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 مقاله اهداف .1
 ،از جمله دخیل نفعانینقش ذ یبا بررس داریو اهداف توسعه پا )2030(برنامه  یساز محلی ترویجمقاله ، این  یدوره ا انیمرور م یهدف اصل

لی افغانستان از نظر فع این مقاله همچنین به بازتاب جایگاه و مردم در افغانستان است. یخصوص سکتور، حکومت، یجامعه مدن یها نهادنقش 

 یردولتیغ یسازمانهاان میها  یهمکار بر تقویت این مقاله بر عالوه،؛ در سطح ملی و محلی می پردازدالذکر اقدامات ذینفعان فوق آت و اجرا

  (A-SDGs) آگاهی و درک چالش ها و فرصت های کلیدی در مورد اهداف توسعه پایدار افغانستان و یخصوص سکتورو  حکومت،  یمحل

 .داردتمرکز  تیجنس یبرابر ژهیکاهش فقر و به و برای

 پس زمینه .2

ف توسعه پایدار که به اهدا (2030)از دستور کار حمایت خود را کشور جهان به شمول افغانستان  193رهبران  2015سپتامبر  25به تاریخ 

(SDGsمعروف است ) اعالن کردند. (SDGsیک برنامه پانزده ساله بوده که برای پرداختن به موضوعات اصلی که جهان ب ) ا آن روبرو است

شرکای  با ده سپرد که همراهافغانستان وعجمهوری اسالمی افغانستان داکتر عبداهلل عبداهلل به نمایندگی از رئیس اجرائیه طرح ریزی شده است. 

(، چشم MDGsهزاره ) اهداف توسعه با داریتوسعه پا (2030)برنامه  ینیگزیجا. نمایندتالش  ملی و بین المللی در راستای تحقق این اهداف

، در حال حاضر و در نیزم کرهمردم و  ی، صلح و سعادت براکرامت" یبرا ینقشه راه جهانبا ارائه و آرمان همه کشورها را  کیانداز استراتژ

نشان را  واالاهداف ه برای رسیدن ب یارزش باالتر نییتعو  یافکار عموم کیتحر، از مشارکتها یدیجد یجبهه ها( SDGs)دهد. مینشان  "ندهیآ

 .، تصمیم گیری را در سراسر جهان تغییر شکل دادنیازهای فوری مردم عادیدادن قرار اولویت این امر با  .دهد یم

(MDGs) از  ،نمودهمک نفر در جهان ک اردیلیم کیاز  شیب یزندگ در سراسر جهان به نجات فقرکاهش با  ،خود طول پانزده سال عمر در

 .تطبیق کرد نیزم ارهیمحافظت از س یرا برا یمختلف یبرنامه ها قیطر ایناز  ه است و همچنانکرد تیحما لیادامه تحص یبرا یشتریدختران ب

باقی ناطق روستایی و شهری ماختالفات بین  و نابرابرینوز هم با چالش هایی از قبیل فقر، گرسنگی، اما تعداد زیادی از مردم در سراسر جهان ه

، ناتوانی یا ا توجه به سنری برخوردار هستند بپیشرفت برای دور زدن زنان و کسانی که از امتیازات کمتجریان آموزش با کیفیت و . مانده اند

 .ا ادامه داردقومیت آنه

در سال ، یت و ترویج برابری در سراسر جهان، ارائه آموزش با کیفزندگی مردمرفاهی  سطح، برای غلبه بر همه این اختالفات و باالبردن بنابراین

باال به پایین با رویکرد که  (MDGs) برخالف. آغاز شد (SDGs) اهداف توسعه پایدار یعنی )2030(برنامه جدید توسعه مردم محور  2015

، ، روشنفکرانعوام، مردم جامعه مدنی نهادهای در مشارکت باعملی  روند به صورتو این ، رویکرد جدید از پایین به باال بوده بودطراحی شده 
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کشور  100در بیش از  موجود انو مشاور حضوری و غیر حضوریو دانشمندان از سراسر جهان ، اعم از  کدرهای علمی، خصوصی سکتور

  طرح ریزی شده است. جهان

و  یمنطقه ا تحت ،یدر سطح جهان، منطقه ا یبه اقدامات ازیاست که ن ندهیتوسعه آ یکشور برا 169 کیچشم انداز استراتژ (2030)برنامه 

 به صورت کل اهداف توسعه پایدار را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم بندی نمود:  .دارد یمحل

 . تشکیل شده است (SDGs) است از هفت جزء (MDGs) تمدیددر حقیقت که دسته اول 

 چتررا در زیر  10 و 9،  8)مشاغل ، زیرساخت ها ، صنعتی سازی و توزیع( است که اهداف شماره  یت یعنیبیشتر مربوط به شمول دومدسته 

  .خود قرار می دهد

 ،بع و محیط زیستمناتغییر اقلیم، ، مصرف و تولید" زیآب موجوداتشهرها و جوامع پایدار، زندگی  شامل: هفت هدف آخر را که سومدسته 

