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مقدمه
اجندای کاهش فقر در افغانستان به مرحله مهم رسیده است. کاهش 
فقر در واکنش به درک ساده و غیر سیاسی اینکه فقر وضعیت مادی 
انفرادی را نشان می دهد وضع می گردد. این امر به عوامل اجتماعی 
ملی  انکشاف  استراتژی  ندارد.  توجهی  نگهمیدارد  فقیر  را  مردم  که 
افغانستان این موضوع را با یک تحلیل از فقر طور نمونه ارائه میدارد که 
تحلیل مذکور عمدتًا وضعیت فقر را تشریح می کند بعوض اینکه درک 
کند که خانواده ها به چگونه خطرات و ناامنی ها مواجه اند- بشمول 
خطرات که به کارکرد های نهاد ها و اینکه چه کسی به آن دسترسی 
دارد بستگی دارد- فقر را بمیان می آورد و آنرا دوام می بخشد.1 نگرانی 
اخیر عبارت از گزینش اجندای کاهش فقر با تمرکز بر رشد اقتصادی 
و ایجاد کار با توجه اندک بر اینکه چگونه طبقه فقیر از آن مستفید می 
شوند، می باشد. اعالمیه کنفرانس لندن در باره افغانستان در 1388، 
باره کنفرانس لندن روی توسعه اقتصادی  افغانستان در  نشریه دولت 
و برنامه توسعه سرمایه گذاری محلی افغانستان )AREDP( بسوی این 
تحول اشاره می کنند و نقل قول ذیل نشان می دهد که چگونه بعضی 

اسناد این پیامد ها را به افزایش ثبات ربط می دهد. 
سکتور  در  وظایف  زیاد  تعداد  ایجاد  به  توجه  با  پایدار  اقتصادی  رشد 
خصوصی اولویت مهم برای دولت جمهوری اسالمی افغانستان میباشد. 
فراهم سازی فرصت های اقتصادی و معیشت پایدار برای تمام افغانها 

در قسمت مبارزه با شورش و کاهش ناپایداری خیلی مهم می باشد.2
مشکل این تحول در قسمت تمرکز اینست که بر پالیسی اقتصادی و 
توزیع منابع تاکید می ورزد و بر اینکه چگونه سیستم های اجتماعی 
از رشد، ایجاد وظایف یا دسترسی به منابع مستفید می شوند و چگونه 
کار  دیگری  به  نسبت  ها  گروه  بعضی  نفع  به  دولت  های چون  نهاد 
خواهند کرد توجه نمی نماید. چنین فرض می شود که همه از رشد که 
ایجاد وظایف ببار می آورد مستفید شوند، و الزم نیست که مشخص 
از آن مستفید شوند یا  شود کدام نوع رشد ضرور است تا طبقه فقیر 
برای کسب آن عمداً عمل شود. بعالوه، فرضیه ای که رشد اقتصادی 
و ایجاد وظایف منجر به ثبات می شوند دارای شواهدی نمیباشد تا از 
آن حمایت کند و امکان پذیر نخواهد بود تا به مسایل وسیع توزیع رشد 

اقتصادی و ایجاد وظایف رسیده گی نگردد.
1 پاال کانتور و ادم پین، عملی شدن نوید های مبنی بر کاهش فقر: تاملی بر اجرای استراتژی انکشاف ملی افغانستان در 

مورد پیامد ها به نفع طبقه فقیر )واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 1388(
2 کنفرانس لندن درمورد افغانستان “پالن جامع برای رشد اقتصادی” )1389( ص. 32
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• قدرت نامساوی بازار: باشندگان روستا ها بازار ها را منحیث منابع 	
یافتن  اختصاص  بنابر  که  کنند  می  فکر  زیراکه  نگرند  می  خطر 
بعضی بازار ها به نفع یک تعداد افراد صاحب قدرت محلی صدمه 
می بینند و نیاز دارند تا از طریق نمایندگان، تجار یا قرادادی ها به 
آن دسترسی یابند. بازار ها نیز بخاطر ناپایداری شان پرخطر می 
باشند، و به باشندگان روستایی فقیر تر با اینکه اموال شانرا زمانی 
می فروشند که قیمت ها پایین می باشد و زمانی می خرند که 
قیمت ها باال می رود، از انبار در بازار کار و با کاهشات در بازار 
های  خانواده  می شود.  وارد  قالین( صدمه  )مانند سکتور  جهانی 
روستایی زحمت زیادی می کشند تا بنابر نوسان در قیمت ها به 
بازار ها برای تامین غذای شان بیشتر اتکا ننمایند، اخیراً در سال 

