
 

1397ماه  خرداد  مطالعات رفاه اجتماعيدفتر 

41 

 سند راهبرد كاهش فقر پاكستان



 سند راهبرد كاهش فقر پاكستان ٢
 

  

  ويراست دوم: سند راهبرد كاهش فقر پاكستان :عنوان

       

  جعفر خيرخواهان: ترجمه ناظر ؛ داود حاجيان پيروز :ترجمه

  داي فقراص، موزشآ، اهش فقركرفاه اجتماعي،  :ها كليد واژه

  ات رفاه اجتماعيوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ معاونت رفاه اجتماعي؛ دفتر مطالع

  1397 رداد ماهخ: ؛ تاريخ انتشار41: شماره گزارش



 ٣ سند راهبرد كاهش فقر پاكستان

 

  
  فهرست مطالب

  4  ...................................................................................................  1 فقر كاهش راهبرد سند جينتا -1

  5  ..........................................................................................................  كالن اقتصاد جينتا: اول بخش

  8  ...............................................................................................................  ياجتماع بخش جينتا- 2-2

  30  ...............................................................................................................  فقرا نفع به مخارج - 2-3

  34  2 بخش - 2-4

  35  .................................................................................  فدرال سطح در برگزارشده يها كارگاه - 2-5

  37  يپژوهش مطالعات- 2-6

  38  .............................................................................................................ها وزارتخانه يها داده- 2-7

  38  يفن يها كارگروه- 2-8

  39  ..........................  2 فقر كاهش راهبرد سند  سينو شيپ كردن يينها يبرا ها مشاوره يينها دور- 2-9

  43  .............................................................................  2 فقر كاهش راهبرد سند يارتباط راهبرد-2-10

  43  فقرا يصدا-2-11

  53  ..................................................................................................  ياساس خدمات از تيرضا-2-12

  



 سند راهبرد كاهش فقر پاكستان ٤
 

  

  1نتايج سند راهبرد كاهش فقر  - 1

نقشه راه  ، چارچوب سياستي گستردهبا فراهم كردن ) PRSP-I( 1سند راهبرد كاهش فقر 
اين راهبرد حول . كند شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي و كاهش فقر در پاكستان را مشخص مي

زمان با حفظ ثبات  مبخشي به رشد اقتصادي ه شتاب .1: اند از چرخد كه عبارت چهار محور مي
گيري اقشار  هدف .4گذاري در سرمايه انساني؛ و  سرمايه .3بهبود حكمراني؛  .2اقتصاد كالن؛ 
، مالي اين راهبرد كه براساس تركيب ثبات اقتصاد كالن، كاهش بار بدهي. پذير فقير و آسيب

را مورد اصالحات ساختاري بنيادي و بهبود حاكميت  طراحي شده است، از چند جهت فقر 
   . دهد هدف قرار مي

 هش فقر پيوند دارند،هايي كه ذاتاً با كا ، خصوصاً در بخش1در ادامه نتايج سند كاهش فقر 
را هاي اقتصادي و اجتماعي  بهبوددهنده نتايج  ، سياستسو كيبررسي شده تا از  مفصالً

 1د كاهش فقر سن هاي آموخته  را حول درس 2فقر  سند كاهشگر، و از سوي دي ،مشخص كنيم
  . تنظيم نماييم

 شواهد بهبود محيط اقتصادي كشور در ،بخش نخست: شود اين فصل به دو بخش تقسيم مي
شده در دستيابي به نتايج بخش  حاصل هاي و پيشرفت 1سند راهبرد كاهش فقراجراي  جريان 

ن مختلف هايي است كه از مشاوره با ذينفعا دهد؛ بخش دوم حاوي درس اجتماعي را ارائه مي
المللي و جامعه مدني  هاي ايالتي، شركاي توسعه بين هاي مربوطه، اداره ازجمله وزارتخانه

شود كه در طول يك سري  ها شامل ارزيابي تصورات مردم عادي نيز مي اين درس. ايم برگرفته
برگزارشده در كشور درباره مسائل ارائه خدمات بخش اجتماعي و رفاه اقتصادي  هاي كارگاه

  . دست آمده است به
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  نتايج اقتصاد كالن: بخش اول

تدوين شده بود، پاكستان را در  1سند راهبرد كاهش فقر  چارچوب كلي اقتصادكالن كه ذيل
ذيل را در دستور هاي  بخش ، تغييرات دراصالحاتجامع دستوركار . قرار داد فراگيرمسير رشد 

 ،شفافيت مالي ،اصالح اداره ماليات ،بازار سرمايه ،اصالحات بخش مالي :كار خود قرار داد
و  ها ر رابطه با واگذارياصالحات حاكميتي خصوصاً د ،سازي ياصالحات در برنامه خصوص

گذاري محصوالت كشاورزي،  و اصالحات كشاورزي عمدتاً در رابطه با قيمت ،سازي ظرفيت
هر دو  2005ل تر، در سا از همه مهم. جايي كاالها و ورود بخش خصوصي به بخش گندم جابه

را به تصويب  (FRDLA) اتفاق آرا اليحه محدوديت بدهي و مسئوليت مالي حزب مجلس به
در مالي تر شدن انضباط  سخت و رساندند كه سبب افزايش شفافيت عمليات مالي و سفت

  .و بدهي دولت شداستقراض  هاي رويه
درصد در  1/3از  واقعي GDP هاي اقتصادي، افزايش رشد اين اصالحات به بهبود شاخص

سند راهبرد كاهش فقر  كه از اهداف ،2004- 2005درصد در سال  9به  2001- 2002سال مالي 
درصد در دوره  7ها بيشتر بود، و حفظ ميانگين نرخ رشد در رقم بسيار خوب  براي اين سال

عملكرد نماگرهاي اقتصادي اصلي را نسبت به  1.2جدول . منجر شد) 2007- 2004(ساله  پنج
ها  در تمام بخش تقريباًاين عملكرد . دهد نشان مي 1سند راهبرد كاهش فقر شده بيني عداد پيشا

گذاري و  هاي توليد و خدمات و سرمايه در  بخش GDP ريزي بود و در مورد رشد طبق برنامه
حال، اين رشد سريع  بااين. شده فراتر رفت ، حتي از اهداف تعيين2006-2007غيره تا سال مالي 

بحران قضايي، : داليلي نظير به داليل مختلف با اخالل مواجه شد، 2007- 2008سال مالي در 
وري، عوامل خارجي مانند جنگ عليه تروريسم و افزايش قيمت نفت، غذا و  هاي بهره تكانه

 درصدي 8/5توجه  بازهم رشد شايان 2007- 2008در سال مالي   GDPحال،  بااين. ديگر كاالها
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نرخ تورم جاي نگراني داشت  حال نيباا. درصدي در سال قبل، ثبت كرد 8/6 ، نسبت به رشدرا
  .بود 2005-2004شده از سال مالي  بيني باالتر از مقدار پيش چراكه

 پايداري كلي محيط اقتصادكالن  به بهبود استانداردهاي زندگي مردم پاكستان در طول دوره

شرفت باثبات نماگرهاي خروجي براي دهنده پي منجر شد كه نشان 1سند راهبرد كاهش فقر
درنتيجه، . هايي مانند آموزش، سالمت، دسترسي به آب آشاميدني، مسكن و بازار كار است بخش

 9/23به  2000-2001درصد جمعيت در سال مالي  46/34عدد مهم سرشمار فقر در پاكستان از 
در  سنجه مهماين  اين كاهش برخالف افزايش شديد. رسيد 2004- 2005درصد در سال مالي 

اين كاهش شديد را با جزئيات نشان   1- 2جدول . تا ابتداي قرن بيستم بود 1990طول دهه 
  .دهد مي

  عملكرد نماگرهاي اصلي اقتصادي -1-2جدول
-2003سال مالي  نماگر

2004  
-2004سال مالي 

2005  
-2005سال مالي 

2006  
-2006سال مالي  

2007  
سال مالي 

2007 -2008  
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شد
واقعي  ه
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بيني
 

شد
واقعي  ه

  

ش
پي

 
بيني
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ش
پي

 
بيني
 

شد
واقعي  ه

  
  1.5  4.5  3.7  4.5  6.3  4.4  6.5  4.3  2.4  4  كشاورزي

  5.4  7.6  8.2  7.6  8.7  7.6  15.5  7.6  14  7.8  توليدات صنعتي
  4.8  8.8  8.6  8.5  8.3  8.5  19.9  8.5  18.1  8.8  مقياس توليد بزرگ
چك توليد كو
  مقياس

5.3  20 -  5.3  7.5  5.3  8.7  5.3  8.1  5.3  7.5  

  8.2  6.3  7.6  6.2  6.5  6.1  8.5  5.8  5.8  5  خدمات
 GDPرشد 

  واقعي
5.3  7.5  5.8  9  6  5.8  6.2  6.8  6.3  5.8  

ضريب (تورم 
GDP(  

4  7.7  4.  7  4  10.5  4  7.8  4  13.4 
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GDP  جاري

  )ميليارد روپيه(
4420  5640  4875  6499  5397  7623  6991  8723  6668  104

78  
  GDPعنوان درصدي از  به

 21.6  18.5  22.9  18  22.1  17.5  19.1  17  16.6  16.5  گذاري سرمايه
گذاري  سرمايه

  ثابت
14.5  15  15.5  17.5  16  20.5  16.5  21.3  17  20  

گذاري  سرمايه
  دولتي

5.5  4  6  4.3  6.3  4.8  6.5  5.7  6.7  5.7  

گذاري  سرمايه
  خصوصي

9  10.9  9.5  13.1  9.7  15.7  10  15.6  10.3  14.2 

 13.9  18  17.8  18.5  18.2  19  17.5  19.5  17.9  20  انداز ملي پس
انداز خارجي  پس

شامل (
هاي  پرداخت

  )انتقالي رسمي

3.5  1.3 -  2.5  1.6  1.5  4.5  0.5  5.1  0.5 -  7.6  

  اقالم يادداشت
نسبت فرآيند 
  سرمايه به توليد

2.7    2.7    2.7    2.7    2.7    

  مالي، دولت پاكستان تأمين، واحد 2008-2007دي پاكستان، سال مالي پيمايش اقتصا: منبع

فقر روستايي نسبت به فقر شهري . اين كاهش هم در مناطق شهري و هم روستايي اتفاق افتاد
و سبب كاهش تفاوت بين اين دو منطقه ) اگرچه همچنان نسبتاً بيشتر است(بيشتر كاهش يافت 

مخارج غذايي و غيرغذايي، مانند  ،ريزي از خط فقر محاسبات كميسيون برنامه. شده است
گيري  نتايج پيمايش اندازه. كند لحاظ مي نيزونقل و تفريح را  سالمت، آموزش، مسكن، حمل
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دهد  نشان مي 2004-2005در سال مالي  (PSLM1) پاكستان معيشتاستانداردهاي اجتماعي و 
سرانه به نرخ هزينه هاي خانوار و  ، هزينه2004-2005و  2001- 2002هاي مالي  كه بين سال

اين افزايش در مخارج مصرفي براي . درصد افزايش يافته است 19و  15 ،به ترتيب ،واقعي
هم مخارج ) درصد پايين 40(قيرترين خانوارها خانوارهاي ثروتمند نسبتاً بيشتر از فقرا بود، اما ف

  .توجهي افزايش دادند شان را به مقدار شايان مصرفي
  )درصد( 2005- 2004 - 2001- 2000كاهش سرانه فقر سال مالي - 2-2جدول 

-2000سال مالي   منطقه
2001  

-2004سال مالي 
2005  

  تفاوت

  10.6  23.9  34.5  كل
  7.8  14.9  22.7  شهري
  11.2  28.1  39.3  روستايي

  .ريزي، دولت پاكستان كميسيون برنامه: منبع

  نتايج بخش اجتماعي- 2-2

سند راهبرد كاهش  هاي اجتماعي از شروع ملكرد بخشسنجش عميق ع PSLM پيمايش
اين . بخش نتايج و متغيرهاي واسطه در ادامه آمده است به تحليل بخش. كند ميرا ممكن  1فقر

در دسترس ها بدون شكاف زياد  هاي آن شاخص يها هايي محدود شده كه داده تحليل به بخش
  .قرار دارد

  آموزش

                                                                                                                                      
١ Pakistan social and living standards measurement  
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 55درصد به  45، نرخ باسوادي از 2006- 2007و  2001-2002بين سال مالي : باسوادي
 1شده در سند راهبرد كاهش فقر درصدي مشخص 5/59درصد افزايش يافت، اگرچه به هدف 

 65نشان داده شده است، باسوادي مردان از 1- 2طور كه در شكل  همان. براي آن سال نرسيد
افزايش يافت،  2006- 2007درصد در سال مالي  67به  2004- 2005درصد در سال مالي 

  . درصد افزايش اندكي يافت 42به  40كه باسوادي در زنان از  درحالي

  
  )درصد) (2007- 2006و  2005-2004سال مالي (نرخ باسوادي  -1- 2شكل 

هاي  ، نسخه)PSLM(در پاكستان  معيشتگيري استانداردهاي اجتماعي و  پيمايش اندازه: منبع
  اكستان متفاوت، اداره آمار فدرال، دولت پ

 17هاي مختلف با يكديگر تفاوت زيادي دارد و از حداقل   نرخ باسوادي زنان در ايالت
عالوه، نرخ باسوادي زنان فقط  به. شود درصد در پنجاب را شامل مي 43درصد در بلوچستان تا 

هاي كشور شاهد نوساناتي هستيم كه  كه در بقيه بخش درحالي ،در پنجاب افزايش پايداري دارد
توان تا حد  اين عملكرد اميدواركننده در پنجاب را مي. نشان داده شده است 3- 2جدول  در

هاي كلي دولت ايالتي ذيل برنامه جامع  زيادي به افزايش تمركز بر آموزش دختران و تالش
  .اصالح بخش آموزش نسبت داد
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  )سال و بيشتر 15(ساالن  نرخ باسوادي بزرگ - 3-2جدول 
مناطق و 

  ها ايالت
 هاياستاندارد گيري مايش اندازهپي

) PSLM(پاكستان  معيشتاجتماعي و 
  2005-2004سال مالي 

 گيري پيمايش اندازه
 معيشتاجتماعي و  هاياستاندارد

سال مالي )PSLM(پاكستان 
2005 -2005  

 گيري پيمايش اندازه
اجتماعي و  هاياستاندارد

پاكستان  معيشت
)PSLM( 2006سال مالي -

2007  
 مجموع زنان مردان مجموع زنان مردان جموعم زنان مردان  
  52  38  65  51  38  64  50  36  63  كل

  54  43  65  52  42  63  52  40  63  پنجاب
  54  39  66  54  40  67  54  38  68  سند
هاي  ايالت

سرحد 
  غربي شمال

61  22  40  62  26  43  63  22  42  

  37  17  54  35  15  52  33  14  49  بلوچستان
هاي متفاوت، اداره آمار  پاكستان، نسخه معيشتندارد اجتماعي و گيري استا پيمايش اندازه: منبع

  فدرال، دولت پاكستان

گيري تغييرات در تحصيل  دو شاخص رايج براي اندازه :آموزش ابتدايي، متوسطه و دبيرستان

نرخ  .است (NER2)1 نام و نرخ خالص ثبت (GER2)1 نام ابتدايي و متوسطه نرخ ناخالص ثبت

                                                                                                                                      

