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“Хулоса 
Мо  насли  аввалинем,  ки  ба  чашмони  камбағалии  шадид  нигоҳ  карда 
метавонем,  дар  бораи  он мегӯем  ва моҳияти  онро  ҳис мекунем  ‐ мо пули 
нақд  дорем,  мо  дору  дорем,  мо  илм  дорем.  Оё  камбағалӣ  метавонад  ба 
таърих табдил ёбад?” 
Боно, сентябри 2004.  
Сарварони кишварҳои сарватманд имконияти аз камбағалӣ халос кардани 
миллионҳо  одамонро  доранд.  Дар  вохӯрии  сарони  кишварҳои  узви 
Ҳаштгонаи  Бузург,  дар  cессияи  махсуси  СММ  оид  ба  Ҳадафҳои  Рушди 
Ҳазора  (MDG)  ва  дар  конференсияи  вазирони  Ташкилоти Савдои Ҷаҳонӣ 
(WTO)  қоидаҳои  савдо,  кӯмак  ва  қарзҳои  номуназзами  кишварҳои  рӯ  ба 
тараққиро,  ки  барои  ояндаи  мардуми  қашшоқтарин  хеле  ҳассосанд, 
баррасӣ хоҳанд кард. Оё сарварони кишварҳои абарқудрати ҷаҳон ваъдаҳои 
баланди  худро  иҷро  хоҳанд  кард?    Соли  2000  кишварҳои  сарватманд 
ӯҳдадор  шуданд,  ки  дар  таъмини  иҷрои  Ҳадафҳои  Рушди  Ҳазора  саҳми 
худро мегузоранд, вале ваъдаҳои онҳо иҷро нашуданд.   Панҷ сол пас аз ин 
онҳо бояд замонат диҳанд, ки давраи нави вохӯриҳои байналмилалӣ давраи 
амал гаштааст.   
Ҳадафҳои Рушди Ҳазора,  ки дар заминаҳои ҳаётӣ ва иҷрошаванда муайян 
шудаанд,  ӯҳдадориҳои сарварони ҷаҳонӣ дар бобати коҳиши камбағалӣ ва 
гуруснагӣ, таъмини маълумот барои ҳама, беҳбудсозии меъёрҳои саломатӣ,  
боздошти  густариши  бемориҳои  асосӣ    аз  қабили  ВНМБ/АНМБ  ва 
бадшавии муҳити экологӣ то соли 2015 мебошанд. Муҳимтарин мақсади ин 
ҳадафҳо он аст,  ки кишварҳои камбағал барои расидан ба ин ҳадафҳо      аз 
маблағҳои зарурӣ бархурдор хоҳанд буд. Кишварҳои сарватманд ваъда дода 
буданд, ки ҳиссаи хеле  хурди боигариашон – танҳо 0,7 % даромади миллии 
худро барои иҷрои ин масъала сафарбар намуда, роҳи расонидани кӯмакро 
беҳтар созанд ва барои коҳиши камбағалӣ хубтар кор кардани онро таъмин 
намуда, бори гарони қарзи кишварҳои камдаромадро, ки ҳамарӯза бояд ба 
қарзхоҳони    худ  100  миллион  доллар  пардохт  кунанд,  аз  дӯшашон  рафъ 
намоянд. 
Барои  кишварҳои  сарватманди  сарпараст  расонидани  кӯмаки  молӣ  танҳо 
амри башардӯстона нест: он ҳам ӯҳдадории ахлоқӣ мебошад  ва ҳам асоси 
ҳуқуқӣ  дорад,  яъне  ӯҳдадории  гурӯҳиро  барои  замонат  додани  ҳуқуқи 
ҳамаи  шаҳрвандон  ва  масъулияти  аз  ҷониби  кишварҳои  сарватманд 
шинохта  шудани  мавқеи  онҳо  дар    масъалаи  ба  вуҷуд  омадани  бӯҳрони 
қарз,  ки  таҳдиди  он  ба  дурнамои  кишварҳои  камбағал  идома  дорад,  ба 
миён меорад. Ба нокомӣ дучор шудани ин ӯҳдадориҳо инчунин барои худи 
кишварҳои  сарватманд    оқибатҳои  вазнин  дорад,  ки  он  дар  таҳдиди 
камбағалии  ҷаҳонӣ  ба  рушд  ва  амнияти  кулли  ҷомеъаи  байналмилалӣ 
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ифода  меёбад.  Вақти  иҷрои  Ҳадафҳои  Рушди  Ҳазора  гузашта  истодааст, 
вале пешравӣ ба таври нобахшиданӣ суст аст. Танҳо як мақсад – бартараф 
кардани  камбағалии  дохилӣ  ‐  имкони  иҷрошавӣ  дорад,  аммо  ин  ҳам  ба 
пешравии як гурӯҳи кишварҳо марбут аст. Ҳадафи аввал – дар соли 2005 ба 
мактабҳои  ибтидоӣ  ва  ҳамагонӣ  ҷалб  кардани  ҳамаи  духтарбачагон  – 
бешубҳа иҷронашуданист. Мардуми  камбағалтарин ин нокомиро пардохт 
хоҳанд  кард.  Агар  дар  ҷаҳон  аққалан  барои  ҳамин  мақсадҳои  камтарин 
иқдоме андешида нашавад ва тамоюли кунунӣ идома ёбад:  

• Зиёда аз 45 миллион кӯдак аз имрӯз  то соли 2015 хоҳанд мурд. 
• Харҷи  якрӯзаи  зиёда  аз  247  миллион  мардуми  биёбони  Сахараи 
қитъаи Африқо дар соли 2015 камтар аз 1 доллар хоҳад буд. 

