د وﯾﺎﻧﺪ دﻓﺘﺮ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻋﻼﻣﻴﻪ
راﭘﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﻄﺮات و ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﯾﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ وﺿﻴﻌﺖ ﻓﻘﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺮ رﺳﻴﺪ
اﯾﻦ راﭘﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎرﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻴﻌﺖ ﻓﻘﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ از ﺳﻮی وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ
هﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺳﻤﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺸﺮ رﺳﻴﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻼﻟﺘﻤﺂب
ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی ارﻏﻨﺪﯾﻮال ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ رﺗﺒﻪ و هﻤﮑﺎران ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺷﺘﺮاک ورزﯾﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
وﺿﻴﻌﺖ ﻓﻘﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ.در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺁﻗﺎی
ارﻏﻨﺪﯾﻮال از ادارات ﮐﻪ در ﺗﻬﻴﻪ اﯾﻦ راﭘﻮر ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ اﻇﻬﺎر
ﺳﭙﺎس ﮐﺮد و در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ و ﺗﻬﻴﻪ اﯾﻦ راﭘﻮر ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻴﻞ وﺿﻴﻌﺖ ﻓﻘﺮ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ .ﺁﻗﺎی ارﻏﻨﺪﯾﻮال هﻤﭽﻨﺎن از ﮐﻤﮏ هﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ادارﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ،ادارﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻏﺬا ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ و دﻓﺘﺮ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و دﯾﮕﺮ ادارات ﺗﺸﮑﺮی ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاهﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎی
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﺎن ﺷﺪ .هﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﻪ هﻤﺂهﻨﮕﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ هﻤﮑﺎران ،وزارت هﺎ و دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد.
ﮐﺎهﺶ ﻓﻘﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ هﺪف ﻋﻤﺪﻩ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی ﻣﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺳﻨﺪ ﻓﻘﺮ
ﯾﮑﯽ ازﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺳﺎزی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺑﺮای
ﻧﺎﯾﻞ ﺁﻣﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ هﺪف ﮐﻤﮏ ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﺳﻨﺪ ﻓﻘﺮ ﯾﮑﯽ از روش هﺎی ﻣﻌﻴﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ وﺳﻌﺖ و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻓﻘﺮ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﻘﺮ را در ﻣﺤﺪودﻩ
هﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻩ ،در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﯽ
ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ،و ﻋﺪم هﻤﮕﻮﻧﯽ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻓﻘﻴﺮ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻴﻨﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﮔﺰارش هﺎی اﺧﻴﺮ ادارﻩ ﺁﮐﺴﻔﺎم )ﺳﺎل  ( ٢٠٠٩ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ هﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﺑﯽ
ﺳﯽ و روﯾﺘﺮز ﻧﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻓﻘﺮ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪﻩ درﮔﻴﺮی هﺎی ﻓﻌﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻘﺮ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎﺗﮑﻤﻴﻞ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﺳﺎل هﺎی  ١٣٨٦و  ١٣٨٧ﮐﻪ اﺧﻴﺮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ) (NRVAارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﻄﺮات و ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﯾﺮی
ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ارﻗﺎم را رﻓﻊ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻠﯽ ﻓﻘﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ٣٦ﻓﻴﺼﺪ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ٩ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻓﻐﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی هﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎن
ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻄﻮر اوﺳﻂ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺮف  ٧٨ﻓﻴﺼﺪ ﻣﺼﺎرف ﺗﺨﻤﻴﻨﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی هﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ  ٣٦ﻓﻴﺼﺪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی
هﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺎﻧﺮا رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ دﭼﺎر
ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮐﺎم
ﻓﻘﺮ ﻓﺮو ﺑﺒﺮد اﯾﻦ ﮔﺰارش وﻻﯾﺎت را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺘﮕﻮری ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ درﯾﻦ ﻣﻴﺎن وﻻﯾﺎﺗﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﻄﺢ ﻓﻘﺮ در ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺑﻮدﻩ و ﮐﻤﺘﺮ از  ٢٠ﻓﻴﺼﺪ ﻧﻔﻮس ﺷﺎن ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ،و وﻻﯾﺎﺗﯽ

اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻘﺮ در ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدﻩ و ﻣﻴﺰان ﺁن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ٥٧ﻓﻴﺼﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ .وﻻﯾﺎﺗﻴﮑﻪ
ﺳﻄﺢ ﻓﻘﺮ در ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در اﻣﺘﺪاد ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ وﻻﯾﺖ هﻠﻤﻨﺪ در ﺟﻨﻮب
ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ،وﻻﯾﺖ ﻓﺮاﻩ در ﻏﺮب ،وﻻﯾﺖ ﺟﻮزﺟﺎن در ﺷﻤﺎل و وﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼن در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق
ﮐﺸﻮر ﺑﺸﮑﻞ ﭘﺮاﮔﻨﺪﻩ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﻧﺪ .وﻻﯾﺎﺗﻴﮑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻘﺮ در ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺸﮑﻞ
ﮐﻠﺴﺘﺮ )ﺧﻮﺷﻪ ای( ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻻﯾﺎت هﻤﺠﻮار ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ ،ﭘﮑﺘﻴﺎ ،ﻟﻮﮔﺮ و وردک در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰی؛ و وﻻﯾﺎت ﮐﻨﺮهﺎ و ﻟﻐﻤﺎن ،ﮐﻪ دو وﻻﯾﺖ هﻤﺠﻮار در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻔﺎوت هﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی و ﻓﺼﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﻪ هﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﻘﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .درﺟﻪ ﺣﺮارت
در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺼﻞ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ ،ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم و
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد و ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺷﮑﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﻔﺎع و ﺷﮑﻞ
اراﺿﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت هﺎی ﮐﻠﯽ وﺟﻮد دارد .هﺮ دوی اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻩ و در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮ رﻓﺎﻩ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﮕﻮﻧﻪ ﻣﺜﺎل ،زﻣﺴﺘﺎن
ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮهﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻻﯾﺎت ﺑﺎﻣﻴﺎن،
داﯾﮑﻨﺪی ﯾﺎ ﺑﺪﺧﺸﺎن ،اﮐﺜﺮا ﺟﺎدﻩ هﺎ در اﺛﺮ ﺗﺮاﮐﻢ زﯾﺎد ﺑﺮف در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺴﺪود
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .درﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮدم ﺻﺮف ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ
زﻣﺴﺘﺎن ذﺧﻴﺮﻩ ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ ،ﻣﺘﮑﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ درﯾﻦ ﺳﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻴﺰان ﻓﻘﺮ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ از ﺣﺪ اوﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوی ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد
ﺗﻐﻴﻴﺮات در وﺿﻌﻴﺖ رﻓﺎهﯽ ﻣﺮدم در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺼﻞ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﻧﺤﻮﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در
اوﻗﺎت ﭘﺮﻣﺸﻘﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن اﺑﻌﺎد ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻘﺮ ،ﺧﺎﺻﺘﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺻﺤﺖ ،و
ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﯾﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﺑُﻌﺪی ﻓﻘﺮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ هﺎی
ﻣﻮﺟﻮد درﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﯾﺪاﺗﯽ ،ﺟﻨﺪر ،و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﻼوﻩ ﭘﻴﺸﮑﺶ ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ از اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻘﺮ،
هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ درک ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ ﮐﻪ ارﻗﺎم ﺗﺨﻤﻴﻨﯽ ﻓﻘﺮ درﯾﻦ ﮔﺰارش از ﺗﻤﺎم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻴﻨﻤﺎﯾﺪ .ازﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ارﻗﺎم ﺗﺨﻤﻴﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻓﺮاهﻢ ﺁوری ارﻗﺎم
ﺗﺨﻤﻴﻨﯽ درﯾﻦ ﮔﺰارش ﯾﮏ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻼء هﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺶ ﻣﺎ در ﻣﻮرد
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻘﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﭘﺮ ﻣﻴﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ اﻣﺮﺧﻴﻞ
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺸﺮات و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ+93700264825 :
اﯾﻤﻴﻞamarkhil@gmail.com :
ﺁدرس :وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ

