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ــده  ــس کنن ــود و منعک ــی ش ــنده م ــه نویس ــوط ب ــه مرب ــن نرشی ــده در ای ــر ش ــات ذک نظری

نظریــات واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان و دیگــر نهادهــای همــکار منــی باشــد.

© 1401 واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان، ایــن نرشیــه میتوانــد فقــط بــرای اهــداف غیــر 

تجارتــی و درصــورت یــادآوری نویســنده و منبــع نقــل وقــول اســتناد و یــا تکثیــر گــردد. متــام 

ــه صــورت  ــا ب ــره و ی ــه چــاپ مجــدد، ذخی ــارش محفــوظ اســت. هــرگاه ایــن نرشی حقــوق ن

AREU(www.( برقــی بــه دســرتس گذاشــته میشــود، بایــد خــط ارتباطــی بــه ســایت انرتنتــی

areu.org.af  در آن چــاپ و یــا روی صفحــۀ انرتنتــی گذاشــته شــود. بــرای هــر گونــه 

اســتفاده کــه در بــاال مشــخص نگردیــده اســت، بایــد اجــازه قبلــی بــه صــورت تحریــری از 

areu@areu.org. رشکــت نــارش، واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان بــا ارســال ایمیــل بــه

ــا 1۵ ۳4 ۲۲1 ۲0 )0) ۹۳+ اخــذ گــردد. ــا متــاس گرفــن ب ــا ب af  ی

عزیزالله اسفندیاری مرتجم:    

۹78-۹۹۳6-641-88-4 شامره استندرد بین املللی کتاب  

عصمت الله حبیبیان عکس جلد:    

۲۲0۵ د کد نرشیه:    



درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان یــک نهــاد مســتقل تحقیقاتــِی مســتقر در کابــل مــی باشــد کــه در ســال ۲00۲ بــا همــکاری جامعــه بیــن 

املللــی در افغانســتان تاســیس گردیــد. هــدف ایــن نهــاد تحقیقاتــی انجــام و عرضــۀ تحقیقــات بــا کیفیــت عالــی، مبنــی بــر شــواهد، مرتبــط 

بــا پالیســی و انتشــار نتایــج حاصلــۀ آنهــا و همچنــان ترویــج فرهنــگ پژوهــش و مطالعــه مــی باشــد. واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان در 

ســال ۲0۲0 بــه عنــوان یــک نهــاد غیــر انتفاعــی در وزارت اقتصــاد ثبــت گردیــد. طبــق گــزارش پوهنتــون پنســیلوانیا، واحــد تحقیــق و ارزیابــی 

افغانســتان منحیــث یــک نهــاد پژوهشــی دارای جایــگاه عالــی در افغانســتان بــوده و در بیــن نهــاد هــای پژوهشــی درآســیای میانــه در رده ســوم 

قــرار دارد. ایــن نهــاد بــا پالیســی ســازان، جامعــۀ مدنــی، محققــان و محصــان بــه منظــور تحقــق اهــداف خویــش ارتبــاط برقــرار مــی منایــد 

تــا اســتفاده از نــرشات مبنــی بــر شــواهد و کتابخانــۀ ایــن واحــد ترویــج یافتــه، ظرفیــت تحقیقــی آنهــا تقویــت شــود و فرصــت هــا بــرای بازتــاب 

اندیشــه هــا، مناظــره هــا و تحلیــل هــا ایجــاد گــردد. واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان توســط هیــأت مدیــره اداره مــی شــود کــه متشــکل از 

مناینــدگان ادارات متویــل کننــده، ســفارتخانه هــا، ســازمان ملــل متحــد و دیگــر ســازمان های چندجانبــه، جامعه مدنی و کارشناســان مســتقل 

مــی باشــد. 

 Prospect( واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان برنــده جایــزه بهرتیــن نهــاد تحقیقاتــی بیــن املللی ســال ۲018 مجلــه پراســپیکت بریتانیــا

Magazine( گردیده اســت.

متویل کننده اساسی: 

Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) نهاد انکشافی بین املللی سویدن

متویل کنندگان برنامه ها:

پروژه های مشخص واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال ۲0۲۲ توسط  نهاد های بین املللی ذیل متویل گردیده است:

The Foundation to Promote Open Society (FPOS) and Safe World (SW).

همچنان این اداره عضویت شبکه های جهانی ذیل را دارا میباشد:

Global Challenges Research Fund (GCRF), The School of Oriental and African Studies (SOAS), Se-
cure Livelihoods Research Consortium (SLRC), A Conflict Sensitive Unpacking of The EU Compre-
hensive Approach to Conflict and Crisis Mechanism (EUNPACK), ADB-Asian Think Tanks Network 
(ATTN), Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and The Regional Environmental Centre 
for Central Asia (CAREC). 

برای معلومات بیشرت به وبسایت زیر مراجعه منایید:

 www.areu.org.af



درباره ی نویسنده گان

داکرت اورځال نعمت  کارشــــناس اتنوگرافــــی سیاســــی و دارای مــــدرک دکرتا در مطالعــــات انکشــــافی از پوهنتــــون مطالعــات رشق 

شناســـی و افریقایـــی انگلستان( اســـت. موضوعـــات تحقیقـــی مـورد عاقه وی شـــامل حکومتـداری، منازعـه، جنســـیت و حقـوق برش، 

اقتصادهـــای غیـــر قانونـــی، مطالعـــه رسزمین هـــای مـــرزی و دولـــت ســـازی اســـت. داکرت نعمـــت، رئیـــس واحـــد تحقیـــق و ارزیابـی 

اسـت. افغانسـتان 

ویدیــا دیــواکار پژوهشــگر روش هــای ترکیبــی در شــبکه مشورتی فقــر مزمــن اســت و دارای 10  ســال ســابقه کار در تحقیقــات 

انکشــــافی در پوهنتون هــــا و نهادهــــای تحقیقاتــــی اســــت. تحقیقــــات خانــــم دیــــواکار بــــر عوامــــل رهایــــی پایــــدار از فقــر بــه 

تفکیــــک جنســــیتی و نقــــش درگیــــری مســــلحانه در ایجــــاد تله هــای فقــر، متمرکــــز اســت. خانــم ویدیــــا مقاله هــای  را بــرای 

مجلــــه هــــا، فصل هــــای کتــــاب و گزارش هایــــی را دربــــاره انکشــــاف بــــرشی، درگیــــری  و دینامیــک فقــر در جنــــوب و جنــوب 

رشق آســــیا، جنــــوب صحــــرای افریقــــا و منطقــه خاورمیانــه و شــامل افریقــا، تألیــف و ارزیابــــی کــرده اســت. او همچنیــن پروژه 

هــای تحقیقاتــی پالیســی محور چنــد ســاله را بــا مشــارکت چندیــن کشــور و چندیــن رشیــک، در زمینــه دینامیــک فقــر، بــرای 

ســــازمان های بیــــن املللــــی و ادارات کمــــک رســانی دوجانبــــه، رهربی کــرده اســت.

ــد. وی دارای مــدرک لیســانس در  ــی افغانســتان کار مــی کن ــر تحقیــق واحــد تحقیــق و ارزیاب ــوان مدی ــه عن ــه غفــوری ب احســان الل

ــکاری دارد. وی  ــتان هم ــی افغانس ــق و ارزیاب ــد تحقی ــا واح ــو ب ــال ۲00۹ بدینس ــوده و از س ــتان ب ــاور پاکس ــامی از پش ــات اس مطالع

تجــارب زیــادی در بخــش تحقیــق و مطالعــات کمــی و کیفــی دارد. در ســال هــای 14-۲01۳، غفــوری بــه تیــم کرنسســیوم تحقیقاتــی 

معیشــت مصئــون پیوســت کــه در چندیــن مقالــه همــکار نویســنده بــوده اســت. همچنــان وی در پروگــرام هــای تحقیقاتــی زیــادی از 

جملــه قاچــاق افــراد، جنــدر، ارزیابــی معیشــت و نقــش قرضــه غیــر رســمی در مناطــق روســتایی افغانســتان همــکاری منــوده اســت.

شــکریه آزادمنــش مدیــر تحقیــق واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان اســت. وی مــدرک لیســانس خــود را در زبــان و ادبیــات انگلیســی 

گرفتــه و در حــال انجــام ماســرتی خویــش در حقــوق بیــن امللــل اســت. شــکریه از ســال ۲00۹ تــا کنــون در بخــش تحقیــق کار کــرده 

ــط  ــای مرتب ــروژه ه ــکریه در پ ــت. ش ــرده اس ــز کار ک ــان نی ــربی زن ــعه ره ــه توس ــده برنام ــگ کنن ــوان هامهن ــه عن ــان، ب ــت. همچن اس

ــی افغانســتان اســت و در موضوعــات عدالــت انتقالــی، تعلیــم دخــرتان،  ــوان فــوکل پاینــت واحــد تحقیــق و ارزیاب ــه عن ــا جنســیت ب ب

ــه  ــه تحقیقاتــی را ب ــز کار کــرده اســت. اخیــرا وی یــک مقال مهاجــرت اطفــال، اقتصــاد سیاســی تعلیمــی، و ارائــه خدمــات صحــی نی

حامیــت اداره ملــل متحــد بــرای زنــان تحــت عنــوان »مشــارکت زنــان در پروســه صلــح« نوشــته اســت.



سپاسگزاری

ــی کــه  ــن جوامع ــد و همچنی ــا کمــک کردن ــه م ــه ب ــه و ثانوی ــع اولی ــه مناب ــه، جلســات و ارائ ــق مصاحب ــق کــه از طری ــن تحقی ــدگان در ای ــا از همــه رشکــت کنن م

دسرتســی مــا را بــه ســاحه تســهیل کردنــد، قدردانــی مــی کنیــم. ایــن تحقیــق توســط واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان )AREU(، انســتیتوت انکشــاف بیرونــی 

ODI، و شــبکه مشــورتی فقــر مزمــن-CPAN  کــه اکنــون در انســتیتوت مطالعــات توســعه میزبانــی مــی شــود، از طریــق IDS Covid Collective کــه تحــت پشــتیبانی 

FCDO اســت، و بــا حامیــت FCDO  انجــام شــده اســت. نویســندگان از بازخــورد انــدرو شــپرد )CPAN(، پیــرت تیلــور )IDS(، و دو مرورگــر ناشــناس کــه نظــرات 

ــد. ســایر انتشــارات  ــه تلفیقــی منعکــس شــده اســت، سپاســگزاری مینامین ــد کــه در ایــن مقال ــه کردن ــل ارائ ــف تحلی روشــنگرانه ای را در مــورد مؤلفه هــای مختل

مرتبــط بــا ایــن مقالــه عبارتنــد از:

CPAN. )2022(. دیدبان فقر ناشی از کوید-19 در افغانستان، مقاله منترش شده توسط شبکه مشورتی فقر مزمن و واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان.

 :DOI ,82–59 :53.3 IDS Bulletin ،‘نعمــت، ا. دیــواکار، وی. غفــوری، و آزادمنــش، س. )2022(. ’جوانــان و بحــران هــای چنــد الیــه در افغانســتان

2022.127-1968/10.19088

ــی  ــق و ارزیاب ــی کــه توســط واحــد تحقی ــه مقدمات ــه افغانســتان. مقال ــوط ب ــا: شــواهد مرب ــد-19 جنــگ و بای ــان در عــر کوی ــاه جوان ــواکار، و. )2022(. رف دی

 AREU، IDS، CPAN، افغانســتان بــه نــرش رســیده اســت. قابــل ذکــر اســت کــه نظــرات نویســــندگان کــه در نرشیــه حارض بیــان شــده لزومــا منعکــس کننــده نظــرات

ODI، FCDO یــا دولــت بریتانیــا نیســت. مــا بــه عنــوان نویســندگان، مســئولیت کامــل هرگونــه خطــای غیرعمــدی را مــی پذیریــم.
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چکیدهچکیده

و  جنگ  زمان  در  مطالعه  این  می دهد.  نشان  را  کوید-1۹  اجتامعی-اقتصادی  اثرات  مطالعه  کلیدی  یافته های  تلفیقی،  مقاله ی  این 

خشک سالی شدید )۲0۲1( در افغانستان انجام شده و به صورت خاص یافته هایی را از والیت های قندهار و هرات ارائه می کند. مطالعه 

مورد نظر اساسًا متکی به جمع آوری و تحلیل داده های کیفی ساحوی از دو والیت ذکر شده است و اطاعات بیشرتی که از تحلیل کمی 

داده های رسوی خانوارها در سال ۲0/۲01۹ به دست آمده است، برای تقویت آن افزوده شده است. بخشی از این رسوی همزمان شد 

با آغاز شیوع کوید-1۹. این مقاله سه حوزه کلیدی یافته های این مطالعه را مورد بحث قرار می دهد: 1( وضعیت بحران های متداخل 

اسرتاتیژی های   )۳ و  این رشایط،  در  جوانان  رفاه   )۲ اقلیمی،  اسرتس های  و  و شوک ها  درگیری ها  کوید-1۹،  از  ناشی  )همپوشان( 

مقابله ای که خانوارها در این رشایط سخت اتخاذ کردند. یافته های تحقیق وضعیتی را بیان می کند که خانوارها از کاهش شدید درآمد 

رنج می برند و اغلب مجبور به استفاده از اسرتاتیژی های مقابله ای فرسایشی اند که به تشدید فقر می انجامد. جوانان اغلب به دلیل منابع 

محدود از جمله زمین، انقباض بازارهای کار، و ضعیف شدن شبکه های اجتامعی که در دوره های پریشانی عمومی به آنها تکیه می کنند، 

آسیب پذیرتر بودند. این یافته های تحقیقاتی برای تدوین اهدافی استفاده می شود که الزم است برای حامیت از معیشت جوانان فقیر و 

آسیب پذیر در افغانستان در رشایط بحران های متداخل، در پالیسی سازی و برنامه ریزی به کار گرفته  شود.
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مقدمهمقدمه

افغانستان در سال ۲0۲1 وضعیت خارق العاده ای را تجربه کرد که منونه پیچیده ای است از اینکه تشدید درگیری ها و همه گیری جهانی 

کوید-1۹ به عاوه شیوع فزاینده خشک سالی ناشی از تغییرات آب و هوایی، چگونه معیشت مردم را از زوایای مختلف تحت تأثیر قرار 

داده است. قبل از ماه آگست ۲0۲1، کشور شاهد خشونت بی سابقه ای در رسارس والیت ها بود1. پس از آن، سقوط تدریجی ولسوالی ها، 

والیات و در نهایت کابل پایتخت به دست حاکامن کنونی، یعنی طالبان، اتفاق افتاد. در همین حال، افغانستان نیز مانند هر بخش 

دیگری از جهان، تأثیرات همه گیری کوید-1۹ را تجربه کرد که مانع دسرتسی مردم به کار، مراقبت های صحی و منابع مختلف درآمد شد. 

