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مقدمه

جامعۀ  افغانستان،  دولت  اجندای  صدر  در  ها  کمک  موثریت  موضوع 
بین المللی و فعالین دیگر انکشافی قرار دارد.1 با وجود این همه، کمک 
ها برای غیر موثر بودنش مورد انتقاد قرار گرفته اند. این انتقاد ها از 
پنداشت های مانند اینکه تاثیر کمک ها محدود گردیده اند، وضعیت 
اداره  اینکه کمک ها و منابع یا درست  امنیتی وخیم تر می شوند، و 
نمی شوند یا هم اختالس می گردند، منشأ می گیرد. زمانیکه فعالین 
انکشافی بخصوص تمویل کننده گان در مورد موثریت کمک صحبت 
می نمایند، آنها اغلبًا به اعالمیه پاریس سال 1384 در مورد موثریت 
کمک و بررسی اینکه آیا کمک به افغانستان از اصول آن پیروی می 

کند یا خیر مراجعه می نمایند. 
طریق  از  بلند  سطح  به  ها  کمک  موثر  مدیریت  به  پاریس  اعالمیه 
مکانیزم های که تمویل کننده گان و دولت دریافت کننده توافق نموده 
اجرای  نشریه محدودیت ها و چالش های  این  نماید.  اشاره می  اند، 
مورد  را  افغانستان  در  ها  موثریت کمک  برای  مذکور  اعالمیه  اصول 
بحث قرار میدهد. این نشریه معتقد است که هرچند پنج اصل اعالمیه 
نتایج  برای  اداره  هماهنگی،  اتحاد،  ملکیت،  از  اند  عبارت  که  مذکور 
برای کسب  اینها  فقط  گردند،  باید حفظ  متقابل هستند  و حسابدهی 
اعالمیه  است که  بخاطری  این  باشند.  نمی  کافی  موثریت کمک ها 
مذکور متوجه موارد فنی است و ابعاد سیاسی کمک ها را در نظر نمی 
گیرد و جهت کمک به انکشاف طراحی گردیده نه بخاطر تالش های 

ثبات و آرامش. 
اعالمیه مذکور سبب گردیده تا جامعۀ بین المللی باالی پروسه اداره 
کمک ها تمرکز نماید نه باالی تاثیر کمک. برعالوه، اعالمیه پاریس 
پروسه ها  را در  انکشافی  فعالین  المللی  بین  موافقتنامه های دیگر  و 
نگه میدارد که ممکن در قسمت چالش های که شرایط افغانستان با 
آن مواجه اند بهترین رویکرد نباشد. این شرایط شامل ناامنی مداوم، 
اهداف  ناسازگار،  و  اجندای چندگانه  المللی،  بین  و  ملی  عدم ظرفیت 
مبهم، خطوط نامشخص میان اقدامات نظامی، بشری و انکشافی، فساد 

گسترده و عدم هماهنگی می باشند. 
پالیسی نامه هذا با بحث مختصر اعالمیه پاریس و چالش ها در راستای 
آغاز پروسه های موثر انکشافی در افغانستان آغاز می گردد. این نشریه 
مختلف  های  جنبه  باالی  مذکور  های  چالش  تاثیر  نشاندهی  جهت 

1 این پالیسی نامه مختصری از نشریه مباحثوی را که ربیکا رابرتس )کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان،  

ارشد که در مدیریت موثریت  فعالین  از  بر مرور سند و معلومات  نماید و  ارائه می  1388( نوشته است  ثور 
کمک ها در افغانستان مشغول اند، استوار است. مصاحبه ها و جلسات در سال 1387 و 1388 اجرا گردیدند.
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موثریت کمک ها پیرامون پنج اصل اعالمیه پاریس ترتیب یافته است. 
را  پاریس  اعالمیه  از چالش ها و محدودیت های چارچوب  بعضی  و 

