نقش جامعۀ مدنی در
ترویج حکومتداری خوب در
افغانستان

اورځال ارشف نعمت و کیرین ورنر
اسد 1395



واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و

وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی فدرال آلمان
سلسله نشرات تحلیلی

نقش جامعۀ مدنی در ترویج حکومتداری خوب در
افغانستان

اورځال ارشف نعمت و کیرین ورنر
اسد 1395

متویل مالی این تحقیق توسط وزارت همکاری های اقتصادی
و انکشافی فدرال آملان صورت گرفته است.

شامره استندرد بین املللی کتاب ()ISBN

(978-9936-628-47-2کتاب انرتنتی)

کد نرشیه:

D1613

مرتجم:

شبنم روحسا

تصاویر روی جلد:

(از باال به پائین) :جشن همدلی (© ،www.shafaqna.conوالیت کابل،
)2015؛ اشرتاک کنندگان اناث در کنفرانس شورای ملی انکشافی (©وزارت
انکشاف دهات-افغانستان ،والیت کابل ،)2015 ،مجلس مشورتی  AREUبا
اشرتاک کنندگان از حکومت و بخش های مختلف جامعۀ مدنی (©،AREU
والیت کابل)2015 ،؛ آموزش دادخواهی در ولسوالی گذاره با رهربان محلی
و جامعۀ مدنی ( ،www.ptro.org.afوالیت هرات)2014 ،

© 1395واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و سامان انکشاف بین املللی آملان ()GiZ
این نرشیه میتواند فقط برای اهداف غیر تجارتی و در صورت یادآوری نویسنده و منبع نقل قول ،استناد و یا تکثیر گردد .نظریات
ذکر شده در این نرشیه مربوط به نویسنده میشود و انعکاس دهندۀ نظریات وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی فدرال
آملان AREU ،و  GiZمنیباشد .بعضی حقوق محفوظ اند .هرگاه این نرشیه چاپ مجدد ،ذخیره و یا بصورت برقی به دسرتس گذاشته
میشود ،باید خط ارتباطی به سایت انرتنتی  )AREU (www.areu.org.afو  )GiZ (www.giz.deدر آن چاپ و یا روی صفحۀ انرتنتی
گذاشته شود .برای هر گونه استفادۀ که در فوق مشخص نگردیده است ،باید اجازۀ قبلی بصورت تحریری ازرشکت نارش ،واحد
تحقیق و ارزیابی افغانستان و  GiZبا ارسال ایمیل به  areu@areu.org.afیا با متاس گرفنت با  93+ )0( 20 221 34 15اخذ گردد.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

2017

در مورد نویسندگان
اورځال ارشف نعمت اتنوگرافر و عضو ارشد تدریس درچوهنتون مطالعات رشقی و افریقایی ( )SOASدر لندن میباشد .داکرت نعمت
با داشنت  16سال تجربه در فعالیت های انکشافی ،تحقیق ،بررسی برنامه ،و اکادمیک یک رهرب و محقق افغان میباشد .پایان نامه
وی در مطالعات توسعه  SOASروی نقش مداخالت بین املللی در تغییر روابط حکومتداری خوب در افغانستان بعد از سال 2001
مترکز داشت .وی بنیانگذار کمک های برشدوستانه برای زنان و اطفال افغانستان ) ،(1999محقق مهامن در انستتیوت Cher
 )Michelson (CMIدر ناروی است و در سازمان های مختلف بین املللی مانند صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان ()UNIFEM
برنامه انکشافی سازمان بین امللل ( ،)UNDPو ( ICCOهلند) ایفای وظیفه منوده .داکرت نعمت عضو هیئت مدیره چندین سازمان
های توسعه ای ملی و بین املللی در افغانستان بوده و در حال حارض عضو هیئت امنای افغان اید در انگلستان میباشد .دستآورد
های داکرت نعمت در سطح جهان از طرف بخش ایتالوی سازمان عفو بین امللل به رسمیت شناخته شده است .وی در سال 2008
همکار جهانی ییل ( )Yaleو رهرب جوان جهانی انجمن اقتصادی جهان در سال  2009بود .کار های وی در عرصه های مختلف
زندگی زنان افغان به نرش رسیده است .وی در حال حارض روی چاپ فصل از پایان نامه دکرتای خود در مجالت علمی مترکز
دارد .داکرت نعمت اکرث ًا برای روزنامه های گاردین و اوپن دیموکراسی رسمقاالت ( )Op-edو بالگ ها مینوسد .وی روی موضوعات
افغانستان در خدمات جهانی بی بی سی و شبکه های خربی الجزیره انگلیسی نیز منحیث یک مفرس مینویسد.
کیرین ورنر یک مشاور مستقل با بیش از  20سال تجربه در سازمان انکشاف بین املللی آملان ( )GiZمیباشد .در میان دیگران ،وی
چندین سال در برنامه حکومتداری خوب در کشور پیرو و در گنجاندن و تقویت سازمان های جامعۀ مدنی کار منوده است .وی در
سیستامتیک ساخنت تجارب در ساحۀ روابط خوب میان دولت و جامعه دخیل بوده و برنامه های آموزشی را نیز برای  GiZدر عرصه
حکومتداری خوب و روابط میان دولت و جامعه با بعد های مختلف منطقوی دیزاین و تطبیق منوده است.
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در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
واحد تحقيق و ارزياىب افغانستان ،مؤسسه مستقل تحقیقی مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضه تحقیقات با
كيفيت مرتبط به پاليىس و طرزالعمل و انتشار نتايج حاصله آنها جهت آگاهی دهى و تاثري گذارى روى پاليىس ها و فعاليت هاى
گوناگون؛ و تقويت فرهنگ تحقیق و مطالعه ميباشد .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جهت بدست آوردن این هدف با پالیسی
سازان ،جامعۀ مدنی ،محققین و دانش آموزان ارتباط برقرار مینامید تا استفاده از تحقیق و کتابخانۀ این واحد را ترویج دهد ،ظرفیت
تحقیق خویش را تقویت بخشد و فرصت ها را برای بازتاب اندیشه ها ،مناظره ها و مباحث علمی مساعد سازد.
واحد تحقيق و ارزياىب افغانستان در سال  2002با همكارى مؤسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود آمد و دارای هیئت مدیره
ایست متشکل از مناينده هاى سازمان های متویل کننده ،ملل متحد و دیگر ادارات چندجانبه و سازمان های غیردولتی.
پروژه های مشخص در سال  2016توسط کمیسیون اروپا ( ،)EUمؤسسه بین املللی برای توسعه ( ،)ODIبرنامه پروموت تحت ادارۀ
انکشاف بین املللی ایاالت متحده امریکا ( ،)Tetra Tech-WLDگروپ امنیت و حکومتداری ( ،)SGGانستیتیوت صلح ایاالت متحده
امریکا ( ،)USIPوزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی فدرال آملان ( ،)BMZسازمان انکشاف بین املللی آملان ( ،)GiZمرکز بین
املللی تحقیقات ذرت و گندم ( ،)CIMMYTسازمان هلند برای پژوهش های علمی ( ،)NWOو سازمان خیریۀ کودکان جنگ بریتانیا
در افغانستان ( )War Childمتویل گردیده اند.
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پیشگفتار
حکومتداری خوب مرشوعیت ادارات دولتی و پاسخ دهی دموکراتیک بازیگران سیاسی را استحکام میبخشد.
چهارچوب حکومتداری خوب تحت شعاع سومین هدف توسعه پایدار یا (  )SDGبا عنوان "رشد ظرفیت عامه و حکومت
در سطح محل جهت همکاری برای افزایش رفاه مردم" قرار میگیرد .عالوت ًا  ،این چهارچوب توسط مقاصد SDG
رهنامیی میشود ،که یکی از آن "رشد حکومت مؤثر در داخل نظام دموکراتیک ،و تطبیق اصول توسعه پایدار بوسیلۀ
رشاکت جهانی" میباشد .افغانستان یکی از  193کشور امضاء کنندۀ چهارچوب ملل متحد جهت تطبیق اقدامات
قطعنامه ریو و اجندای  21برای پیرشفت واقعی بطرف توسعه پایدار است ،بدین لحاظ به تعهد خویش در مقابل این
طرح ثابت قدم میباشد .در افغانستان ،چهارچوب متذکرۀ ملل متحد از طریق برنامه مجمع حکومتداری افغانستان
(“  )”Govern4 Afgتطبیق میگردد.
مجمع حکومتداری افغانستان (  )Govern4 Afgکه توسط رشکای افغانی و آملانی راه اندازی گردیده ،یک برنامۀ خیلی
بجا است چون پالتفورم گفت و شنود های دوجانبه مبنی بر پالیسی در عرصه حکومتداری کشور را فراهم میسازد .جهت
ترویج گفتگو مبنظور تقویت همکاری های توسعه یی در سکتور حکومتداری ،محققین و پالیسی سازان اطالعات مبنی
بر شواهد را فراهم میسازند .یکی از  6عناوین عمدۀ منتخب مجمع حکومتداری افغانستان برای سال " 16-2015نقش
جامعۀ مدنی در ارتقای حکومتداری خوب در افغانستان" میباشد .به اساس یک رویکرد فراگیر ،نقش و چالش های
بازیگران سکتور های جامعۀ مدنی و حکومتداری در کشور درین تحقیق به بررسی گرفته شده است.
این تحقیق به درک مفاهیم اصطالحاتی چون جامعۀ مدنی ،حکومتداری ،و حکومتداری خوب میپردازد .ضمن ًا  ،روابط
میان دولت و جامعه و چگونگی معرفی و درک اینها در چهارچوب گسرتده تر رشایط تحت تأثیر جنگ در افغانستان را
واضح میسازد .نویسندگان این تصور را به چالش میکشانند که جامعۀ مدنی محدود به سازمان های غیر دولتی میباشد.
آنها نقش حکومت افغانستان را در تنظیم سازمان های جامعۀ مدنی و در مساعد ساخنت زمینۀ ارتباطات سازنده با این
سازمان ها در راستای تدوین پالیسی های ملی را نیز انعکاس میدهند .نتیجه گیری تحقیق این است که افزایش آگاهی
در مورد پالیسی های ملی و اسرتاتژی های سکتوری که ظرفیت ادارات و بازیگران دولتی و جامعۀ مدنی را تقویت
میبخشد و گسرتش تعهدات سیاسی اراکین دولتی در رستارس نهادهای عامه در سطوح ملی و محلی از جمله پیش رشط
های کلیدی ارتباطات فعال با جامعۀ مدنی میباشد.

در عین زمان ،نویسندگان شیوه ها و اسرتاتژی های خوب و مفید مورد استفادۀ سازمان های مختلف جهت تأثیرگذاری
بر پالیسی سازی و تصمیم گیری را ارایه منوده اند .اسرتاتژی های قابل توجه مشتمل اند بر طرح های سازمان های به
رهربیت زنان که در راستای همکاری با علامی دینی جهت مبارزه با خشونت علیه زن کار میکنند یا کنفرانس های که به
رهربان ولسوالی و قریه محلی اجازه میدهند تا با اراکین بلند پایه حکومت و دیگر ذینفعان به متاس شوند.
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حکومت افغانستان متعهد به ترویج حکومتداری خوب و مؤثر است .بدین لحاظ ،به باور من ،گسرتش و تقویت همکاری و
اشتغال سازمان های فراگیر جامعۀ مدنی در افغانستان حکومت افغانستان را اساس ًا در ایجاد یک ساختار مؤثر حکومتداری
کمک خواهد کرد.

نادر نادری
مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و اسرتاتژیک و
سفیر افتخاری حامیت از آزادی بیان
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پیشگفتار
مجمع حکومتداری افغانستان ( )Govern4Afg or Governance for Afghanistanیک پالتفورم گفتگو های دوجانبۀ است که حامی
اصالحات و تطبیق پالیسی سکتور حکومتداری افغانستان میباشد .حکومتداری خوب ،حاکمیت قانون ،حسابدهی و شفافیت دارای
اهمیت خاص در انکشاف و ثبات افغانستان میباشد .مردم افغانستان نیاز دارند تا به ادارات دولتی مجدد ًا باورمند شوند ،با فساد
بصورت مؤثر مبارزه شود و اصالحات میباید زندگی روزمرۀ مردم را بهبود بخشد .کافی نیست که اصالحات فقط در روی کاغذ آورده
شود ،بلکه میباید در روستا ها و شهر های افغانستان تطبیق گردد.
مقصد پالتفورم این است که گفتگوی مبنی بر پالیسی را میان "محرکین تغییر" افغانی و آملانی در عرصۀ حکومتداری خوب ترویج
دهد .محققین و پالیسی سازان ،از هر دو کشور ،اطالعات مبنی بر شواهد را به منظور ترویج گفتگو و مشاوره به سطح باال در سکتور
حکومتداری فراهم میسازند .لهذا ،واقعیت و تحقق بحث های پالیسی مورد بررسی قرار میگیرد .در نهایت ،این پالتفورم زمینه را
برای تحقق و تطبیق اسرتاتژی کشور برای همکاری های انکشافی افغان-آملان  BMZ 2017-2014مساعد میسازد.
به تعقیب ورکشاپ ابتدایی در اوایل سال  ،2015شش موضوع بعنوان (پالنگذاری و بودجه سازی والیتی ،بودجه سازی پاسخگو
به جنسیت ،نظارت معادن ،حکومتداری محلی ،جامعۀ مدنی و اصالحات خدمات ملکی) به اساس اولویت های افغان ها و آملان به
منظور گفتگوی جامع انتخاب گردید .در جریان سال  ،2015تیم های تحقیق متعلق به هر دو کشور تخصص و بحث ها را میان
متخصصین و کارشناسان از طریق پینل های گفتگوی باز و دیگر روش های مشاوره یی فراهم ساختند و نرشیۀ تحلیلی را آماده
ساخته پیشنهادات در عرصۀ گفتگوی پالیسی را رشیک منودند.
 BMZامیدوار است که این چنین نرشیه های تحلیلی سبب ترویج بحث ها در افغانستان گردد و اشتغال متویل کنندگان را در این
سکتور افزایش دهد.