• Зиёда  аз  97  миллион  кӯдак  дар  соли  2015  имконияти  таҳсилро 
нахоҳанд дошт. 

• Зиёда  аз  53  миллион  мардуми  ҷаҳон  дар  шароити  номуносиби 
беҳдоштӣ ба сар хоҳанд бурд.  

Ҳалли  камбағалии  ҷаҳонӣ  на  танҳо  ба  пул  ниёз  дорад:  иқтисодиёти 
кишварҳои  камбағал  инчунин  дар  асари  қоидаҳои  ноодилонаи  савдо, 
оқибатҳои  шадиди  фурӯши  аслиҳа  ва  таъсири  гармшавии  ҷаҳонӣ  хароб 
мешавад. Ҳукуматҳои кишварҳои камбағал бояд инчунин дар мубориза бо 
камбағалӣ ӯҳдадориҳои худро риоя намоянд. Лекин бе маблағи зарурӣ ин 
кишварҳо  аз  савдои  ҷаҳонӣ  ва  имкониятҳои  маблағгузорӣ  истифода  ё 
ҳуқуқҳои асосии шаҳрвандони худро ба зиндагӣ, саломатӣ ва таҳсил ҳимоя 
карда наметавонанд.    
Кишварҳои  сарватманд  имрӯз  дар  муқоиса  бо  солҳои  60‐ум  танҳо  нисфи 
ҳамон миқдори даромади дохилии худро ба ин мақсадҳо сарф мекунанд. 
Маблағҳое,  ки  кишварҳои  сарватманд  барои  рафъи  камбағалии  ҷаҳонӣ 
маблағгузорӣ мекунанд,  ба  таври шармовар  хеле  ночиз  аст. Ин маблағ  80 
доллар дар  як  сол  ба  ҳар  як шаҳрванди мамлакатҳои  сарватманд  баробар 
аст, ки ба нархи якҳафтаинаи қаҳва баробар аст. Ҳар қадаре ки ин кишварҳо 
сарватмандтар  мешаванд,  ҳамон  қадар  онҳо  кӯмаки  камтар  мерасонанд. 
Кишварҳои  сарватманд  имрӯз  нисфи  ҳамон  миқдори  даромади  дохилии 
худро  медиҳанд,  ки  онро  дар  солҳои  60‐ум  медоданд.  Дар  солҳои  1960‐65 
кишварҳои  сарватманд  ба  ҳисоби  миёна  0,48  фоизи  даромади  дохилии 
дарякҷоягӣ гирифташудаи худро барои кӯмак сарф мекарданд. Дар солҳои 
1980‐85 онҳо танҳо 0,34 фоизро сарф карда буданд. Дар соли 2003 рақам ба 
0,24 фоиз поён фаромад.  
Тааҷҷубовар  нест,  ки    барномаҳои  ҳаётан  муҳими  бартараф  кардани 
камбағалӣ бо сабаби нарасидани маблағ амалӣ нашуда истодаанд. 
Камбоҷа  ва  Танзания,  ки  дар  байни  кишварҳои  камбағалтарини  қарор 
доранд, барои расидан ба мақсадҳои бартараф кардани камбағалӣ аққалан 
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ба миқдори ду маротиба зиёдтари сарпарастии беруние, ки дар айни ҳол ба 
онҳо  карда  мешавад,  ниёз  доранд.    Ибтикорҳои  умумиҷаҳонии  дасгирӣ 
намудани  кишварҳои  камбағал  барои  дастрасӣ  ба  маълумоти  умумӣ  ва 
мубориза  алайҳи  ВНМБ/АНМБ  дар  гуруснагии  молиявӣ  қарор  доранд. 
Новобаста  ба  он  ки  паҳншавии  ВНМБ  дар  қисмати  биёбонии  Сахараи 
Африқо зиёд шуда истодааст, Фонди Ҷаҳонии  Мубориза бар зидди  АНМБ, 
бемории сил ва сурхча танҳо чоряки ҳиссаи маблағеро, ки дар соли 2005 ба 
ин  мақсад  лозим  аст,  дар  ихтиёёр  дорад.  Кишварҳои  камбағал  нисбат  ба 
хадамоти ҳаётан муҳими мардуми худ ба сарпарастонашон бештар маблағ 
пардохт мекунанд. Кишварҳои камдаромад барои пардохтани қарзҳои худ 
дар  соли  2003  39  миллиард  сарф  карданд,  дар  ҳоле  ки  ба  онҳо  танҳо  ба 
маблағи  27  миллиард  кӯмак  расонида  шуд.  Дар  натиҷа,  кишварҳое  ба 
монанди  Замбия  барои  пардохтҳои  қарзҳо  нисбат  ба  соҳаи  маориф 
маблағи бештар сарф карданд.  
 