1387 قیمت های مواد غذایی اساسی بلند رفت.
• به 	 اعتماد  نداشتن  بنابر  جندر:  های  نورم  و  ای  خانواده  ترکیب 

ناتوانی دولت  اقتصادی و  تامین مصونیت  بازار ها جهت  توانایی 
مصونیت  اساس  خانواده  اجتماعی،  مصونیت  سازی  فراهم  برای 
ها  خانواده  ترکیب  هرچند،  باشد.  می  ها  افغان  برای  اقتصادی 
تواند.  می  تامین  را  مصونیت  این  حد  چه  تا  که  کند  می  تعیین 
نورم های جندر باالی اینکه کی کار میکند، چه نوع کار ها قابل 
دسترس است و منفعت های مربوطه آن نفوذ میداشته باشد. نورم 
های مذکور بدین معنی است که کار طبقه ذکور در راستای تامین 
اقتصاد الزم می باشد و خانواده های که بر معاش یک نفر اکتفا 
می نمایند یا کدام کارگر از طبقه ذکور ندارند خیلی آسیب پذیر 

می باشند.
• مصارف گزاف ازدواج: ازدواج اطفال رویداد های متوقعه اند و در 	

قسمت تولید مثل و منابع اجتماعی سرمایه گذاری مهم پنداشته 
می شود اما مصارف که با آن وابسته است خیلی گزاف می باشد. 
خانواده های که از وضع خوب اقتصادی برخوردار اند می توانند 
از عهده چنین مصارف برآیند، اما خانواده های فقیر جهت حفظ 
موقف شان در اجتماع قربانی چنین مصارف میگردند. پی آمد های 
نامزدی  مصارف،  کاهش  برای  بدل  های  ازدواج  مصارف  چنین 
های طویل جهت اندوختن پول، فروش منابع ها و یا اخذ قرضه 

ها بوده می تواند.

واکنش ها
خطرات مذکور محیط پر از نگرانی ها و تنش مزمن را بمیان می آورد 
که باشندگان روستا ها به سطوح متفاوت موفق می شوند تا با آن مقابله 
منابع  با  اجتماعات  و  ها  خانواده  به  نظر  مردم  مقابله  توانایی  نمایند. 
که در دست دارند و تا چه حد می توانند از آن استفاده کنند متفاوت 
استفاده  اندکی  توانایی  و  اند  منابع محدود  دارای  باشد. کسانیکه  می 
آنرا دارند واکنش اغلب شیوه ای ایست برای حفظ مصونیت محدود 
فزیکی و اجتماعی اقتصادی شان؛ ممکن آنها معیشت خود را قربان 
سازند تا بتوانند از این معضله بیرون شوند. کسانی که منابع بیشتر دارند 

می توانند خود را از تاثیرات رکود اقتصادی محافظت نمایند، و یا از 
قدرت خود استفاده نمایند تا از ناامنی و مشکالت دیگران چیزی بدست 
آورند. هرچند نگرانی درازمدت معیشتی مانند خشکسالی، وضعیت طبقه 
ثروتمند را وخیمتر می سازد تا خود و وابستگان شانرا مصؤن سازند. 
بعضی از راه های که پاسخ دهندگان روستایی در تحقیق این اداره با 
نگرانی های معیشتی مقابله نموده اند قرار ذیل شرح داده می شوند. 
تالش ها برای کاهش فقر و کسب رشد مساوی باید از تاثیرات چنین 
عمل ها آگاه باشند تا آنرا تقویت نمایند و تا حد که مناسب باشد اتکای 

بر آنها را کاهش دهند.
• منابع اجتماعی به معیشت خانوادگی طبقه فقیر و ثروتمند الزم می 	