در این نرشیه تحلیلی

در افغانستان ،تعریف جامعۀ مدنی دربر گیرندۀ شورا ها ،جرگه ها ،شورا های انکشافی محلی و دیگر ساختار های سنتی و
منایندگان چون علام و ملک ها نیز در چهارچوب سازمان ها و گروپ ها میباشد .این سازمان ها به دلیل ضعیف بودن سنتی ساختار
های دولتی ،یک جنبۀ مهم نظام حکومتداری افغانستان را تشکیل میدهند .اینها قادر به پر ساخنت خالی میان دولت و مردم اند
و بر پروسه تصمیم گیری سیاسی و پالیسی سازی به اساس رضوریات مردم نفوذ دارند .در نتیجه ،تقویت جامعۀ مدنی میتواند در
حسابدهی کلی و عرضۀ خدمات بهرت کمک مناید و در نهایت از مرشوعیت دولت و ساختار های آن پشتیبانی مناید.
این نرشیه تحلیلی که در ماه اسد  1395به دسرتس عام گذاشته میشود ،نقش جامعۀ مدنی را در ترویج حکومتداری خوب در
افغانستان از طریق بررسی بازیگران ،نقش و اسرتاتژی آنها و چالش های فرا راه آنها به ارزیابی میگیرد.
این تحقیق روی شناسایی راه های مؤثر و سیستامتیک تر اشتغال و تعامل جامعۀ مدنی در روابط حکومتداری  -از طریق تأکید بر
چهارچوب های نهادی و قانونی ،فراهم سازی فضای کافی برای گفتگوی مؤثر ،تعامل با سکتور ها و سطوح حکومت و ارایۀ دیدگاه
جهت یکپارچه سازی جامعۀ مدنی با پالیسی و اسرتاتژی های کلی سکتور های حکومت  -مترکز دارد .با توجه به این ،نویسندگان
به این نتیجه رسیدند که بازاندیشی هر گروپ در عرصۀ درک خویش میتواند سبب گفتگوی مثمر تر مثبت با تأثیر بر ساختار های
حکومتداری گردد .این دیدگاه برای کار های همکاری های آملان خیلی مهم میباشد چون یکی از اجزای برنامۀ حاکمیت قانون
آنها عبارت از کار کردن نزدیک با جامعۀ مدنی میباشد تا نقش و مشارکت آنها را در نظام گسرتده تر حکومتداری افغانستان تقویت
بخشند.
نویسندگان پیشنهادات مشخص را برای ادارات دولتی ،جامعۀ مدنی و جامعۀ بین املللی ارایه منودند تا توانایی پیرشفت آنها را بیان
منوده باشند ،در:
•نهادینه سازی پالتفورم ها میان بازیگران عامه و سازمان های جامعۀ مدنی به منظور انتقال بهتر
اطالعات ،بحث ،مشاوره و همکاری در عرصه های پالیسی با استفاده از روش های مختلف چون میزگرد ،گروپ
های کاری ،جلسات عمومی ،نهادهای مشورتی ،و مراکز تحقیق در سطح ملی و محلی؛
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•

•

•بهبود ظرفیت جامعۀ مدنی سنتی و مدرن .ازینکه جامعۀ مدنی سنتی با مدل های قدیمی دست و پنجه نرم میکند،
مدل های جدید سازمان های جامعۀ مدنی اکرث ًا در فضای سنتی ناکارا ثابت شده .بدین لحاظ ،نیاز است تا آنها یکجا
به منظور انکشاف اسرتاتژی فراگیر و بهبود ظرفیت آنها کار کنند تا یک نقش فعال را در پاسخگو نگهداشنت حکومت
بازی کنند؛

•حامیت از اصل تقسیم یا غیرمتمرکز سازی قدرت و افزایش اشرتاک فراگیر متام بخش های جامعۀ مدنی در سطح
محلی در پروسه های تصمیم گیری به اساس شیوۀ پائین به باال.

این تحقیق اساس گفتگو های بیشرت را نه تنها میان مجمع حکومتداری افغانستان بلکه میان نهادهای دولتی افغانستان ،جامعۀ
متویل کنندگان و اعضای اکادمی نیز فراهم میسازد .انتشار گسرتدۀ این تحقیق میتواند بحث ها و اصالحات پالیسی را رودر
رومیان سطوح مختلف ترویج دهد .مجمع حکومتداری افغانستان مشکالت مطرح شده و بحث های ژرف و عمیق جریان سال
 1395را با موضوعات جدید دوباره ادامه خواهد داد.

کالس کریمر
رئیس همکاری های انکشافی
سفارت فدرال جمهوری آملان
کابل
اسد 1395

و
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سپاسگذاری
نویسندگان این تحقیق از همکاری های متام اشخاص کلیدی که با اطالعات خود تحقق این مطالعه را امکان پذیر ساختند،
اظهار سپاس مینامید .ما از متام اشرتاک کنندگان برنامۀ گفتگو در مزاررشیف و کابل بخاطر وقت و لطف ایشان در جهت ارایۀ
اندیشه ها و نظریات آنها در راستای جمع بندی این تحقیق سپاسگذار هستیم .ما کمک های مالی وزارت همکاری های اقتصادی
و انکشافی فدرال آملان (بی ام زید) را برای این تحقیق قدردانی میکنیم .مراتب قدردانی خویش را جهت کنرسسیوم افغان-آملان
مجمع حکومتداری افغانستان و کارکنان جی آی زید بخاطر همکاری های عملیاتی و ارتباطی ایشان در مزاررشیف و کابل اظهار
می منائیم .ما میخواهیم مشخص ًا از فریدون شارق و متام کارکنان پروژۀ مجمع حکومتداری افغانستان بخاطر حامیت قابل توجه
ایشان ،از کارمندان جی آی زید در مزاررشیف که سخاومتندانه ما را در هامهنگ ساخنت مصاحبه ها و تطبیق گفتگو های باز در
آنجا کمک منودند ،اظهار سپاس منائیم.
ما میخواهیم سپاسگذاری های خاص خویش را به بررسی کنندگان ناشناس بخاطر بررسی دقیق آنها و به تدوین کنندۀ این تحقیق
بخاطر تدوین ایشان ابراز منائیم.

ده سال پس از تصویب قانون اساسی افغانستان :چه مسایلی مطرح اند؟

ز

2017

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

فهرست مطالب
در مورد نویسندگان................................................................................................................أ
در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ..........................................................................................ب
پیشگفتار........................................................................................................................ج
سپاسگذاری ......................................................................................................................ز
مخففات .......................................................................................................................ي
خالصه1..........................................................................................................................
 .1مقدمه 5......................................................................................................................
 .2جامعۀ مدنی و روابط حکومتداری7..............................................................................................
.2. 1توضیحات در بارۀ مشکالت7.............................................................................................................................................................................
.2. 2نقش جامعۀ مدنی در مسیر حکومتداری7..........................................................................................................................................................
.2. 3سیر تکامل روابط جامعۀ مدنی و حکومتداری در افغانستان :یک بازدید تاریخی8............................................................................................
.2. 4تعریف مفاهیم کلیدی9......................................................................................................................................................................................
.2. 5ترویج حسابدهی در ساختارهای جنگ زده :یک چهارچوب مفهومی10...........................................................................................................
 .3روش تحقیق 12...............................................................................................................
 .4نقش جامعۀ مدنی در روابط حکومتداری 13......................................................................................
.4. 1جامعۀ مدنی افغانستان پس از سال 14.................................................................................................................................................. 2001
.4. 2نقش حکومت در فراهم سازی زمینه برای سازمان های جامعۀ مدنی 18........................................................................................................
.4. 3جمع بندی 19....................................................................................................................................................................................................
 .5چالش های جامعۀ مدنی و حکومت 20..........................................................................................
.5. 1ارزیابی عمومی چالش ها20..............................................................................................................................................................................
.5. 2چالش های جامعۀ مدنی21...............................................................................................................................................................................
.5. 3چالش های حکومت/دولت 25..........................................................................................................................................................................
.5. 4جمع بندی26.....................................................................................................................................................................................................
 .6اسرتاتژی جامعۀ مدنی و حکومت جهت ترویج حسابدهی28.......................................................................
.6. 1استراتژی سازمان های جامعۀ مدنی جهت رسیدن به حکومت28....................................................................................................................
.6. 2استراتژی حکومت جهت رسیدن به جامعۀ مدنی 32.........................................................................................................................................
 .7جمع بندی و پیشنهادات34.....................................................................................................
.7. 1جمع بندی34.....................................................................................................................................................................................................
.7. 2پیشنهادات35.....................................................................................................................................................................................................
ضامیم38.........................................................................................................................
مآخذ40...........................................................................................................................

ح

AREU

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

2017

اشکال
شکل  :1جشن همدلی 30.................................................................................................... 2015
شکل  :2رئیس جمهور غنی در حال سخرنانی به علامی دین و رهربان زنان 31..........................................................

جدول ها
جدول  :1تکامل شورا های سنتی16.................................................................................................

چوکات ها
چوکات  :1مشارکت سکتور خصوصی و جامعۀ مدنی15................................................................................
چوکات  :۲یک ابتکار محلی :صندوق شکایت توسط سازمان جامعۀ مدنی ولسوالی 17...................................................

ده سال پس از تصویب قانون اساسی افغانستان :چه مسایلی مطرح اند؟

ط

2017

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

مخففات
AIHRC

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان

AREU

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

BMZ

وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی فدرال آملان

CBO

سازمان های غیردولتی جامعه مدار (محلی)

CDC

شورای انکشافی محلی

CSJWG

گروپ کاری مشرتک جامعۀ مدنی

CSO

سازمان های جامعۀ مدنی

DDA

شورای انکشافی ولسوالی

GIZ

سازمان انکشاف بین املللی آملان

IDLG

ریاست مستقل ارگانهای محل

INGO

سازمان های بین املللی غیردولتی

KII

مصاحبه اشخاص کلیدی

MoU

تفاهمنامه

MoJ

وزارت عدلیه

NGO

سازمان های غیردولتی

NSP

برنامه همبستگی ملی

NUG

حکومت وحدت ملی

PC

شورای والیتی

SMAF

چهارچوب خودکفایی از طریق حسابدهی متقابل

UN

ملل متحد

ي

AREU

صالخ

2017

خالصه
مقدمه

در طول تاریخ و در دوران معارص ،عدم حضور نهادهای دولتی در محالت افغانستان منجر به پدیدۀ فعال جامعۀ مدنی در جوامع
حاکم تفسیر گردیده که درک مفهومی نقش جامعۀ مدنی را دشوار ساخته و خطوط تفکیک دهندۀ جامعۀ مدنی و حکومت را بطور
گسرتده مبهم ساخته است .اگرچه در فضای پس از سال  ،2001سازمان های غیردولتی عمدت ًا به عنوان سازمان های جامعۀ مدنی
تعریف گردیده اند ،در واقعیت ،جامعۀ مدنی فعال قبل از ظهور سازمان های غیردولتی در سالهای  1980وجود داشت .از علامی
دینی در اواخر قرن  19و اوایل قرن  20گرفته الی گروه های متفکر و نخبگان شهری در سالهای  1960و  1970الی بازیگران
معارص مانند رهربان سازمان های غیردولتی ،رهربان زنان و جوانان ،فعاالن حقوق برش و رهربان سنتی ،هر یک از بازیگران نقش
های مختلف جامعۀ مدنی را در دوره های مختلف تاریخ افغانستان بازی کرده اند .یک جامعۀ مدنی فعال ،با بازی منودن نقش
یک میانجی برای وصل منودن صدا و نگرانی های مردم در پروسۀ تصمیم گیری سیاسی و پالیسی سازی ،عنرص خیلی عمده برای
ارتباطات حکومتداری مؤثر ،حسابده ،و فراگیر در افغانستان میباشد.

مقاصد این تحقیق

این تحقیق قصد بررسی نقش جامعۀ مدنی در ترویج حکومتداری خوب در افغانستان را با ارزیابی منودن بازیگران ،نقش آنان و
چالش های فرا راه آنان دارد .در نهایت ،این تحقیق اسرتاتژی هایی را به معرفی میگیرد که سازمان های جامعۀ مدنی مختلف از
آن به منظور ترویج اصول حکومتداری خوب و رشد آگاهی از نظر روابط گسرتده تر حکومتداری در کشور استفاده کرده اند .تحقیق
متذکره به وضاحت تحلیل تاریخی جهت ارزیابی سیر نقش جامعۀ مدنی در روابط حکومتداری و به تعریف مفاهیم کلیدی چون
حکومتداری ،حکومتداری خوب ،و جامعۀ مدنی از نظر چهارچوب فضای گسرتده تر جنگ زده میپردازد .یکی از ویژه گی های این
تحقیق روش فراگیر آن میباشد که در آن جهت پاسخ دادن به سواالت از مثال های بازیگران مختلف جامعۀ مدنی و حکومت در
سطوح مختلف ملی و محلی استفاده گردیده است.

روش تحقیق

این تحقیق توسط یک تیم کارشناسان افغانی و آملانی در جریان نیمۀ دوم سال  1394صورت گرفته است .به اساس روش کیفی،
روش این تحقیق مبنی بر بررسی اسناد موجوده روی موضوع و  30مصاحبه با ذینفعان مختلف در کابل و مزاررشیف میباشد .پس از
یک رویکرد مشارکتی ،یک پیش نویس مبنی بر یافته های ابتدایی از طریق دو نشست های گفتگوی عامه در مزاررشیف و کابل
(با اشرتاک  38-35رشکت کنندگان منحیث منایندگان بخش های مختلف جامعۀ مدنی ،سکتور عامه و جامعۀ بین املللی) رشیک
ساخته شد تا یافته های پیرامون تسهیل و فراهم سازی تعامل مفید جامعۀ مدنی جهت ترویج حکومتداری خوب را با استفاده از
دیدگاه های ملی و محلی غنی سازیم .این تحقیق به اساس مفهوم "حکومتداری نسبت ًا خوب" انکشاف گردیده که در رشایط جنگ
زده قابل تطبیق میباشد1 .

نتایج

نقش سازمان های جامعۀ مدنی و امکانات ترویج حکومتداری خوب

این تحقیق در ابتدأ به بررسی اصطالح "جامعۀ مدنی" میپردازد و به اینکه چگونه جامعۀ مدنی منحیث ابزار ترویج دموکراسی و
حقوق برش مخصوص ٌا در سال های پس از  2001در افغانستان استفاده گردیده .تحقیق مذکور نقش بخش های مختلف سازمان
های جامعۀ مدنی را در روابط حکومتداری ،به خصوص ترویج پاسخدهی ،شفافیت و اشکال مؤثر حکومتداری به معرفی و بحث
میگیرد ،بعد ،نقش گروه های مختلف سازمان های جامعۀ مدنی مانند نهادهای غیردولتی ،نهادهای دینی ،سازمان های اجتامعی،
شوراها ،سازمانهای غیردولتی جامعه مدار ،سکتور خصوصی ،و رسانه های مستقل را برجسته میسازد .این تحقیق یک سلسله
پیچیدگی های را در تعریف این نقش ها (مانند شوراهای انکشافی محلی که هم منایندگی از ساختارهای حکومتداری خوب و هم
از سازمان های غیردولتی جامعه مدار میکند) بررسی مینامید.

