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د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد په اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه موسسه ده .ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې
درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي ،او همدا راز نوموړې اداره په افغانستان
کې د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه  ،د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي .دې موخې ته د رسیدو لپاره له خپلو څیړنو
او کتابتون څخه د ګټې اخیستنې دترویج په موخه له پالیسي جوړوونکو ،مدني ټولنې ،څیړونکو او زده کوونکو سره ددوی د
څیړنېزې وړتیا د پیاوړي کولو په موخه ښکیل ده څو په دې توګه وکړای شي شننو ،غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ ( )AREUپه  ۲۰۰۲کال کې په افغانستان کې د نړیوالې مرستندویې ټولنې په همکارۍ جوړ
شو .دغه بنسټ د مشرتابه یو بورد لري چې د مرستندویو ادارو ،ملګرو ملتونو او نورو ګڼ اړخیزو ادارو او نادولتي ټولنو استازي
پکې ګډون لري AREU .اوسمهال د خپلو مرستو ډېره برخه د فیلنینډ له سفارته ،د سویډن د بهرنۍ پرمختیا د مرستندویه ادارې
( )SIDAاو د پرمختیا او همکارۍ لپاره د سویس له ادارې ( )SDCڅخه تر السه کوي.
په  ۲۰۱۴کال کې د دغه بنسټ د ځانګړو پروژو مالتړ د اروپايي کمېسیون ( ،)ECد پرمختیا او همکارۍ لپاره د سوېس ادارې
( ،)SDCد نړیوال پرمختګ انسټیټیوټ ( ،)ODIد ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې ( ،)UNDPنړیوال بانک ،د منځنۍ اسیا
پوهنتون ( ،)UCAد امریکا د سولې انسټیټیوټ ( ،)USIPد نړیوالې همکارۍ لپاره الماني ټولنې ( )GIZ)، (GmbHاو د فیلینډ
د سفارت لخوا تر سره کېږي.

د  ODIموسسه په اړه
 ODIد انګلستان یوه الرښوونکی خپلواکه موسسه ده او په نړیوالو او بشری مسئلو کی بوخته ده.
زمونږ دنده دا ده چې داسی پالیسی او اقدامات وهڅوو چې فقر لږ کړی ،مصیبتونه ورک شی او یو هوسا او با ثباته ژوند ولرو.
مونږ دغو موخو ته د عالی کیفیت څیړنی ،عملی پالیسی سال ګانو او متمرکزه د خپرونو ویشل او بحثونه له الری سر ته رسولی شو.
مونږ له خپلو دوستانو سره له عامه او خصوصی سکتور څخه ،هم په مخ پر انکشافو او هم انکشاف لرونکو هیوادونو کی کار کوو.
له ویونکو څخه هیله کوو چی د  ODIد راپورونو له موادو څخه د خپلو خپرونو لپاره ،په هغه صورت کی چې د خرڅالو لپاره نه
وی ،ګټه واخلی ODI .د چاپ د حق د حفاظت درلودونکی په توګه په دی موردکی د اطالع (خبرتیا) او د خپرونی کاپی غواړی .د آن
الین ګټی اخیستنی لپاره هیله کوو چې د  ODIویب سایت څخه د اصلی منبع په توګه استفاده وکړی .هغه نظریات چې په دی څیړنه
کی وړاندی شوی د لیکونکو شخصی نظریې دی او په  ODIپوره اړه نه لری .د ماوراء بحار انکشافی انستیتیوت  .۲۰۱۴دغه کار د
کریتیف کامنس اتریبوشن -نن کمرشیل لسانس (د ابتکاری عامه منسوب -غیر تجارتی جواز) په اجازی شوی.
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مننه
لیکونکي او مولفین غواړی له دغو الندنیو کسانو څخه چې د رپوټ په بشپړتیا کی یی برخه اخیستې مننه وکړي.
هغو څیړونکو چې په څلورو هیوادونو کې یی د کمی او کیفی تحلیلونو الرښوونه وکړه دادی :چونا ایچاوز ،جنیفر الین بګاپور او
شاهین اختر (افغانستان)؛ عمر صدیقی ،فردوس جهان او فهیم چودری (بنګله دیش)؛ نیدهی سبهروال ،ویند میشرا او اجایانایک
(هند)؛ اوتج پراساد ادیکاری ،فاتیک بهادر تاپا؛ سونام تمراکار او پراکاش بودامګر (نیپال).
مارکوز لوایوی ،د جرمن انکشافی انستیتیوت ،او مککارد ،له  ODIڅخه ،په ډیره ځیرتیا بیا کتنه کړی او د رپوټ د ال غښتلیتوب
لپاره یی ښه وړاندیزونه کړی دی.
ریچل سلیتر او کوین واټکنس په  ODIکی مفید او موثر نظریات او وړاندیزونه د رپوټ د مسودی په هکله وړاندی کړی دی.
له روګریفیتس څخه د څیړنی په اصالح کولو او چاپ کولو کی د مالتړ لپاره؛ او له نیکوالس میتر او فرانزیسکا شوارز څخه د پروژی
په مدیریت  ،سمون او بڼه ورکولو کې د مالتړ لپاره مننه کوو.
دا سند د اروپا اتحادیی د مالی مرستی ،او د آسترالیا د حکومت او د جرمن نړیوالی همکاری (  )GIZپه مرسته رامینځ ته شوی دی .د
دغه سند محتویات یوازی د  ODIمسوولیت دی او په هیڅ توګه د اروپا د اتحادیی ،د استرالیا د حکومت یا  GIZد موقف یا نظریاتو
ښکارندوی نه ده.
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کلیدی پیغامونه
•ټولنیز خوندیتوب او د کار پروګرامونه کیدای شی داسی جوړ او تطبیق شی چی د ټولنیز جالوالی پایلی او عوامل وپیژندل شی او مخه یی
ونیول شی.
•د خاص متن درلودونکو اقتصادی ،ټولنیزو او جوړښتی عواملو پیژندل چی د پروګرامونو په موخو ،جوړولو او تطبیق کې د ټولنیز
جالوالی د اړتیاوو ځایول عملی کړی.
•دغې موخې ته د رسیدلو لپاره ،د ټولنیز خوندیتوب او د کار پروګرامونه هرومرو باید له ټولنیز او جوړښتی تحلیلونو سره پیل شی ترڅو
هغه عوامل وارزول شي چې سرچینو  ،خدمتونو او ټولنیزو اقتصادی فرصتونو ته د خلکو پرالسرسیباندی تاثیر کوی او په دی توګه د
جالوالی /یوځایوالی په پایلو باندی اغیزی وښندی .د ټولنیز جالوالی چوکاټ ددی کار لپاره یوه موثره الرښوونکی وسیله ګڼل کیږی.
•ځانګړی موخی او د ټولنیز خوندیتوب او د کار د وسیلو خصلت کوالی شی د هغوی بالقوه تاثیر محدود کړی .ځکه نو ،مهمه ده چې له نورو
پالیسیو او ابتکارونو سره  -په ټولنیزو او نورو سکتورونو کی -د مداخلو اړیکه د جالوالی عوامل ال ښه او په موثره توګه حل کړی.

سریزه
ي او اشتغال د پروګرامونو اغیزه د ټولنیز ادغام د
دغه رپوټ د څیړنی د یوی لویې پروژې برخه جوړوی چې په سهیلی آسیا کې د ټولنیزی ساتن 
پرمختیا په هکله تر غور الندی نیسی .نوموړې څیړنه په څلورو هیوادونو کې د ملګرو (همکارو) ادارو له خوا پیل شوه چې په افغانستان کې یې
د  BRACد ژوند د مهارتونو او ځوانو ښځو ته د ژوند د معیشت الس ته راوړلو زده کړې ،په بنګله دیش کې د چارس د ژوند او معیشت او د زیان
منونکو ډلو د پرمختیا پروګرام ،د هند په مهاراشترا او اوتراپرادیش کی د ملی روغتیایی بیمی پروګرام( )RSBYاو په نیپال کی د کارنالی سیمی
کوچنیانو ته د مرستی پروګرام ،تر مطالعی او پلټنی الندی نیسی .د هر هیواد په هکله ریپوټونه او لنډ معلومات او د ټول هیواد په هکله تحلیلی
لیکنی او همدا ډول اړوندې سیمه ییز او نړیوالې پالیسی په  www.odi.org.uk/projects/spinclusionکې پیدا کیږی.
د نړیوالی پالیسۍ په هکله لنډ اسناد او پخوانی معلومات:
•باباجانیان ،ب ،هاګن زنیکر ،اوهالمس ،آر .)۲۰۱۴( .د ټولنیزی ساتنی او کارموندنی پروګرامونه څرنګه په ټولنیز ادغام کې برخه اخیستی
شی؟ په دې برخه کې د افغانستان ،بنګله دیش ،هند او نیپال بیلګې وړاندي شوي دي .د  ODIریپوټ.
•باباجانیان ،ب ،هاګن زنیکر ،ج ،اوهالمس ،آر .)۲۰۱۴( .آیا ټولنیزه ساتنه او د کارموندنی پروګرامونه په ټولنیز ادغام (یو ځای کیدنه)
باندی اغیزه لری؟ د افغاستان ،بنګله دیش ،هند او نیپال بیلګی او نمونې .د  ODIلنډ معلومات
•باباجانیان ،ب ،او هاګن زاینکر .)۲۰۱۲( .ټولنیزه ساتنه او ټولنیز تجرید (جالوالی) .د اړیکو د څیړنو په هکله یو تحلیلی چوکاټ .د ODIد
تاریخ لنډه یادونه
د هیواد په کچه ریپوټ
•ادهیکاری .ټ .پ ،ټاپا ،ف ،تمراکار ،س ،مګر ،پ.ب ،هاګن زنیکر،ح ،او باباجانیان ،ب )۲۰۱۴( .په نیپال کی ټولنیزه ساتنه پر ټولنیز ادغام
(یو ځای کیدو) څرنګه اغیزه کوی؟ د کارنالی له سیمی څخه د «کوچنیانو سره د مرستی» پروګرام بیلګي .د  ODIریپوټ.
•ایچاویز ،سی؛ باباجانیان ،ب؛ هاګن زنیکر ،ج؛ اکتر ،س؛ اوبګاپورا ،جی .ال )۲۰۱۴( .په افغانستان کی د کارموندنی پروګرامونه په
ټولنیز ادغام یا یو ځای کیدنه باندی څه اغیزه کوی؟ په افغانستان کی د  BRACد ژوند د مهارتونو او ځوانو ښځو لپاره د معیشت د الس ته
راوړلو د پروګرامونو بیلګی .د  ODIریپوټ.
•سبهاروال ،ن .س؛ میشرا ،وی .کی؛ نیک ،ا .ک؛ هالمس ،آر؛ او هاګن زنیکر ،ح؛ ( .)۲۰۱۴آیا په هند کی ټولنیز (خوندیتوب) پر ټولنیزی
یوځای کیدنی (ادغام) څه اغیزه لری؟ له مهاراشترا او اوترا پرادیش څخه د روغتیایی بیمی ملی پروګرام ()RSBY
•صدیقی ،او .ف؛ آر جهان ،ف؛ اوهاګن زنیکر ج .)۲۰۱۴( .په بنګله دیش کی د خوندیتوب شبکه ( )NETSپر ټولنیزی یوځای کیدنی ،څه اغیزه
لری؟ د چارس د معیشت پروژه او د زیان منونکو ډلو له پرمختیایی پروګرام څخه ځانګړی بیلګی.
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د هیواد په کچه لنډ معلومات
•ادهیکاری ،ټی .پی؛ هاګن زنیکر ،جی؛ او باباجانیان ،ب )۲۰۱۴( .آیا په نیپال کی ټولنیز خوندیتوب پر ټولنیز ادغام (یوځای کیدنی) اغیزه لری؟.
په کارنالی سیمه کې د کوچنیانو د مرستی د پروګرام بیلګې .په ملی کچه د  ODIلنډ معلومات .لندن.
•ایچاویز ،سی؛ باباجانیان ،ب؛ او هاګن زنیکر؛ جی ( .)۲۰۱۴آیا په افغانستان کی د کار موندنی پروګرامونه پر ټولنیز یوځایوالی (ادغام)
اغیزه لری؟ د  BRACد ژوند د مهارتونو او ځوانو ښځو د معیشت (د ژوند اړتیاوو برابرولو) زده کړو څخه ځانګړی بیلګی .د هیواد په کچه لنډ
معلومات ،ODI ،لندن.
•سبهار وال ،ن.س؛ میشرا ،وی .کی؛ نایک ،ای .کی؛ هالموس ،آر ،او هاګن زنیکر ،جی )۲۰۱۴( .آیا ټولنیز خوندیتوب په هند کی پر ټولنیز
یوځایوالی (ادغام) اغیزه لری؟ په مهارشترا او اوتراپرادیش کی د روغتیایی بیمی ملی پروګرام ( )RSBYڅخه بیلګی .په ملی کچه لنډ معلومات
(معلومات)
•صدیقی ،او ،ایف؛ هالمس ،آر؛ جهان ،اف؛ چودری ،اف؛ او هاګن زنیکر ،ج )۲۰۱۴( .آیا په بنګله دیش کی د ټولنیز خوندیتوب شبکه پر ټولنیز
یوځای کیدلو (ادغام) اغیزه ښیندی؟ د چارس د معیشت (د ژوند د اړتیاوو برابرولو) پروژه او د زیان منونکو ګروپونو له پرمختیایی پروګرام څخه
ځانګړی بیلګی .لنډ معلومات ،ODI ،لندن.
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مخففونه
ADB

آسیایی پرمختیایی بانک

ARC

د لویانو د لوستلو مرکز

BPL

د فقر له کرښې ښکته

CHT

د چیتا ګانګ د غونډی سیمه

CIDA

د کاناډا د نړیوالی پراختیا اداره

CLP

د چارس د معیشت پروګرام

DFID

د انګلستان نړیواله انکشافی اداره

ERD

د پرمختیا په هکله د اروپا رپوټ

EUI

د اروپایی پوهنتون انستیتوت

FGD

د ډله ییزو مذاکراتو مرکز

FSVGD

د غذایی خوندیتوب د زیان منونکی ډلی انکشاف

GEP

د نجونو د روزنی پروژه

GSDRC

د حکومت کولو او ټولنیز انکشاف د سرچینو مرکز

HRW

د بشری حقونو څارنه

IDI

پراخه مرکه

IRA

د افغانستان اسالمی جمهوریت

KII

د عمده معلوماتو مرکه

IGVGD

د عاید راوړونکې زیان منونکی ډلی پرمختیا

ILO

د کار نړیواله موسسه

MoE

د پوهنی وزارت

NGO

غیرحکومتی موسسه

OECD

د اقتصادی همکارۍ او پرمختیا موسسه

PPP

د رانیولو د قدرت برابری

PRA

د کلیو د ګډ ارزښت ټاکنه

PSM

د ګرایش د شمیری تطابق ( ()Propensity Score Matchingد مشاهداتی معلوماتو په احصاییوی تحلیلونو کې د ګرایش د شمیری تطابق
 ،PSMیو احصایوی تطبیقی تکنیک ده چی هڅه کوی د یویطریقی ،پالیسی یا نورو مداخلو په تاثیر وپوهیږی -ژباړونکی)

RSBY

د ملی روغتیا د بیمی پروګرام

UK

ا نګلستا ن

UNDP

د ملګرو ملتونو پرمختیایی پروګرام

UNESCAP

د آسیا او پسیفیک لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادی او اجتماعی کمیسیون

UNICEF

د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق

UNRISD

د ټولنیز انکشاف لپاره د ملګرو ملتونو د څیړنی انستیتیوت

VDC

د کلیو د انکشاف کمیټه

VGD

د زیان منونکی ډلی پرمختیا

WFP

نړیوال غذایی پروګرام
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د مطلب لنډیز
له  ۲۰۱۵م کال څخه وروسته د پرمختیایی موخو په هکله بحث او د وړاندیز شوی «هیڅوک شاته مه پریږدئ» اصل د ټولنیز یوځایوالی
په انکشاف کې دنابرابری اوپه ټولنیز خوندیتوب کې د ټولنیزیوځایوالی د نقش په هکله نړیواله عالقه راپانقشی ده .د نابرابری په
زیاتوالی او په جورښتی ټنیګیدونکی فقر کې د عینی شواهدو څیړونکی او د پرمختیا متخصصین هڅولی دی چې د هغو پالیسی
اقداماتو په لټه کی شی چی له یو انکشافی جریان او همدا رنګه له پراخ ټولنیز او سیاسی ژوند څخه د مشخصو ګروپونو د جالوالی
ستونزی ته د حل الره پیدا کړی.
د نوی پالیسی اسناد څرګندوی چې ټولنیز خوندیتوب او د کار پروګرامونه کوالی شی د فقر او ټولنیز جالوالی (تجرید) ترمینځ
ځینی اړیکو ته په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه پاملرنه وکړی۲۰۱۰ ،ILO ( .؛  ۲۰۱۲ ، UNICEFالف؛ نړیوال بانک )۲۰۱۲ ،د ټولنیز
جالوالی سرچینی پخپل طبیعت کی ډیر ځلی جوړښتی دی :د ټولنیز جالوالی سلوک (رویه) او عمل د ټولنیزو معیارونو ،ارزښتونو
او باورونو له خوا ،چې په ټولو کچو کې د ټولنیز جالوالی اشکال بیا بیا را مینځ ته کوی ،مالتړ کیږی (لکه په کورنۍ ،ټولنی،
موسسې او ملی کچه کې) .دا ډول رواجونه د رسمی او غیر رسمی موسسو او پالیسیو له خوا جالوالی ګڼل کیږی او د بیلګی په توګه
د ایډیولوژیو او قوانینو له خوایی مالتړ کیږی (بودیا داس )۲۰۱۳ ،اوس اوس د هوساینی په عمده اړخونو ،لکه د خوړو لګښت او
روغتیا او زده کړی ته په السرسیباندی د ټولنیز خوندیتوب او د کار د پروګرامونو د مثبتی اغیزی په هکله ډیر ټینګ شواهد شته.
په عین حال کی په ټولنیز یوځایوالی او وړتیا کی د ټولنیز حمایت پراخ «بدلیدونکی» نقش ته زیاتیدونکی پاملرنه کیږی .خو بیا
هم مونږ د دغو پروګرامونو د وړوالی په هکله په نسبی توګه لږ او محدود معلوماتو لرو چې تر کومی کچې به د ټولنیز جالوالی پر
جوړښتیزو سببونو او د نیستمنو په ژوند او معیشت کی با ثباته تغیرات رامینځ ته کړی او همدا ډول نه پوهیږو چې د فقر او خوارۍ
دغه جوړښتیز عوامل به د پروګرامونو په پایلو څومره اغیزه ولری.
ددې لیکنی موخه داده چې په څلورو هیوادونو کې له موردی مطالعاتو څخه د موندنو پراساس چې په ټولنیز یوځایوالی باندی د
ټولنیز خوندیتوب او د کارد پروګرامونو اغیزی یی څیړلی دی ،د دغې تجربوی تشې (خال) په له مینځه وړلو کې مرسته وکړی :د
ژوند د مهارتونو او معیشت زده کړی (په افغانستان کې د ځوانو ښځو لپاره د لویانو د زده کړی مرکزونه)؛ د شتو انتقال (د چارس د
معیشت پروژه (  ))CLPپه چارس کې او د خوراکی توکو د انتقال پروګرام ( د زیان منونکې ډلی انکشاف  )VGDد چیتاګانګ د غونډیو
سیمه په بنګله دیش کې؛ د روغتیا د بیمی پروګرام (  RSBYد ملی روغتیا د بیمې پروګرام) په هند کی؛ او د نیپال په کارنالی سیمه
کې د کوچنیانو د مرستی نغدی انتقال.
څیړنی د جوړولو (ډیزاین) او تحلیل د الرښوونی لپاره د ټولنیز جالوالی له چوکاټ څخه کار اخیستی دی .د ټولنیز جالوالی مفهوم د
هوساینې په ډيرو اړخونو باندی تاکید او ټینګار کوی؛ دا موضوع په عین حال کې د هغو جریانونو د پوهیدو اړتیا ښیي چې نتیجه
یی بی برخیتوب او څنډی ته شړل دی .په ټولنیز حمایت کې ددې جریان عملی کول د پالیسی د مداخلو تحلیل ته وړتیا ورکوی چی د
هوساینی په نتیجو او د اقتصادی ،ټولنیزو او جوړښتی عواملو پر اغیزو باندیچې د ټولنیز جالوالی  او فقر سبب کیږی ،وپوهیږی.
په دی توګه ،دغه موضوع مونږ ته اجازه راکوی چې د پالیسی د مداخلو اغیزی متنی کړو او وپوهیږو چې د هغوی اغیزی ترکومی
کچی پرله پسی بدلیدونکی او په بله معنا پراخې او متداومې دی.
دې مطالعې د څیړنې دا الندې پوښتنې حل کړی دی:
آیا ټولنیز حمایت او د کار ابتکارونو تر کومې کچې:
.1

1غذایی خوندیتوب سموی؟

.2

2اساسی خدمتونو لکه روغتیا او زده کړو ته السرسیاو له هغو څخه ګټه اخیستنه اصالح کوی؟