در کنار آن، دومین بدترین خشک سالی در 4 سال گذشته )فدراسیون بین املللی صلیب رسخ و جمعیت هال احمر، ۲0۲1( بر معیشت 

اکرثیت افرادی که به زراعت و مالداری به عنوان تنها منبع درآمد متکی هستند، به شدت تأثیر گذاشته است.

تحقیقات محدودی در مورد چگونگی تاثیر جمعی این رشایط بر معیشت و رفاه در افغانستان انجام شده است. این مقاله سعی دارد به 

درک بهرت این موضوع کمک کند و تحقیقاتی را که به بررسی بحران های متداخل می پردازد، تقویت کند. این مقاله بر پایه تحقیقاتی 

استوار است که مترکز آن بر چگونگی تأثیر کوید-1۹ بر بازار کار و ثبات معیشت جوانان افغان و نحوه برخورد )گوناگون( آنها و انواع 

اقدامات جمعی و منابع مقاومتی )resilience( است که در این دوره به کار گرفته اند۲.

این مقاله دارای دو هدف کلیدی است. نخست، روش تحقیق و رویکردهای به کار گرفته شده را بیان می کند، و از تجربیات مهمی که از 

انجام تحقیقات در زمان بحران های متداخل آموخته شده، استفاده می کند. مشخصه های این بحران ها شیوع همه گیری در یک محیط 

به شدت جنگ زده، و عدم قطعیت روز افزون اقتصادی به دلیل خشک سالی طوالنی مدت است. دوم، این مقاله اثرات معیشتی بیامری 

همه گیر کوید-1۹ را در رشایط جنگ و تغییرات آب و هوایی در افغانستان بررسی می کند. برای این کار از داده های کیفی ساحوی از 

دو والیت )قندهار و هرات( و تحقیقات کمی حاصل از رسوی درآمد، مرف و نیروی کار استفاده می کند. بخشی از این رسوی با زمان 

رشوع کوید-1۹ همپوشانی دارد. سپس، این یافته های تحقیقاتی برای تدوین اهدافی استفاده می شود که الزم است برای حامیت از 

معیشت جوانان فقیر و آسیب پذیر در افغانستان در رشایط بحران های متداخل، در پالیسی سازی و برنامه ریزی به کار گرفته  شود. افغانستان در رشایط بحران های متداخل، در پالیسی سازی و برنامه ریزی به کار گرفته  شود.

بخش بعدی، محیط درگیری شدید را بررسی می کند و مشخصات بحران های متداخل )درگیری، کوید-1۹ و شوک ها و عوامل اسرتس زای 

ناشی از آب و هوا( را معرفی می کند. به دنبال آن، در بخش ۳، روش شناسی که در تحلیل ما به کار گرفته شده است به صورت کلی مرور 

می شود. بخش های بعدی به جزئیات یافته های تحقیق می پردازند: بخش 4 تحلیلی از همبستگی سه گانه ارائه می دهد، بخش ۵ بر رفاه 

جوانان در افغانستان مترکز می کند، و بخش 6 به بررسی اسرتاتیژی های مقابله ای می پردازد که در طول این بحران های چند الیه توسط 

خانوارها به کار گرفته شده است. بخش 7 در نهایت با پیامدهای مرتبط به پالیسی و سفارشات حاصل از نتایج تحقیق، به پایان می رسد.

1  یوناما، ۲0۲1

۲  این تحقیق بخشی از مجموعه تحقیقاتی کوید بود که با مشارکت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و شبکه مشورتی فقر مزمن مربوط به انستیتوت 

انکشاف بیرونی )CPAN( انجام شد و منابع مالی آن از طریق انستیتوت مطالعات انکشافی توسط UKAid تامین شد. اطاعات بیشرت در مورد حوزه وسیع 

./https://www.covid-collective.net/about :تحقیق در آدرس زیر موجود است
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بحران در افغانستان، با بحران در افغانستان، با 
مترکز بر قندهار و هراتمترکز بر قندهار و هرات

افغانستان دارای جمعیتی عمدتًا روستایی است و اکرثیت خانوارهای فقیر نیز در روستاها ساکن اند )اداره ملی احصائیه و معلومات، 

۲0۲1(. در سطوح محلی، تفاوت هایی در این زمینه وجود دارد، با این حال، قندهار از نظر مهاجرت، تجارت و داد و ستد، آموزشی 

از بزرگ ترین  و فرهنگی و همچنین فعالیت های سیاسی، قطب مرکزی اکرث والیات جنوبی و جنوب غربی است. قندهار محل یکی 

ورودی های رسحدی، رسحد اسپین بولدک-چمن با پاکستان است. جمعیت آن در سال ۲0۲1، 1.4 میلیون نفر برآورد شد که 0.8 میلیون 

آن روستایی و 0.6 میلیون آن شهری اند )اداره ملی احصائیه و معلومات، ۲0۲1(. والیت هرات مرکز تجاری، اقتصادی، آموزشی و 

فرهنگی غرب افغانستان با جمعیت تخمینی ۲.1 میلیون نفر است که 1.۵ میلیون نفر آن روستایی و 0.6 میلیون نفر آن شهری اند )اداره 

ملی احصائیه و معلومات، ۲0۲1(. از نظر اقتصادی، هرات اغلب به عنوان یکی از باثبات ترین و مرفه ترین والیات افغانستان )هوت و 

همکاران، ۲016( و قندهار به عنوان قطب قدرت برای نخبگان سیاسی )جکسون و همکاران، ۲01۵( معرفی می شود. با این حال، در 

سال های اخیر، این وضعیت به دلیل بحران های مختلف که در زیر به تفصیل رشح داده می شود، در حال تغییر بوده است.

کوید-کوید-1۹1۹

همه گیری کوید-1۹ در مراحل اولیه گسرتش جهانی خود در بهار ۲0۲0 به افغانستان رسید )وو و همکاران، ۲0۲0(. از آن زمان، 

داده است. در رسارس  قرار  تاثیر  متفاوت تحت  به گونه  را  داشته است که بخش های مختلف کشور  متعدد همه گیری وجود  امواج 

جهان، تا اپریل ۲0۲۲، بیش از 4۹4 میلیون نفر به کوید-1۹ مبتا شده اند و بیش از 6.1 میلیون نفر به همین دلیل جان خود را از 

دست داده اند. یکی از چالش های اصلی در کشورهای دارای سابقه طوالنی درگیری خشونت آمیز و سیستم های مدیریتی ضعیف، 

نبود داده های قابل اعتامد است؛ با وجود آن، ارقام رسمی حاکی از ابتای 177٬۹74 افغان به کوید-1۹ است که 7٬671 نفر آن 

اپریل  ماه های  این تحقیق در طی  برای  داده ها  اند )سازمان جهانی صحت، ۲0۲۲(. جمع آوری  باخته  این کشور جان  در  تاکنون 

تا جوالی ۲0۲1 انجام شد، که یکی از زمان های اوج شیوع کوید-1۹ در رسارس افغانستان بود. قندهار و هرات از جمله والیات با 

بیشرتین موارد مثبت بودند.

چالش های ناشی از امواج پی در پی همه گیری در قندهار و هرات نیز وجود داشت )شبکه ارزیابی فقر مزمن، ۲0۲۲(. این دو والیت 

در تحلیل کیفی مورد مترکز تحقیق بود. والیت هرات جایی بود که اولین آزمایش کوید-1۹ در افغانستان مثبت اعام شد )موسوی 

تبدیل شد. در  بدترین مناطق کشور در طول موج اول همه گیری کوید-1۹ در سال ۲0۲0  از  به یکی  و همکاران، ۲0۲0(. هرات 

عین حال، دسرتسی به داده های قابل تأیید در باره کوید-1۹ در افغانستان به دلیل بدنامی اجتامعی-فرهنگی، بسیار مشکل ساز بوده 

است؛ اصوال بسیاری از خانواده ها موارد مثبت کرونا را پنهان می کنند و آنهایی که عایم ضعیف تری دارند به ندرت اقدام به آزمایش 

و  فعال  از قضایای  تنها تخمینی  غالبا  منتخب  داده های دو محل  بنابراین،  و همکاران، ۲0۲1: ۲۲1(.  تداوی می کنند )خداداد  یا 

یا در شفاخانه بسرتی  قرار گرفته  آزمایش  نتیجه وخامت رشایط صحی مورد  در  بیامران کوید-1۹ است که ممکن است  تأیید شده 

شده  باشند.

از روزهای نخست شیوع کوید-1۹، واکنش های متفاوتی از سوی کنشگران مختلف در افغانستان وجود داشت. سازمان های غیردولتی 

که عمدتًا در بخش انکشاف محلی کار می کنند، کمپاین های آگاهی بخشی در مورد اقدامات وقایوی صحی و بهداشتی طراحی کرده اند 

و برخی از کیت های حفاظتی اضطراری را برای پرسونل طبی فراهم کرده اند. واکنش دولت، اگرچه خیلی هامهنگ نبود، به دو بخش 

تقسیم شد: وزارت صحت عامه با ایجاد مراکز تداوی و آزمایش کوید-1۹ و ارائه تجهیزات حفاظت شخصی به پرسونل بخش صحی، 

رهربی اقدامات صحی اضطراری را بر عهده گرفت. وزارت احیا و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگان های محلی به طور مشرتک و با 

حامیت مالی بانک جهانی، پروژه جدیدی را به نام تاش های امدادی برای جوامع و خانوارهای افغان )REACH( که به نام دسرتخوان 

بر اساس  )بانک جهانی، ۲0۲۲(.  افتتاح کردند )آگست ۲0۲0-دسامرب ۲0۲1(  دالری  میلیون  بودجه ۲80  با  نیز شناخته می شد  ملی 

گزارش رسمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده، بانک جهانی از طریق صندوق امانی بازسازی 

افغانستان و برنامه تاب آوری آسیا در برابر تغییرات اقلیمی به طور جمعی کمک نقدی به ارزش ۲۵۳ میلیون دالر را برای خانواده های 

متاثر از کوید-1۹ و خشک سالی تامین کرده اند. )سیگار، ۲0۲1(. اگرچه برنامه »تاش های امدادی برای جوامع و خانوارهای افغان« 
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عملیاتی شده است، مخالفان مسلح دولت در آن زمان با اجرای آن در برخی از مناطق کشور به دلیل نگرانی از عدم هامهنگی با آنها، 

فساد و عدم دسرتسی نیازمندترین مردم به این کمک ها، مخالفت کردند۳.

ناامنی و تغییرات اقلیمیناامنی و تغییرات اقلیمی

به موازات همه گیری، افغانستان در این دوره یکی از چالش برانگیزترین مراحل تاریخ خود را نیز تجربه کرد. نخست، افزایش شدید 

خشونت در رسارس کشور در نیمه اول سال منجر به بیجاشدن وسیع مردم، از دست دادن مشاغل و محدود شدن دسرتسی به بازار شد. 

دوم، تا اواسط ماه آگست ۲0۲1، کل حکومتی که عمدتًا به کمک های خارجی وابسته بود، فروپاشید و طالبان که به عنوان مخالف 

نظامی کلیدی دولت عمل می کردند، کنرتل کامل کشور را به دست گرفتند. پس از این تحوالت، قطع شدن جریان کمک های انکشافی 

بین املللی، بسته شدن یا محدودیت های بیشرت در رسحدات برای تجارت و حتی بدتر شدن سطح بیکاری و بحران برشدوستانه در تابستان 

۲0۲1 رخ داد.

در داخل افغانستان، هرات و قندهار محل جذب آوارگان داخلی است که خانه های خود را عمدتًا در ارتفاعات مرکزی غرب کشور و 

مناطق جنوب ترک می کنند تا برای جستجوی کمک و/یا اشتغال در بازار کار در قندهار و هرات مستقر شوند )منسفیلد، ۲0۲1(. این روند 

در ماه های جون و جوالی ۲0۲1 با شدت بیشرتی ادامه یافت. با افزایش بی سابقه خشونت ها در کشور در نیمه اول سال ۲0۲1، قندهار 

و هرات شاهد چندین رویداد مهم امنیتی بود: در 1۳ فربوری ۲0۲1، بندر اصلی یعنی اسام قلعه دچار آتش سوزی شد که میلیون ها 

دالر خسارت به کاسبان و تجار وارد کرد. یک دفرت سازمان ملل متحد در هرات در ماه جوالی مورد حمله قرار گرفت که گزارش آن در 

رسانه های بین املللی منترش شد. امنیت قندهار در شهر رسحدی اسپین بولدک بسیار بدتر شد و گزارش هایی از کشته شدن 100 نفر 

منترش شد )الجزیره، ۲0۲1(. در هر دو والیت، خشونت های روزانه، اختطاف عمدتا تاجران و کسبه کاران و بستگان آنها برای باج گیری 

]ادامه یافت[ و رسانجام، قندهار و هرات در 1۳ آگست ۲0۲1 به طور کامل به ترف طالبان درآمد. طالبان تا آن زمان نقاط رسحدی و 

قبل از آن بیشرت ولسوالی ها را در هر دو والیت تحت کنرتل گرفته بودند.

یکی دیگر از عوامل اسرتس زا در افغانستان خشک سالی طوالنی مدت است که اغلب به تغییرات آب و هوایی نسبت داده می شود. 