متعاقب ًا ،بررسی متذکره روی امکانات تخنیکی ،حقوقی ،و اخالقی فراهم شده توسط حکومت به جامعۀ مدنی در راستای ترویج
حکومتداری خوب ومذاکرات میان جامعۀ مدنی و حکومت مترکز مینامید و نیاز به پالیسی های ملی را برجسته میسازد که خود
انعکاس پالیسی ها و کارکرد های محلی در خصوص تضمین یک مکانیزم مؤثر برای تعامل جامعۀ مدنی در روابط حکومتداری
میباشد .عالوت ًا ،تحقیق متذکره نقش حکومت را درارتباط نهاد های جامعۀ مدنی و مساعد ساخنت فضا برای تعامل سازنده با با انها
را در راستای تدوین پالیسی های ملی از طریق تفاهمنامه ها به بررسی میگیرد .این تحقیق روی مسائل نظام های موجودۀ مبنی بر
1

میریلی اس .گریندل ( « ،)Merilee S. Grindleبازدید حکومتداری نسبت ًا خوب »،مرور پالیسی  ،29نرشیه اضافی.221-199 :)2011( ،1 ،
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حامیت سیاسی و اقتصادی و تعدد روش های نهادسازی نیز میپردازد که منحیث چالش های پرداخته میشود که میتوان با تطبیق
حاکمیت قانون ،تشویق مقرری های مبنی بر شایستگی و ترویج بیشرت هامهنگی آنرا حل کرد .گسرتش تعهد سیاسی حکومت
مرکزی در رسارس سکتور های مختلف حکومت و در سطوح مختلف حکومتداری پیش رشط مهم در راستای ترویج نقش فعال و
مؤثر جامعۀ مدنی ئر رابطه با حکومتداری در سطوح ملی و محلی خواهد بود.

چالش های جامعۀ مدنی و حکومت

مشارکت جامعۀ مدنی در رسارس نهادهای دولتی فاقد یک رویکرد جامع میباشد .به اساس نظریات دریافت شده از جریان مصاحبه
ها ،گفتگو ها و بررسی منابع کتبی(ادبیات متنی) ،این تحقیق چالش های مشارکت مدنی را شناسایی میکند که بعضی آنها عبارتند
از :وضعیت کلی امنیتی ،حاکمیت فرهنگ معافیت در موارد جرایم و تخطی ها ،مترکز گرایی ساختارهای پالیسی ساز دولت،
"بوروکراسی سبک قدیمی "،ارتباطات مبنی بر حامیت و قوم پرستی ،نقش و مسئولیت های مبهم سازمان ها در سطح والیت ،و
عدم روش دموکراتیک خوب تعریف شده در چوکات پروسه های قانون سازی ،پالن گذاری ،بودجه سازی ،و حسابدهی دولت.
این تحقیق چالش های نهاد های جامعۀ مدنی را نیز مدنظر میگیرد که شامل :انحصارگرایی و "نیمه مرشوعیت" صداهای
جامعۀ مدنی ،سانسور رسانه ها ،روابط ضعیف میان مردم و جامعۀ مدنی ،عدم موقف های واضح و نبود فهم عمیق از مشکالت
حکومتداری ،و عدم ظرفیت های گفتگو به منظور مشارکت مؤثر سیاسی.میباشند .عالوت ًا ،تحقیق متذکره عدم ثبات مالی ،فساد
داخلی ممکن در بعضی نهاد های جامعۀ مدنی ،و دید سازمان های جامعۀ مدنی منحیث واحد های مبنی بر کمک های متویل
کنندگان یا خیریه و "مدل های وارد شده" را نیز به بحث گرفته است.
ضعف های حکومت در مورد روابط با جامعۀ مدنی نیز مورد بحث قرار گرفته شده که دربرگیرنده مواردی میباشد چون نقش و
مسئولیت های مبهم در پالنگذاری و حسابدهی والیتی ،مقاومت با مشارکت فراگیر جامعۀ مدنی در مسائل مربوط به حکومتداری
در سطح محلی ،مرکزگرایی و "بوروکراسی سبک قدیم "،و قوم پرستی که سبب روابط نسبت ًا ضعیف و کم معنی میان حکومت و نهاد
های جامعۀ مدنی میگردد .دیدگاه منفی و سوء تفاهم حکومت در قبال جامعۀ مدنی (مخصوص ًا سازمان های غیردولتی) و برعکس
آن نیز ذکر گردیده .تسلط بر روابط و سیاست های مبنی بر حامیت ها ،مشارکت جامعۀ مدنی مشخص در پروسه های حکومتداری،
و کنرتل ممکن نهاد های جامعۀ مدنی از سوی مقامات و زورمندان محل از جمله دیگر چالش های است که در سطح محلی وجود
دارند .عدم مکانیزم های سیستامتیک و عمل گرا جهت مشارکت جامعۀ مدنی در پروسه های حکومتداری خطر آنرا دارد که سبب
"عملکرد منایشی" توسط رهربی حکومت در سطح ملی و محلی گردد.

اسرتاتژی های جامعۀ مدنی و حکومت

بعضی عملکرد ها و اسرتاتژی های خوب در رابطه به مشارکت سازندۀ جامعۀ مدنی با حکومت در راستای نفوذ بر تصمیم گیری و
حسابده نگهداشنت حکومت در قبال عملکرد ایشان شناسایی گردیده است .از جمله ،بعضی عملکرد ها و اسرتاتژی های شناسایی
شده عبارتند از :روش های ارتقای ظرفیت نهاد های جامعۀ مدنی محلی ،ارتباطات قایم منودن منحیث ابزار مدافعه ،پیامن
های اسرتاتژیک با رسانه ها ،همکاری میان نهادهای غیردولتی و علامی دینی و مالها ،و کنفرانس های شش ماهه شورا های
انکشافی محلی در جاییکه منایندگان قریه و ولسوالی گرد هم آمده مشکالت و رضوریات خویش را با اراکین بلند پایه حکومت در
کابل رشیک میسازند .این مثال ها پالتفورم های مؤثر برای جامعۀ مدنی و حکومت است که تأکید بر اهمیت چنین گفتگو ها و
ارتباطات برای تدوین برنامه های اولویت ملی و دیگر پروسه های تدوین پالیسی دارند .نقش مشخص کمیسیون مستقل حقوق
برش افغانستان به شمول مشارکت ها و همکاری های آنان با ساختار های حکومتداری والیتی در خصوص معرفی اصول حقوق
برش و ارزش های گسرتده تر دموکراتیک نیز ذکر گردیده است .در اخیر ،عملکرد های مختلف دولتی در سطح والیتی بحث شده
که از جمله همکاری با نهاد های جامعۀ مدنی در زمینۀ حقوقی مخصوص ًا پالنگذاری و مکانیزم های حسابدهی میباشد.

پیشنهادات

پیشنهادات این تحقیق به ساحات گسرتده تر روابط حکومتداری جامعۀ مدنی در چهارچوب سازمان و حقوقی ،به نیاز فراهم سازی
فضای گفتگو و برخورد های پرمعنی و گنجاندن چنین گفتگو ها در پالیسی سکتور های دولتی ،و به نیاز بلند بردن آگاهی و ارتقای
ظرفیت بازیگران مختلف در داخل نهاد های جامعۀ مدنی و حکومت در راستای اهمیت مشارکت جامعۀ مدنی جهت حسابده
نگهداشنت حکومت پرداخته است.
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دو پیشنهادات جامع به اساس پیشنهادات مشخص در راستای دولت ،جامعۀ مدنی و جامعۀ بین املللی قرار ذیل اند:

•

•نهادهای دولتی ،جامعۀ مدنی ،و جامعۀ بین المللی همه میباید فهم وسیع تری از جامعۀ مدنی در
افغانستان را ،که فراگیر ،مبتنی بر جامعه ،مسلکی و به متام معنی متامیز بوده ،تأیید و تعقیب منایند .آنها باید نقش
و مشارکت فعال جامعۀ مدنی را بصورت منظم در پروسه های تدوین پالیسی و تصمیم گیری مدنظر گیرند.
•مفاهیم کلیدی ،بازیگران ،سازمان ها و پالیسی ،اسرتاتژی و عملکرد ها در جریان تغییرات گسرتدۀ سیاسی در حال
تغییر میباشند .بدین لحاظ ،جامعۀ مدنی و سازمان های حکومت و رشکای بین املللی جهت مشارکت مؤثر و مؤفق
میباید توسط ارزیابی و تحلیل های منظم خود را آگاه نگهدارند.

نهادهای حکومتی (ملی و محلی)

•یک استراتژی واضح عمل گرا میباید ایجاد و تطبیق گردد تا با بخش های مختلف نهاد های جامعۀ مدنی
به اساس فهم وسیع تر از جامعۀ مدنی منحیث بخش پویای جامعه ارتباط برقرار گردد.

•

•نقش ،رهنمود ،و چهارچوب های سازمانی میباید برای مشورت دموکراتیک ،مشارکت ،و پروسه های حسابدهی واضح
گردد.

•

•برای سازمان های جامعۀ مدنی میباید دسرتسی باز به اطالعات مبنی بر اشرتاک آنها در پالیسی سازی ،تصمیم گیری
و مکانیزم های حسابدهی فراهم گردد.

•

•در ساختار های اداری و حکومت میباید افزایش آگاهی و ارتقای ظرفیت در مورد ارتباط پالیسی فراگیر و پروسه های
تصمیم گیری و نیاز به حل چالش های مبنی بر حامیت صورت گیرد.

•

•نظارت مستقل برنامه های دولتی/غیردولتی میباید از طریق مکانیزم های موجودۀ نظارت تقویت و نهادینه گردد.

•

•در نقش و مسئولیت های ساختار های والیتی ،مخصوص ًا شوراهای والیتی و شوراهای انکشاف والیتی ،میباید اجامع
نظر وجود داشته باشد.

•

•پالتفورم های گفتگو میان بازیگران عامه و بخش های مختلف سازمان های جامعۀ مدنی (گروه های کاری« ،هیئت
مشورتی »،نهاد های تحقیقی ،وغیره) میباید ایجاد گردد.

•

•یک پیگیری عمل گرا میباید روی استفاده از تفاهمنامۀ امضأ شده میان حکومت و سازمان های جامعۀ مدنی (مانند
گروه مشرتک کاری جامعۀ مدنی) صورت گیرد.

جامعۀ مدنی (بازیگران و نهادها)

•روابط و شراکت های قوی میباید میان جامعۀ مدنی سنتی و مدرن ساخته شود تا یکجا در راستای انکشاف
یک اسرتاتژی فراگیر ،و بهبود ظرفیت آنها جهت بازی منودن نقش فعال در حسابده نگهداشنت دولت ،کار کرد.

•

•یک پالتفورم جامع و فراگیر میباید ایجاد گردد تا متام بخش های جامعۀ مدنی ،با وجود اینکه در مقابل فعالیت های
خود به مردم حسابده میباشند ،نقش سازندۀ را در حسابده نگهداشنت حکومت بازی کنند.

•

•حامیت از جامعۀ مدنی میباید بصورت داوطلبانه باشد چون وابستگی مالی میتواند دفاع سازمان های جامعۀ مدنی را
ضعیف سازد.

•

•کنفرانس های منظم شورا های انکشافی محلی در سطح ملی میباید تحلیل ،نگرانی ها ،و پیشنهادات ژرف را به گوش
بازیگران ملی حکومت در رسارس سکتور ها برسانند.

•

•سازمان ها ،گروپ ها ،و بازیگران زنان و جوانان میباید در سطوح متفاوت (ملی و محلی) متام بخش های جامعۀ

•

•ظرفیت سازمان های جامعۀ مدنی در راستای پیگیری پالیسی ،ادغام و مذاکرات روی پیشنهادات آنها ،و رشد روابط
افقی و عمودی باید تقویت یابد.

•

•در ارتباطات و تفاهمنامه های سازمان های جامعۀ مدنی با ذینفعان مرتبط به منظور بلند بردن صدای آنها و ترویج شیوه
های خوب پیگیری متداوم وجود داشته باشد.

•

•پوهنتون ها میباید جهت فراهم سازی فهم جامع در مورد جامعۀ مدنی و نقش آن در ترویج حکومتداری خوب از روش
های فعال استفاده منایند ،مخصوص ًا از طریق نصاب آموزشی تحصیالت عالی.

ده سال پس از تصویب قانون اساسی افغانستان :چه مسایلی مطرح اند؟
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

•

مدنی سهیم باشند.

•ارتباطات قوی و ثابت میباید با سکتور خصوصی ملی برقرار گردد تا اطمینان از کیفیت خدمات استندرد و منصفانه
حاصل گردد و همکاری آنها در راستای متویل مالی کمپاین های آگاهی عامه اخذ گردد.

جامعۀ بین املللی

4

•عرصه های مختلف استراتژی های مداخالت جامعۀ بین المللی میباید مشخص گردد تا مشارکت جامعۀ
مدنی در پروسه های تدوین پالیسی ،تصمیم گیری ،و حسابدهی (با در نظر داشت ابعاد چهارچوب حقوقی و سازمانی،
ارتقای ظرفیت دولت ،و توامنندسازی جامعۀ مدنی) افزایش یابد.

•

•حامیت از تبادل تجارب در عرصه های فوق الذکر میباید در سطح منطقه یی و یا بین املللی صورت گیرد.

•

•از روابط مدافعه و حسابدهی میان سازمان های جامعۀ مدنی ،به شمول سطوح بین املللی و کشور های رو به انکشاف
(مث ً
ال در عرصه های شفافیت ،حقوق زنان ،پروسه های صلح ،صنایع استخراجی) میباید حامیت شود.

•

•ساختار ها و روند های ارتباط دهندۀ جامعۀ مدنی با حکومت در راستای مشاوره ،پالنگذاری ،تصمیم گیری ،و
حسابدهی (به شمول میزهای گرد و مراکز تحقیقی) میباید مورد حامیت مداوم قرار گیرند.

•

•تحت عناوین مانند حکومتداری دموکراتیک ،منایندگی منودن ،و مشارکت مؤثر ،یک گفتگوی باز میباید در همکاری
با دیگر متویل کنندگان جهت انکشاف یک رفتار واضح روی ارتباطات میان حکومت و بخش های مختلف جامعۀ
مدنی تسهیل گردد.
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1مقدمه

افغانستان پس از سال  2001دارای دموکراسی متویل شدۀ بین امللل گردیده که استوار بر نظام حامیت از پیشتیبانان
میباشد .از یک سو ،این به سازمان های دموکراتیک حکومت اجازه میدهد تا از ولسوالی ها و والیات الی مرکز فعالیت
کنند .از سوی دیگر ،این به معنای آن است که بازیگران رهربی کننده و تطبیق کنندۀ این سازمان ها به اساس ارتباطات
و وابستگی های سیاسی و اقتصادی خویش با نخبگان سیاسی و نظامی به موقف های منصوب گردیده اند نه به اساس
شایستگی و حرفه ای .به اساس این ماهیت ،نیاز به یک فضای آزاد برای یک جامعۀ مدنی فعال ،محرک و اختصاصی
میباشد تا در حسابده نگهداشنت ادارات و بازیگران دولتی در مقابل اعامل ایشان و جهت ترویج اصول حکومتداری خوب
چون انکشاف ،همه شمول بودن ،شفافیت ،و حسابدهی سهیم گردند تا دموکراسی افغانستان را ،در درازمدت ،بسوی یک
نظام مسلکی تر و مبنی بر شایسته ساالری سوق داد.

