خالصۀ گزارش
افغانستان در سال  -:٢٠١٤سروی مردم افغانستان – دھمين نظر سنجی عامۀ ساالنۀ ايشيافونديشن در افغانستان است.
اين سروی به مثابۀ ديرينه ترين و وسيع ترين سروی افکار و نظريات افغانھا ،توانسته است از سال  ٢٠٠٤تا حال
نظريات بيش از  ٦٥٥٥٨افغان ھا را پيرامون موضوعات مختلف ذی اھميت برای رشد و انکشاف کشور جمع آوری
نمايد .سروی مذکور از اين جھت که يک سروی گسترده و دراز مدت بوده و طی مدت زمان طوالنی گرايش ھای
افراد را در ارتباط با موضوعاتی که بصورت ھمسان در محراق توجه افغانھا و جامعۀ جھانی قرار دارند به سنجش
گرفته است ،جايگاه خود را به حيث يک سروی بی مانند تثبيت نموده است.
وضعيت عمومی کشور در سال جاری نوعی "خوشبينی محتاطانه" را ميرساند که بازتاب دھندۀ موجوديت بيم و اميد در
سراسر کشور است .در سال  ٢٠١٤باز ھم قشر عظيمی از مردم افغانستان بيشتر از ناحيۀ ناامنی ،فساد و بيکاری نگرانی
دارند .سروی امسال نظريات  ٩٢٧١شھروند افغان ،به شمول  ٥٠٫١%پاسخ دھنده گان طبقۀ ذکور و  ٤٩٫٩%اناث متعلق
به  ١٤قوم مختلف در  ٣٤واليت کشور را جمع آوری نموده است.
کار فزيکی سروی از تاريخ  ٢٢جون الی  ٨جوالی سال  ،٢٠١٤پس از سپری شدن دور دوم انتخابات رياست جمھوری
افغانستان انجام يافت .سروی مذکور توسط  ٩٠٩تن از مصاحبه کننده گان با تجربۀ افغان ) ٤٧٤تن از طبقۀ ذکور و ٤٣٥
تن از طبقۀ اناث( که در سراسر کشور توظيف گرديده بودند ،اجرا گرديد .در مورد نتايج اين سروی می توان گفت که اين
نتايج از تمام اتباع کشور نماينده گی ميکنند زيرا در آن از ارقام ارائه شده توسط رياست احصائيۀ مرکزی در مورد توزيع
نفوس در واليات ،اعم از شھر ھا و دھات ،استفاده شده است .در اين دور سروی ظريب خطا در سطح اطمينان  ٩٥%در
صورتی که  P=,٠٥قبول شود و "تاثير ديزاين" برای نمونۀ احتماالت  ٢٫١٧باشد ،عبارت از  +/- ١٫٥٪است.
کار ساحوی سروی توسط مؤسسۀ اکسور ،ھمکار تحقيقی دراز مدت ايشيافونديشن ،بر مبنای اطالعات ارائه شده از نفوس
کشور از جانب رياست احصائيۀ مرکزی افغانستان صورت گرفت و نظارت بمنظور کنترول کيفيت پروسه توسط يک
مرجع سومی مستقل موسوم به سياره انجام يافت .به ھمين سان ،مؤسسۀ تحقيقاتی يوريکا بخش تحقيقات کيفی سروی را با
استفاده از  ١٢٥مصاحبۀ تفصيلی در پنج واليت انجام داد )اين بخش جديداً امسال به کار برده شد( .ايشيافونديشن و شرکای
سروی آن ھمه با ھم با تأسی از اصول معتبر بودن ،قابل اعتماد بودن ،به وقت بودن و کامليت سروی را از نظر کيفيت
کنترول می کنند.
سروی امسال حاوی يک سلسه سواالت جديد در مورد مسايلی مانند انتخابات سال  ،٢٠١٤مھاجرت ھا ،حقوق زنان،
دسترسی به خدمات صحی و واکنش در برابر حوادث است .ايشيافونديشن اينبار ھم تالش نموده است تا در کنار يافته ھای
سروی تحليل احصائيوی را نيز ارائه نمايد تا از اين طريق به مخاطبين خود نشان دھد که فکتور ھايی نظير جندر ،جغرافيا،
مليت و سطح تحصيلی چگونه ميتوانند در شکل دھی افکار و برداشت ھای افغانھا از مسايل مختلف اثر گذار باشد .جزئيات
شيوه و طريقۀ اجرای اين سروی در ضميمۀ ) (١اين گزارش ارائه شده اند.
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وضعيت عمومی
•

مسير حرکت کشور :در سال  ٢٠١٤حدود  ٥٤٫٧%افغانھا می گويند که کشور در مسير درست در حرکت است ،که
نسبت به  ٥٧٫٢%پاسخ دھنده گان که در سال  ٢٠١٣به اين نظر بودند کاھش را نشان می دھد؛ در عين حال ٤٠٫٤%
آنھا می گويند که کشور در مسير نادرست در حرکت است که نسبت به  ٣٧٫٩%که فيصدی حاصله از پاسخ سروی
شده گان به عين سوال در سال  ٢٠١٣بود کاھش را نشان می دھد .علی الرغم اين تموج ساالنه ،گرايش دراز مدت از
سال  ٢٠٠٦بدينسو نمايانگر افزايش تعداد کسانی است که باور دارند کشور در مسير درست در حرکت است .در کل،
سطح خوشبينی در سال  ٢٠١٤در مناطق شرقی ،جنوب شرقی و جنوب غربی نسبت به ساير حصص بلند تر است .از
سال  ٢٠١٣بدينطرف فيصدی افغانھای مقيم در مناطق شرقی و غربی کشور که باور دارند کشور در مسير درست در
حرکت است ،افزايش يافته است .بيشترين کاھش در طول سال گذشته در فيصدی کسانی که ميگويند کشور در مسير
درست در حرکت است در ميان باشنده گان منطقۀ مرکزی /ھزاره جات و جنوب غرب ديده می شود.

•

داليل خوشبينی :در پاسخ به اين سؤال که چرا کشور در مسير درست در حرکت است ،افغانھا به بازسازی
) (٣٦٫٤%امنيت خوب ) ،(٣٢٫٨%بھبود در سيستم معارف ) ،(١٥٫١%حضور فعال اردوی ملی و پوليس ملی
کشور ) (١٠٫٢%عمران اقتصادی ) (٨٫٧%و دموکراسی /انتخابات ) (٨٫٧%اشاره کردند .از سال  ٢٠٠۶تا به
حال از امنيت و بازسازی ھمواره به حيث داليل عمدۀ خوشبينی در مناطق مصئون تر يادآوری شده است .از
دموکراسی /انتخابات بگونۀ فزاينده به حيث دليل خوشبينی يادآوری می شود که ميزان آن نسبت به سال ٢٠١٠
متعاقب انتخابات سال  ٢٠٠٩افزايش يافته است.

