم :زندگی روی زمین
حفظ،ترمیم و ترویج استفادۀ پایدار ایکوسیستم های زمینی ،مدیریت پایدار جنگالت ،مبارزه علیه
صحرایی شدن و ضایعات و متوقف ساختن از بین رفتن تنوع زیستی در زمین
طبق گزارش سازمان بینالمللی زراعت  ،کمتر از  2فیصد (  1.3-1میلیون هکتار) اراضی افغانستان جنگلزار است .جنگالت افغانستان
حاوی  38میلیون میتریک تن کاربن در بایوماس زنده جنگلی میباشد.
حفاظت از جنگالت و مدیریت پایدار آن از مباحث عمدهای است که وزارت زراعت روی آن تمرکز نموده است .طوریکه وزارت زراعت،
اراضی 320هکتار زمین جنگل پسته را احیاء 199 ،انجمن جنگلداری را ایجاد  1140 ،هکتار مالچر را تحفظ  216 ،هکتار ریگ های
را روان به هدف جلوگیری از صحرایی شدن تثبیت  2 ،میلیون اصله نهال غیر مثمر را جهت سرسبز شدن محالت خشک تولید نموده
است .وزارت زراعت برنامه دارد سطح پوشش جنگالت را به  3فیصد الی سال  2020رسانیده وفیصدی مدیریت کل جنگالت را به
 10فیصد از طریق تدوین پالیسی واستراتیژی جنگالت وعلفچرها وحیات وحش واستراتیژی منابع طبیعی وتطبیق پروژه های متعدد
انکشافی برساند.
بناءً ،بر مبنی هدف پانزدهم اهداف انکشاف پایدار ترویج مدیریت پایدار همه انواع جنگلها ،متوقف ساختن جنگلزدایی ،احیای
جنگلهایی که دچار فرسایش شدهاند از مسوولتهای ماست.
احیای سرزمینهای متروک و خاک فرسوده ،اتخاذ اقدام فوری و ویژه برای کاهش تخریب زیستگاههای طبیعی ،متوقف ساختن
نابودی تنوع زیستی و حفاظت از گونههای در معرض انقراض ،ترویج به اشتراک گذاری منصفانه و مناسب مزایای ناشی از استفاده از
منابع ژنتیک و ترویج دسترسی به این منابع ،در راستای توافقهای بینالمللی بخش مهم از هدف پانزدهم اهداف انکشاف پایدار است.
دولتها مسوولیت دارند تا اقدامات فوری برای پایان دادن به صید غیرقانونی و قاچاقِ گونههای حفاظت شده گیاهی و جانوری و
کنترول عرضه و تقاضای محصوالت غیرقانونی وابسته به حیات وحش را انجام دهند .جدول ذیل تارگیت های هدف پانزدهم را ارائه
میدارد:
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
الی سال  ،2030حصول اطمینان از حفاظت ،احیا و استفاده پایدار ایکوسیستم های آب شیرین )(Fresh water

15.1

در سطح زمین و زیرزمین ) (inlandو خدمات آنها ،بخصوص جنگالت ،ساحات مرطوب ) ،(wetlandکوهها و
زمینهای خشک ) ،(drylandsمطابق تعهدات به توافقنامههای بین المللی.

15.2

الی سال  ،2030بهبود تطبیق مدیریت پایدار انواع جنگالت ،خاتمه دادن به پروسه قطع جنگالت .احیای دوباره و
انکشاف جنگالت ).(afforestation
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الی سال  ،2030مبارزه با صحرایی شدن ) (desertificationزمین و احیاء خاک و زمین تخریب
15.3

شده ) ،(degradedبشمول اراضی متاثر از خشکسالی و سیالب ،و تالش برای رسیدن به جهان عاری از اراضی
تخریب شده.

15.4

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 گیاهان 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 شامل ساختن ارزشهای ایکوسیستم و تنوع زیستی درپالنهای 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.

هدف شانزدهم :صلح /عدالت و نهادهای نیرومند
ترویج جوامع فراگیر و صلح آمیز برای انکشاف پایدار ،فراهم آوری زمینه های دسترسی به عدالت
برای همه ،ایجاد نهادی های موثر ،حسابده و همه شمول در تمام سطوح
در افغانستان به دلیل استمرار وضعیت جنگی و گستردگی خشونتها ،حق زندگی به اشکال مختلف نقض شده و تعداد زیادی از
شهروندان قربانی نقض این حق شده ا ند .بر اساس آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،در طول سال  1396در مجموع
به تعداد  365۷مورد نقض حق حیات ثبت شده است که  2۷۷مورد سلب حیات در قضایای خشونت علیه زنان 12 ،مورد در اثر
محاکمه صحرایی و  3368مورد آن در جریان منازعات مسلحانه تلفات ملکی بوده است.
در سال  ،1395مجموع تلفات ملکی 10342 ،نفر بوده که از این جمله  2686نفر کشته و  ۷656نفر زخمی شده اند .مقایسه آمار
نشان میدهد نسبت به سال  ،1395آمار کشتهشدهگان در سال  1396بیش از  24فیصد افزایش داشته اما آمار مجموع تلفات اعم از
کشته و زخمی در حدود  6فیصد کاهش یافته است .افزایش تعداد و نسبت کشتهشدهگان در سال  1396میتواند به معنای پیچیدگی
ی
و شدت گرفتن بیشتر منازعات مسلحانه و مرگبارتر شدن تاکتیکهای جنگی باشد که باعث شده است فیصدی بیشتر از افراد ملک ِ
کشته شوند.
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با تشکیل حکومت وحدت ملی تالشها در جهت آوردن صلح در کشور و شمولیت احزاب و گروههای مخالف دولت در پروسههای
سیاسی بیشتر گردید .مذاکرات با جناحهای درگیر در مسائل افغانستان و سهیم ساختن کشورهای متاثر از جریانات داخلی افغانستان
در پروسه صلح افغانستان شدت گرفت .حکومت وحدت ملی طی سالهای اخیر با تالش های متداوم توانست به دستاوردهای مهمی
در عرصه صلح دست یابد .از جمله میتوان به مذاکرات صلح با حزب اسالمی که منجر به پیوستن این حزب به پروسه صلح و روند
سیاسی گردید ،و تدویر کنفرانسهای بین المللی صلح در کشورهای متعدد منطقه یاد آور شد.
بر مبنای هدف شانزدهم اهداف انکشاف پایدار همه انواع خشونت و میزان مرگ و میرهای وابسته به آن به شکل قابل مالحظهء
کاهش پیدا خواهد کرد .سوء استفاده و استثمار ،قاچاق و همه انواع خشونت علیه کودکان و شکنجه آنان پایان و حاکمیت قانون در
سطوح ملی و بینالمللی ترویج داده خواهد شد.
مبارزه با تمام اشکال جرایم سازمان یافته ،فساد و رشوهستانی از موضوعات مهم این هدف است .دولتها مسئولیت دارند تا مؤسسات
مؤثر ،پاسخگو و شفاف در همه سطوح را ایجاد کنند و تصمیمگیری نتیجه بخش ،همهشمول ،مشارکتی در همه سطوح را نیز تضمین
کنند.
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
16.1

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

16.4

عدالت.
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

حصول اطمینان از دسترسی عام به اطالعات و حمایت از آزادی های اساسی مطابق به قوانین ملی و موافقتنامه
های بین المللی.
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.16الف

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 :مشارکت برای تطبیق اهداف
اقدامات الزم در بسیج سازی ارادۀ جهانی ،برای تطبیق اهداف انکشاف پایدار
افغانستان به عنوان یک کشور مستقل در کنار سایر ملل جهان ،سند بین المللی اهداف انکشاف پایدار را در سپتامبر سال 2015

درمجمع عمومی سازمان ملل متحد تایید و تعهد به تحقق اهداف آن نمود .دولت جمهوری اسالمی افغانستان متعهد است تا در یک
چارچوب واضح همکاری های اقتصادی انکشافی منطقوی و بین المللی در جهت رسیدن به اهداف انکشاف پایدار از هیچ نوع تالش
دریغ نورزد.
این هدف در چارچوب سند اهداف انکشاف پایدار بمنظور تقویت هرچه بهتر فعالیتهای مرتبط با بسیج منابع مالی داخلی ،تشویق
کشورهای انکشافیافته جهت اجرای کامل تعهدات شان در زمینه انکشاف پایدار ،و تأمین منابع مالی اضافی برای کشورهای در حال
انکشاف از محل منابع مختلف طرح گردیده است.
افزایش امکانات دسترسی به علم ،فناوری و نوآوری و ارتقای همکاریهای شمال -جنوب ،جنوب  -جنوب و همکاریهای مثلثی
بینالمللی و منطقهای در حوزه علم ،فناوری و نوآوری و همچنان افزایش حمایت بینالمللی برای اجرای فعالیتهای ظرفیتسازی
مؤثر و هدفمند در کشورهای در حال انکشاف ،با هدف حمایت از طرحهای ملی برای اجرای همه اهداف انکشاف پایدار از مسوولیت
ها دولت ها در هدف هفدهم اهداف انکشاف پایدار است.
دولت ها نیز مسوولیت دارند تا یک نظام تجاری چندجانبه جهانی ،قانونمدار ،باز و بهدور از تبعیض ،تحت نظارت سازمان تجارت
جهانی را استقرار و ترویج دهند .کشورهای در حال انکشاف؛ با هدف افزایش دو برابری سهم این کشورها در صادرات جهانی تا سال
 2020باید صادرات شان را افزایش دهند .مشارکتهای مؤثرخصوصی ،خصوصی-دولتی و مشارکت مؤثر جامعه مدنی در سایه تجارب
بهدست آمده از مشارکتها بایست ترغیب و ترویج شوند .جدول ذیل ارائه کننده تمام تارگیت های هدف هفدهم میباشد:
هدف هفدهﻢ :تقویت اﺑزار های تطبیقی واﺣیای 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.

17.8
17.11

الی سال  ،2030فعال سازی کامل بانک تکنالوژی ) (Technology bankو ساینس ،و میکانیزم های ظرفیت
سازی جهت افزایش استفاده تکنالوژی با الخصوص تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی.
الی سال  ،2030افزایش صادرات کشور بالخصوص دوبرابر ساختن سهم صادرات کشور در صادرات جهانی.
33

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

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

17.18

موقع و قابل اعتماد به تفکیک عاید ،جنسیت ،سن ،نژاد ،قومیت ،وضعیت مهاجرت ،معلولیت ،موقعیت
جغرافیایی 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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ﺑخش سوم
اهداف ،تارگیت ها و شاخص های ملی
سکتورهای بودجوی

صفحه * 35
منتمتمن

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

سکتور امنیت

صفحه * 36
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وزیر امور خارجه
تحقق اهداف انکشاف پایدار در افغانستان در کنار تالشهای داخلی سکتوری ،مستلزم تقویت چارچوبهای
مشارکت در سطوح مختلف دو جانبه ،منطقهای و بین المللی می باشد که در این زمینه گسترش همکاریهای
منطقه ای افغانستان محور در چارچوب رکا و پروسه قلب آسیا از اهمیت زیادی بر خوردار است .وزارت امور
خارجه به عنوان نهاد رهبری کننده در این عرصه مهم ،به تداوم تالش ها جهت تحقق اهداف انکشاف پایدار در
افغانستان متعهد است.
.

محترم محمد مسعود اندرابی
وزیر امور داخله
انکشاف پایدار بدون شک یکی از راههای اساسی فراروی آوردن صلح وثبات ،پیشرفت و از بین رفتن انواع
نابرابری های اجتماعی در افغانستان به شمار میرود .همه میدانیم که تطبیق اهداف انکشاف پایدار افغانستان
وظیفه مشترک حکومت ،جامعه مدنی و سکتور خصوصی است.
با توجه به اهمیت اهداف انکشاف پایدار افغانستان و نقش وزارت امور داخله در این اهداف ،خصوصاً عملی
ساختن تارگیتها و شاخص های مرتبط به امنیت و ثبات اجتماعی برای رهبری وزارت امور داخله و سایر قطعات
و جز و تامهای پولیس ملی و سایر منسوبین این وزارت حایز اهمیت میباشد.
بجا میدانم تا از پالن استراتیژیک چهار ساله پولیس ملی برای سالهای  139۷الی  1400نیز یاد آور شوم که
اهداف و مقاصد آن با اهداف جهانی و ملی انکشاف پایدار افغانستان همخوانی دارد.
الزم میدانم تا از رهبری حکومت وحدت ملی ،وزارت اقتصاد ،همکاران انکشافی ،جامعه مدنی وسایر اعضای تیم
اهداف انکشاف پایدار افغانستان بخاطر زحمات شان در تدوین و ترتیب سند ملی اهداف انکشاف پایدار افغانستان
تشکری کنم .همچنان به تمام معینیت ها ،ریاست ها و قطعات و جز و تام وزارت امور داخله امر می نمایم که
در معیاری سازی برنامه و عرضه خدمات معیاری در روشنی برنامه ها و اهداف انکشاف پایدار افغانستان از هیچ
نوع سعی و تالش دریغ نورزند.

صفحه * 3۷
منتمتمن
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سکتور امنیت
در افغانستان ادارات سکتور امنیت عمدتاً روی مسایل مهمی همچون حاکمیت قانون ،تامین امن و نظم عامه ،دفاع از تمامیت ارضی،
انحالل گروهای مسلح غیرقانونی ،پاکسازی ماینها و غیره فعالیت می نمایند .تامین امنیت سرتاسری در کشور برای نهادینه ساختن
حکومتداری موثر ،انکشاف سکتور خصوصی ،رشد اقتصادی ،کاهش فقر و حفظ آزادی فردی و آزادی بیان ضروری میباشد .اهداف
ا ستراتیژیک این سکتور؛ تامین امنیت دولت ،ا شخاص و ملکیتها از طریق تطبیق دفاع یکپارچه و پایدار ،تامین نظم عامه و تطبیق
یکســـان قانون میباشـــد و اولویتهای دولت تحت این ســـکتور؛ افزایش قابلیت نهادهای امنیتی ،تامین تالشهای جامع ،مکمل و
یکپارچه و پیشرفت تدریجی در توانایی نیرویهای دفاعی و امنیتی کشور میباشد.
ســکتور امنیت شــامل شــش اداره (وزارت دفاع ملی ،وزارت امور داخله ،وزارت امور خارجه ،ریاســت عمومی امنیت ملی ،ریاســت

محافظت رئیس جمهوری ج.ا.ا و شورای امنیت ملی) میباشد.
تارگیتها و شاخصهای سکتور:
نظر به ماهیت کارکرد سکتور امنیت ،این سکتور در بر گیرنده  5تارگیت و  ۷شاخص در سند ملی اهداف انک شاف پایدار میبا شد.
مو ضوعات چون مبارزه علیه تمام اشکال جرایم ،محو تمام انواع خ شونت علیه زنان ،مردان و کاهش مرگ و میر نا شی از ناامنیها از
جمله موارد عمده این سکتور در ا.ا.پ می با شد .به همین ترتیب اهداف چون؛ ترویج جوامع صلح آمیز برای انک شاف پایدار ،ایجاد
نهاد های موثر و حسابده ،ایجاد امنیت سرتاسری ،شهرهای مصئون و رفاه عامه از اهداف مهم انکشاف پایدار در این سکتور میباشد.
اهداف ،تارگیت ها و شاخصهای سکتور امنیت در ذیل ارایه گردیده اند:
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور امنیت
تارگیت

واحد رهبر /همکار

شاخص

بیزالین/
منبع

2018

2019

2020

هدف یازدهم :ساختن شهرها و شهرک های ) (human settlementsهمه شمول ،مصئون ،مقاوم ) (resilientو پایدار
 11.7الی سال  ،2030ایجاد تسهیالت جهت

 11.7.2نسبت افرادیکه مورد

وزارت امور داخله

دسترسی همگانی به اماکن عامه (public
) ،spacesمطمئین ،فراگیر ،قابل دسترس و
سرسبز ،به ویژه برای زنان ،کودکان ،افراد کهن
سال و افراد معلول.

آزار و اذیت فزیکی یا جنسی
در  12ماه گذشته قرار گرفته
باشند .به تفکیک

 .1وزارت اموزنان
 .3کمیسیون مستقل

الف .مجموع

حقوق بشر

 .2وزارت عدلیه

ب .ذکور
ج .اناث
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
 16.3ارتقای ) (promoteحاکمیت قانون به

 16.3.1نسبت افرادیکه قربانی وزارت امور داخله

سطح ملی و بین المللی و حصول اطمینان از
دسترسی مساویانه همه به عدالت.

جرایم جنایی در  12ماه
گذشته قرار گرفته و به
ارگانهای ذیربط مراجعه
نموده باشند .به تفکیک

 .1لوی سارنوالی

الف .مجموع
ب .ذکور
ج .اناث
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور امنیت
تارگیت

واحد رهبر /همکار

شاخص
 16.3.2نسبت زندانیان بی

وزارت امور داخله

سرنوشت بر مجموع زندانیان
به تفکیک

 .1وزارت عدلیه
 .2لوی سارنوالی

بیزالین/
منبع

2018

2019

2020

الف .مجموع
ب .ذکور
ج .اناث
 16.4.1ارزش پول های غیر

وزارت امور داخله

 16.4الی سال  ،2030کاهش قابل مالحظه

جریان های مالی و تسلیحاتی غیر قانونی؛ تقویت قانونی داخل و خارج شده از
کشور
حصول و بازگشت دارایی های سرقت شده و
مبارزه علیه تمام اشکال جرایم سازمان یافته.
 16.4.2نسبت سالحهای

 .1د افغانستان بانک
وزارت امور داخله

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

 .1امنیت ملی

 16.8گسترش و تقویت اشتراک افغانستان در

 16.8.1نسبت

وزارت امور خارجه

نهاد های حکومتداری جهانی.

الف :عضویت و حق رای دهی

الف۷8.9% .

افغانستان در نهاد های
منطقوی و بین المللی

ب۷3.2% .
(ارقام اداری
)2018

ب :الحاق به اسناد و
کنوانسیون های بین المللی
40

الف 84.2%
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور امنیت
تارگیت

واحد رهبر /همکار

شاخص

.16الف تقویت نهاد های ملی مربوطه بشمول

.16الف 1.موجودیت نهادهای

وزارت عدلیه

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

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

 .1وزارت امور زنان
 .2وزارت داخله
 .3کمیسیون مستقل
حقوق بشر
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بیزالین/
منبع

مطابقت کامل

2018

2019

2020
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سکتور ﺣکومتداری و
ﺣاکﻤیت قانون
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محترم بصیر انور
وزیر عدلیه
وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان به عنوان یکی از ادارات مدافع حقوق با ابعاد وسیع آن در کشور ،از
تعهد دولت افغانستان مبنی بر انطباق دهی برنامههای حکومت با اهداف انکشاف پایدار و تطبیق آن ،استقبال
نموده و به سهم خویش در قسمت عملی نمودن شاخصهای که از حیث ارتباط به این وزارت تعلق می گیرد
آمادگی خویش را ابراز نموده و اظهار امیدواری می گردد که تطبیق این برنامه ها بتواند نقش موثری را در
فراهم سازی زمینه های بهتر رفاه و آسایش جمعی در کشور مان ایفا نماید.

محترم فرید حمیدی
لوی څارنوال
گسترش ارائه خدمات عدلی منصفانه ،شفاف ،موثر ،مسووالنه ،پاسخگو ،مستقل و مسلکی برای شهروندان تحت
حمایت قانون و با درنظرداشت کرامت انسانی ،آزادی های مدنی و سیاسی افراد جهت دسترسی به عدالت و
مبارزه با مظاهر فساد از اولویت های کاری لوی سارنوالی بوده که متضمن تحقق اهداف انکشاف پایدار می باشد.

رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری
به اساس استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ،دیدگاه ما از بین بردن فساد اداری و ایجاد بستر آسان برای
دسترسی همه شهروندان به خدمات یکسان میباشد .ثبت و تدقیق میزان دارایی و جلوگیری از افزایش غیر
قانونی دارایی مقامات عالی رتبه دولتی و سایر واجدین شرایط ما را در رسیدن به هدف نزدیک می سازد .ما در
برنامه ریزی استراتیژیک خویش اهداف انکشاف پایدار را اساس قرار داده و در تطبیق آن یکجا با شهروندان و
سایر نهاد های ذیدخل کار خواهیم نمود.
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سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون
معرفی سکتور:

حکومتداری خوب منحیث یکی از تعهدات بزرگ دولت با مردم و همکاران انکشافی جهت عرضه خدمات بهتر و پایان دادن به فساد
اداری از اهمیت باالی برخوردار اســت .ســکتور حکومت داری روی موضــوعات کاری مهمی چون :حکومت داری ،حاکمیت قانون و
حقوق بشر ،تقویت شوراهای والیتی و محلی ،عدالت و حاکمیت قانون ،امور دینی ،اصالحات ادارات دولتی ،حقوق بشر و حقوق زنان
فعالیت دارد .رسیدن به اهداف انکشاف پایدار بدون بهبود حکومت داری خوب ،صلح و عدالت ممکن نیست .ختم گرسنگی ،زندگی
سعادتمند ،حفاظت از محیط زی ست ،رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال جنگ و منازعه دشوار است .تنها نهادهای دولتی
پاسخگو ،حسابده و کارا میتوانند به آن دست یابند.
ضـعف در کارایی ادارات حکومتی و ارائه خدمات عمومی در کشـور ،موجودیت فسـاد اداری ،ظرفیت پایین کاری نهادهای حکومتی و عدم
هماهنگی میان -سازمانی از جمله نواقص قابل ذکر حکومتداری در افغانستان به شمار می آیند.
چون اساسی ترین نیاز انسان های مدنی و جوامع بشری تحقق عدالت و نهادینه شدن حاکمیت سراسری قانون است از این رو بسیار
مهم است که مردم کشور ما نیز به حقوق اساسی و ارزشهای مدنی دست یابند که این کار از طریق نهاد های شامل سکتور حکومتداری
و حاکمیت قانون در کشور ممکن و میسرساخته میشود.
وزارتها و ادارات که در سکتور حکومتداری ،حاکمیت قانون و حقوق بشر مسوول نهادینه سازی شاخصها و تارگیتها اهداف انکشاف
پایدار در کشور میباشند عبارت اند از وزارت عدلیه ،وزارت ارشاد ،حج و اوقاف ،وزارت دولت درامور پارلمانی ،لوی سارنوالی ،ستره
محکمه ،ولسی جرگه ،مشرانو جرگه ،ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،ریاست دفتر رئیس اجرائیه و دارا النشاً شورای
وزیران ،اداره مستقل ارگانهای محلی ،کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل حقوق بشر و اداره ثبت احوال نفوس که هر
کدام به نوبه خود در این راستا فعالیت دارند.

تارگیتها و شاخص های سکتور:
سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون در بر گیرنده  3تارگیت و  4شاخص اهداف انک شاف پایدار میبا شد .ساحات مورد تمرکز این
سکتور در اهداف انک شاف پایدار شامل مو ضوعات چون حاکمیت قانون ،د ستر سی م ساویانه به عدالت ،از بین بردن ف ساد و ر شوه
ستانی را شامل میگردد .ایجاد نهاد های موثر و ح سابده و د ستر سی به عدالت همه شمول از اهداف مهم انک شاف پایدار در سکتور
حکومتداری و حاکمیت قانون میباشد.
به طور نمونه چند نمونه از تعهدات را که دولت افغانستان بر اساس سند ملی اهداف انکشاف پایدار تا سال  2020به آن نایل آید را
متذکر می شویم .با ا ساس شاخص م ستفید شوند گان م ساعدت های حقوقی ،دولت افغان ستان متعهد ا ست تا برای  11هزار تن
م ساعدت های حقوقی رایگان را الی سال  2020فراهم نماید .این در حالی ست که در سال  2016برای تعداد  8000تن از طرف
دولت مســاعد ت های حقوقی رایگان ارائه گردیده اســت  .همچنان در بخش مبارزه با فســاد ،دارائی های تنها  35فیصــد از مقامات
عالیرتبه دولتی بررسی ،تدقیق و ثبت شده است که الی سال  ،2020دارائی های تمام مقامات عالیرتبه دولتی  100فیصد بررسی و
ثبت خواهد گردید .اهداف ،تارگیتها و شاخصهای سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون در ذیل ارایه گردیده اند.
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون
شاخص

تارگیت

واحد رهبر /همکار

بیزالین
2016

2018

2019

2020

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

 16.2.2تعداد قربانیان قاچاق انسان در وزارت عدلیه
هر  100هزار جمعیت .به تفکیک:

 .1وزارت کار،امور
اجتماعی ،شهدا و معلولین
 .2وزارت امور مهاجرین و
عودت کنندگان

 16.3ارتقای ) (promoteحاکمیت قانون

 16.3.3فیصدی مستفید شونده گان

وزارت عدلیه

به سطح ملی و بین المللی و حصول
اطمینان از دسترسی مساویانه همه به
عدالت.

از مساعدتهای حقوقی جهت دسترسی
به عدالت

.1کمیسیون مستقل حقوق
بشر
 .2لوی سارنوالی
 .3وزارت امور داخله

 16.5کاهش قابل مالحظه فساد و رشوه

 16.5.1نسبت افرادیکه حد اقل یک

لوی سارنوالی

ستانی در تمام اشکال آن.

تماس با یکی از کارمندان دولت داشته  .1ستره محکمه
و در جریان  12ماه گذشته به یکی از  .2اداره عالی تفتیش
کارمندان دولتی رشوه داده و یا از
نزدش رشوه خواسته شده باشد .به
تفکیک:

 .1مجموع هر دو جنس
الف .ذکور
ب .اناث

 .1مجموع
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0.98 .1
الف.
ب.
(ارقام اداری)

8000
(ارقام اداری)

0.9 .1

0.8 .1

0 .1

الف.

الف.

الف.

ب.

ب.

ب.

8200

8400

11000
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون
شاخص

تارگیت

واحد رهبر /همکار

بیزالین
2016

2018

2019

2020

الف .ذکور
ب .اناث
 16.5.3فیصدی

اداره امور

ثبت و بررسی داراییهایکارمندان عالی
رتبه دولتی پیش بینی شده در قوانین
نافذه کشور.

 .1ستره محکمه
 .2لوی سارنوالی

الف35% .
ب0 .
(ارقام اداری)

الف .ثبت
ب .بررسی

46

الف80% .

الف90% .

الف100% .

ب.

ب20% .

ب100% .
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وزیر ترانسپورت
مصئونیت مبارزه با فقر و تآکید بررشد اقتصادی در محور اهداف انکشاف پایدار قرار دارد سکتور ترانسپورت
افغانستان ،به عنوان یکی از سکتورهای کلیدی زیربنایی ،نقش حیاتی در تحقق اهداف یاد شده دارد وزارت
ترانسپورت به عنوان نهاد تنظیم کننده ترانسپورت جاده ای ،متعهد به عرضه خدمات معیاری ترانسپورتی بوده
و تآمین مصئونیت ش هروندان و کاالها در مسیر حمل و نقل و حفط محیط زیست را از اولویت های خویش
میداند.
وزیر شهرسازی و اراضی
دیدگاه ما دستیابی شهروندان به مراکز شهری پویا ،مصئون و قابل زندگی مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی
و اجتماعی میباشد .ما در پالنگذاری شهری خویش اهداف انکشاف پایدار را اساس قرار داده و در تطبیق آن
یکجا با شهروندان و سایر نهاد های ذیدخل عمل خواهیم نمود.

وزیر وزارت انرژی و آب
دسترسی مناسب و آ سان به انرژی مطمئن و ارزان ،آب پاک وکافی با مدیریت همه جانبه و پایدار منابع ،از
حقوق اولیه مردم و از ضروریات رشد و انکشاف کشور ها است ،سند اهداف انکشاف پایدار ،راهکارهای عملی و
مناسب را جهت پوشش این نیازها ارایه می دهد و تطبیق آن در اولویت کاری وزارت آنرژی و آب جمهوری
اسالمی افغانستان قرار دارد.

محترم احمد ذکی سرفراز
شاروال کابل
اهداف انکشاف پایدار عزم و اراده جهانی را برای مبارزه با فقر تمثیل کرده و نهادهای دولتی را در یک مسیر
با ارزش ،قابل تطبیق و هدفمند سوق میدهد .شاروالی ها با نقش کلیدی که در بخش ارایه خدمات دارند
میتوانند با رعایت و تطبیق این اهداف در کیفیت زندگی شهروندان تاثیرات بسزایی داشته باشند .شاروالی
کابل افتخار این را دارد که تطبیق این اهداف را در برنامه های کاری خود روی دست گرفته تا باشد که
شهروندان عزیز شهر کابل از آن بهرهمند شوند.

محترم شاه زمان میوندی
رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط ریست
توسعه پایدار یکی از راههای حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی بوده و این پایداری در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،زیست محیطی و سیاسی می تواند تامین گردد .تامین انکشاف پایدار در اهداف پنجگانه قانون
محیط زیست کشور نیز بازتاب گسترده داشته است .اداره ملی حفاظت محیط زیست مسایل محیط زیستی
را یکی از ابعاد همه شمول و جدا نا پذیر دانسته و با اغتنام از فرصت پیش آمده در جهت حفظ و پایداری
این میراث مشترک به تالش همه جانبه شان ادامه خواهند داد ،طوریکه اکنون در مرحله نهایی شدن این
اهداف هستیم میتوان با همکاری شرکای داخلی و بین المللی شاهد تحقق این اهداف خواهیم بود.
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سکتور زیربنا و منابع طبیعی
معرفی سکتور

نقــش ســکتور زیربنــا در تمــام اســناد اســتراتیژیک کشــور از جملــه ســند اهــداف انشــکاف پایــدار افغانســتان و چ ـارچوب مل ـی
صلح و انکشـاف افغانسـتان خیلـی مهـم و حیـاتی مـی باشـد .سـکتور زیربنـا بـا داشـتن سـاحه وسـیع فعالیـت از اهمیـت بـاالی
در رشــد اقتصــادی و رفــاه عامــه برخــوردار اســت .ای ـن ســکتور ســاحات مشــخص کــاری از قبیـل :احــداث ســرکها ،ترانســپورت
زمینی و هوائی ،انرژی و آب ،مخابرات ،معادن و منابع طبیعی ،انکشاف شهری و بخشهای زیربنایی را در بر میگیرد.
سـکتور زیربنــا مســئولیت تنظـیم حــدود  45درصــد مجمــوع بودجــه اصــلی انکشــافی را دارد کــه نمایـانگر اهمیـت ایـن ســکتور
است .دولت افغانسـتان بـرای توسـعه اقتصـادی برنامـه هـای بـزرگ انکشـافی را در بخـش زیربنـا راه انـدازی نمـوده اسـت کـه از
جمله عملیـاتی شـدن پـروژه گـاز تـاپی عملیـاتی شـدن پـروژه بـرق کاسـا یکهـزار ،لـین  500کیلوولـت ترکمنسـتان ،لـین 500
کیلوولت سرخان – پلخمری ،بهره برداری بنـد سـلما ،تکمیـل فـاز دوم بنـد کمـال خـان ،آغـاز بـه کـار فـاز سـوم بنـد کجکـی و
کار باالی چندین بند برق ،پروژه فایبر نوری در کشور چند مثال اندک دستاوردها در زمینه میباشد.
دیــدگاه ایــن ســکتور عبــارت از انکشــاف اقتصــادی و اجتمــاعی متــوازن و پایــدار در کشــور میباشــد .ایجــاد زیربنــای ســودبخش
عامه یکی از باال تـرین اولویتهـای حکومـت افغانسـتان محسـوب مـی گـردد .ایـن سـکتور شـامل ( )13واحـد بودجـوی بـوده کـه
عبــارت از :وزارت امــور شــهر ســازی و اراضــی ،وزارت مخــابرات و تکنــالوژی معلومــاتی ،وزارت انــرژی و آب ،وزارت معــادن و
پتــرولیم ،وزارت ترانســپورت ،شــرکت برشــنا ،ریاســت عمــومی کانالیزاســیون شــهری ،اداره ملــی حفاظــت محــیط زیســت،
شاروالی کابل ،و کمیسیون عالی انرژی اتمی میباشد.

تارگیت ها و شاخص های سکتور:
سکتور زیربنا نظر به ماهیت آن در سند ملی اهداف انکشاف پایدار دارای  28تارگیت بوده که توسط  31شاخص اندازه گیری میگردد.
بطور فشرده موارد مهم چون؛ دسترسی پایدار همه شهروندان به آب و حفظ الصحه ،بهبود کیفیت آب ،استفاده موثر از منابع آبی،
محافظت و نگهداری ایکوسیستم آبی و مشارکت بیشتر جوامع محلی در مدیریت آب تحت چتر اهداف انکشاف پایدار در نظر گرفته
شده است .همچنان تارگیتهای اهداف انکشاف پایدار مربوط به این سکتور باالی گسترش زیربناها و ارتقاء تکنالوژی بمنظور دسترسی
تمامی شهروندان به خدمات انرژی ،بلند بردن میزان موثریت آن و دسترسی همگانی به انترنت ،تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی با
استفاده از همکاریهای بین المللی و منطقوی تاکید نموده است.
برخی از تعهدات شاخصهای سکتور زیربنا که الی سال 2020از جانب ادارات ذیربط در سند اهداف انکشاف پایدار پیش بینی گردیده،
مختصراً در این بخش ارایه میگردد .افغانستان در یک و نیم دهه گذشته با کمک جامعه جهانی به انکشاف قابل توجهی در بخش
زیربنا دست یافته است .دسترسی شهروندان به شبکه ملی برق از  6فیصد در سال  2002به  29.44فیصد در سال  201۷رسیده
است که در نظر است الی سال  2020این رقم به  ۷9.29فیصد افزایش یابد .تولید انرژی از انرژی قابل تجدید به بیش از  42فیصد
افزایش خواهد یافت .همچنان مجموع فاضالب (خانوار و فعالیت های اقتصادی) مدیریت شده از  21فیصد در سال  2016به 25.5
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فیصد در سال  2020خواهد رسید .بلند بردن ظرفیت ذخایر آبی برای مصارف سرانه در سال فی متر مکعب از  ۷0مترمکعب فی نفر
به  80متر مکعب فی نفر در سال  2020خواهد رسید .مدیریت همه جانبه منابع آب از  5فیصد در سال  2016به  12فیصد در سال
 2020خواهد رسید .اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور زیربنا و منابع طبیعی در ذیل ارایه گردیده اند:
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور زیربنا و منابع طبیعی
تارگیت

واحد رهبر /همکار

شاخص

بیزالین
2016

هدف سوم :حصول اطمینان از زندگی صحتمند و بهبود رفاه عامه برای همه و در همه سنین
 3.6الی سال  ،2030به نصف رساندن

 3.6.1میزان وفیات ناشی از حادثات

وزارت ترانسپورت

مرگ و میر و صدمات ناشی از

ترافیکی ،درهر  100،000نفر در یک
سال به تفکیک:

 .1وزارت صحت عامه
 .2وزارت شهرسازی و اراضی
 .3وزارت امور داخله

تصادفات ترافیکی (روی جاده)

 .1مجموع هر دوجنس
الف .ذکور
ب .اناث

هدف پنجم :دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان ودختران
.5ب افزایش استفاده از تکنالوژی

.5ب 1تناسب نفوس که دارای تیلفون

های توانمند ساز ،خصوصاً تکنالوژی
معلوماتی و مخابراتی ) (ICTبرای
توانمند سازی زنان.

سیار (موبایل) هستند .به تفکیک
 .1مجموع

اداره اترا

43% .1
الف.
ب.
(سروی وضعیت
زندگی در
افغانستان
)2016-1۷

الف .ذکور
ب .اناث

هدف ششم :حصول اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همه
 6.3الی سال  ،2030بهبود کیفیت

 6.3.1فیصدی فاضالب (خانوارها و

وزارت شهرسازی و اراضی

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

فعالیت های اقتصادی) مدیریت شده به
طور مصئون).(safely treated
 .1خانوار
 .2موسسات اقتصادی

 .1اداره ملی حفاظت محیط
زیست
 .2شاروالیها
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور زیربنا و منابع طبیعی
تارگیت

شاخص

واحد رهبر /همکار

بیزالین
2016

2018

2019

2020

مالحظه در بازیابی ) (recycleو
استفاده مجدد ) (reuseآن.
 6.4الی سال  ،2030افزایش چشم

 6.4.1میزان تغییر در استفاده موثر آب

وزارت انرژی وآب

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

با گذشت زمان:

 .1وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری
 .2وزارت احیا و انکشاف دهات
 .3وزارت شهر سازی و اراضی
 .4شرکت آبرسانی و
کانالیزسیون شهری افغانستان

الف .سکتور انرژی
ب .سکتور زراعت
ج .سکتور صنعت
د .سکتور شهری

 6.4.3ظرفیت ذخایر آبی برای

وزارت انرژی وآب

مصارف سرانه در جریان یکسال به متر
مکعب

 .1اداره ملی حفاظت محیط
زیست
 .2وزرات انکشاف دهات
 .3وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری

 6.5الی سال  ،2030تطبیق مدیریت

 6.5.1درجه تطبیق مدیریت همه

وزارت انرژی وآب

همه جانبه داخلی منابع آب در تمام
سطوح ،به شمول همکاری های
متقابل فرامرزی در امور آب.

جانبه منابع آب )( (IWRMاز صفر الی
صد).

 .1وزارت احیا و انکشاف دهات
 .2وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری
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الف36% .
ب.
ج.
د.
(ارقام اداری)

 ۷0متر مکعب
فی نفر
(ارقام اداری)

5%
(ارقام اداری)

الف36% .

الف36.5% .

الف3۷% .

ب.

ب.

ب.

ج.

ج.

ج.

د.

د.

د.

۷0

۷%

۷5

9%
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بیزالین
2016

2018

2019

2020

 .3اداره ملی حفاظت محیط
زیست
 .4شرکت آبرسانی و
کانالیزسیون شهری افغانستان
 6.5.3تطبیق معاهده هلمند و

وزارت انرژی وآب

تفاهمنامهها در امور آبهای
فرامرزی

 .1وزارت مالیه
 .2وزارت امور خارجه

 6.6الی سال  ،2030حفاظت و احیای  6.6.1تغییر در وسعت ایکوسیستم های اداره ملی حفاظت محیط
ایکوسیستم آبی ،به شمول کوه ها،
جنگالت ،باطالقها )،(wetlands
دریاها ،جهیل ها و طبقات آب
دهی ).(aquifers

آبی در طول زمان( .فیصدی تغییرات)

زیست

الف .باتالقها

 .1وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری

ب .دریاها
ج .جهیلها
د .طبقات آب دهی

.6ب حمایت و تقویت مشارکت

.6ب 1.فیصدی ادارات محلی با

وزارت انرژی و آب

جوامع محلی در بهبود مدیریت آب و
حفظ الصحه.

پالیسیها و طرزالعملها عملی جهت
اشتراک شوراها در مدیریت همه جانبه
آب

 .1اداره ملی حفاظت محیط
زیست
 .2وزارت زارعت ،آبیاری و
مالداری
 .3وزارت احیا و انکشاف دهات
53

%50
(ارقام اداری)

53%

58%

62%
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بیزالین
2016

2018

2019

2020

هدف هفتم :حصول اطمینان از دسترسی به انرژی پایدار ،مطمئن ،مدرن و قابل استطاعت برای همه.
 7.1الی سال  ،2030حصول اطمینان

 7.1.1فیصدی نفوس که به برق

وزارت انرژی و آب

از دسترسی به خدمات انرژی قابل
استطاعت ،مطمئن ) (reliableو
مدرن.

دسترسی دارند.

 .1وزارت معادن و پطرولیم
 .2وزارت مالیه
 .3وزارت احیا و انکشاف دهات
 .4برشنا شرکت

 .1از طریق شبکه
الف .ملی
ب .شهری
ج .دهاتی
 .2از طریق هر نوع منبع
الف .ملی
ب .شهری
ج .دهاتی

 7.2الی سال  ،2030افزایش قابل

 7.2.1سهم انرژی تجدید پذیر

وزارت انرژی و آب

مالحظه سهم انرژی تجدید پذیر
) (Renewable energyدر ترکیب
انرژی جهانی.

) (Renewable energyدر مصرف
مجموعی انرژی برق

 .1وزارت مالیه
 .2وزارت احیا و انکشاف دهات
 .3برشنا شرکت

 7.3الی سال  ،2030مضاعف ساختن

 7.3.1شدت انرژی

میزان موثریت انرژی.

) intensityاندازه شده بر اساس انرژی
اولیه و تولیدات ناخالص داخلی

(Energy

وزارت انرژی و آب
 .1وزارت تجارت و صنایع
 .2برشنا شرکت

54

.1
.1الف
.1ب

.1

.1

.1

ف

.1الف

.1الف

.1الف

الف30.9%.

.1ب

.1ب

.1ب

ب91.9% .

ف

ف

ف

ج12.۷% .

الف32.61% .

الف38.26% .

الف۷9،29% .

(سروی وضعیت
زندگی مردم در
افغانستان
)2016-1۷

ب.

ب.

ب.

ج.

ج.

ج.

42.۷6%
(ارقام اداری)

42.8%

42.8%

42.8%
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.7ب الی سال  ،2030گسترش زیربنا

.7ب 1.سرمایه گذاری در موثریت

وزارت انرژی و آب

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

انرژی به عنوان فیصدی از تولید
ناخالص داخلی و مقدار سرمایه گذاری
مستقیم خارجی برای زیربناها
وتکنالوژی برای خدمات انکشافی پایدار

 .1وزارت معادن و پطرولیم
 .2وزارت مالیه
 .3وزارت احیا و انکشاف دهات
 .4برشنا شرکت

بیزالین
2016

2018

2019

2020

هدف نهم :ایجاد زیربنا های مقاوم ) ،(Resilientتقویت صنعتی سازی پایدار ،همه شمول و تشویق ) (Fosterنوآوری.
.9ج الی سال  ،2030افزایش

.9ج 1.فیصدی نفوس تحت پوشش

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

شبکه تیلیفون سیار (موبایل) .به
تفکیک.
الفG2 .
بG3 .
جG4 .