از نقطه نظر مفهومی ،ترویج حکومتداری خوب مرشوعیت سازمان های دولتی و حسابدهی دموکراتیک بازیگران سیاسی
را تقویت مینامید؛ فعالیت های ادارات دولتی و عامه را شفافرت ساخته ،کنرتل و توازن را تقویت منوده و اجازه میدهد تا
اقدامات مؤثر علیه فساد ،حاکمیت خودرسانۀ دولت ،و سوء استفاده از قدرت گرفته شود .بدین لحاظ ،جامعۀ مدنی به
اشکال سازمان ها ،گروپ ها ،و فعاالن انفرادی نقش مهم را در گفتگوی سازنده و اساسی در راستای تقویت مرشوعیت و
حسابدهی بازی میکند و نظریات و نگرانی های مردم را در تدوین پالیسی و تصمیم گیری ها به دیگران میرساند .از دید
روش پائین به باال یعنی از سطح قریه ،ولسوالی و والیت الی سطح ملی ،مشارکت فعال بازیگران جامعۀ مدنی در پروسه
های حکومتداری میتواند خدمات بهبود یافته ،حسابدهی و در نتیجه شفافیت را به بار آورد.
مشارکت مدنی در پروسه های تصمیم گیری کشور های مترضر از سالهای متامدی نزاع ،جنگ و تغییر رژیم بسیار پیچیده
میباشد .در طول تاریخ  2و در دورۀ معارص ،نبود نهاد های رسمی دولتی ،در افغانستان ،فراتر از مراکز ولسوالی باعث شده تا
بازیگران جامعۀ مدنی نقش دوگانه را بازی کنند؛ چنانچه هم نقش حکومتی تصمیم گیری و توزیع منابع و هم نقش جامعۀ
مدنی را در رساندن صدای مردم محل به دولت و دیگر نهاد های خارج از اجتامعات آنها به عهده بگیرند .در نتیجه ،خطوط
تفکیک دهندۀ جامعۀ مدنی و حکومت بطور گسرتده مبهم باقی میامند.
این تحقیق روی معرفی درک واضح نقش جامعۀ مدنی در افغانستان میپردازد؛ جاییکه ساختار های سیاسی و اداری با یک
سلسله چالش ها و فرصت ها در جریان دهۀ تحول ( 3 )2024-2015روبرو اند .در حالیکه اهمیت مشارکت سازمان های
جامعۀ مدنی در پروسه های تدوین پالیسی و تصمیم گیری منحیث یک عامل مقدماتی برای مرشوعیت حکومت شناخته
شده ،ولی مکانیزم های عملی جهت مشارکت سازنده و سیستامتیک تر با بخش های مختلف جامعۀ مدنی هنوز هم منحیث
یک کار چالش برانگیز باقی مانده.
این تحقیق مبنی بر بررسی کوتاه منابع ثانویه (ادبیات متنی) و تحقیق منابع اولیه از ماه سپتمرب الی دسمرب سال  2015در
کابل و مزاررشیف 4 ،به تعقیب دو گفتگوهای چندین جانبۀ ذینفعان دایر شده در سطح والیتی و ملی انجام گرفته است.
انگیزۀ گزارش تحقیقی متذکره به اساس سوال هایی که است عبارتند از :جامعۀ مدنی و حکومت چی نقشی را در ترویج
حکومتداری خوب بازی میکند؟ سازمان های جامعۀ مدنی و حکومت در ترویج حکومتداری خوب با کدام چالش ها روبرو
اند؟ و از کدام اسرتاتژی ها جهت ترویج حکومتداری خوب استفاده مینامیند؟
ماهیت بی نظیر این گزارش تحقیقی این است که جامعۀ مدنی را به مفهوم گسرتده تر و جامع معرفی منوده و پیشنهادات
به اساس گفتگو های همه جانبه و فراگیر میان بخش های مختلف بازیگران و سازمان های جامعۀ مدنی و حکومت در
سطوح ملی و محلی میباشد.
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برای معلومات بیشتر پیرامون روش و انتخاب ساحات به قسمت سوم ذیل مراجعه گردد.

«دهۀ تحول» اصطالحی است که توسط حکومت افغانستان برای معرفی اسرتاتژی و پالیسی های در ده سال آینده استفاده میشود .سند کلیدی که به آن مرتبط می شود عبارتند
3
از :جمهوری اسالمی افغانستان «چهارچوب حسابدهی خودکفایی از طریق حسابدهی متقابل( »،کابل :جمهوری اسالمی افغانستان)2015 ،؛ جمهوری اسالمی افغانسنت« .تحقق خودکفایی»
(کنفرانس لندن 4 ،دسمرب ( 2024-transformation-decade2015/6547/http://mfa.gov.af/en/ page ،)2014دسرتسی در  4دسمرب ( ،)2014دسرتسی در  28می )2016؛ و
جمهوری اسالمی افغانستان« ،چهارچوب حسابدهی جانبین توکیو»،
 8 2012 July 8 ,2024-transformation-decade2015/6547/http://mfa.gov.af/en/pageجوالی ( 2012دسرتسی در  28می  .)2016حکومت افغانستان و جامعۀ بین املللی توافق
منودند که یک هیئت مشرتک هامهنگی و نظارت برای هاماهنگی و تطبیق کلی اسرتاتژیک پیامن افغانستان تشکیل گردد که مطابق مصوبه سال  1659شورای امنیت ملل متحد در کنفرانس
لندن تأیید گردید.
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این گزارش تحقیقی مشتمل بر هفت قسمت میباشد .در قسمت دوم ،پس از دیدگاه تاریخی ،خالصۀ از تکامل روابط جامعۀ
مدنی و حکومتداری در افغانستان را به معرفی میگیرد و متعاقب ًا ،مفاهیم کلیدی را تعریف منوده چهارچوب تحلیلی را ارایه
مینامید .در قسمت سوم ،ابعاد روش های این گزارش را بیان مینامید و در قسمت های چهارم ،پنجم و ششم روی نقش ها،
چالش ها ،و اسرتاتژی های سازمان های جامعۀ مدنی و نهاد های حکومتی مبنظور ترویج حسابدهی ،شفافیت ،و جامعیت،
در سطوح ملی و محلی مترکز مینامید .در نهایت ،قسمت هفتم ،جمع بندی و متعاقب ًا یک سلسله پیشنهادات برای حکومت،
جامعۀ مدنی و جامعۀ بین املللی را ارایه میکند.
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2جامعۀ مدنی و روابط حکومتداری

1 11 1توضیحات در بارۀ مشکالت

این گزارش تحقیقی نقش جامعۀ مدنی را در راستای ترویج حکومتداری خوب در افغانستان پس از سال  2001بررسی
مینامید ،اما با مترکز روی سالهای گذشته .گزارش متذکره مبتنی بر شواهد ،پیشنهادات پالیسی را در راستای چگونگی
حصول اطمینان از شناخت رسمی نقش جامعۀ مدنی در پروسه های حکومتداری حکومت افغانستان ارایه میکند .شواهد
این گزارش به اساس تحقیق منابع ابتدایی و گفتگو ها با ذینفعان کلیدی در بخش های مختلف جامعۀ مدنی ،نهادهای
مرتبط حکومتی در سطوح ملی و محلی و متویل کنندگان بین املللی میباشد .با تعقیب یک رویکرد تاریخی ،این گزارش
ماهیت پویای جامعۀ مدنی افغانستان و چگونگی تغییر آن در سالهای متامدی را بیان میکند و نقش ادارات و سازمان
های جامعۀ مدنی و حکومت را در ترویج اصول حکومتداری خوب ،چالش های فرا راه آن و اسرتاتژی های مختلف مورد
استفاده را مورد بحث قرار میدهد .در نهایت ،به اساس این تحقیق ،این گزارش پیشنهادات پالیسی را فراهم میسازد
که در آینده نیاز است تا بوسیلۀ گفتگو های بیشرت با ذینفعان مرتبط در حکومت ،جامعۀ مدنی و سازمان های امدادی
پیگیری گردد.
بدین لحاظ ،اینچنین مطالعات و تحقیق بسیار مهم میباشند چون موضوع را بصورت سیستامتیک تحلیل منوده و فضا را برای
گفتگو های باز میان بازیگران مختلف در حکومت ،جامعۀ مدنی (تقریب ًا متام بخش ها) ،و جامعۀ بین املللی مساعد میسازد تا
بهرتین راه حل ها بصورت کلی جستجو گردد.

2 22 2نقش جامعۀ مدنی در مسیر حکومتداری

مفهوم جامعۀ مدنی ،و درک و ارتباط آن با دولت در دورۀ معارص تغییر منوده است .قبل از قرن  ،18به اساس گفتۀ جان کین
جامعۀ مدنی تقریب ًا محدود به دولت بود 5.ولی ،بعد ًا جامعۀ مدنی "برخالف دولت" تعریف گردید و در اواخر قرون  18و  19در
فلسفه سیاسی ظاهر گردید 6 .بطور مثال ،این مفهوم جز "فلسفه حق" اثر هیگل است که بعد ًا مورد نقد مارکس قرار گرفت7 .
تیوری های مختلف در راستای تعریف جامعۀ مدنی وجود دارد .کوهین و اراتو جامعۀ مدنی را منیحث یک "فضا" تعریف کرده
که مستقل از دولت و مارکیت بوده ،در حالیکه ،دانشمندان چون وان تیل آنرا بحیث سکتور متمرکز بر کار رضاکارانه تعریف
کرده 8 .دیگران چون َاپ هوف ،فکر منی کنند که سازمان های غیر دولتی منایندگی از جامعۀ مدنی کند چون به باور وی
جامعۀ مدنی را میباید منحیث یک "فضای عملیاتی" میان سکتور های عامه و خصوصی دید 9.سلیگمن جامعۀ مدنی را منحیث
یک "الگوی اخالقی که توازن میان عامه و خصوصی را نگهمیدارد" میبیند 10.در سالهای اخیر ،پوتنام جامعۀ مدنی را منحیث
"شبکۀ اتحادیه ها و کاربرد های که فضای دموکراتیک را میان دولت و خانواده محافظت میکند" تعریف کرده11.
قسمیکه بررسی شناخت اصطالح "جامعۀ مدنی" ما را آگاه میسازد ،این اصطالح در زمینۀ ارتباط آن با دولت تعریف یا تفهیم گردیده
است .عالوت ًا ،جایگاه جامعۀ مدنی در روابط حکومتداری از دیر زمان بدینسو مورد بحث دانشمندان و پالیسی سازان بوده .در طول
جنگ رسد و دورۀ بعد از جنگ رسد ،کشور های جنوبی شاهد حرکات فعال جامعۀ مدنی بوده که نتیجۀ مقاومت مردم در برابر رژیم
های استبدادی از اروپای رشقی و اتحاد شوروی سابق الی امریکای التین ،فیلیپین ،و افریقای جنوبی میباشد .در بسیاری این
کشور ها ،جامعۀ مدنی منایانگر "نیروهای جمعی افراد" اند که هدف اصالح نظام سیاسی موجود را دارند 12.قسمیکه تندون و
موهانتی بیان میکنند ،هدف کلیدی متام این حرکات رشد نظام دموکراتیک بوده است.
با گذشت دورۀ بعد از جنگ رسد و حرکت بسوی مداخالت لیربال دولت ،تقویت سازمان های جامعۀ مدنی و گروپ های جامعۀ
مدنی یک بخش عمدۀ مداخالت لیربال در کشورهای جنگ زده را تشکیل داده .استدالل کشور های غربی بخاطر حامیت آنها از
ج(" ،)John Keaneاستبداد و دموکراسی :منشأ تفاوت میان جامعۀ مدنی و دولت" ،1850-1750 ،در جامعۀ مدنی و دولت :دیدگاه های جدید اروپایی ،ویراستار جان
ان کین
5
کین (لندن :ویرسو.35 ،)1988 ،
6

7

میشیل برنهارد (« ،)Michael Bernhardجامعۀ مدنی و گذار دموکراتیک در اروپای رشق مرکزی »،نرشیه ربعوار علوم سیاسی  ،108شامره .308 :)1993( 2

برن هارد (« ،)Bernhardجامعۀ مدنی و گذار دموکراتیک.26-307 ،

کوهین و اندریو اراتو ( )Jean Cohen and Andrew Aratoتیوری سیاسی و جامعۀ مدنی (کامربیج :MA ،مطبعه )1992 ،MIT؛ جان ون تیل ( ،)Jon Van Tilطرح
ج
ان
8
ریزی سکتور سوم :فعالیت داوطلبانه در اقتصاد اجتامعی در حال تغییر (نیو یارک :مرکز بنیاد.)1988 ،

نورمان اپ هوف (« ،)Norman Uphoffچرا سازمان های غیردولتی سکتور سوم نیستند :یک تحلیل سکتوری با بعضی دیدگاه ها روی حسابدهی ،ثبات و ارزیابی »،در فرا تر
9
از گلولۀ جادویی :کارکرد و حسابدهی سازمان های غیردولتی در دنیای بعد از جنگ رسد ،ویراستا مایکل ایدواردس و دیوید هلم (( 30-17 ،)Michael Edwards and David Hulmeلندن،
ارت سکان.)1995 ،
ادم سیلیلگامن (« ،)Adam Seligmanاندیشه جامعۀ مدنی» (پرینستون :مطبعۀ پوهنتون پرنستون ،)1995 ،ذکر شده در راجیش تاندون و رنجیتا موهانتو (Rajesh Tandon
10
 ،)and Ranjita Mohantyجامعۀ مدنی و حکومتاری (دهلی جدید :رسسکریتی.6 ،)2002 ،

رابرت دی .پت نام (« ،)Robert D. Putnamکارا ساخنت دموکراسی :عنعنه های مدنی در ایتالیای مدرن» (مطبعۀ پوهنتون پرینستون ،)1999 ،ذکر شده در تاندون و موهانتی،
11
جامعۀ مدنی و حکومتداری.6 ،

12

تاندون و موهنتی ،جامعۀ مدنی و حکومتداری.7-6 ،

ده سال پس از تصویب قانون اساسی افغانستان :چه مسایلی مطرح اند؟

7

2017

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

جامعۀ مدنی در کشور های جنوبی اینست که اطمینان از دموکراتیک و حسابده بودن نظام حکومتداری یا حاکم این کشور ها در
مقابل نفوس آنها حاصل گردد ،چون یک جامعۀ مدنی فعال میتواند ضامن مشارکت و حسابدهی گردد.
اما ،چنانچه درین گزارش آمده ،مثال افغانستان بیان میکند که این استدالل درمیان کشورها ،سازمان ها و نهاد های دخیل وجود
ندارد .درنتیجه ،حامیت مالی به نظامی در مقابل مردم ملکی و حامیت سازمان های غیردولتی در مقابل بخش های دیگر جامعۀ
مدنی اولویت داده شده که عواقب آن نیز پیچیده تر از مقاصد مورد هدف آن میباشد13.
دخالت های بین املللی پس از سال  2001در افغانستان ،اگرچه در ابتدا با یک تهاجم نظامی در مقابل حملۀ تروریستی  9/11آغاز
گردید ،ولی بعد ها از سوی شورای امنیت ملل متحد منحیث یک دخالت مبنی بر ایجاد دولت و سازمان تصویب و منظور گردید14.
درین پروسه ،یک دیدگاه میان متویل کنندگان بین املللی ،حکومت و مردم عامه شکل گرفته که گویا سازمان های غیردولتی با
متامیت خود معادل جامعۀ مدنی اند .تا حدودی این مربوط میشود به نقش حاکم سازمان های غیردولتی (مخصوص ًا از لحاظ عرضۀ
خدمات) در نبود یک دولت کارا در جریان سالهای 1990؛ همچنین مربوط میشود به شناخت به رسمیت سیاسی بعضی سازمان
های جامعۀ مدنی که منحیث پل میان حکومت و مردم بودند و توسط متویل کنندگان بین املللی حامی سازمان های غیردولتی به
پیامنۀ قویرتمتویل مالی گردیدند .در سالهای پس از  2001در افغانستان ،با وجود که اشکال مختلف سازمان های دینی و سنتی
 چون شوراهای محل ،متفکرین ،گروپ های نویسندگان ،شاعران و هرنمندان ،گروپ های دانشجویان ،گروپ های دینی چونشبکه های تصوفی و مانند آن – وجود داشته 15اما نظریات آنها کم و یا هیچ توجه تصمیم گیرندگان سیاسی را در مقایسه با سازمان
های غیردولتی مبنی بر متویل کنندگان جلب نکرده.

