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(شاخص232تارگیت، 169، هدف17)اهداف انکشاف پایدار 

چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان

وزارت اقتصاد
انکشاف پایدار، رفاه اقتصادی و اجتماعی
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تیمامورو دیدگاه 
وزارت اقتصاد



دیدگاه
یاجتماعواقتصادیانکشافورشد

.زداییفقروعامهرفاهبمنظور

ورسکتمتوازنوپایداررشدروندتسریع
روشناییدراجتماعیواقتصادیهای

.دولتاجتماعیواقتصادیهایپالیسی

ماموریت 



اهداف کلیدی وزارت
.بازاریمبنابردولتاقتصادیانکشافاستراتیژیوپالیسیترتیبوطرح1.
ستراتیژیاها،پالیسیاقتصادیموثریتوتطبیقروندازمنظمارزیابیونظارت2.

.کشوردریانکشافهایبرنامهوها
واقتصادیپالنهایوهااستراتیژیها،پالیسیکلیههماهنگیوانسجام3.

.کشورملیاستراتیژیوپالیسیبااجتماعی
ومرکزسطحدراقتصادیهایعرصهکلیهمتوازنانکشافورشدپروسهتسریع4.

.فقرزدائیومردمزندگیسطحارتقای،ماندگیعقبرفعغرضوالیات
حمایت،تشویق)طریقازدولتاقتصادیپالیسیروشنایدرسرانهعایدازدیاد5.

سطحهبودبملی،تولیدسرانه،عایدازدیادبهمنتجکهسکتورخصوصیتقویتو
.(گرددقیمسطحاستقرارواستخدام



2021-2017سند چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان

2030-2015انکشاف پایداراهداف سند 

1395-1393میان مدت مالیچارچوب سند 

ساالنه(سالهساالنه و پنج)پالنهای انکشافی والیتی 

1399-1393شورا ها/ برنامه های ملی دارای اولویت 

2015-2012سند افغانستان بسوی خود کفایی

مبنی فعالیت ها و اجراات

ساالنهسند بودجه ملی و پالنهای کاری ساالنه



فقرتحلیل پس منظر 
اقتصادوزارت در 



فقرپس منظر تحلیل 
 بدینسو در هماهنگی بانک جهانی تمرکز2009وزارت اقتصاد از سال

.  روی موضوع تحلیل وضعیت فقر در سطح کشور نموده است

 تحلیل دوریی فقر را هم در سطح کشور و هم به3از آن زمان تا کنون
. سطح والیات انجام داده است

به تمام تحلیل ها بر مبنای سروی های خانوار ملی که نخست موسوم
 National Risk and) سروی خطرات و آسیب پذیری 

Vulnerability Assessment NRVA ) بوده و بعدا بنام سروی
 Afghanistan Living)ملی وضعیت زندگی افغانستان 
Condition Survey ALCS )تغیر نام نمود، انجام داده است  .



رت تمام گزارشات تحلیلی رسما به نشر رسیده و در ویب سایت وزا
.  اقتصاد و بانک جهانی موجود میباشد

 وزارت اقتصاد جهت پیشبرد همه جانبه تحلیل های وضعیت فقر
 Poverty Analysis and Policy)کمیته تحلیل فقر و پالیسی 

Committee )را ایجاد که کمیته موصوف متشکل از نماینده گان
وزارت های مالیه، کارو امور اجتماعی، معارف، صحت، زراعت ، احیا و 

ان انکشاف دهات، اداره مرکزی احصایه و نماینده گان تمویل کننده گ
.   میباشدUSAIDو  ,DFID, UNDP, EU, GIZ, WB, WFPمانند، 

...فقرپس منظر تحلیل 



فقروضعیت 
در کشور



در حالت افزایشفقر



















...در کشور فقروضعیت 

بهنظر.استگردیدهتروخیممتاسفانهانتقالدورهازبعدفقروضعیت
ALCS)ملیسرویاخرین خطتحتافغانها%39.1حدوددر(2014