مشخص می سازد.
اعالمیه پاریس: محدودیت ها و چالش ها

تمویل  ممالک  کدام  اینکه  برابر  در  را  های  شاخص  پاریس  اعالمیه 
کننده و بهره بردار باید پیشرفت شانرا در کسب پنج اصل این اعالمیه 
اندازه نمایند مشخص می سازد. سروی باالی نظارت اعالمیه پاریس 
گانش  کننده  تمویل  و  افغانستان  که  کند  می  اعالم   1387 سال  در 
اند،  آورده  بدست  کم  امتیاز  نتایج  برای  اداره  و  ملکیت  بخش  برای 
امتیاز متوسط را برای اتحاد و هماهنگی و امتیاز باال را برای حسابدهی 
شدند  استفاده  که  های  شاخص  هرچند  است.2  نموده  کسب  متقابل 
محدود و بیوروکراتیک یا تشریفاتی بوده و تمامی جنبه های سیاسی 
کمک3 را در نظر نمی گیرد و کیفیت کمک ها و تاثیرات آنرا بررسی 
نمی نماید. تالش های انکشافی به نظر می رسد که توسط روند ها و 
مکانیزم ها مختل شده اند. وسیعًا درک می شود که اعالمیه پاریس در 
شکل فعلی اش فن ساالر )تکنوکراتیک( است و در قسمت رسیده گی 
به پیچیده گی های کمک یا تقاضای مشارکت میان تمویل کننده و 
دولت های دریافت کننده کمک که بیشتر از یک رابطه بیوروکراتیک 

می باشد ناکام می ماند.4
به  کمک  برای  آن  اصول  که  اینست  اعالمیه  این  دیگر  محدودیت 
انکشاف اختصاص داده شده اند. وضعیت پیچیده امنیتی در افغانستان و 
نگرانی های بشری در حال جریان مانند خشکسالی و مصؤنیت غذایی 
این  انکشاف، قسمت عظیم  به  به جای کمک  که  است  معنی  بدین 
کمک ها به فعالیت های ثبات سازی در مناطق ناامن یا هم امداد به 
گروه های آسیب پذیر اختصاص داده می شوند. هر دوی اینها نیاز دارند 
تا هرچه عاجلتر تطبیق گردند و در راستای اهداف فوری خویش نسبت 
به موضوع انکشاف متفاوت اند. بعضی از فعالین تاکید می ورزند که 
آرامش و ثبات از چتر کمک های انکشافی خارج می باشد و بنابراین از 

اعالمیه پاریس خارج می باشد.
می  تاکید  المللی  بین  فعالین  از  بسیاری  ها،  محدودیت  این  وجود  با 
ورزند که اصول اعالمیه پاریس باید حفظ گردد. آنها نیز معتقد اند که 
اعالمیه مذکور موجب پیشرفت ها در راستای مدیریت و توزیع کمک 
ها گردیده و آگاهی تمویل کننده گان را در مورد بهترین عملکرد ها 
افزایش داده است. در عین زمان، فعالین بین المللی از سیاسی بودن 
از طریق  تنهایی  به  آن  اداره  که  افغانستان  در  ها  توزیع کمک  روند 
اجرای اصول اعالمیه پاریس ممکن نمی باشد اظهار قدردانی نموده 
اند. بر عالوه، بعضی از فعالین بیان می کنند که شاخص های اعالمیه 
اصلی  معیار  و  نبوده  مفید  موثریت کمک  گیری  اندازه  پاریس جهت 
ارائه نمی کنند. بحث که بعداً ذکر می گردد  را برای موثریت کمک 
نیاز است، جلد       به چه چیزی  1389؟  الی سال  موثر  پاریس کمک های  اعالمیه  نظارت  2 سروی در مورد 

)2008 سومین گانا، 2-4 سپتمبر 2008(.
فراید،  )مادرید،  توسعه حکومتداری جهانی کمک  اکرا:  تا  پاریس  از  نیلس سجارد شولتز،  و  مییر  3 ستیفین 

آگست 2008( 16.
4 مییر و شولتز، از پاریس تا اکرا، 16.

بعضی از چالش های اجرای پنج اصل اعالمیه پاریس را مختصراً بیان 
می کند.

1. ملکیت

انکشافی  های  کمک  که  ممالک  که  است  خواهان  پاریس  اعالمیه 
دریافت می کنند باید "رهبری موثری را روی پالیسی ها و استراتژی 
را هماهنگ سازند."5  انکشافی  و عملکرد های  کنند  اجرا  های شان 
ملکیت ملی تضمین می نماید که اقدامات انکشافی به نیاز های مردم 