خشک سالی سال ۲0۲1 به طور رسمی در جنوری ۲0۲1 توسط رئیس جمهور پیشین افغانستان اعام شد. این دومین خشک سالی شدید 

در 4 سال گذشته است. در نتیجه، تخمین زده شد که محصول گندم نزدیک به دو میلیون ُتن کاهش یابد و بیش از سه میلیون مواشی 

به دلیل کمبود علوفه و آب در معرض خطر قرار گرفتند. این وضعیت نیز، همراه با افزایش خشونت که قبا ذکر شد، منجر به جابجایی 

گسرتده جمعیت شد و تا نیمه اول سال ۲0۲1، بیش از 600٬000 نفر به دلیل درگیری شدید و خشک سالی آواره شدند )فدراسیون بین 

املللی صلیب رسخ و جمعیت هال احمر، ۲0۲1).

اسرتاتیژی های معیشتیاسرتاتیژی های معیشتی

رشوع کوید-1۹، افزایش ناامنی و تغییرات آب و هوایی به تغییر اسرتاتیژی های معیشتی انجامیده است. هر دو والیت در چند سال 

گذشته، حتی قبل از همه گیری، به دلیل کاهش نفوذ سیاسی در پایتخت و همچنین خشک سالی شدید، به صورت جدی متاثر شدند. 

حتی در قندهار، فصل کاشت از چهار فصل به دو فصل کاهش یافته است. از این رو، برای کاهش اثرات خشک سالی و محدودیت 

دسرتسی به منابع، خانوارها در هر دو والیت در صدد متنوع سازی منابع درآمدی بوده اند، اعم از زراعتی و غیرزراعتی، مانند مهاجرت و 

کار روزمزد. در طول سالیان گذشته، مهاجرت به ایران از هرات بیشرت از قندهار بوده است که اغلب برای بازپرداخت قروض گذشته یا 

به دلیل خشک سالی است. در عوض، اقتصاد قندهار با ورود وجوه نقدی بازسازی تقویت شد که اقتصاد این والیت را بیش از حد فعال 

کرد )هوت و همکاران، ۲016).

از دیگر منابع درآمدی رایج در این دو والیت می توان به کار در کوره های خشت پزی، بخش ساخت و ساز، کار دستمزدی فصلی در بخش 

زراعت، فروش سبزیجات برای مرف روزانه، کار در سازمان های غیردولتی و بخش های خصوصی و دولتی اشاره کرد. با این حال، 

کاهش فزاینده ای در همه این بازارها به میان آمده است و بسیاری از اوقات مردم ممکن است دسرتسی محدودی به کار روزانه داشته 

۳  روزنامه افغانستان )۲0۲1( به تاریخ ۲1.01.۲0۲1 گزارش داد که برنامه REACH در برخی از مناطق کشور توسط طالبان متوقف شده است. این روزنامه 

به نقل از سخنگوی طالبان می نویسد: "در واقع رشایط ما برای این برنامه ها این است که باید با ما هامهنگ شود، شفافیت وجود داشته باشد و افراد فقیر 

توسط افراد بی طرف شناسایی شوند و کمک ها توسط آنها توزیع شود. در صورت عدم رعایت این رشایط، احتامل دزدی، فساد وجود دارد و ما آن را اجازه 

منی دهیم." ]ترجمه از من فارسی[ http://dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=1۵۵۳6۵  )تاریخ دسرتسی: ۲0۲۲/0۳/0۳)



باشند و مهاجرت به ایران از زمان رشوع کوید-1۹ به سفری بسیار چالش برانگیز و پرخطر تبدیل شده است. بنابراین، در هر دو والیت، 

معیشت، منابع درآمدی و سبک زندگی مردم به شدت تغییر کرد.

به طور قطعی، چنانچه شکل ۲ نشان می دهد، بحران های متداخل در افغانستان، هامنطور که در دو والیت ذکر شده مشاهده می شود، 

منجر به افزایش بیشرت مهاجرت و آوارگی، محدودیت  و کاهش شغلی و عدم دسرتسی به بازار و منابع شده است.

شکل 1: بحران های متداخل و معیشت روستایی در قندهار و هرات 

منبع: نویسندگان



روش ها و رویکردهاروش ها و رویکردها

جمع آوری و تحلیل داده های کیفیجمع آوری و تحلیل داده های کیفی
قندهار و هرات به دلیل شیوع کوید-1۹، ناامنی و تغییرات آب و هوایی و همچنین ماحظات عملی مرتبط به تحقیقات گذشته، برای 

تحقیقات ساحوی انتخاب شدند. ماحظات عملی بدین معنا است که محققان قبًا خط سیر معیشت در این مناطق را از سال های قبل 

بررسی کرده بودند )ِپن، هوت و غفوری، ۲016؛ هوت و غفوری، ۲016؛ ِپن و هوت، ۲017(. بنا بر این، تحقیقات قبلی یک خط مبنای 

اولیه را تشکیل می دادند که به جمع آوری و تحلیل اطاعات جدید ما کمک کرد.

ابزار کیفی بخشی از رویکرد Q-squared )ترکیب اطاعات کیفی و کمی( است که توسط شبکه مشاوره فقر مزمن برای بررسی دینامیک 

فقر و رفاه، آزمایش و امتحان شده است )برای خاصه آن، نگاه کنید به: دا کورتا و همکاران، ۲0۲1(. این ابزارها برای غنامندسازی 

سواالت کلیدی تحقیق استفاده شد، سواالتی که بر درک رفاه، پویایی آن، و منحنی های معیشتی تأثیرگذار بر آن، متمرکز بود. ابزار های 

کیفی شامل مصاحبه  با افراد آگاه )KII( در قندهار و هرات و مصاحبه  تاریخچه زندگی با زنان و مردان در محل های تحقیق بود. هدف از 

مصاحبه  با افراد آگاه درک زمینه های بحران های مختلف، فهم عنارص برنامه ای و پالیسی محدودیت  زا و تقویت کننده در بخش معیشت 

در مناطق مورد مطالعه، و درک چگونگی توجه این عنارص به زمینه های بحران، بود. مصاحبه های تاریخچه زندگی برای درک توالی  ها و 

فرآیندهای مهمی انتخاب شدند که رفاه افراد و خانوارها را تغییر دادند، و اینکه چگونه این فرایندها به نوبه خود بر خط سیر معیشت تأثیر 

می گذارد و از آن تاثیر می پذیرد. برای درک اشرتاکات و تفاوت های دیدگاه های زنان و مردان، تاش شد تعادل جنسیتی در مصاحبه ها 

رعایت شود. بخشی از مصاحبه های تاریخچه زندگی، بار دیگر به خانوارهایی مراجعه کرد که قبًا در مطالعات گذشته در مورد خط سیر 

معیشت ذکر شده در باال، با آنها مصاحبه شده بود، تا تغییر رفاه در طول زمان و در جایی که قبًا یک خط مبنا ایجاد شده بود، به گونه 

دقیق تر درک شود.

ابزار پرسشنامه در ساحه و در یک محیط روستایی نزدیک کابل آزمایش شد. انتخاب محل آزمایش بر اساس ماحظات امنیتی، صحی و 

امکان سنجی در آن مرحله، انجام شد، هامنطور که در بخش ۲.۲ به تفصیل رشح داده شده است. پس از فرآیند آزمایش، تیم تحقیقاتی 

برای ارزیابی نتیجه آزمایش گرد هم آمدند. اگرچه نتایج مفید بودند، اما محققان به تنوع محیط ها و ویژگی های خاص محل های مطالعه 

توجه داشتند، ویژگی هایی که منی توان آن را به طور کامل در مرحله آزمایش در کابل در نظر گرفت.

داده های کیفی بین ماه های جون تا اواخر جوالی ۲0۲1 جمع آوری شد. مصاحبه ها در اکرث موارد به صورت حضوری انجام شد، هرچند 

در برخی موارد با توجه به وخامت اوضاع امنیتی، از طریق تلفن و با کمک وابستگان مرد زنان خانوار ها، مصاحبه صورت گرفت. محققان 

مصاحبه های برنامه ریزی شده را با اعضای زن و مرد خانوارهای منتخب در والیت های قندهار و هرات در ماه های جون و اواسط جوالی 

۲0۲1 تکمیل کردند. ۳7 مصاحبه )۲6 مرد و 11 زن( در هر دو والیت انجام شد. از جمله این مصاحبه ها، هشت مصاحبه با مردان و 

زنان بیجا شده داخلی، ۲0 مصاحبه در سطح خانوار، و ۹ مصاحبه با افراد آگاه با کنشگران محلی یعنی کارمندان سازمان های غیردولتی، 

صاحبان کسب و کار و دیگران، انجام شد.

منابع،  درک  هدف  به  و  مزمن  فقر  ارزیابی  شبکه  توسط  کدگذاری  چارچوب  شد.  کدگذاری   NVivo افزار  نرم  طریق  از  داده ها سپس 

چارچوب  افغانستان،  )زمینه(  بافتار  با  آن  تناسب  از  اطمینان  برای  بود.  شده  ایجاد  خانوار  فراروی  و شوک های  فعالیت ها  دارایی ها، 

کدگذاری متناسب با بافت افغانستان تعدیل شد، به عنوان مثال، با ایجاد طبقه )node(  هایی در مورد عوامل مرتبط با ناامنی، هنجارهای 

مرتبط با مردساالری و ادراکات جنسیتی، و وجود بحران های مرکب و اسرتاتیژی های مقابله ای. عاوه بر تحلیل کدگذاری، روش هایی 

نیز به کار گرفته شد تا پروسه ردیابی شود. هدف این کار این بود که مجموعه تدابیری که برخی افراد و خانوارها از طریق آن توانستند 

منابع معیشتی را به گونه ای مدیریت کنند که به حفظ رفاه آنها کمک  کرد در حالی که دیگران در غیاب منابع بدیل به سمت فقر سوق 

داده شدند، درک شود.
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اطاعات کمی داده های دوران کوید-اطاعات کمی داده های دوران کوید-1۹1۹
عاوه بر جمع آوری داده های عمیق کیفی که در باال توضیح داده شد، ما همچنان توانسته ایم از رسوی ۲0۲0/۲01۹ درآمد، مرف و 

نیروی کار برای تحلیل کمی فقر و کاهش رفاه در افغانستان استفاده کنیم. این رسوی بین ماه های سپتامرب ۲01۹ و آگست ۲0۲0 انجام 

شد، بنابراین با ماه های اولیه کوید-1۹ همپوشانی دارد. این رسوی نه تنها سطوح ملی و والیتی را در بر می گیرد، بلکه طراحی قرشبندی 

)stratification design( به کار گرفته شده در آن تحلیل بر اساس فصل )اداره ملی احصائیه و معلومات، ۲0۲1( را ممکن می سازد و در 

نتیجه ارزیابی تغییرات رفاهی در طول کوید-1۹ را میرس می سازد. مجموعه داده های )dataset( کمی از مقامات دولتی مربوطه با اختیار 

کامل به دست آمده است.

تحلیل اولیه فقر و رفاه بر اساس رسوی درآمد، مرف و نیروی کار در تحقیق دیواکار )۲0۲۲( ارائه شده است. مدل تحلیلی اساساً بر یک 

مجموعه رگرسیون های لجستیک استوار است که در صدد فهم همبسته  )correlate( های کلیدی فقر و کاهش رفاه مردم افغانستان است. 

هامنطور که در تحقیق دیواکار )۲0۲۲( اشاره شد، رگرسیون لجستیک ما برای درک همبسته های دگرگونی فقر و رفاه استفاده می شود:

در برابر   )،  قرار دارد زیرا در احتامل خانوار  در زیر خط فقر در مدل 1 و احتامل کاهش رفاه خانوار در سال منتهی به رسوی در مدل 

۲،  )رسپرست( وکتور متغیرهایی است که ویژگی های رسپرست خانوار را مشخص می کند،  )منطقه( مجموعه ای از متغیرهای ساختگی 

است که نشان می دهد خانوار در کدام منطقه زندگی می کند و H وکتور کنرتل های خاص خانوار است.

به کار می گیریم. تحلیل  تغییر در زمینه توزیع رفاه  ارزیابی دقیق روابط در حال  برای  را  ما همچنین رگرسیون های کونتایِل همزمان 

عوامل اسرتس زای مضاعف )compounding stressors( در بحث پیوند فقر و کاهش رفاه، و رفاه جوانان، هامنطور که در تحقیق دیواکار 

)۲0۲۲( به تفصیل رشح داده شده است، هر دو در این مقاله خاصه شده است. الزم به ذکر است که تحلیل کمی یک تصویر عمومی 

از همبسته های فقر و کاهش رفاه در رسارس کشور ارائه می دهد.

تکرار و مثلث سازی )تکرار و مثلث سازی )triangulationtriangulation( داده ها( داده ها
ما تاش کردیم، در موارد ممکن، یافته های تحقیق از داده های کمی و کیفی مثلث سازی شود. این کار از طریق ابزارها، روش ها و 

بحث های مربوط به یافته های در حال ظهور، انجام شده است. به عنوان مثال، ابزارهای داده های کیفی این مطالعه در همکاری نزدیک 

با تیم مشرتک متشکل از محققان ساحوی که داده های کیفی را جمع آوری کردند و همچنین محققانی که مسئول تحلیل داده های کمی 

اند، تدوین شده است. به این ترتیب، ابزار کیفی دارای عنارصی بود که برای توضیح بیشرت از برخی جنبه های داده های کمی استخراج 

شده بود. پس از انجام تحقیقات ساحوی، جلسات توضیحی اضافی برای بحث در مورد مسائل نوظهور، با مترکز بر بحران های متداخل 

با همه محققان برگزار شد. این مسایل سپس در تحلیل کمی بیشرت مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال، یافته های کیفی حاکی 

از شوک ها و عوامل اسرتس زای مضاعف در دوره ناامنی و همچنین شوک ها و عوامل اسرتس زای مربوط به تغییرات آب و هوایی بود. 

