
 داریپا یاهداف انکشاف

، (MDGs) هزاره یاهداف انکشاف قیتطب یبرا یزمان عادیم دنیرس انیبه پا با

پانزده سال  یبرا یجهان یانکشاف یآجندا ثیمنح (SDGs) داریپا یاهداف انکشاف

عضو سازمان ملل متحد قرار  یکشورها دیو مورد تائ بی( ترت2030 – 2016) ندهیآ

 .باشدی( شاخص م217و ) تیرگ( تا169( هدف، )17اهداف شامل ) نیگرفته است. ا

اهداف  قیعضو سازمان ملل متحد، متعهد به تطب ثیافغانستان منح یاسالم یجمهور

( مورخ 4(، فقره )16از مصوبه شماره ) یبوده و بتاس داریپا یانکشاف

تا از روند  دهیوزارت اقتصاد موظف گرد ران،یوز یعال ی( شورا20/07/1394)

 یابینظارت و ارز (SDGs) داریپا یموثر اهداف انکشاف قیو تطب یهماهنگ ،یکار

 یو به شورا بیآن را بصورت ساالنه ترت قیتطب یرشات منظم چگونگنموده و گزا

 .دیبه مجمع سازمان ملل متحد ارائه نما کیپلوماتیمراجع د قیوزراء و از طر یعال

 ندهیدهه آ میو ن کی یکشور برا یآجنداء انکشاف نیمهمتر داریپا یانکشاف اهداف

مردم بطور  یافغان ها خواهد گذاشت. سطح زندگ یزندگ یقابل مالحظه باال راتیتاث

. به هر اندازه که در باشدیاهداف م نیا قیتطب یما در راستا تیمنوط به موفق میمستق

مرفع و بهتر دست  یبه همان اندازه به زندگ م،یاهداف موفقتر عمل نمائ نیا قیتطب

 .افتی میخواه

 (A-SDGS)غانستاناف داریاهداف انکشاف پا

مانند  ندهیآ یکشور جهان به منظور مقابله با چالش ها ۱۹۳رهبران  ۲۰۱۵در سال 

گرفت،  یجهان را در بر م عیجنگ ها، آفات و فقر که مناطق وس ،یخشکسال ،یقحط

 .گردهم آمدند

وجود دارد،  اما    ایدرسطح دن هیتغذ  یبرا یدانستند که منابع  کاف یجهان م رهبران

 (HIV) یو یاچ آ یبرا هیشود. آنان درک کرده بودند که ادو ینم میتقس انهیمساو

ها و مانند: زلزله یعیآن بلند است. حوادث طب نهیامراض وجود دارد اما هز ریو سا

. ستین ریاز آن حوادث اجتناب نا پذ یتلفات بلند ناش اما راند،یها اجتناب نا پذ البیس

 ینفر در سراسر جهان آرزو مشترک برا اردهایلیهمچنان دانسته بودند که مرهبران 

نام  ریرا ز یمشترک ۀجهان  برنام یکشورها نیبهتر دارند. بنا برا  ۀندیبه  آ دنیرس



 یدگیرس یجهان التنمودند تا به مشک جادیا  (SDGs) داری"اهداف انکشاف پا

 .ردیصورت گ

سال  ۱۵وضع بهتر را در  ییهدف بوده که دور نما ۱۷ یدارا یجهان ۀبرنام نیا

ازاثرات بد   تیمصؤون ،یگدر نظر گرفته است و شامل نجات از فقر و گرسنه ندهیآ

 .باشد یموارد م ریو سا یمیاقل راتییتغ

 محو فقر -1

رهبران جهان در  2030سال  یبا همه اشکال آن، ال دیبردن فقر شد  نیب از

 یم یزندگ دیرا که در فقر شد یتعداد افراد ۲۰۱۵ند، تا سال متعهد شد  ۲۰۰۰سال

هدف مشخص و بزرگ است،  کیاصول  ای پیدر پرنس نیکنند، به نصف برسانند. ا

است. اکنون وقت  لیکار در حال انجام شدن و قابل تعم نیکه ا میاما هنوز معتقد است

. میببر نیقر را کامالً از بو  ف میآن کار کن یرو میآنچه را که آموخته ا دهیآن فرا رس