اداره اترا
الف88% .

الف90% .

الف93% .

ب40% .

ب5۷% .

ب65% .

الف94% .
ب۷2% .

ج0% .
(ارقام اداری)

ج8 % .

ج20% .

ج25% .

هدف یازدهم :ساختن شهرها و شهرک های ) (human settlementsهمه شمول ،مصئون ،مقاوم ) (resilientو پایدار
 11.1الی سال  ،2030حصول اطمینان

 11.1.1فیصدی نفوس شهری که در

وزارت شهرسازی و اراضی

از دسترسی همگانی به مسکن
مناسب ،مطمئن و قابل استطاعت با
خدمات ابتدایی و بهبود ساحات فقیر
نشین ).(slums

ساحات فقیر نشین ) ،(slumsغیر پالنی
و یا مسکن نا منا سب زندگی می کنند.

 .1شاروالیها
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۷2.4%
(سروی وضعیت
زندگی مردم
افغانستان -1۷
)2016

۷2%

۷1.5%

۷1%
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واحد رهبر /همکار

 11.2الی سال  ،2030فراهم نمودن

 11.2.1فیصدی نفوس که دسترسی

وزارت ترانسپورت

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 آسیب پذیر مانند
زنان ،اطفال ،معلولین و کهن ساالن.

راحت به خدمات ترانسپورت عامه
(دولتی) دارند .به تفکیک:
الف .جنس
ب .گروه سنی
ج .معلولیت

 .1شاروالیها

 11.3الی سال  ،2030افزایش

 11.3.2فیصدی شهرهایی که ساختار

وزارت شهر سازی و اراضی

جامعه مدنی مستقیماً در برنامه ریزی
شهرنشینی همه شمول و پایدار ،و
شهری آن دخیل بوده ومدیریت آن
ظرفیت سازی ،مدیریت یکپارچه،
بطور منظم ودیموکراتیک صورت
پایدار و مشارکتی شهرک ها
) (human settlementsدر کشور .میگیرد.

 .1وزارت اطالعات وفرهنگ
 .2جامعه مدنی
 .3سکتورخصوصی

 11.6الی سال  ،2030کاهش اثرات

 11.6.1میزان زباله ها )(solid waste

شاروالی کابل

نامطلوب سرانه محیط زیستی در
شهرها ،از جمله از طریق توجه خاص
به کیفیت هوا ،مدیریت شهرداری و
دیگر انواع زباله.

از مجموع کل زباله های تولید شده
شهری که
الف .به طور منظم جمع آوری
ب .بعد از جمع آوری تخلیه نهایی
گردیده.
 .1شهر کابل
 .2والیات

 .1اداره ملی حفاظت محیط
زیست
 .2وزرات شهرسازی و اراضی
 .3ادراه مستقل ارگانهای محل

بیزالین
2016

 .1الف50% .

 .1الف65% .

.1ب.

.1ب.

 .2الف55% .

 .2الف.

.2ب.
(ارقام اداری)
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2020
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تارگیت

واحد رهبر /همکار

 11.6.2سطح اوسط ساالنه ذرات معلق

اداره ملی حفاظت محیط

(به طور مثال  PM 2.5و  )PM10در
شهر ها (به اساس وزن نفوس)

زیست

 .1وزرات شهرسازی و اراضی

 .1ملی

بیزالین
2016
.1
الف.
ب.
.2الف180.36 .

الفPM 2.5 .

.2ب 129.26

بPM 10 .

(ارقام اداری

 .2شهر کابل

)2019

الفPM 2.5 .
بPM 10 .
.11الف حمایت از روابط مثبت

11الف 1.نسبت نفوس مسکون در شهر

وزارت شهر سازی و اراضی

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

ها که در آن پالن های انکشاف شهری
و منطقوی در هماهنگی بر پیش
بینیهای نفوس ،ضروریات منابع و
وسعت شهر تطبیق میشود.

 .1شاروالی ها

هدف دوازدهم :حصول اطمینان از شیوه های پایدار تولید و مصرف
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2019

2020
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 12.4الی سال  ،2030مدیریت مناسب  12.4.1ایجاد و تطبیق پالن عمل ملی

اداره ملی حفاظت محیط

مواد کیمیاوی و زباله ها در دوران
زندگی ) (life cycleدر مطابقت با
چارچوب 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

زیست

برای شش موافقتنامه چند جانبه محیط
زیستی بین المللی از قبیل کنوانسیوان  .1وزارت شهرسازی و اراضی
 .2شاروالیها
های استاکهلم ،ویانا ،میناماتا ،باسیل،
روتردام و پروتوکول منتریال در ارتباط
با مواد خطرناک و دیگر مواد کیمیاوی
جهت تطبیق تعهدات و مسؤولیتهای
افغانستان در انتقال اطالعات مورد نیاز
موافقتنامه مربوطه
الف .ایجاد پالن
ب .فیصدی تطبیق

هدف سیزدهم :اتخاذ اقدامات فوری در جهت مبارزه با تغیرات اقلیمی و تاثیرات آن
 13.2ادغام و شامل سازی اقدامات

 13.2.1فیصدی پیشرفت در عرصه

اداره ملی حفاظت محیط

تغییر اقلیم در پالیسی ها و استراتیژی
های ملی

ایجاد و 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 ،NAP

زیست

 .1وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری
 .2وزارت احیا و انکشاف دهات
 .3وزارت انرژی و آب
 .4وزارت اقتصاد
 .5اداره ملی آمادگی مبارزه با
حوادث
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2020

الف.
ب.
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بیزالین
2016

2018

2019

2020

سهم مشارکت ملی  ،NDCگزارشهای  .6وزارت معادن و پطرولیم
ملی ،NCگزارش تجدید شده دو ساله
 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
 15.3الی سال  ،2030مبارزه با

 15.3.1مساحت ساحاتیکه تحکیمات

وزارت انرژی و آب

صحرایی شدن
زمین و احیاء خاک و زمین تخریب
شده ) (degradedبه شمول اراضی
متاثر از خشکسالی و سیالب ،و تالش
برای رسیدن به جهان عاری از اراضی
تخریب شده.

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).

 .1اداره ملی آمادگی مبارزه با
حوادث
 .2وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری
 .3وزرات احیا و انکشاف دهات

 15.4الی سال  ،2030اطمینان از

 15.4.1ساحات مهم دارای تنوع زیستی اداره ملی حفاظت محیط

حفظ ایکوسیستم کوهستانی؛ به
شمول تنوع زیستی آنها به منظور
ارتقای ظرفیت آنها در ارایه مزایای
الزم جهت تحقق انکشاف پایدار .

کوهستانی که تحت پوشش به عنوان
مناطق حفاظت شده (protected
) .areasقرار گرفته اند.

 15.5اتخاذ اقدامات عاجل و قابل

 15.5.1شاخص لست سرخ( .تهیه لست اداره ملی حفاظت محیط

مالحظه برای کاهش تخریبات مسکن
های طبیعی)،(natural habitats
متوقف کردن ضایعات تنوع زیستی و

انواع ) (Speciesحفاظت شده مطابق به
معیارهای اتحادیه بین المللی حفاظت
از طبیعت یا .)IUCN

)(desertification

0
(ارقام اداری)

 300هکتار

 450هکتار

زیست
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

زیست
 .1وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری
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0.841
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بیزالین
2016

2018

2019

2020

 .2اکاادمی علوم

الی سال  2030حفاظت و جلوگیری
از گیاه ها و حیواناتی که در معرض
انقراض قرار دارند.
 15.7اتخاذ اقدامات عاجل برای

 15.7.1تناسب تجارت حیوانات وحشی

اداره ملی حفاظت محیط

خاتمه دادن شکار غیر قانونی و قاچاق
گیاهان و حیوانات حفاظت شده ،و
جلوگیری ازعرضه و تقاضای غیر
قانونی حیوانات وحشی.

و محصوالت آنها که به طور غیرقانونی
شکار و قاچاق شده اند.

زیست

 15.8الی سال  ،2025اتخاذ اقدامات

 15.8.1تصویب قوانین ملی مربوط به

اداره ملی حفاظت محیط

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

جلوگیری و یا کنترول از تهاجم انواع
مختلف بیگانگان (Invasive alien
).species

زیست

 15.9الی سال  ،2030ادغام و شامل

 15.9.1پیشرفت به طرف اهداف تعیین

اداره ملی حفاظت محیط

ساختن ارزش های ایکوسیستم و
تنوع زیستی درپالن های ملی و
محلی ،در پروسه های انکشافی و در
استراتیژی کاهش فقر.

شده ملی در مطابقت با هدف دوم تنوع
حیات  Aichiمربوط با پالن
استراتیژیک برای تنوع حیات - 2011
2020الی .2020

زیست

.15الف بسیج سازی و افزایش قابل

.15الف 1.سهم کمکهای انکشافی

اداره ملی حفاظت محیط

توجه منابع مالی از تمام منبع ها برای

رسمی و مصارف عامه باالی حفاظت و

زیست

 .1وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری
 .2وزارت عدلیه

 .1وزرات عدلیه
 .2وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری
 .3وزارت انرژی و آب

 .1وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری
 .2وزارت احیا و انکشاف دهات
 .3وزارت انرژی و آب

60

0
(ارقام اداری)

0
(ارقام اداری)

0

0

2%

20%

5%

50%

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور زیربنا و منابع طبیعی
تارگیت

شاخص

حفظ و استفاده پایدار تنوع زیستی و
ایکوسیستم ها.

استفاده پایدار تنوع حیات و ایکوسیستم
ها.

واحد رهبر /همکار

بیزالین
2016

2018

2019

2020

هدف هفدهم :تقویت ابزار های تطبیقی واحیا مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار
 17.6افزایش همکاری های شمال –

 17.6.2فیصدی مشترکین انترنت

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 به شمول همآهنگی بهتر
در میکانیزم های موجود به خصوص
به سطح سازمان ملل و میکانیزم
تسهیل تکنالوژی جهانی.

برودباند ثابت در هر  100نفر مسکونی.
به تفکیک سرعت

ج .باالتر از mb 10

 17.8الی سال  ،2030فعال سازی

 17.8.1نسبت نفوس که از انترنت

کامل بانک تکنالوژی
) (Technology bankو ساینس و
میکانیزم های ظرفیت سازی جهت
افزایش استفاده تکنالوژی به خصوص
تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی.

استفاده میکنند.

اداره اترا

الفmb2 – kb 256 .
بmb 10 – mb2 .

الف0.028 .

الف0.029 .

الف0.030 .

الف0.035 .

ب0.00045 .

ب0.004 .

ب0.006 .

ب0.008 .

ج0.001۷.

ج0.0024 .

ج0.003 .

ج0.0035 .

اداره اترا
36.9%
(ارقام اداری)
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سکتور معارف
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محترم میرویس بلخی
وزیر معارف
انکشاف پایدار در شرایط امروز از ضرورتهای غیر قابل انکار دولت و ملتها است .مفهوم پایداری به معنی
تجدید و باز تولید شاخص های انکشافی نسل حاضر برای آیندگان است که ریشه در ذات انسان دوستی دارد.
رهبری وزارت معارف تعهد می نماید که برای تحقق این اهداف در عرصه دسترسی ،کیفیت و مدیریت تعلیم و
تربیه ،پالیسی ها و برنامه های الزم را طرح ،تطبیق ،نظارت و ارزیابی می نماید .بدین ملحوظ خانواده بزرگ
معارف افغانستان امیدوار است که حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و همکاران بین المللی تعلیم و تربیه در
این راستا معارف کشور را همکاری نمایند.

محترم پوهنمل عبدالتواب باالکرزی
معین علمی و سرپرست وزارت تحصیالت عالی
تدوین سند ملی اهداف انکشاف پایدار و ایجاد چارچوب جدید برای توسعه جهانی تا سال  2030میالدی یک
اقدام نیک در مقابل نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی که میلیونها انسان در سراسر جهان از آن رنج می برند
می باشد .بدون شک داشتن ی ک پالن جامع ملی برای بدست آوردن اهداف انکشاف پایدار زمینه هماهنگی و
تفاهم را بین ادارات ذیربط در کشور مساعد میسازد.
وزارت تحصیالت عالی با توجه به اهمیت و ارزش انکشاف پایدار ،متعهد بر تطبیق هدف چهارم این سند به
شکل مستقیم و تطبیق سایر اهداف آن به شکل غیر مستقیم می باشد .به اساس استراتیژی ملی تحصیالت
عالی ارتقای ظرفیت تحصیلی تا مقاطع ماستری و دوکتورا ،ایجاد زمینههای افزایش جذب جوانان در نهادهای
تحصیلی ،افزایش بورسیه ها در مقاطع مختلف در مطابقت به هدف چهارم انکشاف پایدار و همچنان نهادینه
سازی تحقیقات علمی معیاری ،بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی و حکومتداری الکترونیکی در صدر برنامههای
ما قرار دارد .وزارت تحصیالت عالی متعهد است که برای موفقیت اهداف انکشاف پایدار از هیج نوع تالش دریغ
نورزیده و در کنار آن همکار سایر ادارات در زمنیه نیز خواهد بود.
محترمه حسینه صافی
سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ
دا چی افغانستان د ملگرو ملتونو د سازمان د غړی په حيث د دوامداره پرمختيايي موخو سند چمتو کړي
او له  ۲۰۱۵تر  ۲۰۳۰زيږديز کال پوري دافغانستان اسالمي جمهوري دولت د هری اداري کاري موخی
او فعاليتونه پکی مشخص شويدي ،په دی سره به ټول دولتي اداري د مشخصو اهدافو د ترالسه کولو لپاره
په همغږي ډول کار وکری .د اطالعاتو او فرهنگی وزارت هم خپلو کاري ساحو ته په پام سره د گرځندوی
صنعت ودی او په دي سکتور کی د کارموندني د پراختيا ،د فرهنگی ميراثونو ساتني ته او د بيان د آزادي
تامين په برخوکی مشخص اهداف ټاکلی چی تر  ۲۰۳۰زيريدزکال پوري به يی د تر السه کولو لپاره کار
کوي.
د يادوني وړ ده چی د افغانستان د دوامداره پرمختيايي موخو د ملي سند په چمتو کولو کی د ا.ا .ج د
رهبري او اقتصاد وزارت له همکارۍ او الزمو اسانتياوو د چمتو کولو له امله د مننی ترڅنګ هيله مند
يو چی يادو موخو ته د رسيدو لپاره او د ژمنو د تطبيق په موخه اروندو دولتي ادارو ته اړين امکانات په
واک کی ورکړل شي.
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محترم معاون سر محقق دکتور عبدالظاهر شکیب
سرپرست اکادمی علوم افغانستان
اهداف انکشاف پایدار که بر اساس فیصله ها و تصامیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بشکل سیستماتیک و
معیاری طرح و تدوین گردیده است بیانگر یک برنامه جامع و همه شمول است که فعالیت ها و برنامه های
ادارات دولتی را در هفده هدف موجود مشخص نمود و مورد تائید و قبول رهبری اکادمی علوم نیز می باشد این
اداره مبنی بر هدف دوازدهم سعی و تالش خود را در طرح و تطبیق برنامه های علمی – تحقیقی خواهد نمود.

رئیس اداره مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی
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سکتور معارف
معرفی سکتور
حق تعلیم و تربیه برای همه در قانون اساسی افغانستان تصریح گردیده است .بر مبنای قانون اساسی ،دیدگاه دراز مدت این سکتور
این است تا بدون در نظر داشت جنسیت ،قومیت ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی یا تعلقات مذهبی ،همه افغان ها به تعلیم و تربیه با
کیفیت دسترسی مساویانه داشته باشند تا زمینه انکشاف دانش و مهارت ها برای آنان مساعد شود و از آن طریق توان آنها افزایش
یابد .تمرکز تعلیم و تربیه با ثبات ،حکومتداری خوب ،کاهش فقر و رفاه مردم افغان ستان یک امر م سلم ا ست .سکتور معارف که یک
نیروی کاری سالم را با مهارت ها و دانش مربوط به جامعه تقدیم میکند ،یک سکتور کلیدی برای ر شد اقت صادی دراز مدت تلقی
می گردد.
سکتور معارف با در نظر داشت وزارتها و ادارات شامل این سکتور از جمله سکتورهای مهم در رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی حایز اهمیت می با شد بر مبنای قانون ا سا سی ،دیدگاه دراز مدت این سکتور این ا ست که بدون در نظر دا شت جن سیت،
قومیت ،وضـــعیت اجتماعی و اقتصـــادی یا تعلقات مذهبی ،همه افغان ها به تعلیم و تربیه با کیفیت ،تحصـــیالت عالی ،ارزشهای
فرهنگی ،آزادی بیان د ستر سی حقوقی و م ساویانه دا شته با شند تا زمینه انک شاف دانش و مهارتها برای آنان م ساعد شود و از آن
طریق توان آنها افزایش یابد.
احیای حس پیوســتگی فرهنگی و تاریخی در افغانســتان و وحدت ملی برای کســب اطمینان از اینکه پروســه بازســازی و انکشــاف
اقتصــادی اجتماعی در فضــای مدارا ،یکپارچگی و ثبات ملی به پیش رود ،نقش اســاســی را ایفا میکند .میراثهای فرهنگی و ملی
میتواند مبدل به یک محل تجمع مجدد برای افغانها گردیده و زمینه را برای شان م ساعد سازد تا روابط و منا سبات خود را از سر
گرفته و هویت و آینده مشترک را با هم ساخته زمینه وحدت ،همدلی و رشد گردشگری را در کشور مهیا سازد.
گستردگی و نفوذ روز افزون رسانههای جمعی به عنوان برجسته ترین دستاوردهای جهان صنعتی و فناوریهای فرهنگی و ارتباطی
پرنفوذ ،همه پدیدههای علمی ،فرهنگی ،سیا سی ،اقت صادی و اجتماعی را به گونههای مختلف پو شش داده ا ست .ر سانهها و ن شرات
باعث تقویت شبکههای اجتماعی در امر اطالع ر سانی از کارکردهای بخش خ صو صی و دولت برای رفاه و ثبات ک شور در را ستای
آفرینش نوآوریها و تغیرات کلی در تامین یک جامعه مترقی ،یکپارچه و عاری از خشــونتها در اذهان عامه نقش اســاســی را ایفا
نموده است و اتباع کشور از برنامههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و بین المللی وقتا فوقتا باخبر و آگاه میگردند.
دیدگاه اســتراتیژیک اهداف انکشــاف پایدار برای ســکتور تعلیم و تربیه عبارت از آنســت که بدون در نظر داشــت جنســیت (جندر)
قومیت ،وضعیت اقتصادی – اجتماعی و یا وابستگیهای مذهبی ،تمام اطفال دارای سنین مکتب و جوانان بمنظور ارتقای مهارتها،
ارزشها 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 ســالم تو م با مهارتها و آگاهی های الزم میگردد کلیدی برای رشــد اقتصــادی
دراز مدت پنداشته می شود.
سکتور معارف شامل هفت وزارت و اداره (وزارت معارف ،تحصیالت عالی ،اطالعات و فرهنگ ،ریاست عمومی اکادمی علوم ،ریاست
عمومی تربیت بدنی ،ریاست عمومی رادیو تلویزیون و اداره مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی) میباشد.
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تارگیتها و شاخصهای سکتور:
سکتور معارف ،در سند ملی اهداف انکشاف پایدار افغانستان دارای  14تارگیت و  40شاخص می باشد که حکومت افغانستان متعهد
به تغییر وضعیت کنونی این سکتور در سطح ک شور می با شد و مهمترین اهداف که در صدر برنامههای دولت در بخش معارف قرار
دارند ،ح صول اطمینان از آموزش با کیفیت ،همه شمول ،عادالنه و ترویج فر صتهای آموز شی ب صورت رایگان ،د ستر سی مردم به
تعلیمات مســلکی و تحصــیالت عالی ،از بین بردن نابرابری جنســیتی ،اطمینان از دســترســی مردان و زنان به ســواد و مهارتها،
دسترسی کودکان و معلولین به فرصتهای آموزشی ،فراهم سازی بورسیههای تحصیلی و دستیابی آموزگاران به مهارتهای الزم و
موارد دیگر چون ترویج فرهنگ صلح آمیز و پیروی از قوانین حقوق بشر ،می باشند.
همچنان تالشها در ق سمت ایجاد و تطبیق پالی سیها به منظور گ سترش سیاحت و گرد شگری و جذب سیاحان ،حفظ و ترمیم
آبدات تاریخی و میراثهای فرهنگی ،انجام تحقیقات علمی ،بهبود نظارت از فعالیتهای گردشــگری که همه باعث اشــتغال و بهبود
بخش های تولیدی می شود و همچنان در را ستای د ستر سی شهروندان به اطالعات و آزادی های ا سا سی و فردی صورت خواهد
پذیرفت.
حکومت افغانستان در سالهای اخیر در قسمت رشد و توسعه سکتور معارف دستآوردهای چشمگیر و قابل مالحظهای داشته است.
مهمترین شاخصها که در صدر برنامههای دولت به منظور بهبود و ضعیت معارف و فرهنگ در ک شور قرار دارند عبارتند از :میزان
شمولیت ناخالص در برنامههای تعلیمات قبل از مکتب ( 6ساله) در سال  2015در حدود  3.1فیصد بوده که تا سال  2020باید به
 ۷.9فیصد برسد یعنی  4.8فیصد افزایش یابد و همچنان افراد جدیدالشمول به موسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی در سال
 2016در حدود  ۷4.81فیصد طبقه ذکور و  25.19فیصد طبقه اناث در بخش دولتی می باشد که تا سال  2020به منظور توانمند
سازی زنان و تساوی جنسیتی باید به  ۷3.61فیصد طبقه ذکور و  26.39فیصد طبقه اناث شامل تحصیالت عالی دولتی گردند.
همچنان در سال  2015میزان باسوادی بین افراد  24-15سال  68.2 ،فیصد طبقه ذکور و  38.۷فیصد طبقه اناث تشکیل می دهند
که تا سال 2020باید طبقه ذکور به  ۷2فیصد و طبقه اناث به  44فیصد افزایش یابد و در همین سال فیصدی معلمان مسلکی مطابق
به معیارهای تعیین شده براساس دوره :الف .ابتداییه به  43فیصد می رسید که تا سال  2020طبق تعهدات حکومت باید به  50فیصد
افزایش یابد.
در سال  2016فی صدی سهم صنعت گرد شگری در تولید ناخالص داخلی  0.59فی صد بوده که تا سال  2020به  2فی صد افزایش
خواهد یافت و همچنان سهم بودجه ملی که جهت حمایت و حفاظت از میراث های طبیعی و فرهنگی اختصاص یافته است 0.129
فیصــد بوده که تا ســال  2020به  0.39فیصــد افزایش خواهد یافت .اهداف ،تارگیتها و شــاخصهای ســکتور معارف در ذیل ارایه
گردیده اند:
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
شاخص

تارگیت

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

2018

2019

2020

هدف چهارم :حصول اطمینان از تعلیم با کیفیت ،همه شمول ،ترویج ) (Promoteفرصت های آموزشی مادام العمر برای همه.
 4.1الی سال  ،2030حصول اطمینان

 4.1.1فیصدی اطفال /نوجوانان که

وزارت معارف

الف:1.