ه ابتدايي در يـك  آموزان واجد شرايط در سن مدرس عنوان درصدي از دانش نام در مقطع ابتدايي بدون توجه به سن كه به كل ثبت 1
  .شود سال تحصيلي معين بيان مي

٢ Gross enrolment rate  
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 ، طبق3جز كالس كاچي ساله، بهتا نه  پنجهاي  ر مقطع ابتدايي براي بچهنام د ناخالص ثبت

PIHS4  نرخ  تاكنون، پيشرفت خوبي در بهبود. درصد بود 72، حدود2001- 2002در سال
اين پيشرفت هنگام مقايسه سال مالي . دست آمده است به نام نرخ خالص ثبت و نام ناخالص ثبت

در بسياري  PSLM نتايج. كند نمود پيدا مي   PSLM بر اساس 2006- 2007با  2000- 2001
سند  مدرسه ابتدايي در دوره نام نرخ ناخالص ثبت افزايش كلي. ها اميدواركننده است از بخش

درصد در سال مالي  91به  2001- 2002درصد در سال مالي  72توجه بود و از  شايان كاهش فقر
  .رسيد 2006- 2007

نرخ خالص  ري ميزان بهبود شرايط در مقطع ابتداييگي دومين شاخص مهم براي اندازه
به   نام ،رساندن نرخ خالص ثبت2005- 2006براي سال مالي  سند كاهش فقر هدف. است نام ثبت
 در گزارش 2015تا سال  نام  نرخ خالص ثبت يصددرصدهدف بلندمدت . درصد بود 58

رسد پاكستان پيشرفت  نظر ميبه . تعيين شده بود 2004پاكستان در سال  اهداف توسعه هزاره
در مقطع  نام نرخ خالص ثبت داشته است، چراكه خوبي در مسير دستيابي به اهداف توسعه هزاره

- 2007درصد در سال مالي  56به  2001- 2002درصد در سال مالي  42از ) سال 9تا  5(ابتدايي 
   .رسيده است 2006

درصد در  53مقطع متوسطه  نام بتنرخ ناخالص ث براي سند كاهش فقر شده بيني هدف پيش
مقطع  نام نرخ ناخالص ثبت.  بود كه با اختالف اندكي به آن دست نيافت 2005- 2006سال مالي 

                                                                                                                                      

كه در مدرسه ) ISCED971براساس (نام در مقطع ابتدايي تعداد رسمي كودكان در سن مدرسه ابتدايي هستند  نرخ خالص ثبت 1
  .كنند نام مي عنوان درصدي از كل جمعيت رسمي كودكان در سن كار ثبت ابتدايي به

٢ Net enrolment rate 
3  Katchi :مترجم(دبستاني  پيش(  

٤ Pakistan Integrated Household Survey 



 سند راهبرد كاهش فقر پاكستان ١٢
 

 2006- 2007درصد در سال مالي  51به  2004-2005درصد در سال مالي  46متوسطه از 
نرخ خالص  .درصد بود 44درصد و براي دختران  57اين افزايش براي پسران . افزايش يافت

در سطح . درصد ثابت مانده است 18 حدوددر  2004- 2005طع متوسطه از سال مالي قم نام ثبت
درصد بود كه  48، حدود 2006- 2007در سال مالي  نام تحصيالت تكميلي، نرخ ناخالص ثبت

نرخ ناخالص  تحليل. دهد نشان مي 2005- 2006نسبت به سال مالي  يچهاردرصدافزايش 
 1 پيوستايالت براي آموزش ابتدايي و متوسطه در هر به تفكيك  نام خالص ثبت نرخ و نام ثبت

  .آمده است
اين نابرابري . نابرابري جنسيتي در تحصيل مشكل بزرگي است :نابرابري جنسيتي در تحصيل

درصد افزايش يافت چراكه نرخ باسوادي ميان مردان بسيار  28به  1998-1999تا سال مالي 
تنها . آرامي، شروع به كاهش كرد اما از آن موقع، اين شكاف اگرچه به. رشد كرد تر از زنان سريع

 و بر اساس پيمايش 2004- 2005مربوط به سال مالي   1هاي موجود درباره نابرابري جنسيتي داده

PSLM است.  
نام مناطق شهري در مقطع ابتدايي،  پيشرفت خوبي در كاهش شكاف جنسيتي در  ثبت

 هاي جنسيتي فقط از هاي مربوط به نابرابري داده. ان حاصل شده استمتوسطه و دبيرست

PSLM  دهنده كاهشي كلي در شكاف  است كه نشان در دسترس 2004-2005سال مالي
به  2001- 2002درصد در سال مالي  22در مقطع ابتدايي، از  نام نرخ ناخالص ثبت جنسيتي در

نرخ  ناشي از افزايش نسبتاً بيشتر اين كاهش. است 2004- 2005درصد در سال مالي  17

                                                                                                                                      

هـاي   همچنين داده. دردسترس نيست 2007-2006وPSLM 2005-2006نام در  هاي شكاف جنسيتي در نرخ ناخالص ثبت داده 1
موجود نيست، به همين دليل آمار آن گـزارش   2007-2006و2006-2005سال مالي  PSLMشكاف جنسيتي درباره نرخ باسوادي در 

  .نشده است
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-2005و  2001- 2002هاي  مردان بين سال نام نرخ ناخالص ثبت زنان نسبت به نام ناخالص ثبت
   .بود 2004

-2002هاي  در مقطع ابتدايي در كل كشور بين سال نام نرخ خالص ثبت در 1شكاف جنسيتي

در مقطع ابتدايي در  نام ثبت نرخ ناخالص شكاف جنسيتي در. ثابت ماند 2004- 2005و  2001
دهنده زياد بودن تعداد كل كودكاني است  كه نشان) كه در باال گفته شد(همين دوره كاهش يافت 
در مقطع ابتدايي در مناطق  نام نرخ خالص ثبت شكاف جنسيتي در. روند كه به مدرسه ابتدايي مي

اين شاخص تغييري  2004- 2005تا  2001-2002حال، بين سال مالي  بااين. شهري كم است
    .آمده است I تحليل شكاف جنسيتي به تفكيك ايالت در ضميمه. نكرد

نقش بخش خصوصي در آموزش ابتدايي در  :افزايش نقش بخش خصوصي در آموزش ابتدايي
درصدي مقطع ابتدايي در سال  87 نام نرخ ناخالص ثبت از كل. طول زمان افزايش يافته است

 نام نرخ ناخالص ثبت درصد و 57مدارس دولتي  نام ناخالص ثبت ، نرخ 2005-2006مالي 

  مدارس 
تا  2001- 2002مدارس دولتي بين سال مالي  نام نرخ ناخالص ثبت .درصد بود 30خصوصي  

مدارس  نام كه در همين دوره نرخ ناخالص ثبت درصد افزايش يافت، درحالي 15، 2005- 2006
دهد كه هم در مدارس  طرف نشان مي موضوع ازيكاين . درصد افزايش پيدا كرد 33خصوصي 

از طرف ديگر، افزايش نسبتاً . هاي جديدي اتفاق افتاده است نام دولتي و هم خصوصي، ثبت
دهنده جابجايي كودكان از مدارس دولتي به  مدارس خصوصي نشان نام نرخ ناخالص ثبت بيشتر

                                                                                                                                      

-2005هـاي   سـال  PSLMگرفته شده اسـت، چـرا كـه     2005-2004سال مالي  PRSPاين بخش از گزارش پيشرفت ساالنه  1
هـاي شـكاف جنسـيتي در نـرخ      همچنـين، داده . شـود  نام نمي هاي شكاف جنسيتي در نرخ خالص ثبت شامل داده 2007-2006و2006

  . اند ها گزارش نشده اين داده رو نيدردسترس نيست، ازا 2007-2006و  2006-2005سال مالي  PSLMسوادي در با



 سند راهبرد كاهش فقر پاكستان ١٤
 

دارس دولتي در سال مالي دهد كه پوشش نظام م نشان مي PSLM اما. مدارس خصوصي است
درصد افزايش يافت، اما  69درصد به  65، از 2005- 2006در مقايسه با سال مالي  2006- 2007

درصد در سال مالي  69به  2004-2005درصد در سال مالي  72درمجموع شاهد افت كلي از 
   .بود 2006- 2007

اما . در مدارس خصوصي بود هاي مقطع ابتدايي نام نيمي از كل ثبت تقريباًدر مناطق شهري، 
نام در مدارس  نام در مدارس خصوصي، به شكل سهمي از كل ثبت در مناطق روستايي، ثبت

. رسيد 2006-2007درصد در سال مالي  20به  2004- 2005درصد در سال مالي  18ابتدايي، از 
نند، مدارس ك دهد كه در مناطق روستايي كه اكثر فقرا در آنجا زندگي مي اين موضوع نشان مي

ها بشود  اي به آن رو، بايد توجه ويژه دولتي همچنان مراكز اصلي تحصيل ابتدايي هستند و ازاين
ها صادق  رسد اين موضوع براي تمام ايالت به نظر مي. ها بهبود يابد تا دسترسي و كيفيت آن

  .كردندنام  ها در مدارس خصوصي ثبت درصد بچه 24باشد؛ اگرچه در مناطق روستايي پنجاب 
  نام مدارس ابتدايي عنوان درصدي از كل ثبت نام ابتدايي در مدارس دولتي به ثبت - 4-2جدول 

- 2004سالPSLM  منطقه و استان
2005  

PSLM  2005سال-
2006  

PSLM  2006سال-
2007  

 مجموع  زنان  مردان مجموع  زنان  مردان مجموع  زنان  مردان  
  هاي كاچي به استثناي كالس. الف

  47  48  45  43  45  42  52  53  52  مناطق شهري
  42  44  40  38  40  36  46  47  44  پنجاب
  48  50  46  46  45  46  57  57  57  سند

ايالت 
 غربي سرحدشمال

61  64  63  50  61  55  60  63  48  

  75  78  73  78  81  76  84  84  84  بلوچستان
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  80  80  80  76  77  76  82  82  82  مناطق روستايي

  76  76  75  72  73  71  77  77  77  پنجاب
  95  95  95  91  88  92  96  96  96  ندس

ايالت 
 غربي سرحدشمال

82  86  83  69  79  73  78  80  95  

  94  95  93  94  94  94  97  98  97  بلوچستان
  69  68  69  65  65  65  72  71  73  :مجموع

  76  76  75  61  62  60  68  68  68  پنجاب
  95  95  95  67  62  71  74  72  76  سند

ايالت 
 غربي سرحدشمال

79  81  80  66  76  70  78  80  79  

  94  95  93  89  89  89  94  94  94  بلوچستان
هاي متفاوت، اداره آمار فدرال،  پاكستان، نسخه معيشتگيري استاندارد اجتماعي و  پيمايش اندازه: منبع

  دولت پاكستان
هاي واسطه تحصيلي شامل مدارس دولتي فعال،  شاخص :اي براي تحصيل هاي واسطه شاخص

ظرفيت در مدارس دولتي و درصد  به نسبتي، تعداد معلمان امكانات اوليه در مدارس دولت
در رابطه با تعداد مدارس دولتي فعال، تعداد كل . شود ديده در اين مدارس مي معلمان آموزش

- 2007مدرسه در سال مالي  144.558به  2001-2002مدرسه در سال مالي  146.316ها از  آن
تعداد مدارس  يچهاردرصدلتي، افزايش كلي در سطح ايا). 5- 2جدول (كاهش پيدا كرد  2006

اميدواركننده است،  غربي شمال هاي سرحد ايالت تخصصي در بلوچستان و روندهاي مشابه در
. كمتر است به نسبتها  براي اين ايالت نام خالص نام ناخالص و نرخ ثبت نرخ ثبت چراكه
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آمده  1 پيوستظرفيت در  بتبه نسهاي مربوط به تدارك امكانات اوليه و تعداد معلمان  داده
  .است

  2007- 2006تعداد مدارس فعال دولتي سال مالي  - 5-2جدول 
  مجموع  متوسطه  ابتدايي  سال  

  A(  133.952  13.668  147.620(2004-2003  پاكستان
2004-2005)A(  127.040  14.146  141.186  
2005-2006)A(  129.115  14.522  143.637  
2006-2007)A(  129.803  14.755  144.558  
2007-2008)E(  130.546  15000  145.546  

هاي متفاوت، اداره آمار  پاكستان، نسخه معيشتگيري استاندارد اجتماعي و  پيمايش اندازه: منبع
  فدرال، دولت پاكستان

A :واقعي  
E: تخميني  

  سالمت
اطالعات مفيدي درباره برخي از نتايج نهايي بخش سالمت و   PSLMپيمايش 

هاي خوداظهاري، استفاده از خدمات سالمت،  واسطه براي بيماري هاي شاخص
در طول دوره اسهال،   او آر اسهاي  پوشش واكسيناسيون كودكان، استفاده از محلول

دست  هاي پيش و پس از زايمان و عرضه آب آشاميدني و فاضالب آن به مراقبت
  .شوند ته ميهاي بعدي به بحث گذاش ها در بخش برخي از اين شاخص. دهد مي

بر اساس . دهد را كاهش مي ها آن ومير سوءتغذيه كودكان و مرگ ،واكسيناسيون
در براي محافظت ، كودك بايد (WHO) هاي سازمان جهاني بهداشت دستورالعمل
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براي محافظت در برابر ديفتري،  همچنين. دريافت كند ژ ث ب نسل واكس برابر
. را دريافت كندهريك ز از واكسن سه دو سرخك  كزاز، فلج اطفال، سرفه سياه

درصد  46افزايش واكسيناسيون كامل در مناطق روستايي بسيار چشمگير بوده و از 
. رسيده است 2006-2007درصد در سال مالي  73به  2001-2002در سال مالي 

درصد  50، 2006-2007، نرخ واكسيناسيون كامل در سال »سابقه«براساس روش 
اما . كمتر است» يادآوري«صد واكسيناسيون كامل طبق روش در 76بود كه نسبت به 

- 2002درصد در سال مالي  27محور هم بهبود يافته و از  نرخ واكسيناسيون سابقه
  .رسيده است 2006-2007درصد در سال مالي  50به  2001

  
ينه هاي پيش و پس از زايمان واكس ماه كه براساس مراقبت 23تا  12درصد كودكان بين  -2-2شكل

  اند شده
هاي متفاوت،  و اجتماعي پاكستان، نسخه معيشتگيري استانداردهاي  پيمايش اندازه: منبع

  اداره آمار فدرال، دولت پاكستان
هاي باكيفيت پيش از زايمان با شناسايي و مديريت عوارض احتمالي و عوامل خطر،  مراقبت

ومير مادران كمك  جلوگيري از مرگ تواند به هاي مقاربتي مي خوني و بيماري ازجمله تشنج، كم
درباره عالئم خطر حاملگي تا كند  براي زنان فراهم مياين فرصت را مراقبت پيش از زايمان . كند
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و زايمان آموزش ببينند، در برابر كزاز ايمن شوند، نحوه مراقبت از نوزاد را فرا گرفته و براي 
  .قرار بگيرند خوني تحت درمان هايشان مانند ماالريا و كم بيماري
هاي باكيفيت پيش از زايمان  توان از طريق مراقبت ومير زياد مادران در پاكستان را مي مرگ

دهد كه نسبت زنان متأهلي كه در طول سه سال گذشته  نشان مي PSLMهاي  داده .كاهش داد
 35ند، از ا بار براي مشاوره پيش از زايمان مراجعه كرده اند و حداقل يك اي به دنيا آورده بچه