باشد هرچند شیوه ها و پیامد های این منابع متفاوت میباشد. میان 
کسانیکه دارایی بیشتر دارند ارتباط با افراد با نفوذ سیاسی وسیله 
ایست برای توسعه بخشیدن و مستحکم کردن موقف اجتماعی 
یا  فرعی،  های  قراردادی  زمینداران،  با  ارتباط  شان؛  اقتصادی  و 
یکسان  نیستند  پولدار  چندان  کسانیکه  برای  محلی  قوماندانان 
نمیباشد اما مصونیت فوری اقتصادی را فراهم می نماید مانند زمین 
ازدواج.  تامین مصارف  برای  یا کمک  اجاره گرفتن، قرضه  برای 
روابط دوجانبه با اقارب یا با اقوام بزرگتر در راستای دسترسی به 
قرضه ها و حمایت واقعات زندگی مهم می باشد. اقارب خیر برای 
با  اجتماعی همراه  این منابع  ارایه می کند.  نادار مصونیت  طبقه 
خانواده ها ستونی را برای سیستم های مصونیت اجتماعی افغان 
ها در جریان سالیان جنگ تشکیل داده و امروزه نیز تشکیل می 
دهد زیراکه سیستم های رسمی موجود نبوده یا نیستند و یا هم 

کمتر مفید پنداشته می شوند. 
• نگرانی فروش مواشی طریقه 	 و  زمین  بشمول  دارایی ها  فروش 

امر  این  کند.  می  ارائه  را  معیشتی  های  نگرانی  با  مقابله  منفی 
واکنش به خشکسالی، ناامنی فزیکی یا فشار های جمع آوری پول 

جهت ازدواج پسر می باشد.
• تنوع بخشیدن و تشدید فعالیت های اقتصادی راه های دیگری 	

منابع  دارای  که  است  کسانی  برای  معیشتی  نگرانی  با  مقابله  از 
الزم کاری می باشند. برای اشخاص پولدار استراتژی های مذکور 
تا  ایست  چاره  فقط  فقرا  برای  ولی  باشد  اندوختن  برای  ممکن 
زنده بمانند. تنوع بخشیدن در ساحات روستایی اغلب شامل انتقال 

بعضی از کارگران به کار های زراعتی و غیر زراعتی می باشد.
• مهاجرت های داخلی و جهانی از دیر زمان استراتژی متنوع نمودن 	

ساحات  به  داخلی  مهاجرت  است.  بوده  ها  افغان  برای  معیشت 
روستایی یا شهری اغلب نظر به فصل می باشد اما اخیراً از لحاط 
ساحات شمالی کشور  در  باش  و  بود  و طول  ها  مهاجرت  تعداد 
باشد.  می  آن  علت  مدت  دراز  خشکسالی  است،  یافته  افزایش 
افزایش  نیز  ایران  به  کار مخصوصًا  برای  جهانی  های  مهاجرت 
یافته است. فرصت های اندک کاری در افغانستان، خشکسالی و 
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این محدودیت ها سبب می شود تا اقدامات تخنیکی باالی دسترسی 
به منابع تمرکز نماید بدون دانستن اینکه منابع به همه قابل دسترس 
بوده یا برای رسیدگی به مسئله موجود با واقعیت های شرایط اجتماعی 
مثال  یک  کوچک  های  قرضه  موضوع  بود.  خواهد  کافی  فرهنگی 
این  از نهاد های قرضه های کوچک روی  این قضیه است. بسیاری 
فرضیه فعالیت می کنند که دسترسی به قرضه ها جهت کاهش فقر 
و توسعه اقتصادی کافی خواهند بود. این بحث فراتر از قرضه ها به 
یا  زیربنا  عدم  طورمثال  تولیدی  گذاری  سرمایه  که  های  محدودیت 
نورم جندر در راستای قرضه بمیان می آورند نمی نگرد. بطور مشابه 
رویکرد برنامه توسعه سرمایه گذاری محلی افغانستان وجود ندارد. این 
برنامه نیز بر دسترسی افراد به قرضه برای کار، مهارت های تجارتی، 
دانش تخنیکی وغیره تمرکز می نماید بدون اینکه به رسیدگی عوامل 
ساختاری متمرکز باشد که ممکن سبب مهار نمودن توانایی این افراد 

شود که نتوانند از این منابع تا حد گنجایش مستفید گردند.
پالیسی های که توسط درک محدود در باره فقر یا با تمرکز اساسی بر 
دسترسی به منابع اقتصادی آگاه می شوند تا هنوز در راستای پیشرفت 
ها به رفاه و معیشت موفق نبوده اند. این امر در فهرست فقر بشری 
افغانستان ارائه گردید که از سال 1382 الی 1386 از 59.3 به 59.8 
فیصد افزایش یافت.3 پالیسی نامه هذا خطرات و ناامنی های وسیعتر 
اجتماعی را بررسی می کند که در رویکرد های متذکره وجود ندارد. 
و  تحقیق  واحد  طبیعی  منابع  مدیریت  تحقیق  از  مذکور  نامه  پالیسی 
ارزیابی افغانستان استفاده نموده تا خطراتیکه در افغانستان رایج است 
و طرق که خانواده ها با آن سازگار اند بررسی گردد. از طریق ایجاد 
انگیزه در واقعیت های زندگی افغان های روستایی این نشریه بر بحث 

اینکه چگونه رشد پایدار و مساوی کسب می شود می افزاید. 

