
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

انگزارش تفتیش برای شهروند  

  افغانستان-پایداربرنامه اهداف انکشاف تفتیش عملکرد 

 

 !میدانیدشما 

 یم ی)مفتش کُل( رهبر یعموم سیئاداره توسط ر نیا که دارد وجود شیتفت یعال ادارهاداره تحت نام  افغانستان در

  د.باشیرا دارا م یادارات دولت تمام شیتفت تیاداره صالح نیطبق قانون ا بر وشود 

 

 فغانستانادولت جمهوری اسالمی 

 اداره عالی تفتیش



:مثمریت

رسیدن به اهداف و به 
دست آوردن نتایج مطلوب 

و متوقعه 

: موثریت

به حد اکثر رساندن 
محصول از منابع موجود

:اقتصادیت

بدست آوردن منابع مطلوب به  
بهترین قیمت و در زمان 

مناسب

 

 ؟و گزارش تفتیش عملکرد کدام موضوعات را بیان میکند تفتیش عملکرد چیست

 

  :قرار میدهدبصورت گسترده تحت پوشش را تفتیش عملکرد نوعی از تفتیش است که موارد ذیل  

اصول  با درنظرداشتعامه  وخدمات، سازمانها، سیستم ها، فعالیت ها، برنامه ها، پروژه ها، اداراتآیا نهاد های دولتی،  

 ؟دیت عمل و فعالیت میکنندیاقتصادیت، مثمریت، و مف

رافات حمناسب می باشد. در صورت عدم مطابقت، چه عوامل باعث انهای طبق معیار ادارات تآو اجرا فعالیت هاآیا   

 ؟زمینه وجود دارد مشکالت درکدام میگردد و 

 ؟وجود دارد سکتور عامه فعالیت ها، برنامه ها و اجراآت بهبود اقتصادیت، مثمریت، و مفیدیت دربرای آیا زمینه    

دیت را یکه أصول اقتصادیت، موثریت و مف وجود دارد موثر داخلی های کنترلو  ها سیستمتحت تفتیش  اداره در آیا   

 ؟بهبود بخشد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ؟کدام نهاد ها را تفتیش مینماید  اداره عالی تفتیش

 را تفتیش مینماید. دولت سکتور عامه بودجوی و غیر بودجویواحد های  تماماداره عالی تفتیش، 

 رنوالی.څالوی اداره  بخش اداری قوه قضایه و نهادهای مربوط به ریاست جمهوری، سکرتریت شورای ملی،  

 یماینده گی هاناتی و مستقل، کمیسیون ها، ادارات مرکزی و والیتی، بشمول نهاد های عاید اداراتها، ریاست ها،  خانه وزارت 

 خارج از کشور.  دولتی

 و حالل احمر )سره میاشت(. دولتی و تصدی های شرکت ها ،شاروالیها 

 د. ناستفاده میکن از آن و در اختیار داشتهرا  و دارایی عامهبودجه عامه  که نهاد های 

 

  

-مینماید تفتیش و ارزیابیموارد ذیل را  یندر تفتیش عملکرد، مفتش   

 

در و تاچه اندازه ویا مرجع مربوطه چگونه  تفتیشتحت  اداره  

موفق  متاثر گردد کیفیت محصول اینکه کاهش هزینه های منابع بدون

 مورد ضرورتکه آیا منابع ارزیابی میکند  عملکرد تفتیش همچنان، .بوده

کمیت و آیا منابع از لحاظ ، قابل دسترس بودهدر وقت مقتضی و مناسب 

 درمهم  ییکی از شاخص ها منابعکیفیت ون مناسب بوده چکیفیت 

  بوده و نقش اساسی در آن دارد.اجراآت  مثمریت

از ، و آیا نتایج مشابه را شدهاستفاده  به حد اعظمی منابع از آیا  

منابع حاظ کمیت، کیفیت و زمان مناسب را میتوان با منابع کمتر از ل

به دست آورد.  به عبارت دیگر، آیا میتوان بیشترین استفاده  استفاده شده

 ؟نمودرا از منابع موجود 

به  ؟ساخته است برآوردهکه اداره آنرا مشخص نموده اهداف و مقاصد معینه را  یا اجراآت صورت گرفته آیا محصول بدست آمده 

 چگونه است، و چقدر در نیل به اهداف برنامه، پروژه، و عملیات میتواند مؤثر باشد.  اداره، برنامه یا پروژه اجراآت نتیجه عبارت دیگر،

 .تمرکز دارد یکی و یا هرسه اصل اقتصادیت، مثمریت، و مؤثریت تفتیش عملکرد باالی 

 رسیدن به اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت بهو مؤثریت آنها در نیل  های کاری ل داخلی، سیستموکنترسیستم   

تهیه و تدارکات،  سیستم مدیریت اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت، با مرور یک موضوع خاص. بعنوان مثال، سیستم منابع بشری، 

 و سیستم ارائه خدمات.  سیستم مدیریت قرار دادها، تطبیق یک پروژه و یا برنامه، تطبیق یک پالیسی و چهارچوب قانونی



 

 

 

میکند؟ کار با نتایج تفتیش عملکرد معموال چه مفتش کل  

 

 
 حت رهبری اداره ت با آن نتایج تفتیش عملکرد، قبل از نهایی شدن

 .رددگه و پاسخ آنها شریک میگابرای دریافت دید تفتیش

 

تفتیش نتایج  

 

  

 انه به ریاست جمهوری و گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

 حاتتا اداره تفتیش شده را مکلف به إصال رددگشورای ملی ارایه می

 در اجراآت و تطبیق سفارشات نتایج گزارش نماید.