از اینکه همهی دختران و پسران به
طور رایگان ،معیاری و عادالنه
تحصیالت ابتدایی و متوسط را تکمیل
نمایند که منجر به دستآورد های
آموزشی مرتبط و موثر گردد.

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 ،)9
(ذکور و اناث)
حصول کرده باشند.

 .1وزارت حج و
اوقاف
 .2وزارت احیا و
انکشاف دهات

( 46.5%ذکور)
( 4۷.5%اناث)

 4.1.3میزان ناخالص جدیدالشموالن در

وزارت معارف

صنف آخر دوره های( :به تفکیک جنس)

 .1وزارت حج و
اوقاف
 .2وزارت احیا و
انکشاف دهات

 4.1.4میزان تکمیل در دوره های( :به

وزارت معارف

تفکیک جنس)

 .1وزارت حج و
اوقاف
 .2وزارت احیا و
انکشاف دهات

الف .ابتدائیه (صنف)6
ب .متوسطه (صنف)9

الف.ابتداییه (صنف )6
ب.متوسطه (صنف )9

الف:2.
55.2%
الف:3.
ب:1.
( 54.5%ذکور)
( 48.5%اناث)
ب:2.
63%
ب:3.
()2013
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الف:1.

الف:1.

الف:1.

( 50%ذکور)
( 50%اناث)

( 55%ذکور)
( 55%اناث)

( 5۷%ذکور)
( 5۷%اناث)

الف:2.

الف:2.

الف:2.

60%

65%

68%

الف:3.

الف:3.

الف:3.

ب:1.

ب:1.

ب:1.

( 60%ذکور)
( 52%اناث)

( 63%ذکور)
( 56%اناث)

( 65%ذکور)
( 58%اناث)

ب:2.

ب:2.

ب:2.

۷0%

۷3%

۷5%

ب:3.

ب:3.

ب:3.

الف86% .
ب53% .

الف86.۷% .

الف8۷.4% .

الف88.1% .

(ارقام اداری
)201۷

ب55.1% .

ب5۷.2% .

ب59.2% .

الف60% .
ب3۷ .
ج26 .
(ارقام اداری)

الف62.3% .

الف64.6% .

الف66.9% .

ب39.2% .

ب41.3% .

ب43.5% .

ج2۷.8% .

ج29.۷% .

ج31.5% .

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
شاخص

تارگیت

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

2018

2019

2020

ج .لیسه (صنف )12

 4.1.5فیصدی اطفال خارج از مکتب در

وزارت معارف

دوره های:
( )1ابتداییه (سن )12-۷
( )2متوسطه (سن )15-13
( )3لیسه (سن )18-16

 .1وزارت حج و
اوقاف
 .2وزارت احیا و
انکشاف دهات

 4.1.6فیصدی اطفال باالتر از سن واجد

وزارت معارف

شرایط شمولیت در صنف در دوره های:

 .1وزارت حج و
اوقاف
 .2وزارت احیا
انکشاف دهات

 4.1.8میزان شمولیت ناخالص در

اداره مستقل

0.6% .1

لیسههای تعلیمات خاص (برای نابینایان
و ناشنوایان):
 .1مجموع
الف .ذکور
ب .اناث

تعلیمات

.1الف.

الف .ابتداییه
ب .متوسطه
ج .لیسه

تخنیکی و
مسلکی
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الف28.5% .
ب43.۷% .
ج58.5% .
(ارقام اداری)

الف6% .
ب15% .
ج16% .
(ارقام اداری)

.1ب.
سروی وضعیت
زندگی در
افغانستان (-2016
)1۷

الف26.5% .

الف24.5% .

الف22.5% .

ب42.5% .

ب41.5% .

ب40.5% .

ج5۷.5% .

ج56.5% .

ج55.5% .

الف5.3% .

الف4.5% .

الف3.8% .

ب14.3% .

ب13.5% .

ب12.8% .

ج15% .

ج14.5% .

ج13.8% .

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
تارگیت
 4.2الی سال  ،2030تامین دسترسی

شاخص
 .4.2.2میزان شمولیت در برنامههای

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

2018

2019

2020

وزارت معارف

تعلیمی یک سال قبل از سن قانونی
شمولیت در دوره ابتدائیه ( 6ساله) به
تفکیک جنس

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.
الف .مجموع

الف3.1% .

ب .ذکور

ب.

الف6% .

الف۷% .

الف۷.9% .

ج.

ب.

ب.

ب.

(ارقام اداری
)2015

ج.

ج.

ج.

ج .اناث
 4.3الی سال  ،2030حصول اطمینان

 4.3.1میزان اشتراک جوانان ()24-15

اداره مستقل

از دسترسی منصفانه همه مردان و
زنان به تعلیمات تخنیکی با کیفیت،
قابل پرداخت ،تعلیمات مسلکی و
تحصیالت عالی از جمله پوهنتون.

ساله و بزرگساالن ( )64-25ساله در
تعلیمات تخنیکی و مسلکی رسمی
(لیسه و انستیتوت های تخنیکی و
مسلکی) طی  12ماه اخیر به تفکیک:

تعلیمات
تخنیکی و

.1الف28.5% .

مسلکی

.1ب39.9% .
.1ج1۷.2% .

 .1جوانان ( )24-15ساله

.2الف.

الف .مجموع

.2ب.
.2ج

ب .ذکور

سروی وضعیت
زندگی در
افغانستان (-2016
)1۷

ج .اناث
 .2بزرگساالن ( )64-25ساله
الف .مجموع
ب .ذکور
ج .اناث
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اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
شاخص

تارگیت

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

 4.3.2میزان شمولیت ناخالص در

وزارت

موسسات تحصیالت عالی دولتی و
خصوصی .به تفکیک:

تحصیالت عالی
.1الف ۷4.81%

 .1دولتی

.1ب 25.19%

الف .ذکور

.2الف ۷9.16%

ب .اناث

.2ب 20.84%

 .2خصوصی

(ارقام اداری)

الف .ذکور
ب .اناث
 4.3.3فیصدی جذب جدید الشموالن

اداره مستقل

در مکاتب و انستیتوت های تعلیمات
تخنیکی و مسلکی ،به تفکیک:

تعلیمات
تخنیکی و

 .1انستیتوت

مسلکی

الف :ذکور
ب :اناث
 .2مکاتب
الف :ذکور
ب :اناث
 4.5الی سال  ،2030از بین بردن

 4.5.1شاخص تساوی (جنسیت ،شهری

وزارت معارف

تبعیض جنسیتی در آموزش و حصول
اطمینان از دسترسی مساویانه به

و دهاتی و معلولیت) در دورههای

 .1وزارت امور
زنان

 .1ابتدائیه

70

2018

2019

2020

.1الف ۷4.21%

.1الف ۷3.91%

.1الف ۷3.61%

.1ب 25.۷9%

.1ب 25.09%

.1ب 26.39%

.2الف 80.25%

.2الف 80.89%

.2الف 81.21%

.2ب 19.۷5%

.2ب 19.11%

.2ب 81.۷9%

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
تارگیت
تمامی سطوح تعلیم و تربیه ،آموزش
های فنی و حرفه ای؛ به شمول افراد
آسیب پذیر ،معلول ،مردم محلی و
کودکان در وضعیت آسیب پذیری.

شاخص

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

2018

2019

2020

الف .جنسیت
ب .شهری و دهاتی
 .2متوسطه
الف .جنسیت
ب .شهری و دهاتی
 .3لیسه
الف .جنسیت
ب .شهری و دهاتی
 4.5.2فیصدی شاگردان دوره ابتدائیه

وزارت معارف

که لسان اول یا لسان اصلی شان ،لسان
تدریس می باشد.
 4.5.4اوسط مصارف تعلیمی به ازای هر

۷0%
(ارقام اداری)

۷0.5%

۷1%

۷2%

وزارت معارف
.1الف 46( .دالر)

شاگرد براساس:
الف .دوره تعلیمی،
 .1ابتداییه .2،متوسطه .3 ،لیسه
ب .فیصدی اوسط مصارف باالی هر
شاگرد از عاید سرانه تولید ناخالص
داخلی)
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.2الف 68( .دالر)

.1الف 48( .دالر)

.1الف 49( .دالر)

ا.الف 48( .دالر)

.3الف ۷4( .دالر)

.2الف ۷0(.دالر)

.2الف ۷1( .دالر)

.2الف ۷0( .دالر)

ب8.۷% .

.3الف ۷6( .دالر)

.3الف ۷1( .دالر)

.3الف ۷6( .دالر)

(ارقام اداری
)2015

ب9.4% .

ب9.6% .

ب9.8% .

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
تارگیت
 4.6الی  ،2030حصول اطمینان از

شاخص
 4.6.1فیصدی نفوس گروپ سنی

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

2018

2019

2020

وزارت معارف

مشخص که حداقل سطح قابلیت حساب
اینکه تمامی جوانان و نسبت قابل
مالحظه از بزرگساالن (زنان و مردان) را کسب نموده اند به تفکیک:
مهارت های خواندن و نوشتن و حساب  .1مجموع
را کسب نموده اند.
.1الف .ذکور
.1ب .اناث
 15 .2الی  24سال
.2الف .ذکور
.2ب .اناث
 15 .3ساله و باالتر
.3الف .ذکور
.3ب .اناث
 4.6.2میزان با سوادی بین افراد:

وزارت معارف

الف 15 .الی  24سال

 .1وزارت صحت
عامه
 .2وزارت اطالعات
و فرهنگ
 .3وزارت امور
زنان

 .1مجموع
 .2ذکور
 .3اناث
ب 15 .ساله و باالتر
 .1مجموع
 .2ذکور
 .3اناث
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الف.
53.6% .1
68.2% .2
38.۷% .3
ب.
34.8% .1
49.4% .2
19.9% .3
(سروی وضعیت
زندگی در
افغانستان -2016
)1۷

الف.

الف.

الف.

55%.1
69%.2
40% .3

5۷%.1
۷1%.2
42%3

59%.1
۷2%.2
44%3

ب.

ب.

ب.

39%.1
52%.2
25%.3

41%.1
54%.2
28%.3

44%.1
55%.2
30%.3

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
تارگیت

شاخص

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

 4.6.3میزان اشتراک

وزارت معارف

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

 .1وزارت صحت
عامه
 .2وزارت اطالعات
و فرهنگ
 .3وزارت امور
زنان

 4.7الی سال  ،2030حصول اطمینان

 4.7.1شمولیت موضوعات شهروندی

وزارت معارف

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.

جهانی ،انکشاف پایدار به شمول تساوی
جنسیتی و حقوق بشر در پالیسی های
ملی تعلیم و تربیه ،نصاب تعلیمی ،تربیه
معلم و ارزیابی شاگردان.

 .1وزارت صحت
عامه
 .2وزارت اطالعات
و فرهنگ
 .3وزارت امور
زنان
 .4اداره ملی
حفاظت محیط
زیست
 .5کمیسیون
مستقل حقوق
بشر
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2018

2019

2020

الف.
ب5.8% .
(ارقام اداری
)201۷

الف.

الف.

ب6.۷% .

ب۷.5% .

الف.
ب8.4% .

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
تارگیت

شاخص
 4.7.2فیصدی مکاتبی که آموزش

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

وزارت معارف

 .1وزارت صحت
مهارتهای زندگی مرتبط به مسایل
جنسی و وقایه از  HIVرا ارائه مینمایند .عامه
 .2وزارت اطالعات
و فرهنگ
 .3وزارت امور
زنان
 4.7.4فیصدی شاگردان که درک کافی

وزارت معارف

از مسایل مربوط به شهروندی جهانی و
انکشاف پایدار را دارا می باشند .به
تفکیک:

 .1وزارت صحت
عامه
 .2وزارت اطالعات
و فرهنگ
 .3وزارت امور
زنان

 4.7.5فیصدی شاگردان  15ساله که

وزارت معارف

دانش و مهارتهای الزم در رابطه به
علوم محیطی و علوم زمین را دارا می
باشند.

 .1وزارت صحت
عامه
 .2وزارت اطالعات
و فرهنگ
 .3وزارت امور
زنان

الف .دوره تعلیمی
ب .براساس گروپ سنی

74

2018

2019

2020

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
تارگیت

شاخص

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

2018

2019

2020

 .4اداره ملی
حفاظت محیط
زیست
.4الف اعمار و تجهیز زیربنا های

.4الف 1.فیصدی مکاتبی که دارای

وزارت معارف

تعلیمی متناسب با نیازمندی اطفال و
افراد دارای معلولیت و حساس به
تفاوت های جندر و همچنین فراهم
آوری محیط های یادگیری مؤثر،
مصئون ،عاری از خشونت برای همه.

امکانات و تسهیالت ذیل میباشند:
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

 .1وزارت صحت
عامه
 .2وزارت اطالعات
و فرهنگ
 .3وزارت
شهرسازی و
اراضی
 .4وزارت احیا و
انکشاف دهات
 .5وزارت انرژی و
آب

 .4الف 2.فیصدی شاگردان که مواردی

وزارت معارف

چون آزار و اذیت ،خشونت ،لت و کوب،
تبعیض و سوء استفاده جنسی را تجربه
نموده اند.

 .1وزارت داخله
 .2وزارت عدلیه
 .3کمیسیون
مستقل حقوق
بشر
75

الف26% .
ب10% .
پ20% .
ت20% .
ث۷3% .
ج5۷% .
چ50% .
(ارقام اداری)

الف28% .

الف31% .

الف33% .

ب14% .

ب18% .

ب21% .

پ23% .

پ25% .

پ28% .

ت23% .

ت25% .

ت28% .

ث۷5% .

ث۷۷% .

ث۷8% .

ج60% .

ج64% .

ج6۷% .

چ53% .

چ55% .

چ58% .

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
تارگیت

شاخص

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

 .4الف 3.تعداد حمالت که باالی

وزارت معارف

شاگردان ،کارمندان و مکاتب صورت
گرفته است در  12ماه گذشته.
ارقام اداری

 .1وزارت داخله
 .2وزارت عدلیه
 .3کمیسیون
مستقل حقوق
بشر
 .4وزارت صحت
عامه

.4الف 4.فیصدی مکاتب و

اداره مستقل

انستیتوتهای تخنیکی که دارای امکانات تعلیمات
و تسهیالت ذیل باشد:
تخنیکی و
الف .برق
مسلکی
ب .انترنت
پ .البراتوار
ت .کمپیوتر
ث .تعمیر مناسب ،دیوار احاطه و تشناب
ج .ورکشاپ های تخنیکی
د .فارم های تحقیقاتی

76

الف۷3% .
ب0%.
پ29% .
ت4۷% .
ث33% .
ج30% .
د24% .
)2018

2018

2019

2020

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
تارگیت
.4ب الی سال  ،2030گسترش قابل

شاخص

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

.4ب 3.تعداد بورسیههای تحصیالت

وزارت

عالی در خارج از کشور به تفکیک:

مالحظه بورسیه های تحصیلی جهانی
برای آموزش عالی ،از جمله برنامه های الف .بورسیه های لیسانس
آموزشی مسلکی ،تخنیکی ،تکنالوژی
ب .بورسیه های ماستری
معلوماتی ،انجنیری و برنامه های
ج .بورسیه های دکتورا
ساینسی.
.4ب 4.تعداد بورسیههای تحصیالت
عالی برای فارغان و کارکنان تعلیمات
تخنیکی و مسلکی

2018

2019

تحصیالت عالی

الف66۷ .

الف660 .

الف650 .

 .1وزارت امور

ب538 .

ب593 .

ب623 .

ج۷2 .

ج120 .

ج144 .

خارجه

(ارقام اداری)

2020

الف650 .
ب654 .
ج1۷3 .

اداره مستقل
تعلیمات
تخنیکی و
مسلکی

.4ج الی سال  ،2030افزایش عرضه

.4ج 1.فیصدی معلمان در دوره های

وزارت معارف

قابل مالحظه معلمین شایسته از طریق تعلیمات قبل از مکتب ،ابتداییه ،متوسطه وزارت تحصیالت
عالی
و لیسه که حد اقل برنامه های تربیه
همکاری های بین المللی و آموزش
معلم را دریافت نموده اند( .مانند،
معلمین.
آموزش های متودیک داخل خدمت و
قبل از خدمت) به تفکیک جنسیت
(ذکور و اناث)
.4ج 3.فیصدی معلمان مسلکی مطابق

وزارت معارف

الف43% .
ب18% .

به معیارهای تعیین شده ملی براساس
دوره:

ج11% .
(ارقام اداری)

77

الف45% .

الف4۷% .

الف50% .

ب20% .

ب22% .

ب24% .

ج14% .

ج16% .

ج18% .
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
شاخص

تارگیت

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

2018

2019

2020

الف .ابتداییه
ب .متوسطه
ج .لیسه
.4ج 4.نسبت شاگرد به معلم مسلکی

وزارت معارف

الف۷5:1 .

براساس دوره:

ب53:1 .

الف۷3:1 .

الف۷0:1 .

الف68:1 .

الف .ابتداییه

ج50:1 .

ب51:1 .

ب49:1 .

ب4۷:1 .

ب .متوسطه

(ارقام اداری
)201۷

ج48:1 .

ج46:1 .

ج44:1 .

ج .لیسه
.4ج 5.نسبت معاش معلم در مقایسه با

وزارت معارف

سایر شغل ها که نیازمند قابلیتهای
مشابه می باشد.
.4ج 7.فیصدی معلمانی که در  12ماه

وزارت معارف

گذشته برنامههای آموزشی داخل خدمت
را سپری نموده اند.
.4ج 8.فیصدی معلیمن تعلیمات

اداره مستقل

تخنیکی و مسلکی که حد اقل برنامههای
تربیه معلم یا آموزش های میتودیک یا
تخنیکی و
کورسهای ارتقا ظرفیت را دریافت نموده مسلکی
اند
تعلیمات
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12%
ارقام اداری
()201۷

14%

16%

18%
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
شاخص

تارگیت

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

.4ج 9.فیصدی معلیمن تعلیمات

اداره مستقل

تخنیکی و مسلکی که دارای دانش و
مهارت های عملی الزم معلمی اند.

تعلیمات

2018

2019

2020

تخنیکی و
مسلکی

هدف هشتم :ترویج ) (promoteرشد اقتصادی پایدار و فراگیر ،اشتغال کامل ،مناسب و مولد ) (productiveبرای همه
 8.9الی  ،2030تهیه و تطبیق پالیسی  8.9.1سهم گردش گری در تولید
ها جهت توسعه گردش گری پایدار که
سبب ایجاد اشتغال ،ترویج فرهنگ و
محصوالت محلی گردد.

ناخالص داخلی.

وزارت اطالعات
و فرهنگ
 .1وزارت اقتصاد.
 .2وزارت مالیه
 .3وزارت خارجه

 8.9.2نسبت اشتغال در صنعت
گردشگری از مجموع اشتغال .به تفکیک:
الف .ذکور
ب .اناث

0.59%
ارقام اداری

1%

1.5%

2%

وزارت اطالعات
و فرهنگ
 .1وزارت اقتصاد.
 .2وزارت مالیه

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

 11.4.1سهم بودجه ملی که جهت

وزارت اطالعات

مصئونیت میراث های فرهنگی و
طبیعی.