کمتر از  ۀنینفر در سراسر جهان هنوز هم با هز ونیلیاز هشتاد م شیهر چندکه ب

د یکه در فقر شد یتیبرند و تعداد جمع یم شیشان را به پ ۀروزمر یدالر زندگ ۱.۲۵

 .کل اروپا است تیبرابر با جمع کنند،یم یزندگ

 یگبردن گرسنه نیاز ب -2

زراعت   جیو ترو هیبهبود تغذ ،ییغذا تیمصؤون نیتأم ،یگدادن به گرسنه انیپا

ً یتقر یگگرسنه ر،یسال اخ ۲۰در داریپا از  یاریاست. بس افتهیبه  نصف کاهش  با

 اتیتوانند ضرور یبردند، اکنون م یرنج م یگو گرسنه یکه از قحط یکشورها

 یدستاورد ب کی نیسازند که ا را برآورده شیخو ۀجامع ریپذ بیافراد آس ییغذا

 هیو سوء تغذ یگتا گرسنه میبرو شیبا هم به پ یدر همکار میتوانیمانند است. اکنون م

  .!میببر نیاز ب یمیو دا ییرا به طور نها

 شیکوچک را افزا نیاز دهاق تیو حما داریمانند: رشد زراعت پا یها تیفعال د،یبا ما

 ۹دهند که هنوز  از  ینشان م قیاز است، اما تحقدر اریراه بس کی نی. هرچند امیده

در   دیروند و با ینفر آن در سطح جهان شب ها با شکم گرسنه به خواب م کینفر 

 .ابدیکاهش  2030تا سال یگگرسنه زانیتا م رد،یصورت گ دیتالش مز نهیزم

 



 یصحت و زندگ -3  

ما  یهمه در تمام ابعاد زندگ یبرا یتندرست جیسالم و ترو یاز زندگ نانیاطم حصول

ما مهم و اثرگذار است.   یکه داشتن صحت خوب چه اندازه در زندگ میدان یهمه م

 فهیو قادر به انجام کار و وظ میلذت ببر  یکند تا از زندگ یصحت به ما کمک م

هر شخص تحت  م،یخواهد بود که تا مطمئن شو نیمنظور هدف ما ا نی.. به هممیشو

 یو مؤثر دسترس یحفاظت یها نیو واکس هیقرار گرفته به ادو یپوشش خدمات صح

  .داشته باشد

برداشته است، مرگ و  یبزرگ یهاقدم  دار،یاز اهداف انکشاف پا ش،یسال پ ۲۵

حال آمار   نیاست. در ع افتهیازنصف کاهش  شیکودکان و همچنان مادران ب ریم

کودک هنوز  ونیلیم ۶که  نیباال رفته  است. مانند ا یلیاز واقعات خ  گرید یبرخ

 .دهند یخود را از دست م یگزند ،یگبه سن پنج ساله دنیاز رس شیهر سال پ

 تیفیآموزش با ک -4

 یمیدا یآموزش یهافرصت جیو همه شمول، ترو یاز آموزش مساو نانیاطم حصول

حاالت  گریمسلحانه و د یمعارف، فقر، نبردها ۀبد در حوز امدیپ نیهمه نخست یبرا

از کودکان را از رفتن به مکتب  یاریباشد که   بس یدرسراسر جهان م یاضطرار

چهار  ریفق یخانواده ها ودکاندهد که ک یها نشان م یدور نگه داشته است. بررس

 .ثروتمند از مکتب محروم  مانده اند یهانسبت به کودکان خانواده شتریبرابر ب

در مورد ارائه  ادیز  یها شرفتیتا به کنون پ ۲۰۰۰است که از سال  نیخوب ا خبر

در سراسر جهان به همه کودکان  صورت گرفته  ،ییابتدا ۀدر مرحل یمیخدمات تعل

. با سنجش رسدی% م91ها در مکاتب مناطق در حال توسعه، به است. مجموع ثبت نام

 دیقرار دارد، اما با درجه خوب در یمیتعل تیکه وضع میافتیمکاتب در نیسطح ا

 میتا به اهداف تعل میهمه کودکان فراهم ساز یرا برا یگردد تا سطح  بهتر یسع

 التیبه تحص یقابل پرداخت و دسترس ۀنیبا هز یاآموزش حرفه ،یثانو ،ییابتدا

 .میگرد لی... نا یعال

 