 .در زیر چتر خود قرار می دهدرا  ؛و مشارکت جهانی برای آن و ابزار اجرا ،صلح و عدالت

و  یائل فشرده کشوربه منظور مقابله با مس .ه استامضاء نمود را برای عملی کردن (SDGs)برنامه  کشوری است که 169افغانستان یکی از 

هدف  استثناءرا به  پایدار اهداف توسعه هیکرده است که کل هیجامع ته یاستراتژ کی، دولت افغانستان یتوسعه جهان ندیبا فرآ یتوسعه محل وندیپ

محاط به  یغانستان کشوراف میباشد و از اینکه ییایو منابع در اهایها ، دربحر از  داری)حفاظت و استفاده پا شامل 14. هدفدهد یپوشش م 14

 .(است دهش خشکه است از این بخش مستثنا

طبق گزارشات  .کرد تکمیل 2018 چتا مار 2016 مارچماه از  ادامه داشت دو سال برای را که( A-SDGsپروسه های)افغانستان روند ملی سازی 

 (A-SDGs)و  نموده ردیفهم  و یساز بومی ،خود یی توسعه یرا با برنامه ها (A-SDGs) 2018مبر سال ، دولت قرار بود تا نواقتصادوزارت 

روند در معرض ین ادهد که  یموجود نشان م اطالعاتحال ،  نی. با ایی درآوردشروع و به مرحله اجرا یعملگونه ب 2019سال  جنوریتا را 

  .قرار گرفته است ،یمال یها تیمحدودو  یفن تیظرف موجودیت، عدم در سراسر کشور یاز جمله ناامن یمختلف یها چالش

 فغانستانتوسعه پایدار در ا وضعیت فعلی اهداف .3

بررسی شود که آیا  یینه حکومت به گو ییتوسعه  یاست که برنامه ها ی، ضروراینکه از جریان اهداف توسعه پایدار در افغانستان بدانیم یبرا

 این برنامه های توسعه ای با اهداف توسعه پایدار هماهنگ است؟ و اگر است چگونه؟

و فساد گسترده ای در  ، اقتصاد رو به کاهش است ، ناامنی رو به افزایش استگی می کنندانستان زیر خط فقر زنداز جمعیت افغ یبیش از نیم

 .میباشداز موارد مذکور  یمقابله با بسیار یبرا یطرح (SDGs)که  ، به نظر می رسد وجود دارد بین نهادهای دولتی
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 یقدرتمند یتصادو اق یاسیس یها ستمیس یشود و دارا لیو پر جنب و جوش تبد زیصلح آم کیجامعه دموکرات کیافغانستان به  نکهیا یبرا

رسد  ینظر م کند ، به نیتضم یریگ میحال نقش مردم را در تصم نیکند و در ع تیآن حما یو فرهنگ یمذهب یغن یباشد که از ارزش ها

(SDGs) یورود برنامه ها .خواهد بودبرای آن مناسب  یها نهیگز زا یکی (SDGs) کشور در  اینکه نانی، اطمای حکومت توسعه یبرنامه ها به

 .را ایجاد خواهد نمود ،پررونق قرار دارد یبخش خصوص کیبا  ی، رشد اقتصادصلح، رونق ریمس

را با  هداف توسعه پایدارا یساز یملو  یساز جریانروند رهبری تا  سپرد فهیوظ اقتصادوزارت به افغانستان  شورای وزیران، 2015بر واکت 7در 

 نیا نیهمچن جام دهد.آن ان شرفتیو نظارت بر پ یابیرد یبرا یقو زمیمکان یو آماده ساز ربطیذ نفعانیذ نیب ی، هماهنگیفن یرهنمودها وصل

 ه عهده داشته و همچنانب گرانیو د یخصوص سکتور، ها پوهنتون، یجامعه مدن یها نهادمانند  یمتنوع نفعانیذ تیظرف ارتقاء فهیوزارتخانه وظ

   .به عهده دارد، را ازیمنابع مورد ن یریو به کار گ جیبس ،(SDGs) یساز یمل دامنهدر 

اهداف و  که ،تشده اس ایجاد یهامجموعه نهاد" اقتصاددر وزارت  (SDGs)به گفته حفیظ اهلل آصف مسئول ارتباطات و دادخواهی پروژه 

ه ب - 2030افغانستان به سمت برنامه  رفتشیپ یریاندازه گ - یچارچوب شاخص مل کیاند و عالوه بر آن  ساخته یملرا   یجهان یشاخص ها

 (A-SDGs)اهداف ": توسعه افغانستان ، افزود یبا برنامه ها (SDGs) یهماهنگ تیدر مورد وضع یدر پاسخ به سؤال یو ".است دهیرس بیتصو

 .استشده تشخیص ،  کشور هستند یتوسعه برا یچارچوب ها نیتر یکه اصل (A-SDGبا ) (NPP) یمل تیده برنامه اولو رای هم ردیفیب

 یگ سازد تا تمام اهداف ملهماهن (A-SDGs)بودجه و خارج از بودجه را با  نیب یدر حال حاضر در تالش است تا برنامه ها اقتصادوزارت 