افزايش يافته است  2006- 2007درصد در سال مالي  53به  2001-2002درصد در سال مالي 
  .ترين نرخ را در اختيار دارند پنجاب باالترين نرخ مراجعه و بلوچستان پايين) . 6-2 جدول (

نسبت به مشاوره پيش 2005 - 2006درصد در سال مالي  24مشاوره پس از زايمان با حدود 
 زانيبه م سند كاهش فقر حال، مشاوره پس از زايمان در طول دوره بااين. مان كمتر بوداز زاي

درصد در سال  24به  2001- 2002درصد در سال مالي  9چشمگيري افزايش يافت و از فقط 
  .نرخ مشاوره در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي بود. رسيد 2006-2007مالي 

  كنند يش و پس از زايمان براي مشاوره پزشكي به مراكز بهداشت مراجعه ميزنان بارداري كه پ - 6-2جدول 
مناطق و 
   ايالت

PIHS  سال مالي
2001 -2002  

PSLM  سال مالي
2004 -2005  

PSLM  سال مالي
2005 -2006  

PSLM  سال مالي
2006 -2007  

شهري  
روستايي 

مجموع 
شهري 
روستايي 

مجموع 
شهري 
روستايي 

مجموع 
شهري 
روستايي 

مجموع 
 

 مشاوره پيش از زايمان

  53  45  73  52  42  74  50  40  66  35  26  63  پاكستان
  56  50  71  53  45  73  56  47  67  40  31  64  پنجاب
  56  37  82  56  38  82  55  40  74  38  22  68  سند

NWFP45  19  22  51  35  39  53  42  43  64  43  46  
  31  25  56  36  30  60  35  27  57  21  16  45  بلوچستان

  مانمشاوره پس از زاي
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  24  18  38  22  17  35  23  16  34  9  6  16  پاكستان
  22  18  33  21  17  31  23  17  32  10  8  15  پنجاب
  31  18  49  26  14  43  27  16  41  10  6  19  سند

NWFP8  4  4  29  17  21  22  21  21  29  20  22  
  17  14  31  12  9  25  16  10  32  7  5  16بلوچستان

  پاكستان ، دولت2007- 2006سال مالي  PSLMهاي  داده: منبع
استفاده از خدمات سالمت شامل اطالعاتي درباره استفاده از انواع  :استفاده از خدمات سالمت

هاي اسهال بين كودكان و  مختلف خدمات سالمت در طول بيماري خوداظهاري، دوره
شود كه در طول سه سال گذشته  هاي پيش و پس از زايمان براي زنان متأهلي مي مشاوره

  .اند آورده فرزندي به دنيا
درصد مناطق  66درصد مناطق شهري و  74درصد كل،  69(درصد زيادي از بيماران 

پنجم بيماران  به  حدود يك. اند بيمارستان خصوصي مراجعه كرده/درمانگاه/به پزشك) روستايي
درصد بسيار كمي از . اند بيمارستان دولتي در مناطق شهري و روستايي مراجعه كرده/درمانگاه
واحدهاي سالمت /كنندگان سالمت، مانند مركز سالمت روستايي ن هم به ديگر عرضهبيمارا

در  CWIQ-PSLM3هاي  داده اما طبق. اند مراجعه كرده 2درمان عطار و همسان/1اوليه، حكيم

داروخانه مشاوره /غربي درصد نسبتاً بيشتري از بيماران با داروساز هاي سرحد شمال ايالت
  .اند كرده

                                                                                                                                      

    متخصص گياهان دارويي سنتي  1
2 HOMEPATH 

  Core Welfare Indicators Questionnaire -نامه اصلي نماگر رفاه ، اداره آمار فدرال، دولت پاكستان پرسش 3
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مشاوران /دهندگان ارائه انواعهاي سالمتي در دو هفته گذشته بر اساس  زيع درصدي مشاورهتو -7-2جدول
  2007-2006خدمات سالمتي در سال مالي 

منطقه و 
ص

متخص
 

بيمارستان
رمانگاه د/
خصوصي

 
بيمارستان

رمانگاه د/
دولتي

 R
H

C
/B

H
U

 

حكيم
/

عطار
 

همسان
 

درما
ني

 

داروساز
/

وخانهدار
 

ساينا
/

سايني
ساير 
 

مناطق 
 0 1 4 1 1 1 18 74 شهري

 0 1 5 1 2 1 18 72 پنجاب
 0 0 0 1 1 1 14 82 سند
NWFP51 34 1 1 1 11 1 0 
 0 0 1 1 0 1 37 60 بلوچستان

مناطق 
 0 2 6 1 4 3 18 66 روستايي

 0 2 4 1 5 2 15 71 پنجاب
 0 1 21 1 3 4 21 50 سند
NWFP50 21 4 3 1 21 1 0 
 0 7 2 0 3 11 39 38 بلوچستان
 0 1 5 1 3 2 18 69 پاكستان
 0 1 5 1 4 2 16 71 پنجاب
 0 1 0 0 1 2 17 78 سند
NWFP50 23 3 2 1 19 1 0 
 0 5 2 0 2 8 39 44 بلوچستان
  ، دولت پاكستانFBS، 2007- 2006سال مالي  PSLMهاي  داده: منبع

گيري از كمبود هنگام ابتال كودكان به اسهال جهت جلو او آر اس افزايش چشمگير استفاده از
 76، به 2005- 2006درصد در سال مالي  71از  او آر اس استفاده از .ه استآب اميدواركنند

در مناطق روستايي  او آر اس افزايش استفاده از. افزايش يافت 2006- 2007درصد در سال مالي 
نسبت به ) 2005- 2006درصد سال مالي  68نسبت به  2006-2007درصد در سال مالي  75(



 ٢١ سند راهبرد كاهش فقر پاكستان

 

بيش . تفاوتي از نظر جنسيت وجود نداشت. بيشتر بود) درصد در همين دوره 79(اطق شهري من
. بيمارستان خصوصي مراجعه كردند/بردند به پزشك از دوسوم كودكاني كه از اسهال رنج مي

و  2001-2002هاي  هاي دولتي براي درمان اسهال بين سال بيمارستان/ها استفاده از درمانگاه
ها و  استفاده از درمانگاه). 2.8جدول (درصد كاهش يافت  13درصد به  59از  2006- 2007

تنها بخش كوچكي از . طور مداوم افزايش يافت هاي خصوصي در همين دوره زماني به بيمارستان
، )RHC/BHU(واحدهاي سالمت اوليه /مراكز سالمت روستايي  دهندگان استفاده از پاسخ

پرستار، داروساز يا )/LHV(ار سالمت بانوان، پرست)LHW(مسئول بهداشت بانوان 
ها براي افزايش ارائه  اين داده. عطار براي درمان اسهال را گزارش كردند/درمان  همسان/حكيم

خدمات در مناطق روستايي و خصوصاً در مناطق جغرافيايي فقيرتر مبنايي براي اقدامات سياستي 
در بخش خصوصي بيشتر است و به افزايش  ها كند، چراكه قيمت باثبات  توسط دولت فراهم مي

   .شود فقر منجر مي
  )درصد موارد ابتال(نوع مشاوره متخصص براي درمان اسهال  -8-2جدول

  درصد موارد ابتال به اسهال  منطقه و متخصص
  

P
IH

S
1998

-
1999

  

P
IH

S
2001

-
2002

  

P
S

L
M

2004
-

2005
  

P
S

L
M

2005
-

2006
  

P
S

L
M

 
2006

-
2007

  

  72  65  68  59  54  درمانگاه خصوصي/بيمارستان
  13  19  15  21  24  درمانگاه دولتي/بيمارستان

RHC/BHC  3  3  5  4  6  
LHW 0  1  1  0  1  

LHV/0  0  0  -   -   پرستار  
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  5  8  6  10  9  داروخانه/داروساز
  2  3  3  4  6 متخصص گياهان دارويي/درماني همسان/حكيم

  1  1  1  2  3  ساير
  ان، دولت پاكست2007- 2006سال مالي  PSLMهاي  داده: منبع

بار براي مشاوره پيش و پس از زايمان به مراكز  كم يك درصد زنان متأهلي كه دست
سه منبعي كه زنان بيش از همه براي . اند قبالً گزارش شده است متخصصان مراجعه كرده/درماني

كلينيك /كلينيك خصوصي، بيمارستان/از بيمارستان اند عبارتكردند  مشاوره به آنجا مراجعه مي
رسد يا مشكلي در  حال، به نظر مي بااين). 9- 2جدول (بودند  (TBA) اماهاي تجربيدولتي و م

 هاي داده. ها وجود دارد يا ارائه خدمات سالمت در بخش دولتي شديداً مشكل دارد گزارش داده

PIHS  درصد  40دهد كه حدود  نشان مي 2001-2002و سال مالي  1999/1998براي سال مالي
براي مشاوره پيش از  BHU يا RHCتي مانند بيمارستان، كلينيك، زنان به تسهيالت دول
درصدي مراجعات به  25حاكي از كاهش  CWIQ-PSLM هاي داده. زايمان مراجعه كرد

توجيه اين كاهش در مشاوره پيش از زايمان از . است 2006- 2007مراكز مشاوره در سال مالي 
سه منبع اصلي مراقبت پس از . ختي استهاي دولتي كار س RHC ها و ها، كلينيك بيمارستان

زايمان هم در مناطق شهري و هم روستايي، مانند مراقبت پيش از زايمان، شامل 
  .خانگي بود ماماهاي هاي دولتي و كلينيك/ها هاي خصوصي، بيمارستان كلينيك/ها بيمارستان

  )درصد(تسهيالت سالمتي براي مشاوره پيش از زايمان  - 9-2جدول 
مشاوره 

  تسهيالتي/يفرد
PIHS2001-

2002  
PSLM 2004-

2005  
PSLM 2005-

2006  
PSLM 2006-

2007  
شهري  

روستايي  
مجموع  
شهري  
روستايي  

مجموع  
شهري  
روستايي  

مجموع  
شهري  
روستايي  

مجموع  
  

TBA 12  15  7  5  6  4  13  16  10  4  5  3  خانگي  
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LHW 7  9  3  3  4  2  7  10  5  3  4  1  خانگي  
LHV 7  9  3  3  3  2  6  7  4  3  4  1  خانگي  

  3  3  4  1  1  1  5  4  6  1  1  1  پزشك خانگي
  بيمارستان

/RHC/BHC/
BHU دولتي  

41  42  42  25  25  25  34  39  37  25  25  25  

  كلينيك/بيمارستان
  خصوصي

49  37  43  49  34  42  55  43  48  57  40  47  

  1  2  1  3  3  2  2  4  1  5  7  2  ساير
10010010010 100  جمع

0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

  ، دولت پاكستان2007- 2006سال مالي  PSLMهاي  ادهد: منبع

  آب آشاميدني و فاضالب
 در شده تعريف سي به آب آشاميدني سالم، كه شاخصدستر :منابع آب آشاميدني و فاضالب

اهداف توسعه هزاره است، اولويت اصلي دستوركار سياست دولت  و سند راهبرد كاهش فقر
سند راهبرد كاهش  تعريف. نرسيد آشاميدني سالمب به هدف آ 1سند راهبرد كاهش فقر  .است

هاي دستي و  كشي، پمپ آب لوله: فقر از منابع آب آشاميدني سالم شامل اين موارد است

رفته  هم روي  2هاي موتوري و پمپ  1هاي دستي پمپ. هاي موتوري داخل يا خارج منزل پمپ

كردند كه اين رقم  مي تأمين 2005-2006درصد از خانوارها را در سال مالي  56آب آشاميدني 
كشي  اما درصد خانوارهايي كه از آب لوله. درصد كاهش يافت 51به  2006- 2007در سال مالي 

                                                                                                                                      

  .شود هاي داخل و خارج منزل مي دستي شامل پمپ پپم 1
  .شود پمپ موتوري شامل پمپ موتوري و لوله داخل و خارج منزل مي 2



 سند راهبرد كاهش فقر پاكستان ٢٤
 

رسد اين تغيير عمدتاً ناشي از  اما به نظر مي. كنند، اندكي افزايش پيدا كرده است استفاده مي 1

هاي  جايگزين پمپ يتا حدودكشي  هنظر آب لول كشي باشد، چراكه به سهولت استفاده از آب لوله
عالوه، درصد خانوارهايي كه به منابع آب كم كيفيت مثل آب چاه  به. دستي و موتوري شده است

   .متكي هستند يا افزايش يافته يا كاهش ناچيزي داشته است
درصد در سال مالي  36به  2005- 2006درصد در سال مالي  34كشي از  استفاده از آب لوله

 47در ايالت سند با  2006-2007اين شاخص در سال مالي . افزايش يافته است 2006- 2007
ها بلوچستان با  درصد از همه بيشتر بود؛ بعد از آن 44با  غربي  ها سرحد شمال ايالت درصد و

درصد خانوارها در  44، 2000-2001در سال مالي . درصد قرار دارد 29درصد و پنجاب با  37
درصد  30به  2006- 2007دسترسي داشتند، كه اين رقم در سال مالي  پاكستان به پمپ دستي

در سال مالي . كشي است كاهش پيدا كرد كه احتماالً علت آن دسترسي خانوارها به آب لوله
- 2007درصد خانوارها به پمپ موتوري دسترسي داشتند كه در سال مالي  17، 2000- 2001
  .)10- 2جدول (درصد افزايش يافت  21به  2006

  منابع اصلي آب آشاميدني در پاكستان - 10-2جدول 
منابع 
  آبي

PIHS2001-2002  PSLM 2004-2005  PSLM 2005-2006  PSLM 2006-2007  

شهري  
روستايي  

مجموع  
شهري  
شهري  
روستايي  

مجموع  
شهري  
شهري  
روستايي  

مجموع  
شهري  
  

آب 
 كشي لوله

58  10  25  60  23  39  59  21  34  62  22  36  

                                                                                                                                      

  شود كشي داخل و خارج منزل مي كشي شامل آب لوله آب لوله 1
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پمپ 
  دستي

14  56  44  13  39  27  12  42  32  9  41  30  

موتور 
  پمپ

22  14  17  22  14  18  25  23  24  24  20  21  

  4  6  1  5  7  2  6  9  2  7  10  2  چاه
  8  10  4  6  8  3  10  16  3  7  10  3  ساير
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100  كل

و تسريع رشد  2004،گزارش اهداف توسعه هزاره پاكستان، PSLM 2006 -2007هاي  داده: منبع
  .2003راهبرد كاهش فقر،  سند، پيشرومسير : اقتصادي و كاهش فقر

  : توجه
: 1991- 1990 كشي بر اساس سال پايه اهداف توسعه هزاره درصد جمعيت با دسترسي به آب لوله

  درصد53
، 2002- 2001درصد جميعت با دسترسي به آب آشاميدني سالم، سال پايه سند راهبرد كاهش فقر 

  درصد86: درصد و مجموع80: درصد، روستايي95: يشهر
، 2006- 2005درصد جمعيت با دسترسي به آب آشاميدني سالم، سال پايه سند راهبرد كاهش فقر 

  درصد90: درصد و مجموع84: درصد، روستايي97: شهري
  درصد93: 2015سال  ، هدف اهداف توسعه هزارهيكش لولهدرصد جمعيت با دسترسي به آب 

  كشي، پمپ دستي و موتور پمپ لوله مجموع آب*

 14حدود  2006-2007تا سال مالي  1درصد كلي خانوارهايي كه در توالت سيفون دارند

استفاده از توالت . درصد رسيد 58افزايش پيدا كرد و به  2001- 2002درصد نسبت به سال مالي 