Нарх паст аст 
 
Иҷрои  ҳадафҳои  таъйинкардаи  СММ  оид  ба  ҷудо  намудани  0,7  фоизи 
даромади  дохилӣ  барои  расонидани  кӯмак  ‐  ҳадафи  дар  соли  1970 
муайяншуда, ҳамасола 120 миллиард ҷамъ хоҳад овард, ки он барои иҷрои 
ҲРҲ ва дигар мақсадҳои барономаҳои рафъи камбағалӣ кифоя аст. 
Лекин аз байни 22 кишвари асосии маблағдиҳанда танҳо 5 кишвар ва  онҳо 
ба  гурӯҳи  ҳашт  миллати  абарқудрати  сохтори  G8  дохил  намешаванд  – 
ӯҳдадориҳои  худро  иҷро менамоянд.    Соли  гузашта,  Британияи Кабир  ва 
Испания бо мақсади расидан ба ҳадафи 0.7 % барои худ нақшаи  устувори 
ҷудо  намудани  маблағро  муайян  намуданд.  Лекин  12  кишвари  дигари 
кӯмакрасон ҳанӯз ин реҷаро муайян накардаанд ва бисёриҳо саросема ҳам 
нестанд:   
Бино  бар  тамоюли  ҷорӣ,  Канада  ба  мақсад  то  соли  2025  расида 
наметавонад, ИМА то соли 2004 нахоҳад расид ва Олмон то соли 2087 ба ин 
мақсад нахоҳад расид.  
Кишварҳои  сарватманд  ба  осонӣ  ёрии  зарурӣ  ва  кӯмаки  қарзӣ  расонида 
метавонанд.    Ба  кишварҳои  сарватманд    расонидани  кӯмак  ба  ҳаҷми  0,7 
фоизи  даромади  миллӣ  ҳамагӣ  ба  панҷяки  маблағи  ба  мудофиа 
сарфкардаи  онҳо  ва  ба  нисфи  маблағи  барои  кӯмакрасонӣ  ба  хоҷагиҳои 
деҳқонии  худ  сарфкардаашон  баробар  аст.  ИМА  (ҳамагӣ  0.14%, 
бесаховаттарин  сарпараст  аз  нуқтаи  назари  кӯмакҳои  хайрия  ва  ҳисаи 
кӯмак дар таносуб бо даромади миллӣ) дар ҷанги Ироқ беш аз ду маротиба 
зиётар ва барои барномаҳои ҳарбии худ 6 маротиба зиёдтар аз маблағе, ки 
барои ба 0.7% расонидани буҷаи хайрияи ин кишвар зарур аст, сарф карда 
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истодааст.  О,7  фоиз  дар  муқоиса  бо  талаботи  аввалдараҷаи 
истеъмолкунандагони ҷаҳонӣ, ки ҳар сол барои атриёт ва масолеҳи ороиш 
зиёда аз 33 миллиард доллар сарф мекунанд он қадар бузург нест – ин ба 
маротиб аз 20‐25 миллиард долларе, ки барои расидан ба ҳадафҳои ҲРҲ дар 
Африқо лозим аст, зиёд мебошад.  
Инчунин барои миллатҳои  сарватманд бекор кардани қарзҳои 32 кишвари 
камбағалтарин  тағйироти  ночизе  мебуд.  Ин  нарх  барои  кишварҳои 
сарватманд ба маблағи 1,8 млрд доллар ҳар сол дар давоми 10 соли оянда – 
ба ҳисоби миёна ҳамагӣ 2,10 доллар барои ҳар як шаҳрванди ин кишварҳо 
дар  як  сол мебуд. Агар Итолиё  ва Амрико маблағи  ҳиссаи  худро пардохт 
мекарданд,  он  барои  ҳар  як  шаҳрванд  дар  як  сол  1,20  долларро  ташкил 
медод. Дар айни ҳол Бунёди байналмилалии асъор дорои саввумин захираи 
тилоии  бузурги  ҷаҳонӣ  мебошад,  ки  ба  он  на  эҳтиёҷ  дорад  ва  на  пурра 
истифода мешавад. Бознархгузорӣ ё фурӯши тило зиёда аз 30 млрд. доллар 
даромад  оварда метавонад  ва  он  аз маблағи  лозима  барои  бекор  кардани 
қарзҳои мавҷудаи ҳамаи кишварҳое, ки таҳти ибтикори Кишварҳои  
Камбағали  Қарздор  барои  расонидани  кӯмак  интихоб  шуда  метавонанд, 
бештар аст.  
 
Кӯмак натиҷа медиҳад... 
 