(SDGs) در سراسر  شرفتیو گزارش پ یریاندازه گ یو داشبورد برا کپارچهی نظارت و کنترول، چارچوب منعکس کند یرا در سند بودجه مل

 "کند. میدولت را تنظ

 ینارهایسم قتصاداوزارت آن پس از  آغاز و 2016در سال  (SDGs)شدن  یدهد که روند مل ینشان م اقتصادوزارت ارائه شده توسط اطالعات 

، یمدن ی، گروههایخصوص سکتور، با دارندبه عهداه  را  (SDGs)اهداف  یبرخ یکه اجرا ربطیذ یآموزنده و جلسات مشاوره با موسسات دولت

 یرا برا ییو اجرا یرساختا یها سمیمکان اقتصاد، وزارت در مرحله بعدنمود.  برگزاراکادمیک ، مردم و مؤسسات یالملل نیو ب یمل نهادهای

( و چارچوب صلح و NPP) یمل تیاولو یمانند برنامه ها یتوسعه مل یآن با برنامه هاساختن  ردیفهم و  یساز یاز مل (A-SDGs)ترجمه 

 کرد. ایجاد( ANPDFافغانستان ) یتوسعه مل

-Aافغانستان ) داری( با اهداف توسعه پاNPP) یمل تیاولو یبرنامه ها ردیف سازیهم "عنوان  تحت راًیکه اخ یسند از آصف گفته های آقای

SDGs)"  ادغام  یدولت برا یسند تالش ها نای .کند یم تیحما ،اقتصادتوسط وزارت منتشر شده(A-SDGs)  در(NPP) سازد  یرا آشکار م

این سند وسیله گسترش خدمات اساسی اجتماعی و توانمند سازی جوامع در مناطق شهری و  ".( استCC)ی شهروند میثاقاز آنها  یکی که
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، یدر طراح (CDC) یمحل انکشافی یدهد تا شوراها یاجازه م ای پروژه توسعه نیا ."روستایی برای دستیابی حکومت به اهداف توسعه میباشد

 کنند. اشتراک نهبه طور فعاالی محل زراعتاز بخش  یبانی، اعم از بهداشت، آموزش و پشتیارائه و نظارت بر خدمات اجتماع

، یوامع محلجمدت  یطوالن یرشد اقتصاد تسهیلکار مناسب و از  جادی، ای، رفع گرسنگ کن کردن فق شهیر"ی شهروند هدف پروژه میثاق

 ."ی استا هیمرکز و مناطق حاش نیموجود ب یاف هاگو برطرف کردن ش (CDC) قیاز طر یتعامل جوامع محل شیافزا

دالر کمک بالعوض  ونیلیم 100و تاکنون  دیسال است که در سه مرحله به اتمام خواهد رس 10برای مدت پروژه  نیسند ، ا نیبراساس ا

 27برنامه در مجموع  نی. ااست حال اجرادر پروژه در در سراسر کشور  4000به  کیپرداخت کرده است ، و در حال حاضر نزد اجتماعی

 ،نشان داده شده است 1همانطور که در شکل  -13و  7،  2،4 ، 1دهد، که در درجه اول اهداف  یقرار متحت پوشش را  (A-SDGs)هدف 

 . داردچتر  ریدر ز
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 میثاق شهروندی ردیفیهم 

ردیف هم  را برای (A-SDGs)بودجه  نیتأم سینو شیپ اقتصادکه وزارت  هویدا میگردد آصف، یارائه شده توسط آقا اطالعاتبراساس 

 متفاوت های استیس و یثبات یب ی،عدم آگاه چون موجود در افغانستان اتانیکه جر سازد یخاطرنشان م یو آماده کرده اند. (SDGs) سازی با

 .میباشد )2030(به دستور کار  یابیدست یبه عنوان موانع اصل

از  رحله دومبوده و م 2020-2018 یاز سال ها مرحله اولشود ،  یم میبه دو مرحله تقس (A-SDGs) ی، روند اجراآقای آصفبه گفته 

 نهی، هزیبند تیاولواز طریق  (A-SDG) ردیفیو هم  سازی انیجر، از جمله یعمده ا یها تیمرحله اول شامل فعال .خواهد بود 2021-2030

وی می افزاید  است. یمل یها استیمختلف با برنامه ها و س نفعانیذ یفن تیظرف جادیو ا یبخش یآگاه یها نی، استقرار کمپیساز ی، محلسنجی

 (NPP)( و ANPDFافغانستان ) یصلح و توسعه مل برنامه فراتر از چارچوبکه را  کیژیچشم انداز استرات کی سینو شیپ اقتصادوزارت که 

ترسیم در افغانستان  ییراهنما و تیهدابرای را  (A-SDG)به اهداف  یابیساله دست 10 یژیاسترات نیا، که نگاشتهاست را  داریتوسعه پا یبرا

 ه است. نمود

 

 

 نفعانیو نقش ذ اهداف توسعه پایدار در افغانستان یساز یمحل. 3.1

 یمحل بخشبا  یتوسعه جهان "وندیپ"در مورد  شتری، اما ببوده یدر سطح محل ،یالملل نیاهداف ب وروداز  به عالوه (A-SDGs) یساز محلی