 



 یتیجنس یتساو  -5

از  میتوان یدختران ما م و تمام زنان یسازو توانمند یتیجنس یبه تساو یابیدست

در آن  یواقع یدر بخش جندر به معن راتییکه راجع به تغ یبزرگ یها شرفتیپ

 یبه نحو رییتغ نی. اما امیینما یآور ادی سطح جهان صورت گرفته، به افتخار از آن

ان از که  زنان و دختر میدانیم رایاست. ز گرفتهها قرار  استیس ریاز انحاء تحت تأث

  .مختلف قسماً عقب مانده اند یهر لحاظ  هنوز هم در عرصه ها

در کار و مزد زنان و دختران وجود دارد، مراقبت  دیشد یها یهم نابرابر هنوز

 میدر تصم ضیخانه بدون پرداخت مزداست. همچنان تبع یزنان از کودکان و کارها

 ندهیآ یدهنده برا دیوجود دارد که نو  یها نهیوجود دارد. اما زم یعموم یها یریگ

 یدختران ۲۰۰۰با سال  سهیدر مقا ضرکه  در حال حا نیبهتر آنان است. مانند ا

 یتساو ییابتدا میتعل  ۀدرمکاتب شامل هستند. در اکثر مناطق در عرص شتریب

 زین رند،یگ یکه در برابر کارشان معاش م یزنان یصدیشده و  ف تیرعا یتیجنس

 یدستاوردها م  نیکامل به ا یدسترس دار،یاست. اهداف انکشاف پا فتهای شیافزا

 انیزنان و دختران در همه جا به  پا هیعل ضیحاصل شود که تبع نانیباشد، تا اطم

 .است دهیرس

 آب پاک مصؤون -6

فاضالب براي  یۀبه آب پاک و مدیریت پایدار آب و  تخل یاز دسترس نانیاطم حصول

 یپاک و مصؤون ال یدنیمستحق آن است تا  به آب آشام نیزم یهمه هر فرد رو

و  یدنیآشام یاکثر مردم آب صح یبرا کهیداشته باشد. درحال یدسترس ۲۰۳۰سال 

از آنها هنوز محروم  یگرید یاست، اما برخ دهیفاضالب فراهم گرد هیتخل ستمیس

 نیاست. امردم را متأثر ساخته  صدیف ۴۰از  شیاند. کمبود آب در سراسر جهان ب

تا سال  ابد،یادامه  کردیرو نیاست. اگر  ا شیروبه افزا یمیاقل راتییتغ ۀجیآمار درنت

 میتوان یآب متأثر شود. ما م یجینفر ممکن از اثر کمبود تدر ۴  یال  1حداقل  ۲۰۵۰

 شتریب نهیدر زم یالملل نیب یمساع کیاگر تشر میینما جادیمناسب را ا یراهکارها

ساختن  کیمرطوب، باتالق، رودخانه ها و شر یها نیگردد. حفاظت از زم

 کیبه هدف نزد یدسترس یتواند ما را به سو یم زیآب، ن یپاکساز یتکنالوژ

 .ترسازد



 

 پاک و ارزان یانرژ  -7  

 یو مدرن برا داریپا نان،یمناسب، قابل اطم متیبا ق یبه انرژ یاز دسترس نانیاطم

برق داشتند  یبه انرژ یکه دسترس یتعداد افراد ۲۰۱۰تا  ۱۹۹۰ یهاسال نیهمه ب

جهش را نشان  کی شرفتیپ نیاست که ا افتهی شینفر در جهان افزا اردیلیم 1.7به 

ارزان  یبه انرژ شتریش نفوس درجهان، مردم بیباشد. با افزا یداده و قابل مالحظه م

شان را   یو کارخانه ها وتریدارند، تا با استفاده از آن، خانه، جاده، تلفن، کمپ ازین