  قرار  ومداقهبحث  نتایج گزارش وسفارشات آنرا موردشورای ملی

آت و اداره تفتیش شده را مکلف به إصالحات در اجرا و رهبری میدهد

 نماید. می تطبیق سفارشات نتایج گزارش

 

گزارش تفتیش 

 عملکرد

 

 ن از اهمیت باالی برخوردار است؟ آ گزارشچرا تفتیش عملکرد و 

 

تا تفتیش عملکرد را اجرا و  سازدرا ملزم میمفتش کُل  ،اداره عالی تفتیش قانون

 .جمهوری و شورای ملی ارائه نماید گزارش آنرا به ریاست

عبارت از  ،تفتیش تصریح گردیده اداره عالی که در قانون ردلکعم هدف تفتیش

اقتصادیت، موثریت از رعایت اصول  ،مستقالنه، هدفمند و قابل باور اطمینان حصول

 .در اجراآت، برنامه ها، پروژه ها و فعالیتهای نهادهای دولتی میباشددیت یو مف

همچنان شفافیت، پاسخگویی، و افزایش اعتماد عمومی روی برنامه ها و مفیدیت،  د اقتصادیت، مؤثریتبرای بهبو عملکرد تفتیش

 نماید. میارائه مشخص  سفارشات و پیشنهادات دولت اجراآتو 

و  ، برنامه هادرباره فعالیت ها عامه و سایر شرکاء باید از طریق مفتشین مستقل ، شهروندانشورای ملی بعنوان نماینده مردم

 گردیده است یا خیر. وتطبیق حصول ی وضع شدهها پالیسیو اهداف انند که آیا و بد آگاه شوند اجراآت دولت



 اداره عالی تفتیش اشتراکی است؟  عملکرد یا پروسه تفتیشآ

و پروسه اشتراکی تفتیش که بخاطر شفافیت و پاسخگویی در بخش خدمات رسانی سکتور عامه  (OGP) باز حکومت داریأساس ابتکار بر 

 دخیل سازی جامعه مدنی را برای اشتراک در پروسه تفتیش طرح و تنظیم نموده است.طراحی گردیده، اداره عالی تفتیش پروسه 

  مینمایند.و اجرای آن، تقاضای همکاری  مشارکتی تفتیش ذاریگاداره عالی تفتیش از نمایندگان جامعه مدنی و رسانه ها در زمینه پالن

     

 ؟واقع گردد مفید و مؤثر ی تحت تفتیشپروسه تفتیش عملکرد و نتایج آن چگونه میتواند برای نهادها

، موضوعات و موارد که برای اداره عالی تفتیش با پروسه اشتراکی تفتیش عملکرد، میخواهد ارزش و مؤثریت تفتیش عملکرد را افزایش داده

 .دهدیم تیاولو و نموده شیتفت است مهم عام مردم و شهروندان

 دارد که:  نیبه ا یوابستگ شیتفت یعال ادارهعملکرد  شیتفت جینتا تیدیو مف تیموثر

 دینما یو در باره آن اقدام و اجراآت م دینمایم قیتطبو  یریگیپ را شیتفت گزارش مندرج سفارشات و ها افتهی شیچگونه مرجع تحت تفت. 

 پروگرام  ومثمریت تیبر مؤثر یرا مبن شیخو فارشاتسوقرارداده  ومداقهرا مورد بحث  شیتفت یاداره عال یها گزارش جرگه یولس چگونه

، شیبه مراجع تحت تفت باشد مردم نفع به که کشور در خوب یحکومتدار جادیو همچنان ا وپاسخگویی تیشفاف ات،یپروژه ها، عمل ها،

  .ندینمایم هیارا

  

پروسه تفتیش اشتراکی

لیست نمایندگان جامعه مدنی
و رسانه ها 

ورکشاپ و برنامه آگاهی 
دهی

جمع آوری نظریات برای 
اجرای پروسه تفتیش

انجام تفتیش بصورت 
مشترک



 گزارش تفتیش عملکرد 

  افغانستان - برنامه اهداف انکشاف پایدار

موضوعات و مسایل در تفتیش ما تحت پوشش قرار گرفت؟کدام   

 1399در سال برنامه اهداف انکشاف پایدار افغانستان توسط ریاست تفتیش عملکرد و محیط زیست اداره عالی تفتیش ش عملکرد یتفت

 .انجام شد

تعهدات اداره عالی تفتیش به نهادهای بین المللی و عقب مانی در تطبیق مراحل موضوع که انتخاب شده برای تفتیش عملکرد، براساس 

  بوده است. ملی سازی، انطباق دهی و اجرای برنامه() برنامه اهداف انکشاف پایدار افغانستان