حمایت و حفاظت از میراث های طبیعی،
فرهنگی و همچنان سایت های میراث
جهانی اختصاص داده شده است.

و فرهنگ
 .1وزارت مالیه
 .2وزارت داخله
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0.129%
(ارقام اداری)

0.32%

0.30%

0.39%
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
تارگیت

شاخص

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

2018

2019

2020

هدف دوازدهم :حصول اطمینان از شیوه های پایدار تولید و مصرف
.12الف جذب حمایت کشورهای
توسعه یافته به منظورتقویت و توانمند
سازی ظرفیت های علمی و
تکنالوژیکی برای تطبیق شیوه های
پایدار تولید و مصرف.

.12الف 1.انجام تحقیقات علمی به منظور اکادمی علوم
حفاظت از محیط زیست ،تولید انرژی
 .1وزارت صنعت و
پاک ،افزایش تولیدات داخلی و رسیدن
تجارت
به خود کفایی
 .2وزارت
تحصیالت عالی

.12ب انکشاف و تطبیق ابزار ها جهت

.12ب 1.تعداد پالیسی ها و استراتیژی

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

های گردشگری پایدار همراه با پالن های
تطبیقی و ابزار های نظارتی آن.

وزارت اطالعات
و فرهنگ

0
(ارقام اداری)

 1سند

 2سند

 3سند

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
 .16.10حصول اطمینان از دسترسی

 16.10.1تعداد موارد تائید شده قتل،

وزارت اطالعات

عام به اطالعات و حمایت از آزادی
های اساسی مطابق به قوانین ملی و
موافقتنامه های بین المللی

اختطاف ،مفقودی اجباری ،بازداشت خود
سرانه و شکنجه ژورنالستان ،کارمندان
رسانه ها ،اعضای اتحادیه تاجران و
فعالین حقوق بشر در  12ماه گذشته.

و فرهنگ
 .1وزارت امور
داخله
وزارت دفاع ملی
80
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور معارف
تارگیت

شاخص

واحد رهبر/

بیزالین

همکار

2016

 16.10.2تعداد قوانین ،مقرره ها و

وزارت اطالعات

پالیسی هایکه دسترسی عمومی را به
اطالعات تضمین می نمایند ،اتخاذ و
تطبیق گردیده اند

و فرهنگ

1
ارقام اداری

81

2018

2019

2020

6

12

18
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سکتور صحت
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محترم دوکتور فیروزالدین فیروز
وزیر صحت عامه
دید گاه وزارت ص حت عامه بهبود صحت کامل مردم افغانستان بخاطر تامین ثبات و انکشاف اقتصادی پایدار
در کشور است بناءً تطبیق موفقانه اهداف انکشاف پایدار در سکتور صحت زمینه تحقق موفقانه این دیدگاه را
میسر می سازد.
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سکتور صحت
معرفی سکتور:

سکتور صحت از جمله سکتورهای مهم اقتصادی و اجتماعی در جهت ایجاد وانسجام شفاخانهها به منظور عرضه بهتر خدمات صحی
در کشور میباشد ،مادۀ  52قانون اساسی در این مورد تصریح میکند« :دولت وسایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان
را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین مینماید».
بناً با درک از ماده  ، 52وزارت صحت عامه م سئول ایجاد شفاخانههای معیاری و عر ضه بهتر خدمات صحی و ا سا سی برای اتباع
کشور میباشد تا زمینههای بهتر و معیاری را برای شهروندان در جهت تامین و دستیابی به عرضه بهتر خدمات صحی فراهم نموده و
از این طریق نقش اساسی را درروند انکشاف اقتصادی واجتماعی کشور ایفا نماید.
وزارت صــحت عامه یگانه نهاد دولتی اســت که مســئولیت تامین صــحت تمام اتباع کشــور را بعهده دارد .یکتعداد وزارتها و ادارات
دولتی دیگر نیز فعالیتهای را که به صــورت مســتقیم یا غیر مســتقیم باالی صــحت مردم اثر گذار اســت ،انجام میدهند .شــرکای
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 سالها بدین سو ،سکتور صحت افغان ستان با حمایتهای مالی و تخنیکی تمویل کنندگان و شرکای انک شافی به پی شرفتهای
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 ستآورد های کلیدی سکتور
صحت از طریق اجراات استراتیژیک ،نهادی و عملیاتی مؤثر سیستم صحی جدید ارتقأ یافته میسر گردیده است.
دیدگاه سکتور صحت ،صحت بهتر فزیکی ،روانی و اجتماعی برای تمام افغانها بوده که در روشنایی این دیدگاه هدف کلی این سکتور
عبارت از کار و فعالیت موثر با جوامع و شرکای انکشافی برای بهبود وضعیت صحی و تغذی مردم افغانستان ،با تمرکز زیادتر بر زنان
و اطفال و ساحات محرومتر کشور میباشد.
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 ســایر همکاران انکشــافی ،از تطبیق ســریع خدمات صــحی با کیفیت برای همه مردم افغانســتان
اطمینان حاصل کند .پالن راهبردی ملی صحت و پالیسی ملی صحت برای سال های  2020-2015یکی از پالنهای مهمی است
که مطابق به آن حکومت افغانستان در ارائه خدمات صحی تا سالهای آینده بهبودی خواهد آورد.
تارگیت ها و شاخص های سکتور:
سکتور صحت دارای ( )2هدف )11( ،تارگیت و ( )20شاخص میبا شد و عمدتاً باالی زندگی صحتمند شهروندان و بهبود رفاه عامه
برای همه در تمام مراحل ســنی تمرکز دارد .این ســکتور باالی موضــوعات چون کاهش ســوء تغذی کودکان ،کاهش مرگ و میر
کودکان خ صو صآ کودکان کمتر از  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 ا ستفاده کننده گان مواد مخدر ،افزایش تعداد کارکنان صحی و همچنان د ستر سی به خدمات
صحی معیاری ،با کیفیت و عادالنه تمرکز دارد.
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سوی تغذی یک م شکل جدی صحی در بین کودکان جامعه بوده و تغذیه ناکافی باالی ر شد فزیکی و ذهنی کودکان تاثیر م سقیم
داشــته و باعث عقب ماندگی آنها در مراحل مختلف ســنی میشــود که این شــاخص در ســال  2013میالدی ( )40.9فیصــد اطفال
زیرسن  5سال به سوء تغذی مزمن دچار بوده و الی سال  2020میالدی این رقم به ( )36.5فیصد کاهش خواهد یافت.
در حدود ( )49فی صد از والدتها تو سط افراد غیر ماهر و خارج از مراکز صحی در ک شور صورت میگیرد که کمبود ماهرین والدی
(قابله ها) از علتهای عمده مرگ و میر مادران را در کشــور ما تشــکیل میدهد .میزان مرگ و میر مادران هنگام زایمان  661در هر
صد هزار والدت زنده در سال 2016میبا شد و این رقم به  450واقعه در فی صد هزار والدت زنده الی سال  2020کاهش خواهد
یافت.
برعالوه مرگ و میر کودکان نیز یک چالش عمده بخش صحت میبا شد و این م شکل نزد کودکان اکثرآ باعث امراض طرق تنف سی،
سوء تغذی و اسهاالت شدید میشود و عدم دسترسی به خدمات صحی معیاری ،با کیفیت و عادالنه این مشکل را در جامعه افزایش
میدهد .مرگ و میر اطفال در سال  2015بیش از ( )55طفل زیر سن  5سال درهر هزار طفل زنده ( یعنی  34485کودک) وفات
مینمود که این رقم به ( )46کودک در فی هزار طفل زنده (یعنی  30682کودک در سال) الی سال  2020کاهش خواهد یافت.
مریضی سل یا توبرکلوز یک مشکل عمده صحی جامعه ما از سالیان متمادی بوده و مرگ و میر ناشی از توبرکلوز و شیوع توبرکلوز
مقاوم دوایی در افغانستان نظر به کشورهای منطقه و جهان رو به افزایش میباشد .تعداد واقعات جدید توبرکلوز در سال  2016درحدود
( )189واقعه در هر صد هزار نفر بوده که این رقم الی سال  2020به  142واقعه در هر صد هزار نفر کاهش حاصل خواهد کرد .اهداف،
تارگیتها و شاخصهای سکتور صحت در ذیل ارایه گردیده اند:
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور صحت
شاخص

تارگیت

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

هدف دوم :محو گرسنگی ،تامین امنیت غذایی و بهبود تغذیه ،و ترویج زراعت پایدار
وزارت صحت عامه
 .1اداراهء ملی احصاییه و
معلومات
 .2وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری

40.9%
(سروی ملی تغذی
(2013

وزارت صحت عامه
 2.2.2شیوع سوء تغذی حاد در
 .1اداراهء ملی احصاییه و
اطفال کمتر از پنج سال (وزن-
معلومات
برای-قد کمتر از منفی  2یا بزرگتر
 .2وزارت زراعت ،آبیاری و
از مثبت  2انحراف معیاری از
مالداری
میانهای معیار رشد اطفال سازمان
صحی جهان

9.5%
)سروی ملی تغذی(
2013

 2.2الی سال  2030محو

 2.2.1شیوع سوء تغذی مزمن

تمام انواع سوء تغذی،
همچنان دستیابی به اهداف
متوفقه/توافق شدهی بین
المللی در مورد عدم رشد
والغری در اطفال زیر سن
پنج سال

(قدکوتاهی) در اطفال کمتر از پنج
سال( .قد-برای-سن کمتر از
منفی  2انحراف معیاری از میانهای
معیار رشد اطفال سازمان صحی
جهان)

38.9%

8.9%

3۷.9%

8.5%

36.5%

8%

هدف سوم :حصول اطمینان از زندگی صحتمند و بهبود رفاه عامه برای همه و در همه سنین
 3.1الی سال  ،2030کاهش

 3.1.1نسبت مرگ و میر مادران

در هر  100هزار والدت زنده .به
نسبت مرگ و میر مادران
ناشی از زایمان به کمتر از  ۷0تفکیک:
تن در هر صد هزار والدت
 .1مجموع
زنده.
الف .شهری

وزارت صحت عامه
550 .1

500 .1

450 .1

الف.

الف.

الف.

.2

ب.

ب.

ب.

(سازمانصحی جهان
)2015

.2

.2

.2

661.1

.1وزارت امور زنان

الف.
ب.

ب .دهاتی
 .2گروه سنی
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور صحت
شاخص

تارگیت

 3.1.2تناسب والدت های که

واحد رهبر /همکار
وزارت صحت عامه

توسط کارمند ماهر والدی صورت
گرفته است (از مجموع والدت ها).

بیزالین

2018

2019

2020

الف53.4% .
ب86.8% .

الف55% .

الف58% .

الف60% .

الف .ملی

(سروی وضعیت

ب.

ب.

ب.

ب .شهری

زندگی در

ج.

ج.

ج.

ج46% .

افغانستان2016-

ج .دهاتی
 3.2الی سال  ،2030پایان

 3.2.1میزان مرگ و میر اطفال

دادن به مرگ و میر قابل
جلوگیری )(Preventable
نوزادان و اطفال زیر سن 5
سال ،به هدف کاهش دادن
مرگ و میر نوزادن به حداقل
 15طفل در هر 1،000
تولدات زنده و  25نفر در هر
 1،000طفل زیر سن  5سال.

زیر سن  5سال (درهر 1،000
والدتهای زنده).
(در هر  1،000والدتهای زنده ،در
 28روز اول زندگی).

 3.3الی سال  ،2030پایان

 3.3.1تعداد واقعات جدید

 3.2.2میزان مرگ و میر نوزادان

)1۷

وزارت صحت عامه

55
(سروی صحت و
دموگرافی )2015

50

48

46

وزارت صحت عامه
22
(سروی صحت و
دموگرافی )2015

وزارت صحت عامه

 HIV/AIDSدر جریان یکسال
دادن به بیماری های قابل
شیوع )(Epidemics؛ از جمله گذشته در هر  1،000نفوس غیر
ایدز ،توبرکلوز ،مالریا ،بیماری ملوث.
های غفلت شده ) .1 (neglectedمجموع
گرمسیری و مقابله با هپتایتز ،الف .ذکور
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1 .1
الف.

1 .1

1 .1

1 .1

ب.

الف.

الف.

الف.

ج.

ب.

ب.

ب.

(ارقام اداری)

ج.

ج.

ج.
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور صحت
تارگیت
بیماری های ناشی از نوشیدن
آب غیر صحی و سایر بیماری
های ساری.

شاخص

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

ب .اناث
ج .نفوس کلیدی (معتادین
زندانیان زنان و مردان دارای رفتار
پرخطر)
 3.3.2تعداد واقعات توبرکلوز در

وزارت صحت عامه

189
(پروگرام ملی
کنترول تو برکلوز )

1۷4

وزارت صحت عامه

11
(ارقام برنامه ملی
کنترول مالریا)

10

هر  100،000نفوس در یک سال
 3.3.3تعداد واقعات مالریا در هر
 1000نفر در یک سال
 3.3.4تعداد مبتالیان به هیپاتیت

159

9

142

8

وزارت صحت عامه

 Bدر هر  100،000شخص در
یک سال.
 3.4الی سال  ،2030کاهش

 3.4.1فیصدی احتمال مرگ و

وزارت صحت عامه

مرگ های نا بهنگام از بیماری میر بیماران قلبی ،سرطان ،شکر
های غیرساری به یک سوم ،از ویا بیماری های مزمن تنفسی در
افغانستان (بین سنین  30الی ۷0
طریق جلوگیری ،تداوی و
سالگی)
بهبود صحت روانی و
تندرستی

31%
(سروی مرگ و میر
افغانستان )2010

88

29%

28%

2۷%
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور صحت
تارگیت
 3.5تقویت جلوگیری و

شاخص

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

 3.5.1فیصدی استفاده کننده گان وزارت صحت عامه

تداوی از سوء استفاده مواد ،از
جمله مواد مخدر و استفاده
مضر الکول

مواد مخدر که از خدمات تداوی
اعتیاد به مواد مخدر مستفید
میگردند

 .1وزارت امور داخله

 3.7الی سال  ،2030حصول

 3.7.1تناسب زنان که در سن

وزارت صحت عامه

اطمینان از دسترسی همگانی باروری قرار دارند (بین سنین  .1 15وزارت اطالعات و فرهنگ
به خدمات مراقبت های صحی –  )49و از روش های مدرن برای  .2وزارت حج و اوقاف
باروری؛ به شمول فاصله میان ایجاد فاصله بین والدت ها استفاده  .3وزارت امور زنان
مینمایند
والدت ها ،آگاهی ،تعلیم و
ادغام صحت باروری در
وزارت صحت عامه
 3.7.2میزان تولدات نزد زنان
استراتیژی ها و برنامه های
نوجوان بین سنین ( 10الی  14و  .1وزارت اطالعات و فرهنگ
ملی.
 .2وزارت حج و اوقاف
 15الی  )19در هر  1000زن
الف 14 - 10 .سال
ب 19 - 15 .سال
 3.8حصول اطمینان از

 3.8.1فیصدی نفوس که

عرضه ی خدمات صحی
همگانی ،بشمول حمایت از
خطرات مالی ،دسترسی به
خدمات صحی اساسی با

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

2.۷%
(پروگرام ملی کاهش
تقاضای مواد مخدر)

4.4%

20%
(سروی صحت و
دموگرافی )2015

26%

الف.
ب۷8 .
(سروی صحت و
دموگرافی )2015

الف.
ب.

5.60%

28%

الف.
ب.

۷%

30%

الف.
ب.

وزارت صحت عامه
88%
(سروی صحت و
دموگرافی )2015

89

89%

89%

90%

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور صحت
تارگیت
کیفیت ،دسترسی به ادویه و
واکسین اساسی ،مطمئن،
موثر ،باکیفیت ،و قابل
استطاعت برای همه.

شاخص

واحد رهبر /همکار

 3.8.2تناسب نفوس با مصارف

وزارت صحت عامه

بلند صحی خانوار از مجموع
مصارف خانوار

وزارت مالیه

الف .الی  10فیصد
ب .از  10الی  25فیصد

.3الف تقویت اجرای "

.3الف 1.شیوع استفاده از تنباکو

وزارت صحت عامه

کنوانسیون سازمان صحی
جهانی در باره کنترول
دخانیات" در همه کشور ها
به شکل مناسب.

(به شکل  )Activeبین اشخاص
دارای سن  15و یا باالتر از آن.

 .1وزارت امور داخله
 .2وزارت حج و اوقاف
 .3وزارت اطالعات و فرهنگ
 .4وزارت معارف

.3ب حمایت از تحقیق و

.3ب 1.فیصدی اطفال بین  12الی

وزارت صحت عامه

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 )(Affordable
مطابق به قطعنامه دوحه در
توافقنامه  TRIPSو صحت
عامه.

 23ماه تمام واکسین های اساسی
را اخذ نموده اند

بیزالین
الف44.8%.
ب24.۷4% .
(سروی وضعیت
زندگی در افغانستان
)2016-1۷

36%
(سروی استفاده مواد
مخدر افغانستان
)2015

46%
(سروی صحت و
دموگرافی )2015

90

2018

2019

2020

34%

33%

32%
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور صحت
تارگیت

شاخص

.3ج افزایش چشم گیر

.3ج 1.تراکم و توزیع کارمندان

خدمات مالی صحی و
استخدام ،انکشاف ،آموزش و
حفظ ) (retentionنیروی کار
صحی درکشور.

صحی بر هر  10000نفوس

واحد رهبر /همکار
وزارت صحت عامه

.3ج 2.فیصدی تخصیص بودجه

وزارت صحت عامه

دولت برای سکتور صحت.

 .1وزارت مالیه
 .2وزارت اقتصاد

91

بیزالین

2018

2019

2020

1.05
(ارقام اداری )201۷

1.0۷

1.08

1.09

5%
(ارقام اداری)

5.3%

5.4%

5.5%
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سکتور زراعت و انکشاف دهات
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محترم انجنیر نصیر احمد درانی
وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری
اهداف انکشاف پایدار با اولویتهای ملی ما انطباق پذیراست و تالش برای بدست آوردن این اهداف ،ادامه
دارد ،تامین امنیت غذایی ،کاهش فقر ،حفظ محیط زیست ،تالش در راستای تامین برابری میان شهروندان ،و
ترویج زراعت بر مبنای آخرین دستآوردهای علم ،از اولویتهای وزارت زراعت است .ما در روشنایی اهداف
انکشاف پایدار و درک نقش مرکزی دهقان ،راهکارها و برنامههای خودرا تنظیم کردهایم و برای تطبیق آن ،با
سایر نهادهای مرتبط ،همکاری همهجانبه داریم.

محترم پوهنمل مجیب الرحمن کریمی
وزیر احیا و انکشاف دهات
اصول اساسی کاری و خطمش عمده وزارت احیا و انکشاف دهات در چارچوب انکشاف روستایی ،انطباق کامل
با اهداف اصلی انکشاف پایدار در ابعاد جهانی آن دارد.
محو فقر ،رشد اقتصادی و کار مناسب ،انرژی پاک ،آموزش ،حفظ الصحه ،آب پاک و مصئون و دیگر اهداف
انکشاف پایدار ،چارچوب اساسی دیدگاه وزارت احیا و انکشاف دهات را در عرصه توسعه و انکشاف روستاهای
افغانستان تشکیل میدهد و ما بر تقویت و پیشبرد این دیدگاهها متعهد هستیم.
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سکتور زراعت و انکشاف دهات
معرفی سکتور:
زراعت در افغانستان ازظرفیت بالقوه بزرگ برای رشد اقتصادی ،کاهش فقر و بیکاری و تأمین امنیت غذایی برخوردار است که  44در
صد نیروی کار در این سکتور مشغول اند و بنابر بارز بودن زراعت عنعنوی ،کمبود آب برای آبیاری ،عدم دسترسی دهاقین به قرضه
ویا کریدت ،ناکافی بودن تحقیق و ترویج زراعتی ،حفاظت نباتات ،صحت حیوانی و عدم استفاده وسیع از دستآوردهای علمی و
تخنیکی معاصر ،مؤلدیت زراعت بصورت عموم درسطح پایین قرار داشته و کشور برای تأمین ضروریات مصرفی خویش به واردات
وابسته شده است .تولید گندم للمی و آبی که تقریباً  80فیصد تمام محصوالت غلهجات را تشکیل میدهد نیز به نسبت نبود بارندگی
کافی در سال های اخیر ،کاهش نموده است .میوه جات ،سبزیجات ،نباتات طبی و بخصوص زعفران یکی از اشتغالزاترین و پر عایدترین
نباتات است که خوشبختانه در سالهای اخیر در افغانستان در حال رشد است و یک بدیل مهم در مقابل کشت تریاک قلمداد میشود.
زراعت یک فرصت خوب و مناسب برای سرمایه گذاری در افغانستان میباشد .که حدود چهارم حصه تولید ناخالص داخلی (بدون
کوکنار) را تشکیل میدهد و بعد از خدمات دومین سکتور مهم در سهم تولید ناخالص داخلی شمرده میشود.
بدون شک انکشاف دهات که تقریباً بیشتر از  ۷0در صد نفوس کشور را احتوا مینماید نقش اساسی در رشد انکشاف ملی کشور و
کاهش فقر ایفا مینماید .پس بمنظور رشد و انکشاف دهات در این سکتور سعی و تالش میشود تا به عوامل فقر چون کمبود فرصت
های کافی اقتصادی ،کمبود زیر بناهای کافی ،آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی ،کمبود فرصتهای شغلی و ضعف حکومتداری
در دهات کشور از طریق عرضه خدمات اساسی در عرصه های احداث زیربناهای دهاتی (سرک و پل ،آبرسانی و حفظ الصحه پایدار،
توسعه انرژی قابل تجدید و پایدار ،زیر بناهای تعلیمی و صحی و سیستم های کوچک آبیاری) ،انکشاف صنایع و تشبثات کوچک و
متوسط و تقویت نهاد های محلی رسیدگی بعمل آید.
این سکتور با بیشترین ظرفیت بالقوه در آینده برای رشد اقتصادی .جذب سرمایه گذاریهای خارجی و در کاهش منابع مالی مورد
نیاز دولت که از طریق کمکهای خارجی تمویل میگردد نقش مهمی را ایفا میدارد .سکتور زراعت و انکشاف دهات توانایی ایجاد
بیشترین فرصتهای بالقوه شغلی را دارا میباشد که زمینه افزایش نیروی کار ،سهم زنان در فعالیت های زراعتی و سایر طبقات محروم
همچو (فقرا ،دهاقین بدون زمین و کوچیها) را مساعد ساخته و در کاهش فقر و تأمین امنیت غذایی در حومههای شهر و مناطق
روستایی کشور سهم بارز را دارا میباشد و با ارایه خدمات اساسی برای مردم دهات ،توسعه وتحقق پروژههای زراعتی ،آبیاری ،مالداری،
تقویت ادارات محلی ،ترویج پایدار معیشت بدیل وکاهش کشت کوکنار ،تنظیم بهتر امور زمینداری و بهبود وضعیت محیط زیست در
برابر تغییرات اقلیم و آلودگیهای مختلف میتوان این سکتور را رشد و انکشاف داد.
دراین سکتور وزارتهای زراعت ،آبیاری ومالداری و احیا و انکشاف دهات شامل اند.

