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 ابراز قدر دانی
 

خارجی و داخلی فعال در بخش ساحوی از تعهد و ايثار همکاران حقوق بشر ملل متحد برای دفتر کمشنری عالی 
همين متداوم تالش های  حقيقتدر .  اظهار سپاس مينمايدو قدردانی ،هم گرفته اندحقوق بشر که در اين پروژه س

ا و آمار بيانگر فقر در در عقب واقعيت هافراد که بلند کردن صدای در فعاالن بود که در جهت دادن اين گذارش و 
 تيم  وفعاليتشش ها از کوبطورخاص دفتر کميشنری عالی سازمان ملل متحد. کمک نمودافغانستان قرار دارند، 

همچنان  .قدردانی مينمايد درجمع آوری مثمر و فعال ارقام در جريان تحقيق و تدوين اين گذارش  حقوق بشر و فقر
در جريان جمع آوری معلومات   که یافرادملل متحد برای حقوق بشر از اشتراک سازمان دفتر کمشنری عالی 

ت خود را با تيم حقوق بشر طی مصاحبات انجام شده شريک وقت خويش را وقف و طرز ديد، نظريات و معلوما
می  شايد تدوين اين گذارش امکان پذير نها بدون همکاری آننموده و ابراز ميدارد که ، اظهار قدردانی ه اندساخت
  .بود
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 صهخال
 

فقر در افغانستان فراگير بوده و با نا برابری های موجود رابطۀ نزديک دارد و در اکثر موارد مترافق با 
 در حاليکه جنگ به پيچيده گی وضعيت در افغانستان می افزايد، هدف 1. قدرت و عدم شموليت ميباشداز يتمحروم

.  حيات مليون ها افغان را تهديد مينمايدمتعدد آنو شاخه های فقر . قرار دادن فقر خود يک چالش بزرگی ميباشد
فقر . منابع و پروسه های مختلفی مربوط ميباشدفقر در اين کشور، مانند ساير نقاط جهان، ابعاد متعددی داشته و به 

نپذيرفتن  افغانستان نه يک امر تصادفی و نه هم غير قابل جلوگيری بوده بلکه فقر هم عامل و هم نتيجۀ تحقق رد
توجه و سرمايه گذاری ناکافی   همچنان،گستردهکه شامل معافيت  ميباشددر افغانستان بطور کتلوی قوق بشر ح

 فکتور  بطور مشخص با ابعاد حقوق بشری فقر سرو کار دارد،اين گذارش با آنکه. برای تحقق حقوق بشر ميباشد
درين گذارش استدالل ميگردد . ،نمايدسايی مي شناميباشند، لؤمس هزنده گی مرف تعيين فقر و درهای متعددی را که 

زنده گی  کمتر توان  کهی افرادوافراد محروم تر مساعدت با به هدف بايد  ، فقر زدايی و پروگرام هایکه ابتکارات
 و به عمل آيند يعنی حق دسترسی به غذا، حق صحت، حق دسترسی به عدالت، سرپناه و معارف را دارند، ،با وقار

فقر زدايی مانده گار در افغانستان وابسته به کوشش های ميباشد که . حقوق بشری مستفيد گردندگاه  ديد ازبايد 
ساختار های سوء استفاده از قدرت را منحل ساخته و قشر فقير را قادر سازد تا بتوانند بطور آزادانه و آگاهانه در 

سه های تصميم گيری شفاف و که بايد پروهمچنان خيلی با ارزش است . گزينش طرز زنده گی خود اقدام نمايند
  . موجود باشد تا اعتماد افغانها باالی ساختار های ملی شان دوباره احياء شده و در محيط پر امن بسر ببرندحسابده

  
،  بودسرنگونی رژيم طالبان همراه با تجديد عالقۀ جهانيان در منطقه که از غبار تحرکات جنگ سرد رهايی يافته

ه افغان ها معتقد شوند که ديگر زنده گی شان بهتر خواهد شد و افغانستان از سطوح پائين شاخص باعث آن شد ک
غاز  آ هشت سال بعد از موافقتنامۀ بن که امروز،ولی.  اجتماعی جهان بيرون خواهد آمد–های انکشاف اقتصادی 

قر مطلق بسر برده و نيازمندی های هر سه افغان يکی آن در ف از جملۀ را برای افغانستان وعده داده بود، یجديد
ثلث ديگری از نفوس کشور خفيفًا باالتر از خط فقر بسر ميبرند که در . ابتدايی زنده گی را تأمين کرده نميتواند

، آنها را برابر حوادث ناگوار مانند خشکسالی، سيالب ها، زلزله يا تمام شدن ادويۀ در تسهيل صحی نزديک به آنها
  .  ميسازد آسيب پذيرشديِدأ

  
 اعالن شد و حيثيت يک استراتيژی فقر زدايی را 2008 که در سال )ANDS (استراتيژی ملی انکشاف افغانستان

نبود زير بناء، دسترسی محدود به مارکيت "که در تأسس فقر سهم ميگيرد و شامل  فکتور ها را  ازیدارد، تعداد
 يک 2شناسايی مينمايد."  حاصل دهی مختلف ميباشندها، نابرابری اجتماعی، جنگ تاريخی و روان، و مشکالت

 بکار برده شده بود، دريافت که عوامل عمده و کليدی فقر قرار ذيل ANDSمطالعۀ که بخاطر تدوين آگاهانۀ 
  بنياد های عامۀ غير مؤثر بشمول فضای اقتصادی ناتوان کننده، حکومت -2، مادی تهداب ضعيف -1: "ميباشند

 - 3 اجتماعی، و ی، نابرابری هامصؤنيت اجتماعی  ضعيفدمات و فساد، برنامه هایمحلی ضعيف، عرضۀ خ
آسيب پذيری در برابر جنگ، حوادث طبيعی، نزول حاکميت قانون، تزايد قيمت ها، تزايد نفوس، عدم مصؤنيت 

  3. خيلی متفاوت معيشت وضع-4غذايی، آماده گی برای زمستان های سخت و نا به هنجار، و 
  

در اکثر موارد، تصاميم ملی اعم از طرح . اده از قدرت يکی از عمده ترين عامل فقر در افغانستان ميباشدسوء استف
درين راپور استدالل ميگردد که  در .  از منافع پشت پرده پيروی مينمايد، و تخصيص منابع هاقوانين، پاليسی

رفته تا فراهم ساختن غذا و سرپناه، عرضه اکثرموارد حکومت قادر نيست که خدمات اساسی را، از نظم و قانون گ
عالوتًا بيشتر مردم تصور . نمايد، در حاليکه فساد دسترسی اکثريت مردم را به خدمات بيشتر محدود ميگرداند

 مبارزه با چالش نه بهمينمايند که بازيگران بين المللی در افغانستان صرف عالقمند به اهداف کوتاه مدتی هستند 
افغانها به اين باور اند که فرصت های زيادی برباد داده . و ساختار های سوء استفادۀ از قدرتهای بزرگ ديگر 

شده اند که تأثر از آنها ابعاد کوتاه مدت و دراز مدتی داشته است و به اين ترتيب سبب ايجاد فضای سوء اعتماد و 
  .شکاکيت در رابطه با پروسۀ ديموکراسی نزد اکثريت افغانها شده است

  
تعداد خيلی محدودی .  ميباشد،عالوتًا نورم های فرهنگی شامل قواعد تبعيض آميز، بالخصوص در رابطه با زنان

از افغانها، خصوصًا اشخاص فقير، در تصميم گيری شامل شده ميتوانند و يا تأثيرگذار بوده ميتوانند که منتج به 
بيشتر تصاميم در مجالس و حلقات در بيرون . رددعواقب ناگواری در رابطه با بهبود عامه و امنيت ايشان ميگ
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. افغانستان اتخاذ ميگردد که اهداف کوچک و کوتاه مدتی داشته و کمتر به منافع و مصئونيت طبقۀ فقير کار ميکنند
کوشش های اعمار مجدد و با ثبات سازی جوابگوی نيازمندی های که از طرف جوامع در رابطه با انکشاف 

وباالخره موضوعات سياسی و نظامی، و در بسا موارد موضوعات شخصی، بر منافع . باشندمعرفی ميگردد، نمي
  .ملی ترجيح داده ميشوند

  
نا امنی ها در اکثريت مباحثات تصميم . توسعه و تشديد جنگ وضعيت فقر و نا امنی را بيشتر وخيم ساخته است

 را، که برای ثبات و ايجاد صلح پايدار الزمی گيری و تمويل متبارز بوده که اهميت امنيت اقتصادی و اجتماعی
تخصيص نا متجانس و بی تناسب منابع مالی به نواحی نا امن، که به قيمت فراموشی . ميباشد، به فراموشی ميسپارد

  .ساحات با امن و مصئون تمام ميشود، به بی باوری مردم به حکومت و جامعۀ بين المللی می افزايد
  

 عدم شموليت و برخورد های تبعيض آميز است که اکثريت افغانها از آن متأثر گرديده ولی فقر هم سبب و هم نتيجۀ
 بطور نا متناسب بيشتر از ديگران — افراد بی زمين، کوچی ها، معيوبين و معلولين و زنان—تعدادی از آنها
و وام کردن ) بيجا شدن(هاجرت برای افغانها در اکثريت موارد ميکانيزم های رهايی از فقر عمدتًا م. متأثر شده اند
  .بوده است

  
بايد نه  بوده واين گذارش استدالل مينمايد که روش مؤثر  فقر زدايی مستلزم فهم وسيعتر عوامل فقر مزمن و عميق 

به . نگريسته شودبه آن  بلکه بايد به ديدۀ محروميت از حقوق بشری ،صرف به عنوان نداشتن عايد کافی تلقی گردد
عالوه بر اينکه نتايج فقر را هدف قرار ميدهد، بايد بر عوامل   تمرکز استراتيژی های فقر زدايی،عبارت ديگر،

اين راپور فقر را از زوايای مختلف حقوق بشر ارزيابی مينمايد و نشان ميدهد که چگونه . ريشه ای فقر باشد
طبقۀ فقير به فرصت های ميگردد ساختار های سوء استفاده از قدرت و پيش آمد های تبعيض آميز مانع دسترسی 

همچنان اينکه تصاميم تخصيص نامتجانس و بی تناسب منابع . که به آنها ميتواند کمک نمايد تا از فقر رهايی يابند
 و اينکه چگونه نا امنی وضعيت را بيشتر پيچيده تر ميسازد که سبب بروز يا تداوم فقر ،اتخاذ ميگرددچگونه 

  .بی ميگرددميگردد، درين راپور ارزيا
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فقر يک پديدۀ با ابعاد متعدد و پيچيده است که در شرايط افغانستان ريشه های قابل مالحظه در حيات و بهبود 

 ميابد، با سطح پيروی از شرايط و حاالتی که فقر در آن بوجود آمده و  تداوم. بخش بزرگ مردم افغانستان دارد
حالتی "قانون بين المللی حقوق بشر فقر را به صفت . نورم های بين المللی حقوق بشر ارتباط عميقی دارد

متصف به محروميت مزمن از منابع، توانمندی ها، انتخاب گزينه ها، امنيت و قدرت که شخص برای مستفيد 
" ، فرهنگی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی به آن نياز داردشدن از معيارات کافی زنده گی و ساير حقوق مدنی

اين تعريف شامل مفاهيم انتخاب يا گزينه، آسيب پذيری و شموليت در پروسه های که حيات   تعريف مينمايد
اين عناصر باهم وابسته  و در ارتباط ميباشند که مستلزم روش . افراد و اجتماعات را متأثر ميسازد، ميباشد

به اين معنی که بعيد است تا موفقيت تالش های  فقر زدايی، بطور مجزاء و بدون اينکه ساختار . اشدجامعی ميب
ار سازد؛ به افراد فقير امکان گزينش و انتخاب را فراهم سازد و هها و بنياد های سوء استفاده از قدرت را م

نان تخصيص مساويانه منابع و توجه همچ. آنها را در اتخاذ تصاميم ، تطبيق و ارزيابی پروسه ها شامل سازد
  .به نگرانی افغانها در رابطه به امنيت ، از اهميت مشابه برخوردار ميباشد

  
فقر نه يک پديدۀ تصادفی است و نه هم غير قابل جلوگيری بوده،، بلکه نمايانگر ساختار اجتماعی جامعۀ 

به اين ترتيب، اين . نابع ميباشد و تخصيص م— بشمول جامعۀ بين المللی—افغانی، طرق اتخاذ تصاميم
گزارش روش متمم را برای پروسۀ پالنگذاری و تطبيق پروگرام های که هدف آن کاهش فقر است، پيشکش 

بخصوص، استدالل مينمايد که انکشاف اقتصادی يا پيشرفت فعاليت های مؤلد عايد فردی به تنهايی در . مينمايد
نشان داده شده است، اتخاذ يک دستۀ  IIچنانچه در ضميمۀ  . هد دادافغانستان، سطوح بلند فقر را کاهش نخوا

مکمل تدابير، از توانمند ساختن افراد فقير گرفته تا سهمگيری پر مفهوم در طرح، تطبيق، نظارت و ارزيابی 
استراتيژی های فقر زدايی الی ايجاد ميکانيزم های شفاف برای احتساب با تصميم گيرنده گان، همه و همه 

  .ای کاهش و باالخره محو فقر الزمی و حياتی ميباشندبر
  

صحت خراب و (پاليسی ها و استراتيژی های مربوط بايد نه فقط به عواقب فقر، بلکه به عوامل ريشه ای فقر
برای ارزيابی اين عوامل ريشه يی ، اين گذارش چارچوب و انديشۀ . نيز توجه نمايد) عدم مصؤنيت غذايی
اين چارچوب روی موضوعات قدرت، . ميباشد) در باال ذکر شد(رده که مبين تعريف فقر حقوق بشر را بکار ب

استفاده از عدسيۀ حقوق بشر برای ارزيابی فقر . تخصيص منابع، گزينش، امنيت و محروميت متمرکز ميباشد
ی افراد و کمک مينمايد تا روشی اتخاذ گردد متمرکز بر مردم باشد و بتواند تفاوت ها را در بين گروپ ها

شرايط که وضعيت را خرابتر ساخته و مانع افراد و جوامع در بيرون رفت شان از حالت فقر  و مستفيد شدن 
  .ازحقوق اساسی بشری خود، معرفی نمايد

  
  بيانيۀ فقر و ميثاق بين المللی روی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،کميتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد،* 

 .8، پاراگراف E/C.12/2001/10، 2001سال 
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I. وضعيت فقر در افغانستان 
 

 جنگ های سه دهۀ اخير وضعيت را وخيمتر ساخته و کوشش های فقر زدايی را مانع گرديده :ديد گاه تاريخی
 ،فقر بسر ميبرندولی جنگ صرف يکی از عواملی است که سبب آن شده است که يک سوم افغانها در نهايت . است

 وضعيت وخيم فقر 4. قرار دارند و خيلی آسيب پذير محسوب ميگردندفقر در صد ديگر آنها در کنارۀ 37و تخمينًا 
اجتماعی و فقدان -که حيات بخش بزرگ افغانها را تهديد مينمايد، منعکس کنندۀ محرکات سياسی و اقتصادی

 نسبت به ساير یفغانستان در طول تاريخ وضعيت خرابتربه سطح منطقه، ا.  دو سدۀ اخير ميباشد درانکشاف
طبيعت سيتم های . در آن نقش داشته استکشور ها داشته که داليل مختلف بشمول موقعيت و ساختار جغرافيايی 

 بطور عموم حاکمانه و ارتجاعی مانده است و — که اکثرًا تحت فشار های منطقوی و بين المللی بوده است—حاکم
 به ابتکاراتی نايل آيند که استاندارد زنده گی افغانها را بهتر ساخته و به سطح باال تر اندکم نتوانسته نظام های حا

  .ببرد
  

قتصادی و سطح فقر  بود، از لحاظ انکشاف ا1970با آنکه فقر در منطقه خصوصيت مشترک کشور ها طی سالها 
 نشان 1970ر مثال، مشخصات انکشاف بشری سالها بطو.  از افغانستان بوده اندتر قدمی پيشتازکشور های همسايه

 زن حيات خود را به سبب مشکالت زايمان از دست ميدادند 3070 زن در حدود 100000ميدهد که از جملۀ هر 
   . مرتبه کمتر از افغانستان بوده است90 تا 75 اين رقم در ايران و پاکستان در حدود 5 ).مرگ و مير مادران(
  

ای تاريخ حکومت ضعيفی داشته است که نميتوانست حاکميت خود را به هر گوشۀ کشور تمديد افغانستان در دراز
پاليسی های به سطح ملی که شامل انکشاف اقتصادی و تحوالت اجتماعی ميگردد، هيچگاه طرح و عملی . نمايد