خطرات و نا امنی
بسیاری از خطرات که مواجه خانواده های روستایی در راستای تالش 
اند در  ها برای یافتن دسترسی به منابع بمنظور تامین معیشت شان 
و  زندگی  واقعات  با  و  دارد،  ریشه  سیستم ها و ساختار های موجوده 
موقعیت جغرافیایی ربط دارد. اگر پالیسی انکشافی در افغانستان نمی 
تواند با این خطرات مقابله کند پس فقط به خانواده ها می تواند کمک 
کند تا با شرایط فعلی شان بسازند و وضعیت اجتماعی اقتصادی شان را 

پیشرفت ندهند. بعضی از منابع عمده این خطرات قرار ذیل اند:
• کوهستانی 	 مناطق  دوردست:  یا  سرحدی  مناطق  در  باش  و  بود 

یاد  پایین”  “سطح  بنام  پالیسی  اسناد  بعضی  در  که  دوردست  یا 
گردیده، در قسمت دسترسی به بازار ها و کشت و شناخت محیط 
زیست با موانع روبرو اند. بسیاری از خانواده های روستایی برای 
تامین اعاشه شان تولید می نمایند و اگر برای بازار تولید نمایند-

3 گزارش انکشاف بشری افغانستان، برنامه انکشاف ساحوی سازمان ملل، 1383و 1386. فهرست فقر بشری از شاخص 

های ذیل ترکیب یافته است: امکانات مرگ در 40 سالگی، میزان بی سوادی نزد بزرگان، و فیصدی مردم که از آب صحی 
استفاده نمی نمایند و فیصدی اطفال که زیر سنین پنج قرار دارند و کم وزن اند.

چه محصوالت ، صنایع یا کار باشد، به مشکالت رسیدن به بازار 
بازار های  اندک  نیروی  به  یا  یا آب و هوا(  )سرک های خراب، 

محلی دچار می باشند. 
• خطر خشکسالی مزمن: تاثیرات خشکسالی باالی تولیدات زراعتی 	

برای کسانیکه در اراضی للمی کشت و کار می نمایند خیلی شدید 
آب  یا  نگردد  حفظ  و  تامین  آبیاری  زیربنای  اگر  اما  باشد،  می 
شان  زمین  کسانیکه  باالی  خشکسالی  نگردد،  توزیع  مساویانه 
از  را دارد. وضعیت آب و هوا  تاثیرات خود  نیز  آبیاری می گردد 
است،  گردیده  منابع شدید  مدیریت  نهاد های  در عملکرد  نقص 
افراد محدود می  بسیاری  برای  را  زراعتی  بنابراین دوام معیشت 
زراعتی  غیر  و  زراعتی  نیمه  به  را  زراعتی  کار  امر  این  که  سازد 

تقسیم می کند. 
• آن 	 در  که  میراث  رسم  و  بزرگ  های  خانواده  ارضی:  فروپاشی 

برادران و خواهران یک خانواده در یک زمین مشترک می باشند 
باعث متالشی شدن زمین مذکور می گردد. کاهش در زمینداری 
امکانات خانواده ها را محدود می سازد تا از طریق تولیدات خود 
بازار.  تولیدات  به  آورند  رو  و  برایند  شان  مصارف  عهده  از  شان 
خانواده های که باشنده مناطق دوردست اند و یا به قلت آب دچار 

اند کشت کوکنار “بهترین چاره” امرار حیات برایشان می باشد.
• به 	 دسترسی  زمین  بدون  افراد  برای  زمین:  به  محدود  دسترسی 

ناامنی بوده می تواند. سیاست  زمین برای کشت و چراگاه منبع 
ملکیت زمین که گاهگاهی با تقسیمات قومی ربط می داشته باشد 
و پیچیدگی درسیستم های ثبت زمین ها طی چندین سال منجر 
پیشبرد  برای  ها  چراگاه  به  دسترسی  که  شود  می  اختالفات  به 
اجاره  قرار می دهد.  مالداری است ممنوع  مبنای  بر  معیشت که 
زمین به افراد بدون زمین و یا دهاقین که دارای زمین ضعیف اند 
قرضه و هم زمین فراهم می کند، اما اجاره زمین خطرات راکه 
با پرداخت دهاقین وابسته است متحول می سازد و بدون آگهی 
را  فوری  امنیت  ارتباطات  نوع  این  تواند.  می  گرفته شده  دوباره 