این یافته ها در مرحله بعدی بر اساس داده های کمی در مطالعه مشابه )دیواکار، ۲0۲۲( مورد بررسی قرار گرفتند. این تکرار فرصت داد 

جزئیات به دست آمده از دو محل جمع آوری داده های کیفی به تحلیل کمی در سطح افغانستان تعمیم یابد.

با این حال، رویکردهای ما همچنان دچار محدودیت هایی است. اول اینکه، مجموعه داده های )dataset( کمی که در این مقاله مورد 

استفاده قرار گرفته است، اواسط سال ۲01۹ تا اواسط سال ۲0۲0 را پوشش می دهد، در حالی که داده های کیفی در سال بعد )اپریل-

جوالی ۲0۲1(، یعنی درست قبل از تغییر قدرت، جمع آوری شد. این امر با توجه به تغییرات قابل توجه در وضعیت کوید-1۹ و وضعیت 

امنیتی در افغانستان در ۲ سال گذشته، اهمیت بسزایی دارد. خطر درون زایی )endogeneity( در مجموعه  داده های کمی نیز وجود دارد 

که با اتکا بر اطاعات کیفی برای تقویت فهم ما از این مسائل و تعامات پیچیده، کاهش می یابد. عاوه بر این، تجزیه و تحلیل 

کمی بر یک معیار پولی برای ارزیابی فقر و همبسته های آن تکیه داشت، در حالی که تحلیل کیفی یک مفهوم چند بعدی از رفاه را به 

کار گرفت. همچنان، هم داده های کیفی و هم کمی بر سنجه های )measures( ناامنی و تغییرات آب و هوایی تکیه می کنند که توسط 

خود افراد و خانوارها گزارش شده و ممکن است با رویدادهای واقعی متفاوت باشد. هدف مقایسه مستقیم بین روش ها نیست، بلکه 

ارزیابی تکمیل گری )مکمل یگدیگر بودن( و مترکز بر نقاط قوت هر روش و نتایج آن است. در نهایت، تحلیل کمی، وضعیت عمومی 

را در رسارس والیت های افغانستان پوشش می دهد، در حالی که تحلیل کیفی بر مکان های انتخاب شده در قندهار و هرات متمرکز 

است. باید تاکید کرد که هدف ما در داده های کیفی تعمیم به سطح کشور یا حتی والیت نبود، بلکه ارائه درک عمیق در مورد پروسه ها 

و مسیرهایی بود که از طریق آن خانوارها تغییراتی را در رفاه خود تجربه کردند و درک آنچه که مسئول آن آن تغییرات بود )دا کورتا و 

همکاران، ۲0۲1).



بحران چند الیه و فقیر بحران چند الیه و فقیر 
شدن مردمشدن مردم

این بخش کاربرد روش های فوق را از نظر نتایج تحقیق بر بحران های متداخل و اسرتاتیژی های مقابله  با این بحران ها، ترشیح می کند. 

یافته های حاصل از داده های روش های ترکیبی به مجموعه ای از عوامل بلندمدت فقر اشاره می کند که در سه سطح بر خانوارها تأثیر 

می گذارد. مسائل سطح کان در سه چالش اصلی دسته بندی شده است: همه گیری کوید-1۹، بی ثباتی آب وهوا که توسط تغییرات 

اقلیمی تشدید شده و بی ثباتی سیاسی ناشی از انتقال قدرت و تشدید درگیری ها. مسائل سطح کان مرتبط با همپوشانی کوید-1۹، 

تغییرات آب و هوایی و بی ثباتی سیاسی دارای اثر هم افزایی )synergy( است و نوع منحر به فردی از عامل فقر را به وجود می آورد 

که بر معیشت در افغانستان تأثیر می گذارد.

خشک سالی و تغییرات آب و هوایی در طول همه گیریخشک سالی و تغییرات آب و هوایی در طول همه گیری
تحلیل داده های کمی به پیوندی اشاره می کند که به موجب آن حوادث طبیعی، ناامنی و طیفی از شوک های منفی و عوامل اسرتس زا در 

طول ماه های همه گیری نه تنها احتامل فقر را بیشرت ساخته است، بلکه این احتامل را که خانوارها از کاهش درآمد خود در سال منتهی 

به رسوی گزارش دهند، باال برد )دیواکار، ۲0۲۲(. به عنوان مثال، هامنطور که در شکل ۳ نشان داده شده است، شوک های مربوط به 

بایای طبیعی، زراعت یا قیمت مواد غذایی و محصوالت مزرعه، در تابستانی که کوید-1۹ و ناامنی در حال افزایش بود، )در مقایسه با 

عدم وجود این شوک ها( احتامل فقر و کاهش رفاه را بیشرت می سازد )دیواکار، ۲0۲۲).

شکل شکل ۲۲: احتامالت پیش بینی شده کاهش رفاه، به تفکیک فاجعه و فصل: احتامالت پیش بینی شده کاهش رفاه، به تفکیک فاجعه و فصل
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منبع: دیواکار )۲0۲۲( بر اساس داده های رسوی ۲0۲0/۲01۹ درآمد، مرف و نیروی کار

در محل های تحقیق كيفي در قندهار و هرات نيز، رابطه قوي بني تغيريات اقليمي و فقر وجود داشت، عمدتًا از طريق تأثري آن بر معيشت 

زراعتی. به عنوان مثال، خشک سالی تأثیر بسیار زیادی بر آب که منبع اصلی فعالیت های زراعتی است، داشته است. در چند سال اخیر، 

خشک سالی محصول و برداشت بخش زراعتی را به شدت کاهش داده و برداشت گندم در مقایسه با ۵ سال گذشته در وضعیت پایین تری 

پیش بینی شده است )دفرت هامهنگی امور برشدوستانه ملل متحد، ۲018( وضعیتی که سبب شده است وابستگی مردم به سایر منابع 

درآمدی مانند کار روزمزد و مهاجرت بیشرت شود. یکی از پاسخ دهندگان گفت:

به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبیاری، درآمدم را از دست میدادم، بیامری کوید، 
افرادی را که در کارخانه ها و سایر رشکت های تولیدی کار می کردند، مجبور کرد با 
اکنون  از خارج داشتیم  را ترک کنند. درآمدی که  بسته شدن رشکت ها، شغل خود 
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متوقف شده است. در نتیجه وضعیت معیشت و اقتصادی ما را به شدت تحت تاثیر 
قرار داده است4.

از یک طرف، تدابیر پالیسی برای مقابله با کوید-1۹ دسرتسی به بازار کار را برای خانواده هایی که به کار دستمزد روزانه متکی بودند 

کاهش داد؛ بسته شدن رسحدات و بسته شدن مراکز و مناطق تجاری نیز باعث افزایش قیمت مواد غذایی شد. این پالیسی ها تأثیرات 

اجتامعی-اقتصادی این همه گیری را بر خانواده هایی که قبًا به دلیل خشک سالی در رنج بودند، تشدید کرد. در واقع، ترکیبی از بایا، و 

همچنین شوک های زراعتی و قیمت که در تحلیل کمی مشاهده شد، هامنطور که در باال ذکر شد، با افزایش احتامل فقر در دوره کرونا 

همراه بود. بر اساس داده های کیفی به دست آمده از والیات هرات و قندهار، این ترکیب به نوبه خود توانایی کارگران را برای حامیت 

از خانواده های شان محدود می کند. به عنوان مثال، یکی از مصاحبه شوندگان خاطرنشان کرد:

خشکسالی بر محصول ما تاثیر گذاشته بود و به ویژه در هرات مشکل بزرگی بود. باران 
بسیار کم بود. یعنی در فصل زمستان تا ماه اپریل در هرات هیچ بارندگی نداشتیم.

همین مخاطب همچنان اذعان کرد که:

امروزه همه گیری کوید مشکلی است که درآمد مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. گاهی 
اوقات بازار خوب است اما با افزایش بیامری و در زمان قرنطینه، بازارها رخصت می 
شوند که اقتصاد مردم به ویژ[ دهاقین و مالداران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. 
وقتی لبنیات خود را به شهر می بریم، می دانیم که وقتی کوید افزایش یابد، تقاضا 
فروش  و  تقاضای خرید  و  آیند  بازار منی  به  مردم  که  به خاطری  یابد.  کاهش می 

کاهش یافته یا حتی به کلی متوقف شده است۵.

افزایش بی ثباتی و ناامنیافزایش بی ثباتی و ناامنی
عاوه بر این، تغییر رسیع در وضعیت امنیتی، به ویژه در طول دوره همه گیری، و افزایش جرایم محلی، دسرتسی به کار در بخش زراعت 

را که قبًا تحت تأثیر خشک سالی و افزایش قیمت مواد غذایی قرار گرفته بود، کاهش داد. عاوه بر این، بی ثباتی سیاسی و تغییر رژیم 

باعث بی ثباتی بخش اقتصادی و کاهش درآمد، فرصت های کاری و دسرتسی به بازارهای غات و میوه های ملی و بین املللی شد و در 

نهایت راه را برای تهیدستی بیشرت مردم هموار کرد.

یکی از پاسخ دهندگان خاطرنشان کرد که چگونه این شوک های مختلف جمع شده و سبب افزایش ناامنی غذایی، ناامنی اقتصادی و 

مرگ و میر شده است:

کوید تاثیر شدیدی بر روحیه مردم گذاشت و مردم تحت اسرتس زیادی بودند. عاوه 
بر این، در زمان کوید، ناامنی در منطقه افزایش یافته است... در یک سال اخیر، 
قضایای رسقت، راهزنی و سایر فعالیت های جرمی به اوج خود رسیده است. ما در 
با  دزدند...  می  را  نفر  مبایل  مردم  روستا،  در سطح  نداشتیم.  ناامنی  چنین  گذشته 
افرادی  است  ممکن  بیکاری،  خشکسالی،  ناامنی،  اقتصادی،  وضعیت  به  نگاهی 

داشته باشیم که از گرسنگی جان باخته اند6.

این تأثیر ناامنی و افزایش جرایم محلی نه تنها چرخه کاری دهاقین را مختل کرد، بلکه دسرتسی آنها به بازار را نیز محدود کرد. در 

نتیجه، دهاقین نتوانستند محصوالت شان را به موقع بفروشند، که سبب کاهش بازدهی زمین و در بسیاری موارد باعث از دست رفن 

دارایی های ثابت می شد. محدودیت ها در بخش تجارت مواد غذایی به دلیل قرنطینه های محلی کوید-1۹ فشار بیشرتی را بر معیشت 

مردم و دسرتسی آنها به بازار برای مصارف روزانه شان و مهم تر از همه برای کار روزمزد وارد می کند:
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پس از رشوع کوید، قیمت تیل به ۵7 افغانی رسیده است. وقتی از دوکانداران می 
و  گونه حمل  است. هیچ  بسته  گویند رسحدات  است، می  گران  اینقدر  پرسیم چرا 
نقلی بین کشورها وجود ندارد، وضعیتی که بر واردات و صادرات تاثیر گذاشته است. 

بنابراین قیمت ها روز به روز باالتر می رود7.

عاوه بر این، برای غلبه بر کمبود مواد و دسرتسی به مواد غذایی، در برخی از مناطق کشور، دولت شبانه بازارها را باز کرده بود. با این 

حال، پاسخ دهنده فوق به نگرانی در مورد بدتر شدن ناامنی در بازارهای شبانه اشاره کرد. ناامنی باعث این نگرانی شده که تاجران کمرت 

به منطقه شان مراجعه کنند، در نتیجه بازارهای محلی را بیشرت کساد می سازد.

هامنطور که این فرآیندها را در داده های کیفی در هرات و قندهار مشاهده می کنیم، بین ناامنی در دوره کوید-1۹ و کاهش رفاه به طور 

کلی در رسارس کشور نیز رابطه دیده می شود. در واقع، شکل 4 نشان می دهد که خانوارهایی که در طول تابستان ۲0۲0 که همزمان بود با 

رشوع کوید-1۹، در یک منطقه ناامن کشور زندگی می کنند، نسبت به آنهایی که در مناطق امن تر کشور زندگی می کنند، به احتامل بیشرت 

شاهد کاهش رفاه هستند. داده های کیفی باال نشان می دهد که نوسان قیمت ناشی از کوید-1۹ نیز با ناامنی رابطه دارد، بدین معنی که 

مجاری شوک های قیمت که در تحلیل داده های کمی باال مشاهده شد، در زمینه های ناامنی نیز صدق می کند.

شکل شکل ۳۳: احتامالت پیش بینی شده کاهش رفاه، بر اساس ناامنی و فصل: احتامالت پیش بینی شده کاهش رفاه، بر اساس ناامنی و فصل
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منبع: دیواکار )۲0۲۲( بر اساس داده های رسوی ۲0۲0/۲01۹ درآمد، مرف و نیروی کار

همپوشانی تغییرات آب و هوایی، ناامنی و بیامری همه گیر که در باال مورد بحث قرار گرفت عوامل متعددی را ایجاد کرده است که 

منابع خانوارها را نابود کرده و به فقر و از دست دادن رفاه کمک کرده است. در واقع، در حالی که نرخ فقر در زمان رسوی ۲0۲0/۲01۹، 

47.1 درصد جمعیت بود، در زمان رشوع کوید-1۹ در فصل بهار بیشرت از آن بود. در این دوره فقر به ۵۲.۳ درصد جمعیت افزایش یافت. 

کاهش رفاه که توسط خود مردم گزارش شده نیز در طول کوید-1۹ بسیار بیشرت بود. به عنوان مثال، ۳4.۳ درصد جمعیت مصاحبه شده 

در تابستان ۲0۲0 بر این باور بودند که وضعیت اقتصادی آنها در زمان رسوی در مقایسه با سال قبل از آن، بسیار بدتر بود. در مقابل، 

تنها 1۹.7 درصد جمعیت مصاحبه شده در خزان ۲01۹ احساس کردند که وضعیت آنها در مقایسه با سال قبل از رسوی، بسیار بدتر است 

)دیواکار، ۲0۲۲).
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فرصت های محدود فرصت های محدود 
جوانان برای بهبود رفاهجوانان برای بهبود رفاه

به دلیل این بحران های متداخل، جوانان گرفتار فقر و نزدیک به فقر با چالش های خاصی مواجه بودند که رفاه حال و آینده آنها را محدود 

می کرد.