94

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

تارگیت ها و شاخص های سکتور:
سکتور زراعت و انکشاف دهات دارای  12تارگیت و  15شاخص در سند ملی اهداف انکشاف پایدار بوده و روی موضوعات مهمی چون
محو گرسنگی ،رشد زراعت پایدار و دسترسی دهاقین به زمین و سایر منابع را در برمیگیرد .مسائل مهم چون دسترسی به آب
آشامیدنی سالم و حفظ الصحه مناسب ،پرد اختن به حفظ محیط زیست و جنگالت در کشور نیز شامل اهداف این سکتور میگردد.
همچنان ایجاد سیستمهای تولید مواد غذائی پایدار ،حفظ تنوع جنیتیکی تخم های بذری ،نباتات و حیوانات وحشی و خانگی ،ایجاد
تسهیالت جهت تحقیقات زراعتی و سرمایهگذاری در زیربناهای روستائی جهت افزایش مؤلدیت زراعتی در تارگیتهای اهداف انکشاف
پایدار مورد توجه الزم قرار گرفته است .دستیابی به این اهداف دهاقین را به بازارهای گسترده داخلی و خارجی وصل نموده و سبب
رشد زیربناهای فرامرزی و منطقوی خواهد گردید.
برخی از تعهدات ادارات شامل این سکتور الی سال  2020در این مبحث ارایه میگردد .افغانستان جز کشورهای کمتر انکشاف یافته
بوده و با چالش گرسنگی و سؤ تغذیه دست و پنجه نرم میکند .نظر به سروی وضعیت زندگی در افغانستان  45فیصد از نفوس کشور
در سال  2016مصئونیت غذائی ندارند که با تطبیق اهداف انکشاف پایدار الی سال  2020این رقم به  41فیصد کاهش پیدا خواهد
نمود.
در حال حاضر  36فیصد نفوس کشور بگونه مصئون از خدمات مدیریت شده آب آشامیدنی استفاده مینمایند که این رقم در دهات و
شهرها به ترتیب  25.1فیصد و  ۷5.3فیصد گزارش شده ،که نظر به پالن دولت الی سال  ،2020بیشتر از  40فیصد مردم دهاتی
دسترسی به آب آشامیدنی پیدا خواهند نمود .همچنان فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده مصئون حفظ الصحه استفاده
میکنند نظر به سروی وضعیت زندگی در افغانستان  41.4فیصد گزارش شده است و توقع میرود که الی سال  54 ،2020فیصد نفوس
کشور به حفظ الصحه مدیریت شده دسترسی پیدا خواهند نمود .عالوه بر این ،پیش بینی میشود تا نفوس که در فضای باز رفع حاجت
مینمایند از  13.6فیصد در سال  2016به  11فیصد در سال  ،2020کاهش پیدا نماید.
با تطبیق اهداف انکشاف پایدار نفوس روستائی به شهرها از طریق راه های مواصالتی وصل خواهد شد .در حال حاضر  63فیصد از
نفوس روستائی در کشور در فاصله  2کیلومتر و یا کمتر ،از سرک های تمام فصلی زندگی مینمایند که الی سال  ،2020توقع میرود
این رقم به ۷0فیصد افزایش یابد .اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور زراعت و انکشاف دهات در ذیل ارایه گردیده اند:
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور زراعت و انکشاف دهات
تارگیت

شاخص

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

هدف دوم :محو گرسنگی؛ دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه؛ و ترویج زراعت پایدار
 2.1الی سال  ،2030محو گرسنگی و  2.1.1فیصدی افراد غیر مصئون از

وزارت زراعت ،آبیاری و

حصول اطمینان از دسترسی همه مردم ،به لحاظ مصئونیت غذایی.
ویژه فقرا ،مردم آسیب پذیر و اطفال ،به مواد
غذایی مطمئن ،مغذی و کافی در جریان
سال.

مالداری

 2.3الی سال  ،2030مضاعف ساختن

.۱
عامه

وزارت صحت

 2.3.1اوسط حاصل طبقه دهقان

وزارت زراعت ،آبیاری و

درحاصل گندم و برنج (متریک
تن/هکتار)
الف .گندم آبی
ب .گندم للمی
ج .برنج

مالداری

مؤلدیت زراعتی و درآمد تولید کننده گان
کوچک غذایی ،به ویژه خانم ها ،مردم
بومی ،فامیلها/خانواده های دهاقین ،چوپان
ها و ماهیگیران؛ از طریق تأمین مساوات
در دسترسی به زمین و سایر منابع
تولیدی ،مهارت ها ،خدمات مالی ،بازارها ،و  2.3.2حد اوسط درآمد تولید کننده
فرصت برای ارزش افزوده و کارهای بیرون گان کوچک مواد غذایی.
از مزرعه.

وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری
 .1وزارت صنعت و تجارت

96

45%
(سروی وضعیت
زندگی در
افغانستان-2016
)1۷

الف2.45.
ب1.03 .
ج3 .
(ارقام اداری)

43%

الف2.6 .
ب1.04 .
ج3.4.

42%

الف2.۷1 .
ب1.06 .
ج3.6.

41%

الف2.83 .
ب1.09 .
ج3.8.
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور زراعت و انکشاف دهات
شاخص

تارگیت

واحد رهبر /همکار

 2.4الی سال  ،2030حصول اطمینان از

 2.4.1نسبت ساحات زراعتی که

وزارت زراعت ،آبیاری و

موجودیت سیستم های پایدار تولیدغذاو
تطبیق شیوه های انعطاف پذیر زراعتی
( (Resilient Agriculture Practiceکه
باعث افزایش سطح مؤلدیت 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
تقویت نموده و به تدریج کیفیت زمین و
خاک را بهبود می بخشد.

تحت زراعت مؤلد و پایدار قرار دارند.

مالداری

الف .اراضی زراعتی تحت آبیاری

 .1وزارت انرژی و آب
 .2وزارت احیاء و انکشاف
دهات

ب .اراضی باغات و تاکستان ها

بیزالین

الف4۷% .
ب2.5% .
(سروی پوشش
نباتی FAO
)2016

 2.5الی سال  ،2025حفظ تنوع جنیتیکی  2.5.1تعداد نباتات مزروعی و

2018

2019

2020

الف48% .

الف48.5% .

الف49% .

ب2.6% .

ب2.65% .

ب2.۷% .

وزارت زراعت ،آبیاری و

تخم ها/دانه ها ،نباتات زراعتی ،حیوانات
اهلی /خانگی و انواع حیوانات وحشی ،از
طریق مدیریت درست و ایجاد ذخایر دانه
ها و نباتات در سطح ملی ،حصول اطمینان
از دسترسی و تقسیم عادالنه مفاد حاصله
از استفاده منابع جنیتیکی و روش های
سنتی که در سطح بین المللی به توافق
رسیده است.

حیوانات که راجستر و تحت حفاظت
قرار گرفته اند .به تفکیک:
الف .نباتات
ب .میوه جات
ج .حیوانات

.2الف افزایش سرمایه گذاری در زیربنا

.2الف 1.شاخص زراعت محوری برای وزارت زراعت ،آبیاری و

های روستایی ،تحقیقات زراعتی ،خدمات
توسعهوی ،انکشاف فن آوری ،ذخایر

مصارف عامه

مالداری
 .1اداره ملی حفاظت محیط
زیست

الف935 .
ب64 .
(ارقام اداری)

مالداری

97

0.2
(ارقام اداری)

الف940 .

الف945 .

الف950 .

ب83 .

ب90 .

ب105 .

0.3

0.35

0.40
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور زراعت و انکشاف دهات
تارگیت

شاخص

جنیتیکی نباتات و احشام از طریق
همکاری های توسعه وی بین المللی،
جهت افزایش مولدیت زراعتی.

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

 .1وزارت مالیه
 .2وزارت اقتصاد

.2ج اتخاذ تدابیر جهت حصول اطمینان از

.2ج 1.تعداد محصوالت زراعتی ،وزارت زراعت ،آبیاری و

کارکرد درست بازارهای غذایی و مشتقات
آن و ایجاد سهولت به منظور دسترسی به
موقع به معلومات بازار و ذخایر غذایی به
خاطر جلوگیری از نوسانات شدید قیمت
غذایی.

مالداری و مواد اولیه که قیمتهای آن مالداری
بشکل هفته وار و ماهوار به نشر  .1وزارت صنعت و تجارت
میرسد.

31
(ارقام اداری)

35

3۷

39

هدف ششم :حصول اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همه
 6.1الی  ،2030دسترسی مساویانه و

 6.1.1فیصدی نفوس که از خدمات

وزارت احیاء و انکشاف

همگانی به آب آشامیدنی مصئون با قیمت

مدیریت شده آب آشامیدنی مصئون
استفاده مینمایند .به تفکیک:
 .1مجموع
الف .شهری
ب .دهاتی

دهات

 6.2الی سال  ،2030دسترسی همه مردم

 6.2.1فیصدی نفوس که از خدمات

وزارت احیاء و انکشاف

به خدمات مساویانه و مناسب حفظ الصحه

حفظ الصحه مدیریت شده و مصئون
استفاده میکنند .به تفکیک
 .1مجموع
الف .شهری
ب .دهاتی

دهات

قابل استطاعت.

و نظافت ،محو رفع حاجت در فضای باز با
توجه خاص به نیازمندی های زنان،

 .1شرکت آبرسانی و
کانالیزسیون شهری
افغانستان

36% .1
الف۷5.3%.
ب25.1% .
(سروی وضعیت

ب30% .

ب35% .

ب40% .

زندگی در
افغانستان-2016
)1۷

 .1شرکت آبرسانی و
کانالیزسیون شهری
افغانستان
 .2وزارت صحت عامه
98

41.4% .1
الف56.5% .
ب38.8% .
(سروی وضعیت
زندگی در
افغانستان -1۷
)2016

44% .1

49% .1

54% .1
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور زراعت و انکشاف دهات
شاخص

واحد رهبر /همکار

تارگیت
دختران و آنانیکه در شرایط آسیب پذیر

 6.2.2فیصدی نفوس که دسترسی

وزارت بازسازی و انکشاف

قرار دارند.

به سهولت شستن دستها با آب و
صابون را دارند به تفکیک:

دها ت

 .1وزارت صحت عامه

 .1مجموع

ب23.9% .

)2015

 6.2.3فیصدی نفوس که برای رفع

وزارت احیاء و انکشاف دها

حاجت از فضای باز استفاده می
نمایند ،به تفکیک:

ت

ب .دهاتی

الف64.9% .

دموگرافی

ب .دهاتی

الف .شهری

35.8% .1

(سروی صحت و

الف .شهری

 .1مجموع

بیزالین

2018

2019

2020

 .1شرکت آبرسانی و
کانالیزسیون شهری
افغانستان
 .2وزارت صحت عامه

13.6% .1
الف0.5% .
ب13.3% .
(سروی وضعیت
زندگی مردم
افغانستان -1۷
)2016

13% .1

13% .1

11% .1

الف.

الف.

الف.

ب13% .

ب13% .

ب12.5% .

هدف نهم :ایجاد زیربنا های مقاوم ) ،(Resilientتقویت صنعتی سازی پایدار ،همه شمول و تشویق ) (Fosterنوآوری.
 9.1ایجاد زیربنای باکیفیت ،قابل اعتماد،

 9.1.1فیصدی نفوس روستایی که

وزارت احیاء و انکشاف

پایدار و مقاوم ،به شمول زیربنا های منطقه
وی و فرامرزی ،جهت حمایت انکشاف
اقتصادی و رفاه بشری ،با تمرکز روی
دسترسی مساویانه و قابل استطاعت برای
همه.

در فاصله  2کیلومتری یک سرک

دهات

تمام فصلی زندگی میکنند.

هدف دوازدهم :حصول اطمینان از شیوه های پایدار تولید و مصرف
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63.1%
(سروی وضعیت
زندگی در
افغانستان -1۷
)2016

65%

6۷%

۷0%
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور زراعت و انکشاف دهات
تارگیت

شاخص

واحد رهبر /همکار

 12.3الی سال  ،2030کاهش سرانه  12.3.1فیصدی ضایعات گندم و

وزارت زراعت ،آبیاری و

ضایعات موادغذایی تا پنجاه فیصد در سطوح برنج در جریان تولید در سال .به
مختلف عرضه و مصرف کننده ،و کاهش تفکیک:
ضایعات مواد غذایی در طول زنجیره تولید ،الف .گندم
به شمول عرضه
ب .برنج

مالداری

بیزالین
الف15% .
ب۷% .
(ارقام اداری)

2018

2019

2020

الف14.0% .

الف13.5% .

الف13.0% .

ب6.6% .

ب6.4% .

ب6.2% .

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

 15.1الی سال  ،2030حصول اطمینان از

 15.1.1فیصدی مساحت جنگالت از

وزارت زراعت ،آبیاری و

حفاظت ،احیا و استفاده پایدار ایکوسیستم
های آب شیرین ) (Fresh waterدر سطح
زمین و زیرزمین ) (inlandو خدمات آن
ها ،به خصوص جنگالت ،تاالب ها
) ،(wetlandکوه ها و زمین های خشک
) ،(drylandsمطابق تعهدات به توافقنامه
های بین المللی.

تمام اراضی کشور.

مالداری

 15.2الی سال  ،2030بهبود تطبیق

 15.2.1فیصدی پوشش جنگالت

وزارت زراعت ،آبیاری و

مدیریت پایدار انواع جنگالت ،خاتمه دادن
به پروسه قطع جنگالت .احیای دوباره و
انکشاف جنگالت ).(afforestation

تحت مدیریت پایدار.

مالداری

اداره ملی حفاظت محیط
زیست

اداره ملی حفاظت محیط
زیست

100

2.8%
(ارقام اداری)

3%

4.0%
(سروی پوشش
نباتی )2016

10%

3.10%

15%

3.20%

22%
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سکتور مصئونیت اجتﻤاعی
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محترمه الحاج دلبر نظری
وزیر امور زنان
(تداوم انکشاف ملی در مشارکت زنان ،نهفته است)
هدف پنجم اهداف انکشاف پایدار؛ ثبات و تداوم انکشاف را در مشارکت آگاهانه ،وسیع و فعاالنۀ زنان ،بخصوص
در سطح رهبری ،میبیند و هرنوع برنامۀ انکشافی را بدون سهمگیری و مشارکت زنان ،ناقص میپندارد.
ادغام و گسترش جندر در قوانین ،استراتیژیها ،پالیسیها ،پالنها و میکانیزمها ،نیز بحیث هدف استراتیژیک
در سرلوح وظایف وزارت امور زنان قرار دارد .ما این برنامهها را به همکاری شرکای متعدد خود ،اعم از ادارات
دولتی ،سازمان های ملی و بین المللی ،تعقیب می نمائیم.
محترم سید حسین عالمی بلخی
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان
اهداف انکشاف پایدار افغانستان یک برنامه  15ساله انکشافی است که هدف اساسی آن محو فقر از جامعه
برای زندگی مسالمت آمیز و با آسایش و رفاه در کنار یکدیگر است.
چهل سال جنگ و افزایش نرخ بیکاری در کشور ما و مهاجرت میلیونها تن از هموطنان گواه روشن است که
ملت افغانستان در یک چالش بزرگ اجتماعی واقتصادی قرار گرفته است .خوشحال هستیم که دولت افغانستان
با استفاده از فرصتهای مهاجرت این مشکل مهم ملی را حل نماید.

وزیر کار و امور اجتماعی
اهداف انکشاف پایدار مسیر دهنده اهداف انکشافی طویل المدت کشورهای عضو سازمان ملل متحد میباشد.
جمهوری اسالمی افغانستان منحیث عضو سازمان ملل متحد به تطبیق اهداف مذکور متعهد است .وزارت کار و
امور اجتماعی منحیث اداره که عملکرد آن معطوف به اهداف عمده تسهیل اشتغالزایی ،کاهش فقر ،مصئونیت
اجتماعی ،بویژه مصئونیت اجتماعی اطفال و زنان کشور بوده و به تطبیق و اجرایی نمودن پالنهای مرتبط با
اهداف انکشاف پایدار افغانستان به نوبه خویش تعهد کامل دارد.
محترم نجیب آقا فهیم
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث
دیدگاه ما پیش گیری از وقوع حوادث طبیعی ،کاهش خطر پذیری در برابر آنها از طریق آگاهیدهی مردم،
توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت حوادث ،حمایت از قربانیان حوادث می باشد ،چارچوب سندای برای
کاهش خطرپذیری حوادث واهداف انکشاف پایدار مبنای عملکرد دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای تحقیق
این دیدگاه خواهد بود.
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سکتور مصئونیت اجتماعی
معرفی سکتور:
در طول یک و نیم دهه گذشــته باوجود اینکه تالشهای زیادی برای تقویت ،ثبات و مصــئونیت جامعه صــورت گرفته اس ـت ،اما در
بخش های مختلف هنوز هم اتباع این کشور از مصئونیت کامل در عرصه های مختلف زندگی شان بر خوردار نیستند.
ادارات سکتور مصئونیت اجتماعی در راستای کاهش آسیب پذیری و کمک به اقشار فقیر و بی بضاعت جهت نجات از فقر ،بهبود
اقتصاد خانوادهها ،ایجاد عدالت اجتماعی در سراسر کشور بر مبنای ارزشهای اسالمی و سنن افغانی تالش میورزند .تقویت سرمایه
گذاری مبتنی بر رشد و انکشاف برنامههای هدفمند برای اقشار فقیر و نیازمند جامعه ،تدارک امکانات استقرار مجدد پایدار برای
افغانهای مهاجر ،عودت گنندهگان و بیجا شدهگان داخلی و حمایت حقوق آنها که خواهان برگشت دوباره به کشور و مناطق اصلی
شان میباشند ،توجه به وضعیت کوچیها و حمایت ساکنان سرحدی کشور از اهداف این سکتور میباشد.
با تطبیق تارگیتها و شاخصهای ادارات سکتور مصئونیت اجتماعی در اهداف انکشاف پایدار؛ وضعیت زنان در افغانستان در عرصههای
تعلیمی ،فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بهبود خواهد یافت و مشارکت زنان در موقفهای سیاسی و مدیریتی افزایش یافته،
خشونت و تبعیض علیه زنان محو شده و چارچوبهای قانونی کارا ایجاد و تطبیق خواهد شد .از جانب دیگر ،با تطبیق این برنامه
اکثریت افراد فقیر و افراد آسیب پذیر از طریق تطبیق سیستمها 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 با حصول اهداف انکشاف پایدار عملی خواهد گردید ،تا افغانها بتوانند در محالت شان به شغلهای مناسب دست یابند
و ضرورت به مهاجرتهای داخلی و بیرون مرزی نباشد.
سکتور مصئونیت اجتماعی شامل ( )6اداره (وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان ،وزارت امور سرحدات وقبایل ،وزارت دولت در
امور رسیدگی با حوادث ،ریاست عمومی مستقل امور کوچی ها ،وزارت امور زنان و وزارت کار و امور اجتماعی) میباشد.