می باشد، بوده که تمام کشورهای جهان متعهد به تطبیق آن  ،(2030-2015) ( یک آجندای جدید انکشافیSDGsبرنامه اهداف انکشاف پایدار)

در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویارک، تعهد به تحقق اهداف انکشاف پایدار الی پایان  2015سپتمبر  27الی  25افغانستان نیز در نشست مؤرخ 

 شیوه متوازن و یکپارچه نموده است. و محیط زیستی با در ابعاد اقتصادی، اجتماعی 2030

افغانستان  داریو اهداف انکشاف پا یجهان ی( شاخص انکشاف232و ) تی( تارگ169) هدف،( 17) چارچوب در یجهان داریپا انکشاف اهداف

( 2) ؛یساز یمل ۀمرحل( 1) شود. قیتطب دیو در سه مرحله با دهیگرد بی( شاخص ترت190و ) تیتارگ ،(125) هدف، (16) در چارچوب

 اهداف یساز یمل) و ادارات رهبر و همکار در دو مرحله تیاجراآت سکرتر شیتفت نیبرنامه. بناً در ا یاجرا ۀ( مرحل3) ؛یانطباق ده ۀمرحل

 افغانستان چون. گرفت قرار یبازرس مورد ادارات یهماهنگ و نظارت ستمیس و( کشور یژیاسترات و یسیپال با آن یده انطباق و ها تیتارگ و

 .است دهینگرد یبررس شامل مرحله نیدرا بناً  ،نکرده آغاز را یبررس یاجرا ۀمرحل

 موارد تحت پوشش تفتیش: 

 ،پالن استراتژیک و عملیاتی و میکانیزم گزارشدهی سکرتریت برنامه اهداف انکشاف پایدار بودجه، تشکیل . 

  سکرتریت با سایر ادارات رهبر و همکارپروسه های نظارت از پیشرفت و هماهنگی. 

 ( چگونگی تطبیق مرحلۀ ملی سازیNATI ONALI ZATI ON PROCESS.اهداف انکشاف پایدار افغانستان ) 

 ( چگونگی تطبیق مرحلۀ انطباق دهیALLI GNMENT PROCESS اهداف و تارگیت های جهانی با پالیسی ها و استراتیژی )

 های انکشافی. 

  دهی، اولویت بندی تارگیت ها و شاخص ها، تدویر کورس های آموزشی و ارتقای ظرفیت برای کارمندان برنامه های آگاهی

 سکرتریت و ادارات تطبیق کننده و همکار.

 ( پالن سکرتریت و ادارات تطبیق کننده و همکار جهت تطبیقSDGs الی سال )2030. 

 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

 زمان اجراء مشخص شده است(. تعهد افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( 

 BEST PRACTCES 

  پالن استراتیژی وزارت اقتصاد  

  اهداف انکشاف پایدار به معیارات بین المللی در ارتباط 

 بهترین روش عملکرد 



 

 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

 پالن های عملیاتی سکرتریت و ادارات رهبر  بررسی پالن استراتیژی و

 جهت تطبیق برنامه اهداف انکشاف پایدار افغانستان.

  بررسی برنامه های آگاهی دهی به تمامی ذینفعان و چگونگی تدویر این

 برنامه ها.

  بررسی چگونگی ترتیب رهنمودها، میکانیزم ها و سایر طرزالعمل ها

ف پایدار افغانستان مطابق تعهد جهت تطبیق مراحل برنامه اهداف انکشا

 انجام شده به جامعه جهانی

  ارزیابی ظرفیت مسلکی و تخصصی نیروی بشری در سکرتریت و ادارات

 رهبر.

  ارزیابی پروسه اولیت بندی و چگونگی تحقیقات انجام شده جهت تثبیت

 چالش ها و نیازمندی های جامعه افغانی.

 الیسی ها لی با پهای مانطباق دادن تارگیت ها و شاخص  تارگیت ها و شاخص های جهانی،ازی پیشرفت و تطبیق مراحل ملی س ،بررسی

 و پالن های انکشافی و اجرای برنامه اهداف انکشاف پایدار در کشور.

 .بررسی روند هماهنگی، نظارت و گزارشدهی از پیشرفت و تطبیق برنامه اهداف انکشاف پایدار افغانستان 

 شاف پایدار امه اهداف انکمفیدیت برن و تیموثر ت،یاقتصاد بهبود و عقب مانی در تطبیقنواقص و خالء ها، به منظور رفع  شاتسفار ارائه

 افغانستان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

وزارت اقتصاد منحیث سکرتریت اهداف انکشاف پایدار افغانستان، استراتیژی مناسب و کامل 

را برای تطبیق مراحل این برنامه طرح و ترتیب نکرده تا در روشنایی آن پالن های عملیاتی 

های میان مدت طرح و ترتیب گردیده و مسیر حرکت برنامه مشخص گردد. علت آن  و پالن

ضعف در موجودیت افراد بادانش تخصصی و مسلکی و عدم قرارداشتن برنامه در اولویت 

تأخیر در تطبیق برنامه اهداف  ونظمی در پالن عملیاتی اعث بیکاری بوده که این عمل ب

 انکشاف پایدار گردیده است.