متقاضی رشد که (در جهت مبارزه با چالش های جغرافيايی و وضعيت محاط به خشکۀ افغانستان . نشده اند
مديريت درست و مؤثر منابع محدود . سرمايه گذاری مناسبی صورت نگرفته است) زيربنای ترانسپورتی ميباشد

عدم رشد طرق مواصالتی و مخابراتی . نيز موجود نبوده است) مانند زمين و آب قابل استفاده برای آبياری(طبيعی 
. انند که در نتيجه تفاوت ها ميان آنها بيشتر شده استسبب آن شده است که جوامع مناطق مختلف از هم دور بم

عالوتًا در حصۀ بلند بردن ظرفيت ها، بشمول نيروی بشری، توجه و سرمايه گذاری نگرديده تا با چالش های 
 تحت حاکميت ،دست، جوامع جداگانه و بخصوص در مناطق دوربرعالوه. اقتصادی و اجتماعی مبارزه شود

 جهت تأمين نظم در چنين — مانند ساختار های قومی و رهبری محلی—ظم اجتماعیسيستم های غير رسمی ن
  . قرار داشتندمناطق،

  
با آنکه اصالحات از طرف مردم به نظر خوب ديده نشده است، رهبران حاکم در افغانستان هميشه برای عملی 

 20حتی در آغاز قرن . انده ساختن کوشش های پيشرفت اقتصادی و اجتماعی به مساعدت های خارجی اتکاء نمود
امير عبدالرحمن خان و امير حبيب اهللا خان برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی و تأمين حاکميت شان متکی به 

 روسيه هيچ نوع روابط رسمی ای ابعد ها حکومت هند برتانوی نادر شاه را وادار ساخت تا ب. کمک خارجی بودند
امروز نيز وضعيت مشابهی  .مساعدت های مالی خود را متوقف خواهد ساخترا بناء ننمايد، در غير آن برتانيه 

در نواحی خاص با ( به افغانستان مساعدت مينمايند برنامه های خاص خود را دارند  کهموجود است و کشور های
بل  اتخاذ تصاميم در مرکز يعنی کا که باالخره سبب،)اهداف خاص و با حمايت از گروه های قومی، سياسی خاص

  . گرديده است
معنی است که افغانستان در بيشتر حاالت بحيث دانۀ شطرنج در اين  و سياست منطقه به  کشورموقعيت جغرافيايی

اين مملکت بحيث يک ساحۀ خنثی سازنده در بين ابر قدرت های چون روسيه و بريتانيا . دست ديگران بوده است
. شابهی را طی ساليان جنگ سرد بازی کرده است قرارداشته و رول م20 و نصف اول قرن 19طی قرن 

 ميراثی است که سبب نهی ومداخالت قدرت های خارجی  در تاريخ افغانستان يک موضوع معمول بوده است 
  .انکشاف اقتصادی، اجتماعی و سياسی کشور گرديده است

  
 عالقۀ جهانيان در منطقه که از سرنگونی رژيم طالبان همراه با تجديد: آرزومندی افغانها بعد از موافقتنامۀ بن

غبار تحرکات جنگ سرد رهايی يافته بود، بيشتر مردم را واداشت تا معتقد به آغاز نوين افغانستان بسوی پيشرفت 
حقوق .  را نشاط آميز، مملو از اميد و امکانات توضيح ميکردند2002افغانها و تعدادی ديگر فضای سال . گردند

افغانها خواستار يک .  موضوع مرکزی بود،ظ، در بحث های روی آيندۀ افغانستانقل در حدود الفاابشر، حد 
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پروسۀ احتساب برای تخطی های حال و گذشته گرديدند و تأکيد کردند که حقوق بشر بايد در برنامه های انکشافی 
در  2004  به سطح ملی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال انجام شدهمصاحبات. اولويت داده شود

 در 69رابطه به اينکه افغان ها چگونه ميخواهند با تاريخ طوالنی تخطی های حقوق بشر معامله نمايند، دريافت که 
خود را مصدومين جرايم عليه بشريت و مردم صد 

 در صد مردم تقاضا 40. جرايم جنگی خواندند
کردند که مجرمين بايد محاکمه شده و مورد پی 

 در صد مردم برطرفی 90 و گرد قرار داده شوند
شدند که متقاضی حکومت دفاتر از را آنانی 

 در جهت 6.عاملين تخطی از حقوق بشر بوده اند
 افغانستان و 2006انکشاف افغانستان، توافقات 

حقوق بشر را با حکومتداری و حاکميت قانون يکجا ساختند، که ) ANDS(بعدًا استراتيژی ملی انکشاف افغانستان 
 شامل انکشاف اقتصادی و اجتماعی بر مبنی نموده و فهم محدود و کم پهنای طبيعت متصالبۀ حقوق بشر داللت بر

  7.مساوات ميگردد
  

در حاليکه افغانستان در محراق توجه جهان قرار داشت، فرصت های در دست بود که ممکن بود به پالن های 
که اين سرگرمی منتج به گرديد واضح بزودی  ولی ،دگرد زنده گی افغانهاتا باعث بهتر شدن منظمی مبدل شوند 

 به افغانستان 2002شرکای کنفرانس توکيو در سال . سرمايه گذاری قابل مالحظه برای آيندۀ افغانستان نخواهد شد
 ازين رقم يک چهارم آن باز وعده داده شد که به 8 . سال وعده دادند5 دالر را طی مليارد 5.1مساعدت غير نظامی 

در حاليکه بدست آوردن ارقام دقيق مشکل است، نظر .  شدن مقدار مجموعی مساعدت وعده داده شده بودمعنی کم
وعده داده  دالر مساعدت به افغانستان مليارد 46 به اين طرف به مقدار 2002به ارقام ارايه شدۀ حکومت از سال 

سسۀ اکبر در يک گذارش تحقيقی خود که  مؤ9 . آن رسانده شده استمليارد 35،  2009شده است که تا اواسط سال 
دونر ها به اينسو  2001 نشر شد، با مراجعه به يک دورۀ زمانی متفاوتی اظهار داشت که از سال 2008در سال 

 دالر کمک بخاطر اعمار مجدد و انکشاف افغانستان فراهم خواهند ساخت، ولی صرف مليارد 25موافقه کردند که 
 آن دوباره به کشور های دونر به قسم فيس مشاورين و مليارد 6ختند که ازين جمله هم  مليارد آنرا عمًال پردا15

  10.مفاد شان برگشته است
  

در حاليکه فعالين بين المللی پالن های اعمار مجدد و با ثبات ه ومديريت کمک ها نيز در دست تمويل کننده ها بود
اری رول خيلی ها ضعيفی داشت، و شموليت افغانهای سازی را رهبری مينمودند، ادارۀ مؤقت در پروسۀ پالن گذ

 هفت سال بعد از کنفرانس توکيو، افغانستان هنوز 11.که خارج از حلقۀ رسمی قرار داشتند، کامًال فراموش شده بود
 پائين ترين ارقام شاخص های انکشاف را نشان 2007هم يکی از فقير ترين کشور های جهان است، که در سال 

و نياز های ) نفوس% 36 مليون نفر يا 9تخمينًا ( افغان يکی آن در فقر مطلق بسر ميبرند 3جملۀ هر از  12 .ميداد
 در صد در وضعيت کمی باالتر از خط فقر قرار 37 گذشته از آن، 13 . نميتوانندساختهاوليۀ شان را برآورده 

زنده گی با وقاری ندارند و برای فاميل  نفر آن در فقر بسر برده و 2 افغان 3به اين ترتيب، از جملۀ هر  14.دارند
  .مبارزه می کنند" نان و چای"شان بخاطر فراهم ساختن به اصطالح 

  
 داشته اندکی تمام شاخص های انکشاف نشان ميدهند که تالش های فقر زدايی در حيات روزمرۀ افغان ها تأثير 

افغانستان ارقام بلند وفيات مادران را داشته . است
ان در درجۀ دوم قرار ميگيرد که و به سطح جه

ميزان وفيات مادران در کشور عمده ترين عامل 
وفيات بلند  ميزان 15 .مرگ و مير بحساب می آيد

 در صد افغانها 23مرگ و مير اطفال، دسترسی  
 در 24، و اينکه صرف صحیبه آب آشاميدنی 

خواندن و   سال و باالتر از آن15صد نفوس سن 
 در صد آن 12.6که تخمينًا نوشتن را ياد دارند 

حتی بيشتر اين رقم  در بين کوچی ها وخانم ها اند، 
در سطح که  در صد ميرسد، 6پائين بوده و به 

در افغانستان، در بارۀ آينده يک خوشبينی وجود دارد که 
عمل جامعۀ بين المللی سبب خواهد شد که قدرت 
جنگساالران را اختتام دهد تا باشد که فايدۀ انکشاف به 

  ."  آنهای برسد که شديدًا به آن نياز دارند
، حقوق بشر و اعمار مرکز برای حقوق اقتصادی و اجتماعی

 2002مجدد در افغانستان، می سال 

 وکتوراندتن از ، يک 2009بعد از سيالب های سال 
 به نظارت کنندۀ حقوق بشر ،دی واليت بلخولسوالی دهدا

، م تمام هستی شان را به شمول خانهاين مرد: "گفت
زمين، حاصالت و تمام اموال خانه، از دست داده اند، در 
حاليکه سازمان های مساعدت کننده صرف يک بوری 

چطور اين کمک . گندم و يک کمپل به هر فاميل ميدهد
 به کمک و تحفظ مشکل را حل خواهد کرد؟ اين مردم

  .دوامدار نياز دارند
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  16.جهان خرابترين وضعيت را نشان ميدهد
  

، مرگ و مير 2009در سال . استشاخص های انکشاف افغانستان در مقايسه با کشور های همسايه خيلی پائين 
 50الی ) پاکستان( مرتبه 5 والدت زنده راپور داده شده است که 100000 در هر 1600فغانستان مادران در ا

 نا به هنجار افغان های که در فقر زنده گی وضعيت. های همسايه بلند تر ميباشدنسبت به کشور ) ازبکستان(مرتبه 
تسهيل   سيالب ها و زمانيکه17سالیمينمايند به معنی آنست که آنها  در برابر اثرات حوادث ناگوار مانند خشک

عدم . ا ميگذارده زنده گی آندر و چنين تغييرات تأثير عميقی نمايند،دوا نداشته باشد، مقاومت   به آنها نزديکصحی
 نياز های مردم، بخصوص در هنگام بحران، وضع  بهموجوديت تحفظ اجتماعی و ناتوانی حکومت در جوابدهی

نيزم های عنعنوی مبارزه با مشکالت زمان طلب بوده و در اکثر موارد فقر را عميق  ميکا18 .را پيچيده تر ميسازد
  .تر ساخته و سبب از بين رفتن شبکۀ اجتماعی و فرهنگی مردم در جوامع ميگردد

  
 در سطح جهان بحساب می آيند و ارقام احصائيوی اوسط که ارائه افراد فقير در افغانستان در جملۀ فقير ترين قشر

چنين فرق ها .  بين وضعيت مردان و زنان و بين کوچی و ساکن نشان نميدهندتفاوتهای را مانند تفاوت ، ميشوند
 که ندخيلی با ارزش ميباشد تا باشد که فکتور های حقوق بشری آن دريافت گرد" کی ها فقير اند؟"برای فهم اينکه 

ن پا برجا ميباشند، بايد ؤددی در فضای غير مصدر حاليکه موانع و مشکالت متع. باعث ايجاد و تداوم فقر ميگردد
با تجزيۀ بيشتر به اساس گروه های مليتی و قومی، سن و سال، ، د تا ارقام مشخصتالش بيشتری به خرج داده شو

به .  حاصل نمود،شهری و دهاتی، اسکان رسمی و غير رسمی، ناتوانی و معيوبيت، جنس، کوچی و ساکن و غيره
نشان دهند کی ها  با ارايه دليل که برای ارزيابی کوشش های فقر زدايی بکار ميروند بايدعين ترتيب شاخص های 

  .توانمند ساخته شده اند که از انکشاف نفع ببرند و کی ها به عقب مانده اند
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II. سوء استفاده از قدرت 
 

عموم بخاطر بصورت ند، شرکای سياسی، کارمندان مفسد و افراد مقتدر که بطور غير دموکراتيک انتخاب شده ا
منافع ملی کار نميکنند؛ به منافع شخصی يا دست آورد های فردی آنها نسبت به منافع و نياز های افغانها اولويت 

  .داده ميشود
  

. استکه تا حدی بين مردم و رهبران شان جوابگويی را تأمين مينمايد، تضعيف شده ) غير رسمی(حکومت محلی 
  . بيشتر از حقايق و واقعيت های عينی فاصله دارند، تصاميم اتخاذ مينمايند) کابل(آنانيکه در مرکز 

  
فغانها هيچ وسيلۀ در اختيار ندارند که بتوانند بواسطۀ آن حکومت افغانستان و جامعۀ بين المللی را وادار سازند تا ا

  .به نياز ها و خواست های شان احترام گذارند
  

، ساختار های سياسی مفسد، ند استبرخوردار از طرف جامعۀ بين المللی حمايتی که زورمندان منفور جامعهاز 
  .بيکاره و مملو از سوء استفاده را تقويه مينمايد

  
 

تعداد زيادی از افغانهای که قدرت در . يکی از عمده ترين عوامل فقر در افغانستان سوء استفاده از قدرت ميباشد
کرده دست شان است از اثر و رسوخ خود استفاده 

و از برنامه های مردمی به نفع شخصی يا منافع 
اين چنين منافع از . گروهی خود استفاده مينمايند

 به فاميل، قوم و تعلقات ،حدود فرد فرا رفته
 ميرسد که اين اثر ممکن است در ،سياسی و غيره

. رابطه با قانون، پاليسی ها يا تخصيص منابع باشد
هر سطحی و در در بسا حاالت رهبران افغانی در 

د،  زمانيکه در بارۀ نهر بخشی از دولت که باش
سرنوشت کشور شان تصميم ميگيرند، به عوض 

آنها . اينکه منافع ملی را در نظر داشته باشند منافع شخصی يا گروپی خود را اساس تصميم گيری شان قرار ميدهند
در چنين حاالت، توجه به اوضاع . ش دهنددر تالش فرصت های ميباشند که مفاد و سرمايۀ شخصی خود را افزاي

 اساس آن افراد تصميم گيرنده انتخاب ميگردند و رروند های که ب.  لست اولويت ها قرار ميگيرداخيرافراد فقير در 
ند، مترافق با تبعيض و عدم شموليت گيرکه آنها از قدرت خود بخصوص در استفاده از منابع بکار ميهاي ۀقيطر

  .وسعت ميدهدرا مساوی به عدالت اجتماعی و بطور عموم حقوق بشربوده، دسترسی نا 
  
 اين نقل قول که به 19" بايد گفت که محروميت از قدرت بنياد زنده گی خراب و نا بسامان را تشکيل ميدهدرًامکر"

ر قدرت نيستند افراد فقير جزء ساختا. احوال فقير در جهان راجع ميگردد، در افغانستان نيز دقيقًا قابل تطبيق ميباشد
 در تصميم گيری دخيل اينکه چه کسانی بايد که در مورد اينکه از خدمات اساسی بايد کی ها مستفيد گردند، و يا 

حتی نماينده گان .  چنين روند های تصميم گيری شفاف نبوده و مردم را بی خبر نگهميدارد.باشند، تصميم بگيرند
ار های انتخابی، ندرتًا بطور واقعی تصاميم و نظريات حاميان شانرا لمان و يا ساير ساختررسمی مردم، چه در پا

 در تصميم گيری که زنده گی افغانها را متأثر ميسازد، موجوديت گزينه گيریعدم شموليت و سهم. مطرح مينمايند
  .ها يا انتخاب شانرا نيز محدود ساخته و فرصت های مبارزه با فقر را از ايشان ميگيرد

  
 افغانستان هميشه متصف با رهبری متمرکز در کابل بوده است که از مردم فقير در روستا ها ساختار حکومت

در گذشته ها اين خالء بين حکومت مرکزی و اکثريت مردم را يک رهبری مستقل و قوی محلی پر . فاصله دارد
 تعيين رهبران شان مؤثر  مردم تا حدی درزيرااين رهبری محلی بطور عنعنوی به جامعه جوابگو بود، . نموده بود

رهبران محلی عمومًا به اساس دانش، قابليت رهبری و توانايی های شان عرض اندام . . بوده و رول داشتند
بناًء . عالوتًا اعتبار رهبران محلی نزد دولت نيز وابسته به حمايت مردمی بود که يک رهبر داشت. مينمودند