.3

3د کار بازار او اقتصادی فرصتونو ته پراختیا ورکوی؟

.4

4ټولنیزی اړیکی او ځانګړی وړتیا پراخوی؟

.5

5د دولت-ټولنی اړیکی ټینګوی؟

.6

6د ټولنیز جالوالی عواملو ته بدلون ورکوی؟
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لکه چې موندنی څرګندوی ،په څلورو هیوادونو کې مداخلو د هوساینی له نتیجو سره مرسته کړی ده .په هر حال ،د مداخلو د مرستو
کچې  ،اود مرستو د پایلو تر مینځ لوی توپیر شته دی  .په عمده او کلیدی مرستو کې په بستر شوو ناروغانو باندی د کورنۍ د
روغتیایی لګښت راکښته کول (  RSBYپه هند کې)؛ اصالح شوی غذایی خوندیتوب او تولیدی ظرفیت (  CLPاو  VGDپه بنګله دیش
کې)؛ د پوهی لوړوالی او سمې شوي ټولنیزې اړیکې (د  ARCزده کړی په افغانستان کې)؛ او د کورنۍو په لګښت کې کوچنی مرسته
(کوچنیانو ته مرسته (په نیپال کي)) ،شامل دی.
مداخلو د ټولنیز جالوالی پر محرکه عواملو ځینی اغیزی ،که څه هم کوچنۍ وی ،درلودی .ټولو پروګرامونو یا له جغرافیایی پلوه
لیری پرتې سیمې یا جال ډلې (لکه قومی لږه کی او ښځې) خپلهموخه ګرځولی وه .ټولو مداخلو -تر یوې کچې -د ټولنیزو اړیکو،
د ټولنیز ګډون او ټولنیزو شبکو له ټینګیدلو سره مرسته کړی ده .عالوه پردې  ،په هند کې د  RSBYپروګرام نیستمنو کورنۍو ته د
عامی روغتیا د بیمې له الری ټولو ته روغتیا چې پخوا څنډی ته شوی ډلی لکه نیستمنه ټیټه طبقه او مسلمعنان په کې شامل نه وو،
جوړښتي او رسمی کړی ده .په بنګله دیش کې ،د  CLPله الرې یو همغږی اقتصادی او ټولنیز روش چې ښځو ته یی تولیدی فرصتونه
برابر کړی او هغو ته یی د معیشت لپاره هڅی څو اړخیزه کړی دی ،رامینځ ته شوی ده.
سره له دی ،موندنی دا هم ښیي چې په ډیرو مواردو کی ،مداخلو د جال شوو کورنۍو او ځانګړو افرادو په ژوند او معیشت کی کوم
انتقالی بدلونونه مینځ ته نه دی راوستلی .مونږ درې ډوله عوامل چې په ټولنیز یوځایوالی کی د لږو اغیزو په توضیح کې مرسته
کوی ،پیژندلی دی )I ( :د اقتصادی ،ټولنیزو او جوړښتی عواملو ترکیب چی د پروګرامونو اغیزی تامینوی؛ (  )IIمالی سرچینې او
د خدمتونو د رسولو ظرفیت چې د تطبیق کولو پر جریان او د پروګرامونو په نتیجو اغیزه کوی؟ او (  )IIIد ټولنیز حمایت موخې او
خصلت او د کار وسایل چې کوالی شی د هغو بالقوه اغیزه محدوده کړی .
لومړی ،څیړنی وموندل چې د فقر او ټولنیز جالوالی ژور اقتصادی ،ټولنیز او جوړښتی عوامل د پروګرامونو د اغیزی مالتړ کوی .د
 ARCد پروګرام په جوړولو کی هغو فرهنګی او ټولنیزو معیارونو ته چې په افغانستان کې بازار او پانګی ته د ښځو السرسیمحدودوی،
کافی پاملرنه شوی نه وه .حتی خیاطی ،چې د ښځو لپاره عملی او معقول انتخاب ښکاری ،ځکه چې له فرهنګی خوا د منلو وړ ده
او له ښځو څخه نه غواړی چې له کور څخه بهر کار وکړی ،د نورو تولیدی عواملو او پانګی اقتضاء کوی چی ښځی یی اکثرا نه لری
(لکه د ګنډلو ماشینونو رانیول) .یوازی د ښځو د مهارتونو لوړول ددی لپاره کافی نه دی چې د اقتصادی فرصتونو له امتیازونو
څخه ګټه واخیستلی شی .د نیپال په کرنالی سیمه کې د محلی چارواکو له خوا نیمګړی حساب ورکول په دی معنا ده چې مرستی په
نه اټکل کیدونکو ،غیر منظمو او د یوې برخه په توګه ورکول کیږی .له تولیدی سرچینو څخه د تر ټولو نیستمنو خلکو لیری ساتل،
قومی او جنسیتی توپیر د بنګله دیش د  VGDپروګرام د یو باثباته معیشت په تامین کې له ستونزو سره مخامخ کړی دی .دا موندنی
وړاندیز کوی چې ځانګړی  -متن درلودونکی طرحې او د هغو تحویل او تعمیل د مداخلو د اغیزو د لوړوالی لپاره د خورا اهمیت وړ
دی .پالیسۍ او پروګرامونه باید د محلی ټولنو ټولنیز ،اقتصادی ،جوړښتی او حکومتی خصوصیاتو او پیچلتوب ته پاملرنه وکړی.
څیړنی څرګنده کړه چی د مالی سرچینو او د خدمتونو د وړاندی کولو ظرفیت د مداخلو د نتیجو په موثریت باندی اغیزه کړی ده.
په تیره بیا چې زمونږموردی څیړنی تل د کافی مالی منابعو او خدمت د وړاندی کولو د ظرفیتله خوا  ،لکه چی الندی بیلګې یی
څرګندوی ،مالتړ شوی نه دی .په نیپال کې له کوچنیانو سره د مرستی پروګرام ډیر کوچنی بدلون وړاندی کوی چې کورنۍو د غذایی
باثباته اودوام لرونکی خوندیتوب لپاره بس نه دی او د کرنالی په سیمه کی کورنۍ له څو ډولیز بی برخیتوب سره مخامخ شوی دی.
په هند کې د  RSBYپروژی طرحه او د هغی عملی کیدل ددې لپاره جوړه شوی نه وه چې هغه خنډونه لیری کړی چې روغتیایی آسانتیاوو ته
د ټولنیزو جال شوو ډلو السرسی او ګټه اخیستنه یی له ستونزو سره مخامخ کړی ده .نوموړی پروژه د ټولو روغتیایی آسانتیاوو د مالی
لګښت یوازی یوه برخه په غاړه لری .په نتیجه کی ،له نیستمنو طبقو څخه ګټه اخیستونکی کورنۍ د پخوا په شان د نورو ټولنیزو ډلو
په پرتله په روغتیایی اړتیاوو ډیر لګښت کوی .د  RSBYتطبیق د خوارو طبقو د افرادو په مینځ کی د روغتیایی پوهاوی او معلوماتو د
خپرولو جریان د پالن شوو بنسټونو پراساس ،نه اجراء کوی .دغه خلک وایی چې په هغو روغتونونو کې د ثبت او معلوماتو په هکله ډیر
لږ معلوماتو ورکول کیږی ،چې د  RSBYپه پروژی کې شامل دی .په افغانستان کې د معیشت د زده کړی پروګرام د ګټه اخیستونکو په
وینا نجونو ته د خیاطی مهارتونو په زده کولو کې چې هغوی د کار روزګار د پیل کولو لپاره اړتیا ورته لری ،بریالی او اغیزمن نه بریښی.
ددې خبرو معنا دا ده چې نوموړی پروګرامونه باید هرو مرو د کافی مالی منابعواو د خدمتونو د وړاندی کولو د ظرفیت له الری حمایت
شې ترڅو له هغو څخه الزمی ګټی واخیستل شی او له ټولنی جال شوو ډلو ته اغیزمن خدمتونه ورسول شی.
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دغه دوه ټکی یوځای دریم عامل ته د پایلی په توګه رسیږی چې د ټولنیز حمایت او د کار د وسایلو خصلت اوځانګړی موخې کوالی
شی د هغوی بالقوه اغیزه لږ کړی ،د بیلګی په توګه د بدلون موخې ته پخپله ورسیږی .په دی توګه ،په داسی حال کې چې  RSBYهڅه
کوی ټولنیزه نابرابری لږ کړی او د څنډی ته شوو ډلو د مالتړ او د هغوی د مالی ستونزو د لږوالی له الری روغتیایی خدمتونو ته
السرسیآسانه کړی ،دا خبره پخپل ذات کې د شته جالوالی خپریدل دی چې جوړښتی تبعیض او توپیر سره مرسته کوی .په افغانستان
کې موندنی څرګندوی ،ددې لپاره چې د کار په بازار کې د ښځو ګډون پراختیا ومومی ،په کوچنی کچې مداخلې (لکه د ژوند د
مهارتونو او معیشت زده کړی) باید هرومرو د پالیسۍ له مداخلو سره یوځای وی ترڅو پراخ شرایط او ټولنیز معیارونه چې په
کورنۍ او ټولنو کې د ښځو او نارینه وو نقش ټاکې تر پاملرنی الندی ونیسی .په همدی ډول ،د  CLPپروګرام ددې توان نه لری چې د
معیشت په جوړښت کې بدلون راولی او یا د هغو محدودیتونو د دوام دنقش چې د ځمکی په اجاره کولو او بازار ته د توکو په وړلو
کی ښځې ورسره مخامخ دی ،ښځو ته فرصتونه برابر کړی .له نیپال څخه شواهد ښیي چې له کوچنیانو سره د مرستی د پروګرام تطبیق
د یوکمزوری حکومت شتون له ستونزو سره مخامخ کړی ،او دا داسی ستونزه ده چې یوازی د ټولنیز حمایت له الری بدلون نشی
موندلی ،په تیره بیا چې د پروګرامونو پلټنه او څارنه پخپله ډيره کمزوری ده .د فساد د ریښو ایستل ،وسیله او واسطه ،او ناسالم
مدیریت له مینځه وړل او د ښه حکومت او ادارو جوړول ،پرله پسی او اوږدمهالی پالیسۍ او جوړښتی بدلونونو ته اړتیا لری.
الندې موندنې یو شمیر د پالیسی ښوونی او وړاندیزونه په ګوته کوی:
•د پروګرامونو جوړول او تعمیل باید هرومرو وړ او مناسب وی ،ترڅو اقتصادی ټولنیزو او جوړښتی عواملو ته په پاملرنی
سره چې د فقر او ټولنیز جالوالی ټاکونکی دی ،د پروګرامونو موخو ته ورسیږو .تر ټولو د مخه دغه د ځانګړی -متن لرونکی
عوامل باید د پروګرام په موخو ،جوړولو او تطبیق کی شامل شی .په دغو عواملو کې د جنسیت د نابرابرۍ پر ضد هڅی
او د ښځو د وړتیا لوړوالی ،او د هغوی د غږ او استازیتوب تقویه او د ژوند د معیشت لپاره متداوم او ډول ډول فرصتونه
برابنقش ،شامل دی .دوهم ،د کافی مالی سرچینو او د خدمتونو د وړاندی کولو د ظرفیت شتون د مداخلی د پایلو د اغیزو د
زیاتوالی لپاره خورا اهمیت لری .د ډیزاین بڼې لکه د ګټی کچه او د شرطونو سمون او همدا ډول جوړښتی او اداری ظرفیت
چې پروګرامونه جوړ او تطبیق کړای شی ،د ټولنیز یوځایوالی د انکشاف لپاره بالقوه مرستی او اغیزی کوالی شی .حتی له
مالی او ظرفیتی خنډونو سره سره ،ددې امکان شته چې الزمی مداخلی تر هغو پوری چې د بدلون خصلت او مفهوم په یوه
لیکه کې سره والړ وی ،د ټولنیز جالوالی د ډول ډول اړخونو د حل کولو لپاره جوړی شی.
•د ټولنیزو او جوړښتی تحلیلونو اهمیت .د پالیسی د اسبابونو جوړول هرو مرو باید د هغو عواملو له تحلیل څخه پیل
شی چې سرچینو ،خدمتونو او ټولنیزو او اقتصادی فرصتونو ته دخلکو په السرسیتاثیر وکړی ،او په دی توګه د ټولنیز
جالوالی /یوځایوالی په پایلو اغیزه وښیندی .د دغو عواملو په ځیر پیژندنه او څیړنه کوالی شی د مداخلو د بدلون له تیوری
سره مرسته وکړی ،او د هغه د مفکوروی او تخنیکی جوړښت لپاره اساسات جوړ کړی .دا په عین حال کې د ځانګړو وسایلو
او د تاسیس د اقداماتو د قوت او کمزورتیا او محدودیت له پیژندنی سره مرسته کوی ترڅو د ټولنیز خوندیتوب له سکتور
څخه بهر عواملو باندی اغیزه واچوی او حل یی کړی .دا موضوع کوالی شی توقعات (تمې) د پالیسی له بالقوه وسایلو سره
برابری او تنظیم کړی او په دې توګه په ځای او ممکن موخې وټاکي .او باالخره کوالی شی د ټولنیزو او جوړښتی اغیزو د
اړوندو معیارونو په پیژندلو کی مرسته وکړی چې کیدای شی د بدلون د اندازه کولو او د تفتیش او ارزونی د چوکاټ لپاره
ورڅخه ګټه واخیستل شی.
•د ټولنیز جالوالی چوکاټ د ټولنیز جالوالی د عواملو او پایلو د تحلیل لپاره او له نیستمنی سره د هغوی د تقاطع د ارزونی
لپاره یوه ګټوره وسیله ګڼل كيږي .تر ټولو د مخه نوموړی وسیله د هوساینی د ټولنیزجالوالی د مختلفو اړخونو په درک او
پوهی کې ورڅخه ګټه واخیستل شی .تر ټولو مهمه خو ال دا ده چې کیدای شی یاده وسیله د ځانګړواقتصادی ،ټولنیزو او
جوړښتی عواملو د ښه پیژندلو لپاره وکاریږی چې د خلکو په ژوند او معیشت باندی -د ټولنیز جالوالی په عواملو باندی-
اغیزه کوی .دا کار مونږ ته اجازه راکوی چې په دواړو ساحو کی یعنی د ټولنیز جالوالی د سمون لپاره د پالیسی مداخلو او د
پراخه ټولنیزو او جوړښتی عواملو پر بنسټ چې د فقر سبب ګرځی د پالیسی د مداخلو په حدودو کې ،چټکه وده را مينځ ته كړو.
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•د ټولنیز خوندیتوب او د کار د وسایلو ځانګړو موخو او خصلت ته په پاملرنی سره باید ددې توقع ونه لرو چی هغه د ټولنیز
جالوالی لپاره د یو پراخ چوکاټ یوه برخه وی .په همدی علت د پالیسی د اړیکو مرسوم کول د جالوالی د عواملو د اغیزمنی
له د مینځه وړلو لپاره ټاکونکی نقش لری .د پالیسی اړیکي کیدای شی په ټولنیزو سکتورونو لکه ټولنیزه مرسته ،ټولنیز
کار ،ټولنیزه پاملرنه ،روغتیا ،تغذیه او زده کړی کې انکشاف وکړی چې له فقر او زیان مننی سره په ال اغیزمنه او عادالنه
توګه مبارزی ته دوام ورکړی .ددی ترڅنګ سمه پالیسی او فعالیتونه چې له ټولنیزو سکتورونو څخه بهر ځي او د خدمتونو
او تولیدی فرصتونو په الر کې حقوقی ،اداری او جوړښتی خنډونه له مینځه وړی د فقر او ټولنیز جالوالی د ژورو محرکه
ریښو په راایستلو کې قاطع او ټاکونکی نقش لری ،او په پای کې ،د حکومت کولو ښه فضا په ټولنیز جالوالی کی د
انکشافی مداخلو د مرستو ډیروالی ضروری کوی.
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1سریزه

د سهیلی آسیا د سیمی هیوادونو په تیرو دوو لسیزو کې د فقر اغیزمن لږوالی لیدالی ،او د هر اړخیزی پرمختیااو بربنډې اقتصادی
او ټولنیزی نابرابری د لږوالی له ستونزی سره مخامخ شوی دی .په  ۱۹۹۰کال کې ،د آسیا او پسفیک له نیمایی څخه ډیرو خلکو په
فقر کی ژوند کاوه  1خو په  ۲۰۰۸کال کې فقر د نفوسو له یوی څلورمی برخې څخه هم کم شو ( .)UNESCAP ,2011له دغی مهمی پراختیا
سره  ۹۴۵میلیونه کسان د پخوا په شان نیستمن پاتی شول ،او د عاید نابرابروالی د سیمی په ځینی هیوادونو کی زیاتوالی وموند
(اروتز اوکومنیس )۲۰۱۱ ،اقتصادی ودی په شتو ،عایداتو ،بشری پانګی ،امنیت ،موقف او قدرت کی اوسنی نابرابروالی اصالح
نه کړ (والتین )۲۰۰۷ ،په حقیقت کی ،نابرابری په آسیا کی مخ په زیاتیدو ده ،نو ځکه د عامه پالیسیو کلیدی لومړیتوب باید دا وی
چې پرمختیا او رشد څنګه پراخ او څو اړخیز کړو.
د عوایدو فقر او نابرابروالی په ټینګه له لوړ اقتصادی ،ټولنیز او سیاسی جالوالی سره ټړلی دی چی نه یوازی د راتلونکی فقر د
لږوالی د موخو په مقابل کی ستونزی رامینځ ته کوی بلکی په عین حال کې په دغو هیوادنو کی او د هیوادونو ترمینځ يې د امنیت او
ثبات په هکله اندیښنی رامینځ ته کړی دی .د ځانګړو ډلو جالوالی لکه قومی لږه کی ،د ټیټی طبقو افراد ،مهاجرین ،ښځی او هغوی
چی په جغرافیوی لیری پرتو ځایونو کی ژوند کوی ځانګړی اشخاص ،کورنۍ او ټولنی له سیاسی غږ پورته کولو او استازیتوب ،او
له ټولنیزو خدمتونو او پانګې او اټکل شوي معیشت او پاک او سپیڅلی کار (کوهلر او نور )۲۰۰۹ ،څخه محرومیت هغوی د فقر په
یوه ناوړه دایره کې بند ساتلی دی.
د نوی پالیسی سندونه وایی چې ټولنیز حمایت او د کار پروګرامونه کوالی شی د فقر او ټولنیز جالوالی ترمینځ ځینی د تقاطع ټکو
ته یا په مستقیمه او یا غیز مستقیمه توګه د حل الری پیدا کړی۲۰۱۱ ،ILO ( .؛  ۲۰۱۲ UNICEFالف؛ نړیوال بانک )۲۰۱۲ ،په جنوبی آسیا
کې د فقر او زیان مننی د لږوالی لپاره د ټولنیز حمایت پالیسۍ او پروګرامونه له ډیر پخوا څخه د نیستمنو لپاره یوه مهمه استراتیژی
ده (کوهلی او نور )۲۰۰۹ ،او تر ډیری کچې په فقر پوری تړلی لږ عاید د مسئلی په هکله متمرکز شوی دی .د نيستمنو لپاره د ټولنیز
حمایت پالیسۍ او پروګرامونه له پخوا راهیسی یوه مهمه استراتیژی ده چې په سهیلی آسیا کی يې فقر او زیان مننه لږ کړی (کوهلر او
نور  )۲۰۰۹او تر ډیرې کچې یی په فقر پوری د تړلو خطرونو د لږ عوایدو پرسلسلې تمرکز کړی دی .اوس د هوساینی په مرکزی اړخونو
لکه غذایی لګښت او روغتیا او زده کړی ته السرسیباندی د ټولنیز حمایت او کار د پروګرامونو د مثبتو اغیزو ،اساسی شواهد
وجود لری 2 .په هر صورت ،د ټولنیز جالوالی د حل لپاره اوس د ټولنیز حمایت د پراخ نقش په هکله زیاتیدونکی پاملرنه پیدا شوی ده.
«بدلون منونکی» لرلید په تیره شوی لسیزه کی په جوړ ښتیز بدلون کی د ټولنیز حمایت د اهمیت په هکله تاکید کړی دی .دغه لرلید
څرګندوی ټولنیز حمایت نه یوازی له خلکو سره مرسته نشی کولی چی خپلی اساسی اړتیاوی الس ته راوړی بلکی په عین حال
کې د هغوی د اوږدمهاله هوساینی او د ټولنیزو موخو په پراخ عدل ،ټولنیز برابروالی او غښتلی کولو کی هم کومه مرسته نشی
کولی( .سباتیس -ویلر او دیورویکس .)۲۰۰۸ ،داسی انګیرل کیږی چې ټولنیز مالتړ او د کار پروګرامونه کوالی شی په هوساینه
کې لنډمهاله سمون رامینځ ته کړی او په بشری استعداد او وړتیا او تولیدي ظرفیت کی د پانګی اچونی له الری د فقر او زیان مننی
ریښه ای عوامل قطع کړی او خدمتونو ته د السرسیقانونی حقونو او جوړښت ته انکشاف ورکړی او د طرحو او د هغو د تطبیق له الری
ټولنیزه نابرابری له مینځه یوسی( .باباجانیان او هاګن-زنیکر  .)۲۰۱۲نړیوالی موسسې لکه نړیوال بانک ،د کار نړیواله موسسه ( )ILO
د ملګرو ملتونو د کوچنیانو صندوق (  ،)UNICEFاو د ټولنیز انکشاف لپاره د ملګرو ملتونو د څیړنی انستیتیوت (  )UNRISDد ټولنیز
حمایت او د کار د پروګرامونو نقش ته د نابرابری په له مینځه وړلو او د پراخو ټولنو په جوړولو کې لوی اهمیت ورکوی۲۰۱۰ ،EUI ( .؛
۲۰۱۲ ،ILO؛  ۲۰۱۲ ،UNICEFالف)
په ډيرو لیکنوکی د استدالل کیږی چې ټولنیز حمایت په عین حال کی د خلکواو دولت ترمینځ د اړیکو په ټینګولو کی مهم نقش
لوبوی .داسی نظریې هم وجود لری چې ټولنیز خوندیتوب د «دولت په جوړښت» کی بالقوه مرسته کوی او د زیان مننی د لږولو له الری
د دولت ثبات او مشروعیت تقویه کوی او له ښاریانو سره د ټولنیز قرارداد د نوی کولو په واسطه د دولت -ښاریانو اړیکی ټینګوی
( ،۲۰۱۰ ،ERD؛ مک کونیل۲۹۱۹ ،؛  .)۲۰۱۱ ،UNESCAP ،۲۰۰۹ ،OECDداسی انګیرل کیږی چې ټولنیزی ګټی کوالی شی مثبته پوهه
رامینځ ته کړی او په دولت باور ډیر او د عامه موسسو مالتړ ته انکشاف ورکړی ( .)۲۰۰۸ ،OECD

 1فقر دلته د هغو کسانو په مانا ده چی له  ۱.۲۵امریکایی ډالرو څخه لږ د رانیولو له برابر قدرت ( )pppسره ژوند کوی ،د  ۲۰۰۵کال ورځنی ثابت قیمتونه.
 ،)۲۰۱۱( DFID 2بایرد او نور ( ،)۲۰۱۳ګاردر او نور ( ،)۲۰۱۰او الګاردی او نور ( )۲۰۰۷د شواهدو د بیا کتنی لپاره دې ولیدل شی.
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په هر حال ،نن ورځ هغه مکانیزمونه چې د هغو په واسطه دغو موخو ته د ټولنیز حمایت او د کار د مداخلی له الری رسیدالی شو لږ
څیړل شوی دی .برسیره پر دې ،په داسی حال کې چې له ټولنیز حمایت د لنډ مهاله اغیزو په هکله پوره شواهد وجود لری ،مونږ په
ټولنیزو جوړښتونو او جریانونو باندی د هغو په تاثیر چې فقر او ټولنیز جالوالی مینځ ته راوړی ،لږ پوهیږو.
دغه لیکنه د درې کلنی څیړنیزی پروژې موندنی وړاندی کوی چې د ټولنیز حمایت او د کار د مداخلو نقش یی په ټولنیز جالوالی کې
څیړلی او په افغانستان ،بنګله دیش ،هند او نیپال کی یی له ټولنیز یوځایوالی سره مرسته کړی ده .په نوموړو مداخلو کی د ژوند د
مهارتونو او معیشت زده کړی (افغانستان) ،د پانګی انتقال (بنګله دیش) ،د خوراکی توکو انتقال او د مهارتونو زده کړی (بنګله
دیش) ،روغتیایی بیمه (هند) او نغذ انتقال (نیپال) او نور پروګرامونه شامل دی .د ځانګړی هیواد مطالعی (ادیکاری او نور ۲۰۱۴؛
ایچاویز او نور ۲۰۱۴؛ سبهروال او نور ۲۰۱۴؛ صدیقی او نور  )۲۰۱۴د هوساینی په مختلفو اړخونو باندي د مداخلو اغیزی په ډير
تفصیل سره وړاندی کړی دی .دا لیکنی د ټولنیز حمایت او د کار پروګرامونو ترمینځ په متقابل اثر او پراخو اړوندو عواملو چې په
څلور واړو هیوادو کی یی په ټولنیز جالوالی اغیزه کړی ،تمرکز کړی دی.
څیړنی په ټولنیز جالوالی کې د ټولنیز حمایت او کار د مداخلو د تحلیل لپاره له ژوری کتنی څخه کار واخیست ترڅو د هوساینی
په بدلون کې د هغوی بالقوه تاثیر تحلیل کړی .ټولنیز جالوالی یو فعال جریان دی چی «د یوی ټولنی په عادی فعالیتونو کې له پوره
ګډون څخه مخنیوی کوی او معلوماتو ،سرچینو ،ټولنیز توب او پیژندنې ته د السرسی مانع کرځی او شخصی ګټو ته د رسیدلو لپاره
پخپل ځان باور او قابلیتونه له مينځه وړي» (سيلور.)۱ :۲۰۰۷ ،
د ټولنیز جالوالی مفهوم په عمده توګه په انکشافی ادبیاتو کې د بشرې انکشاف د پایلو او متنی شرایطو او پالیسیو د تحلیل لپاره
په کاریږی ،خو ډیر لږ د هوساینی د رامینځ ته کیدلو لپاره د ځانګړو پالیسیو یا پروګرامونو په خاطر ور څخه ګټه اخیستل شوی ده.
د دغې څیړنې د بشپړتیا لپاره ،باباجانیان او هاګن زنیکر ( )۲۰۱۲یو چوکاټ جوړ کړ ترڅو د ټولنیز جالوالی مفهوم د ټولنیز حمایت
او د کار د مداخلو د اغیزو په تحلیل کې په کار واچوی.
د ټولنیز جالوالی چوکاټ د ټولنیز حمایت او کار د مداخلو د بدلون موندونکو اغیزو د تحلیل لپاره ډیره مناسبه وسيله ده .دغه
چوکاټ د هوساینی د اړخونو په راز راز والی او په عین حال کې د هغو جریانونو پر ضرورت تاکید کوی چې بی برخیتوب او څنډی
ته کیدل رامینځ ته کوی .په ټولنیز حمایت کې د هغه کار ول د مداخلو د پالیسۍ تحلیل ته دا توان ورکوی چی د هوساینی په پایلو
او د هغو اقتصادی ،ټولنیزو ،او جوړ ښتیزو محرکه قوتونو په اغیزو وپوهیږو چې د فقر سبب ګرځی .له همدی سببه دغه موضوع
ددی امکان برابروی چې د پالیسۍ د مداخلی اغیزی «متنی» شی او دا مالومه شی چې دغه اغیزی څومره پراخی او دوام لرونکی دی.
دوهمه برخه د ټولنیز جالوالی چوکاټ په تفصیلی توګه توضیح کوی.
ددی لیکنی موخه داده چې د هوساینی د پایلو په راز راز اړخونو باندی لکه چې د څیړنی په پوښتنو (لومړی بکس) کې طرحه شوی
دی ،رڼا واچوی .په نوموړو اړخونو کی د خوړو مصئونیت؛ روغتیا او زده کړو ته السرسیاو له هغو څخه ګټه اخیستنه ،د کار بازار او
اقتصادی فرصتونو ته السرسی؛ ټولنیزی اړیکی او انفرادی وړتیا؛ او د دولت  -ټولنی اړیکی شاملي دی .د تحلیل مرکزی او اساسی
برخه په هغه څومره والی باندی څیړنه کوی چې ټولنیز حمایت او د کار مداخلې یی د ټاکلو حالتونو په څیړنه کې د ټولنیز جالوالی
د عواملو په توګه تر غور الندی نیسی او د خلکو په هوساینه کې دوام لرونکی بدلونونه رامینځ ته کوی .دلته د ټولنیز جالوالی له
عواملو څخه منظور اقتصادی ،ټولنیز او جوړښتی فکټورونه دی چې د هوساینی په عمده پایلو باندی چې پورته څرګندی شوی،
اغیزه کوی .نوموړی عوامل د لمړنیو څیړنو په جریان کی وپیژندل شول او په تفصیلی توګه په (لومړی جدول) کې وړاندی کیږی.
دغه تحلیلونه مرسته کوی چې د ټولنیز حمایت او د کار د مداخلو پټ قوت دخلکو د ژوند او د هغوی د معیشت په «تغیر منونکو»
بدلونونو کې استنتاج شی.