.دارندقرارفقر

1.3تعدادبه(2012-2008)انتقالدورهازقبلهایسالمقایسهبه
ازلقبدورهدر).گردیدندافزودفقرتحتجمعیتبهافغانهامیلیون
.(بودگردیدهتخمین%36حدوددرفقرخطتحتنفوسانتقال،



صدیفی).استگردیدهتروخیمهاشهربهنسبتدهاتدرفقرمیزان
تحتمردم%26هاشهردرو%43.6دهاتدرفقرخطتحتنفوس

(.دارندزندگیفقرخط

بتناسبهشرقوشرقشمال،غربجنوبهایحوزهدرفقرفیصدی
.میباشدتروخیمشمالومرکزغرب،هایحوزه

میباشدمتفاوتنیزوالیاتمیاندرفقرشدتوسطح.

...در کشورفقروضعیت 



فقرافزایشعوامل

کشوردر



کشوراقتصادیرشدشدنبطی

کشورسیاسیثباتوهاامنیناافزایش
رفمصامیزانکاهشونظامی،هایمسوولیتگرفتن)آنناگواراثراتوانتقالپروسه

(کنندهکمکهایکشورملکیونظامی

اهشکاشتغالسطحمیزانتاگردیدسببهاکمککاهش:اشتغالسطحشدیدکاهش
ازورفتهمیانازآن9کشوردهاتدرانتقالازقبلدورهشدهایجادکار10هراز.یابد
درتاگردیدسببامراینورفتهبینازآن4سوادبیکارکنانبرایشدهایجادکار5هر

.گردندبیکارافغانمیلیون1.9حدود

درجوانالعادهفوقهایکشورازیکیافغانستان.استرسیده%22.6بهبیکارینرخ
.میگردندکارمارکیتواردجدیدنیرویهزار400بتعدادسالههمهوبودهمنطقه

فقرعوامل افزایش



جویوضعیتتغیرازناشیکشورمردمپذیریاسیبسطحبودنبلند(climate

change)،سیاربکشورنفوسنیمازبیشترالعبور؛صعبوکوهستانیاراضی
رفقخطپایینبههاشاکیاصدماتاندکباکهدارندزندگیفقرخطنزدیک
وگردیدهاضافهاخیرهایهایامنیناباپذیریاسیباین.نمودخواهندسقوط

.ندارندرا(shocks)صدماتتحملبهقادرمردماکثریت
از2016سالدرافغانهامیلیون2.9حدوددر:داخلیهایشدنبیجاوهامهاجرت

همسایههایکشورازهاافغانمیلیون1تقریباحدودوشدندبیجاشانمنازل
.نمودندعودت

 نبودن یک میکانیزم واضح  و برنامه منسجم مصونیت اجتماعی(social 
protection/social safety net)

...فقرعوامل افزایش



پیشنهادات

فقرکاهشجهت



سبباندنمیتوتنهاییبهاقتصادیرشدکهآموختیمانتقالازقبلدورهاز
فرابایداقتصادیرشدتامیگرددپیشنهادبنا،.گرددفقرکاهشوعامهرفاه
کوچکاتتشبثرشدوبزنساگروزراعت،سکتورباالیتمرکزوباشد،گیر

.پذیردصورتمتوسطو

ملیبرنامهازاستفادهبااست،دهاتدرفقربیشترفیصدیانجایکهاز
ومتوسطوکوچکهایقرضهبهدسترسیهایبرنامهشهروندیمیثاق

فراهمکشوردهاتدرمردمبرایافزودیزنجیرهانکشافهایآموزش
.گردد

زتمرکنمایدایجادزیادکارکههایبرنامهوهاپالیسیباالیمجموعدر
.گردد

پیشنهادات



کارگرهزار400حدوددرساالنهواستبلندبسیاربیکاریمیزانآنجایکهاز
درکارهایزمینهایجادباالیتنهانهبایدبنامیگرددکارمارکیتواردجدید
شورکازخارجبهکارگرانرسمیاعزامباالیبایدبلکهنمودتمرکزکشورداخل
.نمودتالش