و به آن گرفته  نياز های مردم را در نظر تابران را واميداشت عاملی بود که رهحراس از دست دادن حمايت، 

لبان تحت قيادت رئيس جمهور حکومت بعد از طا"
کرزی تعداد زيادی از افغانها را حيران ساخت 
بخاطريکه وی به عوض اينکه حمايت شبکه های 
عنعنوی مانند زمينداران و سران و بزرگان اقوام را در 
روستا ها طلب نمايد، شبکه های قوماندان های را که قبًل 

  .از طالبان قدرت داشتند، دوباره روی کار آورد
  ."2009واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان، سال "
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 رهبری يک سيستم کامل نبود، بخصوص که افراد و گروپ های محروم را شامل همچوبا آنکه . توجه نمايند
به اين ترتيب، . گو بودپاسخ به تناسب پروسه های ملی و متمرکز در کابل، بيشتر ،نميشد، بطورعموم نزد مردم

  .امعه تا جای زيادی در روند تصميم گيری، حد أقل به سطح محلی، مؤثر بودنداعضای ج
  

 سال گذشته اين ساختار های حکومات محلی تضعيف گرديده، در آن تغيير وارد شده، سياسی شده و از آن 30طی 
 يا هم خود از ند وه بسياری از رهبران محلی يا کشته شدند، يا برکنار ساخته شد. بطور کافی استفاده نشده است

 عرض اندام نمودند که از حمايت به عوض آنها بطور تدريجی اشخاص ديگری. نده اصمت رهبری کنار رفت
برخوردار اند که يا قدرت دولتی دارند و يا هم با جنگ ساالران، شورشيان و دستگاه های جنايی بستگی کسانی 
يس جمهور تعيين ميگردند که در نتيجه کمتر حمايت بطور مثال، والی ها بدون دخالت مردم و از طرف رئ. دارند

اين معضله فاصله بين مردم و آنانی را که در سطح تصميم گيری اند . زير دستان خود و مردم را با خود دارند
در حال حاضر، قدرت و صالحيت رهبران محلی بيشتر به عالقۀ والی ارتباط دارد که کدام شخص . بيشتر ميسازد

  .ميسازدرا بخود نزديک 
  

 که منابع مالی و نظامی را در کنترول خود  به افرادی،حکومتداری محلی از رهبری که به جامعه حسابده بود
به مساعدت غذايی اکثرًا وابسته به تعلقات بين که دسترسی تحقيق ساحوی نشان ميدهد .  انتقال نموده استدارند

 به اين ترتيب نواحی که بيشتر از ، ميباشد بدست ميآورند،مساعدت راآنهای که در توزيع نقش دارند و آنهای که 
در دست کسانی قرار دارد که   در افغانستان توزيع غذا بيشتر.لحاظ غذايی غير مصئون اند اولويت نمی يابند

 که ، دريافت گريديد مردم که در جريان کار ساحوی مصاحبه صورت گرفتبا اکثريت  20 .صاحب قدرت ميباشند
 در صد مساعدت های غذايی به 20 – 15صرف 

بطور مثال، در واليت غربی . مردم فقير ميرسد
 فاميل در آن 600حدود در که ، قريۀ بادگاه،غور

 40بسر ميبرند، هنگام مساعدت غذايی صرف 
خريطه گندم توزيع گرديد، در حاليکه در قريۀ 

 خانواده زنده گی 300 واليت که همين کاسی 
مردم اين قريه . توزيع شد خريطه گندم 10ميکنند، 

بر اين، عالوه . ر ناچيز استا اين مقد،فقری که آنها به آن مواجه اندبه ميزان  فکر ميکنند که در مقايسه ها
به اين عقيده استند که کمک های غذايی يا به اختالس برده شده و يا هم  مردم ،)درست يا غلط (نارضايتی عمومی

 اين شکايت بار ها شنيده UNAMA/OHCHRدر جريان تحقيق ساحوی . تاز نيمه راه منحرف ساخته شده اس
.  منسوبين پوليس سهم بزرگی را به زور گرفتند هنگام توزيع مواد غذايی،ت ارزگان واليدر ترينکوت. شده است

مجبور زمانيکه مسئولين توزيع از دادن سهم به پوليس اجتناب ورزيدند، پوليس بخاطر "، اهالی  از تنقرار گفتۀ يک
 کارمندان 2009 در يک واقعۀ ديگر، در چارسدۀ واليت غور، در سال 21".ساختن آنان حتی فير های هوايی کردند

دولتی زيادی شناسايی شدند که در دزدی مواد غذايی کمکی دخيل بودند، ولی با وجود شکايات متکرر مردم، هيچ 
 22.اقدامی عليه آنان صورت نگرفت

  
طح ملی يک مسئلۀ بزرگی نبود حسابدهی نيز به س

حصول قدرت سياسی نيز استوار بر روابط . است
درين . شخصی و يک سيستم سازگاری ميباشد

سيستم سازگاری گروه های مختلف به اساس منافغ 
شخصی و بخاطر دست آورد های سياسی خاص با 

 اساسی پست های کليدی و . "هم کنار می آيند
انتخاب افراد برای اين پست . رات و سازگاری ها مورد استفاده قرار ميگيردمعموًال بحيث سرمايۀ سياسی در مذاک

ها لزومًا به اساس قابليت نبوده بلکه به اساس معامالت سياسی صورت ميگيرد که در آن موضوع لياقت و کارگرد 
نکه توسط  به اين ترتيب کيفيت و چگونگی تصميم گيری ها بخاطر اي23."افراد در ادارات دولت مطرح نميگردد

بسيار پائين الی سطح تا سطوح اين سلسلۀ عاليق و روابط . افراد ورزيده اتخاذ نميگردند،  نيز متأثر ميگردد
و زمانيکه افراد توظيف شده در چنين پست ها به مشکلی مواجه . ولسوال و حتی پائين تر از آن ادامه پيدا ميکند

ميمانند و صرف از يک پست به پست باقی ند، باز هم در قدرت توانمی ميشوند و زير دستان خود را قانع ساخته ن

درينجا در واليت غور اگر شما با کدام قوماندان يا "
کارمند دولتی وابسته باشيد، ميتوانيد که بدون در نظر 

ن از هر قسم کمک بشری، داشت وضع اقتصادی تا
  ."مستفيد شويد

 .2009کارمند دولت، واليت غور، سال 

در پنج سال گذشته در مورد اينکه چی شده و چی نشده "
پس در آينده چی . است کدام حسابدهی وجود نداشته است

  "تضمينی برای آن وجود دارد؟
 .2009رئيس معارف واليت، سال 
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يا از بين بر ميدارد و  را سيستم سياسی فعلی ميکانيزم های محدود حسابدهی موجود. ديگری تعيين بست ميگردند
 به اين ترتيب افغان ها هميشه مواجه به ميکانيزم های بی ثبات و مبنی بر روابط باقی 24.يا هم مغشوش ميسازد

  . يمانندم
  

عدم عالقمندی سياسی اکثريت رهبران داخلی و بين المللی به موضوع رسيده گی به تخطی های گذشته باعث بروز 
عليه آن صورت بر تا زمانيکه تخطی ها بدون احتساب باقی ميمانند و اقدامی . يک فرهنگ معافيت شده است

. دند تا به سوء استفاده از صالحيت های شان ادامه ده اجازه خواهد دا،ريکۀ قدرت هستنداکه بر  را کسانینگيرد، 
 و به مانده راپور های سوء استفادۀ مأمورين زمانيکه به مسئولين داده ميشود، اکثرًا بدون کدام پيگرد و تحقيق باقی 

ندان ترس از انتقام گرفتن و تهديد ها از طرف قدرتم. اين ترتيب کدام عالج مؤثری برای آن تا کنون موجود نيست
در نتيجه، بی جواب ماندن شکايات و وجود تهديد ها سبب آن . نيز باعث اخالل فرصت های احتساب ميگردد

طوريکه يکی از باشنده .  و صدای خود را بلند نکنند نکرده حاالت افغانها بطور علنی شکايتاکثرميشود که در 
 آنها به اين عقيده استند که ادعای شان بی مردم ما شکايت نميکنند بخاطريکه: "گان واليت غور توضيح ميدهد

به  —به استثنای جا های محدودی — عدم حضور مسئولين تطبيق قانون به سطح ولسوالی ها25".نتيجه ميماند
به اين ترتيب، آنهائيکه ميخواهند . معنی آنست که قانون و نظم در بسياری قسمت های افغانستان تطبيق نميگردد

  . از حمايت مردمی و تحفظ ادارات دولتی بهره مند نميگردند،نداين وضعيت را تغيير ده
  

با آنکه .  به صفت ناظر نيز در افغانستان به پختگی خود نرسيده است27 و رسانه ها26رول عنعنوی جامعۀ مدنی
 را بيشتر در 2009 چون وضع انتخابات رياست جمهوری و شورا های واليتی سال یگفتمان عامه گاهگاهی مسائل

 را در جامعه يا ساختار یکنون توان واقعی آنرا ندارد که تغييران مورد بحث گرفته است، تا ؤی شهری و مصنواح
 باالی نحوۀ طرح و تطبيق پاليسی منحيث عامل تاثيرگذار و قادردر حقيقت جامعۀ مدنی به . های قدرت بار آورد

ستان يد سرانه و جزا های عدلی سنگين ژورنالتهديد، تعقيب و توقيف خو. ه نميشود نگريستهای حکومت و دونر ها
  28. آزادی بيان، هم از طرف حکومت و هم از طرف شورشيان، ميباشدبودننمايانگر تحت فشار 

  
تدريجًا حمايت علت حکومت بطور فزاينده ناتوانی اش را در عرصۀ عرضۀ خدمات بنيادی نشان ميدهد و به همين 

ان جامعه از ولسوالی خروار واليت لوگر، که فعًال زير تسلط طالبان  يکی از بزرگ29 .مردم را از دست ميدهد
 در صد مردم بشمول زن ها در انتخابات رياست جمهوری سال 90بيشتر از " که ميسازدميباشد، خاطر نشان 

  و ولی امروز مردم از کارکرد حکومت خيلی مأيوس اند، سهم گرفتند و بيشتر آنها به آقای کرزی رای دادند2004
  30 ." کامًال چشم پوشيده و آنها را فراموش کرده استفکر می کنند که حکومت از آنها

  
ساختار فعلی حکومت در افغانستان به معنی اين است که تصاميم توسط عدۀ محدودی از افراد و اشخاص، طی 

تداوم از شموليت در نتيجه، بخش فقير جامعه بطور م. دميگرداتخاذ  غير شفاف و غير حسابده ،پروسه های مکدر
آنانيکه در رأس قدرت استند از تقسيم قدرت و صالحيت شان و از کار کردن بخاطر منافع ملی و . محروم ميمانند

يک دهقان کم زمين در جريان يک مصاحبه در بارۀ . بجا آوردن تعهدات شان هيچگونه منفعتی بدست نمی آرند
موافقۀ که از طرف بزرگان "ار ابراز نظر ميکند و ميگويد موافقه به امحای فصل های کوکنار در واليت ننگره

 ينقاکشت دهمحل با حکومت در رابطه با امحای کشت کوکنار صورت گرفت به نفع قشر فقير نيست، بخاطريکه 
 31.، بجا گذاشته ميشودفقير تخريب ميشود و کشت آنانيکه قدرتمند اند
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 فساد

 
در رابطه به موضوع سوء استفاده از قدرت آنچه بيشتر تحت بحث قرار گرفته است، فساد و منحرف کردن 

، به اساس 2005در سال . منابع، بشمول مساعدت های جامعۀ بين المللی از مسير در نظر گرفته شدۀ آن ميباشد
) Transparency International’s Corruption Index(ی که توسط ادارۀ بين المللی شفافيت معرف فساد

چهار سال بعد در اين .  را احراز کرده بود117 کشور جهان مقام 159بکار برده شده، افغانستان در بين 
، دفتر 2010درسال  *.ارزيابی افغانستان بعد از سوماليا در مقام دوم از روی بد ترين وضع فساد قرار گرفت

 در يک گزارش مينگارد که در جريان سال گذشته سطح UNODCملل متحد برای مواد مخدر و جرايم يا 
 از جملۀ هر دو افغان يکی از آنها مجبور بوده است که **. مليارد دالر امريکايی رسيده است2.5رشوت به حد 

 دالر امريکايی ميرسد، 158يد ساالنۀ سرانه به اوسط اين رقم به اساس عا. به يک کارمند دولت رشوت بدهد
 دالر امريکايی حساب شده است که خود يک بار سنگيی بر شانه های افراد 425در حاليکه عايد سرانۀ ملی 

  .فقيری است که در سطح جهان در جمع فقير ترين ها حساب ميشوند
  

محدود و عدم هيچگونه پيگرد قانونی به علت ارگان های قضايی ضعيف ، ميکانيزم های مؤثر نظارت خيلی 
با آنکه فساد در نظر مردم منفور است، افراد فقير نير بخاطر استفاده از . مرتکبين، فساد پا بر جا مانده است
  .خدمات به پرداخت رشوت ميپردازند

  
تلف فساد در افغانستان، از خريدن پست های دولتی گرفته تا دادن رشوت بخاطر استفاده از خدمات، انواع مخ

اين اشکال فساد سبب تغيير جهت هر نوع شرايط برای تخصيص منابع به سطح ملی . شناخته شده است
و يا  زمانيکه يک شخص بخاطر قادر نبودن پرداخت رشوت نميتواند از خدمات عامه مستفيد گردد،. ميگردد

 تأثيرات مخرب فساد زياد .يک پست دولتی را بخرد، در چنين حالت اصول عدم تبعيض مفهوم نخواهد داشت
ادارات دولتی ضعيف، نا مساوات در عرضۀ خدمات اجتماعی، عدم تأمين عدالت توسط ارگان های : است

. عدلی، نبودن اعتماد بر نهاد های دولتی و بی کفايتی فراگير که افغان های فقير بيشترين بار را متحمل ميشوند
انند، ناگذيربايد به خدمات عامه اتکاء نمايند، و به همين دليل به اين ترتيب، چون آنها رشوت پرداخته نميتو

. عالوتًا فساد به معنی آن است که منابع از اهداف تعيين شدۀ آن منحرف ساخته ميشوند. بيشتر منزوی ميگردند
زمانيکه منابع تعيين شده بخاطر تأمين عدالت، عرضۀ خدمات صحی، معارف و ساير خدمات عامۀ که برای 

حياتی ميباشند، از اهداف مورد نظر منحرف ساخته شود، تالش های  کشيدن افغان ها از حالت فقر و مردم 
  .بهتر ساختن زنده گی آنها  بی معنی و بيجا خواهد بود

  
در شرايط افغانستان که مناسبات نا برابر قدرت عمده ترين صفت در پروسه های تصميم گيری ميباشد، و 

شهروندان کشور حسابده نميباشد، برای آنانيکه قدرت در دست شان است، شرايط  موارد نزد بساحکومت در 
به اين ترتيب، فساد نحوۀ تصميم گيری را . آن بيشتر مساعد است که هر آنچه دل شان ميخواهد انجام بدهند

 شموليت در نتيجه، عدم. متأثر ميسازد، و اولويت های نهاد های عامه را متأثر  و حتی آنرا تعيين مينمايد
 تعيين ميشود که در رأس قدرت استند، نه آنانيکه اشخاص اولويت ها بيشتر توسط و به خواست  و اجتماعی

شرايط افغانستان چنين تلقی شده ميتواند که به سبب اينکه کدام وسيلۀ واقعی برای آنانيکه از . منزوی شده اند
 .د، فساد بشکل پوشيده بيشتر تشويق ميگرددناي از حکومت طلب حساب نمتافساد متأثر ميشوند وجود ندارد 

:*
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_tabl

e.  