جهت  ترتیب پالن استراتژیکعدم 

تطبیق مراحل برنامه اهداف 

 (2030-2015انکشاف پایدار)

 

پالن مناسب ساالنه جهت تطبیق مراحل برنامه اهداف انکشاف پایدار و نظارت و ارزیابی از 

ترتیب نشده و نیز اجراء کننده، منابع، تحقق و عدم تحقق پالن عملیاتی مشخص پروسه 

نمیباشد و ضمناً تائیدی مقام وزارت را نیز ندارد که این عمل باعث گردیده تا برای چالش ها 

و مشکالت راه حل مناسب ارایه نگردیده و در مقابل اجراآت و پیشرفت برنامه موانع ایجاد 

ق دهی و عدم آغاز مرحلۀ اجراء  برنامه اعث تأخیر مراحل ملی سازی، انطبنموده و بالخره با

 اهداف انکشاف پایدار افغانستان گردیده است.

ضعف در ترتیب پالن عملیاتی 

 مناسب و کامل

تارگیت ها و شاخص های برنامه اهداف انکشاف پایدار افغانستان بادرنظرداشت منابع موجود 

اولویت بندی نگردیده، بلکه از تارگیت ها و شاخص های جهانی و شرایط عینی افغانستان 

 ترجمه و کاپی گردیده که تطبیق آن در افغانستان هزینه هنگفت ضرورت داشته و با

تطبیق همه تارگیت ها و شاخص ها چون وجوه  درنظرداشت منابع و امکانات مالی کشور،

 صرفه نمیباشد.     ناممکن ویا به هنگفت ضرورت دارد،

ضعف در اولویت بندی تارگیت ها و 

ی اهداف انکشاف پایدار شاخص ها

 افغانستان

جهت تشخیص نیازها و دریافت معلومات از ایجابات شرایط و وضعیت فعلی، هیچ تحقیق و 

سروی منجانب سکرتریت برنامه اهداف انکشاف پایدار انجام نشده تا مشکالت و چالش ها 

تحلیل گردیده و برمبنای آن، اولویت بندی دقیق تر از بصورت بهتر تشخیص، ارزیابی و 

 ها و مشکالت صورت گیرد.ها بادرنظرداشت نیازمندیتارگیت ها و شاخص

عدم انجام تحقیقات و نیازسنجی 

جهت تشخیص چالش ها و 

منظور تشخیص و  به مشکالت

تثبیت تارگیت ها و شاخص ها 

 مطابق نیازمندیهای کشور
و هماهنگی با  هیچ نوع رابطه 2019-2016اهداف انکشاف پایدار از سال سکرتریت برنامه 

شورای ملی کشور به ارتباط برنامه اهداف انکشاف پایدار نداشته تا سکرتریت برنامه ا.ا.پ را 

از تطبیق این برنامه در امر هماهنگی، نظارت و ارزیابی و گزارشدهی از ادارات رهبر و همکار 

ینی حمایت نماید. درحالیکه جزء مصوبه شورای وزیران کدام سند را با وضع اسناد تقن

 ی جهت حمایت از برنامه وجود ندارد.یننتق

 

عدم هماهنگی سکرتریت با شورای 

جهت حمایت از تطبیق برنامه  ملی

  در سطح کشور



 

ضعف نظارتی و ارزیابی در برنامه وجود داشته طوریکه در جریان سال های تحت تفتیش، از  

افغانستان به صورت متداوم نظارت و ازریابی مطابق پالن -مراحل برنامه اهداف انکشاف پایدار

صورت نگرفته و نیز گزارش پیشرفت کاری ترتیب نگردیده است که این عمل باعث عدم 

توازن در پیشرفت برنامه در ادارات رهبر و بالخره باعث عقب مانی برنامه اهداف انکشاف 

 گردیده است. پایدار افغانستان

ضعف در نظارت از پیشرفت و 

 تطبیق اهداف انکشاف پایدار

منجانب سکرتریت برنامه اهداف 

 انکشاف پایدار) وزارت اقتصاد(

یک بخش و واحد مشخص جهت پیشبرد امور اهداف انکشاف پایدار در وزارت اقتصاد وجود 

نظارت از تطبیق از  نداشته، صرف در الیحه وظایف رئیس پالیسی و پالن و رئیس عمومی

نتایج و پالیسی، یک بند به ارتباط پیشبرد امور اهداف انکشاف پایدار تذکر رفته، ضمناً افراد 

مسلکی و با دانش تخصصی کافی در سکرتریت بقدر کافی وجود نداشته تا امور هماهنگی، 

امه را جهت نظارت، گزارشدهی، ترتیب رهنمودها و میکانیزم ها، آگاهی دهی و سایر امور برن

 تطبیق مراحل اهداف انکشاف پایدار انجام دهند.

