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نتایج متوقعه

ریاست پالیسی اقتصادی
جمع آوری ارقام و هماهنگی
الزم میان ادارات دولتی و
نهادهای انکشافی
1

 Voluntary Nationalترتیب
و ارایه آن سازمان ملل Review
متحد

ترتیب و شریک سازی یافته
های کلیدی گزارش و ارسال

ارایه پیشرفت ها ،چالش ها و پیشنهادات کشور
یک گزارش

%25

در روند حصول اهداف انکشاف پایدار به سازمان
ملل متحد.

آن به سازمان ملل متحد
نهایی سازی گزارش VNR
بروز رسانی ویبسایت اهداف
انکشاف پایدار و نظارت
متداوم از نشر آخرین
دادخواهی برای اهداف انکشاف
2

پایدار افغانستان

معلومات در این ویبسایت
نشر تمام معلومات و ارقام در
مبایل اپلیکیشن جدید اهداف
انکشاف پایدار افغانستان
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اطالع رسانی و بلند بردن سطح آگاهی در مورد
یک گزارش
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اهداف انکشاف پایدار افغانستان
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چشم انداز اقتصادی سال 1400

هفته سوم
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ترتیب گزارش تحلیلی وضعیت فقر
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جمع آوری ارقام و معلومات
از نهاد های ذیربط دولتی.

%25
آگاهی مردم و نهادهای ذیربط دولتی از وضعیت

یک گزارش

فقر در کشور و اقدام الزم با استفاده از منابع و

بررسی ساحات آسیب پذیر از

ابزارها جهت کاهش فقر.

فقر و نقش سکتورها در
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کاهش فقر.
جمع آوری ارقام و معلومات،
و انعکاس شرایط اقتصادی و
اجتماعی کشور طی سه سال
اخیر.
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اطالع رسانی جهت بلند بردن آگاهی عامه و
اتخاذ تصامیم موثر برای تقویت قوت ها و
یک چشم انداز
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کاهش ضعف ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی
کشور.