رشوت به اساس گزارش متأثر شده گان، : دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرايم؛ فساد در افغانستان**: 
 .2010جنوری 
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III. نبود امنيت 
 

نده گی افغانها بوده، جنگ مسلحانه فقر را بيشتر عميق و پيچيده ساخته و برنامه های نبود امنيت بطور ثابت جزء ز
  . انکشافی را يا بطی ساخته و يا هم متوقف ميسازد

  
  .شيوه های خشونت متوصل گردندمحلی به منازعات جنگ زمينۀ آنرا مساعد ميسازد که مردم بخاطر حل 

  
اه نظامی راه حل بحران افغانستان نيست، سرمايه گذاری در مسائلی با آنکه بطور گسترده اعتراف شده است که ر

  .مانند امحای فقر و تأمين عدالت، که برای افغانها در جمع اولويت های مهم بشمار ميرود، خيلی محدود ميباشد
  

 اين 32 .ستمتأثر ساخته ا در صد نفوس کشور ميباشد، 96که شامل جنگ مسلحانه تقريبًا زنده گی تمام افغانها را 
 که همه برای زنده گی ، تخريب خانه ها، سرمايه و اسباب معيشت،ارقام بلند شامل مرگ ها، جراحت، معيوبيت

يک مطالعۀ انجام شده توسط کميتۀ بين المللی صليب سرخ نيز خاطر نشان مينمايد که در . حياتی ميباشند، ميگردد
 از اعضای خانواده  افغانها در صد6ای شان بيجا شده اند،  در صد مردم از خانه ه76جريان ساليان متمادی جنگ 

  .جدا شده اند
  

تأثير آنی و مستقيم جنگ مسلحانه زير اصطالح تلفات ملکی در حلقات مختلف مباحثات روی پاليسی توجه زيادی 
صف نفوس تخمينًا ن 33 .را جلب کرده است، چون ميزان تلفات در سالهای اخير سير صعودی را اختيار کرده است

افغان ها از دست دادن يکی از اعضای فاميل خود 
تاکتيک های . را طی ساليان جنگ راپور ميدهند

کشندۀ که درين اواخر  در جنگ ها استفاده 
 شامل استفاده از مواد منفجرۀ تعبيه شده، ،ميگردد

حمالت هوايی، حمالت انتحاری و عمليات های 
  34 .تالشی شبانه ميباشند

  
عالوه متحمل شدن تلفات جانی، از افغان ها  بر

دست دادن اسباب معيشت، قطع دسترسی به تعليم 
و خدمات صحی و محروميت از ساير خدمات 

در بعضی جاها، مکاتب مسدود گرديده ، مراکز صحی قابل دسترس نبوده و استفاده . اساسی را نيز متحمل شده اند
ن جنگ ظرفيت شرکاء افغان ها را نيز متأثر ساخته است و عالوه بر آ. از سرک ها مستلزم هشدار و خطر ميباشد

 تعداد تلفات 2009در سال . آنها را به پاسخگويی در مقابل  نياز های بشری و انکشافی، ناتوان ساخته است
 واقعۀ خشونت آميز 172 تن که همۀ شان اتباع افغانی بودند، در 19کارمندان موسسات غيردولتی  کاهش يافته، و 

اين .  تن کارمندان کمک های بشری در واقعات خشونت به قتل رسيده بودند38، 2008در سال . دندکشته ش
تنقيص در تعداد کشته شده گان منعکس کنندۀ تدابير امنيتی بيشتر از طرف موسسات غيردولتی بوده  که شامل 

سسات غيردولتی که تدابير حفاظت خودی، محدوديت درگشت و گذار و تغييرات در پاليسی های امنيتی مو
 در نتيجه ناامنی ها باعث توقف برنامه های انکشافی شده و اقدامات و خدمات 35 .درافغانستان کار ميکنند، ميباشد

به اين ترتيب، آسيب پذيری رو به افزايش و ميکانيزم های . بشر دوستانه در بعضی ساحات محدود شده است
  .باشندموجود در مبارزه با فقر معموًال نا کافی مي

  
جنگ در افغانستان خوانده شده اند، بار سنگينی را بخاطر از " مصدومين غير مرئی"زنان و اطفال که به عنوان 

 فاميل ها با از دست دادن مرد خانواده، بدون سرپرست اکثريت . "دست دادن نان آور فاميل شان متتحمل ميشوند
اين فاميل ها نان آور . ی فاميل،  بدون سرپرست، گرديده اند باقی مانده و متحمل بار يتيم ها، بيوه و تمام اعضا

 در افغانستان زمانيکه نا امنی 36."خانۀ خود را از دست داده و اکنون اطفال شان در کوچه ها گدايی ميکنند
دسترسی به خدماتی چون معارف و صحت را محدود ميسازد، بنابرمحدوديت های کلتوری، زنان و اطفال، چون 

  . يگر برايشان وجود ندارد، بيشتر به تهديد های مربوط به بهبودی وضع شان مواجه ميگردندراه حل د
  

تعداد زيادی از تسهيالت صحی آسيب ديده يا تخريب "
گرديده و دسترسی را به مراقبت های صحی شديدًا متأثر 

ميرويس روغتون در کندهار يگانه شفاخانۀ . ساخته است
تان خدمت  مليون نفر در جنوب افغانس3.7است که به 

 مريض سراپا و 5000هر ماه درين شفاخانه . ميکند
  . مريض داخل بستر معالجه ميگردد2000

سروی افکار مردم افغانستان، کميتۀ بين المللی صليب سرخ، 
 .2009سال
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طبيعت جنگ های موجود که . تاثيرات سؤ ديگرجنگ مسلحانه افزايش بدبختی و افزايش فقر در قشر فقير ميباشد
اری، حمالت هوايی و تالشی از تاکتيک های نا متوازن، بشمول استفاده از مواد منفجرۀ تعبيه شده، حمالت انتح

های شب هنگام، استفاده ميشود، سبب ايجاد واهمه،  ترس و تهديد بيشتر گرديده، اسباب معيشت و فرصت های 
تأثير جمعی و مغلق جنگ . کسب نفقه و همچنان دسترسی به خدمات اساسی را به مراتب بيشتر متأثر ميسازد

رگی را در راه برنامه ها و ابتکارات انکشاف اقتصادی واجتماعی دوامدار، بشمول اختالفات محلی، چالش های بز
  .قرار ميدهد

  
جنگهای متداوم بيش از يک دهه باعث تاثيرات سؤ باالی ميکانيزم های محلی و عنعنوی حل اختالفات شده که 

شخصی و در بسا موارد، دشمنی های . درنتيجه زنده گی روزمرۀ قشر فقير روستايی را نيز متاثر ساخته است
منازعات محلی، بخصوص باالی  منابع طبيعی مانند زمين، آب، جنگل و چراگاه ها، منجر به محروم شدن 

مثًال در واليت خوست، هر سال اختالفات محلی باعث تلف . کسانيکه قدرت کمتر دارند، از منابع مذکور ميگردد
در چنين حاالت، جرگه . 37ان نيزمعمول استکه مثال های مشابه در نواحی ديگر افغانست شدن ده ها تن ميگيرد

های حل منازعات، در اکثر موارد، هردو جانب را الی زمان اتخاذ تصميم نهايی، از استفاده از منابع مورد 
دربعضی حاالت بخاطر آتش بس، تصميم جرگه باعث مسدود شدن مکاتب، مراکز صحی  و . اختالف منع مينمايند

گرديده، دسترسی مردم را به خدمات بيشتر متأثر ساخته و به علت  متأثر ) مرورعبور و (راه های ترانسپورتی 
  .شدن مناسبات تجارتی در منطقه، بار بيشتر اقتصادی را بر مردم تحميل مينمايد

  
خوانده اند و تقاضا کرده اند " فقر و عدم اشتغال را به عنوان فکتور های در قبال نا امنی"افغان ها بطور متکرر 

 در صد افغان های 70" طبق گذارش اخير مؤسسۀ آکسفام، 38 . اين مسئله منحيث اولويت توجه صورت گيردکه به
بعضی . 39"که سروی نزد آنها صورت گرفته است، فقر و عدم اشتغال را يک عامل عمدۀ جنگ در کشور ميدانند

ه عناصر ضد حکومت و  فعاليت پيوستن ب. مردم به دليل کسب عوايد،در فعاليت های شورشيان اشتراک مينمايند 
. های غير قانونی مانند توليد و قاچاق مواد مخدر منفعت اقتصادی خوب داشته  و کسب منفعت کوتاه مدت دارد

مثًال، تيم تحقيق کننده ها در جنوب شرق . درحاليکه دهقانی و کار در سکتور غير رسمی درآمد کمتری دارد
تعدای از جوانان  کوچی از جابجا کردن يک ماين يا مواد  ختند کهافغانستان، واليت خوست، خاطر نشان سا

عايد بدست می )  دالر امريکايی80 تا 16معادل ( روپيۀ پاکستانی 5000 تا 1000منفجرۀ تعبيه شده در حدود 
 دالر امريکايی عايد 4، درنهايت روز )که خوش قسمت باشد و کار بيابد(در حاليکه يک کارگر روزمزد . 40آورند

انتقام جويی و هم چشمی نيز  فکتور های است که علت ديگرعالقه مندی تعدادی از مردم را به . خواهد داشت
  .جنگ توضيح ميدارد

  
نا امنی نيز باعث افزايش بيشتر ناتوانی ادارات عامه، بشمول سکتور های عدلی و امنيتی، در فراهم آوری  تحفظ 

فراهم آوری تحفظ برای جوامع، از پديدۀ عدم موجوديت قانون، سبب ناتوانی حکومت در . برای قشر فقير ميگردد
" ايران پولی"يک مثال واضح اخذ ماليه يا سهميه، بنام . ميشود تا افغان ها محتاج ترحم زورمندان منطقه بمانند

 ايران توسط يک تن از قوماندنان مسلح، در واليت فارياب، از افراد يکه بخاطر کسب نقفه حالل جهت مزدوری به
تسلط وی حتی زنده گی شخصی افراد را نيز استيال نموده بود، هيچ ازدواجی در منطقه بدون .. ميروند، ميباشد

 دالر امريکايی به اين قوماندان ، صورت نميگرفت و حتی  دخالت اين قوماندان 100پرداخت پول تخمينًا معادل 
چون ساحه تحت کنترول وی نا امن بود و توسط افراد . در انتخاب شريک زنده گی برای ديگران، نيزموجود بود

 باالخره، کميسيون مشترک بزرگان محل و 41.مسلح خودش اداره ميشد، حکومت ازمداخله در امور او عاجز بود
که از حمايت حکومت واليتی ) متشکل از قوماندانان اسبق، رهبران محلی و علمای دينی(رهبران متنفذ منطقه 
در افغانستان مثال های زيادی ازين ديده شده که بيانگر . وانست اين قوماندان را خلع سالح نمايدبرخوردار بودند، ت

  .مشکالت متعدد است که قشر فقير با آن روبرو است
  

جنگ اولويت های حکومت افغانستان و شرکای بين المللی آنرا تعيين مينمايد، به اين ترتيب قسمت زيادی از وجوه 
مثٌال، اگر هلمند کشورمستقل ميبود، پنجمين کشوری بحساب ميرفت . ات نا امن پرداخته ميشودمالی کمکی به والي

 اين امر بطور الزمی تاثيرات سؤ باالی تصاميم در مورد 42 .را بدست می آورد USAIDکه بيشترين  کمک مالی 
 مليارد دالر امريکايی باالی 25 به اينسو، تخمينًا 2001از سال . تمويل تالش های انکشافی و فقر زدايی ميگذارد

 مليارد دالر را برای جنگ در افغانستان 127عالوتًا اياالت متحده . نيروهای مسلح افغانستان مصرف شده است
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برعکس، وجوه مالی که برای انکشاف به مصرف )  مليون دالر100قرار تخمين روزانه .(تخصيص داده است
   43 .گردد مليارد دالر تخمين مي15ميرسد، مجموعًا 

  
ولی اکثر تعهدات تا کنون بر . اکثريت تمويل کننده گان رقم خاص را برای اعمار مجدد افغانستان تعهد کرده اند

 تا حال وعده داده شده بود، صرف سه 2002 مليارد دالر امريکايی که از سال 46از جملۀ : آورده نشده است
ه از مساعدت مالی که توسط تمويل کننده گان فراهم  چنين تخمين ميگردد ک44 .چهارم آن پرداخته شده  است

 نا امنی يکی از 45 . فيصد آن بخاطر امنيت خود اين ادارات در افغانستان به مصرف ميرسد30 الی 15ميگردد، 
داليلی است که تمويل کننده گان  بخاطر کوتاهی  شان در جهت پرداخت و فراهم آوری مساعدت های وعده داده 

زمانيکه چنين تصاميم مربوط به تمويل با فساد وسيع و ادارات ملی بی کفايت .. ان ارايه ميدارندشدۀ توسط خود ش
و غير حسابده، که توان عرضۀ خدمات عادی را ندارند، يکجا ميشوند، ساحات نا امن افغانستان در مبارزۀ شان با 

  .اجه ميباشندفقر و درمانده گی عميق و نهايی به مشکالت و مصايب قابل مالحظه ای مو
  

با وجود مشکالت متعدد، تمويل توسط تمويل کننده گان جهت توسعۀ مراقبت های صحی،تعليم و تربيه و زيربنا 
مساعدت های بشری، بشمول مساعدت غذايی، برای کسانيکه . های ارتباطات و ترانسپورت خيلی مؤثر بوده اند
، غذا در مقابل کار يک منبع خوب حصول عايد و غذا در مثًال.  نهايتًا آسيب پذير اند، با ارزش و حياتی است

 در حاليکه نا امنی روبه افزايش  بيشتر تالش های انکشاف را متوقف يا بطی ساخته 46 ساحات مختلف کشور بوده
 اعمار شده، بخاطر 2003 در سال USAID کندهار است که به کمک مالی –نمونۀ از آن سرک کابل . است

  . کمتر مورد استفاده قرار ميگيرد و خطرناک ميباشدفعاليت های شورشيان
  

البته تأثير جنگ فراتر از آنچه که تا کنون درج شده است، مانند تلفات ملکی و مشکالت مساعدت های بشری، 
نا امنی ها به هر شکلی که . عالوتًا تأثير سوء باالی حالت روانی و وضعيت مالی افغان ها نيز وارد ميکند. ميرسد
 مترافق با تخريب زيربنا ها و محدود ساختن عرضۀ خدمات بوده و تالش های انکشاف و انگيزه های تشويق باشد،

  . برای سرمايه گذاری بخاطر آينده را، خفه ميسازد
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VI.    منابعبرابرتخصيص نا  
 

ی اعمار مجدد و تعيين کنندۀ بخش اعظم منابعی که به افغانستان داده ميشود،اهداف نظامی ميباشد، تا اولويت ها
  .انکشاف افغان ها

  
  .در اکثريت موارد، تصاميم در مورد تخصيص منابع در دست حکومت افغانستان نميباشد

 
در حاليکه دو سوم مساعدت های که به افغانستان صورت ميگيرد بدون دخالت حکومت افغانستان ميباشد، 

 و چگونگی بکار برد منابع شديدًا محدود توانمندی حکومت در رابطه به تصميم گيری در مورد اولويت ها
 در حاليکه بيشتر تمويل کننده گان  بخاطر توجيه اينکه چرا تصاميم شان بدون دخالت حکومت اتخاذ 47 .ميگردد

. ميگردد، به موجوديت فساد و ظرفيت ناکافی در حکومت افغانستان اشاره ميکنند که در اکثر موارد بجا هم است
عۀ بين المللی و حکومت افغانستان به بحث در مورد مبارزه با فساد و اظهار تعهداتی درين طی چند ماه اخير جام

طوريکه يکی از افغان ها در جريان مصاحبه با تيم حقوق بشر اشاره مينمايد، کشور های . رابطه پرداخته اند
 خود  به مصرف ميرسانند تمويل کننده مساعدت مالی را که پيشکش می کنند آنرا مطابق آجندای سياسی و نظامی

ما تا کنون سياست : "نه اينکه مطابق به نياز های عينی و بر اساس ارزيابی دقيق، غير جانبدارانه و واقعبينانه
اگر جامعۀ بين المللی کمک ها را بخاطر اهداف، اولويت ها و سليقۀ خود . مساعدت های مالی را نفهميده ايم

قرار ادعای يکی از سازمان های . 49گان های خيريه نيز شکايات مشابه مينمايندار 48 ."مينمايند، مفيد نخواهد بود
خيريه، به نظر ميرسد که تمويل کننده گان مايل اند تا پروژه های بيش بهای را تمويل کنند که بيشتر توسط شرکت 

در ساحات های شخصی انتفاعی بزرگ که با اولويت های نظامی و سياسی تمويل کننده گان بستگی دارد و 
با وجود . تمويل کننده مطرح است، تطبيق ميگردد جغرافيايی مشخص که در آن منافع سياسی يا حضور نظامی 

بطور عموم،  50."مساعدت مالی چشمگير تمويل کننده گان نيازمندی های بشری افغانها در نظر گرفته نميشوند
  .زدچنين طرز العمل پاسخ دهی به نيازهای واقعی را  مشکلتر ميسا

  
طی يک سلسله ميکانيزم ها، به نفغ استراتيژی های مختلف، فراهم ميگردد و بعض آنها لزومًا با اولويت کمک ها 

