خبرنامۀ مطبوعاتی (تاریخ نشر 41 :قوس ساعت  0::9صبح به وقت کابل)
*سخنگویان در افغانستان ،آسترالیا و امریکا در دسترس خواهند بود
اعالن نتایج نظرسنجی مردم افغانستان در سال  3102توسط ایشیافوندیشن

بازتاب دهندۀ نظریات  0629افغان از  :1والیت افغانستان :نا امنی ،فساد و بیکاری بزرگترین مشکالت در کشور عنوان
گردیدند
کابل 01 ،قوس  – 0233امروز ایشیافوندیشن نتایج سروی خویش افغانستان در سال  :694:سروی مردم افغانستان را نشر
نمود .سروی کنند گان افغان در ماه سرطان و اسد سال جاری با  0629تن از افغان اعم از طبقۀ ذکور و اناث به نماینده گی
از تمام ملت افغانستان در  :1والیت کشور مصاحبه های رویاروی انجام دادند .افغانها از نا امنی ( ،):9%فساد ( )62%و
بیکاری ( )62%به عنوان سه بزرگترین مشکل که افغانستان به حیث یک کشور با آنها روبرو است ،یادآوری نمودند.
همچنان در نتیجۀ این سروی هویدا گشت که افغانها بیکاری ( ،)62%برق ( )61%و سرک ها ( )40%را سه بزرگترین
مشکل به سطح محلی میدانند .بیش از نصف کسانی که سروی شدند میگویند که نتایج انتخابات سال  6941تغییر مثبتی را
در زنده گی شان به ارمغان خواهد آورد ،اما  14%فیصد آنها از بابت امنیت در روز انتخابات نگرانی دارند .سروی سال
 694:نهمین سروی ساالنۀ مردم افغانستان توسط ایشیافوندیشن در  :1والیت افغانستان بوده و طوالنی ترین سروی در
کشور محسوب میگردد .در سروی های ایشیافوندیشن از سال  6991بدینسو با بیش از  22999افغان مصاحبه صورت
گرفته است .یافته های این سروی امروز در کابل – افغانستان و کانبیرا – آسترالیا اعالن گردیدند.
افغانستان به تحوالت امنیتی و سیاسی سال  6941یعنی انتخابات ریاست جمهوری در ماه اپریل و ضرب األجل خروج قوای
نظامی خارجی در دسامبر سال مذکور در حال نزدیک شدن است .در همچو شرایط سروی حاضر راجع به مسایل مهم
کشور مانند انتخابات ،امنیت ،مشارکت سیاسی ،اقتصاد و اشتغال و حقوق زنان اطالعات تجربی را ارائه نموده و نظریات
شهروندان را برجسته میسازد.
محترم عبدهللا احمدزی معاون ایشیافوندیشن – افغانستان در زمینه چنین میگوید" :علی الرغم فراز و نشیب های سال جاری،
افغانها باز هم در زیر بار مشکالت قامت راست نموده و خوشبینی شان را حفظ نموده اند ".موصوف می افزاید" :هرچند
این سروی حکایت از مشقت ها و هراس مردم دارد ،اما در عین حال ملت افغانستان به نتایج انتخابات پیشرو و تالش های
دولت برای مصالحه نیز امیدوار است".
بعضی از یافته های مهم سروی سال  694:قرار ذیل اند:


افغانها همانند گذشته از بابت ناامنی ،فساد و بیکاری نگران اند .افغانها از نا امنی ( ،):9%فساد ( )62%و
بیکاری ( )62%به عنوان سه بزرگترین مشکل که افغانستان به حیث یک کشور با آنها روبرو است ،یادآوری
میکنند .رویهمرفته اکثریت افغانها ( 20%در سال  694:که بیشتر از  11%در سال  6946میباشد) میگویند که از
ناحیۀ امنیت و مصئونیت شان هراس دارند .این هراس در مناطق غربی نسبت به سایر حصص کشور بیشتر است.



افغانها به انتخابات سال  3101امیدوار اند اما از امنیت روز انتخابات ابراز نگرانی میکنند .بیش از نصف
جواب دهنده گان ( )22%میگویند که در نتیجۀ انتخابات سال  6941تغییرات مثبت در زنده گی آنها به بار
خواهد آمد .بسیاری از افغانها ( )14%میگویند که وضعیت امنیتی در روز انتخابات یکی از فکتور هایی
است که به اساس آن تصمیم میگیرند که آیا باید به مراکز رای دهی جهت دادن رای بروند یا خیر.



اعتماد افغانها باالی شماری از ارگان ها بمقایسۀ هشت سال گذشته به پائین ترین حد رسیده است .اعتماد مردم
باالی پارلمان دچار یک افت آنی ) (15%شده است .در عین حال میزان رضایت مردم از کارکرد های ادارات
مختلف محلی نیز کاهش یافته است.