نبود واحد مشخص جهت پیشبرد 

در سکرتریت و ادارات  امور برنامه

تطبیق کننده و همکار و ضعف در 

.موجودیت افراد با دانش تخصصی  

برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت برای مسئولین سکرتریت و کارمندان مسئول ادارات 

( طور کافی تدویر 2019-2016کننده و همکار و سایر ذینفعان طی سال های )تطبیق 

نگردیده و هنوز هم در تطبیق و تکمیل برنامه اهداف انکشاف پایدار منجانب ادارات رهبر و 

تطبیق کننده، پیچیدگی و دشواری وجود داشته و بدلیل نبود برنامه مشخص آموزش و بی 

 حل ملی سازی و انطباق دهی را طور مناسب کامل سازند.انگیزگی،  نتوانسته اند تا مرا

ضعف در تدویر برنامه های آموزشی 

و ارتقای ظرفیت برای کارمندان 

و ادارات رهبر و همکار. سکرتریت  

( 2019-2016سکرتریت برنامه اهداف انکشاف پایدار و ادارات تطبیق کننده بین سال های )

نساخته و هیچ نوع تخصیص در بودجه جهت تطبیق وجوه را در بودجه ساالنه شان شامل 

دلیل قرارنداشتن  برنامه اهداف انکشاف پایدار نداشته اند که نداشتن منابع و امکانات نیز به

برنامه در اولویت کاری، نبود یک برنامه منظم مالی و ضعف در هماهنگی بوده که این عمل 

 ه در زمان تعیین شده میباشد.سبب تأخیر در اجرای برنامه و تطبیق مراحل برنام

عدم تخصیص وجوه در بودجه ملی 

مراحل  و تطبیق برای پیشبرد

 اهداف انکشاف پایدار افغانستان

منجانب سکرتریت و ادارات رهبر و 

 همکار.

ه تارگیت ها و شاخص ها ملی مرحلۀ ملی سازی اهداف انکشاف پایدار افغانستان بدون اینک

عینی کشور لحاظ شود، تحقیقات در زمینه منجانب  و نیازسنجی و مشکالتگردند 

سکرتریت برنامه ا.ا.پ  قبل از آغاز مرحله ملی سازی انجام شود و رهنمود و میکانیزم های 

مشخص جهت رهنمایی این مرحله ارایه نماید، انجام گردیده است و پروسه های متذکره 

رجمه گردیده است. که این لحاظ نگردیده و تارگیت ها و شاخص های جهانی رونویس و ت

عمل عالوه بر غیر واقعبینانه بودن پروسه، نشان میدهد که مرحله ملی سازی برنامه اهداف 

انکشاف پایدار  افغانستان دارای نواقص و کاستی ها نیز میباشد. همچنان مرحله ملی سازی 

میل طور کامل در سطح تمام ادارات و کشور طور مناسب تک 1396باید در وسط سال 

میگردید، در حالیکه یکتعداد از ادارات هنوز این مرحله را انجام نداده اند و  تأخیر قابل 

 مالحظه در تکمیل این مرحله وجود دارد.

مرحلۀ ملی  در ناقص بودن و تأخیر

تارگیت ها و شاخص های  سازی

 اهداف انکشاف پایدار افغانستان  



)وزارت اقتصاد( جهت پیشبرد امور و  افغانستانسکرتریت برنامه اهداف انکشاف پایدار 

)مثالً قبل از آغاز مرحله ملی سازی و انطباق دهی  تکمیل مراحل برنامه،  قبل از آغاز مرحله

مدت و سایر اسناد  رهنمودها، میکانیزم ها، پالن های بلند ،تارگیت ها و شاخص ها(

ند رهنمودی مرحله ملی سازی تخنیکی را طرح و ترتیب ننموده تا برویت آن منحیث یک س

و انطباق دهی انجام می شد که این عمل باعث چند گانگی در اجراآت ادارات مسئول و 

 تأخیر در تطبیق برنامه اهداف انکشاف پایدار افغانستان گردیده است.

ضعف در ترتیب رهنمودها و 

برای تطبیق برنامه  یکانیزم هام

اهداف انکشاف پایدار افغانستان 

 ()وزارت اقتصاد سکرتریت منجانب

تاثیرات سیستماتیک ارتباطی بین تارگیت ها و شاخص های برنامه اهداف انکشاف پایدار 

افغانستان طی سال های تحت بازرسی ارزیابی نگردیده است تا تاثیر در پیشرفت یک 

تارگیت و شاخص را بر سایر تارگیت ها و شاخص ها ارزیابی نماید. چون تاثیرات 

یک تارگیت ها و شاخص ها بر یکدیگر از مهم ترین مشخصات این برنامه جهانی سیستمات

میباشد که از مصارف هنگفت و هدر شدن منابع حین تطبیق برنامه جلوگیری بعمل آمده و 

 کشورهای فقیر مثل افغانستان از عهده انجام و تطبیق برنامه برآیند.

ضعف در ارزیابی تاثیرات 

یت ها و سیستماتیک ارتباطی تارگ

  شاخص های اهداف انکشاف پایدار

مرحله انطباق دهی برنامه اهداف انکشاف پایدار افغانستان عالوه براینکه مطابق تعهدات  الی 

به صورت مناسب و کامل انجام نشده و با پالیسی های انکشاف حکومت  1396اخیر سال 

غیر معیاری نیز انجام  همخوان نگردیده است، بلکه به صورت ناقص و 1398الی ختم سال 

شده است. سکرتریت برنامه اهداف انکشاف پایدار افغانستان در هماهنگی ادارات مسئول و 

سایر ذینفعان رهنمود جامع را جهت پیشبرد این مرحله، قبل از آغاز انطباق دهی ترتیب 

ق دهی ننموده که این عمل باعث عدم اکمال مناسب این مرحله و نیز تأخیر در مرحلۀ انطبا

 برنامه در سطح کشور گردیده است.