Ва  кӯмак  натиҷа  медиҳад.  Ба  туфайли  коҳиши  қарз  ва  кӯмакҳои  хайрия 
миллионҳо  кӯдакони  Танзания,  Уганда,  Кения,  Малави  ва  Замбия  дар 
мактабҳо  таҳсил  мекунанд.  Инчунин,    маҳз  ба  туфайли  кӯмак,  аҳолии 
Уганда минбаъд аз пардохти харҷҳои оддии ҳифзи саломатӣ озод аст ва дар 
натиҷаи ин сиёсат дараҷаи ба дармонгоҳҳо муроҷиат кардани аҳолӣ аз   50 
то 100 фоиз зиёд гардид ва сатҳи эмгузаронӣ ду маротиба афзуд. Роҳҳое, ки 
бо  ёрии  кӯмаки  хориҷӣ  сохта шудаанд,  имкон  додаанд,  ки  хоҷагидорони 
Эфиопия  ғалладонаи  худро  дар  бозорҳои  маҳаллӣ  ва  байналмилалӣ 
осонтар  ба  фурӯш  бароранд,  ҳол  он  ки  кӯдакони  маҳаллӣ  ҳам  нисбатан 
осонтар  ба  мактабҳо  рафта  метавонанд  ва  одамон  ба  беморхонаҳо  тезтар 
расида  метавонанд  ‐  ин  омили  ҳалкунанда  аксар  дар  ҳодисаи  талафи 
модарон ва навзодон муассир аст.        
Дар  Боливия  дастгирии  молии  аҳолии  маҳаллӣ  боиси  афзоиши  ҳуқуқи 
сиёсии онҳо  гардидааст –  хусусан вақте ки  гурӯҳҳои занон барои назорати 
иҷрои  сиёсатҳои    ҳукуматҳои  маҳаллӣ  дар  масъалаи  таъмини  баробарии 
марду  зан  дастгирӣ  меёбанд.  Талабҳои  асосӣ,  ба  монанди  муҳофизат  аз 
таҳдиди  табъиз  ва  меъёрҳои  ҳифзи  саломатии  беҳтаршуда,  акнун  ба 
нақшаҳои ҳукуматҳои маҳаллӣ дароварда шудаанд. Таърих инчунин нишон 
медиҳад,  ки  кӯмакрасонӣ  дар  масъалаи  рафъи  бемориҳои  ҷаҳонӣ  басо 
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муҳим  аст.  Аз  охири  солҳои  60‐ум  бештар  аз  100  миллион  доллар  барои 
бартараф  кардани  бемории  нағзак  равона  карда  шуд  ва  ин  беморӣ  соли 
1980 дар саросари ҷаҳон решакан гардид. 
Ҳамчунин расонидани кӯмак дар азнавбарқароркунии кишварҳои ҷангзада 
муҳим  аст.  Дастгирии  молии  ба  Мозамбик  аз  ҷониби  ожонсиҳои  СММ, 
сарпарастони дутарафа ва ТҒД‐ҳо расонидашуда ба ҷараёни оштии миллӣ, 
бозгашти  осоиштаи  қариб  2  миллион  гурезагон,  бесилоҳшавии  96000 
аскарони собиқ ва тоза кардани заминҳо аз минаҳо  мусоидат намуд.  
Ҳоло  кишварҳо  чунин  меҳисобанд,  ки  агар  онҳо  кӯмак  расонида 
натавонанд,  калимаи  “мутараққӣ”  барои  меъёрҳои  ҷории  ҳаёти  онҳо 
муносиб  нест.  Пас  аз  Ҷанги  2  ҷаҳонӣ  16  мамлакатҳои  Аврупои  Ғарбӣ  аз  
маблағҳои пардохтнамудаи ИМА, ки андозаашон ба ҳисоби имрӯза беш аз 
75 млрд. доллар мебошад, суд бардоштанд  ‐ маблағҳое, ки барқароршавии 
иқтисоди онҳоро дастгирӣ карда, дар натиҷа осоиштагиву равнақи имрӯзаи 
онҳоро таъмин намуданд.    
Инчунин  кӯмаки  ИМА  раванди  бо  таҳсилот  фаро  гирифтани  ҳамагон  ва 
ворид намудани маҳсулоти ҳаётан муҳимро дар Куриёи Шимолӣ ва Тайван 
маблағгузорӣ  намуда,  заминаҳои  инкишофи  сареъи  ояндаи  онҳоро  бунёд 
гузошт  ва  ҳамзамон  Фондҳои  Сохтории  Иттиҳоди  Аврупо    инкишофи 
Испания ва дигар кишварҳои Аврупои Шимолиро дастгирӣ намуданд.  
Лекин  кишварҳои  камбағалтарини  имрӯза  –  ҳатто  он  кишварҳое,  ки 
кӯмакро  самаранок  истифода  кардаанд,  ҳанӯз  ба  густариши  кӯмаки 
лозимаи  ба  онҳо  ҷудошуда  ниёзманд  мебошанд.  Дар  айни  замон  дар 
ҳошияи  иқтисоди  ҷаҳонӣ  мондани  онҳо  дастрасии  онҳоро  ба    дигар 
намудҳои кӯмаки беруна маҳдуд менамояд.  
Дар  ояндаи  тасаввуршаванда  кӯмак  бояд  ва  ҳатман  норасоии  
маблағгузориро ба кишварҳо ва ҷамоатҳои қашшоқтарин бартараф намояд. 
Кӯмак  инчунин  арзиши  ба  худ  хос  дорад:  дар  сурати  дуруст  идора  карда 
шуданаш онро метавон ба ҷамъиятҳое, ки бештар ба кӯмак ниёз доранд, ба 
таври муназзам ва пешбинишудае сафарбар намуд, то ба маблағгузориҳои 
мудовим дар соҳаи ҳифзи саломатӣ, маълумот, тоза кардани об, воситаҳои 
беҳдоштӣ ва дигар соҳаҳои муҳими ҳаётӣ мусоидат намояд. 
 
... ва он натиҷаҳои беҳтар дода метавонад 
Тақрибан 30 % кӯмаки молии  кишварҳои узви G7 ӯҳдадор менамояд, ки озуқа ва 
хадамот аз кишвари сарпараст харида шавад. 
 