                                                                                                                                      

  .ها است آب هاي متصل به فاضالب عمومي، منابع فاضالب بيمارستاني و روان منظور سيفون  1



 سند راهبرد كاهش فقر پاكستان ٢٦
 

درصد و  93نجاب با بيشترين درصد استفاده در پ. درصد بود 92هاي شهري  دار در خانه سيفون
درصد خانوارها در سال مالي  15حدود . درصد  بود 78بلوچستان با  دركمترين درصد آن 

بين مناطق شهري و . درصد هيچ توالتي نداشتند 27سيفون داشتند و  هاي بي توالت 2006- 2007
 هاي شهري توالت درصد خانه چهارروستايي تفاوت زيادي از اين منظر وجود دارد؛ يعني 

درصد خانوارهايي كه در . درصد است 39هاي روستايي  كه اين رقم براي خانه ندارند، درحالي
و بلوچستان توالت   غربي هاي سرحد شمال در پنجاب، سند، ايالت 2006-2007سال مالي 

در بخش روستايي پنجاب بيشترين . درصد بود 25و  52، 55، 64ترتيب  دار داشتند، به سيفون
كه بخش روستايي سند  درصد، درحالي 44ي بدون توالت گزارش شد؛ يعني درصد خانوارها

  .درصد بود 27كمترين درصد، يعني 

  مسكن
، در سال مالي PSLM بر اساس . كننده رفاه انسان است مسكن مناسب عامل اصلي تعيين

در . درصد خانوارهاي پاكستاني در سال پيمايش صاحب منزل بودند 87حدود  2004- 2005
درصد در سال مالي  87(درصد خانوارها صاحب منزل بودند  86حدود   2006- 2007الي سال م
 12/6درصد خانوارها منزل خود را كرايه كرده بودند و حدود  7كه  ؛ درحالي)2005- 2006

براي ) خانوارها 96/0حدود (كردند، اما تعداد اندكي  هاي رايگان زندگي مي درصد در خانه
  .كردند مسكن يارانه دريافت مي

- 2005سال مالي  PSLMدر پاكستان، . تراكم مسكن هم شاخص مهم ديگري از فقر است
 4تا  2درصد  69كه  ها يك اتاق دارند، درحالي درصد خانه 24دهد كه حدود  نشان مي 2004

كه  كردند، درحالي درصد خانوارها در يك اتاق زندگي مي 27در مناطق روستايي، . اتاق داشتند
، در سال PSLM-CWIQ بر اساس پيمايش . درصد است 20اي مناطق شهري اين رقم بر

اين پيمايش . اتاق داشتند 4تا  2درصد  69درصد منازل يك اتاق و  33/24، 2006-2007مالي 



 ٢٧ سند راهبرد كاهش فقر پاكستان

 

در مناطق . درصد خانوارها پنج اتاق نشيمن يا بيشتر در منزل خود داشتند 6.62دهد كه  نشان مي
  .بيشتر بود) درصد 5/19(از مناطق شهري ) درصد 27(اتاق روستايي، درصد منازل با يك 

، 2006- 2007در پاكستان در سال مالي . برق تبديل به يكي از ضروريات زندگي شده است
هاي سرحد  در سطح ايالتي، ايالت. كردند درصد خانوارها از برق براي روشنايي استفاده مي 6/86

) درصد 65(و بلوچستان كمترين درصد خانوار ) درصد 91(شمال غربي بيشترين درصد خانوار 
 97در مناطق شهري، استفاده از برق براي روشنايي . كننده برق براي روشنايي را داشتند مصرف

بقيه خانوارها هم از . رسيد مي درصد 81كه در مناطق روستايي اين رقم به  درصد بود، درحالي
  .كنند نفت يا شمع براي روشنايي استفاده مي/گاز

  )درصد(توزيع خانوارها بر اساس نوع مسكن و استفاده از برق  - 11-2دول ج
استفاده از   خانوارهاي مالك  منطقه و ايالت

RCC/RBC 
  براي سقف

هايي با يك  خانه
  اتاق

درصد خانوارهايي 
كه از برق براي 
روشنايي استفاده 

  كنند مي
  97.58  19.47  60.77  75.67  مناطق شهري

  97.84  21.53  57.54  76.71  پنجاب
  97.05  17.24  68.6  75.49  سند

NWFP  69.14  54.8  16.18  98.31  
  97.44  14.35  39.38  72.11  بلوچستان

  80.82  26.89  16.98  91.28  مناطق روستايي
  86.36  25.17  18.65  91.29  پنجاب
  61.53  40.82  12.34  92.35  سند

NWFP  90.23  20.13  19.07  90.04  
  55.65  20.55  3.61  90.47  بلوچستان
  86.61  24.33  32.11  85.88  پاكستان
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  90.11  23.98  31.36  86.52  پنجاب
  79.27  29.04  40.44  83.93  سند

NWFP  86.62  26.07  18.57  91.46  
  65.47  19.09  12.02  86.18  بلوچستان

  ، دولت پاكستان2007-2006سال  PSLMهاي  داده: منبع

  اشتغال
براي پايش بازار نيروي . هش فقر نقش اساسي دارداستخدام در كا :شده نيروي كار استخدام

و » شده كل نيروي كار استخدام«: گيرد مي در نظركار، سند راهبرد كاهش فقر دو شاخص را 
  :روند اين دو شاخص به شرح ذيل است. »نرخ بيكاري«

. كند نيروي كار را با ضرب نرخ خام فعاليت در كل جمعيت محاسبه مي پيمايش نيروي كار،
- 2004درصد در سال مالي  4/30به  2001-2002درصد در سال مالي  6/29خام فعاليت از  نرخ

در طول اين دوره، كل جمعيت كشور هم افزايش يافت كه درنتيجه، كل . افزايش يافت 2003
ميليون نفر در سال مالي  30/50به  2001-2002ميليون نفر در سال مالي  43نيروي كار از 

به  2001- 2002درصد در سال مالي  8بيكاري آشكار در پاكستان از . فتافزايش يا 2006- 2007
كاهش پيدا كرد كه در همين دوره درمجموع فقر هم  2006- 2007درصد در سال مالي  48/7

  .كاهش يافت
 65/47به  2001- 2002ميليون در سال  88/38از –تعداد افراد شاغل هم افزايش يافت 

- 2006براي سال  PRSP-I ميليوني 03/42كه از هدف  2006- 2007ميليون نفر در سال مالي 
ها، هم در مناطق روستايي و هم شهري، اثر  اين افزايش بر جنسيت و ايالت. فراتر رفت 2005

 تأمينتوانست مشاغل بيشتري نسبت به افزايش نيروي كار  كه اقتصاد مي ازآنجايي. گذاشت
ميليون در سال مالي  65/2به  2001- 2002الي ميليون نفر در سال م 51/3كند،تعداد بيكاران از 

  .رسيد 2006- 2007
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درصد در سال مالي  27/5به  2001-2002درصد در سال مالي  3/8كل بيكاري از : بيكاري
درصد، در  نهدرصد به  13رسيد كه عمدتاً ناشي از كاهش شديد بيكاري زنان از  2006- 2007

نرخ بيكاري بر اساس سن از . ، در كل مناطق بود4/5به  6/6مقايسه با كاهش بيكاري مردان از 
نرخ بيكاري براي افراد در . سالگي در زنان بيشتر از مردان كاهش يافت نوجواني تا اوايل پنجاه

اما . و بيشتر از آن  در مقياس ثابت افزايش يافت كه فقط مربوط به مردان بود يسالگ پنجاهاواخر 
  .)3-2شكل (درصد رسيد 6/6به  7/6ز بيكاري اسمي در مردان كاهش يافت و ا

  
 درصد نرخ بيكاري -3-2شكل

نرخ بيكاري زنان در . تغييرات نرخ بيكاري بين مناطق روستايي و شهري متفاوت است
-2006درصد در سال مالي  7/7به  2003-2004درصد در سال مالي  9/10از (مناطق روستايي 

درصد در سال  8/15به  2003-2004مالي درصد در سال  8/19از (و در مناطق شهري ) 2005
نرخ بيكاري مردان هم در مناطق روستايي كاهش اندكي . كاهش يافته است) 2005-2006مالي 

درصد در سال  9/6به  2003-2004درصد در سال مالي  4/8داشته است، اما در مناطق شهري از 
  .كاهش يافت 2005-2006مالي 

 عمدتاًاند فرصت شغلي به دست آورند يا  زناني توانسته: دو دليل براي اين كاهش وجود دارد
اما مشاركت زنان در بازار كار در نواحي . اند به دليل دلسردي از دايره نيروي كار خارج شده

به مقدار چشمگيري افزايش  2003-2004تا  2001-2002هاي مالي  روستايي در فاصله سال
درصد كاهش  6/0كت زنان در مناطق شهري اين در حالي است كه طي همين دوره مشار. يافت
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هاي شغلي، نرخ بيكاري زنان  به دليل افزايش فرصت اساساًرسد  بنابراين، به نظر مي. يافته است
مالي خرد، با تمركز بر زنان در  تأميندر تحقيقات نشان داده شده كه تسهيالت . كمتر شده است

  .بيكاري زنان باشدتواند عامل اصلي در كاهش نرخ  مناطق روستايي، مي
 73ها و مشاجراتي كه وجود دارد، بخش غيررسمي  در ميان بحث:اشتغال در بخش غيررسمي

همچنين، درصد افراد . شود هاي غيركشاورزي را شامل مي درصد اشتغال مشاغل اصلي در بخش
. است) درصد 71(در نواحي روستايي بيشتر از درصد افراد شاغل شهري ) درصد 75(شاغل 
متمركز است؛ اين ) درصد 29(هاي بخش رسمي عمدتاً در مناطق شهري  ق انتظار، فعاليتمطاب

در مناطق شهري نسبت كارگران مرد و در مناطق . درصد است 25رقم براي مناطق روستايي 
اي مشابه يكديگر بوده  هاي مقايسه هاي پيمايش پروفايل. روستايي نسبت كارگران زن بيشتر است

نرخ اشتغال بخش غيررسمي، در مناطق و . ناپذيري ساختاري است نعطافدهنده ا كه نشان
-2006درصد در سال مالي  73به  2003-2004درصد در سال مالي  70هاي مختلف، از  جنسيت

  .افزايش يافت 2005

  مخارج به نفع فقرا  -2-3

سيار سند راهبرد كاهش فقر ب در فرايند PRSP هاي هاي كيفي و كمي هزينه ارزيابي جنبه
از . دهد ها اهميت بسياري مي مهم است و دولت هم به پايش منظم، تحليل و شفافيت اين جنبه

بخش  17، مخارج انجام شده به نفع فقرا در 2001در سال  1سند راهبرد كاهش فقر  آغاز
انداز  در اين بخش چشم. طور ساالنه گزارش شده است بار و به صورت منظم هر چهار ماه يك به

هاي  داده 12- 2جدول . شود ارائه مي 2001-2002هاي انجام شده از سال مالي  هزينه كلي از
-2002در هر بخش را از سال مالي ) به اعداد مطلق(سند راهبرد كاهش فقر  هاي كلي هزينه
  .دهد ارائه مي 2007-2008تا سال مالي  2001
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  )2008- 2002سال مالي (مخارج سند راهبرد كاهش فقر  - 12-2جدول 

  )ميليون روپيه(مخارج   
-2001  ها بخش

2002  
2002-
2003  

2003-
2004  

2004-
2005  

2005-
2006  

2006-
2007  

2007-
2007  

ها،  جاده
 ها ها و پل راه بزرگ

6.340  13.145  22.746  35.181  53.248  60.003  84.825  

منابع آب و 
  فاضالب

4.644  3.421  5.799  6.538  10.338  16.619  19.817  

  182.646  162.084  141.702 116.873  97.697  78.447  66.290  آموزش
  61.127  53.166  39.203  31.426  27.009  22.368  19.211  سالمت

ريزي  برنامه
  جمعيت

1.331  3.120  4.689  4.578  10.229  7.002  13.322  

و رفاه  تأمين
  اجتماعي

3.664  1.301  4.144  2.030  7.575  4.513  18.942  

  7.728  5.008  19.148  922  529  410  189  بالياي طبيعي
  83.493  74.771  59.819  37.871  22.506  15.535  10.133  آبياري

  3.130  2.348  2.673  2.111  2.016  1.733  1.838  احيا اراضي
  23.334  22.175  15.040  15.369  18.607  16.883  12.325  توسعه روستايي

رساني  برق
  روستايي

0  0  1.422  4.354  1000  2.499  2.748  

  54.872  5.455  6.021  5.359  8.513  10.859  5.513  غذا يارانه
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  4.370  3.458  3.081  2.703  2.804  2.017  2.017  برنامه حمايت غذا
صندوق خوشحال 

  *1پاكستان
800  800  590  78   -  20  1.420  

  597  299  305  318  423  0  0  هزينه مسكن كم
  7.820  5.081  5.642  3.116  2.437  2.196  1.981  قوه قضاييه

ون و قان
  **مقررات

31.004  36.293  39.370  47.416  1.115  2.088  2.429  

  572.620 ®426.680 ®376.139 316.243 261.301 208.528 167.280  اي مجموع بودجه
مجموع 

 ***اي غيربودجه
7.669  12.119  10.461  11.619  14.831®  18.734®  27.985  

) 000(كل ذينفعان 
هاي  از پرداخت
انتقالي 
  يا غيربودجه

1.810  2.078  3.654  3.632  6.390®  5.120®  5.563  

اي و  بودجه(جمع 
  )اي غيربودجه

174.949 220.647 271.762 327.863 390.970  445.414  600.605  

  )2008- 2001سال مالي (ميليارد  2.432: مجموع
  2008. وزارت اقتصاد، دولت پاكستان: منبع
  شده ارقام بازبيني: ®
 .مربوط به برنامه توانا پاكستان است 2007- 2001مخارج سال مالي *

  2008- 2006بر اساس مخارج واقعي سال مالي ** 

                                                                                                                                      
١ KHUSHAL PAKISTAN FUND 
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 قبالًبرنامه حمايت غذا كه  ياستثنا به(المال پاكستان  و بيت EOBIشامل اعتبار خرد، زكات، ***
  )اي گزارش شده است ر مخارج بودجهد

ميليون روپيه در سال  174.949از اي انجام شده به نفع فقرا  اي و غيربودجه مخارج بودجه
افزايش يافت؛  2007-2008ميليون روپيه در سال مالي 600.605به  2001-2002مالي 
از  GDP ها از نشان داده شده است، سهم اين هزينه 13- 2طور كه در جدول  كه، همان درحالي

   .افزايش يافت 2007-2008درصد در سال مالي  46/5به  2001-2002د در سال مالي درص 8/3
  )2008- 2002سال مالي ( PRSPاي  مخارج جاري و توسعه - 13-2جدول 

درصدي از  عنوان به PRSPمخارج   )ميليون روپيه( PRSPمخارج   سال
GDP  

جاري  
توسعه  

اي 
مجموع  
جاري  
توسعه  

اي 
مجموع  
  

2001 -2002  37.638  129.642  167.280  2.95  0.86  3.8  
2002 -2003  44.208  164.320  208.528  3.41  0.92  4.32  
2003 -2004  78.983  182.318  261.301  3.23  1.43  4.63  
2004 -2005  112.635 203.608  316.243  3.09  1.71  4.81  
2005 -2006*  112.342 263.797  376.139  1.46  3.42  4.88  
2006 -2007**  215.722 210.957  426.680  2.48  2.42  4.90  
2007 -2008*** 301.935 270.685  572.620  2.88  2.58  5.46  
  شده توسط اداره حسابداري كل هاي مدني ارائه حساب: منبع