ټولنیز مالتړ او د کار پروګرامونه څنګه په ټولنیز یوځایوالي کې ونډه اخلي؟
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

 1بکس :د څیړنی پوښتنی:
تر څیړنی الندی پوښتنی په دی لیکنه کې طرحه شوی وی:
آیا ټولنیز حمایت او د کار ابتکارونه ترکومی کچې؛

1غذایی خوندیتوب ته سمون ورکوی؟
2اساسی خدمتونو لکه روغتیا او زده کړی ته السرسی او له هغو څخه ګټه اخیستنه آسانه کوی؟
3د کار بازار او اقتصادی فرصتونه پراخوی؟
4ټولنیزی اړیکی او انفرادی وړوالی لوړوی؟
5د دولت -ټولنی اړیکی پراخوی؟
6د ټولنیز جالوالی عواملو ته بدلون ورکوی؟

.1
.2
.3
.4
.5
.6

د هیواد موردي مطالعی چې دغه څیړنه پر هغو مبتنی ده ،هغه کمي او کیفی تجربوي څیړنی چی په  ۲۰۱۳ /۲۰۱۲کلونو کې شوی
وی ،سره یوځای کوی .هغه بشپړ راپورونه چی د ځانګړو هیوادو مطالعې په کې شته دی ،د السرسی وړ دی( .ادیکاری او نور ۲۰۱۴؛
ایچاویز او نور ۲۰۱۴؛ سبهروال او نور ۲۰۱۴؛ صدیقی او نور )۲۰۱۴
دا لیکنه په الندی ډول جوړه شوی ده .راتلونکی برخه هغه تحلیلی چوکاټ چی د څیړنی الرښوونه کوی وړاندی کوی .دریمه برخه
د څیړنی اساسی متودولوژی چې د هیواد موردي مطالعې په کی دی ،په مفصله توګه سمبالوی .څلورمه برخه د افغانستان ،بنګله
دیش ،هند او نیپال په هیوادونو کی موردي مطالعی وړاندی کوی .لیکنه په عین حال کې د هیواد د حالت په هکله یو لنډ اجمالی
نظر او د څلورو ټاکلو حالتونو مطالعه کوی .پنځمه برخه د څیړنی د کلیدی موندنو تحلیل وړاندی کوی .دغه لیکنه په خاصه توګه د
ټولنیز حمایت او د کار د وسایلو اغیزی په موردي مطالعو کی توضیح کوی او هغه کچه تر غور الندی نیسی چې نوموړی وسایل یی
د ټولنیز جالوالی دعواملو په څرګندولو کی ترسره کوی .شپږمه برخه د پالیسۍ د ښوونی پایلی څرګندوی.
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2014

2تحلیلی چوکاټ او د څیړنی طریقه

دغه برخه د ټولنیز جالوالی چوکاټ چې د څیړنی شکل او حدود جوړوی ،توضیح کوی ،او د څیړنی موخې او د بدلون تیوری چې د
څیړنی د فرضیو مالتړ کوی ،ښيي.

11 1

1د ټولنیز جالوالی چوکاټ

د ټولنیز جالوالی چوکاټ د فقر او زیان مننی د تحلیل لپاره یوه ګټوره وسیله ده .ټولنیز جالوالی د پالیسی او د هغې په پرله پسی
عملی کولو کی په راز راز الرو تعبیرشوي او ګټه ورڅخه اخیستل شوی ده (دوم بکس دی ولیدل شی) ،او د فقر پر وړاندی د پولی
(مالی) وړتوب او مشاركت د طریقو په شمول ،د یو غښتلی بدیل په توګه ،په نظر کی نیول کیږی (روګری لیدرچی او نور.)۲۰۰۳ ،
د (ډی هانس) د ډلبندی ( )۱۹۹۹په اساس کیدای شی د «بی برخیتوب د پایلو» او د «بی برخیتوب د جریانونو» په معنا استعمال
شی .دغه مفاهیم په یوه وخت کی د بی برخیتوب پر څو اړخیز والی او هغو جریانونو تاکید وکړی چی د محرومیت او بی برخیوالی
باعث ګرځی .په دی توګه ،کوالی شی د بی برخیتوب په مختلفو اړخونو نه یوازی د ټولنیز حمایت او کار د پروګرامونو اغیزی د بی
برخیتوب ډول ډول اړخونو تر غور الندی نیولو کی مرسته وکړی ،بلکی په عین حال کې څرګنده کړی چی څرنګه ټولنیز حمایت کوالی
شی په بالقوه توګه د بی برخیتوب په پراخو عواملو او شرایطو اغیزی وښندی چی بی برخیتوب بيابيا مینځ ته راوړی .د «پولی» یا
«مالی» بی برخیتوب د روش پرخالف ،ټولنیز جالوالی «په طبیعی توګه ،نه د یو اضافی اقدام په څیر ،په هغو جریانونو او محرکه
ځواکونو تمرکز کوی چې د بی برخیتوب د زیاتیدلو او ټینګیدلو سبب ګرځي» (روګری لیدر چی او نور)۲۳ :۲۰۰۳ ،
 2بکس :کلیدی مفاهیم او تعریفونه:
ټولنیز جالوالی:
ټولنیز جالوالی ډیر ځلی (د یو مفهومی چوکاټ پر ځای) له ځانګړو افرادو یا ټولنیز ګروپونو سره د منفی چلند د تشریحی مفهوم په توګه استعمالیږی .په دی توګه
دا مفهوم د خاصو ټولنیزو خصوصیاتو (لکه جنسیت یا قومیت) پر بنسټ د افرادو یا ډلو د ګوښه والی یا څنډی ته کولو په مانا دی .د مثال په توګه ،سباتس ویلر او
دیوریوکس ( )۲۰۰۸ټولنیز جالوالی د تبعیض او د اقلیتونو پر حقوقو د تیری ترڅنګ د زیان مننی په مفهوم هم ګڼی.
ټولنیز جالوالی /یوځایوالی پر ټولنیز حمایت باندی په کار اچونه کی ډیر ځلی د ټولنیز حمایت د پروګرامونو د جامعیت په مفهوم استعمالیږی چې مانا یی پر ګټه
اخیستونکو او د هغو په کورنیو باندی د ټولنیزو حمایتونو د پروګرامونو د اغیزی پرځای ،د هغو د پوښښ او مرستی رسولو د پراخوالی کچه او اندازه ده .په خاصه
توګه ،د ټولنیز حمایت دا ډول ادبیات په هغه پراخوالی تمرکز کوی چې نیستمنی /مستحقې کورنی د ټولنیز حمایت له پروګرامونو څخه بهر پاته کیږی (ډی ال بريیر
او راولینګس ۲۰۰۶ ،دی وکتل شی).
په دی مطالعی کې ،ټولنیز جالوالی د یو چوکاټ په توګه د هوساینی په تحلیل کې چې د اقتصادی ،ټولنیزو ،او جوړښتی عواملو د متقابل عمل له خوا د یوی مجموعی
په توګه اغیز من دی ،استعمال شوی دی او له دی سره جوخت په بی برخیتوب او هغو جریانونو چې دغه بی برخیتوب (محرومیت) یی رامینځ ته کړی ،تاکید کوی.

ټولنیز یو ځایوالی
ټولنیز یوځایوالی د ټولنیز جالوالی د پایلو لږول او د ټولنیز جالوالی د عواملو له مینځه وړل دی.

بدليدونكی انتقالی ټولنیز حمایت
په انتقالی ټولنیز حمایت کې د ټولنیز حمایت پالیسۍ او پروګرامونه شامل دی چې د برابروالی ،ټولنیز عدالت او وړتیا ورکولو او پراخو ټولنیزو موخو لپاره کار
کوی (سباتیس -ویلر او دیوریوکس)۲۰۰۸ ،

د ټولنیز جالوالی له چوکاټ څخه کار اخیستل ،کوالی شی ټولنیز حمایت او پروګرامونه «متنی» کړی ،په دې معنا چې د پالیسیو
او پروګرامونو او شته اقتصادی ،ټولنیزو او جوړښتی ځواکونو ترمینځ متقابل تاثیرات چې د خلکو هوساینی ته بڼه ورکوی،
رابربنډوی .دا موضوع کوالی شی د تخنیکی پایلو یا د ټولنیز حمایت او د کار د پروګرامونو اغیزه د محرومیت په راز راز اړخونو
(لکه غذایی خوندیتوب ،روغتیا ،زده کړه یا ټولنیز ګډون) باندی په پراخه توګه تحلیل کړی چی د نیستمنو خلکو پر ژوند او
معیشت پوری اړه لری .دا ډول تحلیلونه د مداخلو په ترتیب کولو او جوړولو کې ګټور دی چې کوالی شی د ژورو ریښو جوړښتی
نابرابروالی له مینځه یوسی او د نیستمنو خلکو د ژوند په معیار او سطحه کی دوامدار بدلون رامینځ ته کړی.
د ټولنیز جالوالی چوکاټ غوښتنه کوی چی ټولنیز حمایت او د کار مداخلی باید د ټولنیز جالوالی د پایلو او محرکه عواملو په
پیژندلو او حل کولو کې د وړتیا پراساس تحلیل شی (باباجانیان او هاګن زنیکر .)۲۰۱۲ ،له پایلو څخه مقصد هغه اقتصادی او
ټولنیز تجرید (جالوالی) دی چی خلک یی د هوساینی د راز راز اړخونو او فقر له کبله زغمی .د جالوالی له عواملو څخه منظور
اقتصادی ،ټولنیز ،او جوړښتی جریانونه دی چې بی برخیتوب رامینځ ته کوی او پای یی فقر ته رسیږی .نوموړی عوامل کیدای شی
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په انفرادی کچه وی ،لکه د ژوند په جریان کې زیان مننه ،او یا په ټولنیز او ډله ییزه کچه وی لکه تبعیض او توپیری معیارونه او کړنی.
لومړی شکل ښیي چې د پالیسی مداخلی څنګه کوالی شی د ټولنیز جالوالی په پایلو باندی له څو اړخونو ،لکه غذایی خوندیتوب،
خدمتونو ته السرسیاو ټولنیز ګډون او هغه عوامل چې هوساینی ته په رسیدلو او نوموړو اړخونو تاثیر اچوی ،اغیزه وکړی.
 1شکل :ټولنیز حمایت او د ټولنیز جالوالی پایلی او عواملو باندی بالقوه اغیزی

ماخذ :باباجانیان او هاګین-زنیکر ()۲۰۱۲
څیړنی د ځانګړو ټولنیزو مداخلو تاثیر د ټولنیز جالوالی پر راز راز پایلو باندی تحلیل کړی دی .په خاصه توګه ،دغه پایلی عبارت
دی له :غذایی خوندیتوب؛ د اقتصادی فرصتونو له امتیاز څخه ګټه اخیستنه او د عاید پیدا کیدل؛ په ځان باور او د شخصی
استازيتوب؛ او په ټولنیزو فعالیتونو او شبکو کی ګډون .ددی ترڅنګ ،څیړنی له حکومت څخه د ګټه اخیتسونکو غوښتنه چې د
حکومت -او خلکو ترمینځ د اړیکو د ټینګښت لپاره زمینه برابره کړی ،څرګنده کړه .څیړنی ددی ترڅنګ هوساینه له دی نظره چې
مداخلی د ال زیات السرسی(لکه عوایدو ،روغتیايي خدمتونو او زده کړی ته السرسی) او فرصتونو د برابنقشو (لکه د کار بازار،
ټولنیز ګډون) سبب ګرځی ،تحلیل کړی ده .ټولنیز جالوالی غالبا د افرادو یا ډلو لپاره څو ځلیز اړخونه اندازه كوي ،خو باید وویل
شی چې ټولنیز حمایت او دکار مداخلی د هر اړخ پرځای یوازی په څو سکتورونو  /ساحو کې مثبتی اغیزی درلودالی شي.
ددی لپاره چی د ټولنیز جالوالی محرکه عوامل وپیژندل شي ،څیړنی د پراخ محیط درک او پوهه ممکنه کړه چی تر مطالعی الندی
ټولنو کې د افرادو په موقفونو او فرصتونو اغیزه کوی .په خاصه توګه څیړنی داسی ټولنیز ،اقتصادی او جوړښتی عوامل ځای پر
ځای کړل چې د مداخلو پر ځانګړو پایلو اغیزه لری (لومړی جدول) .تر هغه ځایه چې د ځانګړو پایلو په خصوصیتونو پوری اړه لری،
نوموړی عوامل فرصتونو ته په السرسیاو د هوساینی په راز راز اړخونو باندی تاثیر اچوی .د دغې لیکنی  ۲۰۵برخه د دغو عواملو
اهمیت ،وروسته له دې چې د څیړنی تجربوي موندنی تر بحث الندی ونیول شوی ،څرګند کړی دی.
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 1جدول :د ټولنیز جالوالی ،اقتصادی ،ټولنیز او جوړښتی محرکه عوامل
د ټولنیز جالوالی عوامل

تعر یف

اقتصادی عوامل
جغرافیایی او اقتصادی متن

جغرافیایی او اقلیمی حالتونه چې په تولیدی فعالیتونو اغیزه کوی

بشری وړتیا

پوهه ،مهارتونه او په عاید راوړونکو کارونو کې د بوختیدلو وړتیا ،او د روغتیایی ،تغذیې او زده کړی په چارو کی پوهاوی

تولیدی سرچینو او پانګی ته السرسی

تولیدی شتو او پانګی ته د السرسی وړتیا ،ترڅو وکوالی شی د کار په بازار کې بوخت شی او مناسب عاید ترالسه کړی

ټولنیز عوامل
ټولنیزه پانګه
ټولنیز او جنسیتی معیارونه
د محلی قدرت جوړښتونه

ټولنیزی شبکی او اړیکی چې کوالی شی مادی او معنوی مالتړ ترالسه کړی ،پراخ بنسټه او سوروری وی
هغه معیارونه چې د جنسیت نقش د کار په بازار کې تجویز کړی ،اقتصادی پاملرنه ټینګه کړی او تولیدی سرچینو ته الس موندنه،
خوځښت او پریکړه نیولو کې په بدلون باندی اغیزه وکړی.
د افرادو ترمینځ د قدرت ویش ،یا د ټولنیزو ډلو ترمینځ په ټولنو کې د قدرت ویش ،چی پر منابعو اوپه پریکړو حاکمیت ولری.

جوړښتی عوامل
د خدمتونو په وړاندی کولو کې جامعیت

جوړښتی ترتیبات چی اساسی خدمتونو لکه زده کړی او روغتیا ته السرسی تامینوی

حکومت کول

د توکو او خدمتونو په ویش کی روڼتیا او حساب ورکول او د استوګنو خلکو او الرښوونکو ترمینځ اړیکی

په لند ډول ،څیړنی هڅه کړی په ټولنیز یوځایوالی کې ددې پرځای چې د پوره یوځایوالی رامینځ ته کول پر غاړه واخلی د ټولنیز
حمایت او کار پروګرامونو مرسته تحلیل کړی ده .د پایلو تحلیل هغه څومره والی تر کتنی الندی نیسی چی یوه مداخله یی د هوساینی
د ډول ډول اړخونو د لوړوالی لپاره سرته رسوالی شی .د جالوالی د عواملو تحلیل ددی تشخیص کوی چې مداخله تر کومه ځایه
کوالی شی د هغو عواملو مخه ونیسی چې د اړتیاوو په رفع کولو کی  -لکه غذایی خوندیتوب ته رسیدل ،اساسی خدمتونو ته
السرسی یا د ټولنی په ټولنیز ژوند کې برخه اخیستل  -انفرادی وړتیا محدودوی.

22 2

2د څیړنی پوښتنی او فرضیې

د څیړنی په ډیزاین کولو یا جوړولو کی ،اړوند ټیم پراخی څیړنیزی پوښتنی جوړی کړی او هغه کاری فرضیې یی تشخیص کړی چې
باید له تجربی معلوماتو سره یی آزمایښت وشی.
څیړنی د ټینګو مفکوروی او تحلیلی اساساتو د جوړولو لپاره د بدلون د تیوری له طریقی څخه کار واخیست (وایت .)۲۰۰۹ ،دا
طریقه وړاندیز کوی چې د یو پروګرام د ارزونی لپاره ضرور ده چې په ښکاره او ضمنی تیوری ګانو وپوهیږو ،پر کومو چې موخی،
جوړول او تطبیق مبتنی دی .دغه تیوریګانی او انګیرنی کوالی شی د ارزونی لپاره دښه الرښود په توګه وکانقش شی .په دی توګه،
معلوماتو د پروګرام د تیوریګانو د آزمایښت او د کاری انګیرنی د یوه پروګرام د ژوند په اوږدو کی د سپړلو لپاره راټولیږی.
ددغې طریقې د تعقیب پر بنسټ ،زمونږ په څیړنه کی د فرضیو او په هغو پوری تړلی شاخصونه د خاصو تیوریګانو او فرضیو پراساس
والړ دی چې پر مداخلو تکیه لری .په خاصه توګه د تحلیل د عملی کیدو لپاره د څیړنی ډلی د مداخلو په غیاب کی څرګندی او ضمنی
تیوریکی فرضیې تصفیه کړی (پاکی کړی) او هغه معیارونه یا شاخصونه یی تعریف کړل چې په واقعی ژوند کې د دغو انګیرنو د
تحلیل لپاره په کاریږی .عمومی پوښتنی او فرضیې په دوهم جدول کې ښودل شوی دی؛ ځانګړی پوښتنی ،فرضيې او شاخصونه په
هیواد کې د موردی مطالعې په جریان کی وړاندی شوی دی (ادیکاری او نور۲۰۱۴ ،؛ اچاویز او نور۲۰۱۴ ،؛ سبهروال او نور ۲۰۱۴؛
صدیقی او نور )۲۰۱۴
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 2جدول :د څیړنی پوښتنی او فرضیې
د څیړنی پوښتنی

فر ضیې

غذایی خوندیتوب

د غذایی توکو انتقال په مستقیمه توګه د لګښت زیاتوالی رامینځ ته کوی .ډیر شوی عاید (د نغدو پسیو

تر کومی کچی ټولنیز حمایت او د کار ابتکارونه کوالی شی

د انتقال له الرې ،عاید راوړونکو فعالیتونو یا د پورونو د سطحی د راټیټولو له الری) د نتیجی په توګه د

غذایی خوندیتوب سم او اصالح کړی؟ او له کومی الری؟

ټولنیز حمایت مداخله لګښتی عاید ډیروی او د خوړو د برابنقشو وړتیا ته سمون ورکوی.
ډیر عاید (د نغدو پیسو د انتقال ،عاید راوړونکو فعالیتونو ،او د پورونو د ټیټوالی له الری) او د ټولنیز

روغتیایی او زده کړی خدمتونو ته
السرسیاو له هغو څخه ګټه اخیستنه
تر کومې کچی ټولنیزحمایت او د کار ابتکارونه کوالی
شی روغتیایی او د زده کړی خدمتونو ته السرسی او له
هغو څخه ګټی اخیستنی ته له کومی الری سمون ورکړی؟

حمایت مداخله لګښتی عاید ډیروی ،او د خوړو د برابنقشو وړتیا ته سمون ورکوی او خلکو ته دا توانایی
ورکوی چې لګښت آسان او د روغتیایی او زده کړی خدمتونو ته السرسی او له هغو څخه ګټه اخیستنه
تامین کړی.
روغتیایی بیمه داسی يومکانیزم دي چې د نیستمنو کورنۍو وړتیا او جوړښتی مناسباتو ته داسې سمون
وركوي چې روغتیایی خدمتونو ته السرسیآسانه کړی .دا موضوع روغتیایی آسانتیاوو ته السرسی او له
هغو څخه ګټه اخیستنی ته سمون ورکوی .په دی توګه روغتیايي خدمتونو ته السرسیاو له هغو څخه ګټه
اخیستنه سمون مومی (په دی شرط چې د ښه کیفیت خدمتونه موجود وی).

د کار بازار او اقتصادی فرصتونه
تر کومی کچی ټولنیز حمایت او د کار ابتکارونه کوالی
شی د کار بازار ته پراختیا ورکړی او له اقتصادی فرصتونو
څخه ګټه اخیستنه آسانه کړی؟ او له کومی الری؟

د پانګی انتقال عاید راوړونکی او اقتصادی فرصتونه ډیروی او د معیشت د برابنقشو د فعالیتونو بدلون غواړی .
د مهارتونو روزنه د مهارتونو پوهه او پوهاوی لوړوی او اقتصادی فرصتونو ته رسیدل ،اصالح کوی.
ډیر عاید (د نغذو پیسو د انتقال له الری ،عاید راوړونکی فعالیتونه یا د پورونو د کچې ټیټولو له الری)
د ټولنیز حمایت د مداخلی په نتیجه کی لګښتی عاید ډیریږی او دا وړتیا رامینځ ته کیږی چې یو اقتصادی
فعالیت پیل او پراختیا ومومی.

داسی ښکاری چې په لګښتی عوایدو کی زیاتوالی (د نغذی انتقال /زده کړو /او د عاید راوړونکو
فعالیتونو په نتیجه کی) په اجتماعی او د ټولنی په فعالیتونو کې د ګډون د متقابل مالتړ او د ډلو د

ټولنیز اړیکی او وړتیا ورکول

غړیتوب د زیاتوالی سبب ګرځی .

تر کومی کچی ټولنیز حمایت او د کار ابتکارونه کوالی

په ډله ییزو فعالیتونو کی ګډون او د پروګرامونو له تطبیق کوونکو سره اړیکی کوالی شی ټولنیزی شبکی

شی ټولنیزی اړیکی او انفرادی وړتیا ته لوړتیا ورکړی؟
له کومو الرو؟

د ټولنیزو ډلو له دننه او بهر څخه ډیر کړی.
عاید ته السرسی او په عاید راوړونکو فعالیتونو کی مشغولتیا ښځو یا نورو حاشیوی (څنډی ته شوی)
ډلو ته وړتیا ورکوی چې د کورنۍ/شخصی عوایدو په لګښت كې ډیره آزادی او په کورنۍ او ټولنه کې
ښه موقف ولری.

د حکومت له خوا د ټولنیز حمایت او د کار د مداخلو شرایط د دولت د نقش په هکله مثبت درک مینځ ته

د دولت -ټولنی اړیکی

راوړی او د دولت مشروعیت تقویه کوی.

ټولنیز حمایت او د کار ابتکارونه د دولت  -ټولنی اړیکی

داسی ښکاری چې د پروګرام د تطبیق موثریت او حساب ورکول د محلی /مرکزی حکومت په هکله د ګټه

له کومی الری ډیری ټینګولی شي ؟

اخیستونکو پر پوهی اغیزه کوی.
د پروګرامونو د اخیستونکو په څیر ګډون کوونکی ښایی د حساب ورکولو یا ال ښو خدمتونو غوښتنه وکړی.