نبود کارنبود کار
وابسته  افراد  و  داشتند  اشتغال  دارای معاش  به مشاغل  بیشرت  داشتند،  بیشرتی  افغانستان عمومًا تحرک  در  رسپرستان جوان خانوار 

کمرتی داشتند. همه اینها عواملی اند که در ادبیات کان، از جمله در جنوب آسیا، به عنوان راه های مهم خروج از فقر ذکر شده است 

)دیواکار و شپرد، ۲0۲۲(. در عین حال، اگرچه اینها همبسته های مهمی بودند، اما به دلیل پالیسی های عمومی در این زمینه، کامًا 

متزلزل بودند، به ویژه در طول ماه های کوید-1۹. در واقع، یکی از چالش های کلیدی که در طول ماه های همه گیری تشدید شد، نبود 

فرصت های شغلی بود. تقریبا یک سوم رسپرستان خانوار در رسوی ۲0۲0/۲01۹ در هفته قبل از رسوی کار منی کردند. از جمع کسانی 

که به دنبال کار نبودند، دالیل مختلفی برای این امر داشتند. در میان رسپرستان جوان خانوار، فقدان شغل یکی از دالیل اصلی آنها 

برای عدم جستجوی کار بود. به طور کلی، این دومین دلیل رایج بود که رسپرستان خانوار در طول دوره کرونا به دنبال کار منی گشتند. 

عاوه بر این، بیش از 17 درصد رسپرستان جوان خانوار که در سال ۲0۲0/۲01۹ به دنبال کار نبودند، اخراج موقت از کار را دلیل این 

امر ذکر کردند )دیواکار، ۲0۲۲).

بر اساس داده های کیفی نیز، کوید-1۹ کار و فرصت های کاری جوانان را در مناطق شهری و روستایی به شدت تضعیف کرد. کارگران 

روزمزد منی توانستند به بازار کار دسرتسی داشته باشند. افرادی که در بخش صنعتی کار می کنند به دلیل قرنطینه منی توانند رس کار 

بروند. طبعا، دهاقین منی توانستند محصول خود را بفروشند، و توانایی آنها برای مقابله با سختی ها کاهش می یابد. عاوه بر این، تنها 

حوزه ایکه فرصت های شغلی ایجاد می کرد، زراعت بود. با این حال، ظرفیت بسیار محدودی داشت و تنها بزرگان خانوار به آن مشغول 

بودند. در منطقه نیمه شهری، گزینه های موجود برای مردم کار روزمزد، کار در کوره های خشت پزی و، اگر وجود می داشت، ساخت و 

ساز بود. برخی از پاسخ دهندگان که مسن بودند شکایت داشتند که برای چندین هفته کار روزمزد نداشته اند. تنها گزینه برای بقا طلب 

حامیت از برخی سازمان ها بود.

خانواده و همسایه های خودمان که در رشکت های تولیدی کار می کردند، شغل خود 
را از دست داده اند زیرا کارخانه ها به دلیل کوید رخصت شده اند. در حالی که من 

بیکار هستم، پرسم نیز با از دست دادن شغلش بار اضافی می شود.8 

رخصت  مکاتب  وقتی  داشتیم.  ماهانه  معاش  افغانی   ۲۵000 تا  ما  کوید،  از  قبل 
می شود، ما آن درآمد را نداریم و فقط من با معاش 7۵00 افغانی می مانم. بنابراین 

درآمد ما اکنون به 7۵00 افغانی کاهش یافته است۹.

کار و معاشم را از دست دادم. از آنجایی که من معلم قراردادی مکتب بودم، دیگر 
معاش دریافت منی کنم زیرا مکاتب به دلیل کوید رخصت هستند10.

در ارتباط با جنسیت و فقر، نتایج حاصل از تحلیل کمی حاکی از کاهش بالقوه تفاوت جنسیتی در مشارکت در فعالیت های اقتصادی در 

طول کوید-1۹ است، از جمله در مناطقی که شوک ها و عوامل اسرتس زای ناشی از بایا و ناامنی را تجربه می کنند. این کاهش تفاوت 

هم به دلیل کاهش مشارکت مردان در فعالیت ها و هم به دلیل افزایش اندک حضور زنان در فعالیت های اقتصادی در مناطق ناامن 
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و در مناطقی است که با شوک های ناشی از بایا مواجه هستند. در عین حال، مشارکت زنان در این فعالیت ها ممکن است به جای 

ارائه راهی برای خروج از فقر از طریق توامنندسازی اقتصادی، نشانه ای از روند تهیدستی و یک اسرتاتیژی بقا، از جمله در کارهای با 

دستمزد پایین، باشد11. عاوه بر این، هامنطور که داده های کیفی نشان می دهد، بسیاری از زنان نیز مانند مردان شغل خود را در طول 

همه گیری از دست دادند:

ما زنانی را داریم که در صنایع مختلف فعال اند، مانند زنانی که در خانه های دیگران 
کار می کنند. در زمان قرنطینه کار منی کردند و بیکار شدند. ما زنانی داریم که برای 
منی  زنان  این  است،  بسته  بازار  وقتی  می کنند.  تولید  مختلف  اجناس  قندهار  بازار 
از دست داده  را  زنان کار  این  بنابراین،  بفروشند،  بازار  را در  توانند محصوالت خود 

اند1۲.

بر اساس داده های کیفی، بسیاری از مردان جوان فقیر و تقریبا فقیر در مناطق مورد تحقیق در قندهار و هرات به دنبال گزینه های موجود 

دیگر که در باال توضیح داده شد، بودند. عاوه بر این، در بسیاری از خانوارها، کودکان رشوع به جمع آوری فلزات، کاغذ و پاستیک 

مستعمل کردند تا در بازار بفروشند و از خانواده خود حامیت کنند. زنانی که قبا شاغل بودند یا شغل خود را از دست دادند و رشوع به 

حامیت از مردان خود در بخش زراعت کردند یا در سایر فعالیت های درآمدزا مانند خیاطی، گلدوزی و سایر صنایع دستی کار می کردند. 

بازار کار خاصی برای آنها وجود نداشت.

حتی پس از فوت پدرم، ما روستای خود را در ولسوالی ژری ترک کردیم و به شهر 
قندهار آمدیم و در شهر به عنوان کارگر و حلبی ساز مشغول به کار شدیم. در واقع 
از دست دادن رییس خانواده از نظر اجتامعی، اقتصادی و مالی بر هر خانواده تاثیر 

منفی می گذارد1۳.

بازار اصلی کار روزمزد در شهر قندهار و به ویژه در ولسوالی دند کوره های خشت پزی 
است14.

من منی توانم به خانواده ام کمک کنم. چون پس انداز یا سایر منابع درآمدی ندارم. 
فرزندان من روزانه فلزات، کاغذ و پاستیک های مستعمل را جمع آوری می کنند و 

روزانه تا 40 یا ۵0 افغانی درآمد دارند1۵.

این مهاجرت اجباری و کار کودکان منجر به این شد که خانوارها با دستمزد اندک به کارهای سنگین مشغول شوند و رفاه اقتصادی آنها 

به مخاطره بیفتد.

نبود منابعنبود منابع
بر اساس تحلیل داده های کمی، رسپرستان جوان خانوارهای گرفتار فقر از نظر داشن دارایی های کمرت هم در موقعیت محروم تری قرار 

دارند. ارزش کاالهای بادوام مرفی آنها کمرت از نیمی از ارزش دارایی خانوارهای مسن کمرت از 6۵ سال بود. رسپرست جوان خانوارهای 

فقیر، در مقایسه با رسپرستان مسن تر کمرت از 6۵ سال، مواشی کمرتی نیز داشتند، احتامل کمرتی داشت که زمین های زراعتی قابل 

کشت داشته باشند و دسرتسی کمرتی به برق داشتند )دیواکار، ۲0۲۲(. بر اساس داده های کیفی نیز، جوانان معمواًل مالک زمین نبودند، 

به ویژه زمانی که پدر زنده بود. این وضعیت معمواًل ساختار مشرتک خانواده و درآمد مشرتک معیشتی را نشان می دهد. در موارد دیگر، 

موضوع اشرتاک در مورد زمین های تازه به دست آمده نیز صدق می کند، جایی که به عنوان مثال:

https://areu. 11   و. دیواکار )۲0۲۲(. رفاه جوانان در زمان کوید-1۹. کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان. تاریخ بازیابی: 1۵ اپریل ۲0۲۲، از آدرس

/pdf.working-paper۵-1۹-Welfare-of-Young-Adults-amid-COVID/06/۲0۲۲/org.af/wp-content/uploads
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زراعتی  زمین  برایش  که  فرستاد  پول  من  برای  می کرد  زندگی  ایران  در  که  دامادم 
بخرم. برایش در روستای مان زمین زراعتی خریدم. در حال حارض زمین او را کشت 

می کنم که نیمی از محصول به او و نیمی به من می رسد16.

با این حال، کمبود فرصت های کاری و کاهش منابع درآمد، برخی از خانوارها را وادار ساخت منابع خود را بیشرت کاهش دهند. بسیاری از 

جوانانی که زمین داشتند، به دلیل رکود بازار کار، مجبور شدند زمین های خود را برای رفع نیازهای روزانه به گرو بگذارند:

اغلب مردم در صورت نیاز به پول زمین ها یا باغ های خود را به گرو یا اجاره می دهند. 
به دلیل وضعیت اقتصادی بد، یک روز قبل ح. ح. ح. یکی از تاکستان ها را در بدل 
۹0000 افغانی به خرس خود گروه داده است. تاکستان را به این دلیل به گرو داد 
باغ ها و مخارج خانه پول کمبود داشت. او گفت که یک  که برای خرید کود برای 
تاکستان دارای ۵0 درخت انگور است و درآمد هر تاکستان حدود 10000 افغانی در 
سال است، معمواًل مردم یک تاکستان را ۹0000 افغانی گرو منی گیرند، اما من این 
تاکستان را به برادر خامنم می دهم، بنابراین او بیش از مبلغ رایج در این روستا، به 

من پول داد17.

فروش اضطراری دارایی ها اکرثا زمانی رایج است که خانوارها با مشکات صحی مواجه بودند:

وقتی پدرم مریض بود، بیش از درآمدی که داریم خرج تداوی او کردیم. همین طور 
یک جریب زمین داشتیم، آن زمین را برای معالجه اش فروختیم. عاوه بر این، ما 
باغ انگور داریم، نیمی از آن باغ را به گرو دادیم و هنوز به گرو مانده است. از نظر 

مالی خیلی ضعیف شدیم و حاال قرضداریم18.

عاوه بر این، افزایش قیمت اقام غذایی رضوری تأثیر زیادی بر میزان مرف غذا، مرف روزمره غذایی و رفاه کلی مردم داشت و در 

نتیجه باعث افزایش فقر و ناامنی غذایی به ویژه در مناطق دورافتاده شد.

خوب، درست نیست که بگوییم در خانواده چه اتفاقی می افتد، اما می توانم این را 
به شام بگویم که قبًا ما میتوانستیم حداقل دو بار در ماه غذای خوب مانند گوشت 
باید  ما  است.  ماه گوشت خوردن سخت  در  یکبار  در حال حارض حتی  اما  بخوریم 

روزگار خود را با مقدار ناچیزی از غات و سبزیجات بگذرانیم1۹.

تحلیل داده های کمی نیز نشان می دهد که افراد جوان در مقایسه با رسپرستان مسن تر خانوار به احتامل بیشرت ناامنی غذایی را تجربه 

می کنند )دیواکار، ۲0۲۲).

ضعیف شدن شبکه های اجتامعیضعیف شدن شبکه های اجتامعی
با بحران در سطح خانوار، دسرتسی به رسمایه از طریق شبکه های اجتامعی خانواده و  رایجین اسرتاتیژی مورد استفاده برای مقابله 

دوستان است. به طور سنتی، این نوع اسرتاتیژی مقابله ای در میان همه جوامع افغانستان به خوبی تثبیت شده است. در دوران کوید-

1۹، عاوه بر مشکات اقتصادی، بسته شدن رسحدات و قرنطینه، مردم به دلیل نداشن دسرتسی به ارتباطات و شبکه های اجتامعی، با 

وضعیت غیرمنتظره دیگری مواجه شدند. پیش از این، زمانی که مردم با کمبود مواد غذایی یا سایر مشکات اقتصادی مواجه می شدند، 

از شبکه های اجتامعی خود استفاده می کردند۲0؛ اما کرونا این شبکه ها و ارتباطات را قطع کرد و مردم را در وضعیت نامشخصی قرار داد 
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و دسرتسی آنها به قرضه را دشوار ساخت. در برخی موارد، افرادی که به قرضه دسرتسی داشتند، از تعداد محدودی از بستگان به ویژه 

اقوام نزدیک خود مانند پرس کاکا و خواهر و برادر قرض دریافت می کنند. جوانانی که دسرتسی به قرضه را از دست دادند در بخش زراعت 

مشغول به کار شدند.

فقر وجود دارد و بیکاری اکنون افزایش یافته است. مردم از همدیگر امید ندارند زیرا 
همه آنها بیکار و فقیر هستند. اگر کسی به شخصی پول بدهد، قرض دهنده به این 
فکر می کند که آن شخص چگونه پول وی را پس می دهد. به همین دلیل است که 
مردم از کمک به یکدیگر رسباز می زنند. در زمان نیاز، اگر کسی توان مالی داشته 
باشد، به هم کمک منی کنند، زیرا قرض دهندگان فکر منی کنند که پول خود را پس 

بگیرند۲1.