  براساس مخارج واقعي*
و سال مالي  8.723.215برابر  2007-2006براي سال مالي ) MP(توليد ناخالص داخلي : 1توجه

  .است 10.478.194برابر  2007-2008
  2008مالي،  تأمينمشاور اقتصادي ، واحد بخش : GDPمنبع 
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  2بخش  - 2-4

 فرايند مشاركت در تنظيم سند كاهش فقر

، مسيري اميدبخش براي طراحي راهبردهاي كاهش فقر است رويكرد سند راهبرد كاهش فقر
و غيردولتي هاي متعدد دولتي  سازمانمشاركت تري را در درون كشور با  مباحث گسترده چراكه

  در فرايند. كند اي جامع ايجاد مي اي خارجي از طريق يك فرايند مشاوره توسعه  و شركاي
مشاركت افراد فقير عنصري كليدي در تنظيم راهبرد كاهش فقر به تدوين سند راهبرد كاهش فقر 

  .آيد شمار مي
در سطوح ايالتي  اي هاي جامع و گسترده ، مشاوره2سند راهبرد كاهش فقر  تدويندر فرآيند 

هدف اين فرايند مشاركتي . هاي پاكستان صورت گرفت و فدرال و با جوامعي از همه بخش
هاي مربوطه، شركاي توسعه، جامعه مدني،  ها و وزارتخانه كار گرفتن نمايندگان مجلس، دستگاه هب

. الحي بودها و ايجاد مالكيت براي برنامه اص تر از همه، جوامع فقير در تدوين سياست و مهم
و درك   1سند راهبرد كاهش فقر  بر مبناي نتايج 2 هدف دولت تدوين سند راهبرد كاهش فقر

مشاوره در سطح : براي اين منظور، فرايند مشورتي در دو سطح آغاز شد. انتظارات ذينفعان بود
وي شده از س مطالب مطرح. منطقه، ايالتي و ملي و مشورت با جوامع مختلف از سراسر پاكستان

  .شود در بندهاي بعدي بحث مي» صداي فقرا«ها با عنوان  آن
آغاز شد؛ اين فرايند شامل مطالعات پژوهشي،  2005اي در سال  فرايند جامع مشاوره

سند  هايي براي بحث درباره عناصر مختلف و كارگاه آن فقر و اثر اجتماعيتحليل سمينارها، 
هاي واسطه بخش آموزش، سالمت و  خصگيري فقر، شا راهبرد كاهش فقر همچون اندازه

. زيست و اشتغال بود هاي رشد به نفع فقرا، محيط جمعيت، جريان اصلي جنسيت، سياست
عالوه، بانك جهاني و ساير شركاي اصلي توسعه ازجمله بانك توسعه آسيا، واحد توسعه  به

عه سازمان ، برنامه توس)INGAD(ي سازمان نيو توسعه ب تيگروه جنس، (DFID) الملل بين
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، (ILO) المللي كار ، سازمان بين(UNFPA) ، صندوق جمعيت سازمان ملل(UNDP) ملل
، سازمان توسعه (JICA) المللي ژاپن يونيسف، سازمان بهداشت جهاني، سازمان همكاري بين

، اتحاديه اروپا، (USAID) متحده الملل اياالت ، سازمان توسعه بين(CIDA) الملل كانادا بين
 (NORAD) و يگان دفاعي هوافضاي آمريكاي شمالي (GTZ) مكاري فني آلمانسازمان ه

سازي و  نقش فعالي داشتند و در طراحي، پياده 2تدوين سند راهبرد كاهش فقر  در فرايند
در  اجتماع آن تأثيرالملل به تحليل فقر و  واحد توسعه بين. ها مشاركت كردند ارزيابي سياست

ها را در طي دوره  سياست و برنامه تأثيراين پژوهش . ن كمك كردمالي خرد پاكستا تأمينبخش 
در . هاي پيشنهادي پيشين بر فقر را ارزيابي كرد سياست و برنامه تأثيربررسي و  PRSP-I زماني

بخشي از اين ارزيابي، پيمايشي درباره خدمات مالي  انجام شد كه در آن ابزارهاي رسمي و 
مالي  تأمينخدمات  تأثيرصورت كلي و  سوي خانوارهاي فقير بهغيررسمي مالي استفاده شده از 
كنندگان در همه  تعداد كل شركت. صورت ويژه بررسي شد خرد بر خانوارهاي ذينفع به

  .ارائه شده است II هاي مشورتي در پيوست كارگاه

  در سطح فدرال ي برگزارشدهها كارگاه -2-5

سند راهبرد كاهش فقر  ي براي مشاوره دربارههايي كه در سطوح ملي و ايالت مجموعه كارگاه
  :اند از عبارت ها اين كارگاه. برگزار شد  2

  ؛)2005دسامبر  12(مشاوره با دانشگاهيان، محققان و جامعه مدني 

 سازي، بيكاري، جنسيت، نابرابري در توزيع درآمد و  مشاوره درباره جهاني
  ؛)2006مه  6و  5(زيست  محيط

 ؛)2006ژوئيه  26و  24(، آموزش و حكمراني مشاوره درباره سالمت  
 سپتامبر  19(در سطح ملي  اهداف توسعه هزاره يابي مشاوره در مورد هزينه

  ؛)2006
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 در اجالس توسعه پاكستان   2سند راهبرد كاهش فقر  نويس  ارائه خالصه پيش
  ؛)2007آوريل  25-27(

 17(» بخش مالي پذيري، زيرساخت و توسعه رقابت«المللي درباره  كارگاه بين 
  ؛)2007ژوئيه 

  ؛)2008اوت  12(جلسه كارگروه فني درباره سالمت  
  ؛)2008اوت  12(جلسه كارگروه فني درباره آموزش  
  ؛)2008اوت  29(جلسه كارگروه فني درباره نيروي كار  
 29(و فاضالب   آشاميدني سالمآب / زيست جلسه كارگروه فني درباره محيط 

  ؛)2008سپتامبر 
 ؛)2008اكتبر  10(گروه فني درباره جنسيت جلسه كار  
  2008اكتبر  15(جلسه كارگروه فني درباره تور ايمني اجتماعي(  

  هاي ايالتي كارگاه
ها محسوب  پذير كه فقيرترين بخش هاي ايالتي ذيل با هدف شناسايي مناطق آسيب كارگاه

در چهار ايالت برگزار  براي مقايسه فقر بين مناطق شهري و روستايي ها اين كارگاه. شوند مي
  :شدند

  كوئتا2006ژوئيه  29(بلوچستان ،(  
  كراچي2006ژوئيه  31(سند ،(  
  الهور2006اوت  7(پنجاب ،(  
 پيشاور2006اوت  9(هاي سرحد شمال غربي  ايالت ،(  
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  مطالعات پژوهشي-2-6

د سن هاي اصلي ها حوزه اند كه برخي از آن مشاوران مطالعات پژوهشي متعددي انجام داده
زايي و كاهش فقر،  با توجه به رابطه حياتي بين اشتغال. دهند را پوشش مي  2راهبرد كاهش فقر 

نتايج اين تحقيق قوياً بر . انجام گرفت »PRSP-I  زايي براي راهبرد اشتغال«تحقيقي درباره 
در يابي به رشد اقتصادي در پاكستان و نقش آن  عنوان عامل حياتي براي دست اهميت اشتغال به

هاي خدماتي  همچنين، اين پژوهش تحليل مفصلي از گستره وسيع بخش. كرد تأكيدكاهش فقر 
فرآوري گوشت، پرورش گل و گياه، صنايع / هاي غيرزراعي ونقل، بخش تجارت، حمل(متعدد 

براي اشتغال تعداد زيادي از افراد ارائه ) وساز و مسكن و غيره جات و ساخت لبني، شيالت، ميوه
   .داد

مراحل راهبردي اصلي » آن بر فقر در پاكستان تأثيرسازي و  جهاني«قيق ديگري در مورد تح
مندي از مزاياي  موردنياز كشور براي حداكثرسازي رشد اقتصادي و كاهش فقر در راستاي بهره

  .سازي پيشنهاد كرد جهاني
هاي  ابرابريهاي درآمدي در پاكستان و راهبردي براي كاهش ن نابرابري«در پژوهشي درباره 

در اين . طور عميق بررسي شد ، مسائل مربوط به نابرابري درآمدي در پاكستان به»درآمدي
تر كردن توزيع درآمدي با هدف تعيين راهبردي براي  تحقيق، اقدامات متعددي براي متعادل

  .كاهش فقر پيشنهاد شد
تي در پاكستان هاي جنسي ، بر وجود نابرابري»كاهش شكاف جنسيتي«در تحقيقي درباره 

هاي كليدي براي مشاركت مؤثر زنان در اقتصاد توسط سند كاهش فقر شناسايي  و حوزه تأكيد
تحقيق ديگري بود كه در آن روابط حياتي بين پايداري » محيطي پايداري زيست«. شد

  .محيطي و كاهش فقر تعيين شدند زيست
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  ها هاي وزارتخانه داده-2-7

سند راهبرد كاهش فقر در تنظيم  ها و واحدهاي مرتبط با ارتخانهبراي اطمينان از آنكه همه وز
هاي راه  ها و واحدها نقشه كنند، تمامي اين وزارتخانه و اجراي راهبرد كاهش فقر مشاركت مي

. شده در سه سال آينده را ارائه كردند شان در ارتباط با پارامترهاي سياستي تعيين راهبردي
هاي  مدت در وزارتخانه هاي ميان اي بحث در مورد سياستجلسات طوفان ذهني اختصاصي بر

آموزش، سالمت، كشاورزي و محصوالت دامي، بازرگاني، رفاه، نفت و منابع طبيعي و غيره 
  .برگزار شد

  هاي فني كارگروه-2-8

با . آميز هر راهبردي است مؤثر، كليد اجراي موفقيت داشتن چارچوب پايش و ارزشيابي

 در ارتباط)TWG1(هاي فني  موضوع ذيل پروژه پايش كاهش فقر، كارگروهتوجه به اهميت اين 

زيست، آب و فاضالب و تورهاي  اشتغال، جنسيت، محيط/با سالمت، آموزش و نيروي كار
هاي  هاي فني شامل متخصصاني از هر بخش با زمينه كارگروه .شده است تأسيسايمني اجتماعي 

هاي توسعه  واحدهاي مربوطه، متخصصاني از سازمانمتفاوت، مقامات رسمي از وزارتخانه يا 
تر اشاره شد، شش كارگروه فني  طور كه پيش همان. المللي، جامعه مدني و دانشگاهيان است بين

با نگاهي انتقادي تحليل  PRSP-I هاي پايشي در دوره اجراي ها شاخص برگزار شد كه طي آن
تدوين   2يابي سند كاهش فقر هاي جديدي براي چارچوب پايش و ارزش شدند و شاخص

اي جهت  هاي موردنياز را براي نهايي كردن منابع داده هاي فني داده كارگروه همچنين، اين. شدند
پيشنهادهايي كه در انتهاي اين . اي سند كاهش فقر تعيين كردند نماگرهاي خروجي و نتيجه

                                                                                                                                      
١ Technical working group 
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  2اهبرد كاهش فقر سند ر جلسات فني مطرح شدند در ساختاري چارچوب پايش و ارزشيابي
  .بكار رفتند

  2سند راهبرد كاهش فقر  نويس  ها براي نهايي كردن پيش دور نهايي مشاوره-2-9

تصور بر اين است كه مشاركت ذينفعان ملي و شركاي توسعه  سند كاهش فقر در چارچوب
. المللي در تدوين و اجراي راهبردهاي كاهش فقر به مالكيت گسترده منجر خواهد شد بين

هاي عملكردي از مشاركت فقرا در  چارچوب سند كاهش فقر با تبديل اين انتظارات به توصيه
بندي اقدامات عمومي براي درنظر گرفتن در راهبرد و پايش تعهدات  وتحليل فقر، اولويت تجزيه

با توجه به اينكه براي كارآمدتر كردن راهبرد بايد از مشاركت ذينفعان . كند دولت حمايت مي
 كردن يينهاها براي  سند راهبرد كاهش فقر حمايت شود، دور نهايي مشاوره در فرايند مختلف
برگزار شد؛ اين  2008در سه سطح در نوامبر و دسامبر  2رنويس سند راهبرد كاهش فق پيش

المللي،  ها با شركاي توسعه بين مشاوره. مشاوره با ذينفعان ملي، ب. الف: سطوح عبارت بودند از
  .با نمايندگان مجلسمشاوره . ج

براي تعميق حس : 2نويس سند راهبرد كاهش فقر گذاري پيش كارگاه ملي براي به اشتراك
شده ذينفعان ملي همچون  سند راهبرد كاهش فقر و مشاركت نهادينه مالكيت محلي در فرايند

امعه، در ها و واحدهاي مرتبط، دانشگاهيان، جامعه مدني، جوانان و ذينفعان در سطح ج وزارتخانه
در سالن   2سند راهبرد كاهش فقر  نويس گذاري پيش كارگاهي براي به اشتراك 2008نوامبر  14

هدف از برگزاري اين كارگاه آن بود كه نظرات . آباد برگزار شد اجتماعات كتابخانه ملي در اسالم
هايي  سازي سياست مقامات دولتي و نمايندگان جامعه مدني و كل جامعه در تدوين و پياده

تري در  ها به شكل متعادل سند راهبرد كاهش فقر لحاظ شود تا نتايج مثبت اين سياست همچون
  .جامعه توزيع شود
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نويس راهبرد كاهش فقر و  كنندگان در اين كارگاه بر اساس اركان مختلف پيش مشاركت
  :شدند ها به سه گروه اصلي تقسيم مي روابط بخشي ميان آن

  اي هاي مشاوره ها طي كارگاه گروه بندي تقسيم: - 1- 2كادر 
  پذير حمايت از فقرا و افراد آسيب: 2ركن  :1گروه

  سرمايه و منابع مالي توسعه: 8ركن
  مسكن و مديريت زمين: 9ركن 
  حكمراني براي نظام عادالنه و برابر: 10ركن 

  در كشاورزي ينيآفر ارزشوري و  افزايش بهره: 3ركن  :2گروه
  سعه انرژيبرنامه يكپارچه تو: 4ركن
  المللي پذير كردن صنعت در سطح بين رقابت: 5ركن
  )PPPs(رفع تنگناهاي زيرساختي : 7ركن

  :21توسعه انساني قرن : 6ركن   3گروه
سالم و فاضالب، برنامه  يدنيآشامآموزش، سالمت، دسترسي به آب 

  جمعيتي و توانمندسازي زنان
هاي مختلفي آن  ا بررسي و از ديدگاهر 2سند راهبرد كاهش فقر نويس كنندگان پيش مشاركت

ها، واحدهاي ايالتي، جامعه مدني و دانشگاهي اين  مقاماتي از وزارتخانه. وتحليل كردند را تجزيه
هاي بخشي، مداخالت پيشنهادي و اهداف  هايي در ارتباط با سياست سند را از نظر ورودي

ها و منابع  ها همچنين داده آن. ردندارزيابي ك  را2سند راهبرد كاهش فقر شده براي دوره تعيين
سند  يو خروجاي  هاي نتيجه شده در سند را براي پايش و ارزشيابي مؤثر شاخص مشخص