3 33 3سیر تکامل روابط جامعۀ مدنی و حکومتداری در افغانستان :یک بازدید تاریخی

جامعۀ مدنی منیحث یک پدیده و در حقیقت یک تجربۀ رسگردان در افغانستان یک پروسۀ نیرومند را پشت رس گذرانده و معنی و
مفهوم آن در جریان دوره های مختلف تاریخ کشور اشکال مختلف را به خود گرفت .ممکن بسیار دور باشد ،ولی از زمان قرن 19
و اوایل قرن  ،20دانشمندان بازیگران و نهادهای مختلف جامعۀ مدنی را منحیث وصل کنندۀ نظریات مردم به حکومت مرکزی
پنداشته اند.
بطور مثال ،به قول نوید ،در طول قرن  19و اوایل قرن  ،20با وجود توجه اندک که به نقش یک مال که به گفتۀ وی "پاسدار نظام
اسالمی و منایندۀ از جامعۀ مدنی افغانستان میباشد ،وجود داشت ،آنها نقش مهمی را در سیاست های داخلی و روابط افغانستان
با قدرت های خارجی بازی منودند 16".وی به وضاحت بیشرت اضافه منود که مال منحیث یک قوۀ سیاسی در اواخر قرن  19درست
زمانی بود که علامی منتخب حکومت تحت تأثیر نظریات پیرشفتۀ وقت قرار گرفته و خود را با لیربال ها متحد مینمودند 17.با این
حال ،در بسیاری موارد ،علامی دینی در موقف های خود باقی میامندند تا برای پالیسی های اجرایی حکومت شکل مهر الستیکی
را گیرند .این نقش علامی دینی در اواخر قرن  19و اوایل قرن  20نشان میدهد که فضای جامعۀ مدنی آن زمان توسط علامی
دینی پر گردیده بود .یا ،حد اقل در پالیسی های امپراتوری انگلیس و اسناد تاریخی زمان این موضوع رس ً
ام شناسایی شده است.

سالهای بعد با ظهور شبکۀ نخبگان شهری و تحصیل کرده ،مخصوص ًا از اواسط قرن  20به بعد ،پدیدۀ جامعۀ مدنی با یک درک
جدید شکل گرفت .درین دوره ،جامعۀ مدنی ،تحت نفوذ تغییرات گسرتدۀ جهانی و منطقه ای سیاسی قرار گرفته ،با روشنفکران
سکوالر چون متخصصین ،سیاستمداران ،و هرنمندان حاوی تجربۀ نظام مدرن تحصیالت عالی معادل گردید 18.این موضوع
تحرک قبلی را تغییر داد چون بعضی علام و گروپ های دینی توسط شبکه های خارجی (ایاالت متحده امریکا و پاکستان) متویل
میگردیدند تا روشنفکران شهری مرتقی را به کشمکش بکشاند .تهاجم سال  1978شوروی بر افغانستان میتواند نقطۀ عطف این
تغییرات در تعریف بازیگران جامعۀ مدنی باشد .در جریان تهاجم شوروی ( ،)1978-88بازیگران دینی منحیث گروپ های سیاسی
اجتامعی و بعد ًا سیاسی نظامی ظهور منودند .آنها خارج از چوکات دولت فعالیت ،رضوریات و مشکالت مردم را حل مینمودند ،نه
بخاطر مسئولیت که دولت در قبال مردم دارد بلکه به اساس قوم گرایی و وفاداری که از نظام حاکم بین سالهای  1990و اوایل
 2000در سطح محلی دوام داشته است  .درین دوره ،چون جنگ علیه روس به اساس ایده های دینی و ملی گرایی شکل یافته
بود ،این بازیگران بیشرت نقش مخالفین رژیم حاکم را داشتند نه اصالح کنندگان نظام موجود آن زمان را.

ارزال ارشف نعمت« ،حکومتداری خوب در عرص مداخالت لبیرال :روابط حکومتداری در افغانستان پس از سال ( »2001پایان نامه دوکتورا ،.مکتب مطالعات رشق میانه و
13
افرایقایی.)2014 ،
رجوع شود به انتونیو گیستوزی ( ،)Antonio Giustozziامپراتوری های متنوع جنگساالری در افغانستان( 2007-1980 ،لندن :هرست89-88 ،)2009 ،؛ مصوبه سال 1378
14
شورای امنیت ملل متحد ،نومرب « ،2001 ،14در مورد وضعیت افغانستان».
15

کاجا (« ،)Kaja Borchgrevinkبازیگران دینی و جامعۀ مدنی پس از  2001در افغانستان» (اوسلو :انستیتیوت تحقیقی صلح بین المللی.)2007 ،
نوید« ،دولت ،مال ،و پالیسی امپراتوری انگلیس.581 »،

16

مبنظور فرق میان گروپ های سیاسی دینی و بازیگران و سازمان های دینی سنتی رجوع شود به قسمت  5.1ا ذیل.

17

کریستین برگ هارپ ویکن ،ارن سرتاند و کیرین اسک (« ،)Kristian Berg Harpviken, Arne Strand and Karin Askافغانستان و جامعۀ مدنی» (پشارو و برگن :وزارت امور
18
خارجۀ ناروی .)2002 ،نویسندگان یک مقاله انتقادی روی گزارش عفو بین امللل به عنوان «مدافعین حقوق برش در افغانستان :جامعۀ مدنی تخریب گردید» فراهم کردند( ».عفو بین امللل.)1999 ،
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قسمیکه رای بیان منوده ،اصطالح یا پدیدۀ جامعۀ مدنی از سال های  1990بدینسو بیشرت توسط جامعۀ بین املللی جهت ترویج
تغییر سیاسی و اقتصادی در کشور هایی استفاده شده که تحت نظام شوروی سابق بوده و یا در حال بیرون شدن از کشمکش
های جنگ و خشونت بودند 19.استفادۀ این اصطالح منحیث یک ابزار یا وسیلۀ ترویج دموکراسی و حقوق برش ،مخصوص ًا در
فضای پس از سال  2001افغانستان ،میتواند یک تغییر عمده در رابطه به فهم جامعۀ مدنی در چهارچوب افغانستان باشد .در این
مدت ،بحث مبنی بر اصطالح "جامعۀ مدنی" بخش های گسرتده تر جامعۀ مدنی را دربر گرفت .و عم ً
ال عالقۀ متویل کنندگان به
سازمان های غیردولتی جهت رشد دموکراسی و حکومتداری خوب باعث شد تا سازمان های غیردولتی یک نقش برجسته را در میان
سازمان های جامعۀ مدنی بازی کند .در نهایت ،خالی که در طول سالهای جنگ در جامعۀ مدنی مبیان آمده بود ،به مرور زمان
توسط بازیگران دیگر مانند سازمان های غیردولتی بین املللی و بعد ًا توسط سازمان های غیردولتی ملی فعال در بسیج سازی جامعه
و عرضۀ خدمات اساسی در رسارس افغانستان در نبود یک دولت و خدمات کارای آن ،پر گردید 20.از پروژه های زراعت گرفته تا
صحت ،و از پروژه های تعلیمی گرفته تا تولید عاید ،نهاد های بین املللی ( )UNو سازمان های غیردولتی ملی و بین املللی نه تنها
در عرضۀ این خدمات بلکه در بسیج سازی جوامع ،بلند بردن آگاهی در مورد حقوق ،صحت و تعلیم ،و آموزش مردم در راستای
هرنهای حسابده نگهداشنت قدرمتندان نیز نقش فعال را بازی منودند 21.در نتیجه ،اگر جامعۀ مدنی از دیدگاه نقش آن در وصل
منودن صداها ،نگرانی ها ،و تقاضای مردم از حکومت و برعکس تعریف و فهمیده شود ،این مفهوم به مرور زمان تکامل کرده و
در چهارچوب افغانستان یک پدیدۀ جدید یا مبهم منیباشد.
افغانستان پس از سال  2001مورد مداخالت متعدد نظامی ،سیاسی و اقتصادی با متویل مالی و تسهیل بودجه برنامه های مختلف
حاوی اجنداها و منافع های متفاوت قرار گرفت 22.مشخص ًا ،پروژه های متعدد کمکهای انکشافی به اساس حکومتداری خوب
توسط سازمان های غیردولتی ملی و بین املللی تطبیق گردید و یک قسمت عظیم این منابع از مجرای سازمان های غیردولتی
طی مراحل شده که خود منتج به معادل گردیدن جامعۀ مدنی با سازمان های غیردولتی و بازیگران جز این نوع سازمان ها گردید.
در نتیجه ،فهم واضح از ارتباط جامعۀ مدنی و حکومتداری اولین قدم در راستای بررسی نقش سازمان های جامعۀ مدنی در ترویج
حکومتداری خوب ،چالش های فرا راه آن ،و اسرتاتژی مقابله با این چالش ها میباشد .در این گزارش تحقیقی ،هدف این
نیست که تعریف "درست" از جامعۀ مدنی صورت گیرد ،بلکه دانسنت چگونگی تکامل این پدیده به مرور زمان میباشد تا بتوانیم
پیشنهادات پالیسی مبنی بر شواهد را جهت نقش مؤثر سازمان های جامعۀ مدنی در ترویج حسابدهی ،شفافیت و فراگیری در ارتباط
حکومتداری ارایه کنیم.

4 44 4تعریف مفاهیم کلیدی

یک موضوع مهمی که باید در اینجا واضح گردد عبارت از فرق میان حکومت و حکومتداری میباشد .در حالیکه اصطالح اولی
مشخص ًا برمی گردد به یک بخش اجرایوی از بخش های سه گانۀ دولت ،اصطالح دومی عبارت از عمل است که محدود یا
وابسته به فعالیت های سازمان های رسمی دولت منیباشد 23.با اینحال ،حکومتداری در مجموع منحیث "اشکال مختلف نهادینه
شدۀ هامهنگی های اجتامعی جهت تولید و تطبیق قوانین الزامی جمعی ،یا ارایۀ خوبی های دسته جمعی" پنداشته میشود24.
حکومتداری شامل ساختار ها و پروسه ها میگردد .ساختار های حکومتداری عبارت از سازمان ها و بازیگران میباشد ،در حالیکه
پروسه به معنای هامهنگی میان بازیگران در راستای قانون سازی و ارایۀ خوبی های جمعی میباشد25.
بانک جهانی حکومتداری خوب 26را منحیث یک "شیوۀ که قدرت درآن بخاطر مدیریت اقتصادی و اجتامعی منابع یک کشور
مخصوص ًا با دید انکشاف بکار میرود" تعریف میکند 27.برنامه انکشافی ملل متحد تأکید بیشرت روی ابعاد متفاوت حکومتداری چون
"مشارکت ،شفافیت ،و حسابدهی" مؤثر و عادالنه و ترویج حاکمیت قانون مینامید 28.حکومتداری خوب یک مدل حکومتداری
است که حقوق انفرادی شهروندان و منافع عامه را رشد میدهد و یک چهارچوب مؤثر را ایجاد مینامید تا اطمینان از رژیم های
ثابت ،حاکمیت قانون ،ادارۀ مثمر دولت و یک جامعۀ مدنی قوی مستقل از دولت حاصل گردد 29.اسرتاتژی کشور آملان برای
19

اولیور رای (« ،)Olivier Royوضع نامساعد «جامعۀ مدنی» در آسیای مرکزی و «رشق میانۀ بزرگ» ،امور بین امللل  ،81شامره .12-1001 :)2005( 5

20

هارپ ویکن ( )Harpvikenو دیگران« .افغانستان و جامعۀ مدنی».

22

نعمت« ،حکومتداری خوب در عرص مداخالت لبیرال».

21

23
24

رای (« )Royوضع نامساعد «جامعۀ مدنی.

نعمت« ،حکومتداری خوب در عرص مداخالت لبیرال».

تانجا ای .بروزیل و توماس رایس (« ،)Tanja A. Börzel and Thomas Risseحکومتداری بدون یک دولت :آیا نتیجه میدهد؟» تنظیم و حکومتداری  ،4شامره .114 :)2010( 2

25

بورزیل و رایس (« ،)Börzel and Risseحکومتداری بدون یک دولت.114 »،

27

سام اگیر ( ،)Sam Agereترویج حکومتداری خوب :اصول ،کارکرد و دیدگاه ها (لندن :سکرتیت کشور های مشرتک املنافع.3،)2000 ،

29

ملل متحد« ،تعریف مفاهیم و اصطالحات ابتدایی.4 »،

بحث روی حکومتداری خوب از ناکامی بانک جهانی در پالیسی های اقتصادی آن در کشور های افریقایی رسچشمه میگیرد که مشکالتی چون بی کفایتی اداری ،فساد ،عدم
26
حاکمیت قانون و نبود شفافیت منجر به یاد آوری این ملت ها منحیث کشور های حاوی «حکومتداری خراب گردید.