Агар кишварҳои сарпарасти сарватманд хоҳанд, ки камабағалӣ ба андозаи 
муҳим  коҳиш  ёбад,  бояд  боз  ҳам  беҳтар  натиҷа  додани  кӯмакро  таъмин 
кунанд.  Афзоиши  буҷаи  кӯмакрасонӣ  бояд  ҳамзамон  бо  беҳсозии  роҳҳои 
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кӯмакрасонӣ сурат гирад. Ҳангоме ки кӯмакрасонӣ ба сиёсат омезиш дода 
мешавад,  мардуми  камбағал  ба  нокомӣ  дучор  меоянд  –  лекин  аксари 
кишварҳои  сарпараст  ҳадафи  кӯмаки  худро  дар  асоси  манфиатҳои 
стратегии худ муайян мекунанд.  Ду кишвари асосии манфиатбардорандаи 
кӯмаки  Фаронса  –  Полинезияи  Фаронса  ва  Каледонияи  Нав  –  ва  яке  аз 
асоситарин манфиатбардори кӯмаки ИМА Исроил ‐ кишварҳои даромади 
дохилиашон баланд мебошанд.   “Ҷанг бо террор” ба дур шудани кӯмак аз 
онҳое, ки бештар ба он ниёз доранд, таҳдид менамояд.   Кӯмак бори дигар 
чун  воситаи  сиёсӣ  корбурд шуда  истодааст,  сеяки  афзоиши  кӯмакрасонӣ 
дар  соли  2002  дар  натиҷаи  маблағгузориҳои  бузург  ба  Афғонистон  ва 
Покистон  ҳосил  шудааст.  Ва  ҳадафҳои  кӯмаки  инкишофӣ  бо  кашидани 
нақшаи ҷадиди стратегӣ аз нав муайян карда мешавад: дар Дания, Япония 
ва Австралия “мубориза бо терроризм” ҳоло мақсади равшани барномаҳои 
кӯмакрасонии расмӣ мебошад.     
Манфиатҳои  дохилӣ  басо  зуд‐зуд  дар  мадди  аввал  гузошта  мешаванд: 
тақрибан  30 %  кӯмаки  молии    кишварҳои  узви G7  ӯҳдадор  менамояд,  ки 
озуқа  ва  хадамот  аз  кишвари  сарпараст  харида  шавад.  Ин  таҷриба  ҳам 
худхизматрасонанда  ва  ҳам  бағоят  номуассир мебошад;  он  ба  таври  васеъ 
ҳоло ҳам аз ҷониби Амрико ва Италия ба кор бурда мешавад. Новобаста ба 
қарордодҳои кишварҳои сарпараст оид ба расонидани кӯмак ба кишварҳои 
камбағалтарин  танҳо  6  кишвар  аз  ҳисоби  22  кишвари  асосии  сарпараст 
онро қисман ва ё пурра риоя намудаанд.   
Бори гарони идоракунӣ ва номуайянии кӯмакрасонӣ, ки аз ҷониби аксари 
сарпарастон  ба вуҷуд оварда мешавад, муассирии ҳукуматҳоеро, ки кӯмак 
ба онҳо равона гардидааст, заиф менамоянд. Дар соли 2002‐03 ба ҳукумати 
Танзания    аз  ҷониби  сарпарастон    275  ҳайъати  сарпарастӣ  ирсол 
гардидааст,  ки  танҳо  123‐тои  он  аз  Бонки  Ҷаҳонӣ  мебошад  ва  ҳамаи 
ҳайаътҳои  дорои  малакаҳои  нокофӣ  таваҷҷӯҳи  вақтзоеъкунандаро  аз 
ҷониби кормандон тақозо менамуданд. 
Таҳқиқоти Оксфам роҷеъ ба фаъолияти сарпарастон дар 11 кишвари рӯ ба 
инкишоф дар соли 2004 муайян намуд, ки: 

• Дар 52 %  ҳолатҳои ҳисоботдиҳӣ қоидаҳои сарпарастӣ маънии онро 
дорад, ки мақомоти ҳукуматӣ барои ба сарпарастон додани ҳисобот 
вақти “хеле зиёд” ё “бениҳоят зиёд”‐ро сарф кардаанд. Бонки Ҷаҳонӣ 
ва ИМА дар ин маврид сарпарастони аз ҳама бад дониста шуданд.  