نويس را براي شناسايي  كنندگان پيش همچنين، اين مشاركت. راهبرد كاهش فقر تأييد كردند
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ا و اظهارنظرهاي اين ه توصيه. با دقت بررسي كردند افتاده ازقلممداخالت، خطاها و اشكاالت 
  .افراد با دقت ثبت و در انتهاي روز در جلسه عمومي كارگاه مطرح شدند

 :المللي با شركاي توسعه بين 2گذاري سند راهبرد كاهش فقر كارگاه مشورتي براي به اشتراك
اجماع جهاني بر سر اهميت اهداف توسعه هزاره، بحث درباره راهبردهاي كاهش فقر را به 

ها  طور كه در طرح اي، همان شركاي توسعه. كند المللي براي توسعه بدل مي هاي بين شكانون تال
تنها در تالش مداوم براي كاهش  و راهبردهاي كمكي خاص كشوري نشان داده شده است، نه

هايي براي  المللي در كاهش فقر رهنمون كنند، بلكه به لطف تجارب بين فقر نقشي كليدي ايفا مي
دهنده آرزوها و آمال  اي بايد بازتاب ها و راهبردهاي شركاي توسعه برنامه. دهند ه مياين مسير ارائ

در  2008نوامبر  19به همين منظور، در . مردم باشد تا از اين طريق مالكيت و وفاق ايجاد كند
سند  نويس گذاري پيش اي براي به اشتراك آباد، كارگاهي مشاوره مالي در اسالم تأمينواحد 
  .المللي برگزار شد اي بين با شركاي توسعه 2كاهش فقرراهبرد 

، (IMF) المللي ازجمله بانك جهاني، صندوق جهاني پول نمايندگان زيادي از جامعه بين
، (USAID) متحده المللي توسعه اياالت ، اتحاديه اروپا، سازمان بين(ADB) بانك توسعه آسيا

، صندوق جمعيت (UNDP) عه سازمان ملل، برنامه توس(DFID) المللي دپارتمان توسعه بين
، يونسكو، (UNHCR) جويان سازمان ملل ، كميسارياي عالي پناه(UNFPA) سازمان ملل

يونيسف، يونيدو، برنامه غذاي جهاني سازمان ملل، سازمان بهداشت جهاني، سازمان توسعه 
در اين كارگاه و غيره  (JICA) الملل ژاپن ، سازمان همكاري بين(CIDA) الملل كانادا بين

ها و واحدهاي مربوطه نيز در كارگاه حاضر  همچنين نمايندگاني از وزارتخانه. حضور داشتند
  .بودند
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را تحليل كردند و  2سند راهبرد كاهش فقر كنندگان در اين كارگاه اركان مختلف مشاركت
بعداً در جلسه هايي بود كه  اين پيشنهادها بر پايه توصيه. نظرات و پيشنهادهايي ارائه دادند

  .عمومي كارگاه مطرح شدند
مشاركت  :با نمايندگان مجلس  2سند راهبرد كاهش فقر  گذاري كارگاه مشاوره براي به اشتراك

تنها براي پايداري اين فرايند  دادن نمايندگان منتخب مردم در فرايند مشاوره كاهش فقر نه
كننده  تواند تضمين كاهش فقر ميسند راهبرد  ضروري است، بلكه نظارت اين نمايندگان بر

مجلس . كند تأمينهاي الزم براي اصالحات پايدار را  مالكيت بلندمدت راهبردها باشد و حمايت
دسترسي . توان شنيد نهادي است كه در آنجا صدا و ترجيحات  افراد، خصوصاً فقرا، را مي

شان در اين  انتخاباتيهاي  سند راهبرد كاهش فقر به حوزه نمايندگان مجلس در مورد مسائل
سازي  مشاركت هرچه بيشتر مجلس در فرايند كاهش فقر به تدوين، پياده. زمينه بسيار مهم است

كننده  كند و از نظر قانوني تضمين و ارزيابي راهبرد كاهش فقر از طريق نهادهاي ملي كمك مي
اي نقش در فرايند نمايندگان مجلس همچنين از طريق ايف. مالكيت و پايداري اين راهبرد است

  .چشمگيري بگذارند تأثيرهاي كاهش فقر دولتي  توانند بر برنامه ريزي مي بودجه
، كارگاه 2سند راهبرد كاهش فقر نقش نمايندگان مجلس در تنظيم  كردن نهينهادبراي 
در  2008دسامبر  4در  2سند راهبرد كاهش فقر نويس گذاري پيش اي براي به اشتراك مشاوره
  .د برگزار شدآبا اسالم

، و هاي دولت نمايندگان مجلس بر لزوم نظارت قانوني بر سياست ،طوركلي به ،در اين كارگاه
تا از اين طريق  ها سعي داشتند آن. كردند تأكيدنظارت بر فرايند تعيين بودجه بر  طور اخص، به

ين موضوع حمايت اتفاق آرا از ا ها به آن. از اقدامات دولت براي كاهش فقر اطمينان حاصل كنند
 تأكيدعنوان موتور محرك رشد  كشاورزي به ين راهبرد براي كاهش فقر بايد بركردند كه در ا

هاي كليدي توسعه انساني در عين تمركز بر اهميت آموزش،  ها بر حوزه عالوه، آن به. شود
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ها از  همچنين، آن. كردند تأكيدنشينان  براي حاشيه آشاميدني سالمبهداشت و دسترسي به آب 
نظير در برابر تورم رو  هاي دولت براي كمك به فقرا در قالب برنامه حمايت درآمدي بي تالش

هاي دولت براي پيشبرد توسعه نهادي و  نمايندگان مجلس از تالش. به رشد تمجيد كردند
گويي و  نهادينه كردن پاسخبه ها معتقد بودند كه با كمك  آن. حاكميتي قوياً حمايت كردند

مؤثري  به شكلتوانند  نفع فقرا مي هاي به ها و فعاليت ديريت برنامهاني مناسب در اجرا و محكمر
  .به مبارزه با فقر ادامه دهند

  2سند راهبرد كاهش فقر  راهبرد ارتباطي-2-10

به روي  2سند راهبرد كاهش فقر  روزرساني دولت عميقاً باور دارد كه فرايند طراحي و به
شنيده ) خصوصاً فقرا(ها  ين طريق اطمينان حاصل كند صداي همه گروههمه باز است تا از ا

سند راهبرد براي كسب اطمينان از مشاركت و مالكيت عموم جامعه در اين راهبرد، . شود مي
   .در تارنماي وزارت اقتصاد پاكستان قرار گرفته است 2كاهش فقر 
تا از تدوين نمايد اطي جامعي راهبرد ارتبدارد تا سند راهبرد كاهش فقر تالش  دبيرخانه

آن در تمامي سطوح جامعه از مالكيت  2گذاري و انتشار سند راهبرد كاهش فقر  طريق به اشتراك
گويي، مشاركت و شفافيت در فرايند  كننده پاسخ تنها تضمين اين امر نه. نمايداطمينان حاصل 

مداخالت ارتباطي براي . كند مياجرا است، بلكه براي تدوين راهبردهاي آتي بينش و داده فراهم 
هاي  اي مطابق با نيازهاي مخاطبان از كانال سند راهبرد كاهش فقر به زبان ملي و منطقه ترجمه

  .كند ها و سمينارها استفاده مي هاي الكترونيكي و چاپي، كارگاه مختلفي از قبيل رسانه

  صداي فقرا-2-11

سند  فقير در سراسر پاكستان درباره نتايجهاي انجام شده با جوامع  اين بخش نتايج مشاوره
 بارههاي فقرا را در در اين بخش ديدگاه. كند سازي مي را خالصهراهبرد كاهش فقر يك 

و همچنين نظر  ،راهبردهاي كاهش فقر كه دولت پاكستان در چند سال اخير اتخاذ كرده است
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رو، اين بخش به تدوين  ازاين شود؛ راهبردهايي بيان ميميزان موفقيت چنين اين افراد در مورد 
  .كند هاي آتي كمك مي سياست

هاي اجتماعي  ، از شبكه برنامه حمايت روستايي خواسته شد مشاوره2005در اواخر سال 
ها، بازخوردهايي رسمي از ديدگاه مردم درباره سند راهبرد كاهش فقر  ترتيب دهد تا از طريق آن

با افراد فقير روستايي آن بود كه مشخص شود آيا،  ها هدف از اين مشاوره. 1جاري به دست آيد

شان ايجاد كرده است يا نه؛ و اگر جواب  ها، سند راهبرد كاهش فقر تغييري در زندگي به نظر آن
  .مثبت است اين تغيير چه مقدار بوده است و از طريق چه مداخالتي حاصل شده است

نفر از افراد  1214صورت گرفت و منطقه  21گفتگو در اين زمينه در  54، 2006در فوريه 
زن  انجام  568مرد و  646صورت جداگانه با  اين گفتگوها به. فقير در آن مشاركت كردند

هاي مختلفي، همچون كشاورزان خرد،  در اين گفتگوها تالش شد تا حد امكان با گروه. گرفت

 2ر، مستحقانكارگران روزمزد، كاركنان دولت و بخش خصوصي، اعضاي بيكارشده نيروي كا

اي از اين  خالصه. هاي كوچك، دانشجويان و غيره صحبت شود ، افراد شاغل در شركت3زكات

سند راهبرد كاهش فقر و  دهنده درك اين افراد از نكات مثبت و منفي گفتگوها، كه نشان
  .در ادامه آمده است - ها در مورد نحوه بهبود مسائل بود پيشنهادهاي آن

در اين گفتگوها در مورد بهبود نسبي وضعيت اشتغال در بخش  كنندگان شركت: اشتغال
نظر داشتند؛ اگرچه معتقد بودند تغيير بزرگي در اين زمينه  رسمي در طي چند سال اخير اتفاق

                                                                                                                                      

  .انجام گرفت DFIDاين مشورت با حمايت  1
  .مستحق فرد واجد شرايط دريافت زكات است 2
) حدنصـاب (ها از سـطح حـداقلي    بر مسلمانان واجب است زماني كه ثروت ساالنه آن. زكات يك مفهوم اسالمي از صدقه است 3

  .امعه اهدا كننددرصد ثروت خود را به طبقات خاصي در ج2.5فراتر رفت 
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اي بخش دولتي، خصوصاً در  هاي ابتكاري توسعه اين بهبود عمدتاً ناشي از طرح. رخ نداده است
هاي شغلي را با  طوركلي، مردم دسترسي به فرصت به. دسطح روستاها و شوراي اتحاديه، بو

كردند شايستگي هميشه  ها احساس مي آن. دانستند آموزش و داشتن روابط درست مرتبط مي
در بين زنان روند رو به رشدي در ارتباط با جستجوي شغل، ازجمله . كننده نيست عامل تعيين
هاي اجتماعي،  دنبال مشاغلي در بخش زنان عمدتاً به. هاي غيرسنتي، مشاهده شد در حوزه

  .خصوصاً پرستاران زن و معلمان مدارس، بودند
نرخ بيكاري در بين جوانان همچنان زياد بود و فقدان آموزش، دليل اصلي مشكل بودن يافتن 

هاي شغلي، نسبت به قبل، بيشتر شده  وساز، فرصت در بخش ساخت. شود شغل محسوب مي
. انه كارگران ماهر و غيرماهر به مقدار چشمگيري افزايش يافته بودحقوق و دستمزد روز. بودند

كننده در اين گفتگوها معتقد بودند رشد روزانه قمت اقالم  باوجوداين، اكثر افراد مشاركت
كنندگان  شركت. اثر كرده است ضروري و كاالهاي مصرفي، اين افزايش حقوق و دستمزد را بي

كه عمده جمعيت روستايي در كارهاي زراعتي اشتغال  نجاييكردند ازآ تأكيددر اين گفتگوها 
بخش كشت  هاي شغلي روستايي در گرو شكوفايي بخش كشاورزي و رونق دارد، افزايش فرصت

  .و صنعت است
هاي تحصيلي و  ها و برنامه كنندگان در اين گفتگوها توصيه كردند كه سياست مشاركت

هاي  آموزش فني و مهارت. مدنظر قرار دهند هاي شغلي فعلي و آتي را آموزشي بايد فرصت
هاي شخصي و  ترويج مؤثر شركت. تواند براي افراد فرصت شغلي بيشتري فراهم كند شغلي مي

  .هاي شغلي بيشتري منجر شود تواند به ايجاد فرصت هاي كوچك و متوسط مي بنگاه
سط براي برقراري هاي كوچك و متو كنندگان بر نياز بنگاه مشاركت :هاي كوچك توسعه شركت

ها دانش الزم درباره ترجيحات  ديگر، اين شركت عبارت كردند؛ به مي تأكيدارتباط با مراكز بازار 
رسد، در  كنندگان در اين گفتگوها به نظر مي طوركلي، با توجه به نظر مشاركت به. بازار را نداشتند
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تباطات با بازار، پيشرفت هاي كوچك، خصوصاً در حوزه توسعه مهارت و ايجاد ار توسعه شركت
  .اندكي حاصل شده است

در طي ساليان اخير دسترسي به اعتبار خرد به ميزان چشمگيري بهبود يافته؛ اما : اعتبار خرد
تواند داشته باشد، بسيار  پوشش جغرافيايي اين دسترسي نسبت به نياز جمعيت و پوششي كه مي

  .محدود باقي مانده است
شش جغرافيايي مؤسسات اعتبار خرد براي پوشش كل كشور و ها شامل گسترش پو توصيه

همچنين افزايش سقف وام اين مؤسسات اعتباردهي خُرد متناسب با نيازهاي مشتري است؛ براي 
. وكار مشتريان هماهنگ باشد هاي نقدي كسب ها بايد با جريان هاي بازپرداخت وام مثال، برنامه

هاي مصرفي و بيمه  با نيازهاي مشتري، از قبيل وام تقاضا براي محصوالت اعتباري جديد بايد
  .خواني داشته باشد محصوالت كشاورزي و دامي، هم

) ازجمله دام(مستقيم و غيرمستقيم به كشاورزي  طور بهكل اقتصاد روستايي : كشاورزي
كنندگان در اين گفتگوها معتقد بودند، در چند سال گذشته، در اين  بيشتر شركت. وابستگي دارد

هاي بيشتر براي  قيمت باوجودتصور عمومي اين است كه . بخش پيشرفتي حاصل نشده است
بهبود نيافته  - هاي توليد به دليل افزايش هزينه -محصول كشاورزي، سودآوري در اين بخش

هاي  نهاده. اند كشاورزان خرد همچنان با كمبود خدمات و امكانات دست به گريبان. است
  . تقلبي هستند كامالًدر بسياري از مناطق كيفيت خوبي ندارند يا كشاورزي گران هستند و 

كنندگان معتقد  بسياري از شركت. ها از اقبال عمومي برخوردار بود برنامه ملي بهبود مسيل
هاي اوليه  خواسته .بودند كه اين برنامه سازنده است و مزاياي بلندمدت زيادي در پي دارد

هايي طراحي كرد، نظير طرح پرداخت منابع  راي چنين طرحهايي كه ب كشاورزان خرد و رويه
  .  مالي توسط دولت، بايد سرراست بوده و ميزان سهم جامعه بايد كاهش يابد
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كمبود روزافزون آب، توليد . هاي عمده است هاي آبي از نگراني فصلي بودن سيستم كانال
عالوه، بسياري از كشاورزان  به. قرار داده است تأثيرمحصوالت كشاورزي ديم و آبي را تحت 