تارگیت ها و شاخص های سکتور:
نظر به ماهیت کارکرد ادارات سکتور مصئونیت اجتماعی ،این سکتور در بر گیرنده  8هدف  21 ،تارگیت و  33شاخص در سند ملی
اهداف انک شاف پایدار میبا شد .مو ضوعات چون محو فقر ،د ستیابی به ت ساوی جن سیتی و توانمند سازی زنان ،کاهش نابرابری در
سطح ملی و بین المللی ،اتخاذ اقدامات فوری در جهت مبارزه با تغییرات اقلیمی و ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول از جمله
اهداف عمده این سکتور در سند ملی اهداف انکشاف پایدار میباشند.
به طور نمونه چند مورد از مجموع  33شاخص که متعلق به ادارات سکتور م صئونیت اجتماعی میبا شند و دولت متعهد به تطبیق و
دست یابی آن تا سال  2020میباشد تذکر میگردد:
-

فیصدی اشخاص دارای معلولیت که از برنامه های آموزشی فنی و حرفوی مستفید میشوند از  0.5فیصد به  4فیصد
افزایش خواهد یافت؛

-

فیصدی زنان که در موقفهای مدیرتی حکومت کار میکنند از  10.۷فیصد به  13فیصد افزایش خواهد یافت؛

-

تعداد کارگران که از راههای قانونی به کشورهای خارجی اعزام میگردند به  2500تن افزایش خواهد یافت؛
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-

فیصدی انکشاف استراتیژیها برای کاهش خطرات در سطح ولسوالی ها محالت از  40فیصد به  60فیصد افزایش خواهد
یافت؛

-

و فیصدی پاک کاری اراضی از ماین و مهمات منفجرنشده از  ۷8فیصد به  86فیصد افزایش خواهد یافت .اهداف ،تارگیت
ها و شاخص های سکتور مصئونیت اجتماعی در ذیل ارایه گردیده اند:
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور مصئونیت اجتماعی
شاخص

تارگیت

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

هدف اول :محو فقر با تمام اشکال آن در همه جا
 1.3الی سال  ،2030تطبیق سیستم های

 1.3.1فیصدی نفوس که تحت

مصئونیت اجتماعی مناسب در سطح ملی ،پوشش سیستمهای مصئونیت
اجرای همگانی آن در تمام طبقات و تحت اجتماعی قرار گرفته اند به تفکیک
پوشش قراردادن تعداد قابل مالحظه افراد  .1جنس
 .2اطفال متضرر
فقیر و آسیب پذیر.
 .3افراد بیکار
 .4کهن ساالن
 .5اشخاص دارای معلولیت
 .6زنان باردار /نوزادان
 .8مصدومین در جریان کار و
 .9افراد فقیر و آسیب پذیر

وزارت کار و امور
اجتماعی
 .1اداره ملی آمادگی مبارزه
با حوادث
 .2وزارت امور زنان

 1.5الی سال  ،2030ایجاد توانایی و تاب

 1.5.1فیصدی افراد معروض به

اداره ملی آمادگی مبارزه

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.

خطر در مقابل حوادث طبیعی.

باحوادث
 .1وزارت احیا و انکشاف
دهات
 .2وزارت صحت عامه

 1.5.2خسارات مستقیم اقتصادی

اداره ملی آمادگی مبارزه

ناشی از حوادث در ارتباط به تولید
ناخالص داخلی
الف .افغانستان

باحوادث

40%
(ارقام اداری)

الف0.041 .
ب.
(ارقام اداری)
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30%

الف0.04 .
ب.

39%

39%

الف 0.038.

الف0.035 .

ب.

ب.

اهداف انکشاف پایدار افغانستان
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تارگیت

واحد رهبر /همکار

شاخص

بیزالین

2018

2019

2020

ب .جهان
هدف چهارم :حصول اطمینان از تعلیم با کیفیت ،همه شمول ،ترویج ) (Promoteفرصت های آموزشی مادام العمر برای همه.
 4.3الی سال  ،2030حصول اطمینان از

 4.3.4فیصدی اشخاص که از

وزارت کار و امور

دسترسی منصفانه همه مردان و زنان به
تعلیمات تخنیکی با کیفیت ،قابل
پرداخت ،تعلیمات مسلکی و تحصیالت
عالی از جمله پوهنتون.

برنامه های فنی وحرفوی نیمه
رسمی دولتی ساالنه مستفید
میشوند .به تفکیک:
 .1ذکور
 .2اناث

اجتماعی
 .1وزارت معارف
 .2وزارت مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی

 4.3.5فیصدی اشخاص دارای

وزارت کار و امور

معلولیت که از برنامه های اموزشی
فنی حرفوی (نیمه رسمی) مستفید
میشوند.

اجتماعی
 .1وزارت معارف
 .2وزارت مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی

0.5%

1%

2%

4%

هدف پنجم :دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان ودختران
 5.1محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان و

 5.1.1فیصدی حصول اطمینان از

وزارت امور زنان

دختران در همه جا.

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

 .1کمیسیون مستقل حقوق
بشر
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۷5%
ارقام اداری

85%

85%

85%
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور مصئونیت اجتماعی
شاخص

تارگیت

واحد رهبر /همکار

 5.2محو تمام انواع خشونت علیه زنان و

 5.2.1فیصدی زنان از سن  15به

وزارت امور زنان

دختران درمحالت عام و خصوصی ،از
جمله قاچاق ،سوء استفاده جنسی و دیگر
انواع سوء استفاده.

باال که به خشونت فزیکی ،جنسی و
یا روانی درطول  12ماه گذشته
توسط همسر متقبل شده اند.

 .1وزارت عدلیه
 .2وزارت داخله
 .3کمیسیون مستقل حقوق
بشر
 .4وزارت صحت عامه
 .5لوی سارنوالی

 5.2.2فیصدی زنان و دختران بین

وزارت امور زنان

سنین  15به باال که طی  12ماه
 .1وزارت عدلیه
اخیر مورد خشونت فزیکی ،جنسی و  .2وزارت داخله
روانی قرار گرفته اند.
 .3کمیسیون مستقل حقوق
الف .خشونت فزیکی
بشر
 .4وزارت صحت عامه
ب .خشونت جنسی
 .5لوی سارنوالی
ج .خشونت روانی
 5.3محو همه رسوم زیان آور مانند

 5.3.1فیصدی زنان بین سنین

وزارت امور زنان

ازدواج های اطفال ،اجباری و زود هنگام.

 20-24که

 .1کمیسیون مستقل حقوق
بشر
 .2وزارت صحت عامه
 .3وزارت اطالعات و فرهنگ
 .4وزارت حج و اوقاف
 .5ستره محکمه

الف .قبل از  15سالگی
ب .قبل از  18سالگی
ازدواج نموده اند.
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بیزالین

52%
(سروی صحت و
دموگرافی )2015

الف46% .
ب.
ج.
(سروی صحت و
دموگرافی )2015

الف4.2% .
ب28.3% .
سروی وضعیت
زندگی در
افغانستان (-2016
)1۷

2018

52%

2019

49%

2020

48%

الف45% .

الف44% .

الف43% .

ب.

ب.

ب.

ج.

ج.

ج.
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور مصئونیت اجتماعی
شاخص

تارگیت

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

 .6وزارت معارف
 5.4تشخیص و ارزش دهی کارهای بدون  5.4.1فیصدی وقت مصرف شده
باالی کارهای مربوط به خانوار و
پرستاری بدون مزد .به تفکیک:

مزد از طریق ارائه خدمات عامه ،زیربنا ها
و سیاست های مصئونیت اجتماعی و
ترویج مسئولیت پذیری مشترک در
 .1مجموع
خانواده و خانواده مطابق به باورهای ملی .الف .ذکور

وزارت کار و امور
اجتماعی

الف12.4% .

 .1وزارت امور زنان

ب6۷.4% .

ب .اناث
 5.5حصول اطمینان از مشارکت کامل و

 5.5.1فیصدی کرسی های اشغال

موثر زنان و همچنان فرصت های مساوی
رهبریت در تمامی سطوح تصمیم گیری
سیاسی ،اقتصادی و زندگی عامه.

شده توسط زنان در

وزارت امور زنان

سروی وضعیت
زندگی در
افغانستان (-2016
)1۷
الف23% .
ب6% .

الف .شورای ملی

(ارقام اداری)

ب .حکومت محلی
 5.5.2فیصدی زنان در موقفهای

24.5% .1

وزارت امور زنان

مدیریتی

10.۷%
ارقام اداری

هدف هشتم :ترویج ) (promoteرشد اقتصادی پایدار و فراگیر ،اشتغال کامل ،مناسب و مولد ) (productiveبرای همه
 8.5الی سال  ،2030تأمین اشتغال

 8.5.1اوسط درآمد ساعتوار

وزارت کار و امور

کامل و مولد ) (productiveو ایجاد شغل
های مناسب برای تمام زنان و مردان به
شمول جوانان و معلولین با پرداخت

کارمندان زن و مرد به تفکیک:

اجتماعی

الف .شغل
ب .گروپ سنی
ج .معلولیت
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الف23% .

الف24% .

الف24% .

ب6% .

ب۷%.

ب8% .

11%

12%

13%
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تارگیت
دستمزد مساوی برای کار های با ارزش
یکسان.

شاخص

واحد رهبر /همکار

 8.5.2میزان بیکاری به تفکیک:

وزارت کار و امور

 .1ذکور

اجتماعی

 .2اناث

 .1وزارت اطالعات و فرهنگ
 .2وزارت امور زنان

 .3معلولیت
الف .معلول
ب .غیر معلول
 .4گروه سنی
 8.6الی سال ،2030کاهش قابل مالحظه

 8.6.1فیصدی جوانان (24-15

وزارت کار و امور

نسبت جوانان که شامل کار ،مکتب و یا
برنامه های آموزشی نیستند.

ساله) که شامل کار ،تحصیل و
آموزش نیستند

اجتماعی

 .1مجموع

 .1وزارت معارف
 .2وزارت تحصیالت عالی

الف .ذکور
ب .اناث
 8.7اتخاذ اقدامات سریع و موثر به

 8.7.1فیصدی اطفال کارگر (-5

وزارت کار و امور

منظور 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

 1۷ساله) به تفکیک گروپ سنی و
جنس
 .1بین سن 11-5
 .2بین سن 14-12
 .3بین سن 1۷-15
 .4ذکور

اجتماعی
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بیزالین

2018

2019

2020

18.3% .1
41% .2
.3الف3۷.۷% .

1۷% .1

16% .1

15.5% .1

.3ب 23.3%

35% .2

32% .2

30% .2

(سروی وضعیت
زندگی در
اقغانستان -2016
)1۷

.3

.3

.3

.4

.4

.4

42% .1
الف16.6% .
ب68% .
(سروی وضعیت
زندگی در
افغانستان -2016
)1۷
20.5% .1
35.2% .2
35.5% .3
33% .4
20% .5
(سروی وضعیت
زندگی در
افغانستان (-2013
)14

.1
.2
.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4
.5
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شاخص

تارگیت

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

 .5اناث
 8.8حمایت از حقوق نیروی کار و ایجاد

 8.8.1میزان وقوع جراحات وخیم و وزارت کار و امور

محیط کاری امن و مطمئن برای تمام
کارگران به شمول کارگران مهاجر،
بخصوص زنان مهاجر و کسانیکه در
شرایط ناپایدار ) (precariousکاری قرار
دارند.

غیر وخیم کاری به تفکیک
 .1مجموع
الف .ذکور
ب .اناث

 .1اتحادیه ملی کارگران
 .2وزارت صحت عامه

 8.8.2الحاق به کنوانسیون های

وزارت کار و امور

اساسی سازمان بین المللی کار

اجتماعی

اجتماعی

 .1وزارت امور مهاجرین و
عودت کنندگان
 .2وزارت عدلیه
 .3اتحادیه ملی کارگران
 8.8.3فیصدی اشخاص (کارگران)

وزارت کار و امور

که از راههای قانونی و منظم به
اساس توافقنامه های دوجانبه کار
( )BLAsبه کشور های خارجی
(کشورهای دارای تقاضا کارگر) اعزام
گردیده اند ،از مجموع بیکاران

اجتماعی
 .1وزارت امور مهاجرین و
عودت کنندگان
 .2اتحادیه ملی کارگران
 .3وزارت صحت عامه

.8ب الی سال  ،2025انکشاف و اجرایی

.8ب 1.فیصدی مصرف مجموعی

وزارت کار و امور

نمودن استراتیژی اشتغال برای جوانان و

دولت در برنامه های مصئونیت

اجتماعی
110

0

0

0

0.1%

6%
(ارقام اداری)

6.2%

6.3%

6.4%
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور مصئونیت اجتماعی
تارگیت

شاخص

تطبیق پیمان جهانی اشتغال سازمان بین
المللی کار

اجتماعی و برنامه های اشتغال زایی
در تناسب بودجه ملی.

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

 .1وزارت مالیه
 .2وزارت اقتصاد

هدف دهم :کاهش نابرابری در سطح ملی و بین المللی
 10.4اتخاذ پالیسی ها ،به ویژه پالیسی

 10.4.2میزان مشارکت نیروی کار.

وزارت کار و امور

به تفکیک:

اجتماعی

مالی ،پالیسی دستمزد و پالیسی
مصئونیت اجتماعی و دستیابی تدریجی به  .1مجموع
تساوی بیشتر.
الف .ذکور

 .1وزارت اقتصاد

53.9% .1
الف80.6% .
ب26.8% .

ب .اناث
 10.7تسهیل مهاجرتهای منظم ،مطمئین

 10.7.1فیصدی مهاجرین افغان

وزارت امور مهاجرین و

و مصئون؛ انتقال مهاجرین از طریق
اجرایی نمودن پالیسی های منظم و
مدیریت شده مهاجرت.

ثبت و راجستر شده که دارای
مدرک اقامت در کشور های میزبان
می باشند:

عودت کنندگان

الف64% .

 .1وزارت امور خارجه
 .2اداره ملی احصاییه و
معلومات

الف .پاکستان

ب53% .

الف۷2% .

الف82% .

الف92% .

(ارقام اداری
)2015

ب۷0% .

ب80% .

ب90% .

ب .ایران
 10.7.2فیصدی عودت کنندگان که

وزارت امور مهاجرین و

در جریان یکسال حین عودت از
کمک های بشردوستانه مستفید
گردیده اند.
الف .مجموع
ب .با مدرک
ج .فاقد مدرک

عودت کنندگان
 .1وزارت مالیه
 .2وزارت صحت عامه

الف.
ب.
ج.

(ارقام اداری)

111

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور مصئونیت اجتماعی
تارگیت

شاخص

واحد رهبر /همکار

 10.7.3فیصدی استقرار پایدار

وزارت امور مهاجرین و

خانواده های بیجاشده در هر سال

عودت کنندگان

 10.7.4فیصدی شهرک های

وزارت امور مهاجرین و

مهاجرین که دارای خدمات اساسی
و زیربنایی استند.

عودت کنندگان

بیزالین

2018

2019

2020

11%
(ارقام اداری)

11%

23%

2۷%

 .1وزارت مالیه
 .2وزارت شهر سازی و
اراضی

 .10.7.5فیصدی عودتکنندگان که

وزارت امور مهاجرین و

در طی  12ماه گذشته از
فرصتهای شغلی و معیشتی
برخوردار شده اند.

عودت کنندگان
 .1وزارت کار و امور
اجتماعی
 .2وزارت احیا و انکشاف
دهات

.10ج الی سال  ،2030کاهش هزینه های

.10ج 1.فیصدی مصارف ارسال

وزارت امور مهاجرین و

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

حواله نظر به مجموع مبلغ حواله
شده.

عودت کنندگان

6%
(ارقام اداری)

10%

۷%

5%

 .1بانک مرکزی
 .2وزارت مالیه
 .3وزارت امور خارجه

هدف یازدهم :ساختن شهرها و شهرک های ) (human settlementsهمه شمول ،مصئون ،مقاوم ) (resilientو پایدار
 11.5الی سال  ،2030کاهش قابل

 11.5.1تعداد افراد تلف شده ،افراد

اداره ملی آمادگی مبارزه

مالحظه تعداد مرگ و میر و متضررین ،و

گمشده و افراد مستقیماً متاثر شده

باحوادث
112

الف 1۷ .تن
ب ۷ .تن

الف 1۷ .تن
ب ۷ .تن

الف 16 .تن
ب 6 .تن

الف 15 .تن
ب 6 .تن
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور مصئونیت اجتماعی
تارگیت
کاهش خسارات مستقیم اقتصادی مرتبط
با تولید ناخالص داخلی ناشی از حوادث
) ،(disastersبه شمول حوادث مرتبط
به آب ،با تمرکز بر حمایت از افرادی فقیر
و آسیب پذیر.

شاخص

واحد رهبر /همکار

در اثر حوادث در هر 100،000
نفوس

بیزالین

2018

2019

2020

ج1500 .
(ارقام اداری)

ج1500 .

ج 1450 .تن

ج 1400 .تن

الف .تعداد افراد تلف شده
ب .تعداد افراد گمشده
ج .تعداد افراد که مستقیماً متاثر
شده اند

.11ب الی سال  ،2030افزایش قابل

.11ب 1.تعداد کشور های که

اداره ملی آمادگی مبارزه

مالحظه تعداد شهرها و شهرک ها
) (human 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  Sendaiبرای
کاهش خطرات حوادث سال -2015
."2030

استراتیژی ملی کاهش خطرات و
حوادث را در مطابقت با چارچوب
سندای ) (Sendaiترتیب و تطبیق
می نمایند.

باحوادث
48%
(UNISDR,
(2015

هدف سیزدهم :اتخاذ اقدامات فوری در جهت مبارزه با تغیرات اقلیمی و تاثیرات آن
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50%

52%

54%
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور مصئونیت اجتماعی
تارگیت

شاخص

واحد رهبر /همکار

 13.1تقویت ظرفیت های انعطاف پذیر و

 13.1.3فیصدی ادارات و نهاد های

اداره ملی آمادگی مبارزه

مقاوم ) (resilientدر مقابل خطرات
اقلیمی و حوادث طبیعی.

محلی که استراتیژی کاهش خطرات باحوادث
و حوادث را در مطابقت با
 .1وزارت مالیه
استراتیژی ملی کاهش خطرات
 .2اداره مستقل ارگانهای
ترتیب و تطبیق مینمایند
محلی
الف .به سطح والیت
 .3اداره ملی حفاظت محیط
ب .به سطح ولسوالی
زیست
ج .به سطح شورا های انکشافی
 .4وزارت زراعت ،آبیاری و
محل )(CDCs
مالداری

بیزالین

2018

2019

2020

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
 16.1کاهش قابل مالحظه خشونت با تمام  16.1.2تعداد کشته شدهگان ناشی
اشکال آن و مرگ و میر مرتبط به آن در
همه جا

از جنگ در هر  100،000نفوس به
تفکیک:
 .1علل مرگ
الف .اسلحه
ب .مهمات انفجاری
ج .ماینهای کارگزاری و منفجر
ناشده
 .2جنس
الف .ذکور

اداره ملی آمادگی مبارزه
باحوادث
 .1وزارت امور داخله
 .2وزارت دفاع ملی
 .3امنیت ملی
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جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور مصئونیت اجتماعی
تارگیت

شاخص

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

ب .اناث
ج .مجموع
 .3گروه سنی
الف .پایینتر از  18سال
ب .باالتر از  18سال
 16.1.5فیصدی ساحات پاک کاری اداره ملی آمادگی مبارزه
شده از ماین و مهمات منفجر ناشده

باحوادث
 .1وزارت امور داخله
 .2وزارت دفاع ملی
 .3امنیت ملی

 16.2پایان بخشیدن به تمام اشکال

 16.2.1تناسب اطفال ( 1۷-1ساله)

وزارت کار و امور

خشونت ها و سوء استفاده علیه اطفال از
جمله قاچاق ،استثمار و شکنجه

که تنبیه فزیکی و یا پرخاشگری
روانی را در جریان ماه گذشته
توسط مراقبت کننده خویش تجربه
کرده باشند

اجتماعی
 .1وزارت امور داخله
 .2وزارت عدلیه
 .3وزارت اطالعات و فرهنگ
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۷8%
(ارقام اداری)

۷4.4%

80%

۷2%

83%

69%

86%

66%

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

سکتور اقتصاد و
انکشاف سکتور خصوصی
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داکتر محمد همایون قیومی
سرپرست وزارت مالیه