شدربرایساززمینهداخلیتولیدوگذاریسرمایهتشویقجدیدهایسیاست
خلیداگذاریسرمایهجذببرایباید.میگرددفقرکاهشوعامهرفاهواقتصادی

(FDIs)آنبهگیرسیدهجهتامکاناتتمامازوتعینمشخصهایتارگیت
.گرددتالش

یداشدکههایخانوادهتااجتماعیمصوونیتمنسجممیکانیزمتطبیقوطرح
اتیژیاستراتخاذازگیریجلوسببتادهندقرارپوششتحتراپذیرندآسیب

.گرددهاخانوادهتوسطآسیببهگیرسیدهبرایمضرهای

...پیشنهادات 



اهداف انکشاف پایدار

(2015-2030)



(تارگیت داردپنج هدف این )این هدف 

، محو فقر شدید در تمام سطوح 2030الی سال: اولتارگیت 
دالر در روز، در 1.25مردمی، برمبنای معیار موجود عاید کمتر از 

.همه جا

فقر در مردان، % 50، کاهش حداقل 2030الی سال : تارگیت دوم
.قرزنان و اطفال تمامی رده های سنی، با در نظرداشت تعریف ملی ف

محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا: اولهدف 



محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا: اولهدف 

SDGsشاخص های SDGsتارگیتهای 
واحد بودجوی 

رهبر
همکاران انکشافیواحد بودجوی همکار

، محو فقر شدید در 2030الی سال. 1.1

تمامی سطوح مردمی، بر مبنای معیار حاضر

دالر در روز، در همه جا1.25عاید کمتر از 

اس نسبت نفوس تحت خط فقر بر اس. 1.1.1

یک تعریف بین المللی فقر شدید؛ به تفک

جنسیت، گروپ سنی، وضعیت استخدام و

(روستایی/شهری)موقعیت جغرافیایی 

وزارت اقتصاد
وزارت مالیه. 1

اداره مرکزی احصائیه. 2
World Bank

%  50، کاهش حداقل 2030الی سال . 1.2

فقر در مردان، زنان و اطفال تمامی رده های 

سنی، با در نظرداشت تعریف ملی فقر

اس نسبت نفوس تحت خط فقر، بر اس. 1.2.1

گروپ تعریف ملی فقر؛ به تفکیک جنسیت و

سنی
وزارت اقتصاد

وزارت مالیه. 1

اداره مرکزی احصائیه. 2
World Bank

نسبت مردان، زنان و اطفال تمامی . 1.2.2

ر، رده های سنی، که بر اساس تعریف ملی فق

.  در تمامی ابعاد فقر زندگی دارند

وزارت اقتصاد
وزارت مالیه. 1

اداره مرکزی احصائیه. 2
World Bank

، حصول اطمینان از 2030الی سال. 1.4

و دسترسی تمام مردان و زنان، به ویژه فقرا

فاده است-افراد آسیب پذیر، به حقوق مساوی 

یه، از منابع اقتصادی، دسترسی به خدمات اول

، کنترول باالی زمین و سایر انواع مالکیت

میراث، منابع طبیعی، تکنالوژی جدید، و

خدمات مالی شامل قرضه های کوچک

ه نسبت نفوس که در یک خانواده ب.*. 1.4.1

خدمات ابتدایی دسترسی دارند

وزارت اقتصاد

وزارت معادن. 1

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و . 2

معلولین

وزارت تجارت و صنایع. 3

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی. 4

بانک مرکزی. 5

وزارت احیاء و انکشاف دهات،. 6

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.  7

اداره مسفا، .  8

اداره مرکزی احصائیه. 9



محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا: اولهدف 

بسیج سازی منابع مختلف. الف.1

بشمول همکاری های انکشافی، 

جهت فراهم سازی منابع کافی 

سی بمنظور تطبیق برنامه ها و پالی