فراهم ساخته می تواند اما فقر را پایدار می سازد.4
• ناامنی فزیکی باالی معیشت با تحمیل مصارف مالی چون حشر5، 	

و با محدود ساختن تحرکات و توانایی پیشبرد تجارت چه از طریق 
دسترسی به اراضی باشد و یا رفتن به بازار جهت خرید و فروش 
منابع تاثیر می کند. همچنان نا امنی دسترسی به مکاتب و خدمات 
صحی را محدود می سازد و سبب کاهش سرمایه گذاری به قوای 

بشری می شود.

4 ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی 87/1386 )دولت افغانستان 1388( این موضوع را تایید می کند، که در آن بلند ترین 

میزان فقر به 42% میان افغان ها دریافت گردیده که فقط در زمین کشت و کار می کنند اما مالک آن نیستند- در مقایسه 
به کسانیکه دارای زمین اند به 32% می رسد. 

5 حشر اندازه ذکات در اسالم است هرچند اینجا به معنی پولی است که به گروه های غیر دولتی در ساحات نا امن داده 

می شود. ندادن پول ممکن یک خانواده را به خطر خشونت مواجه سازد؛ بنابر این، پرداخت این پول آنها را یک اندازه 
مصون می سازد.



طرح و دیزاین: وکیل وسیم

طویانه زیاد برای بسیاری از خانواده های که در آن مردها کارگر 
به عهده  را  قاچاق  از طریق  ایران  به  تا خطر رفتن  ارزد  اند می 

گیرند. 
• بافتن 	 قالینبافی،  بشمول  زنان  آمد  در  بر  معیشتی  فشار  زمان  در 

این فعالیت ها درآمد  اتکا می شود.  بیشتر  یا سوزن دوزی  پشم 
بیش ندارد اما در بعضی موارد یگانه راه دریافت پول نقد می باشد. 
همچنان این مقدار پول مصارف یک خانواده را پوره می کند تا 
اینکه اعضای مرد آن خانواده که مهاجر شده اند به ایشان پول 

ارسال بدارند.
• خانواده ها همچنان کیفیت و تنوع مواد غذایی را که مصرف می 	

کنند کاهش می دهند تا بتوانند با واقعات چون خشکسالی یا منع 
و  عواقب صحی  شان  کار  این  که  نمایند،  مقابله  کوکنار  کشت 

تغذی را در پی دارد. 
• ممکن خانواده های مذکور اطفال شانرا از مکتب خارج سازند تا از 	

مصارف کاسته باشند و آنها را بکار بگمارند، که باعث انتقال فقر 
به چندین نسل می گردد. 

افزایش پیچیدگی- بازتاب واقعیت
و  دوری  های  محدودیت  قدرت،  در  نامساوات  اجتماعی،  های  نورم 
ضعف نهاد های دولتی و بازار رشد اقتصاد و توزیع منافع را محدود می 
سازد. بنابراین اقدامات که بر مبنای این نظریه صورت می گیرند که 
فقر وضعیت انفرادی است و با پرنمودن خال ها در راستای دسترسی به 
منابع یا بهبودی محیط نظارت می توان اقتصاد را توسعه بخشید موفق 
نگیرد.  رسیدگی صورت  وسیعتر شرایطی  عوامل  به  اگر  بود  نخواهند 
بعضی از رهنما ها برای طرح بهتر پالیسی و برنامه در راستای تقویت 

رشد مساوی اقتصادی و کاهش فقر هدفمند هستند که قرار ذیل اند:
• سرمایه گذاری به روند های اجتماعی: سرمایه گذاری به پروسه 	

اجتماعی  سازی  بسیج  و  ها  گروه  تشکیل  مانند  اجتماعی  های 
یا  قرضه  توزیع  )یعنی  دیگر  مقاصد  به  باشد  ای  وسیله  ممکن 
اجتماعی که  نابرابری های  به  را که  توسعه محلی( و موسسات 
سبب محدود نمودن انکشاف برابر می شود رسیدگی می نمایند 
حمایت کنند. فعالین انکشافی باید برنامه های را با زمان بیشتر 