 تیحما میباشد. دارند دیدش ازیکه ن یی، افراد و خانواده ها، جوامعمردم محل یزندگ رییدر مورد تغ شتریبموضوع  نیا ه ای،فتچنین گ است. با 

 اریبس "دگذار یکس را پشت سر نم چیه"که  یمحل تیواقع کیبه  یجهان یایرو کیبه عنوان  (SDGs)و مشارکت مردم محل در ترجمه 

 هستند. یاصل نفعانیذ ،روند اجرادر آنها  رایمهم است ز

در  یمحل ممثلین دخیل ساختن نیبنابرا ؛آگاه هستند یو اقتصاد یاجتماع طی، شرایجوامع محل یازهایاست که مردم محل از ن نیا گرید لیدل

همراه و  یبدون مشارکت جوامع محل .باشد یروند منبع خوب نیکمک به ا یتواند برا یم ،اندکشمکش  درگیرمانند افغانستان که  یکشورها

 .شوند یمواجه م یشماریب یبا چالش ها یخصوص سکتورو  ی، جامعه مدن یدولت ریغ ی ودولت یها نهاد  ،(SDGs) یدر اجرا ناآنساختن 
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 یدر اجرا ماًیمستقکه  وجود ندارد مردم( نهادها و ،  یخصوص سکتور)ی از خاص ممثل چیدولت ه به استثناء دهد که یموجود نشان م نوشته های

ین روش ها در روند اجراء مشغول یکی از ابه  ممثلین نیوجود ، همه ا نیبا ا ؛شده باشد دخیل یمحل ای یدر سطح مل ای (A-SDGs) یبرنامه ها

 اند. 

 

 

 در افغانستان داریو اهداف توسعه پا یسکتور خصوص .3.2

 (A-SDGs) یدر اجرا یبه طور رسم یدولت و هم بخش خصوص، تاکنون هم افغان زنان  عیاتاق تجارت و صنا سیرئ قفاو یژهمنخانم به گفته 

-A) یو اجرا یآگاه ی، برنامه ها یساز یمانند محلهات  از ج یاریدر بسدولت را با که ما منظم  یکردیرو چیه"گفت:  یو نبودند. کیشر

SDGs )کارخانه و  سبز هستند یانرژ نهیدر زم ییپروژه ها یدر حال اجرا یخصوص سکتور مؤسساتاز  یاریاما بس .وجود ندارد ،مشارکت دهد

 "کنند. یمختلف کار م ساحاتدر  نیز کوچک مؤسسات ریشغل کمک کرده و سا جادیکرده اند که به ا سیرا تاس یها

است  دهیعق نیبر ا نیز او رایندارد ، ز خانم وافقبا نظر  یتفاوت چی، هاتاق های تجارت و صنایع افغانستانمعاون  یرزیالحق وز اءیضآقای  دیدگاه

ی را در خصوص سکتورآنها، دولت  یتالش ها رغمیعل یرزیوز آقای به گفته .دهد ینم یخصوص سکتوربه را  الزم است که دولت ارزش

 نی، بنابرکند عملیرا  (A-SDGs) موارد تواند همه ینم ییدولت به تنها"اظهار داشت که  نیهمچن یاست. و دخیل نساخته (A-SDGs) رایزنی

 ."است یاتیح اریبس یساز محلیتا  هیاز مراحل اول یخصوص سکتوردخالت 

به  اقتصادو وزارت  (A-SDGs) ییاجرا تهیکم"اظهار داشت:  اقتصادوزارت از  آصف ی، آقا (A-SDGs) نفعانیبا ذ یاما در پاسخ به هماهنگ

ادامه داد:  یو .استکرده  دخیل،  یو محل یمل یاجرا یابزارها تیتقو یو رسانه ها را برا یخصوص سکتور، یمدن ی جامعهانهادهطور گسترده 

 
 
اهداف توسعه پایدار 

 افغانستان 

 حکومت 

 
بخش 

 خصوصی

 جامعه مدنی 

 مردم 
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 یخصوص سکتورو  صنعت کاران یو رهبر ینسبتاً قو یاجتماع هیبا سرما یجامعه مدن با مشارکت نهادهایهمواره در ایم رابطه جلسات  نیا"

اطالعات  ی، مشورت و به اشتراک گذار یهماهنگ عدم وضوح در موردبر  ضد و نقیض خانم وافق و آقای آصفات ی. نظر"در کشور بوده است

 است.  دیگریدوش مسئولیت بر  بر انداختنشان از  یمختلف سع ممثلینبه عنوان بوده و 

یه می شود توص اقتصادبه وزارت  صیخصو سکتورو منظم بین دولت و  یکه در صورت عدم وجود مشارکت رسم اظهار می دارد وافقخانم 

وزیرزی و وافق  .رار دهندمربوطه ق( A-SDGs) ذیلمذکور را جمع آوری کرده و آن را در  ممثلیناجرا شده توسط  یپروژه هااطالعات که 

توانسته است جلسات نموجود نشان می دهد که دولت  نوشته های .می تأکید میورزندعمو یده یآگاه یبرا یقو نیکمپا کیبه  ازینبر   هر دو