•

داليل بدبينی :داليل عمدۀ اينکه چرا افغانھا می گويند کشور در مسير نادرست در حرکت است را نا امنی )،(٣٨٫٨%
فساد )در مجموع و فساد اداری بصورت اخص( ) ،(٢٤٫٢%بی کاری ) ،(٢٢٫٦%اقتصاد خراب ) (١٠٫٢%و تقلب
در انتخابات ) (٩٫٤%تشکيل می دھند .از سال  ٢٠٠٧بدينطرف ناامنی به حيث عمده ترين دليل بدبيني تذکر داده شده
است ودر تناسب با کسانی که نا امنی را به حيث دليل بدبينی خود ارائه کرده اند بين سالھای  ٢٠١٣و  ٢٠١٤افزايش
چشمگيری داشته است .ھمچنان تعداد افغانانی که در اين مورد به بيکاری اشاره می کنند از سال  ٢٠٠٦بدينسو در بلند
ترين سطح خود قرار دارد.

•

بزرگترين مشکالت افغانستان به ﺳطح ملی  ،نا امنی )  ، (%٣٤٫٠فساد ) ، (%٢٨٫٤بيکاری ) ، (%٢٥٫٧اقتصاد
ضعيف ) ، (%١٠٫٨و دسترسی به تعليم و تربيه و بيسوادی ) (%٧٫٦از بزرگترين مشکالت اشاره شده است .در
حاليکه اين لست در طول سالھای گذشته کم و بيش به حالت ثابت باقی مانده است ،بزرگترين افزايش امسال در تعداد
کسانی رخ داده است که می گويند نا امنی بزرگترين چالش است ) ٣٤٫٠%در سال  ٢٠١٤به مقايسۀ  ٢٩٫٨%در سال
 .(٢٠١٣از ناامنی بيشتر از ھمه در مناطق غربی ) (٤٢٫٠%و کمتر از ھمه در مناطق شمال شرقی ) (٢٤٫٥%ياد
آوری می شود.

•

بزرگترين مشکالت افغانستان :به ﺳطح محلی .بيکاری ) (٣٣٫١%بيشترين مشکل در سطح محلی اشاره شده است .
خدمات در مرتبه دوم قرار ميگيرد )  %٢٢٫٥مشکالت برق  %١٧٫٥ ،به مشکل سرک اشاره کردند  ،و  %١٦٫٤آب
آشاميدنی گفتند ( که به تعقيب آن موضوع امنيت ) ، (%١٤٫١تعليم و تربيه ) (%١١٫٨و مراقبت ھای صحی
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) .(١١٫٢%ھر چند در اين لست و ترتيب آن در طول ھشت سال گذشته تغيير مھمی رخ نداده است ،فيصدی افغانانی
که به بيکاری اشاره دارند از  ٢٦٫٠%در سال  ٢٠٠٩به  ٣٣٫١%در سال  ٢٠١٤افزايش يافته است .بيکاری عمده
ترين مشکل به سطح محلی در تمام مناطق است به استثنای مناطق شرقی جائيکه کمبود برق ) (٣٤٫٣%به مثابۀ بزرگ
ترين مشکل گزارش داده شده است.
•

بزرگترين مشکالتی که متوجه زنان اند :افغانھا در پاسخ به اين سوال که بزرگترين مشکالت زنان در حال حاضر
چيست ،ھمواره تحصيل و بيسوادی ) ،(٢٣٫٩%نبود فرصت ھای کاری برای زنان ) ،(١٤٫٦%خشونت خانواده
گی ) ،(١١٫٣%ازدواج ھای اجباری و عدم پرداخت مھر ) (٧٫٢%و عدم رعايت حقوق ) (٦٫٢%را به حيث
بزرگترين مشکالتی که در حال حاضر زنان افغان با آنھا مواجه اند ،برميشمارند .زنان به مقايسۀ مردان بيشتر از
خشونت ھای خانواده گی ،عدم رعايت حقوق شان و نبود فرصت ھای کاری به حيث بزرگترين مشکالت فرا راه
زنان افغان ياد آوری کردند.

•

اظھار خوشی :رويھمرفته  ٧٨٫٦%افغانھا می گويند که تا حدی ويا ھم بسيار خوش اند ،به شمول  ٨١٫٢%مردان و
 ٧٥٫٦%زنان.

امنيت
•

در سال  ٢٠١٤اکثريت افغانھا ) (٦٥٫٤%اظھار داشتند که ھميشه ،اکثراً ويا ھم بعضی اوقات از بابت امنيت
و مصئونيت خود يا خانوادۀ شان ھراس دارند .ھراس از عدم مصئونيت از سال  (٥٩٫٠%) ٢٠١٣افزايش
يافته است و از سال  ٢٠٠٦بدينطرف ترس از عدم مصئونيت پيوسته سير صعودی را پيموده است .والياتی
که از آنھا بلند ترين سطح ھراس از مصئونيت شخصی گزارش شده است عبارتند از فارياب )،(٩٢٫١%
وردگ ) ،(٨٩٫٢%فراه ) (٨٧٫٥%و کندز ) .(٨٧٫٥%والياتی که باشنده گان شان گفتند ھيچگاھی ويا ھم به
ندرت احساس ترس می کنند شامل پنجشير ) ،(٩٨٫٥%بدخشان ) (٨١٫٧%و باميان ) (٧٤٫٩%ميباشند.
حدود سه بر چھارم حصۀ افغانھا می گويند که در صورت سفر از يک نقطۀ افغانستان به نقطۀ ديگر آن
احساس ترس خواھند کرد ) .(٧٦٫٤%ھمچنان يک اکثريت واضح از اشتراک در تظاھرات صلح آميز
) ،(٦٩٫٤%گرفتن پست ھای دولتی ) (٧٠٫٨%و روبرو شدن با قوای خارجی ) (٧٦٫٦%احساس ترس می
کنند.