د ټولنيز جالوالي عوامل
ټولنیز حمایت او د کار ابتکارونه تر کومی کچې پر
ټولنیز جالوالي اغیزه کوی؟
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ټولنیز حمایت او د کار د بازار مداخلی ،خپلې جوړیدنی ،تطبیق او جوړښتی خصلت ته په کتنی سره،
کوالی شی د ټولنیز جالوالی او فقر د متنی عواملو مخه ونیسی

د څیړنی متودولوژی

.3

2014

3د څیړنی متودولوژی

ددغی څیړنی په بشپړولو کې له یوه ګډ میتود څخه ،چی د کمې او کیفی تحلیل د ګډو وسایلو په معنا دی ،کار اخیستل شوی چې
په څلور واړه موردی څیړنو کی یی تجربوی ابتدایی تحلیل په غاړه اخیستی دی .کمی تحلیل -د ګټه اخیستونکو د نظریاتو او
تجربو ترڅنګ -له کورنۍو سره چال چلند (ګټه اخیستونکی) او کنټرول (ګټه نه اخیستونکی) ترمینځ له مقایسی څخه کار اخیستی
دی ترڅو د مداخلو اغیزی رامینځ ته کړی .دغه موضوع د کیفی ساحوی کار په ذریعه بشپړ شو .دلته ،متمرکزو ډله اییزو بحثونو
(  ،)FGDsپراخه مرکی (  )IDIsاو کلیدی معلوماتوی مرکی (  ،)KIISسرته ورسیدل ترڅو د پروګرامونو تطبیق او په کورنۍۍ کچی د
هغوی د اغیزو ،او همدا ډول پراخو متنی معلوماتو په هکله مفصل معلوماتو راټول شی.
یو دقیق نمونه یی روش عملی شو چی په هغو کې د څیړنی لپاره په آګاهانه ډول ټاکل شوی ځایونه ،د کنټرول مناسبه ډله او د څیړنی
په موقعیت کی داتفاقی ټاکنو جریان اجراء شو تر څو د اغیزو نیمه تجربوی تحلیل سرته ورسیږی .د څیړنی د موخو مطابق ،د څیړنی
ځایونه په قصدی ډول وټاکل شول چې د پروګرام تر هدف الندی ساحی تر پوښښ الندی ونیسی او داسی ځایونه پکی شامل وی چې
د ټولنیز جالوالی لوړه کچه او د جالشوو لویه برخه هلته شتون ولری .د نمونوی ځایونو شمیر په افغانستان کی  ۱۳او په نیپال کی
 ۳۴و .ددی لپاره چې د اغیزی تحلیل وشی ،په دغو ټولو هیوادو کی د کنټرول مناسبی ډلی ،د لږو وړو کورنۍو ،په نیپال کې د غیر
مستحقو کوچنیانو ،او په هند کې د مستحقو کورنۍو چې د ملي روغتيا د بيمې پروګرام د روغتیایی بیمی کارت ورسره نه وو،
جوړی شوی .د نمونو ټول شمیر په افغانستان کی  ۳۶۴کورنۍ او په نیپال کی  ۲۰۴۰کورنۍ وی (دریم جدول وګورئ).
د څیړنی یوه مرکزی متودولوژی په ټول هیواد کې د موردی مطالعاتو لپاره جوړه شوه ،او ورپسی د هیواد په کچه عملی شوه چی د
محلی خصوصیاتو محتوی معلومه کړی .د سروی شو وسایل په ټولو موردی مطالعاتو کې په تجربوی توګه کار واخیستل شول .کمی
معلوماتو د ګټه اخیستونکو له خوا د مداخلو د تجربې او پوهی د تشریحی شمیرو د جوړولو او همدا ډول د ډلو ترمینځ د تفاوت
د اندازه کولو لپاره و کار ولویدل .ورپسی د گرايش د شميري تطابق (  )PSMتحلیلونه د پروګرامونو د اغیزو د تحلیل د څرګندیدلو
لپاره عملی شول.
الزمه ده چې ګټه اخیستونکی کورنۍ تر ممکنی کچې پوری یو شان وی ترڅو د هغو کنټرول آسان او په پایلو کی تفاوت د نورو
اختالفونو پرځای د مداخلی (چال چلند او سلوک هم ورته ویل کیږی) د تفاوت نتیجه وی .که چیری د کورنۍو ترمینځ نور تفاوتونه
وجود ولری ،پایلی د «یو اړخیزتوب» ښکارندوی دی .له هغه ځایه چی هیڅ انتقال په اتفاقی توګه نه دی ټاکل شوی ،او ممکنه نه وه
چې منځنی معلوماتو راټول شی ،نو څیړنی د کمی اغیزو په تحلیل کی له نيمه تجربي طریقی څخه ګټه اخیستی ده .د هر هیواد لپاره،
د کنټرول ډله په خورا دقت سره تر ممکن حد پوری د چال چلند له ډلی سره ورته ټاکل شوی ترڅو د کنټرول او چال چلند ډلو ترمینځ
ځینی یو اړخیزتوبونه له مینځه والړ شي .د دواړو ډلو لپاره نمونی هم په اتفاقی توګه ټاکل شوی وی PSM .د کمی تحلیل لپاره په کار
اچول شو .د  PSMتقرب (روزن باوم او روبین۱۹۸۳ ،؛ روبین )۱۹۷۴ ،هڅه کوی د اندازی وړ یو اړخیزتوب د هری ګټه اخیستونکی
کورنۍ له ورته ګته نه اخیستونکو کورنۍو سره د هری ګټه اخیستونکی کورنۍ د پرتله کولو له الری چې پر هغو خصوصیاتو والړ
وی چې پر تغییر منونکی پایلی -چی د چال چلند څخه پخوا عواملو په نوم هم یادیږی -بې اغيزی وي ،له مینځه یوسی .اساسا ،ګټه
اخیستونکی او ګټه نه اخیستونکی کورنۍ سره «انډول» او د هغو عواید له یو بل سره مقایسه کیږی .ورپسی کیدای شی چې د پایلو
تفاوت مداخلی ته منسوب شی .د  PSMتحلیل د ټاکل شوو موردی قضیو په هکله مناسب ګڼل شوی دي( .د هیواد په کچه رپوټونه دی
ولیدل شی :ادیکاری او نور ۲۰۱۴؛ ایچاوز او نور۲۰۱۴ ،؛ سبهروال او نور۲۰۱۴ ،؛ صدیقی او نور .)۲۰۱۴
کیفی ساحوی کار د پروګرام د تطبیق او همدا رنګه د کورنۍ په سطحی ،او د محتوی په هکله مفصل معلوماتو راټول کړل .په کیفی
وسایلو کی  FGDsاو  IDIsله ګټه اخیستونکو او ګټه نه اخیستونکو (نارینه او ښځی) او په ځینی هیوادونو کې د ژوند تاریخونه شامل
دی .ځواب ورکوونکی په آګاهانه توګه د سروی له نمونو څخه ټاکل شوی ترڅو په کیفی بحثونو کې ورسره مركه وشی KIIS .له پالیسی
جوړوونکو ،د پروګرام تطبیق کوونکو ،محلی رهبرانو او مهمو خلکو سره هم تنظیم شوی وو .دریم جدول د کیفی مرکو په هكله ،چې
په هر هیواد کې شوی دی ،لنډه کتنه کوی.

ټولنیز مالتړ او د کار پروګرامونه څنګه په ټولنیز یوځایوالي کې ونډه اخلي؟
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

3جدول :په هیوادونو کې د موردی مطالعو متودولوژی
موردی مطالعه

بیلګه ییزه ستراتیژی

کمی سروی

بیلګه یی ځایونه

کیفی سروی

د بیلګه یی ځایونو اګاهانه ټاکل.
د ټولو هغو ځوانو ښځو نمونه کول چې

افغانستان
ARC

له  ۲۰۰۷کال څخه تر  ۲۰۱۱کال پوری

ټولی کورنۍ چی سروی شوی
دی۳۶۴ :

یی د ژوند د مهارتونو او معیشت په

د چال چلند (کار) ډلی۱۸۲ :

نمونی په هر محل کی د نقشو له مخی

د کنټرول ډلی۱۸۲ :

زده کړو کې ګډون کړی وو .د کنټرول

د کابل والیت ()۵

KIIS ۶۹

د پروان والیت ()۸

30 FGDs

ټول بیلګه یی ځایونه ()۱۳

په اتفاقی توګه ټاکل شوی دی.

بنګله دیش

د بیلګه یی ځایونو آګاهانه ټاکل .ګټه

ټولی سروی شوی کورنۍ:

اخیستونکی د ګټه اخیستونکو له

۱۲۰۰

( CLPد پانګی یا

لیست څخه په اتفاقی توګه ټاکل شوی.

شتو انتقال)

بنګله دیش
( VGDد غذا انتقال)

د کورنۍو کنټرول او د ټاکلو فاصلو

د چال چلند (کار) ډلی۶۰۰ :

پراساس د کورنۍو انتخاب

د کنټرول ډلی۶۰۰ :

د بیلګه یی ځایونو آګاهانه ټاکل.

ټولی سروی شوی کورنۍ:

د کورنۍو لیست چی د اشتراکی

۸۰۰

کلیوالی ارزښت ټاکنی (  )PRAد
میتود پراساس ټاکل شوی ،او وروسته
د کورنۍو کنټرول اتفاقی ټاکل.

د چال چلند (کار) ډلی۴۰۰ :
د کنټرول ډلی۴۰۰:

 IDIs ۱۲له افرادو سره

ګای بندا او کریګرام ولسوالۍ

 FGDS ۱۸له ګټه اخیستونکو

 UPAZILAS ۳له هری ولسوالی

سره
 KIIs ۱۲د پروګرام له کار
کوونکو او شریکانو سره

له  ۱۲کسانو سره IDIs
FGDS
۸

KIIs

 1يا  ۲اتحادیې له هر آپازیال
(  )UPAZILAڅخه (ټول )۷

د رنګامټی او بندربان ولسوالۍ

له  ۱۲ګټو اخیستونکو سره

د

څخه

له

پروګرام

کارکوونکو او شریکانو سره

 ۲اوپزیالس له هری ولسوالی څخه
 ۲اتحادیې له هر اوپازیالس څخه
(ټول )۸

د فقر له کرښی ښکته کورنۍو ( )BPL
د نمونو آګاهانه ټاکل له کلیوالو
سیمو ،او هغو سیمو څخه چی د
ټولنیزو تجرید شوو ډلو لويې شمیری
لری( .مسلمانانو او ټیټه طبقه)
د ولسوالیو فرعی ځایونه (بالکونه)
چې د ټیټی طبقی او مسلمانانو یوه

هند

برخه په کی ژوند کوی او د ولسوالی له

RSBY

اوسط سره سم ټاکل شوی وو .هغه کلی
چې ګډې ټولنیزی ډلی کی ژوند کوی
هم ټاکل شوی وو.

ټولی سروی شوی کورنۍ:
۱۵۰۰۷۵۰
له هر کلی څخه کاری ډلی:

د کلیو سروی  KIIS ۲۰سره

RSBY

او

کوونکی،

حکومت
غیر

کار

حکومتی

موسسی (  )NGOsاو مدنی

)٪ ۷۰( ۱۰۵۰

ټولنی (له هر ایالت څخه)

د کنټرول ډلی)٪۳۰( ۴۵۰:

( FGDs ۲۵له هر والیت څخه

مراد آباد (اوتار پرادیش)
اورنګآباد (مهاراشترا)
 ۳۰کلي ( ۱۴له مراد آباد او  ۱۶له
اورنګ آباد څخه)

)IDIs

ګټی اخیستونکو او کاری کورنۍ د
 BPLله لیست څخه په اتفاقی توګه
ټاکل شوی وی (هغه چی په  RSBYکې
شامل شوی او هغه چی تر اوسه شامل
شوی نه وو)
د کرنالی سیمه په پوهی سره (په
آګاهانه توګه) ټاکل شوی ده د کلیو

نیپا ل

د پراختیا د کمیټو شمیر ( /)VGDs

د کوچنیانو د حمایت

ولسوالی د نفوسو په تناسب ټاکل

لپاره مرسته

شوی VGDs ۳۴ .او  ۳څانګی په هر
 VDCکې ،د کورنۍو له لیست څخه د
کورنۍو اتفاقی ټاکل.
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ټولی سروی شوی کورنۍ:
۲۰۴۰
د چال چلند (کار) ډلی۱۶۹۴ :
د کنټرول ډلی۳۶۴ :

 KIIs ۲۴له کار کوونکو سره
 FGDs ۲۴له ګټه اخیستونکو
سره
نور تاییدی ساحوی کار چې
په  ۲۰۱۳کې سرته رسیدلی

 ۵ولسوالی په کارنالی کی
 ۱۰۲نمونه ای ځایونه

پخوانۍ وضعه او هیوادنۍ موردي مطالعې

.4

2014

4پخوانۍ وضعه او هیوادنۍ موردي مطالعې

دا برخه د هیواد پر حالت یو لنډ نظر او په څلورو موردی مطالعو کې د مداخلو تفصیل وړاندی کوی .بشپړ تفصیالت په هیوادنی
رپوټ کې شته دي (ادیکاری او نور۲۰۱۴ ،؛ ایچاویز او نور ۲۰۱۴؛ سبهروال او نور ۲۰۱۴؛ صدیقی او نور )۲۰۱۴

11 1

1افغانستان  :د ځوانو ښځو لپاره د ARCزده کړی

په افغانستان کې د اوږدو کلونو جګړی ،بی امنتیتی او بی ثباتی نوموړی هیواد له ډیرو لږ و زیر بنایی جوړښتونو ،او جدی
اقتصادی ،ټولنیزو او سیاسی ستونزو سره مخامخ کړی دی .ښځو د زیاتیدونکی تاوتریخوالی ،له خپلو حقونو څخه بی برخیتوب او
د فرصتونو د نشتوالی له کبله ډیر سخت شرایط زغملي (مردایان )۲۰۱۳ ،او خورا غوڅ ټولنیز جالوالی یی تجربه کړی د .جنسیت هغه
کلیدی عامل دې چې منابعو ،خدمتونو او فرصتونو ته په السرسی او په دی توګه پر دندې لرلو باندی اغیزه کوی .جنسیتی اړیکی
په افغانستان کی (آزربایجانی -مقدم۲۰۱۰ ،؛ کبیر او نور۲۰۱۱ ،؛ پتیش )۲۰۱۳ ،د ډیری لوړی نابرابری او بی انډولی ښکارندوی دی.
ښځي د نارینه په پرتله د مهارتونو او پوهی الس ته راوړنی او همدا رنګه تولیدی منابعو ،او شتو ته د السرسیاو له کور څخه بهر
کار کولو له پلوه ډیری بې برخی دی .د ښځو د سواد کچه د پرمختیایی هیوادونو په پرتله ډیره ټیټه ده )2010 ,IRA ( .په  ۲۰۰۸کال کې د
لویانو ( ۱۵کلنۍ او لوړ عمر) د سواد کچه د ښځو لپاره  ٪ ۱۸او د نارینه وو لپاره  ٪ ۵۰اټکل شوی ده .)MOE ,2012( .په کلیوالو سیمو
کې ،چیری چې د نفوسو  ٪ ۷۰خلک میشت دی ،داسی اټکل کیږی چې  ٪ ۹۰ښځی او  ٪ ۶۳نارینه له لیک او لوست څخه بی برخی دی.
په سواد کې دا لوی جنسیتی توپیر د زده کړی فرصتونو او ښوونځیو ته د تګ په ډیری نابرابری السرسی پوری تړلی دی چې ښځی یی
د کار په بازار کې له ګډون او په اقتصادی برخه کې له پانګی اچونی څخه بی برخی ساتلی دی.
د نارینه وو او ښځو ترمینځ لویه نابرابری په تیره بیا د کار په بازار او عاید راوړونکو فرصتونو ته په السرسیکې تر سترګو کیږی.
په غیرکرنیز سکتورکې د مزد په مقابل کی په استخدام کې دښځو ونډه یوازی  ٪ ۸ده  -دغه رقم په سهیلی آسیا کې چیری چې همدا
اوس په نړیواله کچه د ښځو لپاره دندی په ډیره ټیټه سطحه کی دی ،خورا ټیټ دی ( .)IRA ,2010د  ILOد معلوماتو پر بنسټ ،د ښځینه
وو (له  ۱۵کلونو لوړ عمر) د کار برخه په  ۲۰۱۲کال کې (وروستنی ډیر نوی معلوماتو) د نارینه وو  ٪ ۷۷.۲په پرتله  ٪ ۱۵.۷و.

3

ښځی نه یوازی زده کړی ته ډیر محدود السرسی لری بلکی پانګی او بازار ته هم د السرسۍ د ډیرو ټیټو امکاناتو خاوندانی دی (ګنیش
او نور )۲۰۱۳ ،ښځی د جګړو او شخړو په وخت کې ښځی ډیر ځله د تهدیدونو او تاوتریخوالی لومړنۍ نښې او هدفونه دی (,2010
 )HRWددې ترڅنګ د موجوده جنسیتی معیارونو او کړو وړو په نتیجه کی د هغوی پر خوځښت ،زده کړی ،روغتیا او دندو ته پر
السرسی باندی محدودیتونه شتون لری.
د افغانستان په هکله څیړنی د برک (  )BRACد زده کړو ابتکار د کابل او پروان په والیتونو کی ترغور الندی ونیول شو .براک نوموړی
زده کړی د نجونو دزده کړی د پروژی (  )GEPد یوی برخی په توګه د کانادا د نړیوالی پرمختیایی اداری (  )CIDAپه مالی مرستی د ۲۰۰۷
او  ۲۰۱۱کلونو ترمینځ ،تطبیق کړی .پروژی د لویانو د لوست مرکزونه (  )ARCsد هغو ښځینه وو لپاره پرانیستل چی عمر یی ۲۰-۱۵
کلونو پوری وو ،او لومړنی زده کړی یی کړی وی خو هغو ته یی دوام نه شو ورکوالی .د  ARCپروګرام د کابل په ټولنو کی د  ۲۰۱۱کال
له مارچ څخه تر جون ،او په پروان کې د  ۲۰۱۱کال له جون څخه تر آګست پوری عملی شو .څیړنی ټولو هغو ښځو ته پاملرنه وکړه چې په
کابل او پروان کی یی د ژوند د مهارتونو او معیشت په زده کړو کی ګډون کړی وو.

http://data.worldbank.org/indicator/sl.tlfcact.fe.zs 3
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 2شکل :د کابل او پروان والیتونه ،افغانستان

د  ARCګډون کوونکو دا فرصت پیدا کړ چې دوه ډوله زده کړه وکړی ،د ژوند د مهارتونه او د معیشت (د ژوند د توکو د برابرولو) زده
کړی .د ژوند د مهارتونو د زده کړی کورس د پنځو ورځو لپاره وو چې په هغه کې د عمومی او بیا تولیدوونکی روغتیا او د کوچنیانو
او ښځو د حقونو په باره کې زده کړی وشوی .د معیشت زده کړی د درې میاشتو لپاره وی او ګډون کوونکو ته یی عاید لرونکی
فعالیتونه ور زده کړی ترڅو له اقتصادی پلوه پخپل ځان متکی شی.
په څیړنی کی دا هڅه وشوه چې دا موضوع مطالعه شی چې د  ARCزده کړو ځوانی ښځی تر کومی کچې پوری د دې وړ کړی دی چې د
کار بازار ته الر پیدا کړی او عاید الس ته راوړی .په څیړنی کی په عین حال کی تحلیل شو چې مداخلو کومی نوری اغیزی رامینځ
ته کړی او په خاصه توګه یی زده کوونکو ته دا توان ورکړی چې ټولنیزی اړیکی او له مقامونو سره متقابلې اړیکی پراخی کړی او که
څنګه .

22 2

2بنګله دیش CLP :او VGD

په بنګله دیش کې ،د چارس او د چیتاګانګ د غونډیو سیمه (  )CHTد ملی کچې د اوسط په پرتله د فقر لوړه سطحه لری (برکت او نور،
۲۰۰۷؛ نړیوال بانک 4 )۲۰۱۳ ،او نیستمنی کورنۍ په دغې سیمه کې اقتصادی ،ټولنیزې او سیاسی څنډی کولو او جالوالی ته اړې شوی
دی چې د دغې لوړی درجې فقر سبب ګرځیدلی دی ( ۲۰۰۸ ،GSDRC؛ سن او هلمی )۲۰۰۴ ،په چارس او  CHTدواړو کی ،نیستمنی کورنۍ
په بیساری توګه د فصل ،غذایی نه خوندیتوب او طبیعی مصیبتونو په مقابل کې زیان منونکی دی (په تولید او اقلیم کی نامعلومتیا
او د اطمینان نه شتون) .نیستمنی ښځی او نارینه په کرنیزو چارو او محلی کارونو کی ،د ورځنی مزد کارګران دی ،چی ډیر لږ مزد اخلی
او په دندو کی بوختیایی هم اطمینانی نه ده .ښځی د نارینه وو په پرتله لږ مزد اخلی او د معیشت محدود بدیلونه لری ځکه چې ټولنیز
فرهنګی معیارونه او د خوځښت تهدیدونه د هغوی د مهاجرت ،ځمکی ته السرسی ،او نور تولیدی شتو او بازار ته د السرسی امکانات
محدود کړی دی ، ۲۰۱۰ ،ADB ( .الف.)۲۰۱۲ OECD ،
په چارس  5کې کورنۍ له جغرافیایی پلوه لیری پرتی دی چی له اصلی خاوری سره د هغوی تماسونه او اړیکی ډیرې محدودوی (نړیوال
بانک .)۲۰۱۳ ،په  CHTکی هم همدا شان څنډی ته کیدل او جالوالی وجود لری ،چیرې چې د هیواد د قومی لږه کیو ډلو یوه لویه برخه ژوند
کوی (سن او هلمی .)۲۰۰۴ ،قومی ،ژبنی او فرهنګی توپیرونه په سیمه کي د اقتصادی ،ټولنیزو او سیاسی نابرابریو هغه عوامل دی
چې له تاریخی ستم ،تشنج او تاوتریخوالی سره یوځای دی .سیمې ته د دولت د خدمتونو رسیدل د قومی لږه کیو لپاره ډیر ناوړه حالت
لری .په دواړو ځایونو چارس او  CHTکې نیستمنی کورنۍ ډیر لږ فرصتونه لری چی په ټولنه کې فعال ګډون ولری او خپل آواز د ټولنی په
جرګو او پریکړه کوونکو ځایونو کی اوچت کړی چی ددوی په ژوند اغیزی لری (امین الزمان۲۰۰۷ ،؛ بدیع الزمان او نور .)۲۰۱۳ ،د هغوی
فرصتونه او امکانات چی په حکومت باندی فشار راوړی او هغه ځان ته حساب ورکوونکی وګرځوی ،په تیره بیا د ښځو لپاره ډير لږ دی.
http://www.chtdf.org/index.php.cht0issues/cht-situation 4
 5چارس د براهماپوترا د سیند د شګلن سواحل اوسیدونکی دی .نوموړی جزیری معموال بی ثباته دی او په ګراتو د مونسون له بارانونو وروسته له تر اوبو
الندی کیږی او میشت کسان نورو جزیرو ته ځی.
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 3شکل :چارس او چیتاګانګ د غونډو سیمی ،بنګله دیش

دغه موردی مطالعه د دوو ټولنیزو حمایتی پروګرامونو د اغیزو کتنه کوی چې د بی برخیتوب د لږوالی او د ټولنیز یوځایوالی لپاره
جوړ شوی دی :د چارس د معیشت پروګرام (  -)CLPد پانګی د انتقال یو پروګرام چې د غریبو ښځو لپاره کار کوی او د اقتصادی او
اجتماعی وړتیا ورکولو یو ځای کوونکی پروګرام دی؛ او په  CHTکې د زیان منونکو ډلو د انکشاف (  )VGDپروګرام چې د حکومت او
نړیوال غذایی پروګرام (  )WFPله خوا جوړ شوی چې د ښځو لپاره د غذا انتقال د اقتصادی او ټولنیز انکشاف له زده کړو سره یو ځای
کوی CLP .په چارس کی او د  VGDپروګرام یو شان موخی خو ډول ډول طریقی لری؛ دغه مطالعه دنده نه لری چې هغه سره پرتله کړی،
بلکې د هر پروګرام سهم د ټولنیزی جالوالی په لږولو کی ترکتنی الندی نیسی.
 CLPپه  ۱۹۹۹کال کی پیل شو چی تمویل یی د انګلستان د نړیوالې انکشافی اداری له خوا کیږی ،ترڅو په  ۲۰۱۵کال کی په چارس کې
ډیر زیات فقر نیمایی کچی ته تیټ کړی .نوموړی پروګرام د چارس د  ۲میلیونه ډیرو نیستمنو کورنۍو لپاره جوړ شوی دی .پروګرام
یو بشپړونکی روش لری چی څو اړخیزه فقر او زیان مننه چې خلک ورسره مخامخ دی ،لږ کړی .یاد شوی پروګرام چې د ښځو لپاره
دی ،هغو ته پانګه (معموال څاروی د  ۱۶۰۰۰تاکا یا نږدی  ۱۵۰ایرو په ارزښت) برابروی ترڅو د معیشت فرصتونو ته سمون ورکړی.
دغه انتقال هری کورنۍ ته د میاشتنی نغدو پیسو له خوا بشپړیږی چی د  ۱۸میاشتو لپاره د کورنۍو د لګښت او د عاید راوړونکی
فعالیت د پیدا کولو لپاره ورکول کیږی .د ګډون کوونکو کورنۍو مالتړ د یو لړ مداخلو له الری کیږی چې د فصلی بیکاری او غذایی
نه خوندیتوب په وخت کې په عامه کارونو کی د  ۵۰ورځو لپاره کار او همدا ډول نغذی مصئونیت یعنی د کلیو سپما او پورونو او
وړیا روغتیایی خدمتونو ته السرسی په کې شامل دی ،چی د اقتصادی فعالیتونو او د هوساینی د پراخو ټولنیزو مسایلو د زده کړی
په دوران کې ،هغوی ته ورکول کیږی .لکه چی په متودولوژی کې وښودل شو ،په دی څیړنی کې ګټه اخیستونکی ټول په  CLPکې
پخوانی ګټه اخیستونکی او ټول ځواب ورکوونکی ښځي وی.
 VGDپروګرام ،چی یو ملی پروګرام دی په ټول هیواد کې عملی کیږی او نیستمنو ښځو ته غذایی مالتړ او زده کړی برابروی .په دغه
انکشافی پروګرام کې د ژوند د مهارتونو او د عاید راوړونکو مهارتونو زده کړی او همدا ډول د شخصی سپما پروګرام او په وړو
پورونواو NGOکې غړیتوب ،شامل دی VGD .دوه مختلف ډولونه لری :د زیان منونکو ډلو لپاره عاید راوړونکی پرمختیایی ( )IGVGD
پروګرام او زیان منونکو ډلو ته د غذایی خوندیتوب د انکشاف (  )FSVGDپروګرام .د  FSVGDګډون کوونکو (زمونږ د مطالعی موضوع)
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ته  ۱۰۰تاکی ( ۰.۹۵ایرو) له غذایی انتقال سره ورکول کیږی .په  ۱۹۸۸کال کې بشپړوونکی پرمختیایی خدمتونه چې روغتیایی او
غذایی زده کړی ،سواد زده کړی ،سپما او د عاید راوړونکو فعالیتونو کول پکی شامل دی ،رواج وموند.
د  VGDاوږد مهاله موخه په کلیوالی سیمو کی د نیستمنو ښځو د ټولنیز اقتصادی حالت انکشاف او ښه کول دی ،چې له یوی بلی
خاصی موخی یعنی په غذایی خوندیتوب ،نیمګړی تغذیې او مالی فقر کې د هغوی مالتړ او همدا رنګه د «ټولنیز درنښت» رشد ،سره
یوځای دی (د مالیې وزارت )۲۰۱۳ ،دا په نوموړی هیواد کی یو لوی پروګرام دی چې د حکومت په نوې بودجې کې د یو لوړ لومړیتوب
په توګه پیژندل شوی دی (همهغه ځای)

3 33 3هند :د  RSBYد روغتیا بیمه
په داسې حال کې چی په هند کې د فقر اندازه په دی ورستیو څو لسیزو کی راټیټه شوی ده ،خو بیا هم په دغه هیواد کې لوړه نابرابری شتون
لری .د ټول نفوس  ٪ ۲۹.۸خلک د ملی فقر له کرښی څخه الندی ژوند کوی او  ٪ ۵۳.۷خلک په څو اړخیزه فقر کې ډوب دی( .ملګری ملتونه،
۲۰۱۲؛  .)۲۰۱۳ ،UNDPپه هند کې له خپل جیب څخه روغتیایی لګښت د فقر کلیدی عامل دی .په میلیونو کورنۍ د روغتیایی سترو لګښتونو

6

په نتیجه کې چی ډیر ځلی اوږدمهاله اغیزی لری په فقر کې ال ډوبیږی ،په تیره بیا چی نیستمنی کورنۍ د خپلو شتو په خرڅولو او
په لوړ سود د پور په اخیستلو مجبوری شی ترڅو د خپلو بستر شوو ناروغانو عالج وکړی (د هند د پالن جوړولو کمیسیون.)۲۰۱۱ ،
په هند کی روغتیایی خدمتونو ته السرسی په لوړه کچه نابرابره ده :څنډی ته شوی کورنۍ ،لکه ټیټه طبقه ،ټیټ قومونه او مسلمعنان،
کمزوری روغتیایی پایلی الس ته راوړی او روغتیایی خدمتونو ته د لږ السرسیاو ګټی اخیستنی سره مخامخ دی .توپیری ټولنیز
فرهنګی کړه وړه او همدا ډول د روغتیایی سیستم په پالیسی او جوړښتی محیط کې ،د عامه او خصوصی روغتیایی خدمتونو په
کیفیت کې توپیرونه ،د حساب ورکولو نه شتون او فساد ،هغه اساسی عوامل دی چې روغتیایی خدمتونو ته برابره السرسی نه شونی
کوی (بارو او نور .)۲۰۱۰ ،د حکومت یو نوی ابتکار ،راشترایا سواسیا بیمه یو جانا (  )RSBYیا د ملی روغتیا د بیمی پروګرام ،هڅه
کوی چی ځینی نوموړی ستونزی د  BPLکورنۍو ته د ټولنیزی او کومکی روغتیایی بیمی له الری حل کړی.
د کار او استخدام وزارت  RSBYپه  ۲۰۰۸کال کې پیل کړ .د دغی طرحې عمده موخه له عمده روغتیایی ستونزو څخه چې خلک فقر او
پوروړتوب ته راکاږی ،د خلکو خالصول دی .ګټه اخیستونکی کورنۍ کوالی شی د خپلو بستر شوو ناروغانو د عالج لپاره ۳۰۰۰۰
روپۍ (نږدی  ۳۵۲ایرو) په کال کې د ښځینه غړو کورنۍو (د کورنۍ مشر ،ښځه او دری اوالدونه) لپاره د  ۳۰روپیو (نږدی  ۰.۳۵ایرو)
په مقابل کې د کلنی ثبت کولو فیس په توګه ،الس ته راوړی.
مرکز ی حکومت (په ډیرو ایالتونو کې )٪ ۷۵او ایالتی حکومتونه د پروګرام ( )٪ ۲۵تامینوی .د پروګرام تطبیق د عامه-خصوصی
سکتورونو د شراکت د موډل پر بنسټ کیږی :مرکزی او ایالتی حکومتی پیسی برابروی په داسی حال کې چې د بیمی خصوصی
کمپنۍ نوموړی پروګرام د ولسوالیو په کچه عملی کوی .دولتی اداره د دغې طرحی د تطبیق مسوولیت پر غاړه لری.