رسیده گی می کند و مناسب می باشند.
ملکیت به افراد مختلف در شرایط متفاوت مفهوم های مختلف داشته 
که  کند،  می  تمرکز  دولت  ملکیت  باالی  پاریس  اعالمیه  تواند.  می 
لزومًا منجر به ملکیت ملی نمی گردد، بخصوص زمانیکه روابط میان 
مردم و دولت ضعیف باشد. جهت داشتن ملکیت پروسه های انکشافی، 
اداره و تطبیق گردند،  نیازمندی کشور طرح،  به  آنها مطابق  اینکه  تا 
ظرفیت ملی باید موجود باشد. عدم ظرفیت به سطح ملی در افغانستان 
تاثیر  در میان کارمندان دولتی و وزارت ها باالی مدیریت کمک ها 
به  امر توسط عملکرد نگهداشتن تصمیم گیری ها  این  دارد.  بسزای 
بلندترین سطح محدود گردیده است. در نتیجه کارمندان ارشد بواسطه 
وظیفه شان سراسیمه شده اند. بی میلی کارمندان پایین رتبه در قسمت 
پیشگام شدن بنابر بی تجربگی یا ترس که دارند این موضوع را وخیمتر 

می سازد.
چالش دیگری که در برابر ملکیت ملی قرار دارد اهمیت نفوذ خارجی 
است. چه مفهومی برای ملکیت ملی دارد زمانیکه رویکرد ها و روش 
های انکشافی از خارج تعیین شوند و جامعه بین المللی باالی کمک ها 
شرایط وضع کند؟ طورمثال، ممالک فقیر که شدیداً قرضدار اند جهت 
کسب شرایط پرداخت قرض باید سند استراتژی کاهش فقر را داشته 
باشند. هرچند عوام بحث نموده بودند که سند استراتژی کاهش فقر 
افغانستان که استراتژی انکشاف ملی افغانستان است یک سند افغان 
بوده و پس پرده مذاکرات زیادی صورت گرفته که جامعه بین المللی 
کوشش نموده تا استراتژی انکشاف ملی را طوریکه می خواهد شکل 

داده است. 
2. اتحاد

اصل اتحاد در اعالمیه پاریس از تمویل کننده گان می خواهد تا تمام 
حمایت شانرا به طرزالعمل ها، نهاد ها و استراتژی های انکشافی ملی 
هرچند، ممالک که کمک های انکشافی دریافت می کنند معمواًل با 

مسایل مواجه می شوند، پس امکان دارد که اتحاد سیاسی گردد. 
با  را  مالیم  و  متعادل  عمل  یک  باید  سیاسی  فعالین  افغانستان  در 
فاصله  انجام دهند که در عین زمان  پیشنهاد حمایت عملی  کوشش 
شانرا حفظ می نمایند و انتقاد های سازنده را ارایه می نمایند. کسب 
این موضوع در اصالح حکومتداری دشوار است. ایجاد ریاست مستقل 
ارگان های محلی توسط دولت در پاسخ به تقاضا های تمویل کننده 

5 اعالمیه پاریس در مورد موثریت کمک ها جلسه به سطح بلند در مورد موثریت کمک، 2005 پاریس.
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گان بود که ساختار ها و طرزالعمل های حکومتداری محلی تقويت و 
واضح گردند. هرچند رياست مستقل ارگان های محلی بيشتر منحيث 
وسيله سياسی رئيس جمهور کرزی تلقی می گردد.6 فعالين بين المللی 
با سرمايه گذاری به رياست مستقل ارگان های محلی ممکن پروسه 
های انکشافی را نه بلکه رژيم را حمايت کرده باشند. با اين هم، تمويل 
کننده گان با حمايت نکردن رياست مذکور تالش های دولت در رابطه 
با پيشرفت حکومتداری محلی را ناديده می گيرند و در قسمت متحد 

نمودن پاليسی های شان ناکام اند.
ظرفيت دولت افغانستان جهت اداره مقدار زياد پول ضعيف تلقی می 
آماده  گان  کننده  تمويل  بنابراين  اند.  گسترده  فساد  اتهامات  و  گردد 
بانک  ارقام  سازند.  فراهم  بودجوی  حمايت  مستقيم  بطور  تا  نيستند 
جهانی حاکی است که در حدود دو بر سه حصه کمک انکشافی خارج 
از بودجه دولت مصرف گرديده اند.7 اين امر ملکيت و کنترول دولت را 
در برابر سرمايه گذاری و پروسه های انکشافی محدود می سازد. ايجاد 
اداره می  بانک جهانی  توسط  افغانستان که  بازسازی  صندوق وجهی 
شود، مصالحه ی را پيشنهاد می کند.8 اگرچه تمويل کننده گان اجازه 
ندارند تا در قسمت بودجه ها که از طريق صندوق وجهی بازسازی اداره 
می شوند شرايط وضع کنند، آنها می توانند در راستای چگونگی توزيع 
بودجه ترجيحات خود را بيان نمايند. بعضی از ساحات با قلت بودجه 
خودش  بودجه  نمودن  اداره  جهت  ماليه  وزارت  توانايی  و  اند  مواجه 
ضعيف گرديده است. بنابراين، سطوح اتحاد و ملکيت ملی کاهش يافته 
اند. ناکامی رسيده گی به فساد در دولت و سکتور عامه و عدم پيشرفت 
در اصالحات ادارات عامه اعتبار دولت و تمويل کننده گانرا در ميان 