•

افغانانی که می گويند امسال با خشونت ويا جرم روبرو شده اند ) ١٥٫٦%تمام پاسخ دھنده گان( کسانی اند که
نسبت به آنانی که با اين پديده ھا روبرو نشده اند بيشتر از بابت مصئونيت شخصی شان احساس ترس می کنند.
فيصدی افغانانی که گفتند با خشونت ويا جرم مواجه شده اند در واليت لوگر بلند تر است ) (٣٩٫٠%که به تعقيب
آن واليت ھای غور ) (٣٧٫٥%و ھلمند ) (٣٧٫٠%قرار دارند .والياتی که کمترين تجربۀ مواجه شدن با
خشونت ويا جرم از آنھا گزارش شده است عبارت از پنجشير ) ،(١٫٥%بدخشان ) (٢٫٣%و باميان
) (١٫٠%اند.
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•

اکثريت افرادی که با خشونت يا جرم روبرو شده اند گفتند که آن را گزارش دادند ) ،(٦٩٫٠%و رويھمرفته
اکثريت افغانھا ) (٥٨٫٩%بدين نظر اند که اگر جرمی را تجربه می کردند و آن را گزارش می دادند ،تا
حدی ويا ھم بسيار مطمئن می بودند که مجرم به جزای اعمالش می رسيد .اين ميزان اطمينان نسبت به آنچه
در سال  ٢٠١٣گزارش داده شده بود ) (٤٥٫٨%بلند تر است اما ميزان اطمينان در طول پنج سال گذشته
بسيار متفاوت بوده است .فيصدی افغانانی که با اين نظر موافق اند که پوليس ملی افغان توانايی دستگيری
مجرمين را دارند در طول ساليان اخير افزايش يافته است ،از  ٧٠%در سال  ٢٠١٠به  ٨٢٫١%در سال
.٢٠١٤

•

در پاسخ به اين سوال که کدام نيرو ھا بيشتر مسؤول تأمين امنيت در منطقه ھستند ٥٠٫٤% ،افغانھا از پوليس ملی
افغان ٢٤٫٢% ،از اردوی ملی افغان و  ٢١٫٧%از پوليس محلی افغان نام بردند .افغانان ساکن در شھر ھا اغلب
از پوليس ملی و افغانان مقيم دھات بيشتر از اردوی ملی و پوليس محلی يادآوری می کنند.

•

اگر سطح اطمينان بصورت مجموعی در نظر گرفته شود ،ديده خواھد شد که  ٨٦٫٥%افغانھا باالی اردوی ملی
افغانستان و  ٧٣٫٢%شان باالی پوليس ملی افغانستان اعتماد دارند .در کل برداشت مردم از اردوی ملی و پوليس
ملی به مرور زمان بھتر شده است ھرچند اردوی ملی از اين نقطه نظر نسبت به پوليس ملی تا ايندم پيشی جسته
است .با اين حال ٥٥٫٧% ،افغانھا ھنوز ھم به اين باور اند که نيرو ھای امنيتی افغان )که اردوی ملی و پوليس
ملی اجزای آن را تشکيل می دھند( جھت اجرای وظايف شان به صورت درست به کمک ھای خارجی نيازمند اند.

•

تقريبا ً سه بر چھارم حصۀ افغانھا ) (٧٢٫٦%می گويند که تالش ھای مصالحه ميان دولت افغانستان و گروه
ھای مسلح مخالف می توانند ممد ثبات در کشور باشند .اعتماد باالی تالش ھای مصالحه در واليت ھای
پنجشير ) ،(٢٢٫٣%دايکندی ) ،(٤٨٫٠%بلخ ) (٥٦٫٤%و وردگ ) (٥٨٫٣%نسبت به ساير واليات پائين تر
است .برعکس اين اعتماد در واليت ھای جوزجان ) ،(٩٢٫٨%بادغيس) (٨٩٫١%و ننگرھار ) (٨٧٫٤%در
بلند ترين سطح قرار دارد .فيصدی بيشتر مردان ) (٧٦٫٨%نسبت به زنان ) (٦٨٫٧%باور دارند که مساعی
برای آشتی می توانند منجر به تأمين ثبات در کشور شوند.

•

از ميان ھر سه تن افغان يکتن شان ) (٣٢٫٠%می گويند که با گروه ھای مسلح مخالف حکومت ھمدردی زياد
) (٦٫٦%ويا کم ) (٢٥٫٤%دارند .افغانھا در مناطق شرق ،جنوب شرق و جنوب غرب بيشتر از ساير نقاط
با گروه ھای مسلح مخالف ھمدردی دارند .فيصدی بلند تری از مردان ) (٣٤٫٨%نسبت به زنان )(٢٩٫٥%
تا حدی با مخالفين مسلح دولت اظھار ھمدردی می کنند .باشنده گان مناطق روستايی ) (٣٥٫٠%نسبت به
شھر نشينان ) (٢٢٫٤%بيشتر با مخالفين مسلح ھمدردی دارند .مردانی که در مناطق بسيار نا امن با آنھا
مصاحبه ھای توقفی صورت گرفتند ،سطح بلند تری از ھمدردی را ابراز داشتند ١٤٫٧% :می گويند که با
مخالفين مسلح دولت بسيار ھمدردی دارند و  ٣٥٫٤%شان می گويند که با آنھا تا حدودی ھمدردی دارند.

٤

رشد اقتصادی و فرصت ھای کاری
•

بيشتر از يک ثلث افغانھا ) (٣٩٫٦%می گويند که وضعيت اقتصادی شان سال گذشته نسبت به سال جاری
بھتر بود اين در حاليست که  ٣٦٫٩%شان اظھار داشتند که در وضعيت اقتصادی شان نسبت به سال گذشته
تغييری رونما نگرديده است .فيصدی افغانھايی که می گويند وضعيت اقتصادی شان در طول سال گذشته
بھبود يافته است ٢١٫٥ %فيصد است.

•

برای نخستين بار در سال جاری مسئلۀ مھاجرت نيز در سروی جايگزين گرديد .تقريبا ً چھارم حصۀ افغانھا
) (٢٢٫٣%می گويند که در طول  ٢٣سال گذشته )يعنی پس از سقوط حکومت داکتر نجيب ﷲ( افغانستان را
ترک کرده اند ،در حاليکه  ١٤٫٥%می گويند که از يک واليت به واليت ديگر نقل مکان کردند .ھرچند
بزرگترين داليل ترک کشور يا واليت به گفتۀ پاسخ دھنده گان جنگ و نا امنی بود اما مشکالت اقتصادی نيز
به قول آنھا در اين زمينه اثر گذار بوده است .از ميان کسانی که کشور را ترک نموده بودند  ٢٧٫٠%شان می
گويند که به سبب مشکالت اقتصادی يا بيکاری مجبور به اين کار شدند و از جمله بيجا شده گان داخلی
فيصدی بيشتر شان ) (٣٨٫٨%بنابر داليل اقتصادی و کاريابی از يک واليت به واليت ديگر کوچ کرده اند.

•

در بخش ميزان گزارشدھی از بی کاری ،فيصدی افغانھايی که می گويند در حال حاضر بی کار و در جستجوی
کار اند از  ٦٫٦%در سال  ٢٠١٣به  ١٠٫٧%در سال  ٢٠١٤افزايش قابل توجه يافته است .بيکاری مردان ،از
قول خودشان ،از  ٢٥٫٥%در سال  ٢٠٠٩به  ١٠٫٠%در سال  ٢٠١٤سقوط نموده است ،در حاليکه نظر به
گزارشات زنان سطح بيکاری آنھا از  ٠٫١%در سال  ٢٠٠٩به  ١١٫٣%در سال  ٢٠١٤افزايش يافته است .از
آنجائيکه فيصدی زنانی که می گويند صاحب کار ھستند ثابت باقی مانده است ،اين افزايش در ميزان بيکاری
احتماالً به معنای افزايش بيکاری در ميان طبقۀ اناث نبوده بلکه نمايانگر افزايش عالقمندی زنان برای پيوستن به
قوای کار می باشد.