افغانها کماکان به این نظر اند که کشور در مسیر درست در حرکت است .پنجاه و هفت فیصد جواب دهنده گان
اعتقاد دارند که افغانستان در مسیر درست در حرکت است .این فیصدی نسبت به سال ( 6946که  26%مردم به
این نظر بودند) افزایش را نشان میدهد .رویهمرفته میزان خوشبینی در مناطق مرکزی /هزاره جات ،جنوب غربی
و جنوبشرقی کشور بیشتر است.



میزان آگاهی مردم از تالش های دولت بمنظور مصالحه با مخالفین در سطح بلند قرار دارد .هفتاد و چهار
فیصد افغانها از تالش های دولت برای آشتی با گروه های مسلح مخالف آگاه اند و  2:%شان میگویند که
تالشهای مذکور میتوانند ثبات را در کشور به ارمغان بیاورند .ثلث جواب دهنده گان ( ):2%گفتند که انگیزه
های گروه های مسلح مخالف را تائید میکنند که نمایانگر افزایش از سال  ):9%( 6946و )60%( 6944
میباشد .در پاسخ به این سوال که چرا با اهداف مخالفین مخالف هستند ،عمده ترین دلیلی که ارائه گردید این
بود که مخالفین مردم ملکی بیگناه را میکشند.



افغانها مانند گذشته از اردوی ملی و پولیس ملی کشور حمایت میکنند و باالی آنها اعتماد زیاد دارند .نود و
یک فیصد جواب دهنده گان به این نظر بودند که اردوی ملی افغانستان وضعیت را بهبود میبخشند ،درحالیکه
در مورد پولیس ملی کشور  12%جواب دهنده گان عین نظر را داشتند .در همین حال  22%آنها گفتند که
پولیس ملی در آینده نیز به کمک های خارجی ضرورت دارد.

محترمه پلوشه کاکړ آمر بخش توانمندسازی و رشد زنان ایشیافوندیشن -افغانستان میگوید" :سروی امسال از تحول دیدگاه ها
در خصوص زنان و دختران افغانستان نیز پرده بر میدارد ".وی می افزاید" :علی الرغم دست آورد های بزرگ دهۀ گذشته،
زنان افغان با چالش های بزرگ امنیتی ،سیاسی و اقتصادی روبرو اند .افغانها میگویند که بیسوادی و عدم دسترسی به
فرصت های کاری در حال حاضر عمده ترین مشکالت زنان در افغانستان را تشکیل میدهند".
جهت دانلود گزارش کامل این سروی و بحث آنالین در ) (Visualizing Afghanistan Platformلطفا ً به آدرس انترنتی
 www.asiafoundation.org/ag2013pollمراجعه کنید .همچنان میتوانید تصاویر نظرسنجی سال  694:را تماشا نموده
و در تویتر باما به آدرس  @Asia_Foundationو  #AfghanSurveyمکاتبه کنید.

###
در مورد این سروی
افغانستان در سال  :694:سروی مردم افغانستان نهمین نظرسنجی عامۀ ساالنه است که توسط ایشیافوندیشن درافغانستان
انجام میشود .تیم های مسلکی سروی جمعاً متشکل از  026سروی کنندۀ ذکور و اناث از تاریخ  62سرطان الی  :اسد
 4:06جهت جمع آوری نظریات و دیدگاه های  0629تن از زنان و مردان افغان به نماینده گی از تمام ملت افغانستان ،اغلب
در شرایط پر چالش به  :1والیت افغانستان رفته و مصاحبه های رویاروی انجام دادند .جواب دهنده گان همه  41سال ویا
باالتر از سن داشتند که  41%شان از باشنده گان شهر ها و  12%شان مسکونۀ روستا ها و دهات بودند .در سال 694:
مجموع حاشیۀ خطای سروی  +/- 2.25%و خطای نمونه گیری آن  +/-1.10%در سطح اطمینان  02%است .سروی سال
 694:محصولی از کار ایشیافوندیشن بوده که به کمک ادارۀ کمک ها /وزارت امور خارجه و تجارت آسترالیا )،(DFAT
دفتر امور خارجه و مشترک المنافع /ادارۀ انکشاف بین المللی بریتانیا ) (FCO/DFIDو ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت
متحدۀ امریکا ) (USAIDصورت گرفته است.

راجع به ایشیافوندیشن در افغانستان
ایشیافوندیشن یک بنیاد انکشاف بین المللی غیر انتفاعی و متعهد به بهبود وضعیت زنده گی در سراسر قارۀ آسیا میباشد.
ایشیافوندیشن در افغانستان در سال  4021آغاز به کار نموده و در سال  6996دفتر خود را در کابل بازگشایی نمود .از آن
زمان به بعد ایشیافوندیشن مردم افغانستان را در عمران مجدد کشور و تسریع روند انکشاف یاری رسانیده است .پروگرام
های ما در بخش های حکومتداری ،قانون و جامعۀ مدنی به شمول همکاری در تدوین قانون اساسی جدید و روند ملی ثبت
نام رای دهنده گان ،تعلیمات مدنی ،توانمندسازی زنان و معارف تمرکز دارند.

اشخاص ارتباطی برای رسانه ها:
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