28

ملل متحد« ،تعریف مفاهیم و اصطالحات ابتدایی در حکومتداری و مدیریت عامه» (شورای اقتصادی و اجتامعی ،کمیته متخصصین مدیریت عامه ،دور پنجم.)2006 ،E/C ،

ده سال پس از تصویب قانون اساسی افغانستان :چه مسایلی مطرح اند؟

9

2017

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

افغانستان  201730-2014حکومتداری خوب را در بخش های اولویت خود قرار داده که مترکز بر حاکمیت قانون ،مشارکت سیاسی،
و ادارۀ عامه به عنوان ستون های اساسی ،دارد .این روش ترکیبی اجازه میدهد تا دولت رضوریات و منافع مردم متأثر را در پروسۀ
پالنگذاری و تصمیم گیری 31در حالی به عهده گیرد که شفافیت و حسابدهی را نیز مورد مترکز کلیدی در سطح ملی و محلی قرار
داده باشد.
در فضای فعلی افغانستان ،نویسندگان سعی میکنند ساختار های حکومتداری را در ابعاد رسمی و غیر رسمی درک کنند .با اینحال،
ساختار های حکومتداری معارص افغانستان شامل شوراهای انکشافی محلی ( )CDCدر سطح قریه ،شورای سنتی یا محلی بزرگان،
قومی یا گروپ های دیگر؛ شوراهای در سطح ولسوالی مانند شورای انکشافی ولسوالی ( ،)DDAشوراهای شاروالی ،و دیگر
ساختار های تأسیس یافته جهت ارایۀ پروژه ها و مذاکرۀ اختالفات و منازعات در محالت آن میباشد .ضمن ًا ،ساختار های رسمی
چون گروپ های سیاسی اجتامعی مبنی بر منایندگی سیاسی را دربر دارد که عبارتند از شورا های والیتی که اعضای آن در نتیجۀ
انتخابات ملی انتخاب میگردند و در نهایت ولسی جرگه و مرشانو جرگۀ پارملان که سازمان های ملی و جز شاخۀ مقننه ای دولت
میباشد .تعامل ،مذاکره و ارتباطات میان این ساختار ها و بازیگرانی آن است که بیان کنندۀ تعریف ارتباطات حکومتداری در فضای
پس از سال  2001افغانستان میباشد.
این گزارش جامعۀ مدنی را منحیث یک پدیدۀ اجتامعی و سیاسی قبول میکند که در هر زمینه ،زمان و مکان شامل نهاد ها ،سازمان
ها و گروپ های مختلف میگردد .یا اگر از تعریف تندون و موهانتی استفاده کنیم این پدیده عبارت است از قوای جمعی افرادی
که در حسابده نگهداشنت حکومت و اصالح ساختار ها و نظام حکومتداری نقش بازی میکنند32.
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فضای پس از سال  2001افغانستان قسمی که در عرصۀ ارتباطات گسرتدۀ بین املللی آمده ،منحیث کشوری نیازمند به "بازسازی
مجدد پس از جنگ" یا مداخلۀ اعامر صلح لبیرال تعریف شده 33.این مداخالت وارد شده از سوی کشور های شامل جهانی بر هدف
ترویج لبیرال سازی متام عرصه های اجتامعی سیاسی و اقتصادی در کشور های جنوب ،مخصوص ًا جنگ زده ،میباشد .با اینحال،
اصطالحاتی چون دولت "ضعیف" یا "ناکام" در کشور های که سازمان های دولت آن مانند دولت های مدل غربی کار منیکند ،بکار
برده میشود .هدف مداخالت اعامر صلح لبیرال این است که سازمان های دولتی و اشکال لبیرال دموکراسی و نظام حکومتداری
در چنین کشور ها بسازد؛ قسمی که موضوع افغانستان بوده ،این برای قوای مدخل معمول است که به یک کشور با (اجندا ها و
منافع متعدد) داخل شده اکرث ًا وضعیت های سیاسی و اقتصادی موجود و تاریخ نظام حاکم آنرا نادیده گیرند .این مداخالت منجر
به دست آورد های پیچیدۀ می گردد که منیتوان آنرا منحیث "کامیاب" یا "ناکام" دید بلکه منحیث یک دست آوردی دید که ممکن
مداخالت بین املللی در آغاز هدف آنرا نداشتند34.
زمانی که اجندا های ترویج حکومتداری خوب بدست منی آید ،بعضی دانشمندان و پالیسی سازان پیشنهاد میکنند تا از شیوۀ
"حکومتداری نسبت ًا خوب" استفاده شود که درآن توقعات بلند برای تغییر چنین اجتامعات از طریق ترویج حکومتداری خوب به یک
مدت محدود پائین آورده میشود 35.بطور مثال ،گریندل "حکومتداری نسبت ًا خوب" را منحیث وضعیت حداقل حکومتداری برای
تحقق انکشاف سیاسی و اقتصادی الزم تعریف میکند که برخالف فهرست طویل و دراز نیازمندی های معیاری اجندای سنتی
حکومتداری خوب میباشد 36.به اساس بورگ و اگیر ،روش "صلح نسبت ًا خوب" دولت سازی را منحیث "پروسۀ مبنی بر نخبگان
میان بازیگران بین املللی و نخبگان محلی" میپندارد 37.چالش فرا راه این روش عبارت است از عدم وضاحت در چگونگی تعریف
"نخبگان محلی" و چگونگی اتکا بر این نخبگان محلی که بتواند پروسۀ حکومتداری شفاف و دموکراتیک را تأمین منایند.
بصورت گسرتده تر ،ترویج حکومتداری خوب از طریق مداخالت را میتوان در سه نقطه خالصه منود .اول اینکه مداخالت یا
اقدامات میباید مشکالت را از لحاظ نظام حاکم موجودۀ افغانستان که برخالف نظام دموکراتیک مبنی بر حامیت قومی میباشد،
ببیند و حل کند .دوم ،قسمیکه دکسرن پرسش کرده ،الزم است تا بدانیم آیا حکومت و متویل کنندگان بین املللی ارادۀ سیاسی آنرا
دارد که از درس های آموخته از اقدامات خویش یاد گرفته و راه هایی را پیش گیرند که در تأمین حسابدهی و شفافیت و تقویت
30

وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی فدرال آملان (" ،)BMZاسرتاتژی جدید کشوری برای افغانستان ( "2017-14-2گزارش اسرتاتژی .)2014 ،BMZ ،3

32

تاندون و موهانتی ( ،)Tandon and Mohantyجامعۀ مدنی و حکومتداری .7

 ،BMZاسرتاتژی جدید کشوری برای افغانستان ».2017-2014

31

نعمت« ،حکومتداری خوب در عرص مداخالت لبیرال».

33

ارزال ارشف نعمت« ،توامنندسازی زنان و دخرتان :به چالش کشاندن پدیدۀ آلت ملعبه سازی» (پریزینتیشن ،کنفرانس روی تقویت دولت در افغانستان  :2014-2001آموخنت از
34
گذشته جهت آگاه ساخنت آینده ،جاتام هاوس ،پوهنتون ستانفورد ،و انستیتیوت صلح ایاالت متحده.)2016 ،
دیریک برینکر هوف و رونالد جانسن (« ،)Derick W Brinkerhoff and Ronald Johnsonحکومتداری نسبت ًا خوب در دولت های ضعیف :نقش ارتباطات مرکز و اطراف و
35
حکومت محلی» (پریزینتیشن ،چهارمین کنفرانس اختصاصی بین املللی روی مدیریت عامه و کمک های بین املللی ،انقره 27-23 ،جون .27-23 ،)2008
گریندل« ،مرور حکومتداری نسبت ًا خوب»
36
ماریانو اگیرکریس وان در بوغ (« ،)Mariano Aguirre and Chris van der Borghاعامر صلح ،دولت ها و مرکب »،بروکر ( 2 ،)The Brokerفربوری www. ،2010
37
( thebrokeronline.eu/Articles/Building-peace-states-and-hybridsدسرتسی در  22می .)2015
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سازمان های دولتی بیشرت سازنده باشد 38.و باآلخره ،حکومت افغانستان و متویل کنندگان بین املللی میباید دیدگاه خویش را در
مورد گیرندۀ حامیت حکومت و بین املللی تغییر دهند؛ یعنی مردم منحیث شهروندان و رشکا پنداشته شوند نه گیرنده غیرعامل
اقدامات خارجی.
چهارچوب خودکفایی از طریق حسابدهی متقابل ( )SMAFاز سال  2015روی شش ساحات جهت حصول ثبات سیاسی و اقتصادی
کشور مترکز دارد .این چهارچوب میتواند یک تعهد سیاسی حکومت باشد و دیدگاه واضح را برای بررسی اعامل حکومت افغانستان
در ساحات مختلف ارایه میکند .این ساحات مربوط میشوند بر رشد امنیت و ثبات سیاسی؛ ترویج طرح های مبارزه با فساد؛
حکومتداری؛ حاکمیت قانون؛ حقوق برش؛ بازگرداندن ثبات مالی و منسجم سازی مالی عامه و بانکداری تجارتی؛ اصالح سازی
پالنگذاری و مدیریت انکشافی ،تأمین حقوق انکشافی شهروندان ،و ضامنت انکشاف سکتور خصوصی و رشد و انکشاف فراگیر
با رشاکت های انکشافی و مؤثریت کمک ها 39.اگرچه سند متذکره امضای یک تفاهمنامه میان حکومت و جامعۀ مدنی را منحیث
یکی از دست آورد های سال  2016الزم میدارد 40،اما نیاز است تا از مشورت با جامعۀ مدنی در متام عرصه های ذکر شده در سند
 SMAFو سیستامتیک و پیشگیرانه بودن آن اطمینان حاصل گردد.

این گزارش "حکومتداری نسبت ًا خوب" گریندل را منحیث چهارچوب تحلیل برای بررسی نقش جامعۀ مدنی در ترویج حکومتداری
خوب در افغانستان اساس قرار خواهد داد .اما ،با در نظر داشت محدودیت های متذکرۀ این چهارچوب ،نیاز است تا مشخص ًا
مطابق رشایط افغانستان وفق داده شود 41چنانچه سالهای متامدی جنگ را پشت رس گذشتانده و میان متویل کنندگان بین املللی
عدم وضاحت در مورد اولویت بندی مداخالت و اقدامات آنها در عرصه های مختلف و در بررسی تعهد حکومت افغانستان در انجام
وعده های که به مردم منوده ،میباشد42.

38

مایکل داکسرن (« ،)Michael Daxnerادعای مجدد اینکه افغانستان بسوی ملت متحد شدن روان است؟ »،ژورنال پالیسی جهان  ،28شامره .78-69 :)2011( .2

40

ج اسالمی افغانستان« ،چهارچوب خودکفایی از طریق حسابدهی متقابل.9 »،
مهوری
گریندل« ،مرور حکومتداری نسبت ًا خوب »،تأکید بیشرت روی اهمیت تطبیق این چهارچوب در محیط های مشخص می مناید.

39
41

ج اسالمی افغانستان« ،چهارچوب خودکفایی از طریق حسابدهی متقابل».
مهوری

این تحقیق قس ً
ام به اساس روش چندین بعدی  BMZمبنی بر ارتباطات سازندۀ دولت و جامعه ارایه گردیده .رجوع شود به ( BMZوزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی فدرال
42
آملان)« ،ترویج دولت های بهبود پذیر و ارتباطات سازندۀ دولت و جامعه – مرشوعیت ،شفافیت و حسابدهی» (خاص .)2009 ،BMZ ،168
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3روش تحقیق

این تحقیق توسط دو متخصصین از افغانستان و آملان صورت گرفته .طرح تحقیق شامل بررسی منابع اولیه ،مصاحبه ها با اشخاص
کلیدی(مصاحبه شوندگان) ،رشیک سازی یافته های ابتدایی در یک گفتگو با ذینفعان کلیدی در سطح محلی (مزاررشیف) ،و
ارایۀ پیشنویس اول با پیشنهادات به واسطه گفتگوی دوم در کابل میشود .تیم با بررسی منابع اولیه موجود و گزارش های مبنی بر
نقش جامعۀ مدنی در حکومتداری به اساس فضای پس از سال  2001افغانستان آغاز کرد .یک راهکار برای تحقیق متذکره ایجاد
گردید تا پروسه های بعدی واضح گردد .قابل یادآوری است که این گزارش تحقیقی به هیچ صورت متام کشور را بصورت جامع
دربر ندارد .و این به دلیل محدودیت وقت و چالش های امنیتی موجود در جریان تحقیق ساحوی میباشد.

تحقیق ابتدایی از ماه سپتمرب الی نومرب  2015اجرا گردید .با وجود چالش ها ،تیم تحقیق به این گزارش یک بعد محلی نیز دادند و
شهر مزاررشیف (مرکز بلخ) را منحیث یک ساحۀ منونه مبنظور بررسی پرسش های تحقیق در سطح ملی انتخاب منود .با اینحال،
شهر کابل منحیث مرکز افغانستان و مزاررشیف منحیث مرکز والیتی برای ساحات اساسی مصاحبه ها و گفتگو های این گزارش
تحقیقی انتخاب گردیدند .در مجموع ،به تعداد  30مصاحبه ها با اشخاص کلیدی و چهار بررسی روی گفتگو و گردهامیی ملی
با ذینفعان کلیدی در کابل و مزاررشیف دایر گردید تا ابعاد ملی و محلی پرسش های تحقیقی تحت پوشش قرار داده شود (رجوع
شود به ضمیمه .)1
رشایط شناسایی ذینفعان و موقعیت ها به اساس دانش تیم ،دسرتسی به ساحات امن ،و نیاز پوشش ملی و محلی بوده است.
این گزارش تحقیقی یک روش جامع مشمول بر چندین ذینفعان را پیگیری کرده که درآن شناسایی مصاحبه شوندگان (و اشرتاک
کنندگان در دو گفتگو) از میان حکومت ،سکتور خصوصی ،سازمان های غیردولتی ملی ،سازمان های غیردولتی محلی ،اعضای
شورای والیتی و ولسوالی ،پوهنتون ،گروپ جوانان ،علامی دینی ،و سازمان های آملانی و بین املللی میباشد که کار روی تقویت
جامعۀ مدنی منوده و در ترویج حکومتداری خوب نقش بازی کرده اند.
مصاحبه ها به اساس پرسش های نیمه ساختار یافته بوده که روی سه بخش های عمده مترکز داشت:
•
•

•جامعۀ مدنی چگونه از سوی ذینفعان مختلف درک میشود و کدام نقش را در ترویج حکومتداری خوب بازی میکند؟
•چالش ها و موانع کلیدی جامعۀ مدنی در ترویج حکومتداری خوب کدام ها اند؟

•کدام اسرتاتژی ها توسط ذینفعان مختلف استفاده میشود تا از بازی نقش فعال جامعۀ مدنی در راستای حسابده
بودن ،شفاف بودن و جوابگو بودن به ضروریات مردم از سوی حکومت اطمینان حاصل گردد؟43

یک بخش محوری شیوۀ استفاده شده در این گزارش تحقیقی مبنی بر تسهیل پروسه گفتگو میان ذینفعان مختلف جهت راه اندازی
بحث روی پرسش های متذکره و دریافت پیشنهادات مبنظور رشد نقش جامعۀ مدنی در روابط حکومتداری میباشد .این روش فراگیر
را میتوان منحیث یک مدل برای برقراری مشارکت میان بخش های مختلف حکومت ،جامعۀ مدنی و بازیگران بین املللی قرار داد.
به تعقیب مصاحبه ها با اشخاص کلیدی ،دو گردهامیی گفتگوی عامه با منایندگان بخش های فوق الذکر برگزار گردید تا نظریات
در مورد یافته های ابتدایی و پیشنهادات نهایی رشیک ساخته شود 44.این گفتگو ها در مزاررشیف راه اندازی شد تا یافته های
ابتدایی گزارش بحث گردد و بعد ًا در کابل برگزار گردید تا ذینفعان ملی نظریات روی پیشنویس اول را رشیک سازند ،در وسعت
بخشیدن یافته های تحقیق سهیم گردند و پیشنهادات مسائل گزارش را بررسی منایند .هر دو گفتگو ها ،نه تنها بخاطری جذب
مشارکت اشرتاک کنندگان در تحقیق بلکه بخاطری هدف عمدۀ تسهیل فضا برای بحث و گفتگو ها میان جامعۀ مدنی ،حکومت
و بازیگران بین املللی ،توسط تیم تحقیق رهربی و تسهیل گردید.
افغانستان از سال  2001بدینسو یکی از سخت ترین سالها را سپری کرده که روی ابعاد مختلف روابط حکومتداری و انکشافی و
بطور مشخص بر ابعاد مختلف این گزارش تأثیرات خود را داشته .مشخص ًا ،محدودیت های زمانی و آشفتگی رستارسی وضعیت
سیاسی و امنیتی در مناطق شامل افغانستان مانع وسعت کار این پروژه در مناطق بیرون از کابل و مزاررشیف گردید؛ والیا تیکه
تیم تحقیق توانست از نزدیک بازدید کرده تحقیق ابتدایی را انجام دهد .اگرچه روابط کلی جامعۀ مدنی و حکومتداری ممکن در
مناطق و ساحات متباقی به پیامنۀ عظیم متفاوت نباشد ،ولی تیم تحقیق ایرنا قبول دارد که بعضی یافته ها و پیشنهادات ممکن
مناسب متام سازمان ها ،ادارات دولتی و بازیگران در رستارس افغانستان نخواهد باشد .تیم تحقیق از روش قرار دادن مزاررشیف
منحیث منونه کار گرفته ولی حکومتداری ،و خصوصیات سیاسی ،اقتصادی ،و فرهنگی کلی این شهر بدون شک منیتواند بصورت
عموم منایندگی از روابط پیرامون مرکز افغانستان مناید.
43

این پرسش ها مبنی بر سواالت گستردۀ تحقیق انکشاف گردیده اند.