های فقرزدایی

ده فیصدی منابع تخصیص ش. 1.الف.1

قرمستقیم دولت برای برنامه های کاهش ف

وزارت مالیهوزارت اقتصاد
World Bank, UNDP, 
WFP

فیصدی مصرف دولت در . 2.الف.1

و تعلیم و تربیه، صحت)خدمات اساسی 

رف با مقایسه به مص( مصئونیت اجتماعی

مجموعی دولت

وزارت مالیهوزارت اقتصاد
World Bank, UNDP, 
WFP

ایجاد چارچوب پالیسی در . ب.1

سطوح ملی، منطقوی و بین المللی

جهت تسریع سرمایگذاری ها، 

اس بمنظور ازبین بردن فقر، بر اس

اوی استراتیژی های فقرزدایی و تس

جنسیت

تعداد پالن های کاری ملی *. 1.ب.1

که مرتبط به توافقات چند جانبه محیطی

تسریع سرمایگذاری را جهت از میان 

طبیعی برداشتن فقر و استفاده متداوم منابع

.  را حمایت میکند

وزارت اقتصاد

وزارت مالیه. 1

وزارت زراعت، آبیاری و . 2

مالداری

وزارت معادن. 3

World Bank

SDGs تارگیتهایSDGs شاخص های
واحد بودجوی 

رهبر
همکاران انکشافیواحد بودجوی همکار



، محو گرسنگی و حصول اطمینان از دسترسی2030الی سال :تارگیت اول
، همه مردم، به ویژه فقرا، مردم آسیب پذیر و اطفال، به مواد غذایی مطمئن

.مغذی و کافی در جریان سال

، مضاعف ساختن مولدیت زراعتی و درآمد 2030الی سال :تارگیت دوم
یلی، تولیدکنندگان کوچک غذایی، به ویژه خانم ها، مردم بومی، دهاقین فام

ایر چوپان ها و ماهیگران، از طریق تامین مساوات در دسترسی به زمین و س
منابع تولیدی، دانش، خدمات مالی، بازارها، و فرصت برای ارزش افزوده و 

.کارهای غیر دهقانی

ه؛ و محو گرسنگی؛ تامین مصئونیت غذایی و بهبود تغذی: هدف دوم: دومهدف 
ترویج زراعت پایدار



ه؛ و محو گرسنگی؛ تامین مصئونیت غذایی و بهبود تغذی: هدف دوم: دومهدف 
ترویج زراعت پایدار

، محو 2030الی سال . 2.1

ن گرسنگی و حصول اطمینا

از دسترسی همه مردم، به 

ر ویژه فقرا، مردم آسیب پذی

و اطفال، به مواد غذایی 

مطمئن، مغذی و کافی در 

جریان سال

فیصدی افراد . 2.1.1

غیر مصئون از لحاظ 

مصئونیت غذایی

وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری
29%28.5%28%27.5%27%26.5%26%25%24%23%22%21%20%19%18%

، 2030الی سال . 2.2

کاهش تمام انواع سوء 

ه تغذی، همچنان دستیابی ب

در اهداف متوفقه بین المللی

مورد عدم رشد و الغری در 

سال؛ 5اطفال زیر سن 

توجه به نیازهای تغدی 

دختران نوجوان، زنان 

باردار و شیرده، و افراد 

2025کهن سال؛ الی سال 

شیوع سوء تغذی. 2.2.1

در ( قدکوتاهی) مزمن 

سال 5اطفال کمتر از 

ر نسبت قد بر سن، کمت)

انحراف معیاری ( -2)از

از میانگین معیار رشد 

(WHOاطفال 

وزارت صحت 

عامه

40.939.938.937.936.53533.53230.52927.52624.52321.5

شیوع سوء تغذی. 2.2.2

سال 5حاد اطفال زیر 

نسبت وزن بر قد  )

( -2) کوچگتر از 

انحراف معیاری از 

میانگین معیار رشد اطفال 

WHO)، م ک)به تفکیک

(وزن 

وزارت صحت 

عامه

9.59.28.98.587.576.565.554.543.53



ه؛ و محو گرسنگی؛ تامین مصئونیت غذایی و بهبود تغذی: هدف دوم: دومهدف 
ترویج زراعت پایدار