رییس دافغانستان بانک
به منظور حمایت از رشد اقتصادی مداوم ،دافغانستان بانک به عنوان طراح و مجری سیاستهای پولی کشور
متعهد است تا در کنار تامین ثبات سطح قیم داخلی که هدف اولی این اداره را تشکیل میدهد ،در عرصه تحکیم
نظام مالی و بانکی نیز تالش نموده و دسترسی مردم به خدمات مالی را در سراسر کشور افزایش دهد .در این
زمینه ،دافغانستان بانک پالنهای را جهت توسعه خدمات مالی فراگیر در نظرگرفته است که تطبیق و پیگیری
آن در سال  1399آغاز خواهد گردید.
این اداره با درک اهمیت جهانی اهداف انکشاف پایدار سعی می ورزد تا پالن های خویش را در چارچوب این
برنامه طرح نموده و دستیابی به اهداف پولی و مالی را در روشنایی آن تعقیب نماید.
محترم اجمل احمدی
سرپرست وزارت صنعت و تجارت
وزارت صنعت و تجارت مصمم است تا در قسمت صنعتی ساختن افغانستان کارهای اساسی و عملی انجام دهد.
بدین منظور وزارت تمرکز بیشتر باالی طرح و تصویب استراتیژی و پالیسیهای حمایوی صنایع و ایجاد و
انکشاف پارک های صنعتی دارد .این وزارت در نظر دارد تا یک واحد تحقیقاتی جامع که تمام معلومات مورد
نیاز سرمایه گذاران را ارایه کرده بتواند ایجاد کند .با در نظر داشت نفوس جوان افغان و تواناییهای آنها در
نوآوری و کارفرمایی ،این وزارت برنامههای در این قسمت ایجاد میکند تا باعث اشتغال زایی و در نتیجه رشد
اقتصادی شود.
پوهنیار احمد جاوید رسولی
رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات
طرح اهداف انکشاف پایدار یکی ازمهمترین ابتکارات سازمان ملل متحد می باشد که زمینه را جهت انکشاف
اقتصادی پایدار برای کشور های عضوء به خصوص کشورهای در حال توسعه را میسر می سازد.
افغانستان در کنار سایر اعضای سازمان ملل متحد ،به تطبیق اجندای سال  2030متعهد بوده و همواره تالش
می نماید تا با استفاده از امکانات دست داشته داخلی و همکاری نهادهای کمک کننده بین المللی به این اهداف
انکشافی نایل آید .رسیدن به اهداف مذکور تالشهای جدی و همکاری وزارتها و ادارات دولتی ،نهادهای
اکادمیک ،سکتور خصوصی ،جامعه مدنی و همه اقشار جامعه را می طلبد.
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سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
معرفی سکتور
در بخش اقتصادی آجندای اهداف انکشاف پایدار نمایانگر گام مهم در محو فقر با تمام ابعاد آن از جمله فقر مطلق که بزرگترین
چالش جهانی و از ملزومات اجتناب ناپذیر انکشاف پایدار است می باشد .در سند اهداف انکشاف پایدار همه کشورها برای رشد پایدار
و فراگیر اقتصادی به ویژه در ارتباط با کشورهای در حال انکشاف تاکید و همچنین بر اهمیت ابعاد منطقوی و بین المللی و همبستگی
و ارتباط متقابل اقتصادی در سطح منطقوی برای تحقق انکشاف پایدار و به کار گیری همه تواناییها برای رسیدن به این اهداف مهم،
تعهد کرده اند.
در سند اهداف انکشاف پایدار همه کشورها تعهد سپرده اند که در نحوه تولید و مصرف کاال و خدمات در همه جوامع تغییرات بنیادین
ایجاد شود .دولتها ،سازمانهای بین المللی ،بخش تجاری و سایر فعاالن غیر دولتی و افراد ،باید در ارتباط با تغییر نحوه تولید و
مصرف ناپایدار از جمله از طریق بسیج کمکهای مالی و فنی همه منابع موجود در جهت تقویت ظرفیتهای علمی ،فناوری و نو
آوری کشورهای در حال انکشاف و همچنین حرکت به سوی الگوهای پایدارتر تولید و مصرف ،مشارکت و کمک کنند.
این آجندای جهانی بر پای ه اهداف واالیی همچون رفاه و نیک بختی که در سایه از بین بردن فقر در همه ابعاد و اشکال آن می باشد
تدوین شده است و همچنین با توجه ویژه به ظرفیتها و واقعیتهای ملی و سطوح انکشاف در کشورها آن را احترام دارد و به
سیاستهای داخلی و اولویت های ملی کامال ارج می نهد و همه این اهداف در نهایت برای توسعه کرامت ،سعادت ،عدالت مردم کره
زمین می باشد.
وزارت اقتصاد افغانستان که نهاد رهبر در پیشبرد اهداف سکتور اقتصادی می باشد با رویکرد فرابخشی و مشارکت همه نهادهای ملی
اعم از دولتی و غیر دولتی ،سکتور خصوصی ،نهادی 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 حصول اهداف تعیین شده برای افغانستان در هماهنگی با سازمان
ملل متحد و سایر کشور ها سهم خود را برای رهانیدن نسل بشر از فقر ادا نموده که نتیجه این کار آسایش و رفاه همگانی میباشد.
وزارتها و ادارات سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی بمنظور برآورده ساختن اهداف پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی در
کشور نقش ارزنده داشته و در رشد اقتصادی و سطح استخدام ،کاهش فقر ،تامین هماهنگی و انسجام تمام فعالیتهای احصائیوی در
کشور ،ایجاد زیربناهای ملی کیفیت ،ازدیاد عواید ،نظارت ازعواید ومصارف دولت و در کل بلند بردن سطح زندگی شهروندان کشور
نقش مهم و حیاتی را ایفا مینماید.
دولت افغانستان با تمرکز بر سکتور های همچون زراعت ،صنعت ،خدمات و معدن تالش دارد به اهداف ذکر شده تا پایان ۲۰۳۰

دست یابد .افزایش در تولید میوه جات و مواد غذایی وسرمایه گذاری برای سکتور زیرمجموعه زراعت مانند فابریکه های تولید آب
میوه ،مربا و انواع کنسرو جات هم در باال بردن تولید ملی کمک میکند و هم اشتغالزایی برای اقتصاد دربر خواهد داشت .از طرف
دیگر با سرمایه گذاری بر صنعت و معدن می توان با بهره بری از معادن و صنعتی شدن این سکتور سهم قابل مالحضه ای در بلند
بردن رشد اقتصادی کشور این صنایع می تواند داشته باشد.
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سکتور اقتصاد وانکشاف سکتور خصوصی شامل هفت واحد بودجوی (وزارت های صنعت و تجارت ،اقتصاد ،مالیه ،اداره مستقل
ستندرد ،اداره ملی احصائیه و معلومات) بوده که اکثرآ در قسمت ایجاد زیربناهای اقتصادی مصروف انجام فعالیت میباشند.

تارگیتها و شاخصهای سکتور:
سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی دارای  19تارگیت و  2۷شاخص می باشد که حکومت افغانستان متعهد به بهبود وضعیت
کنونی شاخصهای مذکور الی سال  2020می باشد و مهمترین اهداف که در صدر برنامههای دولت قرار دارند ،کاهش فقر در تمام
ردههای سنی در شهرها و روستاهای کشور ،بسیج منابع از مراجع مختلف به منظور طرح و تطبیق برنامهها و پالیسیهای موثر برای
کاهش فقر ،رشد پایدار و متداوم تولید ناخالص داخلی سرانه ،رسیدن به یک اقتصاد مولد و استفاده بهینه از منابع ،تکنالوژی و فن آوری
به منظور ارتقای تولیدات و ارزش افزایی در تولید کاالها و خدمات ضروری ،تهیه و ترتیب پالیسیها و طرحها به منظور باال بردن سطح
تولیدات که منتج به ایجاد اشتغال و فعالیتهای اقتصادی در تمامی سکتورها می گردد ،حمایت و تقویت بخش های مالی بخصوص
بانکداری و خدمات بیمه می باشد.
همچنان سوقدهی منابع و عوامل تولید جهت گسترش کارخانهجات صنعتی و تولیدات داخلی ،ایجاد تسهیالت و حمایت مالی تولید
کننده گان کوچک و تسهیالت الزم برای انکشاف زیر بناها و باال بردن سطح درآمد نفوس به میزان باالتر از اوسط درآمد و حمایت از
شرکتهای بزرگ تولیدی و در عین حال جمع آوری معلومات الزم در مورد فعالیت ها و تولیدات آنها و تالشها در قسمت باال بردن
عواید داخلی بخصوص مالیات از جمله برنامههای مهم دولت بشمار می روند.
بر عالوه موارد فوق حکومت در قسمت بسیج منابع مالی اضافی از منابع مختلف ،افزایش صادرات کاالهای تولیدی و محصوالت
زراعتی ،سهمگیری در تجارت جهانی ،تقویت و بهبود ثبات اقتصادی ،حمایت از مشارکتعامه و خصوصی و روند خصوصی سازی،
جذب کمکهای تخنیکی و دسترسی به اطالعات و در نهایت استفاده از شیوههای جدید اندازه گیری رشد اقتصادی ،تولید ناخالص
داخلی و بهبود جمع آوری آمار احصایوی متعهد بوده و تمام تالشهای خود را در قسمت بهبود اهداف فوق تا سال  2020بخرج
خواهد داد.
مهمترین شاخص که در صدر برنامه های دولت قرار دارد کاهش فقر است که نسبت نفوس تحت خط فقر در سال  2016به 54.5
فیصد می رسد که تا سال  2020به  48فیصد کاهش یابد.
تناسب تمویل بودجه ملی از عواید ملی در سال  201۷در حدود  2۷فیصد بوده که تا سال  2020باید به  62فیصد برسد یعنی 35
فیصد عواید افزایش یابد و همچنان مقدار پول تخصیص یافته به منظور رشد مشارکت عامه و خصوصی  14میلیون دالر می باشد که
تا سال  2020باید به  15میلیون دالر افزایش یابد .در حال حاضر سهم صادرات افغانستان از مجموع صادرات جهان در حدود 0.0045
فیصد است که تا سال  2020باید به  0.00۷فیصد برسد .عالوه بر این ،اداره ملی احصاییه و معلومات نسبت تولدات ثبت شده اطفال
زیر  5سال را از  29فیصد در سال  2016به  40فیصد در سال  2020افزایش خواهد داد.
اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی در ذیل ارایه گردیده اند:
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تارگیت

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

هدف اول :محو فقر با تمام اشکال آن در همه جا
 1.2الی سال  ،2030کاهش

 1.2.1نسبت نفوس تحت خط

حد اقل نیمی از نسبت مردان ،فقر ،بر اساس تعریف ملی فقر.
زنان و کودکان فقیر (در
 .1مجموع هر دو جنس
تمامی ابعاد فقر) متعلق به
الف .ذکور
تمام گروه های سنی ،مطابق ب .اناث
با تعریف ملی فقر.
ج .شهری
د .دهاتی
ه .کوچی

وزارت اقتصاد
 .1وزارت مالیه
 .2وزارت احیا و
انکشاف دهات
 .3وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری
 .4وزارت کار و امور
اجتماعی

.1الف حصول اطمینان از

.1الف 1.نسبت منابع اختصاص

وزارت مالیه

بسیج قابل مالحظه منابع از
مراجع مختلف به شمول
همکاری های انکشافی ،جهت
فراهم سازی ابزار کافی و
مطمئن ،به منظور تطبیق
برنامه ها و پالیسی ها برای
محو فقر در تمامی ابعاد آن.

داده شده دولت (مستقیما) برای
برنامههای فقرزدایی.

.1وزارت اقتصاد

.1الف 2.نسبت مصرف دولت در

وزارت مالیه

خدمات ضروری (تعلیم و تربیه،
صحت و مصئونیت اجتماعی)

 .1وزارت اقتصاد

54.5% .1
الف41.6% .

53%

ب58.6% .

18%

18%

هدف هشتم :ترویج ) (promoteرشد اقتصادی پایدار و فراگیر ،اشتغال کامل ،مناسب و مولد ) (productiveبرای همه
 8.1تداوم در رشد اقتصادی

 8.1.1میزان رشد ساالنه تولید

وزارت مالیه

سرانه در مطابقت با شرایط
ملی ،به ویژه دستیابی به

ناخالص داخلی حقیقی سرانه

وزارت اقتصاد

50%

48%
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18%
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تارگیت

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

حداقل رشد  %۷تولید ناخالص
داخلی در سال
 8.2دستیابی به مولدیت

 8.2.1میزان رشد تولید ناخالص

وزارت اقتصاد

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

داخلی حقیقی فی نفر شاغل

 .1وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری
 .2وزارت صنعت و
تجارت
 .3وزارت کار و امور
اجتماعی
 .4وزارت معادن و
پطرولیم
 .5وزارت ترانسپورت

 8.3ایجاد )(promote

 8.3.1سهم استخدام غیر رسمی

وزارت صنعت و

پالیسی های انکشافی که از
فعالیت های تولیدی
)،(productive activities
ایجاد اشتغال مناسب ،کار
آفرینی ،خالقیت و نوآوری و
رسمی سازی تشبثات خورد و
متوسط از طریق دسترسی به
خدمات مالی حمایت میکند.

در سکتورها بدون زراعت .به
تفکیک

تجارت

 .1مجموع هر دو جنس
الف .ذکور
ب .اناث

 8.10تقویت ظرفیت نهاد های  8.10.1تعداد شعبات بانک های
مالی داخلی جهت توسعه

6۷.3% .1

 .1وزارت کار و امور
اجتماعی
 .2وزارت معادن و
پطرولیم

دافغانستان بانک

الف66.۷% .

6۷.3% .1

6۷.3% .1

68% .1

ب۷1.3% .

الف.

الف.

الف.

(سروی وضعیت
زندگی در افغانستان
)2016-1۷

ب.

ب.

ب.

2.۷

تجارتی بر هر  100000هزار نفر
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دسترسی به بانکداری ،بیمه و
خدمات مالی برای همه.

شاخص

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

(ارقام اداری)

 8.10.2فیصدی افراد ( 15سال و

دافغانستان بانک

باالتر) که در بانک و یا موسسه
مالی دارای حساب و یا از خدمات
انتقال پول از طریق مبایل
استفاده مینمایند
 8.10.3تعداد ماشین های

د افغانستان بانک

1.3

اتومات صرافی یا  ATMبر هر
یک  100000نفر

(ارقام اداری)

هدف نهم :ایجاد زیربنا های مقاوم ) ،(Resilientتقویت صنعتی سازی پایدار ،همه شمول و تشویق ) (Fosterنوآوری.
 9.2الی سال  ،2030تشویق

 9.2.1ارزش افزوده تولیدات

وزارت صنعت و

صنعتی سازی پایدار و فراگیر،
افزایش قابل مالحظه سهم
صنعت در استخدام و تولید
ناخالص داخلی ،در مطابقت به
اوضاع ملی ،و دو برابر سازی
سهم صنعت.

صنایع فابریکاتی

تجارت

)(Manufacturing value added

 .1وزارت مالیه
 .2وزارت اقتصاد

22.1%
(ارقام اداری)

23.1%

 9.2.2فیصدی اشتغال در

وزارت صنعت و

صنعت از مجموع اشتغال

تجارت

18.1%
(سروی وضعیت
زندگی در افغانستان
)2016-1۷

18.1%

به تناسب:
الف .تولیدات ناخالص داخلی
ب .نفوس ()Per Capita

 .1وزارت مالیه
 9.3افزایش دسترسی صنایع

 9.3.1سهم صنایع کوچک در

وزارت صنعت و

کوچک و سایر کسب و کار ها
در کشور به خدمات مالی با

ارزش افزوده شده تمامی صنایع

تجارت
 .1وزارت مالیه
122

24.1%

18.3%

25.1%

18.8%

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جدول اهداف ،تارگیت ها و شاخص های سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی
شاخص

تارگیت

واحد رهبر /همکار

ربح ارزان ،و پیوستن این ها
در زنجیره ارزش و بازار ها.

 9.3.2فیصدی صنایع کوچک با

وزارت صنعت و

قرضه

تجارت

.9الف تسهیل در انکشاف زیر

.9الف 1.فیصدی کمک های

وزارت مالیه

بنأ پایدار و مقاوم از طریق
افزایش حمایت های مالی،
تکنالوژیکی و فنی در کشور.

رسمی بین المللی برای سکتور
زیربنا

 .1وزارت اقتصاد

بیزالین

2018

2019

2020

4۷%

هدف دهم :کاهش نابرابری در سطح ملی و بین المللی
 10.1الی سال ،2030

 10.1.1رشد مصارف خانوار در

وزارت اقتصاد

دستیابی تدریجی و پایدار
رشد درآمد  %25نفوس با
کمترین درآمد به میزان باالتر
از اوسط درآمد ملی.

الف 40 .فیصد نفوس با کمترین
مصرف
ب .مجموع نفوس

 .1وزارت کار و امور
اجتماعی

هدف دوازدهم :حصول اطمینان از شیوه های پایدار تولید و مصرف
 12.6تشویق شرکت ها  12.6.1تعداد از شرکتهای که از

وزارت صنعت و

بخصوص شرکت های بزرگ و پایداری گزارش نشر میکنند
فرامرزی در اتخاذ شیوه های
تولیدی پایدار و توحید
معلومات آن در گزارشات.

تجارت

0
5

10

15

(ارقام ادارای)

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
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واحد رهبر /همکار

تارگیت
 16.9الی سال  ،2030تهیه

 16.9.1نسبت تولدات ثبت شده

اداره ملی احصاییه

هویت حقوقی یا قانونی برای
همه ،به شمول ثبت تولدات.

اطفال زیر سن  5سال
الف .ملی
ب .شهری
ج .دهاتی
د .کوچی

و معلومات
 .1وزارت صحت عامه

بیزالین

2018

الف29.5 .
ب60.9 .
ج29.5 .
د10.4 .
(سروی وضعیت
زندگی در افغانستان
)2016-1۷

32%

2019

38%

2020

40%

هدف هفدهم :تقویت ابزار های تطبیقی واحیا مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار
12.4%

 17.1تقویت و بسیج سازی

 17.1.1تناسب عواید دولت در

وزارت مالیه

منابع داخلی ،با استفاده از
حمایت بین المللی به منظور
ارتقای ظرفیت داخلی در
جمع آوری مالیات و عواید.

تولید ناخالص داخلی

 .1وزارت اقتصاد

 17.1.2تناسب تمویل بودجه

وزارت مالیه

ملی از عواید ملی

 .1وزارت اقتصاد

 17.3بسیج سازی منابع مالی

 17.3.1سهم سرمایگذاری های

وزارت صنعت و

اضافی برای کشور از منابع
مختلف.

مستقیم خارجی ( ،)FDIکمک
های انکشافی رسمی و همکاری
های جنوب-جنوب در مجموع
بودجه ملی.

تجارت
 .1وزارت مالیه
 .2وزارت امور خارجه
 .3د افغانستان بانک

 17.11الی سال ،2030

 17.11.1سهم صادرات افغانستان

وزارت صنعت و

افزایش صادرات کشور به
خصوص دوبرابر ساختن سهم

در مجموع صادرات جهان

تجارت

(ارقام اداری)
24%
(سند بودجه ملی
)201۷

0.0045%
(ارقام اداری)
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شاخص

صادرات کشور در صادرات
جهانی.

 17.13تقویت ثبات اقتصاد

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

 .1وزارت مالیه
.2وزارت اقتصاد

 17.13.1داشبورد اقتصاد کالن

کالن توسط همآهنگی و
انسجام پالیسی ها.

وزارت مالیه
 .1وزارت اقتصاد
 .2دافغانستان بانک

 17.17تشویق و بهبود

 17.17.1مقدار پول تخصیص

وزارت مالیه

مشارکت موثر عامه ،عامه -
خصوصی بر اساس تجارب و
منابع استراتیژی مشارکت.

شده به منظور مشارکت عامه -
خصوصی (به میلیون دالر)

 .1وزارت اقتصاد

 17.18الی سال 2020

 17.18.1نسبت شاخص های

اداره ملی احصاییه

انکشاف پایدار که در سطح ملی
تسریع حمایت های ارتقاء
به تفکیک جزئیات تولید شده ،با
ظرفیت جهت افزایش سریع
مقاصد همخوانی داشته و در
فراهم سازی ارقام با کیفیت
بلند ،به موقع و قابل اعتماد به مطابقت با پرنیسپ های اساسی
احصائیه های رسمی قرار داشته
تفکیک عاید ،جنسیت ،سن،
باشد
نژاد ،قومیت ،وضعیت
مهاجرت ،معلولیت ،موقعیت
 17.18.2تعداد ممالک که دارای
جغرافیای و سایر مشخصات
قوانین احصاییه در مطابقت با
مرتبط به خصوصیات ملی
پرنسیب های اساسی احصاییه

14

و معلومات
 .1وزارت اقتصاد

اداره ملی احصاییه
و معلومات
 .1وزارت اقتصاد

های رسمی استند
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شاخص

 17.19الی سال  2030تقویت  17.19.1ارزش دالری تمام منابع

واحد رهبر /همکار

بیزالین

2018

2019

2020

اداره ملی احصاییه

ابتکارات موجود جهت انکشاف که برای ارتقای ظرفیت
احصائیوی در کشور های روبه
شیوه هایی که پیشرفت
 .1وزارت خارجه
انکشاف پایدار را اندازه گیری انکشاف تخصیص داده شده است .2 .وزارت مالیه
کرده بتواند و متمم تولید
اداره ملی احصاییه
 17.19.2تناسب کشورهای که
ناخالص داخلی و ارتقای
الف .حداقل یک سرشماری
و معلومات
ظرفیت را در کشور های روبه نفوس در جریان  10سال گذشته  .1وزارت صحت عامه
انکشاف حمایت کند
انجام داده اند
 .2وزارت امور داخله
و معلومات

ب 100 .فیصد ثبت تولدات و 80
فیصد ثبت وفیات را انجام داده
اند.
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معلومات در مورد این شاخص توسط پاریس  21از دونر ها جمع آوری میشود.
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