گفتگوی مزاررشیف در  8اکتوبر  2015با مجموع  38اشرتاک کننده برگزار گردید .گفتگوی کابل در  21دسمرب  2015با  35اشرتاک کننده برگزار گردید که در آن اعضای شورای
44
والیتی و ولسوالی در یک میز با مسئولین ارشد حکومتی از سکتور های مختلف حضور داشتند.
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4نقش جامعۀ مدنی در روابط حکومتداری

در قسمت فوق این گزارش تذکر داده شد که چگونه درک جامعۀ مدنی در افغانستان در قرن گذشته تغییر و تکامل منوده است .در
یک و نیم دهۀ گذشتۀ اخیر ،تعریف یا درک جامعۀ مدنی ،به اساس شواهد ،عمدت ًا محدود به سازمان های غیردولتی بوده اگرچه
در واقعیت نیاز به این معنی منیباشد که گویا سازمان های غیردولتی یگانه بازیگران جامعۀ مدنی باشند.
در جریان تحقیق این گزارش ،بازیگران مختلف از جامعۀ مدنی برداشت های متفاوت داشتند .بطور مثال ،یک فعال مستقل جامعۀ
مدنی ایرنا منحیث یک چهارچوب دموکراتیک برای متام ساختار ها و سازمان های فعال در خارج از حکومت می پنداشت که هدف
آنها بهبود وضعیت زندگی مردم و نظارت فعالیت های حکومت میباشد 45.یک کارمند حکومت تذکر داد که زمانیکه یک دستۀ از افراد
مبنظور یک هدف گرد هم جمع میشوند ،این عمل آنها یک عمل جامعۀ مدنی پنداشته میشود46.به گفتۀ یکی از اعضای پارملان
بلخ ،تعریف جامعۀ مدنی نباید محدود به سازمان های غیردولتی ،افراد یا ساختار های نیمه رسمی باشد؛ وی خاطر نشان کرد که
اشکال متداوم و باثبات سازمان های جامعۀ مدنی شورا های سنتی اند که در تصمیم گیری محلی سهم میگیرند و در تصمیم گیری
در سطح گسرتده تر سیاسی ملی نفوذ دارند 47.یکی از آگاهان زن که نقش دوگانه را در ارایۀ مشورت به رئیس جمهور و رهربی
سازمان غیردولتی در عرصۀ دادخواهی بازی میکند ،بر اهمیت نقش جامعۀ مدنی پیرامون تطبیق فشار باالی کارکرد های حکومت
بوسیلۀ تظاهرات و انتقاد بر فعالیت های آنان ،و تأثیر گذاشنت روی پالیسی ها و تصمیم گیری از راه های سازنده اشاره منود.
یک رهرب علمی و سیاسی چنین استدالل کرد که جناح های سیاسی میتواند جز سازمان های جامعۀ مدنی باشند اما در رشایطی
که آنها در شاخۀ اجرایوی دولت مرصوف فعالیت نباشند 48.در سکتور خصوصی نیز فضا برای جامعۀ مدنی وجود دارد که از حقوق و
نگرانی های تاجران و بازیگران بازرگانی دفاع میکند و از زمینه سازی هایی چون ابتکار مشارکت خصوصی و عامه بخاطر تأثیرات
اجتامعی اقتصادی آن نظارت مینامید 49.این تعاریف گوناگون جامعۀ مدنی و نقش آن منایانگر تحقیقات قبلی روی تعریف سازمان
های جامعۀ مدنی میباشد که نه تنها شامل سازمان های غیردولتی افغانی و بین املللی می گردد بلکه دیگر اتحادیه های اجتامعی،
دینی ،زنان ،جوانان ،هرنی و تجاری ،و گروپ های سنتی ،قومی و قبیلوی ،و دیگران فعال در پیرشفت یک منافع مشرتک یا هدف
عامه را نیز دربر دارد .در افغانستان ،جامعۀ مدنی میتواند در تعریف خود شورا ها ،جرگه ها ،شورا های انکشافی محلی ،ساختار ها
و بازیگران سنتی ،و منایندگانی چون علام ،ملک ها ،فعاالن و هرنمندان انفرادی ،و رسانه ها و تحلیل گران مستقل را نیز داشته
باشد 50.بطور خلص ،درحالیکه معرفی یک تعریف کلی جامعۀ مدنی مهم پنداشته میشود ،با اینحال شناسایی دیدگاه و برداشت
های مختلف بازیگران متفاوت در رابطه به جامعۀ مدنی و نقش آن در روابط حکومتداری خوب نیز مهم میباشد.

45

مصاحبه با شخص کلیدی ،فعال جامعۀ مدنی ،کابل 15 ،سپتمرب .2015

47

مصاحبه با شخص کلیدی ،عضو پارملان از بلخ ،کابل 12 ،سپتمرب  .2015رجوع شود به آریه نجات ،کرستوف گوستونی ( ،)Kristof Gosztonyiبصیر فدا و جان کوهلر (Jan

48

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهربی اکادمیک و سیاسی افغانستان ،کابل 15 ،سپتمرب .2015

46

مصاحبه با شخص کلیدی ،مسئول ارشد حکومت ،کابل 8 ،سپتمرب .2015

« )Koehlerحکومتداری محلی در افغانستان :امور دولت و آیندۀ منایندگی ولسوالی و قریه» (کابل :مرکز تحقیق و ارزیابی افغانستان و وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی فدرال آملان.

49

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب انکشاف سکتور خصوصی ،کابل 1 ،نومرب .2015

حلیم فدایی« ،جامعۀ مدنی از دیدگاه افغان ها :گزارش بحث میزمدور روی ارزیابی جامعۀ مدنی افغانستان» (کابل)2006 ،Counterpart International :؛ ایلیزابیت وینرت
50
(" ،)Elizabeth Winterانکشاف جامعۀ مدنی در افغانستان" (پوهنتون علوم اقتصادی و سیاسی لندن ،مرکز جامعۀ مدنی ،و برنامه اقدامات غیردولتی عامۀ .)2010 ،ESRC
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1 11 1جامعۀ مدنی افغانستان پس از سال 2001
هر سازمان یا اتحادیه ای که جز یا متویل شدۀ حکومت افغانستان منی باشد ،میباید منحیث بخشی از جامعۀ مدنی
پنداشته شود .اتحادیۀ خربنگاران ،سازمان های دینی ،اتحادیۀ کارگران ،انجمن استادان ،خربنگاران مستقل ،تحلیل
گران ،سازمان های حقوق برش ،شورا های محلی و منطقوی 51...

پس از بحث روی اینکه درک جامعۀ مدنی افغانستان چگونه در گذشته تکامل منوده؛ درین بخش یک تحلیل خالصه از گروپ ها،
سازمان ها و تنظیامت مختلف منحیث منایندگان جامعۀ مدنی افغانستان پس از سال  2001ارایه میگردد.

سازمان های غیردولتی

در مجموع ،قسمیکه از گزارش معلوم است ،سازمان های غیردولتی از میان سازمان های جامعۀ مدنی ،نقش حاکم را در راستای
ترسیع ابعاد مختلف پروسه های حکومتداری بازی منوده است .بطور مثال ،بعضی سازمان های غیردولتی در افزایش آگاهی حقوق
و تعلیم مدنی ،بسیج اجتامعات جهت مشارکت سازنده در گفتگو و دادخواهی ها با حکومت و متویل کنندگان بین املللی ،و عرضۀ
خدمات پیرامون ترویج حکومتداری خوب پیشقدم بودند .عالوت ًا ،برخی سازمان های غیردولتی ملی نیز با حامیه و تسهیل عظیم برنامه
های متویل شده از سوی دولت مانند برنامه همبستگی ملی ( )NSPبا پوشش ملی سهیم گردیدند .نقش سازمان های غیردولتی ملی
منحیث تسهیل کنندگان تطبیق کلی برنامۀ ملی متذکره مهم بود ،مخصوص ًا در اوایل سالهای پس از  2001که درست زمانی بود که
روابط حکومت مرکزی با جوامع محل تقریب ًا وجود نداشت و حکومت نیز در راستای منابع برشی کام ً
ال ناتوان در بسیج سازی و تفهیم
جامعه ،و تطبیق پروژه های زیربنایی روستایی بود .اتکا روی سازمان های غیردولتی منحیث رشکای تسهیل کنندۀ برنامه همبستگی ملی
به این معنی بود که حکومت در رسیدن به برخی از دور افتاده ترین قریه جات و اجتامعات در رسارس افغانستان مؤفق گردیده بود52.
مثال دیگر نقش زنان درجهت حامیت برای ترتیب قانون منع خشونت علیه زنان میباشد 53.با وجود اینکه مرشوعیت این قانون
توسط حکم ریاست جمهوری حاصل گردید ،در حالیکه نتوانست تصویب پارملان را بدست آورد ،تهیه ،اصالحات و بررسی های
مرحلۀ ابتدایی و اجرای آموزش ها و کمپاین های آگاهی تعلیامت حقوقی جهت ترویج این قانون نشان میدهد که این قانون
میتواند منونه ای از ترویج حاکمیت قانون و تقویت جوانب قانونی حکومتداری از سوی سازمان های غیردولتی باشد54.
بعضی سازمان های غیردولتی در رسانه ها و سکتور حقوق برش نیز نقش مهمی را در معرفی و تصویب قانون دسرتسی به اطالعات
(توشیح شده توسط رئیس جمهور در دسمرب  )2014بازی منودند .این قانون منایانگر مکانیزمی است که مثرۀ سالها کمپاین
دادخواهی درازمدت میباشد .بعضی اهداف آن تأمین حق دسرتسی به اطالعات از نهاد های حکومتی و غیرحکومتی برای متام
شهروندان ،تأمین شفافیت و حسابدهی در روش سازمان های حکومتی و غیرحکومتی و تنظیم طی مراحل درخواست و ارایۀ
اطالعات (مادۀ  )2میباشد .با استفاده ازین قانون ،مردم میتوانند دسرتسی به بودجه های دولت و عامه داشته باشند و مسئولین
میباید اطالعات را با خربنگاران و شهروندان رشیک سازند .طوریکه تطبیق این قانون یک چالش بزرگ را در پیش دارد ،یک قوۀ
مشرتک کاری با دفرت ریاست جمهوری و جامعۀ مدنی ایجاد گردید تا اجراآت آنرا نظارت مناید.

توامنندی کلی فعالیت های سازمان های غیردولتی و اهمیت کار آنها عمدت ًا به دلیل دسرتسی آنها به منابع مالی و تخنیکی مرتبط
که از سوی متویل کنندگان بین املللی ،مشخص ًا از منبع غربی ،به سازمان های جامعۀ مدنی مهیا گردیده است.

نهاد ها و بازیگران دینی

نهاد ها (مساجد ،حسینیه ،مدرسه و شورای علام) و بازیگران دینی (علامی دین ،مال ها ،اعضای شورای دینی) 55نیز در طول
یک و نیم دهه گذشته در توجیه سازی و مدرک سازی دینی برای پروسه های ملی پیرامون پیاده سازی دموکراسی و ارتباطات
حکومتداری فعال بوده اند .با اینحال ،میباید میان گروپ و نهاد های سیاسی دینی و بازیگران و نهاد های سنتی دینی فرقی
باید قایل شد 56.کارکرد اولی قسمی است که عمدت ًا ایدئولوژیکی و هدفمند بسیج سازی مردم (مشخص ًا جوانان) از طریق تفسیر
مصاحبه با شخص کلیدی ،خربنگار آزاد افغانی ،ایاالت متحده امریکا (از طریق ایمیل) 1 ،اکتوبر .2015

51

نعمت« ،حکومتداری خوب در عرص مداخالت لبیرال».

