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محو فقر1  محو فقر1  

از بین  بردن فقر شدید با همه اشکال آن، الی سال 2030







از بین بردن گرسنگی2  

پایان دادن به گرسنه گی، تأمین مصؤونیت غذایی، بهبود تغذیه و ترویج  زراعت پایدار







زندگی صحتمند3  

حصول اطمینان از زندگی سالم و ترویج تندرستی براي همه در تمام ابعاد زندگی 









آموزش با کیفیت4  

حصول اطمینان از آموزش مساوي و همه شمول، ترویج فرصتهاي آموزشی دایمی 

براي همه















 تساوي جنسیتی5  

دستیابی به تساوي جنسیتی و توانمندسازي تمام زنان ودختران





آب پاك و بهداشت6  

حصول اطمینان از دسترسی به آب پاك و مدیریت پایدار آب و  تخلیۀ فاضالب براي 

همه







انرژي پاك و ارزان7  

اطمینان از دسترسی به انرژي با قیمت مناسب، قابل اطمینان، پایدار و مدرن براي همه





کار مناسب و رشد اقتصادي8  

ترویج رشد اقتصادي پایدار، فراگیر، اشتغال کامل و شایسته براي همه







صنعت - نو آوري و زیر ساخت ها9  

ایجاد زیر ساختهاي مقاوم، ترویج  صنعت پایدار، جامع  و  نو آوري براي آینده





کاهش نابرابري 10  

کاهش نا برابري در سطح ملی و بین المللی





شهر ها و جوامع پایدار11  

شهرهاي فراگیر، مصؤون، انعطاف پذیر  و پایدار







تولید و مصرف مسؤاالنه12  

حصول اطمینان از الگوهاي پایدار تولید و مصرف





اقدامات براي اقلیم13  

اقدام عملی فوري در قسمت  مبارزه با تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن





زندگی روي زمین15  

حفظ، ترمیم و ترویج  استفادة پایدار ایکوسیستم هاي زمینی، مدیریت پایدار جنگالت، 

مبارزه علیه صحرایی و لچ شدن  و ضایعات متنوع دیگر زمین







صلح / عدالت و نهاد هاي نیرومند16  

حمایت جوامع صلح آمیز و همه  ، فراهم آوري دسترسی به عدالت براي همه ،ایجاد 

نهادهاي مؤثر، حسابده در تمام سطوح







مشارکت براي اهداف17  

تقویت ابزار هاي تطبیقی واحیا مشارکت جهانی براي انکشاف پایدار







For more information please contact!

Contact:

Shahr-e-Naw, Ansari Square, Opposite to 
Safi Airways Office, Kabul - Afghanistan.

Ministry of Economy - Kabul Afghanistan
Phone: +93 706015030 
Email: info@sdgs.gov.af
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