•

با گذشت زمان فيصدی افغانھايی که می گويند اعضای اناث خانوادۀ شان در عايدات خانواده گی شان سھم دارند از
 ١٣٫٩%در سال  ٢٠٠٩به  ٢٢٫٤%در سال  ٢٠١٤افزايش يافته است .فيصدی خانواده ھايی که در آنھا زنان در
عايدات خانواده گی نقش دارند از يک واليت تا واليت ديگر تفاوت فاحش دارد ،چنانچه پائين ترين ميزان آن در
خوست ) (١٫١%و بلند ترين ميزان آن در نورستان ) (٦٣٫٧%به ثبت رسيده است.

•

عايد ميانگين ماھانه خانواده ھا طبق گزارشات  ١٠٨٣٩افغانی )معادل  ١٩٠دالر امريکايی( است؛ از اين ميان
افغانان مقيم روستاھا عايد خانواده گی کمتری را گزارش داده اند که  ٩٧٠١افغانی )معادل  ١٧٠دالر امريکايی(
می باشد در حاليکه عايد افغانان مقيم در شھر ھا بلند تر است ) ١٤٩٠٣افغانی معادل  ٢٦١دالر امريکايی(.

•

سطح عوايد با ميزان خوشی پاسخ دھنده گان يک ارتباط مستقيم را نشان می دھد .افغانانی که عايد بيشتر دارند
متناسبا ً از خوش بودن بيشتر شان حکايت می کنند .اما زمانی که سطح عوايد از  ٤٠٠٠٠افغانی ) ٧٠٠دالر
امريکايی( در يک ماه باال می رود ،اين ارتباط ديگر قابل مالحظه نيست.

٥

انکشاف و عرضۀ خدمات
•

سروی از پاسخ دھنده گان خواست تا سطح دسترسی شان به اجناس و خدمات مختلف در محل زيست شان را
ارزيابی کنند .بيشتر از نصف افغان ھا از داشتن دسترسی خوب )اکثراً و ھميشه( به معارف برای اطفال
) ،(٧٠٫٨%آب آشاميدنی پاک ) (٦٩٫٤%و سرک ھا ) (٥٠٫٧%گزارش می دھند .ھمچنان کمتر از نصف ايشان
اذعان داشتند که به کلنيک ھا و شفاخانه ھا ) ،(٤٤٫٤%دوا ) ،(٤٣٫٤%آب برای آبياری ) (٤٠٫١%و انرژی برق
) (٣٦٫٨%دسترسی خوب دارند.

•

زمانيکه راجع به ميزان رضايت شان از کيفيت اجناس و خدمات مختلف در محل زيست شان سؤال شد ،پاسخ
دھنده گان بيشترين رضايت را از مساعد بودن زمينۀ تعليم و تحصيل برای اطفال و آب آشاميدنی پاک نشان دادند
)بالترتيب  ٧٤٫٣%و  (٧٢٫٩%در حاليکه رضايت از تامين انرژی برق در پائين ترين سطح قرار دارد
) .(٣٧٫٩%رضايت از تامين انرژی برق از سال  (٤٠٫٥%) ٢٠١٣الی سال  (٣٧٫٩%) ٢٠١٤تنزيل يافته است.
به مرور زمان در عرصۀ رضايت از دسترسی به آب آشاميدنی پاک به مقايسۀ رضايت از ساير خدمات دست
آورد ھای بيشتری حاصل شده اند.

•

امسال ٦٤٫١% ،افغانھا می گويند که از شماری از پروژه ھای انکشافی در منطقۀ شان آگاھی دارند و دو پروژۀ
عمده را که مکرراً نام می برند عبارت از پروژه ھای بازسازی يا اعمار سرک ھاو پل ھا ) (٣٦٫١%و پروژه
ھای آب آشاميدنی ) (٢٥٫٦%اند .افغانھای مقيم در منطقۀ مرکزی /ھزاره جات از پروژه ھای انکشافی جديد در
منطقۀ شان کمتر آگاھی دارند ) ،(٤٣٫٨%در حاليکه ميزان آگاھی از پروژه ھای مذکور ميان باشنده گان منطقۀ
جنوب غربی بيشتر است ).(٧٠٫٥%

•

در سال  ٢٠١٤پنج مشھور ترين کشور تمويل کنندۀ پروژه ھای انکشافی اياالت متحدۀ امريکا ،وزارت ھای
حکومت افغانستان ،جاپان ،ھندوستان و آلمان بودند .شناخته شدن حکومت افغانستان به حيث تمويل کنندۀ پروژه
ھای انکشافی محلی از سال  ٢٠١٣تا سال  ٢٠١٤دوازده فيصد افزايش يافته است ،که دليل آن شايد کم شدن حجم
مجموعی کمک ھای جامعۀ جھانی برای افغانستان و افزايش در مصرف شدن کمک ھای جامعۀ جھانی از طريق
بودجۀ دولت افغانستان باشد .با اين حال ،بصورت کل يک فيصدی بلند جواب دھنده گان ) (٤٠٫٧%ميگويند که
نميدانند پروژه ھای انکشافی را در محل شان کدام کشور تمويل کرده است.

•

بيش از نصف پاسخ دھنده گان ) (٥٩٫١%می گويند که ھيچ وقت به مکتب نرفته اند .اين مسئله در ميان افغانھای
روستا نشين ) (٦٥٫١%نسبت به افغانھای شھر نشين ) (٤٠٫٥%بيشتر عموميت دارد و نيز ميان زنان )(٧٤٫٢%
نسبت به مردان ) (٤٢٫١%بيشتر ديده می شود .از جملۀ تمام مناطق ،منطقۀ مرکزی /ھزاره جات بيشترين تعداد
پاسخ دھنده گان فاقد تحصيالت رسمی ) (٧٤٫٩%را دارا است در حاليکه حوزۀ مرکز /کابل کمترين ميزان پاسخ
دھنده گان فاقد تحصيالت رسمی را دارد ) .(٤٢٫٢%در مجموع ٤٢٫٠% ،افغانھا می گويند که نوعی تعليمات
اسالمی مدرسه يی را حاصل کرده اند.