است که  نیا ی.سوال اصلندیروزمره استفاده نما یروشن نموده و از آن در زندگ

 یگازها ارو انتش یلیفس یهاتا سوخت م؟یپاک را بدست آر  یانرژ  میچطور بتوان

در  ینه کند و منجر به مشکالت بزرگ جادیا میرا در اقل یدیشد راتییتغ ،یاگلخانه

 .!هر قاره نه شود

 یمنابع انرژ  یباال یگذار هیتا با سرما  میباش یشتریب یانرژ یدارا میتوان یما م 

خود را برآورده نموده و با  یها یازمندین  ،یباد ،یآب ،یآفتاب یپاک، مانند: انرژ

  .مینما یریمحافظت و جلوگ ستیز طیمح بیبرق از تخر یاستفاده از انرژ

 یکار مناسب و رشد اقتصاد - 8

  یهمه رشد اقتصاد یبرا ستهیاشتغال کامل و شا ر،یفراگ دار،یپا یرشد اقتصاد جیترو

 ایمعاش  ف،یوظا یحالت مردم  دارا نیدر ا رایاز موضوعات مهم است. ز یکی

کنند.  تیواده ها حمابتوانند از خود و خان قیباشند، تا از آن طر یم یدستمزد کاف

 ۲۵در  -در سراسر جهان در حال رشد هستند متوسط  ۀاست که طبق نیخبر خوب ا

ً یمتوسط تقر ۀدر حال توسعه، نفوس طبق یسال گذشته در کشورها  ادیسه برابر ز با

نفوس کل جهان است. امروز، رشد  ۀبر سوم حص کیاز  شیرقم ب نیشده که ا

 .ستیهماهنگ ن یکار یرویرشد ن ای  شیدر برابر افزا یکار یهافرصت ای یابیکار

 جادیکسب و کار را ا یهاکه فرصت میده جیها را ترو یسیپال میتوان یبرآن، ما م بنا

. ما مصمم میببر نیو قاچاق انسان را از ب یبردگ ،یاجبار یکارها میتوان یکند. ما م

ه زنان و مردان  در سراسر هم یرا برا ستهیاشتغال کامل و شا ۲۰۳۰تا سال  م،یهست

 .میجهان مساعد ساز



 

 ها رساختیو ز یصنعت، نو آور - 9

 ندهیآ یبرا یجامع  و  نو آور دار،یصنعت پا  جیمقاوم، ترو یهاساخت ریز جادیا

 دنیو رس ییبزرگ، مانند اشتغال زا یما را در حل چالش ها یکیتخن یهاشرفتیپ

با  گرید یاز هر زمان شتریمثال جهان ب ۀ. به گوندینما یکمک م یکاف یبه انرژ

که ما  ۀدر ارتباط هستند. به هر انداز هماستفاده از انترنت باهم وصل شده است و با

 اتیشود، به همان اندازه از دانش و تجرب شتریو ارتباطات ما ب میباهم وصل شو

نان در آ تیکه اکثر یانسان اردیلیبه چهار م کی. هرچند نزدمیشویم دیمستف گرانید

 ن،یبراندارند. بنا یهنوز به انترنت دسترس کنند،یم یگرو به توسعه زند یکشورها

 رد،یصورت گ یگذارهیها سرما ربنایها و ز ینو آور ای تیخالق یکه رو ۀهر انداز

 جیترو ،یجتالید یبرداشتن خال انیملت هاست.  از م ۀبه همان اندازه به سود هم

به توسعه  دنیمهم رس یراه ها ،یعلم قاتیتحق یباال یگذار هیسرما دار،یصنعت پا

 .گردد یمحسوب م داریپا

 یکاهش نابرابر -10

: ندیگویاست که م یمیاصطالح قد یالملل نیو ب یدر سطح مل ینا برابر کاهش

به  گاهچیتفاوت ه نی. ارتریفق ر،یو فق شودیثروتمند، با گذشت هر روز ثروتمندتر م

همه فرصت  یتا برا میبساز دیجد یها یسیپال دیاندازه واضح نبوده است. ما با نیا

. میهستند و از کجا آمده اند، فراهم کن یآنها ک کهنیبدون در نظر داشت ا کسانی یها

 یحل هاراه ازمندیاست که ن یمعضل جهان کی داتیدر عا یبدون شک نابرابر

 .باشدیم یجهان

بهتر  یالملل نیو ب یو ادارات را در سطح مل یبازار مال نیکه، قوان یمعن نیا به

و مردم را در قسمت  میاست بفرست ازیکه ن یرا به محالت یانکشاف یکمک ها م،یبساز

کنند.  دایپ یالزم دسترس یتا بتوانند به فرصت ها م،یمصؤون کمک کن یمهاجرت ها

و  میده رییرا تغ یمیاصطالح قد ریمس میتوانیم کردیرو  نیو با ا بیترت نیبه ا

 .میکن جادیبر عدالت ا یجهان نو را مبتن

 