 6په مصیبت لړلی روغتیایی لګښت کې په روغتیا باندی د کورنۍ د شتو لوړه برخه چې د کورنۍ له بودجې څخه ډیره وی ،له مینځه ځی.
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 4شکل :د مهاراشترا او اوتارپرادیش ایالتونه ،هند

د مستحقو ګټه اخیستونکو لیست په هر کلی کې د کلی د اعالنونو په تخته کې د لیست نیولو څخه یو څو ورځی پخوا اعالنیږی او د
روغیتا د بیمی کمپنۍ په کلیو کی د لیست اخیستلو کمپونه جوړوی .یو بیومتریک سمارت کارت هری کورنۍ ته وروسته د ثبت د فیس
له ورکولو څخه ورکول کیږی ،کورنۍ مجبوری دی چې خپل کارت هر کال کی نوی کړی .د لیست جوړیدلو په جریان کی ،د بیمی کمپنی
په عین حال کې په لیست کې د شاملو روغتونونو  7نومونه هری ګټه اخیستونکی کورنۍ ته ورکوی ،ترڅو روغتیایی خدمتونه چې په
پروګرام کی شامل دی ترالسه کړی .د روغتیا لګښت نغذ نه ورکول کیږی .د لګښت ورکړه د کارت په ذریعه کیږی چې بیا وروسته یی د
بیمی کمپنۍ روغتیایی مرکزونو ته ورکوی .ګټه اخیستونکو ته د روغتونونو د بستر خدمتونه په نږدی  ۷۰۰ډوله روغتیایی ستونزو
کې ورکول کیږی .له روغتیایی ستونزو څخه پخوا او له بستر کیدو څخه پخوا او وروسته مصارف هم په نوموړی طرحه کی شامل دی.
کورنۍ په عین حال کې حق لری چې روغتونونو ته د رسیدلو مصارف تر  ۱۰۰روپیو پوری (نږدی  ۱.۲۰ایرو) هر وار (او په کال کې ډیری تر
ډیرو  ۱۰۰۰روپۍ په کال کی) الس ته راوړی.
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4نیپال :له کوچنیانو سره مرسته

فقر او نیستمنی په نیپال کی خورا ډیره او څو اړخیزه ده .ټولنیز جالوالی په خاصه توګه په لیری سیمو کې خورا ډیر دی ،چیری چې
ټولنیز هویت د ښاری سیمو په پرتله ،د اقتصادی موقف په ټاکلو کې ډیر نقش لری (  .)۲۰۱۳ ،DFIDجالوالی د ژوندی پاتی کیدلو،
خرابی روغتیا او لږو زده کړو اود اقتصادی فرصتونو ټیټه کچه ښکاروی (  ۲۰۱۰ ADBب) .سربیره پر دی ،جال شوی ډلی مالکیت،
خوځښت او ټولنیز موقف ته لږ السرسی لری (همهغه ځای) .کرنالی سیمه په تیره بیا د بی برخیتوب لوړه کچه لری او لیری جغرافیایی
موقعیت د ټولنیز جالوالی عمده عامل ګڼل کیږی (بنییت۲۰۰۵ ،؛ ګورونګ او کولمایر .)۲۰۰۵ ،همدا ډول د کرنالی په سیمه کې د
ټیټی طبقی دودونه او عنعنه په ورځنی ژوند کې پوره تسلط لری (  IODپارس او نور ۲۰۱۳؛ ۲۰۰۹ UNDP؛ نړیوال بانک )۲۰۰۶ ،سیمه په
عین حال کی د جال شوو (تجرید شوو) ډلو ډیر لوی شمیر لری؛ د مثال په توګه د کالیکوټ په ولسوالی کې په ټول نیپال کې د ډالت د
نفوس لویه اندازه شتون لری .په کارنالی کی کورنۍ په ډیرو ټولنیزو اقتصادی شاخصونو کی تر ټولو ډیرې بدې پایلی الس ته راوړی
او په ټول هیواد کی خدمتونو ته تر ټولو لږه السرسیلری .اقتصادی فعالیتونه او جوړښتونه لکه سړکونه او د اوبو لګولو سیستم  -په
ټول هیواد کې خورا ټیټه کچه لری -او کیمیاوی سری ته د ډیری لږ السرسی له کبله ډیر محدود دی.)۲۰۰۹ ،ADB ( .
 7په لیست کی شامل روغتونونه هغه دی چې د حکومت قانونی شرایط یی عملی کړی دی .کیدای شی هغه عامه یا خصوصی وی.
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 5شکل :کارنالی سیمه ،نیپال

په نیپال کې ټولنیز حمایت په تیرو دوه لسیزو کی په پراخیدونکی عمده عامه پالیسی بدل شوی دی ،او پراخی موخی لکه د عاید
زیاتوالی ،غذایی خوندیتوب ،د ټولنیز جالوالی له مینځه وړل او له سیاسی روغی جوړی سره مرسته کول ،لری (کوهلر .)۲۰۱۱ ،د
نیپال د مورد مطالعه له کوچنیانو سره مرسته  -په  ۲۰۰۹کال کی د نیپال د حکومت له خوا یوه پروژه وګڼله .له کوچنیانو سره مرسته
هغو میندو ته ،چې له پنځو کلونو څخه واړه کوچنیان لری ،د نغذو پیسو انتقال دی چې د کوچنیانو د تغذیې د ښه والی په منظور
عملی کیږی .دغه پروګرام په کرنالی کی عمومی او د هیواد په نورو برخوکې د دالیټانو د کورنۍو لپاره دی .په  ۲۰۱۳ /۲۰۱۲کلونو کی
نوموړی پروګرام په نیپال کی  ۵۵۱۹۱۶کوچنیان (له پنځه کلونو څخه د لږ عمر کوچنیانو د ټول نفوس نږدی  )٪ ۲۱.۵چې  ۹۰۳۴۹یی د
کارنالی دی ،تر پوښښ الندی نیولی دی.
د نوموړو میندو دوو کوچنیانو ته چې له پنځو کلونو څخه لږ عمر ولری هر کوچنی ته  ۲۰۰نیپالی روپۍ ( ۱.۵۰ایرو) په میاشت کی
ورکول کیږی .ددې خبری معنا داده چې دغه نغده مرسته د مرکزی حکومت له خوا تمویل او د محلی حکومت له خوا تطبیق شوی ده.
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تر کومې اندازی په ټولنیز یوځایوالی کې برخه درلودله؟
د څلورو موردی مطالعو د انځورونو په نظر کې نیولو سره ،دغه برخه دا موضوع تر غور الندی نیسی چی ټولنیز حمایت او د کار
پروګرامونه تر کومی کچې پر ټولنیز یوځایوالی کې برخه درلودلی ده .په تیره بیا ،دغه برخه ځینی هغه په محتوی پوری تړلی عوامل
پیژنی چې د موردی مطالعی د سیمی په هوساینی اغیزه کوی (په لومړی جدول کی وړاندی شوی) او د حل لپاره یی مداخلې تر بحث
الندی نیول شوی دی.
مونږ د موندنو د تعمیم له الری غوښتل وګورو چې ټولنیز حمایت او د کار مداخلی د ټولنیز جالوالی په پایلو څنګه اغیزه کوی ،او
د څیړنی پوښتنی او فرضیې څنګه جوړ وی( .دریم جدول) .د پایلو پوره تفصیل په هیوادنۍ موردی مطالعه کی وړاندی شوی دی
(ادیکاری او نور۲۰۱۴ ،؛ ایچاویز او نور۲۰۱۴ ،؛ سبهروال او نور۲۰۱۴ ،؛ صدیقی او نور)۲۰۱۴ ،
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1د ټولنیز جالوالی د پایلو مخ نیول

لکه چې په دریم جدول کی ښودل شوی ،په دې څیړنه کی د ټولنیز جالوالی الندی نتیجېو ځانګړی پایلی تر غور الندی نیول شوی:
غذایی خوندیتوب ،خدمتونو ته السرسی او له هغو څخه ګټه اخیستنه ،اقتصادی او د کار د بازار فرصتونه ،شخصی وړتیا او
ټولنیزی اړیکی او د دولت -ټولنی اړیکی.
د غذایی خوندیتوب په اړه ،مداخلو ځینی وړې مثبتی اغیزی په تیره بیا د غذایی تنوع (ډول ډول والی) په باره کې وښودلی .په
نیپال کې له کوچنیانو سره مرستی ځینی ګټه اخیستونکو ته دا توان ورکړی دی ترڅو تولید شوی خواړه او همدا رنګه ډیر د تغذیې
توکې راونیسی .خو له دی سره سره یی د غذایی خوندیتوب عمومی کچی ته د غذایی لګښت شوو توکو له نظره کوم بدلون رامینځ
ته کړی نه دی .څنګه چې په الندی کرښو کې په مفصله توګه ویل شوی دی د لږ مقدار انتقال او تطبیق ستونزی ددی محدودو اغیزو
عمده او اساسی عوامل دی .د نورو مداخلو په هکله ،مونږ ځینی نور تشویق کوونکی اغیزی لیدلی شو :له  VGDڅخه شواهد ښیی
چې چال چلند شوی کورنۍ د کنټرول شووکورنۍ و په پرتله له سروی څخه پخوا میاشت کې  ٪ ۱۶ډیر خواړه د خوړلو لپاره درلودل.
کیفی څیړنی له VGDموردی مطالعی څخه هم ښې چې ښځو وکوالی شول په پروګرام کې د ګډون په جریان کې په منظمه توګه خواړه
ولری او له مغذی خوراک څخه ګټه واخلی .په هر صورت ،په داسی حال کې چې ګټه اخیستونکو ته غذا (جوش شوی وریجی) ورکول
کیدې ،له پروګرام څخه الس ته راغلی ګټې تر ډیری کچې د انتقال د غیر مستقیمو اغیزو نتیجه ده .ښځی وایی چی ځکه چې جوش
شوی وریجی په محل کې نه خوړل کیږی نو هغه یی پلورلی دی او له دغه اضافی عاید څخه یی د غذایی موادو په لګښت کې ګټه
پورته کړی ده .په بنګله دیش کې د  CLPد پروګرام په نتیجه کی هم مونږ ولیدل چی په تیره بیا د فصلی غذایی نه خوندیتوب په جریان
کی یوه مثبته اغیزه د ال ډیر غذایی تنوع او د غذا منظم لګښت ،ګڼل کیږی .تر ټولو غوره خبره داده چی په غذایی خوندیتوب باندی
اغیزی د رپوټونو پراساس له پروګرامونو څخه د زیات شوی عاید نتیجه نه بلکی د ښځو زیاتیدونکو کرنیزو تولیدی فعالیتونو او
د ښځو د اقتصادی مهارتونو او د تغذیی په هکله د هغوی د پوهی پایله ده.
له خدمتونو څخه د ګټی اخیستنی په هکله په نیپال کې یوازی ډیری لږی اغیزی تر سترګو کیږی .په داسی حال کې چې په نیپال کی
یو شمیر ګټه اخیستونکو وویل چې کوچنیانو ته مرسته یی په وړو روغتیایی ستونزو او درملو یا کوچنیو زده کړو لګښت کړی دی،
خو روغتیا یا زده کړی ته په السرسیاو له هغو څخه ګټه اخیستلو باندی یی مهمه اغیزه نه ده کړی.
په هند کې ،د  RSBYموخو او مداخلو ته په کتنی سره چی په روغتون کې د بستر شوو ناروغانو وړیا درملنه یی دنده ګڼل کیږی ،هیله
دا وه چې روغتیایی خدمتونو ته السرسیاو له هغو څخه ګټه اخیستنه به عملی شوی وی .خو په هر حال په روغتون کی د بستر کیدلو
خدمتونو ته السرسی او له هغو څخه ګټه اخیستنه به عملی شوی وی .خو په هر حال په روغتون کی د بستر کیدلو له خدمتونو څخه
ګټه اخیستنه یا په عمومی توګه په درمل شوی کورنۍو باندی په روغتیایی لګښتونو باندی ډیره مهمه اغیزه نه ده کړی .د مثال په
توګه ،په روغتون کی د بستر په وخت او موده کې ډیر لږ تفاوت ،که څه هم د احصاییې له نظره مهم نه دی ،رامینځ ته شوی چې په دی
توګه ګټه اخیستونکی کورنۍ په منځنۍ کچه په روغتون کې لږ ورځی پاته کیږی؛ کیفی موندنی برسیره کوی چې ګټه اخیستونکی
کورنۍ چی د  RSBYپه روغتونونو کې درمل شوی دی ،څرګندوی چې د دوی د ناروغتیا دارو درمل ژر کیږی ،ځکه چې درملنه ی په
وخت سرته رسیږی .په هر حال ،د روغتون په داخل کې د بستر کیدو او عالج په لګښت باندی مهمه اغیزه شوی ده :په روغتون کې د
بستر کیدو او د روغتون په دننه کې د عالج د لګښت منځنی کچه د هغو کورنۍو په پرتله چې عالج یی شوی ،ډیر لږ ده .دا یوه مهمه
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موندنه ده ،که چیری له خپل جیب څخه د روغتون په دننه کی (بستر کې) له مصیبت څخه ډکی روغتیایی درملنی لګښت ته چې اوږد
مهاله ستونزی هم لری ،وکتل شی نو دا مصارف چې لنډ مهاله اغیزه لری ،ډیر ښه دی.
که چیری اقتصادی او د کار د بازار فرصتونو ته راشو ،په افغانستان کې له  ARCڅخه د ګټه اخیستونکو ډیری لږی برخی ()٪ ۱۳
وویل چې د سوداګرۍ په پیل کولو کی یی له خپلو مهارتونو څخه استفاده وکړه .د ډیرو ګټه اخیستونکو په وینا د  ARCزده کړو دوی
ته په کالی ګنډلو (خیاطی) کې پوره مهارتونه ور نه کړل چې د پیسو په مقابل کې د خلکو جامی وګنډی .د اغیزو تحلیل وښودله چې
په یوې سوداګرۍ کې د بوختیا له پلوه ،کومه مهمه پایله الس ته نه ده راغلی .که څه هم داسی ښکاریده چې  ARCبه په کار موندنه او
کورنۍ ته د یو عاید په پیدا کولو کې مثبتی اغیزی ولری ،خو بدلونونه ډیر واړه دی او د معیشت په فعالیتونو کی په عمومی توګه
د کومی پایلی ښکارندویی نه کوی .په بنګله دیش کې  CLPد ادغام له طریقی (میتود) څخه کار واخیست چی پانګه ،عاید ،پوهی او
ټولنیزو شبکو ته د ښځو په السرسی باندی یی تمرکز درلود ،په کرنه کې د معیشت د تنوع په راوستلو او له کرنیزو سرچینو څخه ګټه
اخیستونکو ته د ډیر عاید په الس ته روړلو کی مرسته کړی ده ،خو د  VGDله خوا د زده کړو له فعالیتونو څخه چې ښځی یی په تولیدی
فعالیتونو کې د بوختیا لپاره روزلی ،لږ ګټه تر سترګو کیږی .ښځو وویل چې د مهارتونو زده کړی ښې نه وی .د مثال په توګه د کور
او د کور په شا او خوا ځمکو کې د ترکارۍ د کرلو زده کړی ورکیدلی خو لږ ګټه اخیستونکو د ترکارۍ د کرلو لپاره ځمکی درلودلی.
د شخصی وړتیا د اغیزو د راپیدا کیدو له پلوه ،کیفی معلوماتو د ټولو پروګرامونو د ځینی کوچنیو مثبتو اغیزو ښکارندویی کوی،
خو د کمی اغیزو تحلیل تر ډیری کچی هیڅ ډول اغیزی نه ښکاروی .د ګټه اخیستونکو نږدی دریمه برخه چې د  ARCپه زده کړو کی
یی ګډون کړی وو څرګنده کړی ده چې نوموړو زده کړو د کورنۍو په عاید اغیزه کړی خو په پریکړو په کولو کی یی مهمه اغیزه نه ده
کړی .په بنګله دیش کی  CLPاو  VGDد ټولنی له غړو او د حکومت له کار کوونکو سره د ښځو په متقابله کړو وړو کی لږ څه تفاوتونه
رامینځ ته کړی دی .کیفی څیړنه څرګندوی چې په نوموړو متقابله اړیکو کې د ښځو په ځان باور تر یوی کچی د هغوی د زیاتیدونکی
اقتصادی /عاید راوړونکو فعالیتونو او د زده کړو په پروګرامونو کی د پروګرام له کارکوونکو سره د اړیکو زیږنده ده.
د ټولنیزو اړیکو له پلوه ،څیړنی د میشتو خلکو ،په ټولنیزو او د ټولنی په فعالیتونو کی ګډون او په ډلو کې غړیتوب ترمینځ د
متقابله اړیکو شکل او مضمون تحلیل کړ .د کیفی مرکو پر بنسټ په افغانستان کې  ARCاکثرا په ټولنیزو اړیکو ،د کورنۍ او ټولنی
له غړو سره اړیکو باندی مثبت اثر درلودالی دی ARC .په عین حال کی ټولنیزی شبکی او د ګټه اخیستونکو ترمینځ متقابلی اړیکی
پراخی کړی دی.له دی سره جوخت ،ځینی ځواب ورکوونکو څرګنده کړی ده چې د دوی په کلیو کې د زیاتیدونکی تاوتریخوالی او
منفی چال چلند نښی نښانی لیدل شوی دی .داسی ښکاری چې په هند کې په  RSBYکی غړیتوب به د کورنۍو شبکو مالتړ غښتلی
کړی وی .د PSMتحلیل ښیی چې ګټه اخیستونکو کورنۍو ته په ورو ورو د کلیوالو او ګاونډیانو له خوا لږ مالتړ ترالسه شوی او
داسی بریښی چی د خپلی ټولنی (کلیوالو) له خوا به د درملنی لپاره پیسی هم ورکړل شی؛ داسی معلومیږی چی د ډلی غړیتوب ٪ ۷
زیاتوالی ومومی .په نیپال او بنګله دیش کی دا ثابته شوه چې مداخلی کوالی شی په ټولنیزو چارو او جشنونو کې ګډون ډیر شوی ده.
په بنګله دیش کی  VGDاو  CLPداوړو وښودل چې د ټولنیزو شبکو په لرلو کی یی د ښځو مالتړ کړی دی .که چیری په بنګله دیش کی
د ښځو د خوځښت په برابر کی ټولنیز فرهنګی خنډونه او له خپلی محلی ټولنی څخه بهر د متقابلو اړیکو په الره کې محدودیتونه په
پام کې ونیول شی ،دا ډیری مهمی موندنی دی .برسیره پردی ،موندنی ښکاروی چې ښځي احساس کوی چې په کورنۍ راټولیدنو او
نماځنو کې د ګډون ظرفیت یی لوړ شوی او کوالی شی ډیرو ټولنیزو لیدنو ته والړی شی او د ټولنی په دودیزو راټولیدنو او یا نمانځنو
کې او همدا ډول په دینی او مذهبی مراسمو کې پوره ګډون وکړی .خو ،له افغانستان سره ورته موندنی او د  CLPپه باره کی څیړنی
دتاوتریخوالی -په دی مورد کې د ځمکی او منابعو پر سر -ښکارندویی کوی.
او باالخره ،د دولت-ټولنی ترمینځ اړیکوکی مونږ ګډی اغیزی وینو .له یوی خوا ،ګټه اخیستونکی تاکید کوی چې هغوی له حکومت
څخه لکه له کوچنیانو څخه د مرستی او  RSBYپه مورد کې منندوی دی .مونږ پوهیږو چی حتی د هغو پروګرامونو په هکله چی د
حکومت له خوا نه عملی کیږی ځینی مثبتې پوهې او درک وجود لری .د مثال په توګه ،شواهد له  CLPڅخه څرګندوی چې د مرسته
شوو کورنۍو  ٪ ۲۵فکر کوی چی مرکزی حکومت په ورستنیو کلونو کې هڅه کړی د هغوی اړتیا وو ته باملرنه وکړی .ددی لپاره یوه
ممکنه توضیح داده چی که څه هم  CLPد یو نړیوال مرسته کوونکی له خوا تمویلیږی او تطبیق یی د  NGOsغیر حکومتی موسسو له خوا
ترسره کیږی ،خو ټولنیز حمایت ،د هر چا له خوا چې وی ،د نیستمنو خلکو له خوا د حکومت په هکله کړه وړه مثبتی خوا ته راکاږی.
له بلی خوا درک او پوهیدنه په تیره بیا د محلی حکومت په باره کې ،تل مثبته نه وی .کیفی مرکې څرګندوی چی له کوچنیانو سره
د مرستی پروګرام د دولت -ټولنی اړیکو ته پاملرنه نه ده کړی او د  VDCد سکرتریتونو له خوایی نه اټکل کیدونکی ،غیر منظمه او
قسمی تادیات کړی دی .په دی توګه د پروګرامونو په وجه په پریکړو کوونکو باندی اغیزی لږ دی او هغه الری نه دی لټول شوی چی
حکومت حساب ورکولو ته اړ کړی نو په دی توګه یوازی  VGDاو  RSBYځینی مثبتی  -خو ډیری لږ -اغیزی ښیي.
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2د ټولنیز جالوالی د ټولنیزو ،اقتصادی او جوړښتی عواملو مخه نیول

د موردی مطالعو د شواهد و بیا کتنه څرګندوی چې د ټولنیز جالوالی عوامل په دری سطحو کې لیدل کیږی .لومړی ،د هغو محرکه
عواملو شواهد چې پروګرامونو غوښتل حل یی کړی .د مثال په توګه ،د ARCپروګرام داسی تصور درلود چې د ښځو مهارتونه او پوهه
لوړه کړی او په دی توګه بشری وړتیا ته غښتلتیا وروبښی .په بنګله دیش کی  CPLپتییلی وه چې تولیدی ظرفیت د شتو د انتقال،
زده کړو او جال شوو ډلو ته د عاید د پیدا کولو له الری ،لوړ کړی .دوهم ،په هغو عواملو باندی د اغیزو شواهد چې د مداخلو غیر
مستقیمی پایلی ګڼل کیږی .د مثال په توګه ،په داسی حال کی چی پروګرامونو په ښکاره توګه نه دی غوښتلی چی په ټولنیزی پانګی
باندی اغیزه وکړی ،خو سره له دی یی ټولنیز مناسباتو او ټولنیزګډون ته وده ورکړی ده او باالخره ،د ټولنیز جالوالی نور عوامل د
مداخلو او محلی شرایطو د متقابل تاثیر په نتیجه کی را برسیره شول .دغو عواملو د ټولنیز حمایت او د کار د پروګرامونو ترمینځ
مینځګړتوب وکړ .په تیره بیا په ځینی مواردو کې ،پراخو ټولنیزو-فرهنګی معیارونو او جوړښتی او حکومتی خنډونو تر موخې
الندی ډلو باندی د پروګرامونو د اغیزو په محدودولو کې لوی نقش درلود.
دغه برخه د موردی مطالعو په ساحه کې د ټولنیز جالوالی د عمده اقتصادی ،ټولنیزو او جوړښتی عواملو په باره کې د مداخلو په
اغیزو باندی بحث کوی (لومړی جدول) چې په هغو کی جغرافیایی او اقتصادی شرایط ،بشری وړتیا؛ پانګی او تولیدی منابعو ته
الس موندنه؛ د خدمتونو په انتقال کې جامعیت ،ټولنیزه پانګه ،غیر رسمی ټولنیز او جنسیتی معیارونه او کړه وړه؛ او حکومت
کول شامل دی.