است که قسمًا رهنمود " قلب ها و اذهان"يک مثال آن استراتيژی اختالفی . های حکومت افغانستان مطابقت نميکند
عملکرد را برای نظاميان امريکايی ميسازد و در 

 51 .يک از اسناد پاليسی حکومت جا نداردهيچ 
مصارف قابل مالحظه ای از طريق تيم باز سازی 

تی صورت ميگيرد که يکی از -آر-واليتی يا پی
با آنکه . ميباشد" قلب ها و اذهان"فعاالن کليدی 

بعضی ها تأئيد ميکنند که در برخی از حاالت که 
نا امنی خيلی فراگير ميباشد، اينطرزالعمل 

است که تحت اين برنامه مساعدت ها از ضروری 
 اين امر 52 .اولويت های نظامی پيروی نمايند

مفکورۀ انکشاف متداوم  و مساوی را به چالش 
مواجه ميسازد که مستلزم کمک به خاطر هدف 
قرار دادن قشر خيلی فقير و آسيب پذير ميباشد و 

سرمايه گذاری روی دست آورد های جبهۀ جنگ "
م باز سازی واليتی وجوه مالی و  تي 53 ."نميباشد

ظرفيت تخنيکی قابل مالحظۀ دارد، در بعضی 
اين امرباعث . حاالت سبب آن ميشود که نه تنها فکر ميشود، بلکه عمًال مسؤليت های حکومت محلی را ميپوشاند

ت را متأثر عقبمانی انکشاف ادارات ملی به سطح محلی گرديده و در نتيجه انکشاف مانده گار متوسط و دراز مد
 با وجود تعهدات تجديد شدۀ تمويل کننده گان 54 .ساخته و تالش های  توسعۀ حس مالکيت افغان ها را به عقب ميزند

در جهت افغانی ساختن کوشش های اعمار مجدد، تصميم گيری ها در مورد امنيت و انکشاف افغانستان تا هنوز هم 
 اين مسئله که وجوه مساعدت شده در نهايت بکجا می انجامد، نيز عالوتًا، در رابطه به. در دست جهانيان ميباشد

 فيصد آن به کشور های تمويل کننده از طريق فيس مشاورين، مصارف 40تخمينًا : نگرانی های را در قبال دارد

به جمهوری "مأموريت تيم باز سازی واليتی اينست که 
اسالمی افغانستان کمک نمايد که حاکميت آن توسعه 
يافته، تا انکشاف يک فضای با ثبات و پر امن رادر 
ساحۀ تحت عمليات خود تسهيل ببخشد و اصالحات 

ار مجدد را ممکن سکتور امنيت و کوشش های اعم
 جنوری 27کميتۀ گردانندۀ تيم باز سازی واليتی، ." بسازد
  .2005سال 

کانگرس توضيح مينمايد که هدف تيم باز سازی واليتی 
سرمايه گذاری روی دست آورد های "اياالت متحده 

جنگ و تضعيف جلب و جذب مردم توسط شورشيان از 
." دطريق تقويۀ روابط بين شهروندان و دولت ميباش

ری شماره  کانگرس، بازنگ2009توجيه بودجۀ سال مالی 
  .، جنوب و جنوب آسيا556
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 فيصد 40 فيصد افغان ها به اين عقيده بودند که صرف 81، 2008 در سال  55 .اضافی، و مفاد شرکت ها ميرود
   56 .عدت ها به افغان ها ميرسدمسا

  
موضوع جالب اين است که حتی در مسائلی که تمويل کننده گان خود نفوذ زيادی داشته اند،  مثالًٌ در انکشاف 

بازنگری مالی . استراتيژی انکشاف ملی افغانستان، لزومًا به معنی تضمينی برای حمايت مادی از جانب آنها نيست
 صورت گرفت گزارش ميدهد که اگر وجوهی که مستقيمًا توسط 2009 جنوری سال تمويل کننده گان که در ماه

 10.4 مليارد از جملۀ 4.8—تمويل کننده گان  بمصرف ميرسد در نظر گرفته شود، تقريبًا نصف وجوه تعهد شده
ًا  قويANDS  قرار ميگيرد، البته با وجود آنکه دونر ها از ANDSبيرون از اولويت های سکتوری —مليارد

 مليارد 10.4 درين رابطه صورت گرفته است که 2006حمايت نموده اند، وتوافقات در کنفرانس لندن در سال 
  57 . . ميباشدANDSوعده داده شده، مشروط به  تطبيق 

  
، )2009(و هاگ ) 2008(، و کنفرانس های پاريس ANDSدر . يک قضيه درين رابطه قضيۀ زراعت است

 "چنين استدالل شده بود که . اعت را بحيث اولويت کليدی خود شناسايی نمودحکومت افغانستان سکتور زر
انکشاف زراعت فيصلۀ خواهد کرد که کشور در روشنی تأثيرات آن بر زدودن فقر، ايجاد شغل و جمع آوری 

تطبيق  ولی اين سکتور تا هنوز شديدًا به فقدان وجوه مالی مواجه است که 58".عوايد، مؤفق شود يا ناکام بماند
موضوع ديگری را که اين مثال . پروگرام های که کليد انکشاف افغانستان شمرده ميشوند، غيرفعال باقی مانده است

حکومت يک برنامۀ جامع را پيشکش نموده . به آن اشاره ميکند  اينست که سکتور زراعت چگونه تمويل خواهد شد
 انتخاب مينمايند که خود شان ميخواهند  يا اولويت های ولی تمويل کننده گان  قسمت از برنامه پيشنهاد شده را
. دراين صورت، اين برنامه به اهداف خود نخواهد رسيد. زراعتی خود شان را تمويل مينمايند، نه از حکومت را

طوريکه متخصصين زراعت خاطر نشان ميسازند، چالش جوابدهی به فقر صرفًا توليد مقادير بيشتر حاصالت 
 طی سلسله 59 .تر از آن توزيع آن و دسترسی خانواده ها به ثمر و حاصالت زراعتی ميباشدنيست بلکه مهم
، يکی از اشتراک کننده گان در مصاحبه ای نظريات تعداد زياد )2009دای کندی، ( OHCHRورکشاپ های 

 مورد برنامه های  بين المللی استند که درتمويل کننده گان در واقعيت "مردم را خالصه نموده و اظهار داشت که 
 سال به اينسو در ادارۀ حکومت واليت بوده ام و آنها هيچوقت به ما گوش 6من از مدت . انکشاف تصميم ميگيرند

   60 ."نداده اند  که نيازهای ما چی است
  

ابتکارات مختلف در رابطه به رسيده گی به جريان مساعدت ها بکار برده شده که بورد مشترک هماهنگی و 
 به منظور ايجاد هماهنگی در کوشش های 2006در مطابقت با توافقنامۀ افغانستان در سال  JCMB نظارت يا

 اين بورد مشترک بايد کمک ميکرد تا مصرف وجوه 61.شرکای بين المللی و حکومت افغانستان، مثالی از آن است
کومت افغانستان را تأمين داده شده بطريقۀ درست و مناسب آن و در مطابقت با اولويت های مشخص شده توسط ح

با آنکه برای حمايت آن منحيث يک . مينمود، نه اينکه گردهمايی بمنظورتعقيب اولويت های تمويل کننده گان
 نياز به تالش و مبارزۀ جدی  داشت تا طبق JCMB 62ساختار هماهنگ کننده خواست های مکرر صورت گرفت

ای حکومت افغانستان و جامعۀ بين المللی بخاطر تطبيق هماهنگی بيشتر تالش ه"تعهد خود، بتواند به هدف 
 يک پيشرفت مثبت درين عرصه گذارش داده شد که کای ايده، نمايندۀ 2010 در سال 63 .برسد" توافقنامۀ افغانستان

ملل متحد آغاز گرديده  که توسط JCMBخاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان، خاطر نشان ساخت که ريفورم 
اد يک ميکانيزم با مؤثريت بيشتر همآهنگی برای تشخيص بهتر اولويت ها زمينه را مساعد ساخته است، سبب ايج

با آنهم، او تأکيد نمود که بايد در عرصۀ تطابق وجوه مالی تمويل کننده گان با اين اولويت ها پيشرفت قابل . است
   64 .مالحظه ای ديده شود

  
 به واليات مختلف افغانستان از مدت زيادی يک نگرانی بوده توزيع غير مساويانۀ تخصيص وجوه مالی انکشاف

فايدۀ انکشاف بايد " در کنفرانس پاريس روی موضوع مؤثريت کمک ها، تأکيد شده بود که 2008در سال . است
ولی يک بخش قابل مالحظۀ وجوه مالی دونر ها و حکومت تا ". به تمام واليات افغانستان بطور مساويانه برسد

به ساحاتی معطوف است  که جنگ در آن جريان دارد، بخصوص از طريق تيم باز سازی واليتی و در هنوز هم 
 همچنان وجوه مالی باعث ناديده گرفتن 65 . نتيجه ساحات  نسبتًا آرام، کمترين مقدار وجوه مالی را نصيب ميشوند

اجازه خواهند داد   تمويل کننده گانبخش های  کشور که پوتنشيل اقتصادی واقعی  دارند وبه شرايط ثابت نسبی به
با اشاره به رسانيدن کمک های . تا خدمات و زيربنا های را که شديدًا به آن نياز وجود دارد، انکشاف دهند، ميگردد
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قابل مالحظه به ولسوالی های نا آرام واليت بادغيس يکی از بزرگان ولسوالی آب کمری اين واليت در غرب 
با آنکه مردم اين ولسوالی خيلی فقير اند، هميشه با حکومت همکاری کرده اند و در : "دافغانستان اظهار ميدار

مسمی " ولسوالی صلح"سرتاسر ولسوالی امنيت را تحکيم نموده اند و اين ولسوالی از طرف برنامۀ داياگ بنام 
.  ولسوالی باال مرغاب ميردما هم فقير هستيم و به کمک نياز داريم، ولی ما می بينيم که تمام کمک ها به. گرديد

اين واقعيت ما را وا ميدارد تا به فکر آن شويم که تا حدی نا آرامی و فعاليت شورشيان را در ولسوالی خود اجازه 
 کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز 66 ."بدهيم تا باشد  توجه حکومت را بطرف خود جلب کرده باشيم

يشتری به نواحی نا آرام نسبت به نواحی آرام سرازير شده است، سهمگيری و با آنکه منابع ب"دريافته است که 
اگر برنامه های . شموليت افراد فقير و آسيب پذير در سوق دادن اين منابع در پائين ترين سطوح قرار دارد

ر تر، افراد انکشافی به شموليت سيستماتيک مردم فقير و آسيب پذير معطوف نگردد، ثروتمندان ثروتمندتر فقرا فقي
   67 .با نفوذ با نفوذتر و باالخره افراد فقير روز به روز محروم تر خواهند گرديد
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V. فقدان گزينه ها 
 

برای اکثريت  افغان ها فرصت های  قايق آمدن بر فقر و فراهم آوری زنده گی با وقار خيلی محدود است؛ عالوتًا 
ميگردد اين خود آسيب پذيری زنان و خانواده هايشان را نورم های فرهنگی مانع اشتراک زنها درفعاليت ها، 

  .دربيشتر ميسازد
  

توجه جامعۀ بين المللی معطوف به استراتيژی های نظامی و سياسی خود شان بوده  وقدرتمندان افغان مطابق منافع 
  .خود شان عمل مينمايند

  
 . ؤثر و غير مانده گار ثابت شده استبرنامه ها و ابتکارات  که اولويت های قشر فقير را ارزش ندهد غير م

 
خصوصيت مشخصۀ افراد فقير اين است که آنها فرصت های محدود بخاطر بهبودی زنده گی شان در اختيار "

  . افغان های فقير گزينه ها يا انتخاب محدود در زنده گی خود، خصوصًا در رابطه با غلبه برفقر، دارند،68 ."دارند
  

نيز فقر توانايی اکثريت قابل مالحظۀ افغان ها را محدود ميسازد که نميتوانند آنچه را به سطح خانواده و فرد 
انتخاب کنند که برای زنده گی با وقار نياز دارند، 

يک مثال خوب . يا مطابق به آرزو های شان باشد
دسترسی به تعليم است، که حتی در ساحاتيکه 
مکتب موجود و قابل دسترسی هم است، بيشتر به 

فقر يکی . ع اقتصادی خانواده وابستگی داردوض
از علل اساسی آنست که والدين تصميم ميگيرند که 
طفل شان بايد به مکتب برود يا کار کند، يا اينکه 

 فيصد اطفال مکاتب ابتدايی کار ميکنند و در 30 يونيسف تخمين مينمايد که تقريبًا 69 .در سن خورد ازدواج نمايد
 گذشته از آن نبود امکانات تحصيالت عالی و مسلکی مانع 70 .ۀ عايد برای فاميل خود استنداکثر موارد يگانه وسيل

دست يافتن به فرصت های مسلکی ميگردد که 
افغانها ميتوانند از آن سود ببرند، و به اين ترتيب 

اکثريت . سطح ظرفيت حصول عوايد پائين می آيد
افغان ها در سکتور غير رسمی اشتغال دارند و 

های غير فنی را انجام ميدهند که در آمد کمی کار
بازار کاريابی افغانستان صفات . بدست می آرند

مميزۀ خود را دارد که متصف به اقتصاد کمتر 
سکتور زراعت در آن . انکشاف يافته ميباشد

متبارز بوده که برای افراد اشتغال پر ثمر و کار 
 در صد مشاغل 90بيش از . مناسب فراهم نمی کند

 ميتوان آسيب پذير عنوان کرد که عايد ثابت و را
 اين مسئله تا حدی 71 ."مطمئن را بار نمی آورد

وابسته به عدم موجوديت پاليسی حکومت در رابطه با ايجاد فرصت های مختلف بوده که از لحاظ فعاليت های 
  .عايداتی بتواند گزينه های مختلف ومتعددی را در اختيار افغان ها قرارد بدهد

  
عيار های اجتماعی نيز گزينه ها را برای افغان ها محدود ميسازد، خصوصًا در رابطه با زنان که توان آنرا م

 برای اکثريت خانم ها، که زنده گی شان محاط به چهارديواری خانه 72 .ندارند که در محيط بيرون فعاليت کنند
لی ناچيزی وجود دارد که در حيات است، عالوه بر پرورش اطفال و انجام کار های خانه، فرصت های خي

بناًء نصف نفوس افغانستان از آغاز زمان تولد شان از سهم گرفتن . اجتماعی بطور فعال و پر مفهوم سهم بگيرند
  .فعال در جامعه، محروم بوده  در نتيجه باالی فقر تأثيرات سؤ بيشتری وارد می آورد

  

آن دختر به پسر کاکايش بخاطری به نکاح داده شد که "
قيمت مواد غذايی و مصارف زنده گی فاميل دختر را 

 زندانی شده 2004بپردازد، بخاطريکه پدر دختر درسال 
  ."بود

  .2008 تيم نظارت کنندۀ حقوق بشر، دای کندی، سال

اين بود که معضله استراتيژی پيشنهاد شده برای حل اين 
ولی، .  برای کوچی ها ايجاد شودمرکز صحی  سيار

بخاطر اينکه جوامع کوچی به تهديد از جانب شورشيان 
 نميتوانند در مراکزصحی سيارموجه اند، تعداد محدود 
 نيز به سيارعالوتًا مکاتب . نواحی نا امن فعاليت کنند

معلمان تهديد . نا امنی ها شديدًا متأثر گرديده استسبب 
  .ميشوند، مکاتب و وسايل آن به آتش کشيده ميشود

  .2009رئيس امور کوچی های واليت گرديز، سال 
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ستند، در اکثريت موارد  مسائل اقتصادی خانواده با آنها شريک در حاليکه زنها عمومًا مسئول ادارۀ امور خانه ه
در جوامع روستايی، زنها در مورد  عوايد و مصرف خانواده معلومات نداشته و هم صالحيت مصرف را . نميشود

 اگر يک مرد به خانم خود فرصت آنرا بدهد که در: " يکی از افرادی که با آنها مصاحبه شد، ميگويد73 .نيز ندارند
امور اقتصادی خانواده سهيم گردد  يا باالی آن کنترول داشته باشد، درصورت آگاهی دوستان اين مرد ازين 

  ."موضوع ، آنها وی را مسخره  کرده و شخصيت وی صدمه خواهد ديد
  

در چنين وضعيت فرهنگی، قابل تعجب نيست که فقر در خانواده های که سرپرستی آن را زنان بدوش دارند بيشتر 
 توانايی زنانی  سرپرست خانواده، در بدست آوردن عوايد خيلی محدود بوده، در نتيجه اعاشه و اباطه، 74 .اشدب