 داریشهرها و جوامع پا -11

ها  مردم د،یدانیکه شما م دارهمانگونهیو پا  ریمصؤون، انعطاف پذ ر،یفراگ یشهرها

 میاز ن شتریکنند. در حال حاضر ب یگدهند، در شهر ها زند یم حیترج یلیبه دال

دو بر سه  ۲۰۵۰آمار تا سال  نی. اکنندیم یگدنفوس جهان در شهر ها زن

فقط "ده بزرگ  ۱۹۹۰. در سال شوندیو شهرها بزرگتر م افتیخواهد  شیبرابرافزا

و هشت  ستیبه ب ۲۰۱۴رقم در سال  نیباشنده وجود داشت. اما ا ونیلیشهر"  با ده م

است.چرا مردم شهر ها را دوست  افتهی شیباشنده افزا ونیلیم ۴۵۳بزرگ شهر  با  

هم  یاند. از سو  یزندگ یبهتر برا یو جا یتجار ،یدارند؟ شهرها مراکز فرهنگ

 .هستند زیفقر ن دیشهرها مراکز شد م،ینگذر قتیحق ازاگر 

 یها مردم خانه یبرا دیبا م،یمساعد بساز  داریپا یزندگ یشهرها را برا کهنیا یبرا

 یشهرک ها میتوان یروندان خانه داشته باشند. ما مو تمام شه میمصؤون  بساز

 میتوان ی. ما ممیو آن را ارتقاء و بهبود بخش میرا در  روستا ها داشته باش یاریمع

 عیوس یهافیو ط میکن جادیسبز ا یفضا م،یکن یارگذ هیترانسپورت عامه سرما یرو

را که  یزهایما چ بیترت نی. به امیکن لیدخ یشهر یها یزیمردم را در برنامه ر

 یازمندیو ن لیرا که مطابق م ییزهایو چ میحفظ کن م،یدر مورد شهرها دوست دار

 .میده رییتغ ستندیما ن یها

 و مصرف مسؤوالنه دیتول -12

و مصرف نا  دیتول ۀویو مصرف در ش دیتول داریپا یاز الگوها نانیاطم حصول

و  کنندیمصرف م ادیمردم مواد ز یفاحش در جهان وجود دارد برخ یها یبرابر

که  ی. درحدکنندیاز مردم مقدارکم مواد را مصرف م ادیهم کم، اما بخش ز یبرخ

که هر  میکن جادیا ییایدن م،یتوانیکند. ما م یشان را مرفوع نه م هیاول یازهاین یحت

 یعیداشته باشد. منابع طب یدارد، دسترس ازین یزندگ یکه برا یزیکس بتواند به چ

 یبعد یکه فرزندان مان و فرزندان فرزندان مان و نسل ها میحفظ کن یمان را طور

  نهاست که ما چگو نیهدف ا نیبه ا دنیرس یمؤثر کنند. دشوار ۀبتوانند از آنها استفاد

 ۀقیرا به طر انباریز یهاو زباله مینما نهیخود استفادة به یعیاز منابع طب میتوانیم

مان را با  یهاو زباله میکاهش ده میها را درسطح جهان تا ن. زبالهمیدرست، دفع نما



مصرف  ادیکه منابع شان را ز یهاو کشور میکن افتیتشبثات، کاهش و باز یراه انداز

 .مصرف کنند تیتا منابع شان را با مسؤول میکن کمکنه کرده اند، را 

 میاقل یاقدامات برا  -13

 یآن کشورها راتیو تأث یمیاقل راتییرزه با تغدر قسمت  مبا یفور یعمل اقدام

در  گرانیاز د شتریازکشورها، ب یاند. برخ یمیاقل راتییتغ دیجهان، شاهد اثرات شد

ها و توفان ،یها، سونامزلزله ۀخسارات ساالن زانینقش دارند. م میاقل بیتخر

خسارات را با کمک کردن  نیا میتوانی. ما مدرسن یدالر م اریلیها مبه صد هاالبیس

 ر،یمتشکل از جزا یمانند محاط به خشکه و کشورها ر،یپذ بیآس یبه کشورها

 .میمقاوم مبدل کن ۀحوز کیو به  میکاهش ده

حرارت را تا  ۀبلند رفتن درج ،یکیتکنالوژ ریو تداب یاسیس ۀدارد که با اراد امکان

 کهی. در صورتمیشدن محدود ساز یصنعت ۀبه تناسب قبل از دور گرادیسانت ۀدو درج

 دار،یاهداف انکشاف پا قیتطب م،یرا متوقف کرده باش میاقل راتییمخرب تغ راتیتأث

برچالش  میتوان یم یو فور ی. با اقدامات عملسازدیمهموار  میاقل رییتغ یراه را برا

 .میآ قیفا یمیاقل یها

 آبریز یزندگ -14

انسان  اردیلیم 3از  شیداربیانکشاف پا یبرا ییایدر و یانوسیمنظم از منابع اق ۀاستفاد

 انوسیباشند. اق یم یو ساحل ییایخود وابسته به منابع گوناگون در شتیبخاطر مع

بودن آب  یاویمیحرارت، ک ۀانسان ها اثرات قابل مالحظه دارند. درج یها در زندگ

انسان ها ارتباط تنگاتنگ دارد. ما امروز سوم  یگها به زند انوسیاق انیها و جر

 یشتیمع ۀاز حد، مورد استفاد شیکه ب میکنیرا در جهان مشاهده م یماه ریذخا ۀحص

توانند،  یکنند، نم یم یو بحر زندگ اهایدر یکیکه در نزد ی. افرادرندیگ یقرارم

 دیکه انسان تول را دیاکسا یاز کاربن دا صدیف ۳۰حدود اها،یکنند. در یبدون آن زندگ

 یم دینسبت به گذشته تول یشتریب دیاکسا یکند. انسان ها کاربن دا یکند جذب م یم

 دیاست. اما نا ام افتهی شی% افزا26یاز زمان آغاز انقالب صنعت اهایدر دیکنند. اس

را  رآبیز یو حفاظت از زندگ تیریمد یبرا یاهداف دار،ی! اهداف انکشاف پادینباش

 .میبخش شتریرا رونق ب یزندگ میتوان یآنان م یریگ یکه با به کار کرده است نییتع



 