حلۀ انطباق رضعف و تأخیر در م

تارگیت ها و شاخص های دهی 

اهداف انکشاف پایدار افغانستان با 

پالیسی ها و استراتیژی های 

 انکشافی کشور. 

مرحلۀ اجرای برنامه اهداف انکشاف پایدار افغانستان طبق تعهدات جهانی باید در ماه دلو 

آغاز میگردید. ولی افغانستان به دلیل تأخیر در تطبیق مراحل ملی سازی و  1396سال 

( نتوانسته برنامه را در سطح حکومت اجراء نماید و تا 1399)وسط  انطباق دهی الی اکنون

مراحل ملی سازی و انطباق دهی به صورت کامل و همه جانبه تکمیل نگردد و برنامه ا.ا.پ 

ارات رهبر قرار نگیرد و افراد متخصص و باتجربه در این برنامه در اولویت کاری سکرتریت و اد

استخدام نگردد، بعید به نظر میرسد که مرحلۀ اجرای برنامه اهداف انکشاف پایدار افغانستان، 

 آغاز گردد.

عدم آغاز و تأخیر در مرحلۀ اجرای 

 افغانستان. اهداف انکشاف پایدار

 

  



 

ما یریگ جهینت  

 تیسکرتر چون یها تیمسئول تا دیگرد مؤظف رانیوز یشورا 20/7/1394 مؤرخ( 4) فقره(، 16) شماره مصوبه از یبتأس اقتصاد وزارت

 قیتطب روند از یگزارشده و نظارت و یساز یمل تیریمد و یهماهنگ ،یکیتخن یها رهنمود و ها زمیکانیم بیترت و داریپا انکشاف اهداف

 نیب ینهادها ،یخصوص سکتور پوهنتونها، ک،یاکادم ینهادها ،یمدن جامعه ادارات، یبرا یآموزش یها برنامه ریتدو دار،یپا انکشاف اهداف

 .است داشته عهده به را داریپا انکشاف اهداف لیتمو جهت منابع انسجام و یالملل

 یساز یمل مراحل لیتکم و افغانستان داریپا انکشاف اهداف قیتطب جهت مختلف یها عرصه در افغانستان داریپا انکشاف اهداف تیسکرتر

 یکارها ،یکار یها گروپ لیتشک ،یهماهنگ قسمت در حدود تا و داشته یها شرفتیپ داریپا انکشاف اهداف یها تیتارگ یده انطباق و

 زین و نبوده شده نییتع زمان و اراتیمع مطابق تیسکرتر اجراآت یول. است شده انجام یکارها کننده قیتطب یها خانه وزارت با مشترک

 یمان عقب یفیک و یکم لحاظ از و نگرفته درنظر را منابع و امکانات ت،یوضع ها، پروسه ط،یشرا یده انطباق و یساز یمل مراحل اکمال در

 به نکهیبرا عالوه یده انطباق و یساز یمل مراحل نشده، انجام یکاف بقدر نفعانیذ یتمام یبرا برنامه از الزم یده یآگاه مثالً. دارد وجود

 نیب روابط و نشده انجام زین ها تیتارگ یبند تیاولو بلکه اند، ننموده لیتکم را مراحل نیا کننده قیتطب ادارات و نشده انجام کامل صورت

 وجوه به ازین آن قیتطب و نبوده مملکت ینیع تیوضع اساس بر ها شاخص و ها تیتارگ. است دهینگرد نییتع ها شاخص و ها تیتارگ

 .ندارد آنرا لیتمو ییتوانا افغانستان حکومت که دارد هنگفت

 دارد قرار افغانستان داریپا انکشاف اهداف برنامه رأس در که محترم تیسکرتر و افغانستان داریپا انکشاف اهداف برنامه کننده قیتطب ادارات

 مشخص پالن و یژیتااستر آنکه با. دهند انجام و ببرند شیپبه ،(Time Line) شده نییتع قبل از زمان مطابق را برنامه که اند نتواسته

 عالوه و باشدیم( 2030-2021) از برنامه یاجرا زمان که است یمدع داریپا انکشاف اهداف تیسکرتر یول است، دهینگرد طرح یویاجرائ

 بوده نواقص یدارا زین  یده انطباق و یساز یمل مراحل بلکه. باشد ینم داریپا انکشاف اهداف برنامه اجراء ۀمرحل در افغانستان فعالً نکهیبرا

 امورات تا شود جادیا افغانستان داریپا انکشاف اهداف برنامه یبرا مشخص واحد کی تا است الزم. است دهینگرد لیتکم کامل طور فعالً تا و

 باشد داشته قرار شان، یکار تیاولو در برنامه و داده انجام نفعانیذ تمام یبرا را یده یآگاه ،یآموزش یها برنامه ریتدو ،یهماهنگ نظارت،

 اصل اساس بر ینیع طیشرا مطابق را ها شاخص و ها تیتارگ و نموده لیتکم و مجدد ینیبازب را یده انطباق و یساز یمل  مراحل تا

 به باشد،یم مهم ها یلیخ که برنامه یاجرا ۀمرحل بالخره و نموده بیترت همکار و رهبر یها خانه وزارت با کامل یهماهنگ در یبند تیاولو

 برنامه نیا و دیآ بعمل یریجلوگ برنامه یناکام از تا گردد آغاز کشور سطح در کننده قیتطب  و مسئول ادارات یتمام در فرصت نیزودتر

 Millennium Development) هزاره انکشاف برنامه سرنوشت به ،(Sustainable Development Goals) داریپا انکشاف اهداف

Goals)، نشود مواجه. 