محدوديت های اجتماعی و فرهنگی بطور عموم به . تعليم و ساير مراقبت های الزم اعضای خانواده متأثر ميگردد
بالخصوص، تفسير و تعبير شريعت . بازی نمايندزن های افغان اجازۀ آنرا نميدهد که بصفت نان آور خانه نقش 

توسط افغان ها بر زنان تحميل مينمايد که حتی اگر بطور عادی و بدون عزم سفر بيرون از خانه ميروند بايد 
  .مرد را با خود داشته باشند،  به اين ترتيب حدود فعاليت های شغلی زنان خيلی محدود ميگردد" محرم"
  

ر حاالت تصاميم بر اساس فهم ناکافی نيازمندی های مردم يا اثر نهايی پروژه های خاص به سطح باال تر در بيشت
پروسه ای است که از طريق آن سهم داران يک برنامه باالی تعيين "شموليت  ANDSمطابق . اتخاذ ميگردد

 در 75 ."ننداولويت ها، طرح پاليسی، تخصيص منابع و تطبيق برنامه تأثير وارد کرده  يا کنترول حاصل ميک
چنين تأثير يا کنترول بر تصميم گيری در " خاطر نشان ساخته شد، Integrity Watchحاليکه، طوريکه توسط 

عمل متناسب با نقش، مسئوليت ها و قدرت سهم داران ميباشد، در حاليکه بايد متناسب به اندازه متاثر شدن هريک 
  76 .شامل نگرديده است ANDSمت های از چنين شموليت در قس. از سهم داران از نتيجه کارباشد

  
ندرتًا درين برنامه ها . برنامه های انکشافی اکثرًا به منظور حصول اعتبارات نظامی و سياسی تطبيق ميگرند

 درين اواخر گزارش 77 )حتی اگر با آنها مشوره هم شده باشد.(انتخاب افغان ها ارج گذاشته شده يا مراعات ميگردد
در برنامه  USAIDقسمت اعظم وجوه مالی "چنين نتيجه گيری مينمايد که  USAIDسط روی موضوع تمويل تو

و سفارت امريکا در کابل طرح  USAIDهای بکار ميرود که در داخل حجره ها، در عقب ديوار های محافظتی 
خوب آن اعمار  مثال 78 ."شده  که بخاطر نگرانی های امنيتی، کارمندان آن به ندرت ميتوانند از آن بيرون بيآيند

مکاتب توسط تيم باز سازی واليتی بدون موجوديت معلم، مواد درسی و توانايی وزارت معارف در اداره و نظارت 
بنابر داليل ) مردم محل اعمارشده است" قلب ها و اذهان"مکتب که به هدف بدست آوردن (از آن 

يتی از فرستادن اطفال شان به مکتب اباء  در بعضی ساحات، مردم محل بخاطرتهديدات امن79 .ث.امنيتی،ميباشد
عالوتًا دست اندر کاران مختلف در عرصۀ معارف از تيم های باز سازی واليتی و بطور عموم نظاميان . ميورزند

  .خواسته اند تا دخالت شانرا در مکاتب محدود سازند
  

ات ملی دولتی مؤثر را تحت شعاع مودل اختالفی تيم باز سازی واليتی تصور ميشود که در بسا موارد ايجاد ادار
مشکالت در : "گرفته است، و انتخاب يا گزينه های را که ممکن مستفيد شونده گان ميداشتند از نظر انداخته است

 و در بعضی 80(...)"تأمين سهم گيری جامعه مناسب بودن پروژه ها و استفاده از آن ها را متأثر ساخته است 
در مقابل، سروی سوختاندن مکاتب توسط طالبان نشان  81 .ا جلب کرده استحاالت حمالت عناصر ضد حکومت ر

پائين به از  از يک طرزالعمل  با شامل ساختن جامعه توسط برنامۀ همبستگی ملی،  اعمار شده ميدهد که مکاتب
ز طرف نسبت به مکاتب که از حمايت جامعه برخوردار نبوده است، چانس کمتری داشته  که اباال پيروی ميکند، 

اين مثال ها نشان ميدهد که برنامه های انکشافی به دليل عدم مشوره و درنظرگرفتن . شورشيان تخريب شود
يک تن از دهقاقين در واليت بلخ در مورد برنامۀ امحای . خواست و نظريه  مستفدين، بيشترمتمايل به ناکامی اند

ولی . شيدن ازکشت کوکنار تراکتور فراهم ساخته شدبرای دهاقين  منطقه ما بخاطر دست ک: "کشت کوکنار ميگويد
، چرا که ميکانيزم درست استفاده از آن وجود  تراکتورهاييکه ما نتوانيم از آن استفاده کنيم، به درد ما نميخورد

ی  برای آنکه گزينه ها82 ."ندارد حتی اگر ما بتوانيم از آن کار بگيريم،  نميتوانيم که مصارف ديزل آنرا پوره کنيم
متعددی برای افراد فقير فراهم شود، ايجاب مينمايد که بايد در طرح برنامه های فقر زدايی شموليت حقيقی آن ها 

   .تأمين و درنظرگرفته شود
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VI. تبعيض و عدم شموليت 
 

معيارات اجتماعی، فرهنگی و بعضًا قانونی، بنظر ميرسد که عملکرد های تبعيض آميزی را که باعث ناتوانی و 
  .روميت قسمت بزرگ نفوس ميگردد، توجيه مينمايدمح
  

فقر زدايی مؤثر نيازمند هدف قرار دادن عوامل مختلفکه افغان ها را فقير و آسيب پذير به فقر ميسازد بوده  و بايد 
  .برنامه های فقر زدايی منحصر به هدف به سطح در آمد، نباشد

 
واقعيت روزمره زنده گی مردم که توسط ارقام . ن ها ميباشدفقر هم علت و هم نتيجۀ عدم شموليت بخش بزرگ افغا

احصائيۀ فقر مکدر گرديده است، اينست که مردم گرسنه استند، دسترسی محدود به مراقبت صحی دارند، اکثريت 
به هدف فراهم آوری غذا به ) اکثرٌا طفل دختر(، بعض آنها ممکن به فروش اطفال  مردم از سواد بی بهره اند

 ، اطفال شان به عوض اينکه مکتب بروند کار ميکنند و آنها بيشتر آسيب پذير استند 83، متوصل گردند، ،خانواده
) مانند استخدام امنيت خصوصی و مهاجرت(زيرا که محروم از تحفظی اند که شناخت، فساد و تدارک امنيت بديل 

نۀ محدودی در اختيار دارند شامل بيجا شدن چارۀ که قشر فقير بحيث گزي. برای عدۀ از افراد فراهم ساخته ميتواند
آنانيکه در فقر مطلق بسر ميبرند، کدام سيستم رسمی تحفظ وجود ندارد، به استثنای حق . و قرضه گرفتن ميباشد

در حاليکه برای شان ساختار فاميل های بزرگ بشکل يک . تقاعدی محدود برای افراد معيوب، و فاميل های شهدا
ظ عمل مينمايند، کمک ها به سطح جامعه به افراد فقير در جا های مختلف متفاوت ميباشند سيستم غير رسمی تحف

در . که از طريق سهمگيری اختياری، و در بعضی حاالت، بقسم ابتکار از جانب يک شورا صورت ميگيرد
 بشمول –ه اند مجموع در هنگام مشکالت بحرانی، کمک به آنهای که خيلی فقير استند، يا به حوادث ناگوار مواج

  .مريضی و مردن اعضای فاميل، بسيار به مشکل ميرسد که ميتواند خيلی المناک باشد
  

در حاليکه دو ثلث افغان ها از يک زنده گی مصئون و با وقار محروم اند، افراد و گروه های خاصی، در حقيقت 
ض در تداوم فقر در افغانستان رول عدم شموليت و تبعي. بخاطر وضع اجتماعی شان، بطور نا متناسب رنج ميبرند

چنين شکل به حاشيه راندن قصدی و سيستماتيک در رابطه به بعضی گروه های . قابل مالحظه ای بازی مينمايد
  :مشخص افغان ها بطور قابل مالحظه خطرناک ميباشد، که اين گروه ها شامل ذيل ميگردد

  
چنين . را تشکيل ميدهد، با چالش های خاصی مواجه اند فيصد افغان ها 74 نفوس روستايی، که :افراد بی زمين

 در صد آنها فقير بوده  در حاليکه افرادی که زمين های ديگران 26تخمين ميگردد که در جملۀ افرادی زمين دار، 
  واضح است 84. در صد ميرسد42را ميکارند  يا در زمين ديگران کار ميکنند، از خود زمين ندارند، اين رقم به 

آنهای که زمين دارند اعتماد به . ين يک منبع توليد غذا بوده  و وسيلۀ تحفظ خوبی برای افغانها نيز ميباشدکه زم
نفس شان آنها را اجازه ميدهد که از دوکانداران يا اقارب شان مطالبۀ قرض کنند و کسانيکه زمين ندارند، فاقد چنين 

  .د يا جنس، به مشکل بيشتری مواجه ميگردنداعتباربوده ، در نتيجه در بدست آوردن قرضه، بشکل نق
  

 در صد کوچی ها بنظر ميرسد که نهايتًا فقير باشند، که اين فيصدی  فقير ترين گروه در افغانستان 54 :کوچی ها
 طرز زنده گی سياريا مهاجرتی، فکتورخطرنزد آنها بوده و آنها را در برابر فقر بيشتر آسيب پذير 85 .را ميسازند

کوچی ها بخاطر طرز زنده گی شان از گژدم، مار، "ريکه توسط کارمند واليتی دولت بيان شد، طو. ميسازد
حيوانات وحشی، باران، باد، طوفان، هوای سرد، هوای گرم و ساير تغييرات هوا و غيره معروض به خطر 

، آنها را از مردم  فکتور های متعدد، بشمول شناسايی فرهنگی و وابستگی شان به حيوانات و مهاجرت86".ميباشند
مسکون که قسمت اعظم نفوس افغان ها را تشکيل ميدهد، جدا ساخته که اين امر در تبعيض به سطح بلند و بطور 
سيستماتيک عليه شان سهم داشته و تبعيض ذکرشده يک فکتوری  فقر گسترده که کوچی را توصيف مينمايد، 

  . ميباشد
  

 به پاکستان مهاجرت کردند،  در آنجا آنها مجبور به اختيار نمودن زنده در طی سالهای جهاد، تعداد زياد  کوچی ها
اين اسکان منتج به از دست دادن و ترک رمه ها و حيوانات، که . گی نيمه شهری در کمپ های مهاجرين بودند 

انستند که بعد از آنکه کوچی ها دوباره به افغانستان عودت کردند، آنها نتو. يگانه منبع معشت شان بود، گرديد
برخالف، آنها خيمه های شانرا در جا های که مردم . اسباب معيشت قبلی شانرا احياء يا بديلی آنرا بدست آورند
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ساکن به آنها اجازه دهد، بطور مؤقت، نصب کرده که اين ساحات در بيشتر حاالت دشت ها و دامنه های کوه بوده 
تعداد کمی از کوچی ها ميتوانند که کار روزمزد پيدا .  ميباشدو چراگاه و زمين زراعتی در اين ساحات خيلی نادر

چراگاه های که کوچی ها از آن بطور مؤقت در زمان های قبل از جنگ استفاده ميکردند، به سبب اينکه . کنند
در صورت . مردمان ساکن ساحۀ زراعت و نشيمن شانرا توسعه داده اند، اکنون برای کوچی ها مساعد نيست

. وچی ها از آن منابع منازعات محلی روی استفاده از زمين بروز کرده که گاه گاهی به خشونت می انجامداستفادۀ ک
عدم توجه مناسب از جانب حکومت های معاصر کشور، بشمول درنظر نگرفتن تخصيص مساويانۀ زمين، سبب 

درين اواخر، . قر شوندآن شده است که کوچی ها از فرصت های عنعنوی معيشت شان محروم و بيشتر گرفتار ف
کوچی ها بطور روز افزون مهاجرت های خود را محدود  ساخته  تا بتوانند از خدمات عامه مانند صحت و تعليم 

ولی آنها دسترسی کمتری به پروسه های تصميم گيری دارند و ندرتًا از تخصيص منابع و مساعدت . بهره مند شوند
  .توانندهای حکومت بطور مساويانه مستفيد شده مي

  
 فيصد 1.6 نشان داده است که 2008 – 2007 سروی ارزيابی ملی خطرات و آسيب پذيری سال :افراد معيوب

اين رقم نسبت به حد تخمين شدۀ اوسط به اساس نفوس، سطح بسيار پائين  را نشان . نفوس افغان ها معيوبيت دارند
 5ی معيوبيت شديدو دريافت شده است که از هر  اما اين فيصدی صرف آنهای را شامل ميشود که دارا87 .ميدهد

عالوتًا، ارقام احصائيه معلوماتی را در بارۀ افراد معيوبی که به . خانواده در يکی آن يکتن فرد معيوب وجود دارد
 در صد معيوبيت ها به جنگ مسلحانه 13. سبب عدم دسترسی به خدمات اساسی نتوانسته اند زنده بمانند، نميدهد

د که شامل ماين ها و بقايای جنگ ميباشد، در حاليکه يک سوم ديگر معيوبيت های افراد به سبب عطف ميگرد
معيوب بودن در افغانستان به معنی اعمال طعنه و عدم شموليت اجتماعی . امراض و يا کهولت به وجود آمده است

مردان معيوب نسبت به سالم .  طور مثال، چانس رفتن به مکتب در طفل معيوب نيم برابر طفل سالم است. ميباشد
 تحقيق ساحوی نشان ميدهد 88 . فيصد کمتر کار ميکنند و در مورد زنهای معيوب اين رقم به يک سوم ميرسد50

 10که دو سوم خانواده های تحت سرپرستی افراد معيوب دسترسی خيلی محدود به غذای کافی داشتند و از جملۀ 
تحقيق همچنان نشان . سترسی مناسب به غذای کافی برخوردار بودندخانواده اين گروپ، صرف يک تن آن از د

ميدهد که حتی افراد معيوب که زمين هم دارند، مجبور بودند که زمين شان را بخاطر کشت به ديگران به اجاره يا 
اعی از لحاظ تحفظ اجتم. شراکت بدهند و در نتيجه کنترول کامل باالی حاصالت زراعتی خود را ازدست داده اند

غير رسمی يا ميکانيزم های مبارزه، اتباع جوامع بطور داوطلبانه به افراد معيوب مساعدت و خيرات فراهم 
همچنان تحقيق ساحوی دريافت که تعداد زياد افراد معيوب در بيشتر موارد ازبرنامه های کمک غذايی . مينمايند

نمودن شان در محالت توزيع مواد غذايی، نتوانستند بخاطر داليل بيوروکراسی مانند قادر نبودن به ثبت و راجستر 
  .نفع ببرند

  
عدم تساوی  .  عدم تساوی جنس يک شکل بسيار برجسته و فراگير عدم تساوی  در جامعۀ افغانی ميباشد:زنان

جنس که توسط احصائيه ها در رابطه با صحت، مرگ ومير، تعليم و سواد نشان داده شده است، نورم ها و اعمال 
زنان و دختران افغانی گزينه های به مراتب کمتری در زنده گی نسبت به مردان . ض بنيادی را منعکس ميسازدتبعي

وفيات مادران در افغانستان بلند ترين ارقام را به سطح جهان نشان ميدهد که تقريبًا . و پسران جامعه افغانی دارند
وفيات مادران عمده ترين . ا زايمان از دست ميدهد زن حيات خود را به سبب اختالطات مترافق ب25000ساالنه 

مردان در بردن خانم "بعضی افرادی که با آنها مصاحبه شد ميگويند، . عامل ميزان مرگ ها در افغانستان است
های شان بخاطر مراقبت صحی هميشه تاخيرمی کنند بخاطريکه والدت طبيعتًا با مسائل خصوصی و محرم وابسته 

 بطور قابل مالحظه ديده ميشود که تعداد 89".ن آن به نظرات عامه موجب شرم پنداشته ميشوداست که آشکار کرد
بيشتر اطفال  که دختر استند، نميتوانند که مکتب را به پايان برسانند که چانس شانرا در استفاده از تعليم بخاطر 

فت اهداف هزاره، دريافت که بطور  افغانستان در بارۀ پيشر2005گزارش سال . بيرون رفت  از فقر کمتر ميسازد
مقايسوی در منطقه، از لحاظ تکميل مکتب ابتدايی توسط دختران و پيشرفت بطرف مساوات جنس نشان ميدهد که 

 به عين ترتيب، تحقيق 90 . قرار گرفته که نسبت به کشور های ديگر خيلی  عقب مانده است16افغانستان در درجۀ 
 مرد ها و زن ها به غذا تفاوت قابل مالحظه ای وجود دارد، عمدتًا بخاطر ساحوی نشان ميدهد که در دسترسی