از آنجا که ماید. نبرگزار  ،خصوصی را هدف قرار دهد سکتوراطالع رسانی ترتیب دهد یا طیف گسترده ای از فعالیتهای آگاهی بخشی را که 

 سکتورشویقی برای ت وجهبه دولت پیشنهاد می کند که یک  خانم وافق، بسیار مهم است(  A-SDGs) سازی محلیخصوصی در  سکتورنقش 

 .خصوصی ایجاد کند

مه های مربوطه در خصوصی برای آگاهی و سایر برنا سکتورتوسط  وجهتشویقی مسئولیت ایجاد می کند و این  وجه، طرز دید خانم وافقطبق 

اجتماعی خود  ترکمش خصوصی فاقد منابع برای انجام مسئولیت سکتور: ساختوی خاطرنشان  ، چنانچهسطح محلی مورد استفاده قرار می گیرد

خصوصی  سکتور ."لت استکار دوها  واقع ایندر ، تصحیح مدیریت ناکارا مصرف شد که و منابع برای تأمین امنیت دالرقبالً میلیون ها ". است

 یز همین طریق ظرفیت فنرف کند و ا، برطگرددروزانه آنها می های ها در فعالیت انتظار دارد که دولت تعدادی از مشکالت را که مانع راه آن

 .دسازی آنها کارآمد خواهد بو محلیکه در مرحله اجرا و  نمایدتقویت ( A-SDGs)خصوصی را در رابطه با سکتور

 در افغانستان داریو اهداف توسعه پا یدولت ریغ ینهادها .3.3

 ناموفق بوده است. ریامه فراگبرن کیدهد که تا کنون  یدولت افغانستان را نشان م ی، ناتوان (A-SDGs)در روند  یاصل ممثلینعدم مشارکت 

در شان  تیصالح بوده و لیبا وزارت اقتصاد دخ یدولت ریغ یو سازمانها یجامعه مدن نهادهای، (ACBAR) کارمند یاحمد دیطبق گفته جاو

 .و بازخورد دهنده محدود است تیمشاور حد

که مانند  یکیپ تخنکه چهار گرو تذکر داده استبا دولت،  یدولت ریغ یو سازمانها یجامعه مدن نهادهایروش ارتباط در مورد  دیجاو یآقا

 یهر گروپ دارا. تموجود اس بنا ریو رشد اقتصاد و ز یاعماجت تیو حما طیمح م،یو دولت، زراعت و انکشاف دهات، صحت، تعل تیآنها امن

 .انتخابات شفاف انتخاب شده اند کی درباشد که  یم یجامعه مدن نهادهایو  یر دولتیغ یسازمنها نیچند

 ریدر افغانستان تاث داریاهداف توسعه پا یابیدر کام یدولت ریغ یو سازمانها یخصوص یبخش ها ،یجامعه مدن نهادهایقبال ذکر شد،  کهیقسم

 یکننده نبوده و تنها در بخش ها قیتطب یشرکا رسم یدولت ریغ یو سازمانها یجامعه مدن نهادهایفعال،  یبرا د،یبسا مهم دارد. طبق گفته جاو
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افغانستان و  داریدولت در قبال اهداف توسعه پا شرفتیو نظارت از پ یعامه در سطح محل یبلند بردن اگاه ینظارت، سهم گرفتن در برنامه ها

 .ندینما یم تیفراهم نمودن بازخورد الزم مربوطه فعال

دولت و  انیم یهماهنگ ،ممه یها ازیاز ن یکی" دیگو یمشابه خود را ابراز داشته و م ینگران ،فردا یسازمان افغانستان برا سیرئ یاری نهینگ

پیشبرد " دینما یم شنهادیپ ی. و"دولت و سازمانها وجود ندارد انیامور م بیتعقو تبادله افکار  ،ینوع هماهنگ چیفعال ه یباشد، و برا یم سازمانها

 دینما یابراز م یدولت ریغ یاز سازمانها یرا در مورد بعض شیخو ینگران هم نی، با ا"استدر هر سطح  هاافغان  تیمسئول داریتوسعه پا فهداا

 .شود یم رگید یدولت ریغ یسازمانها روند مشارکتنموده و مانع  یمراحل دستکار یط یدر تمام یدولت ریغ یاز سازمانها یکه بعض

 روابطست که ااز آن  یمصاحبه صورت گرفته است، حاک یاز و قیتحق نیکه در ا یدولت ریسازمان غ یک ندهینما یگفته ها گریطرف د از

 دارد. شتریب هیبه تقو ازین مردمجامعه مدنی و با  و وزارت اقتصاد هیاجرائ استیمربوطه ر یها پارتمنتید

نظر است که  نیه ا. و بیک داردسمبولنزد دولت نقش  افغانستان داریتوسعه پااهداف تطبیق  در یدولت ریغ یسازمانها که ستمعتقد ا یو 

 گریو د معه مدنیجا یساز لیدخ یدارد تا دولت قدمه ها دی، و تاکاندمحدود بوده و تنها نظاره گر  یدولت ریغ یسازمانها یها تیصالح