كنند  ها تصور مي آن. كنند اي از آب آبياري دريافت نمي ها سهم عادالنه خرد معتقدند كه آن
  .اند كشاورزان بانفوذ، با همكاري واحد آبياري، سهم آب كشاورزان خرد را غصب كرده

رزي رضايت هاي گسترده وزارت كشاو كنندگان در اين گفتگو از تالش طوركلي، مشاركت به
ها،   هاي گياهي و دانه هاي جديد و نوآورانه و گونه نتايج تحقيقات كشاورزي، تكنيك. نداشتند

مديريت منابع طبيعي در مناطقي كه . به شكل مناسبي در ميان جوامع كشاورز توزيع نشده است
زراعي  هاي خوبي اجرا شده است يا مردم آن مناطق در مورد فعاليت اي به هاي توسعه برنامه

به . اند، بهبود يافته است اما همچنان به كارهاي بيشتري نياز است پيشرفته آگاهي كسب كرده
سازي و بازاريابي  كننده در اين گفتگو، دولت بايد به كشاورزان در ذخيره عقيده افراد شركت

ه اي تغييري رخ نداد اين افراد همچنين اعالم كردن در حقوق اجاره. محصوالتشان كمك كند
  .است

افراد در بيشتر گفتگوها . شود دام در مناطق روستايي يك منبع مهم درآمدي محسوب مي: دام
ها  آن. سال اخير بهبود چشمگيري نداشته است 4تا  3معتقد بودند خدمات مرتبط با دام در طي 

ات فني ها به خدم ها و درمان آن ها و پيشگيري از بيماري اعالم كردند براي بهبود توليدمثل دام
كردند واحد امور دام چنين خدماتي را براي افراد اندكي مهيا  اكثر اين افراد تصور مي. نياز است
كنندگان معتقد  غربي، مشاركت هاي سرحد شمال ايالت  هايي از باوجوداين، در بخش. كرده است

  .پيشرفت كرده است واقعاًبودند خدمات واحد امور دام و صنايع لبني در اين حوزه 
هاي  ها، دستگاه برخي از زناني كه در اين گفتگوها حضور داشتند بيان كردند كه در مناطق آن

به لطف حضور كارگران گسترش . اند هايي در ارتباط با پرورش طيور ارائه داده دولتي آموزش
تر موجود نبود، حاال در دسترس  ها كه پيش ، خدمات واكسيناسيون و درمان دام)LEW(دام 
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باوجوداين، در بيشتر روستاها، هنوز امكانات دامپزشكي و دامپزشكان باصالحيت در . دقرار دار
. اين ميزان كمبود فضا را براي سوءاستفاده افراد سودجو فراهم كرده است. دسترس قرار نداشتند

هاي دامپزشكي و حضور دامپزشكان  هايي از گسترش  شبكه بيمارستان البته، حاال نشانه
بعالوه، به دليل مشاركت فعال زنان در پرورش دام و طيور، . شود ناطق ديده ميباصالحيت در م

   .واحد امور دام بايد دامپزشكان زن بيشتري را در اين زمينه بكار گمارد
خوبي اجرا شده است، خصوصاً در  اي به هاي توسعه در مناطق يا روستاهايي كه برنامه

هاي پيشرفته افزايش  اند، آگاهي از روش دهي شده خوبي سازمان جوامعي كه از نظر اجتماعي به
كردند كه درزمينه تسهيالت بازاريابي مناسب  مي تأكيدافراد در گفتگوها بر اين نكته . يافته است

هاي مرتبط با صنايع لبني از  ها معتقد بودند فعاليت آن. اند براي محصوالت لبني با كمبود مواجه
وكارهاي تجاري در  با مرتبط كردن كشاورزان خرد به كسب توان بزرگي برخوردار است و بايد

  .حوزه صنعت لبنيات، از اين بخش پشتيباني كرد
خوبي بنيان نهاده  شده اين بود كه مفهوم آن به تصور عمومي درباره نظام تفويض: حكمراني
و  بهبود دسترسي به نهادهاي دولتي. خواني ندارد اما اجراي آن با روح نظام هم ،شده است

باوجوداين، . ها يكي از داليل اصلي رضايت روستاييان از نظام جديد بود خدمات آن
ها بر اساس نزديكي به  كنندگان در گفتگوها معتقد بودند در بسياري از موارد بودجه مشاركت

كردند كه نمايندگان  برخي از اين افراد تصور مي. احزاب سياسي تخصيص داده شده است
افراد . كنند شان همكاري مي كنند و با افراد متنفذ و آشنايان د فقير توجهي نميمنتخب به نظر افرا

حاضر در گفتگوها از نبود هماهنگي بين نمايندگان منتخب محلي و مأموران دولتي شكايت 
عنوان نمايندگان  مشاركت زنان، به. نقش، مسئوليت و اختيار اين افراد مشخص نبود. داشتند

 باوجود. بيش از آنكه واقعي باشد، بيشتر حالت نمادين داشت منتخب، در سطح محلي،
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كم برخي از آنان به ساختارهاي قدرت، كه  هاي موجود، بيشتر افراد از اينكه دست محدوديت
  .كنند توانند به حل مشكل كمك كنند، دسترسي دارند احساس رضايت مي مي

سي به عدالت و محدود كردن ديدگاه كلي در بين افراد حاضر در گفتگو اين است كه دستر
مخصوصاً افراد . فساد در بخش دولتي، در چند سال اخير، پيشرفت فراواني نداشته است

ها  روند دادرسي در دادگاه. روستايي از روابطشان با پليس و واحد آبياري بسيار ناخرسندند
كشور هنوز  هاي قضايي در اين به سرانجام رسيدن پرونده. همچنان طوالني و پرهزينه است

  .ها طول بكشد ممكن است سال
هاي دولت با  كردند، در صورت ندادن رشوه يا نداشتن پارتي، بيشتر بخش مردم احساس مي

برخي از افراد معتقدند با كمك . كنند شان رسيدگي نمي ها همكاري نكرده و به درخواست آن
  باوجوداين،. لتي را حل كردتوان برخي از مشكالت با پليس و ادارات دو نمايندگان منتخب مي

كنند كارآمدي و اثربخشي مأموران دولتي در طي اين دوره بهتر نشده  بيشتر افراد احساس مي
  .است

كنندگان در اين گفتگوها عموماً اعتقاد داشتند، در چند سال اخير، دسترسي  شركت: آموزش
وزش اوليه، به دليل زيرساخت غيراز آم به. به آموزش اوليه براي پسران و دختران بهتر شده است

ها و ديوارهاي مدرسه، خصوصاً براي دختران، دسترسي به  نامناسب و وضعيت بد دستشويي
بسياري از مدارس دخترانه و پسرانه فاقد . هايي همراه است آموزش در سطوح باالتر با دشواري

  .هستند آشاميدني سالمآب  تأمينامكانات الزم براي 
هاي محلي به رفع مشكل كمبود نيروي آموزشي در مدارس  جانب دولتاستخدام معلمان از 

سياست . صورت منظم بررسي شده است در چند سال اخير، غيبت معلمان به. كمك كرده است
هاي فقير امكان داده است تا فرزندانشان را در مدارس  آموزش رايگان به بسياري از خانواده

نام در مدارس و  نظر كردن از هزينه ثبت صرف هاي رايگان، كتاب تأمين. نام كنند ثبت
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نام دختران در مدارس به  هاي تحصيلي براي دختران سبب شده است ميزان ثبت هزينه كمك
  .ميزان چشمگيري افزايش يابد

كننده در اين گفتگوها، عدالت آموزشي در طي ساليان  به عقيده بسياري از افراد شركت
وجود خارجي دارند، ) SMC1(شوراي مديريت مدارس . گذشته تغيير چشمگيري نكرده است

مدارس دولتي . كنند اند و در مديريت مدرسه نقش فعالي ايفا نمي ولي در بيشتر موارد غيرفعال
مراكز آموزش فني در . اند اغلب با كمبود امكانات اوليه آزمايشگاهي و امكانات ديگر مواجه

ه اين مراكز را، خصوصاً براي دختران، دشوار شهرهاي بزرگ قرار دارند و همين امر دسترسي ب
  .كند مي

مردم مدارس . جا شايع شده است آموزش بخش خصوصي رشدي روزافزون دارد و همه
به عقيده برخي از افراد حاضر در گفتگوها، مدارس دولتي تنها . دهند خصوصي را ترجيح مي

ار باشند، فرزندانشان را به مدارس براي افراد فقير است، زيراكساني كه از توانايي مالي برخورد
   .فرستند خصوصي مي
رسمي با امكانات كافي  ساالن بايد نظام سوادآموزي بزرگ وگوها معلوم شد كه براي از گفت

هاي كنوني سوادآموزي  كنندگان از برنامه برخي شركت. و كاركناني با حقوق مناسب فراهم كرد
از طريق كميسيون ملي  مثالً(يي كه به ابتكار دولت ها ساالن ابراز رضايت كردند؛ برنامه بزرگ

كدام از گفتگوها، كسي اطالعاتي  در هيچ. هاي غيردولتي بود سازمان و) براي توسعه انساني
  . استثنايي نداشت/درباره آموزش تخصصي يا مراكز پرورشي براي كودكان معلول

                                                                                                                                      
١ School management council  
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. يچ پيشرفتي نكرده استاز خالل گفتگوها معلوم شد كه تحصيالت در مقاطع دانشگاهي ه
براي مردم مناطق روستايي دشوارتر ) بعد از تحصيالت تكميلي(دسترسي به آموزش دانشگاهي 

اين . ها قرار دارند است، چراكه مؤسسات آموزش مقاطع باالتر معموالً در شهرها و شهرك
اين افراد وآمد تحصيل براي  هاي رفت شود كه به دليل زمان مسافرت و هزينه موضوع باعث مي

  .تر بشود پرهزينه
همه موافق بودند كه در طول چند سال اخير، بهبود اندكي در  تقريباًدر گفتگوها، : درمان

در  ازجمله(هاي دولتي  بيمارستان. جز چند طرح خاص حاصل شده است امكانات درماني، به
تجهيزات  دچار كمبود پزشك، كاركنان پيراپزشكي، داروهاي حياتي و) حوزه/سطح تهسيل 

تر در مناطق شهري واقع هستند،  هاي تخصصي بزرگ بيمارستان كه ييازآنجا. تشخيص هستند
هاي هنگفتي روي  جمعيت روستايي بايد براي درمان پزشكي ثانويه به آنجا سفر كنند كه هزينه

مردم مجبورند براي خدمات ). خصوصاً براي زنان(گذارد و شايد مقدور هم نباشد  دستشان مي
كنندگان در گفتگوها حس  اكثريت شركت. تر، به امكانات درماني خصوصي مراجعه كنندبه
  .كنند هاي شهري دريافت نمي وقت كمك مالي در بيمارستان كردند كه نيازمندان هيچ مي

هاي  ، مراكز بهداشت و درمانگاه)BHU1(در مناطق روستايي، واحدهاي بهداشت پايه 
كنندگان  شركت. كردند و سطح قابل قبولي از خدمات را عرضه نميروستايي كامالً كارآمد نبودند 

صورت رايگان موجود  به هيبهداشت پا يواحدها كردند كه داروهاي حياتي بايد در مي تأكيد
كنندگان به طرح استاندار پنجاب براي درمان پايه اشاره كردند كه همكاري  برخي شركت. باشد

ادعا . ذيل آن آغاز شده استاي بهداشت پايه واحدهخصوصي براي مديريت - دولتيبخش 

                                                                                                                                      
١ Basic Health Unit 
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اند؛ پزشك  طرح، امكانات درماني پايه در طول سه سال گذشته بهبود يافته نيازا پسكه  شود مي
اين مدل را شايد بتوان . بهتر شده است ضروريو كاركنان درماني حاضر هستند و عرضه داروي 

   .تر تكرار كرد در مقياس وسيع
يدي كه مردم قطعاً بهبود آن را در طول چند سال گذشته احساس هاي جد يكي از طرح

هنگام نياز در روستاها حاضر  اين پرستاران به. بود ) LHW(اند، برنامه پرستاران سالمت كرده
مردم عموماً از خدمات واكسيناسيون براي . كردند بر و مؤثري عرضه مي بودند و خدمات زمان

. يناسيون ضد فلج اطفال احساس رضايت داشتندكودكان و خصوصاً از برنامه واكس
هاي  پذير به فقرا و خانواده كنندگان پيشنهاد كردند كه درمان رايگان و دسترس شركت
  .نشين ارائه شود حاشيه

گفتگوها نشان داد كه وضعيت در اين بخش در بسياري از مناطق بهبود  :آب و فاضالب تأمين
هايي براي حل مسائل آب و فاضالب در روستاها  اي گام ههاي منطق بسياري از دولت. يافته است
. حال، در روستاهاي دورافتاده و محروم چيزي تغيير نكرده است بااين. اند ها برداشته و شهرك

 پسماندهايها بهبود يافته است، نظام مناسبي براي حذف  حتي در مناطقي كه فاضالب در آن
در دسترس اكثريت جمعيت روستايي ) م براي انسانسال( آشاميدني سالمآب . جامد وجود ندارد

هاي بيشتري براي  كردند كه نياز مبرمي به طرح تأكيدكنندگان در گفتگوها  شركت. قرار نداشت
   .وجود دارد) سالم براي انسان(آب آشاميدني 

درصد از جامعه به حمايت  25كنندگان تخمين زدند كه  برخي شركت :اجتماعي ايمنيتورهاي 
درصد افراد نياز دارند تا  15نياز دارند، اما شايد فقط  ايمني اجتماعياز طريق تورهاي مالي 

 تصور. كند زكات را دولت تعيين ميهاي  اعضاي كميته. ها را دريافت كنند نوعي از اين كمك
گويند كه  ها مي بعضي. ها شفاف نيست كه انتخاب افراد نيازمند در اين كميتهاين بود عمومي 
هاي زكات مزايا را فقط به خويشاوندان و دوستان خود يا بر اساس همسويي  كميتهاعضاي 
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كردند كه فرايند كسب حمايت تور  كنندگان فكر مي شركت. دهند مي) برادري(سياسي يا دوستي 
كه ) زندگي(هزينه گذرا  كردند كه كمك اكثريت حس مي. بر و پيچيده است اجتماعي زمانايمني 

  .دهد شد، حتي در حد بخورونمير هم كفاف نمي ه مياز طريق زكات تهي
گفتند كه در منطقه  كنندگان مي غربي، شركت هاي سرحد شمال ايالت در بعضي از گفتگوها در

تر در دسترس افراد نيازمند قرار دارد؛ اگرچه همچنان نياز به اصالح  ها، زكات حاال راحت آن
اجتماعي بايد به تمام كساني كه به  ايمنيورهاي كردند كه پوشش ت اكثريت مردم توصيه مي. دارد

قدري افزايش يابد كه شامل  هزينه گذرا بايد آن مقدار كمك. حمايت نياز دارند تعميم داده شود
هاي شخصي، درمان ابتدايي براي اعضاي خانواده  اندازي شركت آموزش مهارت، اعتبار براي راه

كردند كه صندوق زكات بايد به  دگان حس ميكنن شركت. و حمايت براي تحصيل كودكان بشود
مردم بايد كامالً . راحتي در دسترس افراد نيازمند باشد شكلي منصفانه و شفاف اداره شود و به
 تأخيرهايي دسترسي دارند و مستحقان بايد بتوانند بدون  آگاه باشند كه افراد نيازمند به چه كمك
  .و دشواري آنچه مقرر است دريافت كنند