معموًال مردان اول غذا ميخورند و از غذای که به . تبعيض و عدم شموليت  که از لحاظ فرهنگی پذيرفته شده است
 واليت غزنی، طوريکه يک تن از پاسخ دهنده گان مصاحبه، از. خانواده ميرسد، بهترين آن به مردان داده ميشود

 بطور مشهود، محدوديت 91"اگر زن شير بنوشد، برای مردان، اطفال و مهمانان چه  خواهد ماند؟"ميگويد، 
شموليت زنان در حيات اجتماعی جامعه تنها از جانب مردان حمايت نميشود بلکه از طرف زنان حمايت و تعقيب 
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به عين ترتيب، زنان در . ف جامعه مواجه ميشوندميشود زيرا  زنان بخاطر چنين سرکشی ها با طرد شدن از طر
نصف سهم يک مرد در صورت (با آنکه شريعت به زن در ميراث سهم ميدهد . کمتر حاالت زمين به ارث ميبرند

، از لحاظ عنعنات اگر يک زن از برادرانش سهم بخواهد، نا مناسب )داشتن برادران و يک هشتم ميراث شوهر
وامع، اگر خواهری از برادرانش در ميراث سهم بخواهد، برادران با وی روابط خود در بعضی ج. خوانده ميشود

چون زنان از لحاظ فرهنگ مجبور استند از اطفال وارسی بکنند، برای آنها دشوار است که برای . را قطع مينمايند
د مثل، و فعاليت زنان در يک چهارراهی بين توليد و تولي. "سهم گرفتن در قوۀ کار در اجتماع سهم بگيرند

آنها کارگرانی اند که در حاليکه هر دو ميدان اهداف متصالبه ای (...) اقتصادی و مراقبت از انسان ها، قرار دارند 
  92." بيشتر رنج ميبرند(...) دارند، در هر دو ميدان 
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VII. نتيجه  
 

ساختاری اهميت زياد دارد که دانستن ابعاد حقوق بشری فقر برای تشخيص عوامل مسئول مشکالت و پروسه های 
يک ديدگاه حقوق بشری و تحليل فقر ازين . تا هنوز ناديده گرفته شده و تالش های فقر زدايی را تضعيف مينمايد

نقطۀ نظر کمک خواهد کرد تا در طرح و تطبيق برنامه های که هدف آن پائين آوردن و در نهايت رفع فقر مزمن، 
ارزيابی واضح مسائلی که با سوء استفاده .  صرف نتايج آن است، صورت بگيردبه اساس علل و عوامل فقر، و نه

از قدرت، تخصيص منابع، امنيت، و اتخاذ تصاميم، در حاليکه اين عوامل حيات قشر فقير را متأثر ميسازد، وابسته 
 عميق تر ميسازد، ميباشد، مستلزم هدف قرار دادن نابرابری های بنيادی که فقر را در افغانستان دوامدار تر و

  . ميباشد
  

ريکۀ قدرت نشسته اند، تصاميمی ميگيرند که به نفع اکثريت نفوس کشور و ابيشتر از آن افغان های که بر 
در واقعيت در اکثر موارد آنان از موقف خود برای تحفظ منافع شخصی شان استفاده . بخصوص قشر فقير نميباشد
ميقًا ريشه يی، همراه با پروسه های نا بکار آمد ديموکراسی و نورم های معافيتی ع. ميکنند نه بخاطر منافع ملی

فرهنگی که زنان و تعداد ديگری را به حاشيه ميراند، به سطح محلی و ملی، ساختار های سوء استفاده از قدرت را 
  .تداوم ميبخشد

  
انايی شانرا در رابطه با انتخاب دو مصيبت معافيت و نبود عدالت حيات افغان ها را به نحوی متأثر ميسازد که تو

گزينه های مختلف و دسترسی به فرصت های که از طريق آن محروميت شانرا کاهش دهند و از وضعيت به 
بخش های بزرگ افغانها بطور قابل مالحظه بی بهره ساخته . حاشيه رانده شده و فقر، بيرون آيند، تضعيف مينمايد

در شرايط امروزی افغانستان زنان، افراد .  اين گروه ها به ندرت شنيده ميشودشده و به حاشيه رانده شده اند؛ آواز
  .بی زمين، کوچی ها و افرادی که معلوليت و معيوبيت دارند بيشتر از ديگران با تبعيض مواجه استند

  
ر ضد آنان، نا امنی فراگير، مترافق با اختالفات محلی که منتج به تشدد ميگردد، عمليات های نظامی شورشيان و ب

نا امنی . باالی حيات افغانها و تأمين حکومت بهتر و انکشاف متوازن و برابر تأثير عميق منفی بجا گذاشته است
يک فضای مساعدی برای سوء استفاده از قدرت را بار آورده  و توان افغان ها را در استفاده از خدمات اساسی 

گذاری در تعقيب اهداف و طريقه های نظامی بطور ثابت منابع توسعۀ عقيده، و سرمايه . خيلی محدود ساخته است
و توجه مسئولين را از انکشاف و فقر زدايی، که برای ثبات و تحقق صلح مانده گار حياتی ميباشند، منحرف 

توجۀ معند به اهداف کوتاه مدت، در حلقات پاليسی و تصميم گيری به سطح ملی و بين المللی، عواقب نا . ميسازد
 دراز مدتی را، بخصوص در رابطه با مبارزه با معافيت، و بطور جامع ، رسيدن به عدالت اجتماعی و گوار

  .اقتصادی، با خود داشته است
  

طوريکه درين گزارش مرور شد، حقوق بشر فکتورهای . فقر نه يک امر تصادفی و نه غير قابل جلوگيری است
قير از برنامه های انکشاف اقتصادی و اجتماعی و غيره  در حياتی ايست که بايد به منظور مستفيد شدن  قشر ف

به عبارۀ ديگر، آن افغانهای که بيشتر فقير اند و ". کی ها فقير اند؟"سوال مهم اين خواهد بود که .  نظر گرفته شود
ير در معرض خطر محروميت بيشتر قرار دارند، چه کسانی اند؟ احصائيه ها تا کنون توانسته است تنها مرگ وم

مادران، سطوح پائين سواد و در اختيار داشتن گزينه های محدود برای افغانها که در حيات شان رول دارد، را 
توضيح نمايد سوال های ديگر مهم درين رابطه که صرف قشر فقير به آن پاسخگو است و شامل اولويت ها، طرز 

 فعاليت های است که بطور مشهود برای بهبود شان ديد ها، آرزو ها، خواسته ها و حدود تعهد آنها به سهم گيری در
  .طرح گرديده، ميباشد

  
تجارب در افغانستان نيز به اهميت اين موضوع اشاره مينمايد که شرکای ملی و بين المللی که در اتخاذ تصاميم 

زدايی سهم گيری نقش دارند، و هم خود افراد فقير، بايد قادر ساخته شوند تا در طرح و تطبيق استراتيژی های فقر 
استفاده از چارچوب حقوق بشر به آنهای که خواستار آن اند که صدای افغانها شنيده شود، . پر مفهومی داشته باشند

بطور خالصه، پيشبينی . بخصوص قشر فقير کمک خواهد کرد تا برنامه های فقر زدايی را دقيقتر به پيش ببرند
 روشن به منظور تغيير در زنده گی قشر فقير و شرايط بوجود آوردنده  اينکه، بدون اينکه تعهدات و تدابير واضح و

فقر تأمين نگردند، و تا زمانيکه پروسه های فقر زدايی که مشکالت بنيادی و ساختاری را بشمول به حاشيه گذاشتن 
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تيب، به اين تر. بخش های خاص جامعه مورد هدف قرار ندهد، مؤفق خواهند شد، دور از واقعيت بنظر ميرسد
حصول اهداف خاص حقوق بشری، بشمول مثال های در رابطه با تبعيض، ميتواند که بصفت شاخص های مفيدی 
  .برای تعيين اينکه آيا نتايج برنامه ها برای آنانيکه فقير ترين استند مثبت بوده است يا خير، مورد استفاده قرار گيرد

  
ات روی پاليسی به سطح بين المللی تأثيرات قابل مالحظه ای مباحث. فقر در افغانستان در يک خال واقع نشده است

تعقيب استراتيژی . بر حيات افغان های دارد که تالش ميورزند زنده بمانند و يا خفيفًا باالتر از خط فقر قرار دارند
چنين . باشندهای نظامی و غيره که گرفتاری قشر فقير را ناديده ميگيرد يا بد تر ميسازد، از هر لحاظ تحت سوال مي

طرزالعمل ها، صرف نظر از نتايج کوتاه مدت آنها، احتماًال کوشش های با ثبات سازی و استحکام صلح را به 
  .عقب زده و يا تضعيف مينمايند

  
تعداد روز افزون افغانها بخاطر اينکه تعهدات بين مردم، حکومت و شرکای بين المللی آنها بنظر اکثريت نتوانسته 

ين نيازمندی های اساسی، شامل امنيت، عدالت، غذا، سرپناه، صحت، اشتغال و اميد يک آيندۀ است بخاطر تأم
تقريبًا نه سال بعد از موافقتنامۀ بن و يک . بهتر، به اندازۀ کافی کارا باشد، بطور متزايد بی باور و نا اميد گشته اند

فتن در پروژۀ اعمار مجدد و انکشاف سلسله کنفرانس های ديگر روی افغانستان، که اصوًال بخاطر سهم گر
افغانستان و اتخاذ تدابير درست کننده طرح شده بودند، هنوز هم وقت آنست که به صدای قشر فقير که کتلۀ عظيمی 

از يک دهقان کم زمين در دای کندی، تا زن جوانی که در . از افغان ها را در برميگيرد، گوش فرا داده شود
 يک دهقان بی زمين در غور، تا يک کوچی از پکتيا، و يا يک شخص معيوب از بدخشان والدت مينمايد، تا

کندهار، همه و همه يک آرزوی مشترک دارند که شرکاء و سهم داران مختلفی که ادعا مينمايند در مورد بهبودی 
قشر فقير به آن وضع افغانها قدم ميگذارند و سرمايه گذاری مينمايند، به هر نحوی که باشد، بايد مشکالتی را که 

دوران دوبارۀ پاليسی های کهنه که فقر پيچيده و مغلق را ناديده گرفته است، . مواجه است زيادتر و مغلق تر نسازند
به مثابۀ نسخه ای خواهد بود که قشر فقير را بيشتر محروم ساخته و اعتماد قشر فقير را بر بنياد های ملی دولتی از 

  .بين ميبرد
  

ذارش، بشمول نظرياتی از اقشار مختلفی از جوامع افغانی، دريافتند که قشر فقير خواستار قدمی تحقيق برای اين گ
بطرف يک آينده ايست که حقوق بشری ايشان را احترام بگذارد و آنها در شرايط و واقعاتی که چانس های زنده 

 چنين يک آرزو و حقوق اساسی به تا زمانيکه. گی آنها و اطفال شان را شکل ميدهند، گفتنی و سهمی داشته باشند
رسميت شناخته نشده و هدف قرار داده نشده باشند، قشر فقير هميشه رنج خواهد برد، و پروسه های با ثبات سازی 

  .و ديموکراتيزه کردن بطور جاری متأثر خواهند گشت
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VIII. سفارشات 
 

 و استراتيژی های را تطبيق نمايند ،شاف دهندحکومت افغانستان و شرکای بين المللی آن بايد پاليسی های را انک
که بر روش مبتنی بر حقوق بشر استوار باشد تا باشد که نياز های مشخص و شرايط افغانهای فقير هدف قرار 

  .داده شده بتوانند
  

 : درين رابطه
 

قرار داده برای آنکه نياز و اولويت های افغان ها بهتر شناخته شوند و اين نياز ها بطور مؤثر تر هدف  •
به اين منظور، جمع آوری ارقام و . شوند، بايد با آنهای که مستقيمًا متأثر ميگردند مشوره صورت بگيرد

تحليل آن بايد تقويه گردد تا ارزيابی واقعی و مناسب ازين که آن عده مردمی که در عقب ارقام احصائيه 
توجه خاص بايد به توانمند .  بتواندها و شاخص های انکشاف قرار دارند، کی ها هستند، صورت گرفته

ساختن زنان و گروپ های ديگری که درين گزارش به عنوان آنهای که کمترين قابليت را دارند که در 
 برابر شرايطی که آنها را فقير ساخته است مقابله کنند، مبذول گردد 

ن های را که به آن رابطه با استفاده از نمونه های مؤفق موجود، مانند برنامۀ همبستگی ملی، که افغا •
دارند توانمند ميسازد که در استراتيژی ها و برنامه های فقر زدايی شان سهم پر معنی داشته باشند، بايد 

 .ميکانيزم های ايجاد شود که حس مالکيت را تقويه نموده و برنامه های انکشاف را مانده گار سازد
حقق بدون تبعيض حقوق بشر به صفت شاخص پيشرفت، تأثير برنامه های فقر زدايی را با استفاده از ت •

درين رابطه، ارزيابی اثرات فقر زدايی بايد تحليل نمايد که استراتيژی ها و برنامه . اندازه گيری نمايد
 همچنان اينکه آيا در تحقق حقوق بشر سهم گرفته است .ها چگونه طرح، انکشاف داده، و تطبيق ميشوند

 .يا خير
معافيت و فساد بايد از طريق پروسه های شفاف و عادالنه هدف قرار داده شود که بصفت يک اولويت،  •

درين رابطه، افغانها و بنياد های ملی شان، بشمول . تعقيب کارمندان مفسد و استفاده جو را شامل ميشود
پارلمان، رسانه های جمعی، و سازمان های جامعۀ مدنی، بايد کارکرد های حکومت و شرکای بين 

 .لی آنها را تحت بررسی قرار بدهند تا باشد که شفافيت و احتساب بيشتر را تأمين کرده باشندالمل
 به خرج داده شود و تشکيل بنياد های مردمی در )غير نظامی (تالش بيشتر بايد بخاطر انکشاف ملکی •

رين رابطه، پالن د. دايرۀ ديد فعاالن ملکی قراد داشته باشد و با استراتيژی نظامی وابستگی نداشته باشد
ها و استراتيژی های به سطح ملی و هماهنگ بايد اولويت داده شده و ظرفيت افغانها در رابطه با 

 . بلند برده شود در آنمالکيت پروسه ها و اجراآت
برنامه های انکشاف بايد در تطابق با اولويت های قشر فقير باشد نه با آجندای کوتاه مدت سياسی و  •

  .نظامی
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  ميتودولوژی: I ضميمۀ
  

در نتيجه سطح عدم مصئونيت غذايی خانواده اکثرًا . در افغانستان ارقام در مورد فقر از لحاظ عوايد در دست نيست
به اين دليل، حق دسترسی به غذا منحيث . بحيث يک شاخص متبادل برای ارزيابی فقر مورد استفاده قرار ميگيرد

برای تسلط بيشتر . ير است و علت فقر آنها چی است، استفاده گرديديک دريچۀ دخولی برای تحليل اينکه کی فق
روی موضوع، يک سلسله مشوره های با همکاران ساحوی بعمل آمد که همراه با ان نظريات کارمندان سازمان 

گزارشات مربوط، بشمول نشريه . های ملی و بين المللی غير دولتی و نماينده گی های ملل متحد نيز مطالبه شد
ی رسانه های جمعی، گزارشات دونر ها و ساير فعاالن ساحۀ انکشاف و مساعدت ، مرور گرديد تا به تحليل ها

 نفر از 500يک سروی محدود ابتدايی که شامل . وضعيت موجود کمک نموده و جهتی را برای تحقيق فراهم سازد
ن، بادغيس، دای کندی، غور، هرات، جوامع خيلی فقير ميگرديد، به کمک همکاران ساحوی در واليات بلخ، باميا

برای ترسيم چارچوب . جوزجان، کندز، ننگرهار، نيمروز، پکتيا، پنجشير، پروان، تخار و ارزگان اجراء گرديد
شورای انکشافی جامعه، (نمونه گيری، همکاران ساحوی با کارمندان دولتی، اعضای شورا های مختلف محلی 

ناخته شدۀ جامعه و رهبران و علمای دينی برای شناسايی جوامع فقير، ، و بزرگان ش)شورای ولسوالی، وغيره
بعدًا مصاحبه های انفرادی با کسانی که بطور تصادفی از بين چارچوب تعيين شده . مشوره های صورت گرفت

 به سوال ها طوری طرح شده بودند که دريابد که افراد يا خانواده ها دسترسی. انتخاب شده بودند، بعمل آورده شد
  .غذای کافی دارند يا خير، و موانع موجود درين راستا چی ها اند