 .مستحکم بسازد ،بودن شان یافغانستان در صورت جد داریرا با اهداف توسعه پا دخلیذ یسازمانها

 یها نهاد ،یدولت ریغ یاسازمانه عیافغانستان و وزارت اقتصاد به شکل وس داریارشد اهداف توسعه پا تهیکه کم دیگو یم آصف یحال آقا نیا با

 یسازمانها تیمولشامر باعث  نیساخته اند. که ا لیدخ یکننده گان محل قیتطب تیو رسانه ها را جهت تقو یخصوص یسکتور ها ،یمدن جامعه

 .نمیبردام ن یمشخص یمحل کیگردد، و از کدام شر یدر کشور م یخصوص یو سکتور هاصنعت کاران و  تریقو یمحل هیبا سرما یدولت ریغ

 افغانستان داریاهداف توسعه پا یمل تهیو کم یکار گروپ
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 یشاروال تیمعاونر د یشهروند میثاق سیرئ یاحمدز یعبدالبار ،یدولت ریغ یدر قبال نقش سازمانها یاریاقای و  دیجاوآقای  هینظر برخالف

درخواست کرده اواخر  در اینمحل  یها در اداره مستقل ارگانها یشاروال تیدر مرحله اول معاون" دیگو یم نیمحل چن یاداره مستقل ارگانها

که نقش  دیگوی. و م"ندینما میاداره تسل نیبه ا یمختلف محل یپروژه ها قیرا جهت تطب شیخو یها ستدرخوا یدولت ریغ یتا سازمانها

 .موثر است اریبس یبه سطح محل یشهروند میثاقبرنامه  قیدر بخش تطب یدولت ریغ یسازمانها

 داریاهداف توسعه پا یمشورت جوامع .3.4
 نیه آن از باال به پائب یکه شکل دسترس هزارهآنها است. برخالف اهداف  شکل دستزسی به هزارهو اهداف  داریاهداف توسعه پا نیفرق ب گانهی

 .باشد یاز صد کشور م شتریب ها نفر از ونیلیم یساز لیدخ جهیبه آن نت یشده است، که دسترس نیزایبه باال د نیاز پائ داریاهداف توسعه پا ،بود

 دارد کمک اقدام عاجل ضرورتکه  یموضوعات ضرور یبند تیواول یسازان برا یسیپال یو همرا دانندیرا م شیخو اتیمحل ضرور مردم

 .مینمایند

 خیبه تار "فغانستانادر  داریمحل در تحقق اهداف توسعه پا ریتاث"ورکشاپ را تحت عنوان  (CAID) دفتر یبا همکار افغانزنان  یمیتعل مرکز

 ندهیف و نمامختل یاز بخش ها یدولت ریغ یپروگرام سازمانها رانیتن مد 7ورکشاپ  نیبر گزار کرده است، که در ا 2019 یبرورف 14

(ACBAR) اشتراک کرده بودند. 

 میفغانستان، تنظا داریاهداف توسعه پا یساز یمل یفعل تیعوض یو تمرکز مشخص باال داریاهداف توسعه پا یریکنندگان جهت فراگ اشتراک

را  شیخو کیژیستراتاپالن  یدولت ریغ یچرا سازمانها نکهیا تیاهم یورکشاپ باال نی. در انداشتراک کرده بود در این ورکشاپ آن قیو تطب

قبل و بعد از ورکشاپ  یابیارز اشتراک کنندگان دانسته های یابیارز یبود. برا دهیتمرکز گرد ندینما بیترت فغانستانا داریمطابق اهداف توسعه پا

قبل از ورکشاپ  یابیبا ارز سهیرا در مقا داریاهداف توسعه پا یریفراگ شیافزا صدیف 75بعد از ورکشاپ  یابیارز یها افتهیصورت گرفت. 

 .دهدینشان م

تماع را به عنوان یک بخش ضرورت اج تا نمود یجامعه راه انداز یتنرا بر مب یقین تحقزنان افغا یمیمرکز تعل ،برنامه تیاهم بهتر دانستن جهت

نستان افغا داریه پاتحقق اهداف توسع تیو موثر داریاهداف توسعه پا (CAID) دفتر  شرکای محلی یریگ ادیاز هم ردیف سازی و تمرین برای 

 .تطبیق کنند.در محل مربوطه شان 

. دیگرد بیترت قیتحق سواالت ،برنامه یبند تیو اولو گرید یدولت ریغ یو شرکاء سازمانها (CAID) دفتر یهمرا ق،یدق یاز مشوره و بررس بعد

 .بود دهیگرد بیترت داریاهداف توسعه پا 5و  4، 1به اساس اهداف شماره  قیتحقتمام سواالت 
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سواالت  یی. رهنمابوددارند انجام نشده  یدسترس یدولت ریغ یکه سازمان ها یو جا یمشخص و علم یرینمونه گ قیاز طر قیتحق نیچه ا اگر

 یندگان مصاحبه حضورآن از معلومات ده یدر پهلو. دیگرد یجوانان، سالمندان و خانم ها جمع آور یگفتگو همرا قیو معلومات از طر بیترت