5 5.2.1جغرافیایی او اقتصادی شرایط
جغرافیایی ،اقلیمی او اقتصادی شرایط هغه مهم عوامل او فکټورونه دی چی په زیان مننی او ټولنیز جالوالی باندی اغیزه کوی .د
سیمه ایز انکشاف د پایلو نمونی په هیوادونو کی د شرایطو سره هم ډول ډول دی .د نتیجی په توګه ،په سیمو کې د هوساینی ټولنیز
او اقتصادی معیارونه ډیر فرق کوی .د مثال په ډول ،کرنالی په نیپال کې ،چارس او CHTپه بنګله دیش کی لیری پرتی سیمی دی چې
ډير لږ اقتصادی فرصتونه ،کمزوری جوړښتی سیستم او بازار ته د السرسی خورا لږ امکانات لری .په نوموړو سیمو کې فقر په خورا
لویه کچه له ټولنیز جالوالی سره اړوند دی.
پرمختیایی مداخلی ډیر ځلی ځانګړی زیان منونکی سیمې هدف ګرځوی ترڅو لوی اقتصادی او ټولنیز انکشاف ته ورسیږی .د مثال په
توګه ،د نيپال حکومت خپله پالیسی داسی جوړه کړی چې د مشخصو جال شوو ډلو (لکه ټیټه طبقه او قومی خلک) او ډیر لږ پرمختللی
سیمو ،مالتړ وکړی .په تیره بیا چې د کرنالی په لیری پرته سیمه کی یی ټولو هغو کورنۍو ته چې ماشومان لری ،د ماشومانو د مرستی
په پروګرام کی برخه ورکړی ده .خو سره له دی د کرنالی عمومی جغرافیایی او اقتصادی شرایط داسی دی چې په سیمه کی یی بالقوه
استخدام او د پانګونی فرصتونه ډیر محدود کړی دی .دا په دی معنا ده چې خلکو ته نغدی انتقال کوالی شی د هغوی په هوساینه کې
سمون راولی خو د فقر او زیان مننی د شته عواملو په مقابل کې بس نه دی .ورته خنډونه د بنګله دیش په چارس او  CHTکې هم شته دی.
چارس د خپل جغرافیایی موقعیت له کبله لیری پرته او له اصلی خاوری څخه جال سیمه ده چې ډیری لږ اړیکی او بازار ته د السرسی ډیر
محدود امکانات لری CLP .هڅه کړی ده چې په چارس کې ښځو او د هغوی کورنۍو ته د وده کوونکو معیشتی فرصتونو له الری مرسته
وکړی .په  CHTکې ،د غذا د انتقال لنډ مهاله پروګرام ونشو کړای ،په داسی حال کی چی سوداګری او تجارت د بنګالی اکثریت په الس
کی دی ،له عاید راوړونکو فرصتونو څخه د بومی خلکو ټولنیز جالوالی او پرله پسی ستونزی حل کړی.
د خلکو په ژوند کې اوږدمهاله بدلون ،د اقتصادی زیر بناء په پرمختیا کی پانګونی او تشبثاتو ته اړتیا لری ترڅو تولیدی منابعو او
تولیدی وسایلو ته السرسی راوپاروی .د ټولنیزو حمایتی مداخلو له الری د کورنۍو مالتړ د ټولنیز جغرافیایی او اقتصادی محرکه
عواملو او ټولنیز جالوالی د ستونزی د حل لپاره بس نه دی.

5 5.2.2بشری وړتیا
بشری وړتیا لکه زده کړی او روغتیا ډیر مولدیت او لیاقت مینځ ته راوړی چې د مناسب عاید د راوړلو سبب کرځي .امرتیاسن په
(۱۹۸۵م) کال کی هوساینی ته د رسیدلو لپاره بشری وړتیا وړ شرط وبلله.
ټیټ مهارتونه او پوهه په خاصه توګه کلیدی عوامل دی چې نیستمن خلک د فقر په لومه کې ساتی ،او د اقتصادی فرصتونو خوا ته
د هغوی د پرمختګ مخنیوی کوی .د غذا او تغذی ،شخصی حفظ الصحی او د درملنی مرستی غوښتل هم د کړو وړو په روش اغیزه
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کوی .په دی توګه په زده کړو او انکشافی مهارتونو کې پانګونه د ټولنیز جالوالی په یو کلیدی عامل باندی اغیزه کوی او خلکو ته
دا وړتیا وربښي چی اقتصادی ،فزیکی او ټولنیزی هوساینی ته ځان ورسوی.
تر څیړنی الندی څلور واړو هیوادونو کی ،د تر ټولو نیستمنو او څنډی ته شوو کورنۍو زده کړی د ملی منځنۍ کچی په پرتله ټیټې
دی .د ښځو د زده کړو کچه د نارینه وو په پرتله ال ډیره ټیټه ده .د درې پروګرامونو (  CLP ،ARCاو  )VGDموخه دا وه چې دا تشه په ډول
ډول پایلو سره ډکه کړی.
په ټولو درې مواردو کی په افغانستان کې د ژوند د مهارتونو او معیشت زده کړو او په بنګله دیش کې دوه پروګرامونو (  CLPاو )VGD
 په تیره بیا ښځی د اقتصادی مداخلو د زده کړو هدف ګرځولی وی تر څو په دی وپوهول شی چې د مهارتونو او زده کړی نه شتونددی سبب شوی چې د کار په بازار او عاید راوړونکو فرصتونو کې ،او همدا ډول د پراخ ټولنیز انکشاف په پوهاوی یا زده کړی کې،
په داسی حال کې چی تمرکز یی په روغتیا ،تغذیې او حقونو باندی دی ،د هغوی مخنیوی وشی.
مثبتی اغیزی په تیره بیا د  CLPپه زده کړو کې تر سترګو کیږی ،چی د معیشت د فرصتونو په ډولونو کی چی کورنۍ پکی بوختی دی
یو بدلون هم راوستلی دی چې له کرنیزو فعالیتونو څخه د ډیر عاید الس ته راوړل او همدا رنګه د تغذیې سمون موندونکی تنوع او
د فصلونو په جریان کی د لګښت آسانه کول د هغو له جملې څخه دی .په نتیجه کی د پرمختللو مهارتونو او پوهی رامینځ ته کیدل
چی د پراخو او همغږو مداخلو لکه د لومړنی پانګی او اوږدمهاله مالتړ درلودل -ورسره یو ځای دی ،د دغو مثبتو پایلو کلیدیعامل ګڼل کیږی.
د افغانستان په  ARCزده کړو کې هم مثبتی پایلی لیدل کیږی ،چی د ګټه اخیستونکو په مینځ کی یی روغتیائي پوهه ،د سواد زده
کړی مهارتونه او په حقونو پوهاوی خپاره کړل .ځینی ځوانو ښځو خپله نوی پوهه پخپل ورځنی ژوند کې په کارولی  ،هغوی ډاکترانو
ته د ناروغتیا په وخت کی مراجعه کړی ،خپلی شخصی او د کورنۍ حفظ الصحی ته یی پاملرنه کړی او د کورنۍ له ماشومانو سره
یی د ښوونځی په سبقونو کی مرسته کړی ده .خو سره له دی نوموړو زده کړو د ډیرو ګټه اخیستونکو مهارتونه او تخنیکی پوهه لوړه
کړی نه ده چې په کار او روزګار بوخت شی او عواید الس ته راوړی.
یوه کلیدی ستونزه چې پیژندل شوی د زده کړو په وړوالی پوری اړه لری .په افغاستان کې د معیشت د زده کړو محتوی او وړاندی کول
هومره مناسب نه وو چې ښځي وکړای شی د پروګرام له پای ته رسیدلو وروسته عاید راوړونکی فعالیت وکړی .ډیرو ګټه اخیستونکو
وویل چې د هغوی مهارتونه دمثال په توګه په خیاطی کې دې کچې ته رسیدلی نه وو چی د پیسو (اجوری) په مقابل کې جامی وګنډی؛
یو څو ښځو چې وکړای شول خیاطی د یو کسب په توګه غوره کړی ،داسی معلومیږی چې له زده کړی مخکی دخیاطی په اساساتو
پوهیدل .په  VGDکې هم ورته خنډونه پیدا شول :په داسی حال کې چې ښځی د پروګرام په مودې کې په اقتصادی فعالیتونو کی
بوختیدلی ،داسی ویل کیدل چی زده کړی په سیمه کې د معیشت د فرصتونو لپاره بس او وړ نه وی ،او هغه خنډونه یی له مینځه نه
وړل چې ښځي ورسره مخامخ وی .د مثال په توګه ،زده کړو د کور او کور په شاوخوا کی د ترکارۍ په رواجولو تاکید کاوه په داسی
حال کې چی ښځو ځمکه نه درلوده چې خپلی زده کړی هلته عملی کړی.

5 5.2.3تولیدوونکو شتو پانګی ته السرسی
محدوده السرسی یا تولیدی فزیکی شتو او مالی پانګی ته نه السرسی د محرومیت او بی برخیوالی کلیدی عوامل دی ،چی نه یوازی
د عاید نه شتون بلکې ټولنیز فرهنګی معیارونه ،پالیسۍ او جوړښتو نه یی ال زیاتوی .په تولیدی ظرفیت کی پانګونه کوالی شی د
ټولنیز جالوالی عوامل له مینځه یوسی چې د ډیرو نیستمنو کسانو ډيره لږه شته یی سبب ده ،په خاصه توګه د هغو کسانو لپاره چې
غواړی د یو پراخ تشبث د یوې برخی په توګه فعالیت وکړی او باید په ځانګړو اقتصادی ،ټولنیزو او جوړښتی عواملو پوه وی چی د
معیشت په الس ته راوړلو کې د هغوی په وړتیا تاثیر کوی.
په دی څیړنه کې یوازی یو پروګرام تر سترګو شو چې د پروګرام ګډون کوونکو ته د مستقیم انتقال له الری تولیدی او شتو ته السرسی
ډیروی .د  CLPپروګرام دارایی وړاندی کوی او د ښځو او د هغوی د کورنۍ مالتړ کوی ترڅو د کرنی له الری عاید الس ته راوړی او
د هغوی تکیه د کار په ورځنی مزد کمه کړی .دغه د دارایی انتقال له عایداتی مالتړ ،پوهی او ټولنیزی شبکی سره یو ځای دی او د
معیشت د تنوع او فصلی لګښت په وړتیا باندی مثبتی اغیزی لری.
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ځینی پروګرامونه کریدت ته د ګټه اخیستونکو السرسی په پروګرام کې د ګډون په موده کې په غیر مستقیمه توګه تقویه کوی .منظم
نغد عاید ته السرسی ،د بیلګی په توګه ،غریبو خلکو ته د کریدت الس ته راوړنه او غیر رسمی کریدت ته السرسی آسانه کوی .په
نیپال کې یو شمیر ګټی اخیستونکی تاکید کاوه چی ماشومانو ته د مرستی پروګرام هغوی ته داوړتیا ورکړی چی غیر رسمی پورونو
یا کریدت ته السرسۍ پیدا کړی .دا موضوع په تیره بیا د ښځو په مورد کې صدق کوی ،چی غالبا د نغد عاید نور اشکال نه لری چی
د پور لپاره د تضمین په توګه ورڅخه ګټه واخلی .داسی ښکاری چې په  CLPپروګرام کی د دارایی انتقال مرسته کړی چې د کریدت په
الر کې موانع له مینځه یوسی :د ګډون کوونکو  ٪ ۱۳د کریدت غوښتنه کړی ده .په لیری پرتو ټولنو کی ،چیرته چې رسمی جوړښتونه
لکه بانکونه یوازی د ولسوالیو په مرکز کې موجود دی ،غیر رسمی مالی منابع ډير اهمیت لری.
په هر صورت په افغانستان کی شواهد ښیي چی داسی اقدامات چې تولیدی ظرفیتونه لوړ کړی لږ او محدود دی په تیره بیا چې
یوازی یوه تنګه طریقه مخ ته نیول شوی وی .د بیلګی په توګه ،ډیرو ګټو اخیستونکو ویل چی کریدت ته لږ الس رسی ،زده کړی او
خوځښت ته د ښځو په الر کی محدودیتونو هغوی ته د کار او عاید ترالسه کول ډیر سخت کړی دی .ددې خبری معنا داده چې د کار په
بازار کې د ښځو ګډون نه یوازی په عمومی توګه د مهارتونو د سمون بلکې تولیدی دارایی او د خوځښت حقونو ته رسیدل د ښځو
له خوا ډیره وړتیا غواړی .د غیر رسمی ټولنیزو او جنسیتی معیارونه له مخې نوموړی خنډونه په تفصیل سره تر بحث الندی نیسی.
دغه ټولنیز فرهنګی خنډونه د بنګله دیش په شرایطو کی هم لیدل کیږی :د پروګرام د مثبتو اغیزو سره سره ،عمده مالحظه داده چې
 CLPترکوم ځایه کوالی شی د ښځو لپاره د معیشت واقعی بدلونونه او فرصتونه برابر کړی ،که چیری هغه خنډونه چې دوی د ځمکی
په اجاری او بازار ته د توکو د وړلو په برخه کی ورسره مخامخ دی ،په نظر کې ونیول شی.

5 5.2.4د خدمتونو په وړاندی کولو کې جوړښتی خنډونه
دوه الری وجود لری چی پالیسی مداخلی وکړای شی روغتیایی خدمتونو ،زده کړو او نورو مهمو خدمتونو ته السرسی اصالح کړی.
لومړی ،هغوی کوالی شی د افرادو عاید زیات کړی او خلک خدمتونو ته د السرسی لپاره الزم ارزښت یا بیه په غاړه واخیستی شی،
مثال ددی وړتیا ولری چی د ګټی اخیستنی لګښت ،غیر رسمی او داسی نور لګښتونه ،لکه ترانسپورټ ،درمل ،غذا ،د ښوونځی
قرطاسیه او یونیفورم په ځان ومنی .د شواهدو لویه برخه څرګندوی چې د ټولنیزی مرستی د پروګرامونو له الری د کورنۍ د عاید
زیاتوالی ،په اساسی توکو او خدمتونوکې ،د زده کړی او روغتیا په شمول ،د کورنۍو لګښت زیاتوی.
دوهم ،روغتیا او زده کړی ته السرسیاو له هغو څخه ګټه اخیستنه هرو مرو نه یوازی د انفرادی توانایی د سمون له الری بلکی د عامه
خدمتونو د طرحی او تطبیق له الری باید ښه والی ومومی .حکومتونه کوالی شی د سیستمونو او اقداماتو له الری خدمتونه برابر او
هغوی ته په ځای او عادالنه السرسی رامینځ ته کړی .د مثال په توګه ،د ټولنیزی روغتیا حمایت -د بیمی پراساس عامه او خصوصی
طرحی -د ټولنیز حمایت مهمی وسیلی دی چې روغتیایی خدمتونو ته السرسیته انکشاف ورکوی.
د  RSBYطرحه په هند کې غواړی روغتیایی خدمتونو ته السرسی اصالح او جوړ ښتیز کړی .نوموړی طرحه دغې موخې ته رسیدل د
انفرادی وړتیا د اصالح پرځای د بشپړ خدمت د وړاندی کولو د سیستم له الری ،تعقیبوی .دغه طرحه په خاصه توګه نیستمنی او
څنډی ته شوی کورنۍ په نظر کې نیسی او د بیمی د مکانیزم له الری سبسایډی شوی روغتیا ته السرسیآسانه کوی .څیړنه څرګندوی
چې نوموړی طرحی په روغتون کې د کورنۍو د درملنی هغه لګښت ټیټ کړی چې د نیستمنو کورنۍو لپاره له «مصیبت» څخه ډک
روغتیایی لګښت ګڼل کیده.
سره له دی ډیر نور خنډونه ټولنیز یوځایوالی ته د رسیدلو لپاره د طرحی اغیزمنتوب محدود کړی دی .د څیړنی موندنی څرګندوی چې
طرحی د روغتیا ټول مالی مصارف په اساسی توګه لږ کړی دی .په خاصه توګه ،روغتیایی بیمه د ګټو اخیستونکو له خوا د لګښت
یوه برخه په غاړه اخلی ،او د مالی بار مهمه برخه هغوی ته پریږدی .په حقیقت کې ،د ټولنیز جالوالی عوامل د پروګرام په پایلو کې
خپلو اغیزو ته دوام ورکوی .څنډی ته شوی ډلی طرحی ته درسیدلو په الر کی له لویو خنډونو سره مخامخ کیږی (د لیستونو د جوړولو
په اړه معلوماتو تل هغو سیمو ته نه رسیږی چې ټیټه طبقه هلته ژوند کوی) او نوموړی ډلی د نورو ټولنیزو ډلو په پرتله چی له طرحی
څخه استفاده کوی د ګټه اخیستونکو له حقونو څخه د بی خبرۍ او همدا رنګه د ترانسپورټ د مصارفو نابرابر بیرته ادا کولو په سبب
له خپل جیب څخه تر ټولو لوړ مصارف کوی .دا موضوع په دی معنا ده چې د څنډی ته شوو په مقابل کې ټولنیز فرهنګی تبعیض په
روغتیایی سیستم کې هم الره لری او ددې پرځای چی ټولنیز جالوالی ورک کړی ،هغه ګویا ابدی او دایمی کوی.

ټولنیز مالتړ او د کار پروګرامونه څنګه په ټولنیز یوځایوالي کې ونډه اخلي؟
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یوازی روغتیا او زده کړی ته السرسی د بشری وړتیا د سمون او د اقتصادی او ټولنیزو فرصتونو د زیاتوالی په معنا نه ده .بل ډیر
جدی عامل د ښه کیفیت لرونکو خدمتونو ته رسیدل دی .د مثال په توګه ،په نیپال کی نیسمتن کسان نشی کوالی د روغتیا هغو
مرکزونو ته چې ښه خدمتونه وړاندی کوی او اکثرا د سیمو په مرکز کې موقعیت لری او د روغتیایی خدمتونو او د ترانسپورټ په
مقابل کې د ډیرو پیسو لګښت غواړی ،ځان ورسوی .په نتیجه کی غریب ،څنډی ته شوی او لیری پرتی ډلی یوازی د ټیټ کیفیت
روغتیایی خدمتونو باندی اکتفاء کوی.
په همدی توګه ،نیپال دوه ډوله د زده کړی سیستم لری :یو عامه سیستم د غریبانو لپاره او بل خصوصی سیستم د هغو کسانو لپاره چی
وسه یی لری .څیړنی په کارنالی کې ښیي چې د پیل نامنظم وخت ،کمزوری جوړښت ،د کتابونو نه شتون او د کارکوونکو لږ تیاری ،او
کمزوری انګیزه او مشوق د عامه ښوونځیو خصوصیت دی .کیفیت هم په السرسی اغیزه لری :ډیرو ګټه اخیستونکو څرګنده کړه چی د
ټیټ کیفیت په سبب نه غواړی چی خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږی .دا خبره په دی معنا ده چی پالیسۍ او پروګرامونه نشی کوالی
ټولنیز جالوالی یوازی په توانایی (او السرسی) باندی د تمرکز له الری له مینځه ویسی؛ دا هم ډيره مهمه ده چی هغه عوامل کوم چې
د خدمتونو په کیفیت اغیزه کوی ،او د ټولنیز جالوالی مالتړ کوی ،په نظر کی ونیول شی.