•

از لحاظ نزديک بودن به خدمات صحی اساسی ،بيشتر از نصف افغانھا ) (٥٧٫٣%می گويند که نزديک ترين
کلنيک يا شفاخانه از خانۀ شان  ٣٠دقيقه فاصله دارد .اين در حاليست که  ٦٫٨%ايشان می گويند که يا در ساحۀ
٦

بود و باش شان کلنيک و شفاخانه وجود ندارد ويا ھم برای رسيدن به آن بايد حدود سه ساعت سفر کنند .از پاسخ
دھنده گان اين سوال نيز مطرح شد که با استفاده از چه نوع وسيلۀ نقليه خود را به نزديک ترين کلنيک يا شفاخانه
می رسانند .حدود نصف پاسخ دھنده گان ) (٤٨٫٧%می گويند که با پای پياده می روند ،در حاليکه  ٢٦٫٤%شان
می گويند که توسط موتر تيز رفتار ويا الری و  ١٣٫٥%شان با استفاده از موتر سايکل خود را به کلنيک يا
شفاخانه ميرسانند .واليات دارای طوالنی ترين اوسط مسافۀ رفت آمد به مراکز صحی عبارتند از دايکندی )١١٩
دقيقه( ،نورستان ) ١٠٢دقيقه( و غور ) ٨٧دقيقه(.
•

از پاسخ دھنده گان پرسيده شد که آيا در طول سال گذشته در قريۀ شان سيالب ،لغزش زمين ،زلزله ويا برف کوچ
را تجربه کرده اند يا خير ،و بعد از ايشان خواسته شد تا واکنش حکومت در قبال حوادث مذکور را ارزيابی کنند.
کثير الذکر ترين نوع حادثۀ طبيعی سيالب بود ) (٢٦٫٧%که به تعقيب آن زلزله ) ،(٧٫٢%لغزش زمين يا
فرسايش خاک ) (٣٫٩%و برفکوچ ھا ) (٣٫٧%قرار گرفتند .فيصدی کسانی که از واکنش حکومت در اين زمينه
اندکی يا بسيار راضی اند از  ٤١فيصد تا  ٤٦فيصد ميرسد ،اما موضوع دلگرم کننده اين است که اين رضايت در
والياتی بلند تر بود که از ھمچو حوادث متأثر شده بودند.

حکومتداری
•

ھمه ساله سروی ايشيافونديشن برداشت ھای مردم را در پيوند با اين موضوع که سطوح مختلف حکومت
مسؤوليت ھای شان را چگونه انجام می دھند ،به سنجش می گيرد .امسال  ٧٥٫٣%افغانھا می گويند که حکومت
مرکزی کار خود را تا حدی به خوبی ويا به بسيار خوبی انجام می دھد .حدود دو بر سوم حصۀ آنھا می گويند که
ادارات واليتی کار ھای خود را به خوبی انجام می دھند ) ،(٦٧٫٦%که به تعقيب آن شاروالی ھا ) (٥٨٫٥%و
ادارات ولسوالی ھا ) (٥٦٫٧%قرار دارند .نظريات در سال  ٢٠١٤در اين زمينه با نظريات سال  ٢٠١٣مشابھت
زياد دارند.

•

حدود يک بر چھارم حصۀ افغانھا می گويند که طی دو سال گذشته از والی واليت مربوطه ) (٢٥٫٨%ويا يک
عضو پارلمان ) (٢٥٫٠%جھت حل مشکلی که آنھا را متاثر می ساخت درخواست کمک نموده اند.

•

از ميان  ٢٢٫٠%افغانھايی که با اعضای شورای واليتی خود بمنظور درخواست کمک در طول دو سال گذشته
تماس گرفته اند ٧٢٫٣% ،شان از نتيجۀ حاصله راضی بودند )اندکی راضی ويا ھم خيلی راضی( .مھمتر اينکه،
در ميان سطح رضايت مردان و زنان از نتيجۀ کسب شده تفاوت قابل توجھی وجود ندارد .با اين حال ،فيصدی
رضايت از اجراآت ادارات واليتی در مناطق شمال غربی ،جنوب غربی و حوزۀ مرکز  /کابل افزايش يافته ولی
اين فيصدی در مناطق جنوب شرقی ،غربی و مرکزی /ھزاره جات نسبت به نتايج سال  ٢٠١٣تفاوت چندانی
ندارند.

•

زمانيکه از پاسخ دھنده گان راجع به ميزان اعتماد شان باالی نھاد ھای مختلف سؤال شد ،برای دومين سال متوالی
بلند ترين فيصدی افغانھا باالی رسانه ھا اظھار اعتماد نمودند ) .(٧٢٫٧%قبل از سال  ٢٠١٣بيشترين فيصدی

٧

افغانھا باالی رھبران دينی اعتماد خود را ابراز ميداشتند ) ٧٠٫٠%در سال  .(٢٠١٤از جانب ديگر وزارت ھا
کمترين اعتماد مردم افغانستان را از آن خود کردند ).(٤٧٫٣%
•

زمانيکه از پاسخ دھنده گان پرسيده شد که آيا از نحوۀ کارايی دموکراسی در افغانستان راضی اند يا خير٧٣٫١% ،
شان در سال  ٢٠١٤می گويند که تا حدی راضی ويا ھم بسيار راضی اند ،در حاليکه  ٢٥٫٩%بيان ميدارند که تا
حدی ناراضی ويا ھم بسيار ناراضی اند ،و  ١٫٠%ھم می گويند که در اين چيزی نمی دانند .به مرور زمان ديده
می شود که گزارش ھای رضايت از دموکراسی يک منحنی دارای شکل حرف  Uرا تعقيب می کند چنانچه نقطۀ
سفلی آن با سال  ٢٠٠٨تصادف نموده و پس از آن به صورت تدريجی يک سير صعودی را پيموده است.

•

بسياری از افغانھا از فساد به حيث يک مشکل بزرگ از  ٥٣٫٣%به سطح محلی شروع الی  ٧٥٫٧%در تمام
کشور در عرصه ھای مختلف نام می برند .نکتۀ مھم در اين مورد اين است که تمام مقياس ھای دراز مدت مربوط
به برداشت ھا از فساد و مواجه شدن با آن از شروع سروی تا حال بلند رفته اند .ميزان پنداشتن فساد به حيث يک
مشکل بزرگ در زنده گی روزمره از سال  (٥٥٫٧%) ٢٠١٣الی سال  (٦٢٫٤%) ٢٠١٤به سرعت باال رفته
است .افغانھای مقيم در مناطق جنوب شرقی و شرقی بيشتر به اين باور اند که فساد در زنده گی روزمرۀ آنھا يک
مشکل )خواه بزرگ يا کوچک( تلقی می گردد.

•

زمانی که از پاسخ دھنده گان پرسيده شد که به چه مراتب به مقامات در شرايط مختلف رشوه يا تحفه داده ويا در
حق آنھا لطفی کرده اند ٥٧٫٦% ،افغانھا در سال  ٢٠١٤می گويند که آنھا حين مقابل شدن با حد اقل يک مقام ويا
دست کم در يک وضعيت در طول سال گذشته با فساد روبرو گرديدند .بيشتر از نيم افغانھا ) (٥٤٫٧%که با قوۀ
قضائيه يا محاکم در طی سال گذشته سروکار پيدا کرده بودند می گويند که مجبور شدند تا يا رشوه بدھند ،يا تحفه
رد و بدل کنند ويا ھم لطفی را در حق شان بکنند .تقريبا ً به ھمين فيصدی افغانھا ) (٥٥٫١%حين مراوده با مقامات
شاروالی ويا مقامات ادارات ولسوالی ھا فساد را تجربه کرده اند .تجربۀ فساد باالی برداشت ھا و اعتماد افغانھا
باالی نھاد ھای مختلف دولتی اثرات منفی دارد.