• Ҳукуматҳои  кишварҳои  рӯ  ба  инкишоф  бояд  ба  таъхир  афтодани 
кӯмакро ба назар гиранд. Кӯмак танҳо як маротиба аз се маврид сари 
вақт  мерасад  ва  Иттиҳоди  Аврупо  ҳамчунин  бадтарин 
таъхиркунанда нишон дода шудааст,  зеро панҷяки кӯмакҳои он пас 
аз як сол мерасанд.   
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• Кӯмак имрӯз метавонад инҷо бошад, лекин фардо метавонад аз инҷо 
равад. Дар 70% мавридҳо кишварҳои сарпараст кӯмакро барои се сол 
ё  камтар аз он муайян мекунанд    ‐  ҳарчанд мувофиқи қоида барои 
замонати  маълумоти  оддии  пурраи  як  насли  кӯдакон  барои  6  сол 
маблағ  лозим  аст.    Вақте  ки  кишварҳои  сарпараст  миқдори  зиёди 
шароитҳои  ҷузъиро  ба  маблағи  худ  илҳоқ  менамоянд,  масъалаи 
идорӣ  мураккабтар  мегардад.  Масалан,  Оксфам  ҳангоми  таҳлили 
шартҳои  қарздиҳии  Бонки  ҷаҳонӣ  дарёфт,  ки  Бонк  аз  ҳукуматҳои 
кишварҳое ба монанди Эфиопия  талаб менамояд, ки ба сиёсати худ 
дар  як  сол  тақрибан  80  тағйирот  ворид  намоянд.    Сарпарастони 
Танзания  бошанд  гӯшрас  карда  меистанд,  ки  ин  кишвар  бояд  дар 
давоми  1  сол  то  78  ислоҳоти  сиёсӣ  гузаронад.  Ин  амал  қобилияти 
кишварҳоро  дар  интихоб  кардани  роҳҳои  ислоҳоти  ба  худ  хос  суст 
мекунад  ва  маънии  онро  дорад,  ки    кӯмаки  пулӣ  шояд  барои 
дастгирии  ислоҳотҳои  дарозмуддат,  ки  барои  ҳамоҳангсозии 
шароитҳои  маҳаллӣ  мусоид  аст,  кам  мебошад.    Ин  шароитҳо 
банудрат  ба  арзёбии  новобастаи  таъсири  онҳо  ба  одамони  дар 
камбағалӣ  ба  сар  баранда  асос  ёфтааст.    Масалан,  дар  Малави 
кишварҳои  сарпараст  таҳлили  марбут  ба  хусусигардонии  сохтори 
давлатии савдои маҳсулоти кишоварзиро ҳангоми бӯҳрони миллии 
озуқа вогузор намуданд,  ки натиҷаҳои он ду  сол кашол ёфт. Сипас, 
новобаста  ба  тавсияҳои    таҳқиқот  дар  хусуси  ба  таъхир  андохтани 
хусусигардонӣ  то  қабули  қонунҳо  оид  ба  ҳифзи  камбағалтарин 
мардум, ин тавсияҳо дар асоси шартҳои ба қарзи нави Бонки ҷаҳонӣ 
илҳоқшуда  ба  назар  гирифта  нашуданд.  Кишварҳои  сарватманд  ва 
сарпарастони  ҳамаҷониба  барои  тағйир  додани  таҷрибаашон 
ӯҳдадор  шуда  буданд.  Дар  соли  2003  онҳо  ба  Эъломияи  Рум,  ки 
замонати равшани ислоҳоти кӯмакрасониро медод, имзо гузоштанд. 
Баъзеҳо дар ин самт бо роҳи якҷоя фиристодани кӯмакҳои муштарак 
ба  вазоратҳои  сохторӣ  ва  ё  захираҳои  ҳукуматӣ  пешравиҳо  ба  даст 
оварданд;  лекин  дигарон,  тавре  ки  таҳқиқоти  Оксфам  нишон  дод, 
ақиб  монданд.  Дар  ҳоле  ки  сарпарастон  барои  ҳисобот  додани 
ҳукуматҳо  дар  бораи  истифодаи  кӯмаки  расонидаашон  саросема 
ҳастанд,  ҳанӯз  барои  ҳисобот  додани  сарпарастон  дар  бораи  тарзи 
ташкил  намудани  кӯмакрасонии  онҳо  кори  хеле  каме  анҷом  дода 
шудааст.  Ибтикороте  аз  қабили  назорати  мустақил  ё    хулосаҳои 
кишвари  кӯмакгиранда  дар  бораи  таҷрибаи  кишвари  сарпараст 
асосан  дар      заминаҳои  тасодуфӣ  ва  асосҳои  худихтиёрӣ  сурат 
мегирад.   
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Таҳқиқот  Оксфам  дар  6  кишвари  асосии  сарпараст  нишон  дод,  ки  танҳо  дар 
сеяки мавридҳо кӯмак саривақт расонида шудааст.      
 