توان مالی افراد بسیار کاهش یافته است. فرهنگ ما این است که اگر کسی به غذا 
نیاز دارد، در رشایط سخت به عنوان حق همسایه از او حامیت می کنیم. با این حال، 
کوید، ناامنی و خشکسالی توانایی مالی مردم را کاهش داده است. مردم منی توانند 
مریضان خود را معالجه کنند و از 1000 تا ۲000 افغانی به افراد دیگر قرض می دهند 
که برای شان سخت است. اما تعداد کمی از افراد ممکن است به اقوام و دوستان 

نزدیک خود قرض بدهند۲۲.

بنابراین، تنها گزینه مردم این بود که قرضه غیررسمی دریافت کنند. برای انجام این کار، اغلب زمین خود را به عنوان یک اسرتاتیژی 

مقابله ای به گرو می گذارند. این کار منجر به عدم دسرتسی به باغ ها برای مدت طوالنی و کاهش درآمد افراد می شود.

مهاجرت جوانان و جابجایی کل خانوارها نیز از عوامل رایج تضعیف شبکه های اجتامعی مردم بود.

با این حال، زمانی که به والیت هرات آواره شدیم، همه چیز تغییر کرده است. من 
درخواست  توانم  نیازمندی منی  زمان  در  بنابراین  شناسم.  جا منی  این  در  را  کسی 
کمک یا قرض داشته باشم. در پنج یا شش ماه اخیر که به اینجا آمدیم فقط ملک 
این قریه را می شناسم. گاهی که روزمزدی پیدا می کند از من می خواهند که بروم 
کار کنم. به جز او، هیچکس ما را در این منطقه منی شناسد و از وضعیت مالی ما 

بی اطاع هستند۲۳.

من ۲7 سال سن دارم. ۵ سال پیش ازدواج کردم. یک سال پیش پدرم در ولسوالی 
شیندند کشته شد. در نتیجه زندگی سختی دارم. از زمان درگذشت پدرم، من مسئولیت 
رسپرستی 10 نفر از اعضای خانواده را بر عهده دارم. من با مشکات زیادی از جمله 
بیکاری، اقتصاد ضعیف مواجه هستم، ارتباط اجتامعی ندارم تا از مردم اینجا کمک 

بگیرم۲4.
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مسدود شدن مسدود شدن 
اسرتاتیژی های مقابله ایاسرتاتیژی های مقابله ای

واکنش های بین املللی و محلی برای مقابله با این بحران ها و تأثیرات آن بر جوانان ایجاد شد اما به دلیل شدت آن، واکنش ها اغلب قادر 

به حل این بحران ها نبود. علی رغم تخصیص طیف وسیعی از منابع مالی بین املللی و برنامه ای که در بخش ۲ ذکر شد، تیم تحقیقاتی 

ساحوی شواهد بسیار محدودی یافتند که نشان می داد کمک هایی توسط افراد در محل های پروژه دریافت شده است. فساد گسرتده، 

REACH توسط دفرت رئیس جمهور سبب شد کمک های  برنامه ملی  تا حدی سیاسی کردن  امنیتی در رسارس کشور و  وخامت اوضاع 

کوید-1۹ تحت رهربی دولت و با حامیت مالی کمک کنندگان در دوران قبل از آگست، تنها به جاهای محدود برسد. شایان ذکر است 

که مخالفان نظامی دولت در زمان انجام تحقیقات ساحوی هیچ واکنش یا برنامه خاصی برای حامیت از جوامع متاثر از کوید-1۹ و یا 

خشک سالی نداشت۲۵.

اغلب  مقابله ای  اسرتاتیژی های  انواع  اتخاذ  به  و عوامل اسرتس زا، گاهی مجبور  منفی  با شوک های  مقابله  برای  نتیجه، خانوارها  در 

فرسایشی می شدند که باعث کاهش بیشرت رفاه می شد. هامنطور که در تحقیق دیواکار )۲0۲۲( خاصه شده است، بسیاری از خانوارها 

در افغانستان در سال ۲0۲0/۲01۹ مصارف شان را کاهش دادند که به افزایش ناامنی غذایی به ویژه در دوره مقارن کوید-1۹ کمک 

کرد )شکل ۵(. تفاوت های دیگر در اسرتاتیژی های مقابله  که به ماه های قبل و زمان کوید-1۹ تفکیک شده است، شامل کاهش اتکا 

به رسمایه اجتامعی محلی در حال زوال، و افزایش در اسرتاتیژی های مرتبط با کار بود که شاید در پاسخ به زوال رسمایه اجتامعی است 

)دیواکار، ۲0۲۲(. با این حال، مهاجرت به عنوان یک اسرتاتیژی مرتبط با کار با توجه به قرنطینه و بسته شدن رسحدات، محدود شد. 

شکل شکل 44. اسرتاتیژی های اصلی خانوارها برای مقابله با شوک های منفی، به تفکیک دوره کوید-. اسرتاتیژی های اصلی خانوارها برای مقابله با شوک های منفی، به تفکیک دوره کوید-1۹1۹

٪٠ ٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٧٠

منبع: دیواکار )۲0۲۲( بر اساس داده های رسوی ۲0۲0/۲01۹ درآمد، مرف و نیروی کار

ما این اسرتاتیژی های مقابله ای را در داده های کیفی در بخش پایین بیشرت بررسی می کنیم. برخی از این اسرتاتیژی ها به موضوعاتی 

مربوط می شوند که قبًا در بخش باال در باره جوانان شناسایی شد، اما در اینجا به طور خاص به عنوان پاسخی برای مقابله با بحران ها 

مورد بررسی قرار می گیرند.

قرضه در زمانه ضعف شبکه های اجتامعیقرضه در زمانه ضعف شبکه های اجتامعی
هامنطور که در باال ذکر شد، به دلیل افزایش مشکات مالی، شبکه های اجتامعی تضعیف شد. این امر اغلب منجر به جایگزینی قرضه 

غیررسمی شد که میزان قرضداری خانوارها را افزایش داد. هزینه های عروسی، طویانه عروس، مصارف فاتحه، هزینه های درمانی یا 

تداوی، مصارف روزانه و برخی مراسم فرهنگی- مذهبی مسائلی است که مردم برای آن قرض می گیرند. پاسخ دهندگانی از والیت های 

۲۵   بر اساس مشاهده و مصاحبه تیم تحقیقات ساحوی با افراد آگاه. به پاورقی شامره ۳ مراجعه کنید.



قندهار و هرات دالیل خود را برای گرفن قرض این گونه رشح دادند:

مجموع  بپردازیم.  را  مان  عروس  )گله(  پیشکش  تا  گرفتیم  افغانی   1۵0000 ما 
پیشکش او ۵00000 افغانی بود. ما برای مصارف روزانه خود ۵0000 افغانی قرض 

گرفتیم، هیچ پولی برای تامین مخارج روزانه )از جمله غذا، دوا و غیره( نداشتیم۲6.

پدرم،  فاتحه  مراسم  برای  افغانی   100000 هستم.  قرضدار  افغانی   ۲10000 من 
ام  عروسی  مراسم  برای  افغانی   60000 و  فرزندانم  معالجه  برای  افغانی   ۵0000

گرفتم۲7.

وقتی پدرم مریض بود، بیش از درآمدی که داریم خرج تداوی اش کردیم. همین طور 
یک جریب زمین داشتیم، آن زمین را برای معالجه اش فروختیم. عاوه بر این، ما 
یک باغ انگور داریم، نیمی از آن باغ را به گرو دادیم و هنوز در گرو است. از نظر مالی 

خیلی ضعیف شدیم و االن قرضدار هستیم۲8.

مردم می توانند این نوع قرض ها را با کار طوالنی مدت که بازپرداخت آن سال ها طول می کشد، برگردانند، یا باید اماک و دارایی هایی را 

که به نوبه خود منبع درآمد هستند، بفروشند. به عنوان مثال، یکی از پاسخ دهندگان قطعه ای از مزرعه خود را به گرو داد تا عروسی پرسش 

را برگزار کند. یکی دیگر از پاسخ دهندگان برای بازپرداخت قرض و کمک به ازدواج پرس بزرگش، قطعه ای از زمین و یک گاو را فروخت. 

جایگزینی اسرتاتیژی های کاری و اسرتاتیژی های کاری پرخطرجایگزینی اسرتاتیژی های کاری و اسرتاتیژی های کاری پرخطر
در زمان سختی، محدودیت های اقتصادی، و کرونا، خانوارها منابع درآمد دیگری شناسایی کردند مانند کار دستی زنانه، خانواده هایی که 

فرزندان خود را برای جمع آوری کیسه های پاستیکی می فرستند؛ برخی از خانواده ها که منی توانستند در بخش های دیگر مانند زراعت 

و ساختامن سازی کار روزمزد پیدا کنند، به کوره های خشت پزی رو آوردند. این گذار از سختی آنها کاسته است، اگرچه پیامدهای منفی 

مانند کار اطفال را در پی دارد. چنین اسرتاتیژی هایی در کوتاه مدت مفید بودند، اما پیامدهای آن فاجعه بار است و معیشت آنها را در دراز 

مدت آسیب می زند؛ به عنوان مثال، کار در کوره های خشت پزی به نیروی فیزیکی شدید نیاز دارد و در درازمدت باعث صدمات فیزیکی 

دامئی می شود، به این معنی که اطفال منی توانند به مکتب بروند.

من خیاطی را بلد هستم، بنابراین در خانه خیاطی می کنم. خواهران شوهرم مهارت 
رشوع هیچ فعالیتی در خانه را ندارند. بیکار هستند. می توانند گلدوزی کنند، بنابراین 
آورند.  دست  به  پول  مقداری  می توانند  و  می دهند  انجام  را  کار  این  اوقات  گاهی 
زمانی که ما در ولسوالی ادرسکن بودیم، از مردم دیگر پشم می گرفتیم و برای آنها 
میریسیدیم و مزد خود را می گرفتیم، در ادرسکن به ازای هر کیلوگرام ۲00 افغانی 
می گرفتیم، اما در اینجا به ازای هر کیلوگرام فقط 160 تا 170 افغانی می گیریم۲۹.

دیروز رفتم کار روزمزد پیدا کنم. کار روزمزد پیدا کردم، باید از خانه یک نفر خاک 
بیرون می کشیدم. در نهایت برای کل روز 1۵0 افغانی به من داد. اواًل، یافن کار 
ناچیز  میبینم، دستمزد  را  برانگیز است. دوم، وقتی کار روزمزد  بسیار چالش  روزمزد 
است. برادرهای دیگرم خورد هستند اما روزها کاغذها و پاستیک های مستعمل را 

جمع آوری می کنند و می فروشند۳0.
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از زمانی که به اینجا آمده ایم، مشکات ما بیشرت شده است. شوهرم کار درست و 
بتوانند  اگر  می روند.  رسک ها  به  پاستیک  آوری  جمع  برای  پرسانم  ندارد،  منظمی 
مقداری جمع آوری کنند، می توانند حداقل 10 افغانی در هر کیلوگرام دریافت کنند. 
بعضی ها می گویند نباید پرسانم را به رسک بفرستم، برای سامتی شان خوب نیست. 
ولی ما چه کار می توانیم بکنیم؟ اگر آنها را نفرستم، چه بخورند، قبل از اینکه در اثر 

کوید مبیریم، در فقر خواهیم مرد۳1.

آوارگی و مهاجرتآوارگی و مهاجرت
مهاجرت یکی از بهرتین راه ها برای جمع آوری پول برای پرداخت قروض بوده است. در واقع حواله پول از ایران و سایر کشورها در 

زمان بحران خانوار، ازدواج و سایر رویدادها مهم تلقی می شود. مردم، عمدتًا باشندگان هرات، برای کار و کمک به خانواده های شان 

به ایران می روند. با این حال، از آغاز شیوع کوید-1۹، دولت ایران هزاران مهاجر را به افغانستان برگردانده است )رحیمی، ۲0۲1(. این 

امر دسرتسی آنها به منابع و بازار کار را محدود کرده است. 

دلیل  به  اما  داشت،  وجود  مشاغل  برخی  بود.  بدتر  روزمزد  کارگران  برای  وضعیت 
جنگ، مردم قادر به کار نبودند. بنابراین مردم بیشرت اوقات بیکار بودند. همه جای 
او  برگشت.  پیش  ماه  چند  همین  ]شوهرش[  او  داشت.  را  وضعیت  همین  شیندند 
آخرین بار فقط ۳ ماه در ایران ماند. او برگشت چون پدرش کشته شد و مردی در خانه 

نبود. بنابراین، او باید بر می گشت۳۲.

یکی از پرسانم برای کار به ایران رفت اما رد مرز شد. او در پایان مارچ ۲0۲1 به خانه 
بازگشت. پس از 40 روز اخراج شد. او برای به دست آوردن پول به ایران رفت، زیرا 
ما مبلغ 1۵0000 افغانی برای پرداخت پیشکش همرسش قرض گرفتیم. بنابراین، ما 

تا کنون نتوانسته ایم آن قرض را بپردازیم۳۳.

در  اقتصادی  مشکات  آن  دلیل  مهمرتین  اما  ناامنی  اول  دارد،  وجود  دلیل  دو 
افغانستان است. این سختی مردم را وادار کرد تا با خانواده به ایران مهاجرت کنند۳4.
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نتیجه گیری و سفارشاتنتیجه گیری و سفارشات

را  افغانستان  در  روستایی  معیشت  که  هوایی  و  آب  چالش های  و  درگیری ها  کوید-1۹،  از  ناشی  متداخل  بحران  استداللی  مقاله  این 

تحت تاثیر قرار داده است، و اینکه چگونه جوانان به طور خاص تحت تاثیر قرار گرفته اند، را بررسی می کند. این مقاله توضیح داد که 

اسرتاتیژی های معیشت روستایی و نیمه روستایی در طول یک دوره بسیار آسیب زا در زندگی آنها، با شیوع گسرتده همه گیری کوید-1۹، 

افزایش سطح خشونت و وضعیت خشک سالی مداوم در سال ۲0۲1، چگونه تکامل یافته و تغییر کرده است. عواملی که پس از تغییر 

رژیم در مرحله بعدی )پس از آگست ۲0۲1( اضافه شد یک محیط منحر به فرد ایجاد کرد که در آن سیستم معمول اسرتاتیژی های 

مقابله ای، مانند سیستم قرضه متکی بر شبکه های اجتامعی، اسرتاتیژی های کاری جایگزین و مهاجرت، به شدت محدود شده و باعث 

فقر بیشرت کل جمعیت می شود. مهمرت از همه، این مقاله وضعیت تاریک و پرتنشی را که افغان ها قبل از تغییرات اواسط آگست ۲0۲1 

در آن زندگی می کردند، نشان می دهد. پیامدهای تغییر سیاسی سال گذشته، عاوه بر محدودیت های اقتصادی، بسته شدن رسحدات 

و قطع کمک های انکشافی، وضعیت کشور را بیش از پیش بدتر کرده است.