5 5.2.5ټولنیزه پانګه
ټولنیزه پانګه په عمومی ډول د هغو معیارونو او شبکو په معنا ده چې ټولنیز عمل یا فعالیت آسانه کوی (وول کاک او نارایان)۲۰۰۰ ،
او یو له هغو عواملو څخه دی چی د ټولنیز جالوالی /یوځایوالی په پایلو اثر کوی .په ټولنیزی پانګی باندی د اغیزی په تحلیل کې،
څیړنی ټولنیزی اړیکی ،د میشتو کسانو ترمینځ متقابل عملونه ،په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون او په ډلو کې غړیتوب وسپړل.
ټولنیزی اړیکی او ټولنیزی شبکی د «سرچینی» او «پانګی» (یا ټولنیزی پانګی) په توګه وپیژندل شوی چی هوساینه آسانه کوی
(کولیمن .)۲۰۰۰ ،ټولنیزه پانګه خلکو ته وړتیا ورکوی چې سرچینی شریکی کړی او په عامه فعالیتونو کی بوخت شی او په دی توګه
د خلکو اړیکی له یو بل سره ټینګ کړی .ټولنیزی اړیکی د نږدی خپلوانو او قومی ډلو ترمینخ وجود لری؛ هغوی په عین حال کی د
ټولنیزو مختلفو ډلو ترمینځ هم موجودیت لری .د ګروپونو ترمینځ اړیکی له ټولنیز یووالی او همدا رنګه سایکولوژیکی او مادی
هوساینی سره مرسته کوی .برخالف ،محدود ټولنیز اړیکی اقتصادی نه خوندیتوب ،ټولنیز تاوتریخوالی او شخړو ته وده ورکوی.
داسی انګیرل کیږی چې د ټولنیز حمایت له الری د عاید مالتړ له څنډی ته شوو خلکو سره مرسته کوی چې په ټولنیزو پیښو کی ګډون
وکړی او ټولنیزی شبکی غښتلی کړی .لږ عاید کوالی شی په ټولنیز ګډون باندی اغیزه وکړی او په تیره بیا د ټولنیزو شبکو په ساتلو
او په دودیزو جشنونو او مراسمو کې د خلکو ګډون محدود کړی .ښه اقتصادی موقف کوالی شی په ټولنیزو فعالیتونو کی چې په
هره ټولنه کې د اهمیت وړ دی ،د ګډون توان ډیر کړی .فعال ټولنیز ګډون پخپل وار کوالی شی ټولنیزی پانګی ته یعنی اعتماد او دوه
اړخیزو اړیکو ته وده ورکړی چی په ټولنه کې مختلف افراد سره نږدی کوی.
د څیړنی موندنی د دغې ادعا چې ټولنیز حمایت کوالی شی ټولنیز ګډون ته وده ورکړی ،لوی مالتړ کوی .په  CLPاو  VGDکی عاید
راوړونکی مالتړ د ټولنی په فعالیتونو لکه ټولنیزی کتنی او دودیزو مراسمو مذهبی نمانځنو په ډلو کی غریتوب کی د ګډون له
زیاتوالی سره مرسته کړی ده .دغه اغیزی د ګټه اخیستونکو او د هغوی د کورنۍو د مالی ظرفیت د لوړوالی په نتیجه کې رامینځ
ته شوی چې هغوی ته یی وړتیا ورکړی ترڅو نوموړو مراسمو ته سوغاتونه جوړ کړی او نوی جامی ولری .د ګټه اخیستونکو ډیری لږ
شمیری د کوچنیانو د مرستی له پروګرام څخه د مراسمو د فعالیتونو د مستقیم مالی تمویل لپاره ګټه اخیستی ده؛ په ډیرو مواردو
کی نوموړی پروګرام د کورنۍو په ټولو مصارفو کې ،د ټولنیزو فعالیتونو د لګښت په شمول  ،مرسته کړی ده.
په هند کی ،د کورنۍو د مالتړ شبکه د  RSBYد غړیتوب له الری تقویه شوی ،ځکه چی ګټه اخیستونکی له خپلو کلیوالو او ګاونډیانو
څخه مالتړ ترالسه کوی او د درملنی لپاره پیسی له خپلی ټولنی څخه الس ته راوړی .داسی بریښی چې له  RSBYڅخه ګټه اخیستونکی
د یوی ډلی غړیتوب هم لری چې کوالی شی د غیر رسمی سپما کوونکو ډلو یا له هغو ډلو سره یوځای شی چی خپل ځان سره پخپله
مرسته کوی.
مداخلو د پروګرام د ګټه اخیستونکو ترمینځ متقابل عمل نه یوازی د خاصو ګټو د انتقال له الری بلکی د ګټو د انتقال د واقعی
جریانونو له الری لوړ کړی دی .په نیپال کی د انتقال او د انتقال د راټولولو پروسی د ټولنی د غړو او په تیره بیا د ښځو ترمینځ متقابل
عمل او خبرو اترو ته انکشاف ورکړی دی .په افغانستان کې ،ګټه اخیستونکو د خپلو دوستانو او آشنایانو حلقه په عامه فعالیتونو
کې د ګډون په نتیجی کې لویه کړی ده.
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د پالیسی مداخلی کوالی شی په ټولنیزو کړو وړو او اړیکو باندی دګټه اخیستونکو د ټولنیزی او اقتصادی وضعی د بدلون په نتیجه
کې هم مثبته او هم منفی اغیزه وکړی .په هغه صورت کې چې تطبیق شوی پروګرامونه ټولنیزو فرهنګی معیارونو ته ګواښ وکړی نو د
تاوتریخوالی توقع شته ده .د مثال په توګه په افغانستان کې د  ARCد زده کړو ګډون کوونکی احساس کوی چې د ټولنی د غړو له خوا
له دوی سره په خورا درناوی او احترام سلوک کیږی ،خو سره له دی هم د ښځو ډيره کوچنی ډله وایی چې دوی فکر کوی چې په ټولنه کې
له دوی سره تاوتریخوالی ډیر شوی دی .په ځینو مواردو کې دغه تاوتریخوالی د هغو نجونو له خوا دی چې په کورس کی یی د شمول
امکان نه دی پیدا کړی؛ په نورو مواردو کې دغه وضعه د ټولنی د محافظه کارو غړو د کړو وړو پایله ده چې د کورس له محتویاتو
سره توافق نه لری .په بنګله دیش کی د  CLPګډون کوونکو د ځمکی او منابعو پر سر د ډیرودونکو منازعاتو په هکله رپوټ ورکړ چی
د هغوی په نظر د ټولنیز تاوتریخوالی د شدت سبب کیږی.
نوموړی موندنی جوتوی چې ټولنیز حمایت کوالی شی د کورنۍو او افرادو له هوساینی څخه نه یوازی د غذا او ضروری خدمتونو له
نظره بلکی په ټولنیزو اړیکو باندی د اغیزو له نظره هم مالتړ وکړی .دا موضوع د ټولنیز حمایت په مداخلو داللت کوی -په تیره بیا که
وکړای شی د ډیرو عوایدو مالتړ وکړی یا ډیر عواید رامینځ ته کړی -چی کوالی شی د ټولنیزی پانګی د تقویې د عامل په توګه کار
ورکړی .دا خبره په خپل وار د څنډې ته شوو خلکو د ژوند کیفیت لوړوی او غیر رسمی ټولنیز مصئونیت تقویه کوی چې د بحرانونو
په وخت کې په اغیزمنه توګه د هغوی مالتړ وکړی.
په داسی حال کی چې د ګروپونو ترمینځ شته ټولنیزی شبکی تقویه کیږی او د څنډی ته شوو خلکو غځیدنه او یو له بل سره اړیکی
پراخوالی مومی ،د ډلو ترمینځ ټولنیزی اړیکی د پالیسۍ د یوې مهمی ستونزی په توګه پاته کیږی .زمونږ موندنی په تیره بیا د وړو
ډلو ترمینځ د ټولنیز ګډون او ټولنیز متقابل عمل په هکله مثبت نتایج ښئي ،خو بیا هم مداخلو اوسنی ویش چی ټولنیز توپیر ،زیان
مننه او کمزوری دایمی کوی ،جوړ نه کړ .په محلی ټولنو کې د افرادو یا ټولنیزو ډلو ترمینځ د قدرت ویش د سرچینو او پریکړو او
د نابرابری د درجو په ټاکلو کې ټاکونکی نقش لری .د اوسنی جوړښت بدلون ،چی نیستمن خلک یی له فرصتونو ،غږ پورته کولو او
پریکړه کولو څخه محروم کړی دی ،د هغوی د یو ځایوالی اساسی کیلۍ ده.
شواهد ښیي چي ځینو مداخلو د ټولنی له هغو غړو سره کارکول چې د هغوی له قومی/مذهبی ساحی څخه جال او بهر دی ،او همدا ډول
له محلی مامورینو سره په متقابل عمل کې ،په ډيریدونکی باور کې مرسته کړی ده .د مثال په توګه په بنګله دیش کې د  VGDد ګټه
اخیستونکو ښځو  ٪ ۷۴احساس کوی چې د ټولنی د غړو په هکله چې له هغوی سره قومی /مذهبی اړیکی نه لری ،باور ډیر شوی دی؛
 ۶۸په سلو کی وویل چې د محلی حکومت له مامورینو سره یی په خبرو کولو کې باور زیاتوالی موندلی دی.
په هر صورت ،لږ شواهد شته چی په پروګرام کې ګډون د تاثیر له زیاتوالی یا د قدرت د جوړښت په ماتیدو کی ،چې غریبان د ټولنی له
مهمو پریکړه کوونکو جریانونو څخه جال کوی ،کوم خاص نقش لوبولی وی .په داسی حال کې چې ټولنیز حمایت او د کار پروګرامونه
کوالی شی ټولنیزی اړیکی غښتلی کړی ،څیړنی په ټولنی کې د پریکړو په کولو کې د خلکو ګډون یا د هغوی د غږ په پورته کولو کې
کوم مهم بدلون نه دی څرګند کړی .په حقیقت کی ،له بنګله دیش څخه شواهد څرګندوی چی په محلی پریکړو کی ګډون او اغیزی د
نخبګانو په انحصار کې پاته شوی دی.

5 5.2.6ټولنیز او جنسیتی غیر رسمی معیارونه او چلندونه
غیر رسمی ټولنیز معیارونه او چال چلند هڅه کوی په کورنۍو او ټولنو کې د اشخاصو موقف وټاکی .دوی په هغو شرایطو اغیزه کوی،
په کومو کی چې افراد کوالی شی سرچینو ،پریکړه کولو او ټولنیز سیاسی ګډون ته ،د افرادو د ټولنیز او شخصی خصوصیاتو ته په
پاملرنی سره -د مثال په توګه جنسیت ،نژاد ،دین ،قومیت او عمر سره په ارتباط کې -الس پیدا کړی.
څیړنه څرګندوی چې مداخلو بری ونه موند چې شته ټولنیزو او جنسیتی معیارونو ته چې د ټولنیزو ډلو ترمینځ توپیری چلند او نا
مساوی اړیکی رامینځ ته کوی ،بدلون ورکړی په واقعیت کې دغو معیارونو ډیر ځله د مداخلو په پایلو باندی منفی اغیزه کړی ده.
د روغتیایی خدمتونو په تمویل او د  RSBYله طرحو او له روغتونونو څخه په ګټه اخیستنه کی د ټولنیزو ډلو ترمینځ توپیر او تبعیض
پوره څرګند دی .د مثال په توګه ،په هند کې ټولنیز تبعیض په ځینو ډلو کی له حقونو څخه د محدود پوهاوی او د حق غوښتنی د کمزوری
روحیې سبب شوی دی .له څنډی ته شوو ډلو څخه ګټه اخیستونکو څرګنده کړه چې د  RSBYپه لیست کی د شاملیدو په وخت کې له
مشخصو ستونزو سره مخامخ شوی دی .په دغو ستونزو کې د لیست نیولو له نیټی او ځای څخه د معلوماتو نه درلودل شامل دی او
ځینی ځواب ورکوونکو څرګنده کړه چې ځینې وختونه په هغو ځایونو کې چې ټیټه طبقه ژوند کوی خبرتیاوی او اعالنونه نه دی شوی.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

ډالت او مسلمانانو په سروې کې ځواب ورکوونکو څرګنده کړه چې د  RSBYپه طرحه کې له خپل قانونی حق څخه چې وړیا ترانسپورت
دی هیڅ خبر نه وو؛ حتی هغه ګټه اخیستونکی چې له خپل دغه حق څخه خبر هم وو ،تل یی د ترانسپورټ مصارف تر السه کړی نه دی.
ښکاره تبعیض د خدمتونو په وړاندی کولو کې هم څرګندیږی .د  RSBYله خوا د درملنی خدمتونو په وخت کې ډالت او مسلمعنان له
ډیر تبعیضی چلند سره مخامخ کیږی .د بیلګی په توګه ،د ټیټی طبقی یوازی نیمایی ګټه اخیستونکی چی د  RSBYپه روغتون کې یی
درمنله شوی ،وایی چې د نوموړی خدمت سمبالوونکو د مسلمانو ګټه اخیستونکو د  ٪ ۶۵او د پورته طبقی د  ٪ ۸۵په پرتله ،دوی ته
کافی پاملرنه کړی ده.
له افغانستان څخه موندنی ښکاروی چې د کار په بازار کې د ښځو بوختیا د ټولنیزو معیارونو له خوا ،چې د جنسیت نقش نارینه وو
او ښځو ته د دوی په کورنۍو او ټولنه کی توصیه کوی ،محدوده شوی ده .په دی توګه ،موجوده ټولنیز معیارونه نارینه د کورنۍ عمده
ډوډی ګټونکی ګڼی ،او ښځی چې له کور څخه بهر کار کول ورته ډیر محدود دی ،د کور په چارو کی ايساری شوی دی .عالوه پر دې،
ښځي د زده کړو  ،پانګې ،اوبازار فرصتونو ته السرسی نه لری چې د پریکړو په کولو کې برخه واخلی ،کار وکړی او ځانته عاید ولری.
یوازی د ښځو د مهارتونو سمون ددې لپاره کافی نه ده چې هغوی ته له اقتصادی فرصتونو څخه د ګټی اخیستلو توان ورکړی.

5 5.2.7حکومت کول
د حکومت کولو فضا او محیط د قانون د حاکمیت د ایجاد او د هغه د ساتلو لپاره خورا لوی اهمیت لری ترڅو په عامه موسسو کې
حساب ورکول او روڼتيا تامین شی او ښاریان باور پیدا کړی چې ټولنیزو فرهنګی سرچینو او حکومتی مداخلو ته السرسی لری او د
هغو وړ ګڼل کیږی .څیړنی تحلیل کړی چې آیا د ټولنیز حمایت مداخلو د حکومت په اوسنی چلند کې لکه د پریکړو په کولو کې د محل
ګډون او د خلکو د غږ په اوریدلو کی کوم بدلون راغلی که څنګه.
موندنی له بنګله دیش او هند څخه په کلکه څرګندوی چې د جنسیت ،طبقی او فقر پراساس ټولنیز جالوالی عمده خنډ دی ،او غټان
یا د خاصو اړیکو خاوندان د پخوا په شان پریکړو کولو ته ،د مثال په توګه ټولنې کې د منابعو او سرچینو ویشلو ته ادامه ورکوی.
البته ډیرې محدودې نښی نښانی شته چې ټولنیزو حمایتی مداخلو په ټولنه کې د پریکړو په کولو کې د ګټه اخیستونکو د ګډون او د
حکومتی خدمتونو وړاندی کوونکی حساب ورکولو ته په اړ کولو کې ډير لږ بدلون رامینځ ته کړی دی .د مثال په توګه ،د هند په مورد
کې مطالعه ښيې چې حمایت کوالی شی د خلکو غږ په محلی حکومت کې غښتلی کړی .د چال چلند کورنۍ د کنټرول کورنۍو په نسبت
لږ څه ډیر حکومتی مقامونو ته د ستونزو او مسئلو په هکله خبری کوالی شی (که څه هم نوری موردی مطالعی دا ډول اغیزی نه ښيي).
په عین حال کې داسی شواهد هم شته چې ټولنیز حمایت په واقعیت کې د خلکو وړتیا د خپل غږ په پورته کولو او له حکومت څخه د
ستونزو په حل کولو کې مرسته غوښتل کمزوری کوی .د  CLPګډون کوونکو داسی احساس درلود چې محلی شورا تر ډیرې کچې پوری
دوی له نظره غورځولی او د دوی هیڅ ډول ټولنیز حمایت یی نه دی کړی ځکه فکر کوی چې ګډون کوونکی الپخوا د یوې ( NGOغیر
حکومتی موسسی له خوا) له خوا حمایت شوی دی.
له نیپال څخه موندنې څرګندوی چې د عامه سکتور کمزوری جوړښتی ظرفیت او د حکومت ناتوانه چلندونه د ټولنیز حمایت په
پروګرامونو تاثیر کوی او د هغوی موثریت کمزوری کوی .په کرنالی کې ګټه اخیستونکی د مرستو یوه برخه په نامنظمه توګه الس ته
راوړی .دا موضوع نه یوازی د دوی د مصارفاتی اړتیاوو په رفع کولو کې د هغوی په وړتیا اغیزه کوی بلکې د  VDCد رهبرانو په هکله
چی د ګټو په انتقال کی دخیل دی منفی تصور رامینځ ته کوی .په همدی توګه ،په بنګله دیش کې د  VGDګډون کوونکو د تطبیق په
ستونزو خبری وکړی چې د محلی حکومت په هکله یی منفی تصورات رامینځ ته کړی دی .دا خبره په دی معنا ده چې د ټولنیز حمایت
انتقال ښایی نه یوازی په پوره توګه خپلو موخو ته ونه رسیږی بلکې د دولت -ټولنی اړیکو ته د یو داسی محیط په نشتوالی کې چې د
ښاریانو حقونه وساتی او د محلی الرښوونکو له خوا حساب ورکول او روڼتوب ته انکشاف ورکړی ،زیان ورسوی.
د څیړنی موندنی څرګندوی چې ټولنیز حمایت کوالی شی د مرکزی حکومت له خوا مساعد نظر سره مرسته وکړی .شواهد ښيي چې ګټه
اخیستونکی په هند ،بنګله دیش (  )CLPاو نیپال کې د مرکزی حکومت په هکله مثبته انګیرنه لری .هغوی فکر کوی چې ټولنیز حمایت
ددې ښکارندوی دی چې حکومت ددوی د ټولنیز اقتصادی حالت په هکله د مسوولیت احساس کوی .د مثال په توګه د  ٪ ۷۰ RSBYګټه
اخیستونکی وایی چې  RSBYد هغوی تصور د هند د حکومت په هکله ښه کړی دی .په همدی توګه په نیپال کی  ٪ ۹۳ګټه اخیستونکی
داسی احساس لری چې له ماشومانو سره د مرستی پروګرام ددې ښکارندوی ده چی حکومت د دوی د ټولنیز اقتصادی وضعیت په
هکله ښه چلند لری.
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په زړه پوری خو دا ده چی په نیپال كې په محلی کچه د ګټو د رسیدلو منفی تجربی د دوی په هكله د مرکزی حکومت په تصور باندی
منفی اغیزه نه کوی .په خاصه توګه ،ځواب ورکوونکو په مرکزی حکومت باندی د محلی چارواکو د کمزوری تفتیش او د پروګرام
د اصولو د نه عملی کولو له کبله انتقاد نه کاوه .بله په زړه پوری موندنه دا ده چې که څه هم  CLPد نړیوالو مرسته کوونکو له خوا
تمویل کیږی او تطبیق یی د ( NGOsغیر حکومتی موسسو) پرغاړه دی ،د ټولنیز حمایت الس ته راوړل ،صرف نظر له دی چی څوک یی
برابروی ،د نیستمنو ښاریانو په مینځ کی د حکومت په هکله له ال ډیرو مثبتو انګیرنو سره مرسته کوی.

ټولنیز مالتړ او د کار پروګرامونه څنګه په ټولنیز یوځایوالي کې ونډه اخلي؟

29

2014

.6

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

6پایلی او د پالیسی مفاهيم

هغه شواهد چې په دې لیکنه کې وړاندی شوی دی د پالیسی او کړو وړو لپاره مهم مفاهیم لری .لکه چې په تیره برخه کې وویل
شو ،نوموړی برخېپه ټولنیز جالوالی باندی د ډول ډول ټولنیزو حمایتونو او د کار د وسایلو اغیزی تر بحث الندی نیولی دی .د هغو
شرایطو تحلیل چی پراساس یی پروګرامونو هوساینه سمه کړی او همدا رنګه یی د جالوالی د عواملو په تغیر کې مرسته کړی ده ،په
نوموړو بحثونو کې شامله دی.

11 1

1په ټولنیز یوځایوالی کې د ټولنیز مصئونیت او د کار د پروګرامونو برخه

لکه چې په پخوانی برخه کې ولیدل شو ،مداخلو په څلور واړو هیوادونو کې د هوساینی په پایلو كې په مختلفو کچو مرسته کړی ده.
په عمده مرستو کې په هند کې د کورنۍ د روغتیایی لګښتونو ټیټول ( )RSBY؛ اصالح شوی غذایی خوندیتوب او تولیدی ظرفیت
(  CLPپه بنګله دیش کی)؛ د پوهی ډیریدل او په ټولنیزو اړیکو کی سمون (په افغانستان کی د  ARCزده کړی)؛ او د کورنۍو په لګښت
کې کوچنۍ مرسته (په نیپال کې د ماشومانو د مرستی پروګرام)؛ شامل دی.
په موردی مطالعاتو کی مداخلو د ټولنیز جالوالی د ځینو عواملو له حل سره مرسته کړی ده .په هند کی  RSBYپروګرام د عامه روغتیا
د بیمی د امتیازاتو له الری بشپړه روغتیایی پاملرنه جوړښتی کړی ده .دغه اقدامات غواړی روغتیایی امتیاز د غریبو او څنډی ته
شوو خلکو لپاره په جوړښت او ساختار کې د بدلون له الری تامین کړی .د خلکو په هوساینه کې د نوموړی پروګرام د مرستې کچه د
روغتیایی بیمې په اقداماتو او اندازی پوری اړونده ده چې د ګټه اخیستونکو د مستقیم لګښت په کمولو کې یی لری .په بنګله دیش
کی ،د  CLPد پروګرام له الری د دارایی (شتو) انتقال کوالی شی په بالقوه توګه دوام لرونکی بدلون د کرنی په سکتور کی ،په تیره بیا د
ښځو لپاره وپاروی.
زمونږ په موردی مطالعاتو کې ټولې مداخلې ټولنیزي پانګی ته چې له ټولنیز ګډون او ټولنیز متقابل عمل څخه د ګټې اخیستونکو
ترمینځ د ټولنیزو ګروپونو له ګټو څخه عبارت دی ،انکشاف ورکړی .د ټولنو ټولنیز جوړښت ته په پاملرنی سره دا یوه مهمه الس ته
راوړنه ده چی خلک یی منابعو او امنیت ته د السرسیلپاره استعمالوی .دا خبره هغه انګیرنی چې ډیر ځله د نغدی انتقال پټ قوت او
د نورو ټولنیزو مالتړ کوونکو پروګرامونه تاییدوی چې د ټولنیزی پانګی سره مرسته کوی .په زړه پوری ده چې په ټولنیزه پانګه کې
مرسته په هیڅ پروګرام کې ښکاره مستقیم هدف نه ده ،بلکی د ګټه اخیستونکو لپاره موثر ارزښت ګڼل کیږی .په افغانستان کې د
 ARCپه مرکزونو کې ټولنیز کول د پروګرام په طرحو کی شامل شو ،خو طرحو د  ARCپه زده کړو کی د ټولنیزی پانګی په اغیزو کی په
واضحه توګه وړاندلیدنه کړی .سره له دی ،په ټولنیزو اړیکو کی بدلونونه په وړو ګټه اخیستونکو ډلو کی واقع شول نه په مختلفو
ټولنیزو ګروپونو کی .په دی توګه مداخلو په موجوده ټولنیزو ویشنو او نابرابریو باندی اغیزه نه درلودله.
په هر صورت ،موندنو په عین حال کې وښودله چې ،په ډيرو وختونو کی ،مداخلو د جال شوو کورنۍو او افرادو په ژوند او معیشت
کی بدلونونه رامینځ ته نه کړل .مونږ دری عوامل چی پر ټولنیز جالوالی کی د محدودو اغیزو په توضیح کی مرسته کوی تشخیص کړل:
•د اقتصادی ،ټولنیزو او جوړښتی عواملو په منځ کی مینځګړیتوب او وساطت
•مالی منابع او د خدمتونو دوړاندی کولو ظرفیت چې د تطبیق په جریانونو او د پروګرام په پایلو اغیزه کوی.
•د ټولنیز مصئونیت او د کار د وسایلو موخی او خصلت چی کوالی شی د هغو بالقوه اغیزی محدودی کړی.
ددې برخی پاتی قسمت له دغو عواملو سره یوځای د مداخلو په تاثیراتو باندی بحث کوی .دغه تحلیل وایی چي دقیق ډیزاین ،تحویل
ورکول ،د تولید د عواملو مناسبي سرچينې او ظرفیت کوالی شی د مداخلی پایلی لوړی کړی ،خو دا چې ټولنیز حمایت د ټولنیز
جالوالی له نظره کومې نتیجې الس ته راوالی شی محدودیت وجود لری.

6 6.1.1متنی عوامل چې د اغیزو منځګړیتوب کوی
څیړنی د ټولنو پراخ ټولنیز ،اقتصادی ،جوړښتی متن چې په تطبیقی پروسو او پایلو باندی تاثیر لری ،تشخیص کړل .څیړنی ښيي
چې د خاص متن د طرحې /وړاندی کول د مداخلو د تاثیر لوړولو لپاره خورا ډیر اهمیت لری .د مثال په توګه ،د  RSBYد پروګرام طرحه
او تطبیق په نظر کې نه نیسی چې حتی پخپله په پروګرام کی د ډالت او نورو له تاریخی کبله جال کړ شوو ډلو په هکله تبعیض او ټولنیز
څنډی ته کول ،کوالی شی د پایلو د موثریت او عدالت مخه ونیسی.
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په افغانستان کی د  ARCپروګرام داسی انګیرلی وه چې یوازی د مهارتونو مینځ ته راوړل د ښځو لپاره کافی دی چې د کار د بازار
په فعالیتونو کې برخه واخلی .پروګرام هغو جوړښتی خنډونو ته پاملرنه نه وه کړی چې د عاید په الس ته راوړلو کې د ښځو وړتیا
محدودوی .حتی خیاطی چی له فرهنګی اړخه د قبول وړ ده او له ښځو څخه نه غواړی چی له کور څخه بهر کار وکړی -تولیدی عواملو
او پانګی (لکه د خیاطی د ماشین رانیولو) ته ضرورت لری چې ښځي ډیر ډير ځلی له هغو څخه بی برخی دی .د خیاطی د کار او
روزګار پراختیا په بازارونو كې د جامو د خرڅولو ایجاب کوی چی په خاصه توګه د نارینه وو دنده ګڼل کیږی .دا موضوع د ښځو لپاره
ستونزمنه ده ځکه چی هغوی له کور څخه بهر د کار کولو محدودیت سره مخامخ دی او ښایی ددې امکان ونه لری چې په بازار کې د
جامو د خرڅولو لپاره نارینه خپلوان له هغوی سره وی او یا جوړی شوی جامی د هغوی لپاره په بازار کې وپلوري.
له کوچنیانو سره د مرستی پروګرام داسی فکر نه کاوه چې په محالتو کې به کمزوری حساب ورکول د نیپال په کرنالی کی د  VDCد
منشیانو له خوا نه اټکل کیدونکو ،نامنظمو او د مرستو د پیسو د لږی برخی ورکول ،رواج شی .پروګرام کوالی شول غلط مدیریت
د اغیزمنو اقداماتو او په محلی کچه د پروګرام د تطبیق د نظارت او پلټنی او همدا ډول دپروګرام د مقرراتو د جدی تطبیق او د
ښاریانو د حقونو څخه د سر غړونی د مخنیوی له الری ،سم کړی.
له تولیدی منابعو څخه د ډيرو غریبو خلکو بی برخی کول او جالوالی ،او قومی او جنسیتی تبعیض ،د ګټه اخیستونکو لپاره د دوام
لرونکی معیشت په تامین کې د بنګله دیش د  VGDپروګرام نقش کمزوری کړ .په داسی حال کې چې  VGDد کورنۍو په عاید کی مثبت
نقش لری ،ښځینه ګټه اخیستونکو څرګنده کړه چې د نوموړی پروګرام له خوا په کرنه کې د مهارتونو زده کړی د هغوی دمعیشت له
فرصتونو سره مطابقت نه لری ځکه چې د پیل پانګه یا کرنیزه ځمکه نه لری .تر هغو چې دغه ستونزی حل شوی نه وی ،د مهارتونو د
زده کړو اغیزی به ډیرې لږ وی.
دې څیړنی په عین حال کې بریالی کړه وړه او چلند تشخیص کړ .په خاصه توګه ،په بنګله دیش کې د  CLPپروګرام د ټولنیز جالوالی
عوامل په نظر کې نیسی او هغه فرهنګی او ټولنیز خنډونه چې ښځي ورسره مخامخ دی ،په ګوته کوی .ډيزاين او انتقال دواړو د پوهي
او پوهاوي نه شتون د غذايي نه خونديتوب كليدي عوامل ګڼي .سربیره پردې ،پروګرام د اقتصادی او ټولنیزو مهارتونو زده کړی د
دارایی له انتقال سره یوځای کوی .د ټولنیزو فرهنګی خنډونو د پیژندلو او د هغو په له منځه وړلو کې مرسته ،پروګرام بریالۍ كړ چې
په هوساینه کې ډیری بریالۍ پایلی رامینځ ته کړی.
موندنی ښیي چې د مداخلو طرحه او تطبیق باید د محتوی له پلوه خاص وی ترڅو د موجودو ټولنیزو عواملو په نظر کی نیولو سره
چی د خلکو فقر او ټولنیزجالوالی ټاكي د پروګرام موخی الس ته راوړی .پالیسۍ او پروګرامونه باید په محلی ټولنو کې هرو مرو د
ټولنیزو ،اقتصادی ،جوړښتی او حکومت کولو محتوی په پام کی ونیسی.