 کیاز  یقیتحق هیاوراق جواب نیکشور صورت گرفت. که ا نیافغانستان در ا داریاهداف توسعه پا )آپدت( و حالت بروز شرفتیپ تیجهت تقو

 .دیگرد یشمال و مرکز افغانستان جمع آور ،یجنوب شرق ،یغرب ساحاتاز  تن افراد کی

 ییر جهت شناسا( دSDGs)اهدافر یهم مس یدولت ریغ یو برنامه مردم گرا توسط سازمان ها یمشارکت جوامع محل شتریب ق،یتحق یهدف اصل

 یقاتیتحق تیفعال نیر مهم ااز عناص گرید یکی ( بوده است.A-SDGs) یساز یدر محل یدولت ریغ یو برجسته کردن نقش قابل توجه سازمان ها

را  ییو پروژه ها برنامه هااند (CAID) دفتر یمحل که شرکای یردولتیغ یسازمان هااز اینکه  نانیاطمحاصل نمودن  ،اطالعات یجمع آورو 

در روزه  کی جامع آموزشه ،یک برنام یمحل یردولتیغ یسازمان ها به گونه یی که در سطحد. نباش (A-SDGs)که مطابق با  یاورندبوجود ب

نقشه راه  قیاز طر (A-SDGs)کار خود را در به آنها کمک کرد تا چگونه  قیتحق یها افتهیدادند ،  جامکابل اندر (AWEC) یدفتر مرکز

 .شامل کنند یسازمان

که به منظور مقابله  ن میدهدنشا یمردم محل یدگاههایحال د نیو در ع قیتحق یالگو ،ستین قیتحق نیا ه هایافتیبر  یمقاله صرفاً مبتن نیاگرچه ا

ای انند سازمان هم گرید ی، هم دولت و هم شرکایزنان و آموزش در سطح محل یبا موضوعات فشرده مختلف اعم از کاهش فقر تا توانمندساز

مانند سازمان  ممثلین ری، ساندارد یکه دولت به آن دسترس یدر مناطق د.تفا کنیا یتواند نقش مهم یم یو بخش خصوص ی، جامعه مدنغیر دولتی

 غیردولتی یتواند به سازمان ها یمها  افتهی نی، ا نیبنابرا باشند. دیمف اریتوانند از نظر ارائه خدمات به آنها بس یم یو بخش خصوص غیر دولتی یها

که (A-SDGs)تراز با  هم ییپروژه ها و برنامه ها ،ساخته شاملکنند ، کمک کند تا مردم را  یم تیو دولت که در مناطق دور دست فعال یمحل

ه منتقدانه یک تحلیل به گونکند تا  یکمک م یردولتیغ یبه دولت و سازمان ها نیهمچن .کنند یطراحرا  ،کند یکمک م یمردم محل یازهاین به

دولت قادر خواهد  نیبنابرا ؛خواهد بود یعمل اریبس( A-SDGs) یساز محلی، روش نیداشته باشند. با ا یجامعه محل یراجع به ورود و تجزیه

 دهد. وندیپ یجهانتوسعه را با  یبود تا توسعه محل

 چالش ها و توصیه های پالیسی .4

 چالش ها .4.1

، مطالعه هم نیبا ا ،ه باشدوجود داشت(A-SDGs)در ساختار موجود  یشتریب یمحدود و مصاحبه ها ، ممکن است چالش ها قاتیبا توجه به تحق

 برجسته لیز ی، چالش هادو افرا یخصوص سکتور، ی، جامعه مدنم مصاحبه و گفتگو با مقامات دولتو انجا(A-SDGs)مطالب موجود در مورد 

 شده است:
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1- (A-SDGs)سواالت ای ارائه شده به هاست. براساس پاسخ  یدیجد دهیپد یاز افغانها از جمله مقامات دولت یاریبس یهنوز هم برا

 ندارند. (SDGs) ای )2030(درباره برنامه  یکاف یآگاه ی، افراد عاد قیتحق

سازمان  ای یامعه مدنو ج ی، بخش خصوص کدرهای علمی)دولت ، مردم ،  نفعیمشارکت چند ذ ایبه تعامل  ازین(A-SDGs) یاجرا -2

 .اند(A-SDGs)و دانش در مورد  یفن تیفاقد ظرف نفعانیذ نی، اکثر انیبنابرا .دارد (غیر دولتی یها

در سراسر کشور و  یامننا ، اما آنهاکنند یم فایا(A-SDGs) یندهایدر فرآ ینقش مهم غیر دولتی یو سازمان ها یخصوص سکتور -3

 کنند. یم ادشان یچالش عملکرد نیبه عنوان مهمتررا کمبود منابع 

 دولت است. یرو شیدر پ یچالش اساس کی یدولت ریو غ یدولت یدستگاهها هیکل تیامن نیو تأم(A-SDGs) بودجه نیتأم -4

مراحل  هیتواند کل یمهم است که م یچالش ها ریسا یارتباط یرساختهای، مهارت ها و ز ی، فقدان منابع فن آوریفن تیاز ظرف یجدا -5