مردم تخريب نموده است.9 
3. هماهنگی

اعالميه پاريس از هماهنگی عملکرد های تمويل کننده گان طرفداری 
ظرفيت  افغانستان  دولت  اکنون  باشد.10  موثر  مشترکًا  تا  نمايد  می 
اينرا ندارد تا اداره کمک را 11 به عهده گيرد، طبق دستورالعمل های 
اعالميه مذکور در مورد توزيع موثر کمک ها در دولت های آسيب پذير، 
هماهنگی در عدم موجوديت رهبری قوی دولت خيلی مهم می باشد 
و تمويل کننده گان بايد تعهد نمايند تا فعاليت شانرا هماهنگ سازند.12

هرچند بعضی از فعالين انکشافی با تجربه بحث می کنند که اعالميه 
پاريس به پيشرفت هماهنگی تمويل کننده گان کمک نموده است و 
نيز بحث می کنند که هنوز هم عدم هماهنگی موجود است  بعضی 

6 مصاحبه مولف، ناظرين آگاه بين المللی، کابل، 2008

7 گروپ بانک جهانی، بانک جهانی باالی پيشرفت موثريت انکشاف را که در افغانستان به مصرف می رسد 

اصرار می ورزد. )3 جون 2008(
8 صندوق وجهی بازسازی افغانستان دارای چندين تمويل کننده است که توسط بانک جهانی اداره می شود. 

بودجه تمويل در راستای مصارف مالی مکرر در دولت افغانستان و پروژه های سرمايه گذاری ذخيره گرديده 
است. 

9 گروپ بانک جهانی، بانک جهانی باالی پيشرفت موثريت انکشاف را که در افغانستان به مصرف می رسد 

اصرار می ورزد.
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11 مصاحبه مولف، کابل، آگست 2008
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از موثريت کمک ها می کاهد. در عدم موجوديت رهبری دولت  که 
ممکن از هيئت معاونت سازمان ملل در افغانستان توقع برود تا رهبری 
هماهنگی را به عهده گيرند. تمويل کننده گان اظهار ميدارند که آنها 
اما اين ماموريت اغلب برای  اند تا دفتر يوناما را حمايت کنند،  آماده 
گيرد.13 هرچند  قرار می  انتقاد  مورد  منابع  و  کارمند  نداشتن  و  ضعف 
دفتر يوناما بحث می کند که هم اکنون دارای رهبری مرکزی و نقش 

هماهنگی می باشد.
قسمت  در  که  گان  کننده  تمويل  از  تعدادی  توسط  هماهنگی  عدم 
انکشاف دخيل اند وخيمتر می گردد، همه اينها دارای فرامين متفاوت 
افغانستان، تمويل کننده گان، سازمان ملل متحد،  اند بشمول: دولت 
موسسات غير دولتی ملی و بين المللی، شرکت های خصوصی و نيرو 
های بين المللی حافظ صلح از طريق تيم های بازسازی واليتی می 
باشد.14 بعضی از ناظرين احساس می کنند که حضور بين المللی در 
افغانستان آنقدر زياد و پيچيده است که تقريبًا برای هر فرد نا ممکن 
است تا موثرانه آنرا مرور کند. بر عالوه، ميان حاميان بين المللی در 
تفاوت  ها  فعاليت  نمودن  ترتيب  و  سازی  اولويت  مورد  در  افغانستان 
پيچيده  را  وضعيت  موضوع  اين  است.15  موجود  سياسی  واقعی  های 
ساخته است و خطوط ميان فعاليت های بشری، انکشافی، سياسی و 
نظامی را مبهم نموده است. با تعداد اجندا ها و فعالين آيا ممکن است 

که حتی با داشتن نهاد قوی هماهنگ کننده هماهنگی کسب گردد؟
می  بيشتر  هم  از  ها  کمک  هماهنگی  بدون  که  دارد  وجود  نگرانی 
پاشد بخاطريکه دولت نمی تواند آنرا هماهنگ نمايد. رونديکه منجر به 
فروپاشی کمک می گردد توجه پول تمويل کننده گان عمده در ساحات 
نظامی و عمليات تيم های بازسازی واليتی می باشد نه سوق دادن 