، 2030الی سال . 2.3

مضاعف ساختن مولدیت 

ه زراعتی و درآمد تولید کنند

گان کوچک غذایی، به ویژه 

خانم ها، مردم بومی، دهاقین 

، فامیلی، چوپان ها و ماهیگران

از طریق تامین مساوات در 

دسترسی به زمین و سایر 

منابع تولیدی، مهارت، خدمات

مالی، بازارها، و فرصت برای

ارزش افزوده و کارهای 

بیرون از مزرعه

اوسط حاصل گندم آبی2.3.1

وزارت زراعت، (هکتار/متریک تن)به 

آبیاری و مالداری
2.492.72.752.82.92.9533.13.153.23.253.33.43.453.5

اوسط حاصل برنج به 2.3.2

وزارت زراعت، (هکتار/متریک تن)

آبیاری و مالداری
33.23.43.63.844.24.44.64.855.25.45.65.8

افزایش درآمد متوسط 2.3.3

خانم)خانواده های بی بضاعت 

از فروش ( های تارگیت شده

تولیدات مالداری و زراعتی در

سال به دالر امریکائی
وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری
$    800 $  850 $  893 $  937 $  984 $   1,033 $   1,085 $  1,139 $    1,196 $   1,256 $   1,319 $     1,385 $    1,454 $    1,526 $     1,603 

مقدار گوشت مرغ تولید شده 

وزارت زراعت، (به متریک تن در سال)

آبیاری و مالداری
8200086000900009400098000102000108000116000120000130000140000150000160000170000180000

، 2030الی سال . 2.4

حصول اطمینان از موجودیت 

ی سیستم های تولید مواد غذای

پایدار و تطبیق شیوه های 

ود انعطاف پذیر که سبب بهب

ا مولدیت در تولیدات میگردد ت

ه در نگهداشت ایکوسیستم، ک

ابل باعث تقویت ظرفیت در مق

تغیرات جوی، آب و هوای 

و نامالیم، خشکسالی، سیالب

هم سایر مصیبت ها میگردد، س

.  گیرد

مناطق آبریزه ها ئیکه 2.4.1

بوسیله روش های پایدار از 

ماید فرسایش خاک جلوگیری مین

به هکتار

وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری
723513835204353653552635687357400079265845308979595060100325105590110855116120

ساحات زمین های . 2.4.2

ی للمی که تحت سیستم آبیار

ضمیمه یی قرار میگیرد به 

هزارهکتار

وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری
0015152535455565758595105115

ساحات زراعتی کشور2.4.3

ه شده که تحت آبیاری قرار گرفت

است به میلیون هکتار
وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری
2.452.462.482.52.62.72.752.82.852.92.9533.13.13.2

حاصل گندم للمی به 2.4.4

(هکتار/متریک تن)
وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری
1.031.031.041.061.091.121.161.21.241.281.341.41.461.521.6



ه؛ و محو گرسنگی؛ تامین مصئونیت غذایی و بهبود تغذی: هدف دوم: دومهدف 
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، حفظ 2030الی سال . 2.5

تنوع جنیتیکی دانه ها، 

نباتات زراعتی، حیوانات

اهلی و خانگی و اقسام 

وحشی آن، از طریق 

مدیریت درست و ایجاد 

ذخایر دانه ها و نباتات 

وحشی در سطح ملی؛ و 

ه افزایش دسترسی عادالنه ب

ده سهم مفاد حاصله از استفا

نتی منابع جنیتیکی و دانش س

ه که در سطح بین المللی ب

توافق رسیده است

تعداد ورایتی های 2.5.1

-Exمختلف میوه جات 
Situ  وEnd-Situ  که

راجستر و تحت حفاظت 

قرار گرفته

وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری
9309359409459509559609659709759809859909951000

تعداد ورایتی های 2.5.2

مختلف نباتات مزروعی

Ex-Situ  وEnd-Situ  که

راجستر و تحت حفاظت 

قرارگرفته

وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری
64708390105120135150165175195210220230240

