
 تعریف دوباره فقر در افغانستان

وجه ت فقر و تدوین سیاست های توسعه اقتصادیسطح کاهش دهه ها جنگ در افغانستان باعث شد تا در مورد 

 و کاهش فقر برای تالش ها تقویت، آغاز بحث در مورد راه های خالصه پالیسیاین  هدف .نگیرد صورت

دادن به فقر در تمام اشکال  خاتمه که عبارت از توسعه پایداراول دستیابی به هدف جهت سیر هموار کردن م

 .، میباشدآن در همه جا

 "سیپار یارهای"مع ی ازرویپجمله از که ؛ است ازین یدیجد یکردهایدهد، رو ینشان م ذیلهمانطور که نکات 

 تیدر اولو دیکاهش فقر با .باید در درجه نخست باشدمقابله با فقر  یبرا یخارج یکمک ها در بسیج کردن

 کبه عنوان یهم   ایو  یآمار گونهبه  دینبابا فقرا  باشد. یفراتر از مفروضات فعل و یمتعدد دولت ینهادها

 .اشندب کمک کنندگان از سوی پولجلب  یبرا که ضمانتیشود  رفتارسر و صدا  یچهره، ب یو ب جنسیدسته 

 بناء الزم است تا:

  :رو به رشد یکاریبه ب یدگیرسو  ارائه خدمات دادن به دوامفقر،  یساختار لیو دال بی عدالتیبا  مبارزه

ه ب، که نسبت به سال های گذشته کردند یم یزندگخط فقر  ریز مردمفیصد  ۵.۴۵در افغانستان  ۸۱۰۲ سال تا

بل در دوره ق یرشد اقتصاد رغمیعل بی عدالتی شیبه افزارا  امر نیادلیل  عده ای. گونه دوام دار کم شده است

امکان  که این امر نیز گرفته، یشیپبوده و افزایش نفوس از آن آهسته رشد اقتصادی  .انداز انتقال نسبت داده 

متمرکز  ییمناطق روستا مکانی بوده و بیشتر درموضوع  کی زیفقر در افغانستان ن. کند یاشتغال را محدود م

  است.

 –مانند محیط زیست و مهاجرت روستایی فکتور های مشترک با  کهتدوین سیاست ها و برنامه های موثر 

، افراد یاز جمله خشکسال یطیو بروز فاجعه مح یعیطب یایدر صورت بروز بال سر و کار دارند: شهری

 ینیو شهرنش یشهر -یی. مهاجرت روستاکردخواهند تحمل مشکالت را  نیزنان و کودکان ا ژهیبه و ریفق

 نیا یمنف ریدر کل، تأث کند. یم یرا که در حال انفجار درزها هستند متالش یهمچنان مراکز شهر عیسر

 دهد. یدولت را نشان م یریگ میو تصم فیضع یها استیروندها، س

 دیبحث در مورد کاهش فقر در افغانستان با:  یانسان هیسرما شیو افزا فقرارشد  یمداخالت را برا یطراح

در چرخه پروژه و برنامه شغلی  کوچک یو فرصت ها «ییاشتغال زا» یتمرکز ساده بر رو کیفراتر از 

 یادرشد اقتص یسرعت و الگو ، کههستندبا هم مرتبط  بی عدالتیدهد که رشد ، فقر و  یشواهد نشان م باشد.

  کاهش فقر است. یکننده چگونگ نییتع

؛ در مورد وضعیت ارتقا دهندرا خویش اقتصادی و سیاسی  دانشجامعه مدنی و سازمان های غیردولتی باید 

اشتن و برای د افغانستان در جامعه بین المللی و تأثیر سیاست های اقتصادی ضعیف بر فقرا صحبت کنند

 .دنسیاست های اقتصادی خوب و شفافیت مالی و مسئولیت پذیری در سطح جهانی ، منطقه ای و ملی البی کن

سیاست  و دهگذار بو مانند افغانستان به اقتصاد جهانی تأثیرموقعیت جغرافیایی و مرزها بر نحوه اتصال کشوری 

 ،"استفقر عامل ایجاد  اداریفساد  " تیذهن کیهژمون .اقتصادی محلی عامل مهمی در فقر و بی عدالتی است

 .براند هیبه حاش یاسیرا از گفتمان س خط مشیشود که مسائل به آن اندازه عمومی  دینبا

 ۰۹۳۶در سال  افغانستان فیصد بودجه دولت ۶۶اینکه . پول:و سوء استفاده از  گانکنندتمویل به  یوابستگ

مسئولیت  .استساز بوده مشکل  ه،شد لیتکم یالملل نیب یکمک ها یهمکار و کنندگان تمویل کمک بر هیبا تک

حی طرا ،شود ارائهباید پروژه  یمداوم در جدول زمان جینتاتمویل کنندگان و مداخله کنندگان به گونه ای که 



 یمل تیاولو یبرنامه ها قیبهتر از طرهم ردیفی و  یتوجه داشت که هماهنگ دیوجود با نیبا اشده است. 

(NPPو تقو )ردیگ یمشترک صورت م ینظارت بر هماهنگ ئتیه تی. 

 دارد:ادامه  یداخل اشرافافغانستان توسط ثروت مبارزه با فساد و غارت 

بخش سازی شخصی  ،یک مشکل بسیار متداول در کشورهای در حال توسعه است اشرافقدرت و استقالل 

تان در افغانسها فرصت  ات ودیتول ثروت،مردم به  یدسترسمانع  یاسیس-تکاریجنا توسط اشراف و یتیامن

 اسیدر مق یعیمنابع طب یرقانونیبه عنوان مثال، استخراج غدر این مورد هیچ جای بحث نیست؛  میگردد.

گفتمان عملی  .یخارج یافغانستان از بانک ها اشراف هیدولت در به دست آوردن سرما ییبزرگ و عدم توانا

 .محور بحث های رفع فساد باشددر برای مقابله با فقر باید 

 به گفته های فقرا باید گوش داد،،كنند یسوءاستفاده م برای جذب کمک ها كه از فقرا یكسان کردن متوقف

 یراحط یکمک ها رندگانیفقط گ نه اینکه ،ی اندزیبرنامه ر دخیل درکه آنها به طور فعال  حاصل شود نانیاطم

 یو بنه مسئوال ریدر واقع در برابر فقرا غاست از فقرا  یندگیبه نما پروسه هایی کهاکثر  .باشند یشده خارج

 ارزش هستند.

سواد و غالب انگلیسی زبان را از یك توده بزرگ غیر با گروه  یتأثیر گذار "نویسنده های این خالصه پالیسی"

بر بی خ، ا و به نفع آنها تصمیم می گیردانگلیسی و یا بی سواد جدا می كند، تا حد زیادی از آنچه به نام آنه

 .است

 