(A-SDGs) ل مواجه کند.شکمبه را 

 .قیو دق نانهیواقع ب اطالعات قیتلف راهکار و عدم وجود (A-SDGs)اطالعات محدود در مورد  -6

 اقدامات چشم گیر در زمینه صورت نگرفته است.چالش است و تاکنون  کیهنوز  (A-SDGs) یساز محلی -7

 وجود ندارد.(A-SDGs) یساز محلیدر مورد  و واضح راهکار مشخص -8

  .نفعانیذ نیمناسب ب یعدم هماهنگ -9

 توصیه ها .4.2
و هدف (SDGs)از  فیضع یمسئله آگاهبه تواند  یارائه دهد که با آن م دهی یروشن و فشرده آگاه یاستراتژ کی دیدولت با -1

حج و زارت ومانند  ربطیذ یتواند مؤسسات دولت یدولت م قیطر نیاز ا کند. یدگیرسرا  "کس عقب نماند چیه" یعنیآن  یاصل

 .بسازد شاملرا  رهیو غ اوقاف، ارگان های محل

a.  تیتواند در مورد اهم یم حج و اوقافبه عنوان مثال، وزارت (A-SDGs) یدستورالعمل ها یوالو ولس قریه جاتدر سطح 

 صادر کند. نید یعلما یرا برا

b. یمراکز شهر در یغاتیتبل یتابلوها نصبمانند  یقو یعموم ی، انجام کارزارها اکادمیک، مؤسسات یمشارکت جامعه مدن 

  باشد. یتواند کمک بزرگ ی، بزرگراهها م

c. تیاز اهم یآموزنده که حاک ریها و تصاو ی، آگهییویدیو کوتاه یها پیساخت کل (A-SDGs) ،اریزبان بس کیه باست 

 است. یاجتماع یها شبکهو  یاصل یرسانه ها قیآنها از طر غیو تبل یمحل

d. یحاک یی کهو گفتگوها ییویراد یبرنامه ها نی، بنابرادهند یگوش م وهایبه راد ییدر مناطق روستا اکثر مردم افغانستان 

 .پخش شود عام فهم اریزبان بس کیبه (است، A-SDGs) تیاز اهم
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e. از  یآگاه ی افزایشبرا یفعاالن جامعه مدن غیر دولتی یا یمشارکت سازمان ها(A-SDGs)ی وارید یها ینقاش قیاز طر

 باشند. یبهتر نهیتوانند گز یم ی مشابههنر و سایر کارهای

ی ، سازمانهایخصوص سکتوردولت،  از قبیل نفعانیذ هیکند که کل هیرا ته یطرح دیباقتصاد ، وزارت ابه اهداف خود یابیدست یبرا -2

 یتواند همکار یطرح م نیا دخیل سازد.(A-SDGs)مراحل  یرا در تمام یجامعه مدن نهادهای، مردم و  کدرهای علمی، غیر دولتی

 کند. تیتقوسیستم نظارت و ارزیابی ها و  استیس نیدر تدو یو منطقه ا یدر سطح مل اروی توسع یو شرکا نفعانیذ نیا نیب

 ی، سازمان هایخصوص یکارمندان دولت، بخش ها تیظرف تیتقوپروری جهت  تیظرف یبرنامه ها پالن ها جهت تدویر نیتدو -3

 دخیل اند. که افراد ریو سا غیر دولتی

مانند سازمان  دخیل اند: اریبس در سطح محل که یمحل ممثلینافراد و میان  یمشارکت کردیرو کیبه  ازین(A-SDGs) یساز محلی - -4

 .را دارد  یو بخش خصوص یو جامعه مدن غیر دولتی یها

 .در سراسر کشور یکیزیف یرساختهایبهبود ارتباطات و ز -5

 یحال روشها نیو در ع یالملل نیتوسعه ب یاز طرف شرکا یو فن یمال یبانیپشت به دنبال جلب دیبا مالیهو وزارت  قتصادوزارت ا -6

 باشند.(A-SDGs) بودجه نیتأم دیجد

 دارد. ازین نییو چه در سطح پا نیچه در باالتر یقو یاسیبه اراده س(A-SDGs) یساز محلیاجرا و  -7

انتشار و  ،تیفی، کدیتول شیکند که هدف آن افزا جادیا اطالعات یبه اشتراک گذار یبرا یقیبستر تلف کی دیباقتصاد اوزارت  -8

 باشد.اطالعات استفاده از 

 جادیا والیاتو  مرکزسطح در  (A-SDGs) نهیرا در زم یجد یکند که همکار جادیرا ا یکار سمیمکان کی دیباقتصاد وزارت ا -9

 کند.

 یبرنامه آگاه یاجرا یبرا ممثلین دخیل، ریو سا غیر دولتی ی، سازمان ها یبخش خصوص یبرا یقیصندوق تشو کی دیدولت با -10

 ( خود را انجام دهد.SCR) یاجتماعهمکاری  تیتواند مسئول ینم یخصوص سکتور، دولت تشویقکند. بدون  جادیا یعموم دهی

 



 

 

 

 