بودجه بطور مرکزی بسوی افغانستان. 
4. اداره نمودن برای نتایج

طبق اعالميه پاريس اداره کردن برای نتايج به معنی اداره و تطبيق 
کمک به نحوی است که باالی نتايج مطلوبه تمرکز داشته و از معلومات 
جهت بهبود تصميم گيری استفاده کند.16 تالش کمک بين المللی در 
افغانستان اغلب توسط نگرانی های بشری نه بلکه توسط موضوعات 
امنيتی و سياسی داخلی برانگيخته می شوند. جنگ در بعضی از ساحات 
کشور و نفوذ افراد قدرتمند منطقوی فعالين بين المللی را آشفته می 
سازد. بنابراين، توزيع موثر کمک اغلب نسبت به اهداف ديگر در رده 
اما  نياز است،  امنيت  به  تاثير کمک ها  افزايش  دوم قرار دارد. جهت 
اکنون وضعيت بر عکس آن است: از کمک ها جهت حمايت اهداف 
نظامی و سياسی استفاده می گردد. آيا کمک ها موثر بوده می تواند در 

صورتيکه کمک ها هدف اول نباشد؟

13 مصاحبه های مولف کابل 2009-2008

14 قرار گفته نيرو های آيساف، تيم های بازسازی واليتی نهاد های نظامی بشری اند که فعاليت های بازسازی 

و انکشافی را در ساحات نا امن کشور تسهيل می کنند
15 هلج لوراس، نيلس نگلس، ستينا تورجسن و ستيل الرکسن، از پاليسی منسجم الی عملکرد هماهنگ، آيا 

توزيعات را بطور منسجم در افغانستان انجام می دهيم، )کنفرانس 2008، اوسلو، انستيتيوت امور بين المللی 
ناروی، 17-18 نومبر 2008(3.
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طرح و دیزاین: وکیل وسیم

عدم  دارد  قرار  نتایج"  برای  نمودن  "اداره  راه  فرا  دیگریکه  چالش 
معلومات دقیق است. حتی احصائیه های ابتدایی مانند تعداد نفوس در 
مورد افغانستان وجود ندارد.17 همیش در مورد نیاز های واقعی بعد از 
جنگ تردید وجود دارد زیرا معلومات دقیق موجود نیست، به ساحات 
دوردست دسترسی کامل وجود ندارد و ارتباطات و تحرک خیلی محدود 
اند. جنگ مداوم از اعتماد صلح می کاهد، دسترسی به ساحات دگرگون 
را محدود می سازد و ترس و بی اعتمادی درمیان مردم ایجاد می کند. 
آیا فعالین انکشافی باید تالش های بیشتری را جهت ارزیابی نیاز های 
که  بینانه  واقع  رویکرد  آیا  دهد؟  خرچ  به  شان  توقعات  اداره  و  مردم 
چالش های عملی را که از نبود معلومات بروز می نمایند در نظر می 

گیرد تاثیر انکشاف را بهبود می بخشد؟ 
5.  حسابدهی متقابل

دولت  و  گان  کننده  تمویل  است که  معنی  این  به  متقابل  حسابدهی 
عهده  به  را  انکشافی  نتایج  مسوولیت  ها  کمک  کننده  دریافت  های 
دارند.18 حسابدهی متقابل در افغانستان به سطح باال پنداشته می شود 
زیرا مکانیزم های ارزیابی متقابل موجود اند که نیازمندی های اعالمیه 
پاریس را برآورده می سازد.19 اگرچه اینکه چگونه افغانستان زمانیکه 
رده  در  ملکیت  قسمت  در  آنرا  پاریس  اعالمیه  کننده  ارزیابی  سروی 
اگر ملکیت ملی  تواند مبهم است20،  بوده می  پایین قرار داد حسابده 
اندک باشد چگونه یک دولت گیرنده کمک ها می تواند حسابده باشد؟