 

 ما سفارشات

  سکرتریت اهداف انکشاف پایدار ممبعد باید یک پالن جامع، همه

جانبه، مناسب و به تفکیک هرسال را برای تطبیق مراحل اهداف 

افغانستان طوری طرح و ترتیب نماید که منظوری -انکشاف پایدار

و تائیدی مقامات ذیصالح نیز اخذ گردد، ضمناً پالن ساالنه باید 

صورت منظم ارزیابی شده و از تحقق و عدم تحقق آن، گزارش به

   طور مستند ترتیب و عندالموقع پیگیری گردد.

  سکرتریت محترم اهداف انکشاف پایدار افغانستان در

هماهنگی با ادارات تطبیق کننده و همکار باید استراتیژی 

جامع و مناسب را طرح و ترتیب نماید تا برنامه اهداف انکشاف 

افغانستان در زمان معین تطبیق گردیده و چالش ها و -پایدار

 موانع مالی و غیرمالی، رفع گردد.

  سکرتریت اهداف انکشاف پایدار در هماهنگی ادارات تطبیق

کننده و همکار، جهت تشخیص بهتر نیازها و چالش های موجود 

روز، باید تحقیقات و سروی ها را طور و بدست آوردن اطالعات به

منظم و مطابق پالن های ساالنه، انجام داده و نتایج آنرا پس از 

تجزیه و تحلیل جهت تطبیق و پیشبرد مراحل برنامه اهداف 

 انکشاف پایدار مدنظر گیرد.

 افغانستان و ادارات تطبیق -سکرتریت اهداف انکشاف پایدار

دهی کننده و همکار باید هماهنگی کافی و برنامه های آگاهی

متداوم با شورای ملی داشته باشد تا حمایت  طور منظم و

قانونی این نهاد را جهت تطبیق برنامه در سطح کشور جذب 

 نماید.

 

  سکرتریت اهداف انکشاف پایدار باید از تمام مراحل و پیشرفت

اهداف انکشاف پایدار براساس یک پالن منظم، ارزیابی و نظارت 

عندالموقع به تمام ذینفعان متداوم بعمل آورده و گزارشات آن را 

 ارایه نماید.

  سکرتریت اهداف انکشاف پایدار در هماهنگی با نهادهای تطبیق

کننده و همکار باید یک میکانیزم منظم ارزیابی و نظارت را 

ترتیب نماید تا براساس آن نظارت متداوم انجام شده و یافته ها 

 به موقع، پیگیری گردد.

  پایدار در همکاری با ادارات تطبیق سکرتریت اهداف انکشاف

کننده، همکار و سایر ذینفعان باید تمامی تارگیت ها را 

مجدداً طوری اولویت بندی نمایند که شرایط و وضعیت 

عینی افغانستان و منابع و امکانات درنظر گرفته شود و ضمناً 

تاثیر گذاری تارگیت ها و شاخص ها بر یکدیگر)در یک 

نیز به  ،ها و شاخص های سایر سکتورها(سکتور و با تارگیت 

 صورت دقیق و طور کمی به ارقام، تعیین گردد.

  سکرتریت اهداف انکشاف پایدار افغانستان باید برنامه ها و

های آموزشی را جهت ارتقاء ظرفیت کارمندان ادارات کورس

صورت منظم  تطبیق کننده و همکار در سطح مرکز و والیات به

سطح آگاهی بلند رفته و برنامه در زمان مشخص، تدویر نماید تا 

 به وجه احسن و کامل تطبیق گردد.

  سکرتریت اهداف انکشاف پایدار باید افراد مسلکی و بادانش

تخصصی را در سکرتریت استخدام و ضمناً الیحه وظایف و 

استقامت کاری مشخص را برای کارمندان سکرتریت تعیین و 

صورت منظم و مطابق نامه بهمشخص نماید تا امورات این بر

 تعهدات صورت گرفته، انجام شود.

  سکرتریت محترم اهداف انکشاف پایدار افغانستان در هماهنگی با

ادارات تطبیق کننده و همکار باید مرحلۀ ملی سازی را بازنگری 

 نموده و به صورت کامل تکمیل نماید. 

 ماهنگی با سکرتریت محترم اهداف انکشاف پایدار افغانستان در ه

ادارات تطبیق کننده و همکار باید وضعیت و شرایط کشور را در 

جریان ملی سازی برنامه طور جدی درنظر بگیرد تا از ضیاع منابع 

 و وقت، جلوگیری بعمل آید.