•

تقريبا ً از ھر پنج پاسخ دھنده يکی ) (١٩٫١%می گويد که دعوی شان را جھت حل و فصل به مرجع حل و فصل
دعاوی برده اند ،و اکثريت قاطع ) (٨٠٫٧%افغانھا می گويند که از نتايج آن راضی بودند .تقريباً نصف دعاوی
مذکور ) (٤٢٫٣%دعاوی زمين بوده اند.

•

اھالی مناطق روستايی نسبت به شھر نشينان بيشتر مايل بودند تا منازعات شان را به جرگه ھا /شورا ھا راجع
سازند ) ٤٤٫٨%در مقابل  (٢٥٫٨%و کمتر مايل بودند تا از محاکم دولتی بدين منظور استفاده کنند ) ٣٨٫٢%در
مقابل .(٦١٫٩%

•

از افغانھا پرسيده شد که آيا به نظر آنھا رياست حقوق ،محاکم دولتی ،و جرگه ھا /شورا ھا عادل و قابل اعتماد ھستند ،از
عادات و ارزش ھای محلی پيروی می کنند ،در تأمين عدالت مؤثر اند و قضايا را به سرعت حل و فصل می کنند يا خير؟ در
ھر يکی از موارد فوق تعداد بيشتری از افغانھا فکر می کنند که اين جرگه ھا /شورا ھا اند که از اين کوايف برخوردار اند؛
رياست حقوق در جايگاه دوم قرار گرفت و جايگاه بعدی را محاکم دولتی احراز کردند.

٨

مشارکت ﺳياﺳی
•

در سال  ٦٧٫٤% ،٢٠١٤افغانھايی که سروی شدند اظھار داشتند که حين ابراز نظريات شان راجع به دولت در
محضر عام تاحدی ويا ھم کامالً احساس مصئونيت می کنند .باشنده گان واليت ھای پروان ) ،(٩٤٫٣%پنجشير
) (٩١٫٩%و سمنگان ) (٨٦٫٠%بيشتر فکر می کردند که ھرگاه از دولت انتقاد کنند مصئون خواھند بود .والياتی
که باشنده گان آنھا در اين مورد کمترين احساس مصئونيت را دارند عبارتند از ارزگان ) ،(٤٣٫٩%غور
) ،(٤٩٫٢%ھرات ) (٥١٫٣%و زابل ) .(٥١٫٩%افغانھای مسکون در شھر ھا ) (٧٦٫٢%نسبت به باشنده گان
دھات ) (٦٤٫٥%حين انتقاد از حکومت در محضر عام بيشتر احساس مصئونيت می کنند.

•

فيصدی افغانھايی که می گويند حين اشتراک در انتخابات ) (٤٥٫٨%در سال  ٢٠١٤احساس ترس می کردند
نسبت به سال  (٥٧٫٢%) ٢٠١٣در حد قابل مالحظه پائين است .مردم از دخيل شدن در ساير فعاليت ھای سياسی
مانند اشتراک در تظاھرات صلح آميز ) (٦٩٫٤%و کانديداتوری به پست ھای دولتی ) (٧٠٫٨%بيشتر ھراس
دارند .از ميان اين سه نوع فعاليت ،ھراس از رای دھی در انتخابات بيشترين نوسانات را در مناطق مختلف کشور
داشت چنانچه اين ھراس نزد  ٦١٫٠%فيصد باشنده گان مناطق جنوب شرقی و صرف نزد  ٣١٫٦%اھالی حوزۀ
مرکز /کابل وجود داشت .مردم مناطق غربی ) (٧٨٫٤%بيشترين ھراس و در منطقۀ مرکزی /ھزاره جات
) (٥٠٫٤%کمترين ھراس را از اشتراک در تظاھرات صلح آميز داشتند.

•

زمانيکه از پاسخ دھنده گان پرسيده شد که به نظر شان آيا آنھا می توانند تصاميم دولت را تحت نفوذ قرار دھند،
 ٥٥٫٩%شان گفتند که تصاميم دولت را اندکی ويا ھم زياد تحت نفوذ قرار داده می توانند ،که اين فيصدی نسبت به
سال  ٢٠١٣که در آن  ٤٧٫٩%مردم به اين نظر بودند افزايش يافته است .مردم در واليت ننگرھار )،(٨١٫١%
کندز ) ،(٧٧٫٤%سمنگان ) (٧٦٫٠%و کندھار ) (٧٣٫٦%بيشتر به اين نظر اند که باالی تصاميم حکومت ھای
محلی شان تاثير گذار اند.

•

حدود دو بر سوم حصۀ افغانھا ) (٦٤٫٩%می گويند که رھبران دينی بايد در سياست دخيل باشند ،که نسبت به
 ٥٨٫١%در سال  ٢٠١٣افزايش يافته است .بيشترين افزايش به سطح مناطق در شرق و جنوب غرب کشور ديده
می شود در حاليکه فيصدی افغانان در حوزۀ مرکز /کابل که می گويند رھبران دينی بايد در اين عرصه دخيل
باشند کاھش يافته است.

•

اکثريت پاسخ دھنده گان ) (٨٥٫٩%بدين باور اند که ھر کس بايد خودش رای خود را استعمال کند ،قطع نظر از
اينکه بزرگان محلی چی فکر می کنند .در اين پاسخ به اساس سن ،جنس يا قوم تفاوت ھای آنچنانی وجود نداشت.

•

زمانی که از پرسيده شد که طبقۀ اناث چگونه در حصۀ رای دھی خود تصميم بگيرند ٥٦٫٠% ،افغانھا گفتند که
زنان بايد در مورد اينکه به کی رای بدھند مستقالنه تصميم بگيرند و  ٢٥٫٦%شان می گويند که زنان بايد خود
شان تصميم بگيرند اما در مشورت با مردان .تعداد بيشتری از افغانھای شھر نشين ) (٦٨٫٢%نسبت به افغانھای
روستا نشين ) (٥٢٫١%می گويند که زنان بايد خود شان اين تصميم را اتخاذ نمايند .پشتون ھا ) (٢٠٫٨%بيشتر
اعتقاد بر اين داشتند که مردان بايد برای زنان تصميم بگيرند ،در حاليکه  ١٤٫٧%تاجک ھا ١٣٫٨% ،ازبک ھا و
 ١٣٫٢%ھزاره ھا از اين مفکوره پشتيبانی می کردند.
٩

•

در مورد انتخابات سال  ٢٠١٤رياست جمھوری افغانستان ،از ھر سه تن افغانان يکی شان ) (٣٣٫٥%گفتند که
برای کسب معلومات در مورد کانديدان و اتخاذ اين تصميم که به کی بايد رای بدھند عمدتا ً باالی رسانه ھا )به
شمول تلويزيون ،راديو و انترنت( اتکا داشتند .يک سوم حصۀ ديگر ) (٣٩٫٣%خاطر نشان ساختند که بدين
منظور از خانواده و دوستان شان معلومات گرفتند ،به ھمين ترتيب  ١١٫٨%از طريق شورا ھای محلی و
 ١٠٫٠%از مساجد اين معلومات را حاصل کردند.