این مقاله ماهیت منحربه فرد تجربه افغانستان از کوید-1۹ را برجسته می سازد که همزمان با بحران های متداخل مانند درگیری شدید 

و خشک سالی مداوم ترکیب شده است. این مطالعه نشان داد که این بحران های متعدد نه تنها چرخه کار را برای بخش اعظم معیشت 

روستایی مردم مختل کرده است، بلکه آنها را از دسرتسی اولیه به بازار، تجارت و شبکه های اجتامعی نیز محروم کرده است. این مقاله 

عوامل کلیدی را شناسایی کرد که باهم باعث فقیر شدن مردم در محل های مورد مطالعه در قندهار و هرات شدند. این عوامل نه تنها 

آنها است که در قالب اثرات تورم، افزایش قیمت مواد غذایی، بحران های سطح  شامل بحران های متداخل، بلکه شامل پیامدهای 

خانوار، اسرتاتیژی های مقابله ای و آوارگی و مهاجرت پدیدار می شود. این مثال ها همگی به پیوند و تاقی  قوی بین چالش های سه گانه 

جنگ، کوید-1۹ و آب و هوا اشاره می کنند که بر معیشت مردم تأثیر گذاشته است.

تحلیل و یافته های این مطالعه برای تدوین کنندگان پالیسی  های برشدوستانه و انکشافی و ادارات اجرای برنامه نیز مهم است. بنابراین، 

ما چندین سفارش را ارائه می دهیم:

با بحران های  اول، نیاز به اذعان به همپوشانی )تداخل( بحران و پاسخ جمعی مدیریت بحران به مسائل،اول، نیاز به اذعان به همپوشانی )تداخل( بحران و پاسخ جمعی مدیریت بحران به مسائل، به ویژه در هنگام برخورد 

برشدوستانه در محیط های دچار خشونت و بی ثباتی طوالنی. همین اکنون، پان رسیدگی برشدوستانه ۲0۲۲ "مترکز همزمان بر کسانی 

که در نتیجه درگیری ها و بایا به کمک های اضطراری نیاز دارند، عاوه بر 'افراد آسیب پذیر دارای نیازهای برشدوستانه'" را تایید می کند 

)پان رسیدگی برشدوستانه، ۲0۲۲(. عاوه بر این، حضور عملیاتی برشدوستانه قوی نیز در افغانستان وجود دارد، به طوری که 1۹1 

سازمان )107 سازمان غیردولتی داخلی، 7۲ سازمان غیردولتی بین املللی و 1۲ اداره سازمان ملل( بین جنوری تا مارچ ۲0۲۲ به طور 

فعال در حال ارائه کمک های برشدوستانه اند که باالترین تعداد در ۵ سال گذشته است )دفرت هامهنگی امور برشدوستانه ملل متحد، 

۲0۲۲)۳۵. این سازمان ها عمدتًا در بخش های امنیت غذایی و زراعت و مصونیت فعال اند. با این حال، هامنطور که تحلیل ما نشان 

می دهد، نیاز شدیدی به اقدام چند ُبعدی از جمله در همین بخش ها وجود دارد، اما این اقدامات باید به دسرتسی به خدمات آموزشی و نیاز شدیدی به اقدام چند ُبعدی از جمله در همین بخش ها وجود دارد، اما این اقدامات باید به دسرتسی به خدمات آموزشی و 

صحی، کمک های معیشتی، و خدمات مالی فراگیر برای مقابله با قروض هنگفت که بسیاری از خانوارها به عنوان اسرتاتیژی مقابله ای صحی، کمک های معیشتی، و خدمات مالی فراگیر برای مقابله با قروض هنگفت که بسیاری از خانوارها به عنوان اسرتاتیژی مقابله ای 

منفی به آن متوسل می شوند، توسعه یابد.منفی به آن متوسل می شوند، توسعه یابد. پاسخ های همه جانبه نه تنها به درک بهرت زمینه و پاسخ ها کمک می کند، بلکه در طوالنی مدت 

و به گونه مؤثرتر به مسائل رسیدگی می کند.

در همین راستا، کمک کنندگان باید در انجام مطالعات نظارت بر فقر از بحران های متداخل مانند کوید-کمک کنندگان باید در انجام مطالعات نظارت بر فقر از بحران های متداخل مانند کوید-1۹1۹، جنگ و آب و هوا به عنوان ، جنگ و آب و هوا به عنوان 

به درک  بلکه  برجسته می کند،  را  این سه عنر  بین  پیوندها و همپوشانی های  تنها  نه  این کار  استفاده کنند.  برای تحلیل  استفاده کنند.چارچوبی  برای تحلیل  چارچوبی 

عمیق تر فقر و آگاه سازی اسرتاتیژی های مناسب کاهش فقر کمک می کند. تکیه بر داده های حاصل از روش های ترکیبی که می توانند 

از طریق تحلیل کمی همبسته های فقر و آسیب پذیری امکان تعمیم  بخشیدن را فراهم سازد، و درک عمیق از ترکیب ها، توالی ها و 

فرآیندهایی که می توانند از طریق داده های کیفی به بهبود رفاه کمک کنند، در این فرآیند مهم است. مطالعه حارض گامی در این راستا 

است، هرچند الزم است با افزودن اطاعات بیشرت، به ویژه در دوره کنونی پس از 1۵ آگست ۲0۲1، به روزرسانی  شود.

۳۵   این سازمان ها شامل موارد زیر است: "رشکایی که دارای پروژه فعال اند و از سوی صندوق برشدوستانه افغانستان )AHF( متویل می شود؛ سازمان هایی 

که از طریق ReportHub فعالیت ها را بر اساس پان رسیدگی برشدوستانه )HRP( گزارش می دهند؛ و سازمان هایی که مستقیامً یک برنامه برشدوستانه 

را اجرا می کنند یا ارزیابی یا نظارت )حضور عملیاتی( را انجام می دهند و به دفاتر فرعی OCHA )دفرت هامهنگی امور برشدوستانه ملل متحد( و تیم های 

برشدوستانه منطقه ای)HRT( گزارش می دهند." )دفرت هامهنگی امور برشدوستانه ملل متحد ، ۲0۲۲).



دوم، با نگاه به شواهد حاصل از این مطالعه در رشایط کنونی، لزوم تقویت بیشرت پیوندهای موجود بین پاسخ های برشدوستانه و انکشافی دوم، با نگاه به شواهد حاصل از این مطالعه در رشایط کنونی، لزوم تقویت بیشرت پیوندهای موجود بین پاسخ های برشدوستانه و انکشافی 

به بحران، آشکارا دیده می شود.به بحران، آشکارا دیده می شود. در حالی که اولویت فعلی برای مردم افغانستان اقدام برشدوستانه توسط اکرث ادارات کمک کننده بین 

املللی است، اما این کار به تنهایی بدون پرداخن به تدابیر متمرکز بر کمک های انکشافی درازمدت موفق نخواهد شد. در ارتباط با همین 

موضوع، کوید-1۹ هنوز به پایان نرسیده است، و برنامه های کمکی و حامیتی باید به تأثیرات بلندمدت آن بر معیشت مردم توجه کنند.

افغانستان تا حد زیادی بر مصونیت اجتامعی در محدوده پیوند کمک های برشدوستانه-انکشاف-صلح مترکز کرده است، هرچند هنوز 

با  را  اجتامعی  می تواند مصونیت  پیوند  این  آینده،  در  اداره ای، ۲0۲1(.  بین  دایمی  )کمیته  است  نشده  شناسایی  نتیجه جمعی  هیچ 

سایر برنامه های رشد اقتصادی و انکشاف برشی حامی فقرا که از »رشد از پایین به باال« حامیت می کنند، قوی تر ادغام کند )شپرد و 

همکاران، ۲01۹).

حوزه سوم جلب توجه و تدوین پاسخ های مناسب در عرصه پالیسی  و برنامه ریزی برای بهبود رفاه و شمولیت جوانان است.حوزه سوم جلب توجه و تدوین پاسخ های مناسب در عرصه پالیسی  و برنامه ریزی برای بهبود رفاه و شمولیت جوانان است. یافته های این 

مطالعه نشان داد که چگونه جوانان رسپرست خانوار دارایی های کمرتی داشتند و در طول دوره کرونا بیشرت در معرض ناامنی غذایی و 

فقر بودند. بنابراین، برنامه های برشدوستانه و انکشافی آینده باید خانوارهای تحت رسپرستی جوانان را در نظر بگیرد. 

یک مطالعه اخیر که راه های شمولیت جوانان در افغانستان را تحلیل می کند، توصیه های زیر را ارائه کرد: تقویت گفت و گو در دولت برای 

ایجاد تعهد مشرتک به شمولیت جوانان، تقویت شمولیت جوانان در پروژه ها از طریق تدوین اهداف فرعی؛ تکمیل شمولیت اقتصادی با 

تاش های انسجام اجتامعی؛ مشارکت دادن جوانان به عنوان عوامل تغییر، گسرتش آموزش مهارت در مناطق روستایی همراه با ایجاد 

شغل؛ و توجه به محرومیت های خاص ناشی از آسیب پذیری های متقاطع )بانک جهانی، ۲0۲0(. در همین راستا، کمک کنندگان باید کمک کنندگان باید 

قبل از برنامه ریزی برای ارائه خدمات، خصوصیات کلیدی هر محیط را در نظر بگیرند. درک بهرت و روشن از معیشت جوانان می تواند به قبل از برنامه ریزی برای ارائه خدمات، خصوصیات کلیدی هر محیط را در نظر بگیرند. درک بهرت و روشن از معیشت جوانان می تواند به 

ارائه بهرت کمک های فوری، کوتاه مدت و بلند مدت کمک کند.ارائه بهرت کمک های فوری، کوتاه مدت و بلند مدت کمک کند.



منابع و مآخذمنابع و مآخذ

/۲۹/7/۲0۲1/https://www.aljazeera.com/gallery .الجزیره، ۲0۲1. با پیرشوی طالبان، افغان ها به کمپ شهری قندهار می گریزند

afghans-flee-to-kandahar-city-camp-as-taliban-advances

تاریخ مراجعه: ۲0۲۲/۳/1۵

شبکه ارزیابی فقر مزمن )۲0۲۲(. برنامه نظارت بر فقر ناشی از کرونا: بولن مارچ ۲0۲۲ افغانستان.

poverty-monitor/afghanistan-march-https://www.chronicpovertynetwork.org/covid1۹

تاریخ مراجعه: 1 می  ۲۲

و. دیواکار. رفاه جوانان در زمانه کوید-1۹. کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، ۲0۲۲.

پان رسیدگی برشدوستانه )۲0۲۲(. پان رسیدگی برشدوستانه افغانستان

pdf.۲0۲۲-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afghanistan-humanitarian-response-plan

تاریخ مراجعه: 1 جون ۲0۲۲

هوت، د.، الف. ِپن، و الف. غفوری. منحنی های معیشت در افغانستان: شواهدی از سه روستا در والیت هرات. لندن: کنرسسیوم 

تحقیقاتی معیشت امن، ۲016.

کمیته دایمی بین اداره ای )۲0۲۲(. ترسیم شیوه مطلوب در اجرای رویکردهای پیوند کمک برشدوستانه-انکشاف-صلح: گزارش تلفیقی. 

۲0%۲0practice%۲0good%۲0Mapping%-۲0%۲0report%https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Synthesis

۲0%۲8September%۲0%۲0approaches%۲0nexus%۲0humanitarian-development-peace%۲0of%۲0implementation%۲0the%in

pdf.۲۹%۲0۲1

فدراسیون بین املللی صلیب رسخ )۲0۲1(. افغانستان: بدترین بحران خشک سالی و گرسنگی در چند دهه اخیر.

https://www.ifrc.org/press-release/afghanistan-worst-drought-and-hunger-crisis-decades تاریخ مراجعه: ۲0۲۲/0۲/۲0

فدراسیون بین املللی صلیب رسخ )۲0۲1(. تجدید نظر درخواست اضطراری: خشک سالی افغانستان.

 ۵۳۹۹۹6=https://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId

تاریخ مراجعه: ۲0۲۲/01/1۹

جکسون، اشلی. ۲01۵. حکومت سیاسی در افغانستان: مورد قندهار. مطالعه موردی، لندن: کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت امن، واحد 

تحقیق و ارزیابی افغانستان، انستیتوت انکشاف بیرونی. 

1۵1۳E-Politics-and-governance-in-Afghanistan-The-case-of-Kandahar.pdf/0۲/۲016/https://areu.org.af/wp-content/uploads

تاریخ مراجعه: ۲1 جنوری ۲0۲۲

خداداد، ی.، صافی، ن.، آفتاب، و.، علی، الف. و صدیقی، س.، ۲0۲1. "همه گیری کوید-1۹: فرصتی برای تقویت سیستم های 

( context=pakistan_fhs_mc_emerg_med&1۲71=https://ecommons.aku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article ."صحی در افغانستان

تاریخ مراجعه: 11 مارچ ۲0۲۲

 Alcis منسفیلد، د. ۲0۲1. "تا 100 میلیون دالر دود شد و مبالغ بیشرتی بر باد رفت". کابل: موسسه



»ما قبل از آنکه در اثر  کوید مبیریم، از فقر خواهیم مرد«
جوانان و بحران های چند الیه در افغانستان ۲0

https://www.alcis.org/post/islam-qala-blast

تاریخ مراجعه: 1۹ جنوری ۲0۲۲

موسوی، س.ح.، شاه، ج.، جیانگ، ح.ت.، االحدال، ت.م.، زاهد، س.و.، تیموری، ف.، پیکان، ف.م.، کریم زاده، س و هوی، 

ن.ت. "اولین مورد کوید-1۹ در افغانستان از ایران آمد". مجله بیامری های عفونی النست، ۲0، شامره. 6 )۲0۲0(، صص 6۵8-6۵7.

https://www. .۲0۲1 ،اداره ملی احصائیه و معلومات، “جمعیت تخمینی افغانستان ۲0۲1-۲0۲۲" کابل: اداره ملی احصائیه و معلومات

pdf.1400-Estimated-Population-of-Afghanistan1/06/۲0۲1/wp-content/uploads/8080:nsia.gov.af

تاریخ مراجعه: 1 می  ۲0۲۲

دفرت هامهنگی امور برشدوستانه ملل متحد. "خشک سالی در افغانستان ۲01۹-۲018". 

afg-0000۵۲-۲018-https://www.humanitarianresponse.info/en/disaster/dr

تاریخ مراجعه: 1۹ جنوری ۲0۲۲

دفرت هامهنگی امور برشدوستانه ملل متحد/سازمان جهانی صحت. گزارش وضعیت اسرتاتیژیک: کوید-1۹. کابل: دفرت سازمان جهانی 

صحت -هامهنگی امور برشدوستانه ملل متحد، ۲0۲1. 

final.pdf_۲0۲1_july_۲۹_1۹-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/strategic_sitrep_covid

تاریخ مراجعه: 11 اپریل ۲0۲۲

 .(۳w( چه کسی چه کاری، کجا انجام می دهد .)دفرت هامهنگی امور برشدوستانه ملل متحد. )۲0۲۲

۳w/https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan

تاریخ مراجعه: 1 می  ۲0۲۲.

ِپن، الف.، هوت، د.، و غفوری، الف.، ۲016. منحنی های معیشت در افغانستان: خشونت خاموش در والیت قندهار. ، کنرسسیوم 

تحقیقاتی معیشت امن، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و انستیتوت انکشاف بیرونی

ِپن، الف.، هوت، د.، »زندگی در زمان 'توسعه دیرهنگام‹: منحنی های معیشت در افغانستان، ۲00۲-۲016«. مقاله مقدماتی -کنرسسیوم 

تحقیقاتی معیشت امن، )۵0).

1۵ November .17۵467-https://tolonews.com/afghanistan .۲0۲1 .رحیمی، گ

تاریخ مراجعه: 18 جنوری ۲0۲۲.

رسمفتش خاص برای بازسازی افغانستان )سیگار(، ۲0۲1. فصلنامه توسعه اقتصادی و اجتامعی. به روز رسانی: ۳0 اپریل ۲0۲1. 

 economic.pdf-۳0qr-section۲-04-۲0۲1/https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports

تاریخ مراجعه: ۲۲ جنوری ۲0۲۲

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان. ۲0۲1. دفرت منطقه ایUNHCR برای آسیا و اقیانوسیه، آپدیت فوری بیرونی: وضعیت 

افغانستان شامره 4، 1 سپتامرب ۲0۲1

۲0%۲0September%۲01%۲0Update%۲0Emergency%۲0Situation%https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Afghanistan

pdf.۲0۲1

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما(. ۲0۲1. تلفات غیرنظامیان در سال ۲0۲1 به افزایش بی سابقه ای خواهد رسید، 

مگر اینکه برای متوقف کردن خشونت فوری اقدام شود - گزارش سازمان ملل متحد.



»ما قبل از آنکه در اثر  کوید مبیریم، از فقر خواهیم مرد«
۲1جوانان و بحران های چند الیه در افغانستان

unless-urgent-action-stem-violence--۲0۲1-https://unama.unmissions.org/civilian-casualties-set-hit-unprecedented-highs

 un-report-۹۳%80%%E۲

تاریخ مراجعه: ۲0۲۲/1/10

who.int/region/emro/country/af.https://covid1۹ .سازمان جهانی صحت، ۲0۲۲. داشبورد کوید-1۹ افغانستان

تاریخ مراجعه: ۲0۲۲/11/4

بانک جهانی. )۲0۲۲(. ارزیابی کیفی راه های شمولیت جوانان در افغانستان. بانک جهانی: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A-Qualitative-Assessment-of-Pathways-to-Youth-Inclusion-in-

Afghanistan.pdf

.(REACH( بانک جهانی، ۲0۲۲. تاش های امدادی کوید1۹ برای جوامع و خانوارهای افغان

 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P17411۹

تاریخ مراجعه: ۲0۲۲/1/۲۲

وو، اف.، ژائو، اس.، یو، بی.، چن، ی.م.، وانگ، و، سونگ، ز.گ.، هو، ی.، تائو، ز. و.، تیان، ج. ح.، پی، ی.ی. و یوان، م. ل.، 

۲0۲0. یک کروناویروس جدید مرتبط با بیامری تنفسی انسان در چین. مجله نیچر، ۵7۹)77۹8(، صص۲6۹-۲6۵.



پیشنهادات شام

واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان میخواهــد تــا از پیشــنهادات شــام بــه عنــوان اســتفاده کننــدگان منابــع تحقیقاتــی ایــن نهــاد مســتفید 

شــود. شــام چــه خواننــده دایمــی انتشــارات مــا باشــید، چــه در یکــی از ورکشــاپ هــا یــا ســخرنانی هــای ایــن واحــد رشکــت کــرده باشــید، 

چــه از کتابخانــه اســتفاده کــرده باشــید و یــا جدیــدا بــا ایــن ســازمان آشــنا شــده باشــید. نظریــات و پیشــنهادات شــام بــرای مــا ارزشــمند 

اســت. نظریــات شــام بــرای مــا کمــک میکنــد تــا هــدف خــود را بــه بهرتیــن وجــه تعقیــب منــوده و یافتــه هــای کاری خــودرا بــه شــکل 

بهــرت بــا خواننــدگان نرشیــات مــا بــه اشــرتاک بگذاریــم. ســهل تریــن راه بــرای ارائــه پیشــنهادات شــام اســتفاده از ایــن ایمیــل آدرس 

میباشــد . areu@areu.org.af شــام نیــز میتوانیــد هــر نظــری کــه داریــد از طریــق شــامره 799608548 (0) 93+در میــان بگذاریــد. امــا 

بعضــی اطاعــات کــه عمدتــا بــرای مــا ســودمند خواهنــد بــود عبارتنــد از:

چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید. )مطالعه انتشارات، رشکت در جلسات و غیره(؟ 	

به چه منظور از تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید؟ 	

به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را بدست می آورید؟ 	

از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا نسخه چاپی؟ 	

چگونه انتشارات میتوانند اطاعات را به شکل بهرتی ارائه دهند؟ 	

نظر شام در مورد روند تحقیقاتی و نتایج ما چیست؟ 	

انتشارات یا رویداد های مورد عاقه شام در واحد تحقیق ارزیابی افغانستان کدام است؟ 	

به نظر شام ما چه کار های را بهرت میتوانیم انجام دهیم؟ 	

عاقه، ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است؟ 	

عرصۀ عاقمندی، اشتغال، مطالعه و موقعیت تان؟ 	



لیست نرشیات اخیر 
واحد تحقیق و ارزیابی 

افغانستان

متام نرشیات در ویب سایت www.areu.org.af قابل دسرتسی اند و اکرث آنها به صورت نسخه چاپی رایگان در دفرت واحد تحقیق و 

ارزیابی افغانستان موجود میباشند.

نوع نرشیهموضوع تحقیقموجود به زبان پشتوموجود به زبان درینویسندهنام نرشیهتاریخ

اپریل ۲0۲۲

تاقی کسب و کار زراعتی با انکشاف 

بدیل: درس هایی برای بازار کاالهای 

قانونی و غیر قانونی افغانستان

آدم پین، محمد 

حسن وفایی، گلثوم 

میرزاده، خالد بهزاد، 

مجیب عزیزی

√√
مصئونیت اجتامعی و 

معیشت
مقاله تحلیلی

اپریل ۲0۲۲

صداهایی از رسزمین های رسحدی 

۲0۲۲ داستان های زندگی از مناطق 

رسحدی متاثر از مواد مخدر و جنگ  

در افغانستان، کلمبیا و میامنار

√√
حکومتداری و 

اقتصاد سیاسی
مقاله تحلیلی

مارچ ۲0۲۲
بررسی وضعیت فقر کوید-1۹ در 

افغانستان
√√

مصئونیت اجتامعی و 

معیشت

نوامرب ۲0۲1

روایتی درباره وضع مالیات: محاسبه 

اشتباه عواید و درک نادرست منازعه 

در افغانستان

√√دیوید منسفیلد
حکومتداری واقتصاد 

سیاسی
پالیسی نامه

نوامرب ۲0۲1

11 سال با قانون منع خشونت علیه 

زن: نگاهی به پیشینه اجرای قانون 

(۲00۹-۲0۲0(

مطالعه مقاالتجنسیت√√ملیسا کورنت

اکتوبر ۲0۲1

روایتی درباره وضع مالیات: محاسبه 

اشتباه عواید و درک نادرست منازعه 

در افغانستان

√√دیوید منسفیلد
حکومتداری واقتصاد 

سیاسی
مقاله تحلیلی

اکتوبر ۲0۲1

صلح و مواد مخدر غیر قانونی در 

حاشیه ها: نگاه مرزی به هدف 

شانزدهم انکشاف پایدار افغانستان

√√داکرت اورځا نعمت
حکومتداری و 

اقتصاد سیاسی
مقاله مختر

جوالی ۲0۲1 

فهم مردان و مردانگی: به سوی 

ایجاد روابط برابر جنسیتی در جامعه 

افغانستان

مطالعه موردیجنسیت√√منزه ابتکار

جون ۲0۲1
مواد مخدر و توسعه در افغانستان: 

تحلیل پالیسی ملی و بازیگران

آدم پین، کاوه 

کرامی، داکرت اورځا 

نعمت

√√
حکومتداری و 

اقتصاد سیاسی

مقاله در حال 

انکشاف



»ما قبل از آنکه در اثر  کوید مبیریم، از فقر خواهیم مرد«
جوانان و بحران های چند الیه در افغانستان ۲4

نوع نرشیهموضوع تحقیقموجود به زبان پشتوموجود به زبان درینویسندهنام نرشیهتاریخ

در جنگ حلوا تقسیم منیشودمارچ ۲0۲1
داکرت اورځا نعمت، 

رسینجوی بوس
√√

فربوری ۲0۲1
استقالل قضایی در افغانستان: 

چارچوب قانونی و چالش های عملی
مقاله تحلیلیقانون اساسی√√شعیب تیموری

فربوری ۲0۲1
استقال قضایی در افغانستان: 

چارچوب قانونی و چالش های عملی
پالیسی نامهقانون اساسی√√شعیب تیموری

مارچ ۲0۲0

تکنالوژی و کمک های برشدوستانه در 

برای  تکنالوژی  از  استفاده  افغانستان: 

در  ارتباطات  و  اطاعات  آوری  جمع 

رشایط نا امن

مقاله مقدماتیمصئونیت اجتامعی√√داکرت مینا رودریگو

جنوری ۲0۲0
سازی،  دولت  رشط  پیش  مالیات، 

مروری بر سیستم مالیاتی در افغانستان
√√رساج الدین ایثار

حکومتداری و اقتصاد 

سیاسی
پالیسی نامه

دسامرب ۲01۹
خشونت علیه زنان در انتخابات پارملانی 

سال 1۳۹7 افغانستان

محمد  و  کوبورن  واه 

حسن وفایی
مقاله اجاملیجنسیت√√

مقاله تلفیقیمدیریت منابع طبیعی√√داکرت دیوید منسفیلدزون غذایی هلمند، توهم موفقیتدسامرب ۲01۹

نوامرب ۲01۹
روند اسکان کوچی ها در افغانستان و 

تاثیر آن بر منازعه

انتونیو  داکرت 

جیستوزی
مقاله اجاملیمدیریت منابع طبیعی√√

می ۲01۹

منیشود:  پنهان  انگشت  دو  با  آفتاب 

مواد مخدر غیر قانونی و بحث ها روی 

توافق سیاسی در افغانستان

مقاله معلوماتیمدیریت منابع طبیعی√√دیوید منسفیلد

می ۲01۹

پارملان افغانستان: وظایف و صاحیت 

های مندرج قانون اساسی و عملکرد آن 

بعد از سال ۲0۲1

داکرت شمشاد پرسلی، 

زملی مالیار
مقاله تحقیقیقانون اساسی√√

مارچ ۲01۹

زندگی با قرضه: محدودیت های قرضه 

در  معیشتی  مصوونیت  رسمی  غیر 

والیت هرات

الله  تام شاه، احسان 

غفوری
مقاله مقدماتیمصوونیت اجتامعی√√

جنوری ۲01۹
و  نشینی  در مدیریت کوچ  نقش دولت 

نزاع بین کوچی ها-ده نشین ها
مقاله تحلیلیمدیریت منابع طبیعی√√انتونیو گیستوزی

دسامرب ۲018

سازمان و تشکیات ادارٔە عامه در پرتو 

 ۲004 اساسی  قانون  اساسی  قانون 

افغانستان

ایوبی،  میرویس 

داکرت هارون رحیمی
مقاله تحلیلیقانون اساسی√√





تلیفون: ۷۹۹۶۰۸۵۴۷ )۰( ۹۳+

areu@areu.org.af ایمیل

www.areu.org.af  :ویب ســایت

متــام نرشیــات واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان 

اداره                 ایــن  انرتنتــی  صفحــه  از  میتوانیــد  را 

مناییــد. دریافــت   www.areu.af

ــات  ــی از نرشی ــی بعض ــای چاپ ــخه ه ــان نس همچن

و  تحقیــق  واحــد  دفــرت  از  میتوانیــد  را  اداره  ایــن 

ارزیابــی افغانســتان بدســت آوریــد. 