مورد  را  متقابل  حسابدهی  همچنان  انکشافی  اقدامات  مختلف  انواع 
چالش قرار می دهند. فعالین بین المللی بحث می کنند که حسابدهی 
باید به  آنها  متقابل برای فعالیت های بشری امکان پذیر نیست زیرا 
یا معلومات جهت  ارزیابی وضعیت  برای  انجام گیرند و زمان  سرعت 
ارزیابی درست تاثیرات وجود نمی داشته باشد. آیا در کمک های که از 
طریق ارتش و تیم های بازسازی والیتی توزیع می شوند حسابدهی 
طبقه  بازسازی  و  ثبات  برای  ها  کمک  این  آیا  یا  دارد  وجود  متقابل 
نگردیده  گی  رسیده  پاریس  اعالمیه  توسط  بنابراین  و  گردیده  بندی 
اند؟ بالخره، آیا ممکن است تا حسابدهی واقعی میان فعالین چند گانه 
و  دولت  میان  رابطه حسابدهی  مهمترین  زمانیکه  باشد،  داشته  وجود 
کننده کمک  دریافت  ممالک  میان  نه  باشد  شان  گان  دهنده  مالیات 
ها؟ حسابدهی متقابل قابل تحسین است اما پیچیده گی انجام آن در 

افغانستان نادیده گرفته شده است.
نتیجه گیری

عواملی زیادی وجود دارند که موثریت کمک ها را در افغانستان محدود 
می سازند که بدون چارچوب اعالمیه پاریس به آن رسیده گی شده 
ها  موثریت کمک  برای  را  بنیادی  پاریس  اعالمیه  اصول  تواند.  نمی 

17 توماس اغمی، نفوس افغانستان- ساکنین، کوچی، بیجا شده و پناهنده گان، تعداد آنها، موقعیت و ترکیب 

قومی، )بوستن، انجمن امریکایی برای پیشرفت ساینس، جلسه در مورد افغانستان و تروریزم، تغییر جهان؟ 
فبروری 16 2002(
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19 سروی 1387 در رابطه با ارزیابی اعالمیه پاریس کمک موثر الی 1389؟

20 سروی 1387 در رابطه با ارزیابی اعالمیه پاریس کمک موثر الی 1389؟

ارائه می دارد، هرچند مسایل عمده وجود دارند که باید به آنها به سطح 
افغانستان  در  ها  کمک  موثریت  تا  گیرد  صورت  گی  رسیده  پالیسی 

تقویت یابند.
اولویت دادن موثریت کمک

موثریت کمک زمانی بیشتر خواهد شد که یک اولویت باشد. موثریت 
کمک زمانیکه در طبقه دوم اهداف سیاسی و نظامی قرار گیرد پس 

کاهش می یابد. 
رسیدگی به ابعاد سیاسی

طبیعت فنی اعالمیه پاریس به فعالین انکشافی کمک نمی کند تا در 
مورد پیچیده گی محیط سیاسی در افغانستان بحث کنند. چالش های 
سیاسی و محدودیت های اعالمیه پاریس باید قدردانی شده و آزادانه 
بحث شوند تا بحث باالی موثریت کمک ها و پیشرفت یابند و تاثیر 

کمک در افغانستان بهبود یابند. 
شناسایی محدودیت ها

اعالمیه پاریس باالی کمک های انکشافی تمرکز داشته و بطور الزم 
به ثبات و آرامش تطبیق نمی گردد. خطوط میان فعالین انکشاف، بشر 
دوستی و نظامی و اقدامات آنها خیلی مبهم شده اند. جهت رسیده گی 
به این موضوعات به عمل نیاز است تا موثریت کمک ها افزایش یافته 

و بحث در مورد این موضوع در شرایط پیچیده پیشرفت یابند.
اندازه گیری تاثیر

پیروی از اعالمیه پاریس تاثیر مثبت کمک را تامین نمی کند. اعالمیه 
مذکور فقط پیروی از اصول خویش را اندازه گیری می کند نه موثریت 
کمک ها را. جهت بدست آوردن بیشتر موثریت کمک فعالین انکشافی 
باید فراتر از اصول ارزیابی کننده اعالمیه پاریس بنگرند و باالی تاثیر 

تمرکز صورت گیرد نه فقط پروسه آن.
پیشرفت معلومات و دانش

اعالمیه پاریس به گونه یک چارچوب استفاده شده می تواند تا موثریت 
کمک ها راهنمایی شوند اما عدم معلومات ابتدایی را در مورد افغانستان 
جبران نمی نماید. جهت تامین موثریت بهبود یافته کمک ها برنامه 
های را باید با استفاده از معلومات اساسی انکشاف داد و این برنامه ها 

به ارزیابی ها نیاز دارد. 

در باره واحد تحقیق و ارزیابي افغانستان
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