•

در نتيجۀ اين سروی مبرھن گشت که مسئلۀ قومی نسبت به ساير عوامل باالی انتخاب رای دھنده گان تاثير بيشتر
داشت .زمانيکه مستقيما ً پرسيده شد ،افغانھا گفتند که رای دادن به يک کانديد از قوم ديگر به عوض کانديد قوم خود
را نيز در محاسبۀ شان شامل ميدانند .اما در انتخابات سال  ٢٠١٤بسياری از افغانھا اين را نيز گفتند که به کانديد
قوم خود شان رای دادند.

•

بيشتر از نيم افغانھا ) (٦١٫٦%که سروی شدند گفتند که تا حدی ويا بسيار از ناحيۀ تھديد ھای امنيتی در جريان
انتخابات نگران بودند ،که البته باشنده گان منطقۀ جنوب غربی ) (٦٧٫٩%بيشترين نگرانی و مردم منطقۀ مرکزی/
ھزاره جات ) (٤٤٫٥%کمترين ھراس را داشتند .زنان ) (٢٤٫٢%نسبت به مردان ) (١٨٫٦%بيشتر اظھار
نگرانی کردند.

•

از ميان افغانانی که می گويند در دور اول انتخابات رای ندادند ٣٢٫٢% ،شان می گويند دليل اش اين بود که کارت
رای دھی نداشتند ١٨٫٠% ،شان گفتند فاميل شان برايشان اجازه رای دھی ندادند ،و  ١١٫٦%شان گفتند که به
سبب نا امنی رای ندادند .افغانھا برای اشتراک نکردن شان در دور دوم انتخابات نيز عين داليل را ارائه کردند.

•

زمانيکه فوراً پس از سپری شدن دور دوم انتخابات از پاسخ دھنده گان پرسيده شد که آيا انتخابات آزاد و عادالنه
بود يا خير ٦٣٫٣% ،افغانھا با کلمۀ "بلی" جواب دادند .کسانی که فکر ميکنند اين انتخابات آزاد و عادالنه نبود
داليل اين طرز تفکر شان را باز نبودن محالت رای دھی در مناطق شان ) ،(٤٧٫٨%کمبود برگه ھای رای دھی
) ،(٤٧٫٨%و اين باور که شمارش آرا به گونۀ غير صادقانه انجام شد ) (٤٥٫٥%تشکيل می دھند.

•

زمانيکه از پاسخ دھنده گان راجع به ميزان اعتماد شان باالی کميسيون مستقل انتخابات در انجام وظايف آن پرسيده
شد )سوالی که در مورد تعداد زيادی از ساير نھاد ھا ھم صدق می کرد ،فوقا ً به بخش حکومتداری مراجعه کنيد(،
 ٦٦٫٤%شان گفتند که باالی کميسيون مستقل انتخابات به اندازۀ متوسط ويا ھم زياد باور دارند.

•

حدود دو بر سوم حصۀ افغانھا ) (٦٤٫٠%می گويند که به نظر آنھا نتايج انتخابات رياست جمھوری زنده گی آنھا
را بھتر خواھد ساخت ،که نسبت به  ٥٦٫٤%سال  ٢٠١٣افزايش قابل مالحظۀ را نشان می دھد .مردان )(٦٨٫٥%
نسبت به زنان ) (٦٠٫١%اندکی بيشتر باورمند اند که نتايج انتخابات زنده گی شان را بھتر خواھد ساخت.

دﺳترﺳی به اطالعات
•

به سان سالھای گذشته ،در سال  ٢٠١٤نيز راديو ) (٧٧٫٤%کثير االستفاده ترين منبع برای دريافت اخبار و
اطالعات است که به تعقيب آن بالترتيب تلويزيون ) ،(٥٨٫٤%تليفون ھای ھمراه ) ،(٤٨٫١%مساجد )،(٤٦٫٩%
شورا ھای محلی ) (٣٦٫٤%و انترنت ) (٥٫٦%قرار دارند .به مقايسۀ سال  ،٢٠١٣اتکا بر راديو و تليفون ھای
١٠

ھمراه به حيث منبع اصلی خبر ھا و اطالعات ھم در شھر ھا و ھم در دھات کاھش قابل مالحظۀ داشته است که
علت آن تا حد زيادی گسترش ساير امکانات مانند تلويزيون و انترنت شمرده می شود .در دھات ،اتکا بر تلويزيون
و تليفون ھای ھمراه به مقايسۀ شھر ھا کمتر معمول است در حاليکه مساجد و شورا ھای محلی به مقايسۀ مناطق
شھری بيشتر معمول اند.
•

مالکيت تلويزيون از  ٣٦٫٩%در سال  ٢٠٠٧به  ٥٨٫٣%در سال  ٢٠١٤افزايش يافته است .اين در حاليست که
استفاده از تلويزيون به حيث منبع خبر ھا و اطالعات از  ٥٤٫٨%در سال  ٢٠١٣به  ٥٨٫٤%در سال ٢٠١٤
افزايش يافته است .استفاده از انترنت نيز از  ٣٫٢%در سال  ٢٠١٣به  ٥٫٦%در سال  ٢٠١٤افزايش يافته و در
مناطق شھری در طول سال گذشته دوچندان گرديده است.

•

ھرچند استفاده از رسانه ھا شايد بصورت مستقيم باعث اشتراک مردم در رای دھی نگردد ،اما تعداد بيشتر
افغانھايی که می گويند برای کسب اخبار و اطالعات از تلويزيون و راديو استفاده می کنند به مقايسۀ کسانی که از
اين دو منبع اطالعاتی استفاده نمی کنند در دور اول انتخابات رياست جمھوری رای داده بودند.

•

افغانھايی که برای کسب اطالعات از تلويزيون و شوراھای انکشافی استفاده می کنند کمتر با مخالفان مسلح دولت
ابراز ھمدردی می کنند .برعکس ،کسانی که از راديو ،تليفون ھای ھمراه و مساجد به حيث منابع اوليۀ خبر ھا و
اطالعات استفاده می کنند بيشتر با مخالفان مسلح دولت ھمدردی نشان می دھند .اين يافته حتی پس از کنترول از
نظر منطقه و ساير فکتور ھای ديموگرافيک نيز به حال خود باقی مانده است.