  
 مصاحبه با آگاهان به سطح کابل و واليات نيز صورت گرفت تا نظريات ماهرين و صاحب نظران 100بيش از 

وسه در رابطه با نياز های جوامع فقير، داليل فقر و راه های حل آن و کسب دانش بيشتر در مورد پاليسی ها و پر
صاحب نظرانی که با آنها مصاحبه شد شامل کارمندان دولت، رهبران جامعه، سياستمداران، . های موجود بعمل آيد

اين مصاحبه ها بطور . و نماينده گان مردم در سطوح مختلف، بشمول اعضای پارلمان، و شورا های واليتی ميشود
برای تدقيق معلومات و تحقيق ابتدايی، . ده استانفرادی و يا با گروپی از افرادی با عين خصوصيات اجرا ش

موضوعات مختلف با متخصصين داخلی و خارجی، پاليسی سازان، ماهران اکاديميک، سازمان های تمويل کننده 
عالوتًا منابع ديگر، مانند گزارش های رسانه ها نيز . وساير شرکاء در کشور در ميان گذاشته و بررسی گرديد

  . رفتمورد استفاده قرار گ
  

با استفاده از پرسشنامه های حاوی پرسش های سيستماتيک و باز، ما از مردم محلی سواالت خاصی را در رابطه 
اين تالش منتج به شريک ساختن نظريات با ارزش، . با نظر شان در مورد اراکين واليتی و دولت مرکزی پرسيديم

  .اقتباسات، مثال ها و استدالل ها گرديد
  

 مالحظه ای در بين ارقام و تخمين های که از طرف افرادی که با آنها مصاحبه ها انجام شده بود، و يک تفاوت قابل
برای منابع رسمی، ما از ارقامی از دفتر مرکزی احصائيه، سروی ملی ارزيابی . ارقام منتشرۀ رسمی ديده شد

معارف، نماينده گی های ملل و ساير منابع مانند وزارت صحت عامه، وزارت  NRVAخطرات و آسيب پذيری يا 
محدوديت های قابل مالحظه ای که در دسترسی . متحد و انجيو های داخلی و بين المللی در کشور، استفاده نموديم

به معلومات با آن مواجه شديم شامل نگرانی های امنيتی و دسترسی محدود تری به اشتراک کننده های اناث در 
 به اين معنی است که دريافت های کار ما بطور جامع و مکمل بازتاب دهندۀ اين محدوديت ها. مصاحبات ميباشند

  .واقعيت ها نخواهد بود
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  حقوق بشر منحيث يک موضوع متصالبه در انکشاف :II ضميمۀ
  

حقوق بشر حقوقی استند که برای زنده گی با وقار و در امن نياز است؛ اين حقوق شامل حقوق سياسی، فرهنگی، 
در روش . تمام اين حقوق بايد بطور مساويانه و بدون تبعيض تحقق يابند. ی و اجتماعی ميباشنداقتصادی، سياس

 HRBA. پروسه نيز حايز اهميت ميباشد تا نتايج متوقع بدست آيند) HRBA(مبتنی بر حقوق بشر برای انکشاف 
 های افراد را که در باالی عوامل نابرابری ها و تبعيض موجود که انکشاف فقير ترين بخش جامعه و گروپ

 قرار ذيل HRBAعناصر عمدۀ . حاشيه مانده اند، و آنهای که در برابر تبعيض آسيب پذير اند، تأکيد مينمايد
  :ميباشند

  
 مردم بايد توان آن را داشته باشند که در پالن گذاری، طرح، نظارت و ارزيابی تصاميم در -:شموليت •

 .رابطه با انکشاف شان شامل باشند
.  مسئولين دولتی بايد مسئوليت ها و تعهدات خود را برآورده سازند و به مردم حسابده باشند-:هیحسابد •

اين مسئله پيشرد مؤثريت کمک ها را از طريق احتساب حکومت به مردم و پارلمان شامل ميگردد و 
 .حتی شرکاء خارجی مانند دونر ها را در بر ميگيرد

 -:راد که در حاشيه مانده اند و در مقابل تبعيض آسيب پذير استندعدم تبعيض و توجه به گروپ های از اف •
تبعيض در تحقق حقوق بشر به هر عنوانی که باشد، مانند نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، مذهب، عقيدۀ 

 بايد به HRBAبه اساس . سياسی و عقايد ديگر، منشاء اجتماعی و ملی، ملکيت، تولد و غيره، منع ميباشد
بناًء ارقام و معلومات در مورد انکشاف بايد .  حاشيه مانده و آسيب پذير اولويت داده شودگروپ های در

چنين صنف بندی ها را شامل گردد تا اندازه گيری شده بتواند که کی در جامعه از حقوق بشری مستفيد 
قشار آسيب گرديده است، که اين امر اجازه خواهد داد تا مداخالت بشکل بهتر طرح شده و متمرکز بر ا

 .پذير و در حاشيه مانده باشد
 مردم نياز دارند که معلومات الزمی را در بارۀ پروسۀ تصميم گيری، اينکه کی حسابده است و -:شفافيت •

 .کی مسئول چی است، داشته باشند
 مردم بايد توان، دانش، ظرفيت ها، توانايی ها و دسترسی الزم به تغييرات در زنده گی -:توانمند ساختن •

 .خود شان را داشته باشند
 

  ارقام يا معلومات تصنيف شدۀ کليدی مربوطۀ حقوق بشر
تحليل حقوق بشر نيازمند آنست که خصوصيات دموگرافيک نفوس بايد در اختيار باشد تا ديده شود که کدام گروپ 

 به سطح محل  خواستار آنست که به اين سوال بايدHRBA. ها يا افراد از حقوق بشری خود مستفيد نميگردند
کی درينجا و حاال آسيب پذير است؟ حد أقل بايد ارقام و معلومات به اساس جنس، : به اين معنی که. جواب داده شود

در افغانستان، گروپ های ديگر که . ، و گروپ های عمدۀ نفوس تصنيف بندی شوند)اطفال و کهنساالن(عمر 
ال حاضر بی بهره مانده اند شامل دهاقين بی زمين، مزدور آسيب پذير در برابر تبعيض استند ويا انانيکه در ح

کاران روستا ها، روستايی های بيکار، بيکاران شهری، فقير شهری، بيجا شده گان داخلی، عودت کننده ها، افراد 
عالوتًا در مورد هر تفاوتی در بين مردان و زنان در هريکی ازين گروپ ها بايد . با معيوبيت، و کوچی ها استند

 .گزارش داده شود
                                                 

، نيو 2010ديپارتمنت امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، تفکر دوباره در بارۀ فقر، گزارشی در مورد وضع اجتماعی جهان، سال   1
 .2009يارک، 

  31، ص 2013 – 2008 استراتيژی ملی انکشاف افغانستان،  2
 . مؤسسۀ اکبر را ببينيد(APPA) 2008همچنان گزارش مارچ .  مأخذ قبلی 3
خط فقر به سطح ملی در افغانستان در گذشته ها به اساس . ، و پروگرام غذايی جهان2008 – 2007 سروی ملی ارزيابی خطرات و آسيب پذيری سال  4

سطح مصارف يا درآمدی که نيازمندی غذايی متوقع خانواده را فراهم ميسازد، خط فقر به اساس محاسبۀ  مطابق به آن  فقر غذايی مشخص ميگرديد که
خط فقر از لحاظ بر آورده شدن . در استراتيژی ملی انکشافی افغانستان اصطالح برآورده شدن  ضرورت های اوليه نيز بکار رفته است. تعيين ميگرديد

يک خانواده برای فراهم ساختن ضرورت های اوليۀ شان به آن نياز دارند و شامل ضرورت های اوليه نماينده گی از مصارف سرانه ای ميکند که 
  .مصارف غذا و ساير مصارف غير از غذا ميباشد

 http://www.moph.gov.af/en/news.php?id=55:  وزارت صحت عامۀ افغانستان 5
ی های حقوق بشر در گذشته در افغانستان، سال مشاورت ملی روی تخط: کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، ندا برای عدالت  6

2005.  
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مسودۀ اخير . دفتر کمشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر پيشنهاد تغييراتی را نمود که طرز ديد مبتنی بر حقوق بشر به آن اضافه شود  7

کومت افغانستان با حمايت بين المللی ح"و نهايی توافقنامۀ افغانستان در زير موضوع انکشاف اقتصادی و اجتماعی بيان ميدارد که 
  ."درجات بلند رشد اقتصادی مانده گار را به هدف کاهش گرسنگی، فقر و بی کاری، تعقيب نمايد

هميش نکسون، سلسلۀ گزارش های واحد تحقيقات و ارزيابی . 8، ص 2009، نومبر 1388وزارت ماليۀ افغانستان، مرور مالی سال   8
 .4ص ) 2004اپريل " ( حکومت؟ معاونت بين المللی و پارادوکس تشکيل حکومت در افغانستانمساعدت با"افغانستان، 

 .3 مأخذ قبلی، ص  9
 .7، ص 2008مؤثريت کمک ها در افغانستان، مارچ سال : مت والدمن، راپور متشر شده توسط موسسۀ اکبر، کوتاهی  10
 27، ص 2002افغانستان، می مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی، حقوق بشر و اعمار مجدد   11
 کشور قرار 178 از جملۀ 177 افغانستان در لست انکشاف بشری کشور های جهان در شمارۀ 2009شاخص انکشاف بشری سال   12

  . حالت خرابتری را نشان ميدهد2007ميگيرد که نسبت به سال 
رقام جمع آوری شده توسط دفتر مرکزی احصائيۀ درين راپور ا. 2008 – 2007ملی ارزيابی خطرات و آسيب پذيری سال سروی   13

 مليون 28 نفوس افغانستان را UNFPAدفتر . را بکار برده است بخاطريکه اين ارقام، ارقام رسمی حکومت افغانستان محسوب ميگردد
 استراتيژی ملی . مليون حساب ميکند33 آنرا CIA مليون درج نموده است و 25حکومت افغانستان نفوس کشور را . تخمين مينمايد

  . استفاده کرده است نه دفتر مرکزی احصائيهUNFPAانکشاف افغانستان از نفوس تخمين شدۀ 
 .2009پروگرام غذايی جهان، سال   14
  82، ص 2008 – 2007ملی ارزيابی خطرات و آسيب پذيری سال سروی   15
  .2009ن حقوق اطفال، گزارش ابتدايی جمهوری اسالمی افغانستان به کميتۀ مربوط کنوانسيو  16
چرا مرگ ها و تخريبات مشکل طبيعی نيست بلکه نا رسايی انسان است، سال : آکسفام انترنشنل، تفکر دوباره در بارۀ فاجعه ها  17

 در صد 40 تا هنوز هم بر وضع غذايی مردم و فقر تأثير گذار بوده است، که 1990تأثيرات خشکسالی سال . 10 – 9ص . 2008
 . راپور ميدهند که آنها بخاطر مقاومت با وضع ناشی از آن از مقدار غذای که صرف ميکردند، کم کردندخانواده ها

برای آنانيکه در فقر زنده گی مينمايند، کدام سيستم رسمی فعال شبکۀ سيستم تحفظ وجود ندارد، به استثنای تقاعد و کمک به تعداد   18
  .محدود افراد معلول و فاميل ها شهداء

 .2000صدای فقير، سال : انک جهانیب  19
 .2009تحقيق ساحوی سال  20
 .مأخذ قبلی  21
 .مأخذ قبلی  22
در بين اصول و بصيرت، پاليسی ها در حواری تقرری : واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان، سلسلۀ گذارش ها:  مارتين وان بيجلرت 23

 .7ص . 2009های به سطح واليات، ماه می سال 
ارگان های قضايی، پوليس و تقنينی در جوابدهی به نياز های افغانها باز مانده : (8، ص 2007 بشری افغانستان سال  گزارش انکشاف 24
 )اند
 .2009تحقيق ساحوی سال   25
 .2008جون :  اولويت ها برای اصالحات اداری افغانستان– بانک جهانی، ايجاد يک دولت مؤثر  26
27  UNODCدر صد پاسخ 43 (5، ص 2010تانی گزارش داده شده توسط صدمه ديده گان آن، جنور رشوه س: ، فساد در افغانستان 

سوم آن هيچگاه در -دهنده گان ادعا مينمايند که رسانه ها اطالعات مربوط به فساد را تحت پوشش قرار نميدهند، و در جنوب بيش از دو
 )اخبار نمی آيد

مستند سازی واقعات قتل، زخمی شدن، توقيف، لت و کوب، و تهديد ژورنالستان در سال در گرد همايی بخاطر ) گروپ رسانه ها( گزارش نی  28
 تن 15 تن لت و کوب شده اند، 21 تن بازداشت شده اند، 42 تن زخمی شده اند، 4 ژورنالست کشته شده اند، 3 2009قرار اين گزارش در سال . (2009

 . آن نامعلوم ميباشد17 آن طالبان و 11 حکومت و  آن57 حادثه مسئول 85تهديد شده اند که از جمله اين 
  . در رابطه با انتخابات مراجعه نمائيدUNAMA/OHCHR به گزارش  29

http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/HRReports.aspx. 
 .2009 تحقيق ساحوی سال  30
الی بعد از آنکه با آنها وعده داده شد که برايشان کانال آبياری و کلينيک اعمار طور مثال در ولسوالی شيرزاد ننگرهار مردم ولسو.  مأخذ قبلی 31

ولی يک سال بعد .  دهقان کشت های شان را تخريب کردند1000بيش از . خواهد شد، موافقه کردند که کشت های کوکنار شان را تخريب نمايند
  . دالر امريکايی از والی بدست آوردند1000هريک در حاليکه بزرگان قوم . هيچيک از وعده ها بر آورده نشده اند

 .2، ص 2009سروی افکار عامه افغانستان سال : کميتۀ بين المللی صليب سرخ  32
 org.unmissions.unama://http . به گذارش يوناما روی تحفظ افراد ملکی مراجعه شود33

 .32سروی افکار عامه افغانستان، ص : للی صليب سرخکميتۀ بين الم  34
 .org.unmissions.unama://http .يوناما روی تحفظ افراد ملکی مراجعه شود 2008سال به گذارش  35 

 .2009تحقيق ساحوی سال  36
 .مأخذ قبلی 37

مرکز حقوق . 2003نظريات افغان ها در مورد حقوق و مسئوليت ها، سال : اعتراضکنسرسيوم تحقيقات حقوق بشر و وکالت،   38
 .2002اقتصادی و اجتماعی، حقوق بشر و اعمار مجدد در افغانستان، سال 

 .2009، نومبر سال 2009 – 1978آکسفام، بهای جنگ و تجارب جنگ در افغانستان،   39
 .2009تحقيق ساحوی سال   40
 .ماخذ قبلی  41
 .10والدمن، مأخذ  مت  42
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تجزيۀ ارقامی که در گزارش رسمی وزارت ماليۀ افغانستان در بارۀ روابط مالی بين حکومت و مصارف حکومات محلی . . مأخذ قبلی  43

بهای جنگ عراق و افغانستان، و عمليات های جنگ عمومی عليه تروريزم : به کانگرس CRS، و گزارش 2008در افغانستان، آگست 
 .2008 فبروری سال 8، گزارش تجديد شدۀ 2001بر سال  سپتم11بعد 

www.icosgroup.net/documents/taliban_politics_policy_paper.pdf 
 .) بطور قابل مالحظه باالتر است2008اين از رقم گزارش شدۀ اکبر در سال . (3ص. 8وزارت ماليۀ افغانستان، مأخذ   44
  .2009افغانستان، می : زيابی پروگرام مملکت، ارDFIDديپارتمنت انکشاف بين المللی   45
سازمان غذايی جهان مستفيد شدند " غذا در مقابل کار" نفر در واليت بلخ از پروگرام 1300ميگويد که (، 2009تحقيق ساحوی سال   46

 . روز کار کردند25 افغانی ميگرفتند و برای 250که روزانه 
در گرد همايی گشايش اين گزارش . 2008 اصالحات اداری حکومت افغانستان، جون  بانک جهانی، ايجاد اولويت های مؤثر برای 47

با داشتن سهم کوچک، مشکل است که حکومت مسئوليت "آقای الستير مک کچنی، رئيس گروپ کشور های جنگ زده و شکنند گفت که 
حکومتی که پرسونل کافی و معاش کافی ادارات . اصالحات را بدوش بگيرد که اين سبب تأخير انکشاف يک حکومت محتسب ميگردد

کنفرانس ." دارند و جوابگوی کار شان بوده و متمرکز بر عرضۀ خدمات برای شهروندان باشند، يکی از بنياد های اعمار افغانستان است
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