طرح و تمویل نمایند تا این کار صورت گیرد.
• جلوگیری از فرضیه ها: زبان پالیسی که با رشد اقتصادی وابسته 	

است اغلب در مورد پیامد های منافع رشد دارای فرضیه ها می 
و  دقیق  افکار  از  بخاطریکه  باشد  می  خطرناک  امر  این  باشد. 
بحث عامه در مورد اینکه چگونه منافع رشد مانند ایجاد وظایف 
یا کاهش فقر واقعًا کسب و توزیع خواهند گردید جلوگیری می 
کند. فعالین پالیسی باید زمینه هر نوع رشد را که به تمام افغان 
ها بخصوص به طبقه فقیر مفید است مساعد سازد. یعنی فهمیده 
شود که چگونه شرایط اجتماعی و سیاسی با رشد اقتصادی رابطه 

دارد تا بر توزیع مساوی منافع آن تاثیر وارد کند. 

• چگونگی کارکرد نهاد ها: نهاد های مانند بازار، ساختار های دولت 	
محلی، خانواده و ساختار های اجتماعی مانند شورا های انکشاف 
محلی را نمی توان به ارزش ظاهری آن نگریست یا چنین فرض 
مردم  مشخصات  نماید.  می  عمل  یکسان  همه  برای  که  شود 
)جنسیت، نژاد و قوم وغیره( چه کسی را می شناسند و چه دارند 
همه بر اینکه از این نهاد ها چه بدست آورده می توانند تاثیر دارد. 
تالش ها برای افزایش رشد و کاهش فقر که بر این نهاد ها اتکا 
باید در راستای شفافیت، تساوی و حسابدهی شان کار  می کند 

نمایند.
• اولویت بخشیدن میزان و تاثیر استراتژیک: نیاز برای ارائه نتایج 	

سریع فعالین انکشافی را وادار می سازد تا بر پروژه ها تمرکز داشته 
باشند و با پیامد های بهبود یافته راضی باشند. یعنی بدین مفهوم 
با  انکشافی  اقدامات  میزان  و  استراتژیک  گیری  که جهت  است 
نیازمندی ها مطابقت ندارد، که منجر به رویکرد تدریجی کوتاه 
اما وضعیت  مدت می شود که رفاه بالفاصله را تقویت می کند 
درازمدت اجتماعی اقتصادی را بهبود نمی بخشد. یک مثال آن 
به  گذاری  سرمایه  با  مقایسه  در  کار  بدل  در  پول  های  برنامه 
زیربنای اجتماعی و اقتصادی می باشد مانند نهاد های دهاقین که 

به گروه های منزوی قدرت می بخشد. 
• درک سیستم های غیر رسمی فعلی: اقدامات توسعوی باید حضور 	

)قرضه  نظر گیرد  را مد  فعلی غیر رسمی حمایوی  سیستم های 
های غیر رسمی، روابط خیریه( همچنان باید نقاط ضعف و قوت 
روابط  که  جدید  های  سیستم  تحمیل  از  جلوگیری  جهت  شانرا 
ازدیاد خطر  اجتماعی را بدون تعویض ضعیف می سازد و باعث 
برای افراد فقیر می گردد را درک کند. این امر نه شامل تهمت 
بستن به روابط شخص حامی و مراجعین و نه هم خیاالتی ساختن 
لحاظ  از  باید  اجتماعی  روابط  شود.  می  دوجانبه  حمایوی  روابط 
آنچه ارائه می نمایند و به چه قیمت بهبود یافته می توانند، نظر به 

پیشنهاد شواهد حذف یا حمایت می شوند درک شوند. 
استراتژی  تطبیق  برای  جاری  های  تالش  و   1389 کابل  کنفرانس 
انکشاف ملی فرصت های مساعد می سازد که در آن پیچیدگی های 
داده شود  قرار  اقتصادی  مباحثات رشد  در  اقتصادی  اجتماعی  شرایط 
تا بر انواع رشد و سیستم های توزیعی تمرکز شود که جهت تضمین 
اینکه طبقه فقیر مستفید می شوند بدان نیاز است. استفاده ننمودن از 
این فرصت ها توقعات شهروندان افغان را که برای بهبودی معیارات 
اساسی زندگی شان دارند برآورده نمی سازد و در راستای مشروعیت 

دولت افغان و جامعه جهانی ببار می آورد. 

در باره واحد تحقیق و ارزیابي افغانستان