Замонат додани он ки ҳукуматҳои ҷанубӣ кӯмакро мерасонанд 
Кишварҳои рӯ ба  тараққӣ,  ҳамчунин кишврҳои  сарпараст    барои расидан 
ба ҲРҲ масъул мебошанд. Албатта  ҳукуматҳои  хубфаъолияткунанда  ва  ба 
рафъи  кабмағалӣ  таваҷҷӯҳкунанда  истифодаи  беҳтари  кӯмакро  ташкил 
карда метавонанд. Ин нука чунинмаъно дорад , ки  кишварҳо  бо ришвагарӣ 
мубориза  бурда,  соҳаҳои  устувор  ва  масъули  мардумиии  дорои 
кормандони зарурӣ ҷиҳати расонидани хадамоти асосӣ зарурӣ доранд,   ва 
ҳамчунин парламентҳо, шӯроҳо, ҷамъиятҳои мардумӣ ва воситаҳои ахбори 
умум қобилияти назорати масрафҳои мардумӣ буда, бар зиддӣ ришвахорӣ 
амал  карда  метавонанд.  Дар  амал  ва  масъулияти  бисёрии  ҳукуматҳои 
камбағал    пешравии  ҳақиқӣ  ба  амал  омадааст.  Дар  қисмати  биёбони 
Сахараи Африқо демократия реша мегирад. Масалан, аз 50 кишвар дар 44‐
тои  он  дар  даҳсолаи  гузашта  интихобот  гузаронида  шуд  ва  ҳамзамон  
ширкатҳои телевизион ва радиошунавонии мустақил дар саросари минтақа 
бунёд  шуда  истодаанд.  Гурӯҳҳои  шаҳрвандӣ‐ҷамъиятӣ  ҳарчи  зиёдтар 
ҳукуматҳоро ба ҳисобот даъват менамоянд:  дар Малави  гурӯҳҳои таълимӣ 
ҳоло  ба  қайд  мегиранд,  ки  оё  мактабҳо  китобҳои  дарсӣ  ва  бӯреро,  ки  ба 
онҳо  аз  ҳисоби  буҷаи  кишвар  маблағ  ҷудо  мегардад,  гирифтаанд  ё  не  ва 
онҳо натиҷаи маълумоти дастраскардаашонро дар  воситаҳои ахбори умум 
ва шӯрои кишвар хабар медиҳанд.  
Лекин равшан аст, ки  дар аксари кишварҳо ҳанӯз роҳи дарозе дар пеш аст: 
масалан,  ҳукуматҳои кишварҳои рӯ ба тараққӣ,  бояд маблағи пулиеро,  ки 
барои  хадамоти  умдаи  иҷтимоӣ  пешбинӣ  шудааст,  мувофиқи  тавсияҳои 
СММ,  ки  сарф  намудани  лоақал  20%‐и  маблағро  дар  ин  соҳаҳо  талаб 
мекунад, зиёд намоянд. Таҷрибаи пардохти пул барои маълумоти ибтидоӣ 
ва хадамоти тиббӣ бояд бекор карда шавад.  
Сарпарастон  дар  пешбарии  ин  инкишофҳо  саҳми  худро  гузошта 
метавонанд.  Ин  амр  на  бо  инкор  кардани  ришвадиҳӣ,  балки  бо  роҳи 
сармоягузорӣ ба соҳаи устувор ва пурмаҳсули иҷтимоӣ ва аз байн бурдани 
ангезаҳои умумӣ ‐ андоз ва танзими суст, ки боиси нашъунамои ришвадиҳӣ 
мебошанд,  сурат  мегирад.  Эҷоди  сохторҳои  ғайриҳукуматии  аз  ҷониби 
сарпарастон идорашаванда ва ё якҷоя аз эътибор соқит кардани кишвар бо 
мақсади бештар заиф намудани он номуассир аст.    
Дар асари чунин нақшаҳо хавфи аз пул маҳрум гардидани касоне, ки ба он 
аз ҳама бештар ниёз доранд ба вуҷуд меояд. 
Дар  соли  2005  Оксфам  қисми  иттиҳоди  “Даъвати  умумӣ  барои  амал  бар 
зидди камбағалӣ”‐ро ташкил хоҳад дод, ки ҳадафаш решакан кардан ва ба 
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таърих  табдил  додани  қашшоқӣ  мебошад    Ин    даъват  иддаи  бузурги 
гурӯҳҳоро  аз  Ҷануб  ба  Шимол,  аз  ҷумла  шабакаҳои  ҷамъиятҳои 
шаҳрвандии миллӣ ва минтақавӣ,  сохторҳои тиҷоратӣ, ҷамоатҳои динӣ ва 
ташкилотҳои  хориҷиро  дарбар  мегирад.  Ин  ба  миллионҳо  одамон 
имконият медиҳад, ки ба сарварони ҷаҳонӣ гӯянд: камбағалие,  ки ногузир 
нест, ноодилона аст.   
 
Тавсияҳо 

• Фароҳам  сохтани  кӯмаки  дарозмуддати  пешбинишуда  барои 
сармоягузорӣ  дар  таъмини  хадамоти  умумӣ,  озод  ва  баландсифати 
мардумӣ.  
Омилҳои  зерин  барои  беҳтар  натиҷа  додани  кӯмак  дар  рафъи            
қашшоқӣ муҳиманд: 

• Пурра  иҷро  намудани  нишондодҳои  Эъломияи  Рум  барои  беҳтар 
кардани  кӯмакрасонӣ  ва  пурра  сафарбар  шудани  кӯмак,  аз  ҷумла 
намудҳои  кӯмаке,  ки  аз  нишондодҳои    DAC  берун  мондаанд, 
алалхусус кӯмаки ғизоӣ ва ёрии техникӣ.   Истифода ва самаранокии 
масрафҳои кӯмаки техникӣ бояд мавзӯи тарҳи DAC бошад.  

• Шартҳои  расонидани  кӯмак  бояд  бо  се  талаботи  зерин  маҳдуд 
гарданд: 1) Масъулияти молиявӣ доштани манфиаобардорони кӯмак; 
2)  ба  коҳиши  камбағалӣ  равона  шудани  кӯмак;  3)  барои  аз  байн 
бурдани нобаробарии ҷинсӣ равона шудани кӯмак. 

• Эҷоди  механизмҳои  ҳатмӣ  ва  муқарраршуда  барои  беҳтар  кардани 
масъулияти  аз  ҷониби  сарпараст  сарф  шудани  кӯмак,  ба  монанди 
гурӯҳҳои  назоратии  мустақил  ва  тақриз  аз  ҷониби  ҳукуматҳои 
қабулкунандаи кӯмак. 