6 6.1.2مالی سرچینی او د خدمتونو د وړاندی کولو ظرفیت
څیړنی څرګنده کړی ده چې مالی منابع او د خدمتونو د وړاندی کولو ظرفیت د مداخلو د پایلو په موثریت باندی اغیزه کړی ده.
په خاصه توګه ،زمونږ د موردی مطالعاتو پر بنسټ مداخلی همیشه له مناسبو او کافی مالی منابعو او د خدمت د وړاندی کولو
د ظرفیت په واسطه ،لکه چې په الندی مثال کی ښودل شوی ،حمایت شوی نه دی .د کوچنیانو د مرستی پروګرام ،د مثال په توګه،
په نیپال کې ډیر کوچنی دی (د فقر د کرښی له  ٪ ۱۳یا د یوی چرګې له بیې سره مساوی) چی وکړای شی په اساسی توګه د کورنۍ
غذایی خوندیتوب ،د کرنالی سیمی د کورنۍو ډیر زیات فقر ته په پاملرنی سره ،تامین کړی .په هند کې ،د  RSBYطرحه کول او تطبیق
داسی جوړو نه ده چې هغه پراخ خنډونه له مینځه ویسی چی روغتیایی خدمتونو ته له ټولنی څخه د جال شوو ډلو السرسی او له هغو
څخه ګټه اخیستنه رامینځ ته کړی .نوموړی پروګرام د یوې برخی تمویل کوی او د ټول روغتیایی لګښت یوازی یوه برخه برابروی .په
دی توګه ،د ټيټی طبقی ګټه اخیستونکی کورنۍ د نورو ټولنیزو ډلو په پرتله د پخوا په شان له خپل جیب څخه ډیر لوړ روغتیایی
لګښتونه په غاړه لری .د  RSBYد تطبیق جریا ن په کافی اندازی د ټیټی طبقی افرادو ته د معلوماتو د رسولو مالتړ نه کوی ،نو ځکه
هغوی د لست نیولو څخه د نه خبرتیا ،او په پروګرام کې له شاملو روغتونونو څخه د ګټی نه اخیستلو په هکله شکایت کوی .د ډيرو
ګټه اخیستونکو په خبره ،په افغانستان کې د معیشت زده کړی ،نجونو ته د خیاطی دمهارتونو زده کړی چې هغوی ورته اړتیا لری،
که څه هم دا ډول فعالیتونه د هغوی په چوپړ کی هم وی ،اغیزمنی نه دی .له دی خبری داسی استنباط کیږی چې پروګرامونه باید
هرومرو د کافی مالی منابعو او خدمتونو د وړاندی کولو د ظرفیت له الری مالتړ شی ترڅو ټولنیزی جال شوی ډلی کافی ګټه او
مناسب خدمتونه ترالسه کړی.
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6 6.1.3د ټولنیز حمایت او د کار د وسایلو موخی او خصلت
دغو دواړو ټکو یو دریم عامل هم رامینځ ته کړی دی ،او هغه دا دی چې کیدای شی د خاصو موخو او د ټولنیز حمایت او د کار وسایل
د هغوی بالقوه اغیزه یعنی د بدلون مقصد محدود کړی .یوازی ټولنیز حمایت او د کار مداخلی نشی کوالی د فقر او زیان مننی د
خاصو محرکه عواملو مخنیوی وکړی .مهمه ده وپوهیږو چې ډول ډول پالیسی وسایل خاصی موخی او جوړښتی خاصیت لری چی د
هغوی د بالقوه اغیزی کچه ټاکی .د مثال په توګه ،عمده هدف چی د نغدو انتقال کلیدی خاصیت ټاکی د عاید برابنقش دی ،په داسی
حال کې چې د کار د بازار د زده کړو هدف د مهارتونو او پوهی لوړول دی ،داسی مداخلی کوالی شی انفرادی هوساینه لوړه کړی ،خو
ضروری نه ده چې جوړښتی خنډونه له مینځه یوسی .د مثال په توګه ،د ټولنیز ویش او جنسیتی نا برابری بدلیدونکی عوامل یو اوږد
او باثباته روش غواړی .کیدای شی په یو بل پوری تړلو پالیسیو او پروګرامونو کی ،د مثال په توګه د نجونو او ښځو زده کړه ددی
سبب شی چې تبعیضی چلند او کړه وړه له مینځه الړ شی او د ښځو او لږه کیو د حقونو مالتړ وشی .د څیړنی شواهد د ټولنيز حمایت
او د کار د مداخلو حدود د فقر او ټولنیز جالوالی د خاصو عواملو په له مینځه وړلو کی په ګوته کوی.
د مثال په توګه ،په نیپال کی شواهد ښيي چې د یو کمزوری حکومتی چاپیریال په واسطه د ماشومانو د مرستی د پروګرام مخه نیول
کیږی -هغه څه چی یوازی ټولنیز حمایت یی بدلوالی نشی ،په تیره بیا چې د پروګرام د نظارت او پلټنی مکانیزمونه هم کمزوری وی؛
د فساد د ریښو ایستل ،د غلط مدیریت له مینځه وړل او د ښی حکومتداری او موسسو جوړول ،د منظمو او اوږدمهاله پالیسیو او
جوړښتی بدلونونو غوښتنه کوی.
په عین حال کې ،که څه هم  RSBYغواړی ټولنیزی نابرابرۍ د څنډی ته شوو ډلو د مالتړ له الری له مینځه ویسی ،پخپله په نوموړی
پروګرام کې شته ویش داسي خپور شوی چې جوړښتی توپیر او تبعیض رامینځ ته کوی .تبعیض د ډالت او مسلمانانو السرسی اړوندو
روغتونونو ته محدوده کړی او د هغو خدمتونو کیفیت یی چې دوی یی الس ته راوړی خراب کړی دی .د دغو ژورو ریښو کړه وړه او
چلند له مینځه وړل کیدای شی د واحدو او خاصو پروګرامونو د هدف په چوکاټ کې له ستونزی سره مخامخ شی ،له همدی کبله باید
د نورو مداخلو لکه د سکتوری اصالحاتو له الری چې د خدمت د وړاندی کوونکو اشتیاق او د کیفیت سټنډرد لوړوی ،حل شی .د
سیاسی پانګی او ګډون دغښتلیتوب په الر کی ابتکارونه (لکه د ګټه اخیستونکو د اتحادیو جوړول)کوالی شی له خلکو سره د
معلوماتو شریکول ،او د هغوی له خوا خوځښت او د حقونو غوښتل آسانه کړی.
په همدی ډول ،له افغانستان څخه موندنی څرګندوی چی د کار په بازار کی د ښځو برخه اخیستنه ،په کوچنۍ کچه مداخلی (لکه د
مهارتونو زده کړه) باید هرومرو د پالیسی له داسی مداخلو سره یوځای وي چې د پراخو شرایطو او ټولنیزو معیارونو له الری په
کورنۍو او ټولنو کې د نارینه او ښځو له السرسیڅخه مالتړ کوی ،ډیر اړین بریښی.
د لوی اقتصاد په کچه د پالیسیو هڅی باید د کار په بازار کی جنسیتی خنډونه له مینځه یوسی ،او په تیره بیا تولیدی دارایی،
پور او د سوداګری د موسسو ثبت ته د ښځو السرسی باید آسانه کړی .سربیره پردی ،پالیسی باید هرومرو داسی خوځښتونه او
جوړښتونو رامینځ ته کړی چې په ټولنیزو بدلونونو او د حقونو په غوښتلو کې د ښځو د هڅو مالتړ وکړی .په همدی ډول ،په بنګله
دیش کې د  CLPپروګرام ونشو کړای د معیشت په جوړښت کې بدلون راولی یا ښځو ته ،له هغو محدودیتونو سره چې ښځی د ځمکی
په اجاره کولو او د جنس لپاره د بازار په پیدا کولو کې ورسره مخامخ دی ،فرصتونه برابر کړی.
ورته (مشابه) محدودیتونه په محلی پریكړو او محلی سیاسی جریانونو کې د خلکو د ګډون په الر کې شتون لری .په داسی حال کی
چی د ټولنی له نورو غړو او مامورینو سره د ګټه اخیستونکو په اړیکو کی پخپل ځان باور بدلون موندلی ،ډیر لږ شواهد شته چې
ټولنیز حمایت او د کار مداخلي وکړای شی د قدرت په شته جوړښت کی کوم بدلون راوړی او د څنډی ته شوو خلکو د غږ پورته کولو
او تاثیر زمینه برابره کړی.
دا وضعه ددې غوښتنه کوی داسی پالیسۍ جوړی شی چی له ښکته تر پورته حساب ورکول د قانون په حاکمیت ،دموکراتیک ګډون
او حساب ورکولو کې د مرکزی دولت له هڅو سره یوځای ،رواج پیدا کړی (باباجانیان .)۲۰۱۴ ،شواهد ښيي چې د نیستمنو تقویه هغه
وخت بریالۍ ده چې د خدمتونو د انتقال ترتیبات د فقر کمولو له مکانیزمونو او مشارکت له کړنالری سره داسی یوځای شی چې په
فعاله توګه د خلکو غږ پورته کړی ،د هغوی شخصی قدرت تقویه او د حکومت له مامورینو او د خدمتونو د وړاندی کولو له ادارو
سره د اړیکو فضا رامینځ ته کړی (همهغه منبع) .په عین حال کې داسی شرایط رامینځ ته شی چې په عامه سکتور کې کنټرول او توازن
د حساب او ځواب ورکولو لپاره عملی شی.
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او په پای کې ویالی شو چې د خاصو محتوی لرونکو ډیزاینونو او وړاندی کولو ،کافی مالی منابعو او د خدمتونو د وړاندی کولو
ظرفیت ،او د پراخو پالیسیو او د سکتورونو ترمینځ دقیقه یوځای کیدنه د انکشافی مداخلو اغیزمنتوب ټاکی.

2د ټولنیز یوځایوالی د مالتړ لپاره د ټولنیز اغیزمن حمایت او د کار د مداخلو جوړول او
وړاندی کول

22 2

په نوموړو موردی مطالعاتو کې د ټولنیزحمایت او د کار د وسایلو د موثریت تحلیل څرګندوی چې مناسب جوړښتی ډیزاین او تطبیق
لرونکی عوامل باید د پروګرام په موخو ،جوړښت او تطبیق کې شامل شی .په دی باره کې د جنسیتی نابرابری له مینځه وړل ،د ښخو
د وړتیا لوړول ،د غږ پورته کولو او استازیتوب تقویه او د معیشت د تنوع او ثبات ایجادول د اهمیت وړ دی .حتی له مالی او ظرفیتی
ستونزو سره سره کیدای شی د ټولنیز جالوالی له اړخونو سره د مبارزی لپاره مناسبی مداخلی طرحه شی ،ترهغو چې د بدلون د مقصد
او خصلت لپاره منابع او توقعات شتون ولری.
په دې څیړنه کې د مداخلی د پایلو د موثریت د ډیروالی لپاره د کافی مالی منابعو او د خدمتونو د وړاندی کولو د ظرفیت د اهمیت
په هکله د نورو ټولیزو حمایتونو او د کار د مداخلوله کلیدی درسونو څخه ګټه پورته شوی ده.د ډیزاین بڼې (شکلونه) ،لكه د
ګټی اندازه او د عاید د سرچینو منظم والی ،او همدا ډول جوړښتی او موسساتی ظرفیت دپروګرامونو جوړول او تطبیق ،د ټولنیز
یوځایوالی په رامینځ ته کیدلو باندی تاثیر لری.
یو شمیر فعالیتونه د موثر ډیزاین په جوړولو کې مرسته کوی (دریم بکس)
 3بکس :د موثر ټولنیز حمایت او د کار د پروګرامونو جوړول:
•د

فقر او ټولنیز جالوالی په اوسنیو اړخونو پوهیدل

•د محرومیت او زیان مننی د عواملو پیژندل
•د مداخلی د باالقوه اغیزی ټاکل
•د واقعی موخو ټاکل
•د بدلون د تیوری جوړول
•موخو ته د رسیدلو لپاره د کافی منابعو او تولیدی عواملو اختصاص
•په جوړولو او وړاندی کولو کې د متنی د فرصتونو او ستونزو حل کول
•د مداخلو له موخو څخه بهر متنی دعواملو د حل کولو لپاره د پالیسۍ او پروګرامونو جوړول.

6 6.2.1ټولنیز او جوړښتی تحلیلونه
د پالیسی جوړول باید هرو مرو د هغو عواملو له تحلیل سره پیل شی چی سرچینو ،خدمتونو او اقتصادی فرصتونو ته د خلکو په
السرسی او په دی توګه د جالوالی/یوځایوالی په پایلو اغیزه کوی .د نوموړو عواملو دقیق تحلیل او پیژندنه کوالی شی د مداخلو
د بدلون له تیوری سره مرسته وکړی او د هغې د تخنیکی او متنی جوړښت د بنسټونو په توګه ورڅخه کار واخیستل شی .دا موضوع
کوالی شی د خاصو وسیلو د قوت او محدودیت په تشخیص او داسی اقداماتو په ایجاد کې مرسته وکړی چې د ټولنیز حمایت له
محیط څخه بهر عوامل اداره کړی .دا په عین حال کی کوالی شی د حقیقی او عملی موخو او پالیسی له وسایلو څخه د بالقوه هیلو
ترمینځ تطابق رامینځ ته کړی .او باالخره کوالی شی د اړوندو شاخصونو له تشخیص سره ټولنیزی او جوړښتی اغیزی اداره کړی چې
د بدلون د کچی د پیژندلو او همدا رنګه د نظارت او ارزونی د چوکاټ لپاره و کارول شی.

6 6.2.2د ټولنیز جالوالی چوکاټ
د ټولنیز جالوالی چوکاټ ډيره ښه وسیله ده چی د ټولنیز جالوالی د پایلو او عواملو او له فقر سره د هغو د اړوندتوب په ارزونه کې
ورڅخه ګټه اخیستل کیږی .تر ټولو د مخه ،کیدای شی له هغه څخه د هوساینی د پایلو او د ټولنیز جالوالی د مختلفو اړخونو په
پیژندلو کی استفاده وشی .تر ټولو مهمه دا ده چې کیدای شی د هغه په واسطه وپوهیږو چی کوم خاص اقتصادی ،ټولنیز او جوړښتی
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عوامل د خلکو د ژوند د معیشت -د ټولنیز جالوالی په محرکه عواملو -باندی اغیزه کوی .د دې کار کول مونږ ته اجازه راکوی چې د
ټولنیز جالوالی او د پالیسی د مداخلو د بالقوه محدودیتونو د سمون لپاره چې د پراخو جوړښتی او ټولنیزو عواملو زیږنده ده او فقر
رامینځ ته کوی ،کار وکړو.
د ټولنیز جالوالی چوکاټ په عین حال کی کوالی شی د شته مداخلو د اغیزو ارزونه وکړی او د پروګرام د جوړولو او تطبیق د تطابق د
تحلیل لپاره معلومات وړاندی کړی .د ټولنیز جالوالی چوکاټ په تیره بیا کوالی شی د اغیزو په تحلیل او ارزونی کې مرسته وکړی چې
متنی عواملو ته خاصه پاملرنه کوی .ټولنیز حمایت او د کار پروګرامونه معموال له پروګرام یا د اغیزی له ارزونی څخه په ګټه پورته کولو
سره ارزول کیږی .په دې توګه د شاخصونو پر خاصو عواملو باندی د پالیسی یا پروګرام د تاثیر اندازه چې په پروګرام باندی د متوقعه
اغیزی له عواملو څخه عبارت دی ،مالومیږی .د مثال په توګه ،هغه پر غذایی خوندیتوب یا روغتیا او زده کړی ته په السرسی باندی د
نغذی انتقال د اغیزی د ارزونی لپاره په کار اچول کیږی .په هر صورت هغوی ډیر لږ د روښانه پراخو متنی عواملو د ایجاد غوښتونکی
دی چې د پروګرام په پایلو اغیزه کوی .د ټولنیز جالوالی چوکاټ کوالی شی د کمی او کیفی وسایلو په ډیزاین کولو کې چې په متنی
عواملو باندی د پروګرام د اغیزو د اندازه کولو او په ټولو اقتصادی ،ټولنیزو او جوړښتی حقایقو باندی د پروګرام د اغیزو په پوهیدلو
کی مرسته وکړی.

6 6.2.3مالی سرچینې او د خدمت د انتقال ظرفیت
د حداقل عوایدو معیارونه او اړونده ګټی کچی هرومرو باید د فقر له اندازی سره په اړیکه کې د فقر د کرښی له علمی معلوماتو سره سم،
وټاکل شی (ویت-ویلسن .)۱۹۹۸ ،د دې تر څنګ ،د ګټی کچه باید نفوس شمیرنه (لکه د کورنۍ شمیر او ترکیب) او ټولنیز زیان مننه
په نظر کې ونیسی .د مداخلو په ډیزاین کولو کې ،مهمه ده چې د خدمتونو د انتقال شته ظرفیت د وړاندیز شوو فعالیتونو له غوښتنو
سره سم ،ؤ ارزول شی .د نړیوال بانک د ټولنیز حمایت د مداخلو لپاره د جوړښتی تحلیل وسیله (متهاویر )۲۰۰۴ ،د خدمتونو د رسولو د
ظرفیت د تشکیالتی او جوړښتی اړخونو د ارزونی لپاره ډیری ګټوری الرښوونی کوی( .څلورم بکس)
 4بکس :په ټولنیز حمایت کی د خدمتونو د انتقال ظرفیت
د نړیوال بانک د جوړښتی تحلیل وسیله (متهاویر )۲۰۰۴ ،د تشکیالتی او جوړښتی ظرفیت ترمینځ توپیر په الندی ډول وړاندی کوی:
سازمانی (تشکیالتی) ظرفیت:
•بشری منابع -له کافی وړتیا او مهارتونو سره د بشری منابعو ترکیب ،ډول او اندازه.
•مالی او تخنیکی سرچینی  -د کار کوونکو د معاشونو ،مراقبت او اداری مصارف ،وسایل ،تکنولوژی او نوری اړتیاوی
•رهبری (الرښوونه)
جوړښتی ظرفیت:
•رسمی او غیر رسمی معیارونه ،د کار تجربی ،د کړو وړو او طرزالعملونو قوانین چې تشکیالتی نقش او مسوولیتونه ټاکی
او د خدمت د انتقال په پایلو اغیزه کوی .معیارونه او تجربې د نورو شیانو ترڅنګ ،باید هرومرو حساب ورکول ،مالی
مسوولیت ،اجرا کول او همکاری تامین او تضمین کړی.
ټولنیز حمایت او د کار پروګرامونه کوالی شی د زیاتیدونکی ارزښت روش یا طریقه غوړه کړی او په محدوده کچه بدلونونه معرفی کړی
او په تدریج د حکومت د جوړښتی ظرفیت له اصالح سره د سمونونو موخو ته پراخوالی ورکړی.له نیپال ،تایلند او ویتنام څخه د تقاعد
د طرحی په هکله د پالیسی تجربی ښیی چې ضروری نه ده چی د ټولنیز حمایت مداخلی ددې لپاره جوړی شی چې بی له ځنډه ډيرو خلکو
ته له سخاوت څخه ډکی ګټی ورسوی (باباجانیان .)۲۰۱۲ ،د معتدلو طرحو په جوړولو سره چی لږ ګټه ولری ،پالیسی جوړونکی کوالی
شی یو جوړښت رامینځ ته کړی چې د نوری راتلونکی پراختیا وړ وی او شته طرحی غښتلی کړی .په عین حال کې ،د شته مالی او ظرفیت
د خنډونو په ځیر سره ارزونه د مداخلو د بدلونونو د خصلت او مقصد څخه د واقعی توقعاتو د ټاکلو لپاره خورا زیات اهمیت لری.
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6 6.2.4د پالیسی اړیکو جوړښتی کول
د ټولنیز حمایت او د کار د وسایلو ځانګړو موخو او خصلت ته په پاملرنی سره ،ویلی شو چې په یوازی توګه نشی کوالی د فقر او ټولنیز
جالوالی عوامل له مینځه یوسی .ددې پر ځای هغوی باید د ټولنیز یوځایوالی پراخ چوکاټ یوه برخه وی .په دی توګه د جالوالی د
عواملو په له مینځه وړلو کی د پالیسی اړیکو جوړښتی کول حتمی بریښی.
د پالیسی اړیکی په دوو کچو کی جوړیدای شی( .باباجانیان او هالمس )۲۰۱۲ ،لومړی ،د ټولنیزو سکتورونو ترمینځ د اړیکو غښتلی
کول ،د مثال په توګه د ټولنیزی مرستی ،ټولنیز کار ،ټولنیزه پاملرنه ،روغتیا ،تغذیې او زده کړو ترمینځ د اړیکو غښتلی کول ،کوالی
شی د فقر او زیان مننی له مینځه وړل په اغیزمنه او برابره توګه ترسره کړی .دوهم ،ډيری قاطع پالیسۍ او فعالیتونه چې له ټولنیزو
سکتورونو څخه وړاندی الړی شی او خدمتونو او تولیدی فرصتونو ته د رسیدلو په الر کی د حقوقی ،اداری او جوړښتی خنډونو له
مینځه وړل د فقر او ټولنیز جالوالی د ژورو ریښو د ایستلو لپاره ډیر حتمی دی.
او په پای کې ،د یو ښه حکومت محیط په ټولنیز یوځایوالی کې د انکشافی مداخلې د مرستو د ډیروالی لپاره ډیر مهم ګڼل کیږی .د
حکومت ادارې او د خدمت وړاندی کوونکی باید هرو مرو په اغیزمنه توګه د معلوماتو د نشر کولو ،ټولنیز خوځښت او عمومی کولو له
الری د څنډی ته شوو ښاریانو مالتړ وکړی .پروګرامونه باید هرو مرو د ښاریانو د ګډون او د خلکو د ستونزو د حل لپاره الزم مکانیزمونه
او طرزالعملونه جوړ کړی .په هڅو کی باید د عامه ادارو وړتیا تقویه کړی ترڅو د قانون حاکمیت عملی کړی او تبعیضی کړه وړه او چلند
له مینځه يوسي.
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•عالقه ،ددند یساحها ویاستاسیدمطالعیځای
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AREU

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2014

د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد وروستنی خپرونې
• د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونوپه اړه قضاوت او د قانون د نه مراعاتولوخطرونه ،غزال حارث
• په افغانستان کې حکومتولي :یو پېژند ،آریا نجات
•په افغانستان کې د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو ( پانګونو) پرمختګ او سیمه ییزه سوداګري،مجیت مشعل
•د افغانستان د سرپل په فرعی حوزه کی د اوبوحق او په هغوپوری د اړوندو ستونزولمنځه ورل ،توماس ونسنت
•په افغانسان كى د ښځو اقتصادى غښتلتوب او وړتيا  :د فرصتونومینځ ته راوړل او د چاپیريال چمتو كول ،لینا ګنیش*
•په افغانسان كى د ښځو اقتصادى غښتلتوب او وړتيا :د وضعیت تحلیل ،لینا ګنیش
•په افغانسان كى د ښځو اقتصادى غښتلتوب او وړتيا :د معلوماتو راتولول ،لینا ګنیش
•دبلخ اقتصاد د انتقال په پراو کی ،پاول فیشستین*
•له کوکنارو څخه لږ خالصون او د کوکنارو لږ له مینځه ورل :په  2012 -2011کلونو کی د بلخ او بدخشان په والیتونوکی د کوکنارو
کرکیله ،پاول فیشستین
•په افغانستان کې د اوبو د ښه مدیریت نمونه :خالیګاوی او فرصتونه ،توماس ونسنټ
•ځمکه ،ولس ،او دولت په افغانستان کې  ، ۲۰۱۲ – ۲۰۰۲لیز آلدن ویلی*
•ټول شرط تړل منع دی! توافق ته درسیدلو ننداره او په هلمند او ننګرهار کې د انتقال په بهیر کی د مخدارتو کنټرول ،ډیوید منسفیلد
•د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود یوولسمه ګنه *2013
*دغه نښه (عالمه) ښیی چه خپرونی او یا هم د هغوی لندیز په پښتو ژبه تر السه کیږی.

ټولنیز مالتړ او د کار پروګرامونه څنګه په ټولنیز یوځایوالي کې ونډه اخلي؟
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ټولى خپرونې په دغه پاڼه كې د راښكته

كولو لپاره  www.areu.org.afالس ته

راوړی شی.

په كابل كې ددغه ادارې په دفتر كې چاپ
شوى كاپيانې هم موجودى دى.

مالی مرسته:

افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

دحاجي یعقوب له څلور الری څخه د شهید د

څلورالري په لور ،کین اړخ ته دریمه کوڅه،
 144کور ،نوی ښار ،کابل ،افغانستان
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بریښنالیکpublications@areu.org.af:
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