•

پاسخ دھنده گانی که برای کسب اطالعات و خبر ھا تلويزيون را به کار می برند بيشتر به اين عقيده اند که زنان
بايد در تحصيل با مردان حقوق مساوی داشته باشند )حتی پس از کنترول از نظر فکتور ھايی مانند جندر ،تحصيل
و منطقه(.

زنان در جامعه
•

صرف  ١٩٫٢%تمام افغانھا می گويند از موجوديت سازمان ،نھاد يا مرجعی که زنان می توانند از آن برای حل
مشکالت خود طلب کمک نمايند ،خبر دارند .از ميان آنھايی که از موجوديت چنين مرجعی آگاھی دارند٤٤٫٤% ،
شان از رياست امور زنان ١٣٫٧% ،شان از کميسيون حقوق بشر و  ١٢٫٣%شان از دفتر مقام ولسوالی نام می
برند.

•

زمانی که از زنان افغان پرسيده شد که برای حل مشکالت خانواده گی شان به کی مراجعه می کنند ٢٩٫٥% ،شان
گفتند که از خانواده و دوستان کمک مطالبه می کنند ،و به تعقيب آن بزرگان جرگۀ محلی ) (١٥٫٠%و ملک /خان
محل ) (١٠٫٩%را ياد نمودند.

•

اندکی بيشتر از نصف پاسخ دھنده گان ) (٥٢٫٥%می گويند که محاکم دولتی با مردان و زنان بصورت يکسان
رفتار می کنند .تعداد زيادی از کسانی که دعوی خود را به شورا /جرگه راجع ساخته بودند ) (٦٤٫٥%طرفدار
اين مفکوره اند که بايد شوراھا /جرگه ھای اختصاصی زنان ايجاد گردند .اين مفکوره در ميان زنان نسبت به
مردان طرفداران زيادی داشت.
١١

•

بيش از دو بر سوم حصه ) (٦٩٫٧%زنانی که سروی شدند می گويند که در دور دوم انتخابات رياست جمھوری
سال  ٢٠١٤رای دادند ،در حالی که  ٤٣٫٤%زنان می گويند که در انتخابات رياست جمھوری سال  ٢٠٠٩رای
داده بودند .از ميان افغانھايی که می گويند در دور اول انتخابات رای ندادند مخالفت اعضای خانواده دليلی بود که
از جانب زنان نسبت به مردان بيشتر ارائه گرديد.

•

امسال برای اولين بار تعداد افغانھايی که می گويند پست ھای سياسی حکومت بايد بيشتر در اختيار مردان قرار
بگيرند ) (٤٦٫١%از تعداد کسانی که می گويند پست ھای سياسی بايد بصورت مساويانه ميان مردان و زنان تقسيم
شوند ) (٤٢٫١%پيشی جسته است .از نظر منطقوی افغانان مقيم در مناطق جنوب غربی بيشتر ) (٥٩٫٩%به اين
نظر اند که پست ھای سياسی بايد در اختيار مردان قرار داده شوند ،در حاليکه افغانان مسکون در مناطق مرکزی/
ھزاره جات ) (٥٩٫٣%بيشتر به اين نظر اند که پست ھای سياسی بايد ميان مردان و زنان بصورت مساويانه
تقسيم شوند.

•

عالوه بر موانع مذکور که در قبال مشارکت سياسی زنان وجود دارند ،فيصدی زنانی که می گويند احساس می
کنند می توانند باالی تصاميم دولت اثر گذار باشند از  ٤١٫٢%در سال  ٢٠١٣به  ٥٢٫٢%در سال  ٢٠١٤افزايش
يافته است .عين گرايش در قسمت انتخابات رياست جمھوری سال  ٢٠١٤نيز ديده می شود که در مورد آن
 ٦٠٫٥%زنان به اين باور اند که انتخابات مذکور باعث بھبود وضعيت زنده گی شان خواھد گرديد .اين ارقام
نسبت به ارقام حاصله از سروی در سال  (٥٤٫٠%) ٢٠١٣بطور قابل مالحظه باالتر اند.

•

در سروی امسال از پاسخ دھنده گان پرسيده شد که آيا زنان بايد از عين فرصت ھای تحصيلی مانند مردان در
سطوح مختلف و ساحات مختلف برخوردار باشند يا خير .برای تعليم و تحصيل اسالمی زنان در مدرسه
ھا) ،(٩٢٫٣%مکاتب ابتدائيه ) ،(٨٣٫٩%ليسه ھا ) (٨٢٫٠%و پوھنتون ھا در واليت مربوطۀ شان )(٧١٫٩%
حمايت قوی وجود داشته اما در حصۀ تحصيل زنان در واليت ديگر ) (٤٥٫٢%ويا رفتن به خارج از طريق
بورس تحصيلی ) (٣٣٫٤%حمايت چندانی وجود ندارد.

•

حدود دو بر سوم حصۀ افغانھا ) (٦٧٫٨%می گويند که زنان بايد قادر باشند تا در خارج از خانه کار کنند .امسال
از پاسخ دھنده گان پرسيده شد که آيا با اين نظر موافق اند يا خير که زنان بايد در يک محيط کاری مشخص کار
کنند .مکاتب پذيرفتنی ترين نوع محيط کاری برای زنان قلمداد گرديدند ) ٨٣٫٦%افغانھا موافق( ،که به تعقيب آن
شفاخانه ھا يا کلنيک ھا ) (٨٠٫٨%و دفاتر حکومتی ) (٧٠٫٠%قرار گرفتند .نظر مثبت در حصۀ استخدام زنان
در صفوف پوليس يا اردوی ملی ) (٤١٫٩%و مؤسسات غير حکومتی ) (٤٠٫٩%کمتر بود.

•

در کل ٧٩٫١% ،افغانھا می گويند که با بد دادن زنان مخالف اند .اختالف نظر در اين مورد ميان پاسخ ھای مردان
و زنان در حد اصغری قرار داشت .بيشترين تعداد افغانانی که می گويند با بد دادن موافق اند در مناطق جنوب
غربی کشور زنده گی می کنند.

•

در پاسخ به اين سوال که آيا بدل ميان خانواده ھا قابل قبول است يا خير ٦٢٫٨% ،افغانھا می گويند که با بدل
مخالف اند و زنان نسبت به مردان بيشتر مخالفت نشان می دھند ) ٦٤. ٧%در مقابل  .(٦٠٫٦%افغانان در مناطق

١٢

جنوب شرقی و جنوب غربی کشور ،که اکثريت شان روستايی ھستند ،نسبت به اھالی تمام مناطق ديگر بيشتر با
اين عملکرد موافق اند.
•

به سطح کشور ٨٧٫٣% ،افغانھا تا حدی ويا جداً با حق ميراث دختران موافق اند.

١٣