• Ба таҳлили  пешрафти ҳадафҳои коҳиши қашшоқӣ вобаста намудани 
расонидани кӯмак. Чунин таҳлилҳо бояд нисбат ба таҳлилҳои макро‐
иқтисодие,  ки  дар  айни  ҳол  аз  ҷониби  IMF  гузаронида  мешаванд, 
густурдатар бошанд. 

• Ба  таври  фаъол  ба  хотима  ёфтани  пардохти  пул  барои  хадамоти 
ҳифзи  саломатӣ  ва  маълумоти  ибтидоӣ    дар  ҳамаи  кишварҳои 
камбағал мусоидат намудан. 

• Кам  намудани  андозгурезӣ  бо  роҳи  барҳам  додани  биҳиштҳои 
андозӣ  ва  муайян  сохтани  муқаррароти  умумӣ  барои  ширкатҳои 
абардавлатӣ, риояи низомномаи зиддиришвахории ОЕСД ва шиори 
худ кардани “Ҳар чӣ пардохтӣ, эълон кун” 

 
 Ба  Бонки  Ҷаҳонӣ  ва  IMF  таклиф  мегардад  ки  бетаъхир  амалҳои 
зеринро иҷро намоянд: 
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• 100%  бекор  кардани  қарзҳои  кишварҳои  камбағалтарине,  барои 
расидан ба ҲРҲ ба кӯмак ниёз доранд  ва ҷудо намудани захираи 
тилои  IMF  ва  ба  ҳамин  восита  истифода  намудани  манобеъи 
ҳосилшуда. 

• Шартҳои  расонидани  кӯмак  бояд  бо  се  талаботи  зерин  маҳдуд 
гарданд:  1)  Масъулияти  молиявӣ  доштани  манфиаобардорони 
кӯмак; 2) ба коҳиши камбағалӣ равона шудани кӯмак; 3) барои аз 
байн бурдани нобаробарии ҷинсӣ равона шудани кӯмак. 

• Таъмини  расонидани  кӯмак  на  дар шакли  қарз,  балки  грант,  ки 
афзоиши  он  дар  ояндаи  наздик  дар  заминаи  ҳиссагузориҳои 
дутарафаи сарпарастон ба соҳаи IDA‐и Бонки ҷаҳонӣ имконпазир 
аст. Дастгирӣ намудани таъсиси комиссияи мустақил, боадолат ва 
кушод  барои  муҳокимаи  масъалаи  қарз,  ки  ба  кишварҳои 
қарздиҳанда  ва  қарзгиранда  имкони  ҳалли  масоили  қарзҳоро 
бидуни таҳдид ба қобилияти маблағгузории кишварҳои камбағал 
дар хадамоти асосии иҷтимоии онҳо ва бидуни иҷбор ба пардохти 
қарзҳое,  ки  аз  ҷониби  комиссия  ноодилона  дониста  шудааст, 
медиҳад. 

• Роҳбарӣ  кардан  ба  ва  нашр  намудани  Таҳлилҳои  камбағалии  дар 
кишвар  ҳукмрон  ва  таъсири  иҷтимоии  (PSIA)  ҳамаи  ислоҳотҳои 
сиёсӣ‐иҷтимоии пешниҳодшуда. 

• Чун илова ба дигар ҳуҷҷатҳои асосии ба қарздиҳӣ марбут дар шакли 
сиёҳнавис ба омма пешниҳод намудани қарордодҳои PRSC ва PRGF, 
азҷумла  ҳамаи  корҳои  иқтисодӣ  ва  соҳавӣ  ва  Ҳуҷҷати  сиёсати 
инкишоф  

• Фароҳам  сохтани  кӯмаки  дарозмуддати  пешбинишуда  барои 
сармоягузорӣ  дар  таъмини  хадамоти  умумӣ,  озод  ва  баландсифати 
мардумӣ.  

• Фаъолона  ба  хотима  ёфтани  маблағсупорӣ  барои  хадамоти  ҳифзи 
саломатӣ  ва  маълумоти  ибтидоӣ    дар  ҳамаи  кишварҳои  камбағал 
мусоидат намудан. 

• Ба нақши Бунёди Байналмилалии Асъор ба сифати “садд ”‐и коҳиши 
қарзҳо ва маҳдудкунандаи харҷи кӯмак  хотима гузоштан.  

Ҳукумати  кишварҳои  рӯ  ба  тараққӣ  ба  иҷрои  ин  амалҳо  водор 
карда мешаванд:  

• Нишон  додани  ӯҳдадории  худ  дар  масъалаи  кам  кардани 
камбағалӣ бо роҳи мутобиқи тавсияи СММ сарф намудани 20% 
буҷаи  мардумӣ  ба  хадамоти  асосии  иҷтимоӣ  ва  бевосита  ба 
мардуми камбағал равона кардани он.  
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• Дар  сурати  зарурат  бо  роҳи  қонунгузорӣ  ҳатмӣ  кардани 
иштироки  шӯроҳо  ва  ҷамъиятҳои  шаҳрвандӣ  дар  амалӣ 
намудани  сиёсатҳои  бо  камбағалӣ марбут  ва  ҳамчунин  замонат 
додани  ҳуқуқҳои  шаҳрвандӣ  ва  сиёсӣ  ба  интихоботи  озод  ва 
одилона, озодии ақида ва иҷрои қонун. 

• Хотима  гузоштан  ба  андозҳои  масрафкунандагони  хадамоти 
ҳифзи саломатӣ ва маълумоти ибтидоӣ.  