اند در خدمات  اجتماعي بهتر توانستهداراي بسيج  جوامع موع، گفتگوها نشان داددرمج
اين جوامع بهتر . ه باشندو به خدمات و امكانات موجود دسترسي داشتكرده مشاركت اجتماعي 

اين . گيران و نهادهاي اجرايي برسانند هاي خود را به گوش تصميم نيازها و اولويت اند هتوانست
هاي اجتماعي مثل  اقتصادي، مثل اعتبارات خرد و كشاورزي، در بخش موضوع در حوزه

  .ه استمديريت و نظارت بر مدرسه و تورهاي حمايت اجتماعي هم صادق بود

  رضايت از خدمات اساسي-2-12

 .شـركت كردنـد   PSLM پيمـايش در پاسخگو در تمام كشور  70000تازگي بيش از  به

كه از گفتگو با فقرا در بخش قبـل گـزارش    يياري از نظراتبسبود بر  يدييتأ پاسخ اين افراد مهر
براي اولين بار، اطالعاتي درباره رضايت از مدرسه، امكانـات درمـاني،    PSLMنامه  پرسش. شد
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، تصورات از اين گزارشدر . دردسترس قرار داد، كشاورزي و پليس ها خانواده، دامپزشكي تنظيم
هـاي ايـن    براساس داده. شود ها بررسي مي موعه دادهخدمات درماني و آموزشي بر اساس اين مج

دهنـدگان از مـدارس    درصد از پاسـخ  8/59، 2004-2005كه در سال مالي پيمايش مشخص شد 
هاي سرحد  ايالت در) درصد 67(بيشترين رضايت از مدارس ). الف-14-2جدول ( راضي بودند

سطح رضـايت از  . تان گزارش شددر بلوچس) درصد 48(كه كمترين آن  بود، درحالي  غربي شمال
درصـد از جمعيـت از    36حـال، فقـط    بـااين . مدارس در مناطق شهري بيشـتر از روسـتايي بـود   

وبـيش در   رضايت از خدمات واحدهاي بهداشت پايـه كـم  . ندواحدهاي بهداشت پايه راضي بود
را ) درصد 52( كه بيشترين رضايت  غربي هاي سرحد شمال ايالت ها برابر بود؛ غير از تمام ايالت
مناطق روستايي رضايت بيشتري از خدمات واحدهاي بهداشت پايه، نسبت بـه منـاطق   . ثبت كرد

  .شهري، ابراز كردند
  )درصد(رضايتمندي خانوار برحسب استفاده از تسهيالت و خدمات : الف - 14-2جدول 

  2005- 2004استفاده از تسهيالت و خدمات در سال   منطقه و ايالت
  مدرسه  پايه واحد سالمت  

  66.38  29.36  مناطق شهري
  67.63  20.47  پنجاب
  61.57  31.35  سند

  72.98  58.78  غربي ايالت سرحد شمال
  66.71  36.67  بلوچستان

  54.84  40.96  مناطق روستايي
  59.11  38.89  پنجاب
  47.87  40.98  سند

  64.7  48.76  غربي ايالت سرحد شمال
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  40.89  36.62  بلوچستان
  59.84  35.94  كل

  63.2  30.44  پنجاب
  54.49  36.33  سند

  67.31  51.92  غربي ايالت سرحد شمال
  48.29  36.64  بلوچستان

  2007- 2006و  2005- 2004براي سال مالي  PSLMهاي  داده: منبع
براي اولين بار جنبه كيفي خانوارها و  2004- 2005در سال مالي  CWIQ-PSLM پيمايش

البته پاسخ به اين . ها را در سال منتهي به پيمايش ارزيابي كرد تغييرات در وضعيت اقتصادي آن
شود، اما بينش  هاي درآمد يا مصرف نمي جايگزين برآوردهاي فقر بر اساس داده پرسش،

در مناطق هم در مناطق شهري و هم  ،نيمي از خانوارها. به همراه خواهد داشت دردبخوري به
درصد  27خود در طول سال گزارش نكردند، اما  روستايي، هيچ تغييري در وضعيت اقتصادي

وضعيت گزارش كردند كه درصد در مناطق روستايي  23خانوارها در مناطق شهري و 
 در پنجاب و ).ب-14- 2جدول (بهبود پيدا كرده استشان نسبت به سال پيش  اقتصادي

بهتر  هاي بيشتريخانوار سند و بلوچستان، هاي ايالت در مقايسه با غربي هاي سرحد شمال ايالت
چهارم خانوارهاي روستايي گزارش كردند كه  يك. گزارش كردندرا خود شدن شرايط زندگي 

دهنده آن است كه اين  اين گفته نشان. اين سال بدتر شده استشان در  وضعيت اقتصادي
  .  اند منتفع نشده كشاورزيروزافزون در بخش از رشد خانوارها 

در مقايسه با  2005-2004از وضعيت اقتصادي خود در سال مالي درك خانوارها : ب - 14-2جدول 
  )درصد( 2004- 2003وضعيت اقتصادي خانوارها در سال 

منطقه و 
  ايالت

  وضعيت اقتصادي خانوار

  جمع  بدون نظربسيار   بهتربدون   بدتر  بسيار بدتر  
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  بهتر  تغيير
مناطق 
  شهري

3.59  18.73  50.51  23.97  2.71  0.49  100  

  100  0.49  3.08  26.75  48.37  18.24  3.06  پنجاب
  100  0.38  2.64  21.43  52.99  18.41  4.16  سند

ايالت 
سرحد 

  غربي شمال

5.36  23.84  44.88  23.32  2.13  0.45  100  

  100  0.93  1.36  16.1  63.95  15.42  2.25  بلوچستان
مناطق 
  روستايي

4.49  20.66  52.27  20.42  1.81  0.36  100  

  100  0.26  2.47  23.63  50.78  19.33  3.54  پنجاب
  100  0.23  0.93  11.9  58.09  22.61  6.24  سند

ايالت 
سرحد 

  غربي شمال

4.81  23.06  41.24  28.28  2.2  0.41  100  

  100  0.81  0.81  14.83  61.61  18.05  3.88  بلوچستان
  100  0.41  2.2  21.957  51.51  19.82  4.1  مجموع
  100  0.37  2.76  25.13  49.62  18.81  3.31  پنجاب

  100  0.28  1.76  16.51  55.63  20.58  5.23  دسن
ايالت 
سرحد 

  غربي شمال

4.99  23.31  42.39  26.71  2.18  0.42  100  

  100  0.85  0.97  15.19  62.28  17.3  3.42  بلوچستان
  PSLM  2004-2005هاي  داده: منبع
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به  فقرا بازخورد مهمي براي اصالح راهبرد كاهش فقر و كمك به اجراي بهتر آن يصدا
كنندگان عمدتاً ناشي از كمبودها در  كه نارضايتي شركتمشخص كرد گفتگوها . ه دارندهمرا
  . و نه خود راهبرد بوده اجرا
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  معاونت رفاه اجتماعيمنتشر شده  هاي گزارش

دفتر مطالعات رفاه (؛ 1391تا  1384ساله  8وضعيت فقر و نابرابري در ايران در دوره  .1
 )92آذرماه )(اجتماعي

بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي؛      هاي درمان به وزارت نقدي بر واگذاري بيمه .2
 ) 92آذرماه )(هاي سالمت دفتر بيمه(

: گـر در وزارت بهداشـت،درمان و آمـوزش پزشـكي     هاي بيمـه  نقدي بر ادغام سازمان .3
 )92آذرماه )(هاي سالمت دفتر بيمه(تجربه ساير كشورها؛ 

ر دفتـر امـو  (هـاي اجتمـاعي؛    هاي سالنامه آماري در حـوزه آسـيب   نقد و بررسي داده .4
 )92ديماه )(هاي اجتماعي آسيب

هـاي   دفتـر امـور آسـيب   (هـا؛   هـاي اجتمـاعي در رسـانه    تحليل محتواي اخبار آسيب .5
 )92ديماه )(اجتماعي

هـاي   دفتـر امـور آسـيب   (؛ 91و  84هـاي   بررسي وضعيت طالق در كشور بين سـال  .6
 )92ديماه )(اجتماعي

عاون و اقتصاد مقاومتي؛ نگاهي به گفتمان رهبر معظم انقالب پيرامون سبك زندگي، ت .7
 )92ديماه )(هاي اجتماعي دفتر امور آسيب(

هـاي فقيرنشـين همگـام بـا هدفمندسـازي       توانمندسازي خانوارهاي ساكن در محلـه  .8
 )92بهمن ماه )(دفتر مطالعات رفاه اجتماعي(ها؛  يارانه

 )92اسفند )(دفتر مطالعات رفاه اجتماعي(برنامه راهبردي كاهش فقر در ايران؛  .9

هاي مردم نهاد در حوزه رفـاه و تـأمين اجتمـاعي؛     سازي سازمان ح جامع ظرفيتطر .10
 )92اسفند )(دفتر مطالعات رفاه اجتماعي(

اسـفند  )(دفتر مطالعات رفـاه اجتمـاعي  (؛ )SNAP(برنامه يارانه خوراك در آمريكا  .11
92( 

دفتـر  (؛ آزمايشـات رايگـان پزشـكي   انجـام  سازي دريافت يارانه نقـدي بـه    مشروط .12
 )93ارديبهشت ماه )(ات رفاه اجتماعيمطالع
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دفتر مطالعات رفاه (؛ برداري نشده اي بهرههمخزن استعداد، نيافته ايران پتانسيل تحقق .13
 )93خرداد ماه )(اجتماعي

هـاي   دفتـر امـور آسـيب   (نگاهي بـه پديـده سـوء مصـرف مـواد مخـدر در ايـران؛         .14
 )93خرداد ماه )(اجتماعي

دفتـر مطالعـات   (هماهنگ در ژاپـن و آلمـان؛    داري گيري دولت رفاه و سرمايه شكل .15
 )93تيرماه )(رفاه اجتماعي

تيرمـاه  )(دفتر مطالعات رفاه اجتماعي(مشاركت اجتماعات محلي در شناسايي فقرا؛  .16
93( 

دفتــر مطالعــات رفــاه (ايــران؛  وضــعيت و گرســنگي جهــاني شــاخص بــه نگــاهي .17
 )93تيرماه )(اجتماعي

ــايي خانوار   .18 ــراي شناس ــنامه ب ــي پرسش ــر؛ طراح ــاي فقي ــاه  (ه ــات رف ــر مطالع دفت
 )93مرداد ماه )(اجتماعي

دفتـر  (پيشـرفت هـا، چـالش هـا و نـابرابري؛     : 2012شاخص رشد و تكامل كودك  .19
 )93مردادماه )(مطالعات رفاه اجتماعي

 )93شهريورماه )(هاي اجتماعي دفتر امور آسيب(بررسي پديده خودكشي در ايران؛  .20

 )93شهريورماه )(معاونت رفاه اجتماعي(؛ 2014شاخص امنيت غذايي جهاني سال  .21

 )93مهر ماه )(دفتر مطالعات رفاه اجتماعي(هاي حمايت اجتماعي در تركيه؛ برنامه .22

معاونـت رفـاه   (گيري وسعت و اجزاي فقر كودكان با روش فقر چنـد بعـدي؛   اندازه .23
 )93آبان ماه )(اجتماعي با همكاري سازمان بهزيستي كشور

از كشـور فيليپـين و مقـررات اسـتخدام و اشـتغال      نقش سازمان اشتغال در خـارج   .24
معاونت رفاه اجتماعي با همكاري معاونـت اشـتغال و   (كارگران در خارج از كشور؛

 )94آذرماه )(كارآفريني

هاي توانمنـدي زنـان سرپرسـت خـانوار      بندي سازمان بهزيستي از نظر شاخص رتبه .25
 )93مرداد ماه )(دفتر مطالعات رفاه اجتماعي(كشور؛
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معاونـت رفـاه   (ل عمومي؛ راهكار مقابله با بيكاري در شـرايط ركـود تـورمي؛   اشتغا .26
 )94ارديبهشت ماه )(اجتماعي با همكاري معاونت اشتغال و كارآفريني

  )94خرداد ماه )(معاونت رفاه اجتماعي(؛برنامة مشاغل عمومي در آفريقاي جنوبي .27
ــان در اجتمــاعي حمايــت .28 ــاعي حمايــت: جه ــان؛ از اجتم ــ(كودك ــر بيم ــاي  هدفت ه

 )94تيرماه )(اجتماعي

و مقايســه وضــعيت ايــران بــا  2014بررســي شــاخص موفقيــت لگــاتوم در ســال  .29
 )94مهر ماه )(دفتر مطالعات رفاه اجتماعي(كشورهاي منطقه؛ 

ــال     .30 ــاعي در س ــرفت اجتم ــاخص پيش ــي ش ــاه   (؛2014بررس ــات رف ــر مطالع دفت
 )94آبان ماه )(اجتماعي

 )94آبان ماه )(هاي سالمت ر بيمهدفت(الزامات تدوين برنامه ششم توسعه؛ .31

 )94دي ماه )(دفتر مطالعات رفاه اجتماعي(؛2013گزارش جهاني نشاط در سال  .32

دفتـر مطالعـات رفـاه    (؛2016گزارش شاخص كيفيـت زنـدگي در جهـان در سـال      .33
 )95شهريور ماه )(اجتماعي

دفتـر مطالعـات   (؛2015گزارش شاخص جهاني گرسنگي و وضعيت ايران در سـال   .34
 )95مهر ماه )(تماعيرفاه اج

مهر مـاه  )(هاي سالمت دفتر بيمه(ها از وزارت بهداشت؛ تاريخچه ادغام و انتزاع بيمه .35
95 ( 

هاي حق بيمـه سـهم كارفرمـايي و نقـد جايگـاه آن در      بررسي اثرات اعمال معافيت .36
 )95خردادماه )(هاي اجتماعي دفتر بيمه(هاي توسعه؛برنامه

 )95آذرماه )(عات رفاه اجتماعيدفتر مطال(؛2015شاخص توسعه كودك  .37

دفتـر  (؛2014-2016هـاي   هاي رفاهي در ايران طـي سـال   گزارش توسعه زيرساخت .38
 )95دي ماه )(مطالعات رفاه اجتماعي

 )96آذرماه ()دفتر مطالعات رفاه اجتماعي(بندي استاندارد رفاه اجتماعي؛طبقه  .39

  )96آذرماه ()دفتر مطالعات رفاه اجتماعي(نهادي تور ايمني اجتماعي؛نظام  .40
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نقشه  ، چارچوب سياستي گستردهبا فراهم كردن ) PRSP-I( 1سند راهبرد كاهش فقر 
اين . كند راه شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي و كاهش فقر در پاكستان را مشخص مي

  :اند از چرخد كه عبارت راهبرد حول چهار محور مي
  زمان با حفظ ثبات اقتصاد كالن مبخشي به رشد اقتصادي ه شتاب .1
  بهبود حكمراني؛ .2
  گذاري در سرمايه انساني؛ سرمايه .3
  . پذير گيري اقشار فقير و آسيب هدف .4

، اصالحات مالي اين راهبرد كه براساس تركيب ثبات اقتصاد كالن، كاهش بار بدهي
را مورد هدف قرار طراحي شده است، از چند جهت فقر  ساختاري بنيادي و بهبود حاكميت

   . دهد مي

 