 نیزم یرو یزندگ -15

جنگالت،  داریپا تیریمد ،ینیزم یها ستمیکوسیا داریپا ۀاستفاد  جیو ترو میترم حفظ،

ها و انسان نیزم گریمتنوع د عاتیو لچ شدن  و ضا ییصحرا هیمبارزه عل

 نیزم یدر رو یاند. زندگ نیزم یبه  امکانات رو یشان متک یزندگ  وانات،یرحیسا

باشد.  یم یدنیپاک و آب آشام یاز هوا دهاستفا ،ییغذا یاز داده ها هیتغذ ییبه معنا

مانند آب، هوا، خاک تحت کنترول   نیکه منابع زم نیمگر ا ست،ین ریامکان پذ نیا

 .باشد

% جنگالت سطح 30 اهانیگ دهند،یم لیتشک یاهیرا نباتات گ ییغذا میرژ 80%

را پاک و متعادل  نگه  نیزم یکه آب وهوا کندیاست و کمک م دهیرا پوشان نیزم

 یهانیاست. زم زین واناتیها نوع ح ونیلیم یبرا انهیآش نیدارد. ناگفته نماند که زم

 واناتیو نسل ح افتهیگسترش   میقد یبا زمان ها سهیدرجه در مقا ۳۵-۳۰ یزراعت

 .انقراض برده است  و پرندگان را رو به

در نظر دارد  داریخوش بختانه اهداف انکشاف پا م،یبده ریروند را تغ نیا میتوانیم ما

 یها، خشکها، تاالبمانند جنگل ینیزم یها ستمیکوسیتا با حفاظت وباز گرداندن ا

 .سازد ایرا مه زیمسالمت آم ستیز ۀنیزم ۲۰۳۰ها تا سال 

 رومندین یصلح/ عدالت و نهادها -16

 یدسترس یفراهم آور دار،یانکشاف  پا یو همه شمول برا زیجوامع صلح آم تیحما

 ثر، حسابده و همه شمول در تمام سطوحمؤ ینهادها جادیهمه ،ا یبه عدالت برا

 توانندیکشور م کیکند؟ چطور مردم  شرفتیو پ یترق تواندیکشور م کی چطور

بدون  ایخانواده بدهند؟ آ لیکارکنند و تشک ،اموزندیب اموزانند،یخوب شوند، ب یۀتغذ

بدون عدالت، بدون  تواندیکشور چطور م کیهمه مکمن است؟  نیا تیصلح و امن

  یبرخ کهیباشد؟  در حال داشته یقانون صلح  و آرام تیحقوق بشر و بدون حاکم

شود، بخش  یم دهیکه د یبرخوردار اند، اما قسم ینقاط جهان از صلح و عدالت نسب

 نیا ۀمسلحانه، جرم، شکنجه و استثمار که هم یها یریدرگ لیبه دل ایدن گرید یها

صلح و  نیهدف تأم کهیباشد،مواجه اند. در حال یبرسر راه  توسعه م یها مانع دهیپد



کاهش  دار،یاهداف انکشاف پا یاست. مقصد اساس کسانیتمام کشور  یبرا لتعدا

 ییها وجوامع راه حل هادولت نکهیا یبرا شنهادیپخشونت در تمام اشکال بوده و 

  قیکار از طر نیباشد.  ا یکنند، م دایرا پ یو ناامن یریدرگ انیپا یماندگار برا

ساختن   میسه ،یقانون ریغ یها تیفعال انیقانون، کاهش جر تیحاکم تیتقو

 .باشد یم  یحکومتدار تیو تقو یحقوق بشر یدر پروسه ها یمترق یکشورها

 اهداف یمشارکت برا -17

اهداف انکشاف  قیتطب  یبرا ،یجهان  ۀساختن اراد جیالزم در بس اقدامات

فهرست کوتاه  کیبزرگتر ازآن است که  در  اریبس داریانکشاف پا داراهدافیپا

 .خالصه گردد

ماند. از دهکده همواره با  یکوچک م ۀبه دهکد گریاز هر زمان د شیامروز ب جهان

شود. نقش فعال  و  یخود باخبر م یدرون کی لیدر ارتباط است و از مسا گریکدی

 دهیناد نهیدر زم دیرا نبا احانیوس یالملل نیب یانترنت ، اقدامات مؤسسه ها یانقالب

 ی. توافق  عموممیملت ها سپاسگزار باش یکینزد رهم از نقش آنان د دی.  ما بامیریبگ

 راتییاز تغ یریجلوگ یمشترک برا یربر همکا یمبتن یها یازمندیدر مورد ن

کشور  ۱۹۳ رایز ست،یموضوع کوچک ن داریوجود دارد. اهداف انکشاف پا یمیاقل

 .اهداف موافقت کرده اند نیدرمورد ا

توافق نظر داشته باشند، به  یهر موضوع یکشور جهان باال ۱۹۳  یوقت د،یکن باور

 یبرا یراه داریاهداف انکشاف پا تیخواهند آمد! در نها لینا ییهدف نها کی

آمدن  لیبخاطر به بدست آوردن و نا کجایاست، تا ملت ها با هم  گریکدیبا  یهمکار

 !.ندیکار وتالش مشترک نما گریبر اهداف د