افزایش سرمایه . الف. 2

گذاری در زیربناهای 

تی روستایی، تحقیقات زراع

ه و خدمات توسعه وی، توسع

ی فن آوری، و ذخایر جنیتیک

نباتات و احشام از طریق 

همکاری های توسعوی بین 

المللی، جهت افزایش 

مولدیت زراعتی در 

کشورهای رو به انکشاف، 

به ویژه کشورهای کمتر 

انکشاف یافته

فیصدی بودجه. 1.الف.2

ملی اختصاص شده برای

وزارت زراعت، آبیاری 

ومالداری جهت انکشاف 

وزارت زراعت، زراعتی

آبیاری و مالداری
5.205.005.005.506.006.507.007.508.008.509.009.5010.0010.5011.00

بودجه انکشافی2.الف.2

برای توسعه تحقیقات 

زراعتی به میلیون دالر

وزارت زراعت، آمریکایی

آبیاری و مالداری
1.8601.9002.2002.7003.1003.5004.0004.5005.0006.0007.0008.0009.00010.00010.820



ه؛ و محو گرسنگی؛ تامین مصئونیت غذایی و بهبود تغذی: هدف دوم: دومهدف 
ترویج زراعت پایدار

تصحیح و . ب.2

جلوگیری از محدودیت ها

و تحریفات تجارتی در

بازارهای بین المللی 

زراعتی، از طریق لغو 

تمامی انواع سبسایدی 

های صادرات اقالم 

که زراعتی و سایر تدابیر

تاثیر مشابه را داشته 

ر باشد، بر اساس تعهد دو

انکشافی دوهه 

(Doha 
Development 

Round)

فیصدی . 1.ب.2

د سبسایدی برای تولی

کننده گان محصوالت 

زراعتی

وزارت 

زراعت، آبیاری 

و مالداری

75706560555045403530252015105

اتخاذ تدابیر جهت . ج.2

حصول اطمینان از 

کارکرد درست بازارهای

غذایی و مشتقات آن، و 

ع تسهیل دسترسی بموق

معلومات بازار شامل 

ذخایر غذایی؛ بمنظور 

جلوگیری از نوسانات 

شدید قیمت غذایی

تعداد . 1.ج.2

محصوالت زراعتی ، 

مالداری و مواد اولیه 

که قیمت های آن به 

شکل هفته وار و 

ماهوار به نشر میرسد
وزارت 

زراعت، آبیاری 

و مالداری

313335373941434547495153555759



Nationalization
Mar 2016 - May 2017

Alignment / Localization
July – Dec 2017

Implementation
Jan 2018 - 2030

SDGs Phases in Afghanistan



Nationalization process in Years

oAwareness raising 

oConsultation Meetings

oSurvey Design for Data 

Collection of SDGs 

Indicators

oHigh Council of Ministers 

Decree on SDGs

oTORs and Action Plans

oHigh & Tech Level 

Committees

oSeries of Technical and 

Consultation Conf, 

Seminars, Meetings & 

Workshops

oNationalization process

oLocalization and 

Alignments with National 

Policies, Plans and 

Strategies

oSDGs National Document

oHLPF Preparation

o Implementation 

o M&E 

o Reporting

2015 2016 2017 2018-2030

Preparation Official Process Nationalization Implementation



Roles of Budget Entities in the Nationalization Process

Gov Budget Entities

Implementers

Ministry of Economy

A-SDGs Secretariat

 Finalization of the A-SDGs Target 
and Indicators

 Alignment of the Targets and 

Indicators with the Development 
Plans & Strategies of their entities

 Implementation of the A-SDGs

 Reporting on the Progress of the 
A-SDGs to the MoEc

National 
Coordination 
Committee

National Technical 
Committee

 A-SDGs Secretariat, Coordination and 
M&E of A-SDGs Implementation 

 Establishing High and Tech Level 

Committees / working groups

 Coordination of Nationalization & 
Alignment Process

 Close Coordination of the progress 

with the UN and IC agencies in 
Afghanistan



A-SDGs Alignment with National Policies and Plans
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