  سکرتریت برنامه اهداف انکشاف پایدار باید پالن مالی جامع

کشاف پایدار ترتیب و راه های برای اجرای برنامه اهداف ان

 تمویل برنامه را جستجو نماید.

  سکرتریت محترم اهداف انکشاف پایدار افغانستان در

هماهنگی با ادارات تطبیق کننده و همکار باید یک رهنمود 

جامع و کامل جهت انطباق دهی برنامه اهداف انکشاف پایدار 

ترتیب و مطابق آن مرحلۀ دوم را انجام دهد و از جریان 

 انطباق دهی گزارش مستند ترتیب نماید. 



 ی باسکرتریت محترم اهداف انکشاف پایدار افغانستان در هماهنگ 

ر ها را دادارات تطبیق کننده و همکار باید تحقیقات و سروی 

ی سطح کشور انجام دهد تا نیازها و چالش ها را بهتر شناسای

 روز، پروسه ملی سازی ونموده و براساس اطالعات و معلومات به

 تصمیگیری به ارتباط برنامه طور درست و دقیق انجام شود.

  اهداف انکشاف پایدار افغانستان در سکرتریت محترم

ۀ هماهنگی با ادارات تطبیق کننده و همکار باید در پروس

 انطباق دهی یک بازنگری کلی نموده و مرحلۀ دوم برنامه

 صورت مناسب و کامل،اهداف انکشاف پایدار افغانستان را به

 به اتمام رسانند.

  با  هماهنگیسکرتریت محترم اهداف انکشاف پایدار افغانستان در

گیت ادارات تطبیق کننده و همکار باید ارزیابی سیستماتیک تار

ها و شاخص ها را طور کامل در داخل یک سکتور و در سطح 

 ده وشسایر سکتورها انجام دهد تا تارگیت های اثرگذار شناسایی 

ه رنامباز هدر شدن منابع مالی و زمانی و ضمناً تأخیر در تطبیق 

و  ر جلوگیری بعمل آمده و حداکثر مؤثریتاهداف انکشاف پایدا

 مفیدیت حاصل گردد.

 اقتصاد منحیث سکرتریت برنامه اهداف انکشاف  وزارت

و  م هاپایدار افغانستان باید تمام اسناد رهنمودی، میکانیز

 ده وپالن های تطبیقی را در هماهنگی با ادارات تطبیق کنن

ی و به همکار و مطابق شرایط و منابع موجود طور معیار

یکی از لسان های ملی کشور ترتیب نموده و از چگونگی 

ده تطبیق آن نیز در سکرتریت و ادارات رهبر و تطبیق کنن

 نظارت و حصول اطمینان نماید.

 

  وزارت محترم اقتصاد منحیث سکرتریت برنامه اهداف انکشاف

م و پایدار افغانستان و نهادهای رهبر و همکار باید پالن منظ

امه بلندمدت، متوسط المدت و ساالنه را برای اجرای برنمناسب 

 اهداف انکشاف پایدار افغانستان طرح و ترتیب نماید.

  وزارت محترم اقتصاد منحیث سکرتریت برنامه اهداف انکشاف

ا در مه رپایدار افغانستان و نهادهای رهبر و همکار باید این برنا

هی دزی و انطباق اولویت کاری خویش قرار داده و مراحل ملی سا

 نامهرا نهایی ساخته و بعداً به زودترین فرصت مرحلۀ اجرای بر

 اهداف انکشاف پایدار را آغاز نمایند.

 ووده سکرتریت محترم باید ارزیابی و نظارت دقیق از برنامه نم 

ی پیشرفت و نهایی شدن مراحل ملی سازی، انطباق دهی و اجرا

 .ددار ان را ربعوار ارایهبرنامه اهداف انکشاف پایدار افغانست

 ف یافته ها و عقب مانی هایکه در تطبیق مراحل برنامه اهدا

 انکشاف پایدار در گزارشات انعکاس مییابد، باید از جانب

 دد.صورت منظم پیگیری گرسکرتریت به

 

 سکرتریت برنامه) بهتر خواهد بود وزارت محترم اقتصاد 

جهت حصول اهداف  ،اهداف انکشاف پایدار افغانستان(

ها پالن عملیاتی منظم ترتیب نمایند تا همچو تفاهمنامه

ص تمامی موارد تفاهمنامه تطبیق و عملی گردیده تا نواق

موجود در تطبیق مراحل برنامه رفع و از تأخیر نیز 

 جلوگیری بعمل آید.

  مچو هسکرتریت برنامه اهداف انکشاف پایدار باید از تطبیق

در هگی و نظارت جدی بعمل آورد تا از تفاهمنامه ها هماهن

 .یدشدن منابع کمکی جلوگیری بعمل آ

 سکرتریت برنامه اهداف انکشاف  چون وزارت اقتصاد(

سخ به استعالمیه های هیئت به ارتباط موضوع پا ،پایدار(

 وصرف دقیق و به موقع ارایه ننموده اند و ضمناً از نحوۀ م

هتر ده اند، بناً بچگونگی تطبیق تفاهمنامه نیز پاسخ ندا

خواهد تا چگونگی صورت مصارف تفاهمنامه منجانب 

 تفتیش مالی و رعایت قوانین بررسی همه جانبه گردد.
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