52

برای جزئیات بیشرت پیرامون پروسۀ تدوین قانون منع خشونت علیه زن ،رجوع شود به تورن ویل پین من چهودری ( ،)Torunn Wimpelmann Chaudharyارزال ارشف
53
نعمت و آسرتی سهرکی (« ،)Astri Suhrkeرشد حقوق زن در افغانستان :ردپای مبهم غرب »،در یک صلح لبیرال؟ مشکالت و اقدامات ایجاد صلح ،ویراستار سوسانا کمپ بیل (Susanna
 ،)Campbellدیوید چاندلر ( )David Chandlerو میرا ساباراتنام (( 20-106 ،)Meera Sabaratnamلندن ،نیو یارک ،زید بوکس.)2011 ،
54

یادداشت های بررسی گرفته شده از گفتگوی مزاررشیف 8 ،اکتوبر .2015

56

عثامن در مورد روند فعلی فلسفۀ اسالم گرایی تفصیالت فراهم کرد که چهار گروپی اند منحیث یک سازمان یا گروپ از دین (اسالم) منحیث اساس ائدیولوژیکی مبنظور بسیج

درین گزارش ،سازمان های دینی اشاره به مساجد ،حسینیه (جاییکه مردان و زنان به مناز جامعت و دیگر مراسم دینی گرد هم می آیند) ،مدرسه (مکاتب دینی) ،و شوری علام
55
(شورا های دینی) میباشند .بازیگران دینی شامل علامی دینی ،مال ها ،و اعضای شورای علام می گردد .سازمان ها و بازیگران دینی سنتی عموم ًا عبارتند از آن سازمان ها و بازیگران که بصورت
تاریخی جز جامعۀ مدنی بوده اند.
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افراطی و محدود اسالم بوده ،و دومی آن رشیک قوی سازمان های غیردولتی و دیگر گروپ های جامعۀ مدنی در راستای حامیت
و تأیید کار آنها از دیدگاه اسالم میباشد .علیرغم ان ،بسیاری هنوز هم باورمند اند که حکومت و رشکای بین املللی توجۀ کم در
ساخنت رشاکت مستقیم و نزدیک تر با سازمان های دینی بصورت سیستامتیک داشته اند 57.در مجموع ،این بازیگران دینی اکرث ًا
در پروسه های ملی چون طرح قانون اساسی ،انتخابات ،تطبیق واکسین ،کمپاین های تعلیمی و مانند آن همکاری مینامیند58.
طوریکه یکی از علامی دینی در گفتگوی مزاررشیف پیشنهاد کرده گفت که خوب میبود اگر مفاهیم و تفاسیر مرتبط به حکومتداری
خوب مطابق فهم مردم معرفی گردند و به مراجع اسالمی ربط داده شوند تا مطابق محیط و بیشرت قابل درک مردم گردد 59.استفاده
از مساجد محل و بازیگران دینی مانند مال ها و اعضای شورای دینی منحیث نقطۀ آغاز کار و شخص مرکزی ارتباط دهنده در هنگام
معرفی یک برنامه یا پروژه ی در یک محل برای بسیاری سازمان های غیردولتی معمول بوده است.

سازمان های اجتامعی

سازمان های اجتامعی مثال دیگر میباشند .بصورت تخنیکی ،این سازمان ها با وزارت عدلیه راجسرت اند .به اساس وبسایت آنها،
 1،913سازمان و انجمن های اجتامعی بصورت رسمی ثبت حکومت اند60.
چوکات  :1مشارکت سکتور خصوصی و جامعۀ مدنی
"سپتمرب  ،2015 ،1کابل – حرکت – سازمان رسمایه گذاری تجهیزات اقلیمی و دیدبان شفافیت افغانستان کنفرانس ملی رهربان دینی (علام) یی را که جز پروژه
حرکت بسوی شفافیت بود ،در کابل روز سه شنبه راه اندازی منودند .هدف این پروژه پیوسنت رهربان دینی و دیگر متنفذان عامه جهت بلند بردن آگاهی در مورد
فساد و تشویق اقدامات خنثی کنندۀ آن از ریشه با استفاده از دسرتسی مستقیم و وسیله های ارتباطات جمعی مانند گفتگو های عامه ،رادیو ،تلویزیون ،رسانه های
اجتامعی و وبسایت میباشد .کنفرانس متذکره جز کلیدی این کوشش بود .رئیس جمهور حکومت وحدت ملی افغانستان محمد ارشف غنی در این کنفرانس در حضور
 400علامی دینی از رسارس کشور اشرتاک منود .رئیس جمهور غنی در بیانیۀ خویش فساد را به شدت محکوم منوده گفت که یک "جهاد ملی" برای مبارزه با این
رسطان که دامنگیر ماست ،نیاز است .وی اضافه منود که "اگر فساد بشکل یک پدیدۀ سازمان یافته در آید به یک "زخم رسطانی" که وجود ملت ما را تهدید کند،
مبدل میگردد ".وی تأکید منود که رهربان دینی و علام با حکومت در راستای مبارزه با فساد همکاری منایند .رئیس جمهور غنی گفت که عامل فساد عبارتند از:
قرارداد های خریداری ،قباله های غیررسمی ملکیت ها ،معادن ،مواد مخدر ،گمرکات و قوم گرایی در حکومت".

منبع« :رئیس جمهور غنی در حال بحث روی فساد در کنفرانس ملی رهربان دینی (علام) – حرکت بسوی پروژۀ حرکت»،
حرکت 1 ،سپتمرب ( html.http://www. harakat.af/news40f2015072037 ،2015دسرتسی در  4نومرب .)2015

تفاوت عمده میان سازمان های اجتامعی و سازمان های غیردولتی این است که اولی منیتواند بودجۀ متویل کنندگان را کسب کند
یا مصارف بودجوی برای پروژه های انکشافی داشته باشد .نقش آنها عمدت ًا رشد فرهنگ رضاکارانه و تقویت فعالیت های پیرامون
تعلیم ،حسابدهی ،شفافیت و فراگیری حکومت میباشد .با اینحال ،زمانیکه فهرست سازمان های اجتامعی ثبت شده بررسی گردد،
دیده میشود که انگیزه های آنها متنوع میباشد مانند :افکار ایدئولوژیکی ،رسچشمه های قومی ،سن (مانند جوانان و بزرگساالن)،
جنسیت (زنان) ،ورزش ،موقعیت جغرافیایی (قریه ،شهری ،روستایی) ،تجارت های مسلکی ،و امثال آن .بطور مثال ،یک سازمان
اجتامعی در شهر بامیان و بعضی ولسوالی های آن یک کتابخانۀ کوچک محلی را بواسطۀ کمپاین های رضاکار ایجاد کردند .این
کتابخانه حاال برای مردم قریه کتاب ها و ژورنال ها فراهم میسازد .ساختامن کتابخانه نیز بخاطر مالقات و بحث روی عناوین
اجتامعی و فرهنگی استفاده میشود61.
سازی سیاسی خویش استفاده می منایند .رجوع شود به برهان عثامن« ،فراتر از جهاد و سنت گرایی فعاالن اسالمی نسل جدید افغانستان» (گزارش موضوعی ،شبکه تحلیل افغانستان.)2015 ،

میرویس وردک ،ادریس زمان ،و کنشکا نوابی« ،نقش و کار جامعۀ مدنی دینی در افغانستان :مطالعۀ موردی از سعیدآباد و کندز» (کابل :همکاری برای صلح و وحدت)2007 ،؛
57
مصاحبه با شخص کلیدی ،عامل دینی ،کابل 18 ،اکتوبر .2015
58
59

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب سازمان های غیردولتی 16 ،اکتوبر .2015
مصاحبه با شخص کلیدی ،عامل دینی ،کابل 18 ،اکتوبر .2015

وزارت عدلیه« ،جمعیت ها (اتحادیه ها)2013 ،1701/http://moj.gov.af/fa/page/registered-political-parties-and- social-organizations ،2013 »،
60
(دسرتسی در  1می .)2016
61

به اساس تحقیق دکرتای نویسنده در کوهستان های مرکزی .برای جزئیات بیشرت رجوع شود به نعمت« ،حکومتداری خوب در عرص مداخالت لبیرال».
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

سکتور خصوصی

برخی قسمت های سکتور خصوصی نیز شامل جامعۀ مدنی میگردد ،مخصوص ًا اتحادیه های تاجران ،انجمن های تجارت ،شبکه
هایی مانند "حرکت" که هدف آن بهبود بخشیدن فضای تجارتی با برطرف منودن موانع فرا راه اجتامعات تجارتی در افغانستان
میباشد 62.دفاع از حقوق تاجران بواسطۀ اتحادیه ها و سازمان هایی در نظام قضایی یکی از ابعاد دیگری کار های آنها میباشد .در
جریان این گزارش ،تیم مربوطه مثال هایی را یافتند که تاجران افغان مکلفیت مالیۀ دینی یا زکات خویش را منحیث کار خیریه
براه انداخته بودند .بطور مثال ،یک تجارت پیشه در مزاررشیف نقش خویش در حامیه و تنظیم ازدواج های جمعی ،فراهم سازی
کمک غذایی برای مهاجرین کندز و مانند آن را بیان منود .در داخل این سکتور ،یک گروپ دیگر ،مشخص ًا گروپی از متشبثین
نسل جوانرت در حال ظهور اند که مهارت های مبتکرانه ای را در عرصۀ هرنها ،موسیقی ،تکنالوژی معلوماتی و مانند آن جهت رشد
ارزش ها و انگیزه های اجتامعی تجهیز مینامیند .با اینحال ،طوریکه سیارلی و دیگران اشاره منوده اند ،متام این بخش های
تشبث اجتامعی سکتور خصوصی کمرت مورد تحقیق قرار گرفته است63.

شورا های سنتی

شورا های سنتی ،مخصوص ًا در سطح محل ،یک موقف چندگانه را میان جامعۀ مدنی و حکومتداری دارند .اعضای شورا های سنتی
از یکسو در ادارۀ محالت خود سهم میگیرند و از سوی دیگر ،فراتر از موضع خود در راستای دولت و دیگر بازیگران ،انعکاس دهندۀ
صدای اجتامعات خود میشوند 64.تاریخ افغانستان وابسته به تاریخ جرگه ها (اصطالح دری یا پشتو برای شورا) یا شورا ها (اصطالح
عربی معادل جرگه) میباشد .هارپ ویکن و دیگران حالت فعلی شورا های انکشافی محلی قریه جات را به تکامل اشکال سنتی
شورا ها به سوی شورا های مدرن تشبیه کرده اند65.
جدول  1ذیل خصوصیات ،اهداف ،و طرز شورا های سنتی و مدرن را خالصه منوده تفاوت میان شورا های سنتی یی را که بیشرت
"آزاد" بوده با شورا های مدرن که نسبت ًا "قید" اند از لحاظ کار مقایسه منوده است.
جدول  :1تکامل شورا های سنتی

66

عضویت

شورا های “آزاد” سنتی

شورا های “قید” مدرن

خصوصیات

سن ،رقابت دینی ،قدرت اقتصادی یا اجتامعی
متاس با مقامات

انکشاف دیدگاه ،تعلیم مدرن ،منایندۀ متام نفوس
متاس با ادارات

مقاصد

حل مشکالت – حل منازعات

پالنگذاری ،تطبیق ،و اجرای پروژه های محلی (وابسته به اجتامع
محل)

طرز کار

واکنشی

فعال

شورا های سنتی اساس ًا در حل منازعات و تسهیل اقدامات متفاوت انکشافی در اجتامعات خود میباشند .بازیگران و سازمان های
دینی مانند مال ها ،شورا های علامی دینی ،یا شورای علام ،نیز نقش مهمی را در راستای حامیت و همکاری با حکومت یا انتقاد
علیه برخی اقدامات حکومت بازی مینامیند .تحلیل عمیق بازیگران دینی در روابط حکومتداری فراتر از حدود این گزارش میباشد،
ولی چیزیکه در اینجا میتوان تذکر داد این است که هر دو حکومت و بازیگران دینی با مردم تعامل کرده ارتباط برقرار مینامیند و
یک دیگر را منحیث توجیه اعامل شان استفاده مینامیند و مرشوعیت خویش را اینچنین حاصل کرده مردم را رهربی مینامیند.

62

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب انکشاف سکتور خصوصی ،کابل 1 ،نومرب .2015

64

نعمت" ،حکومتداری خوب در عرص مداخالت لبیرال".

بطور مثال رجوع شود به ،تاموسو سیارلی ( ،)Tommaso Ciarliسعید پارتو ( )Saeed Partoو ماریا ساوونا (« ،)Maria Savonaکشمکش و تشبث در افغانستان» (هیل
63
سینکی.)2009 ،UNU-WIDER :
هارپ ویکن ( )Harpvikenو دیگران« .افغانستان و جامعۀ مدنی».

65

هارپ ویکن ( )Harpvikenو دیگران" .افغانستان و جامعۀ مدنی.6 "،
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رسانه های مستقل

رسانه های مستقل یکی از فعال ترین بخش جامعۀ مدنی اند که هم در نقش افشا کنندۀ فساد ،قوم گرایی ،و حکومتداری ضعیف
و هم در نقش رشد حکومتداری دموکراتیک و موقف قوی جامعۀ مدنی در روابط حکومتداری بازی می کند 67.سکتور رسانه های
شامل رادیو ،تلویزیون ،و رسانه های چاپی میگردد .در طی چندین سال گذشته ،استفادۀ رسانه های اجتامعی بسیار معمول
گردیده ،مخصوص ًا در میان جوانان شهری .قابل مالظه است که رشد سکتور رسانه ها از زمان سال  2001تا حد زیاد متکی به
کمک های خارجی بوده است .با اینحال ،برخی از تولیدات بزرگ رسانه ها توانستند بقای درازمدت خویش را با استفاده از روش
های مبتکر تأمین منایند .سازمان ها و ابتکاراتی متفاوت وجود دارد که برای محافظت خربنگاران ،آزادی بیان و مکانیزم های
حسابدهی رسانه ها استفاده میشوند .ازینکه رادیو یکی از به دسرتس ترین نوع رسانه برای اکرثیت مردم افغانستان میباشد ،مثال
هایی گوناگونی پیرامون استفادۀ برنامه ریزی رادیو جهت نرش پیام های دادخواهی در رسارس کشور وجود داشته است .یکی از
مثال های که در یک ارزیابی قبلی ذکر گردیده عبارت از طنین یا شبکۀ ایستگاه های رادیوی محلی میباشد .این شبکه به ۵۰٪
نفوس دسرتسی دارد و هدف آن روی برنامه های همکاری انکشافی با ایجاد فضا برای شنونده و کارکنان کمک ها متمرکز میباشد
تا مسائل حسابدهی و مؤثریت پروژه ها را در مظهر عام بحث منایند68.

اکادمی افغان

در مقایسه با بخش های دیگر جامعۀ مدنی ،جامعه اکادمیک افغانستان در ایجاد درک پیرامون مفاهیم دموکراتیک نسبت ًا ضعیف
بوده و اینکه چگونه این مفهوم میشد از طریق نصاب تعلیمی تحصیالت عالی مطالعه ،تحلیل و معرفی میگردید .در کابل ،یک
استاد پوهنتون نبود منابع معترب به دلیل موانع لسانی ،تجهیزات محدود ،و کیفیت پائین کارمندان تدریسی را منحیث چالش هایی
خواند که فرا راه معرفی مفاهیم نسبت ًا جدید قرار میگیرد 69.در گفتگوی مزاررشیف ،یک عامل دینی اهمیت ترکیب مفاهیم نسبت ًا
جدید را در نصاب تعلیمی مهم خواند تا نسل های جوان تر در مورد آن زودتر بیآموزند70.

سازمان های غیردولتی محلی

سازمان های غیردولتی محلی و یا شورا های انکشافی محلی نیز به مرکز عمدۀ تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنایی در جوامع
خویش مبدل گردیده اند .در میان سازمان های غیردولتی محلی ،شورا های انکشافی محلی به شکل خاص نقش دوگانۀ
حکومتداری (همچون دخیل بودن در تصمیم گیری قریه درعرصۀ مشکالت آنها) و جامعۀ مدنی (مانند مطرح ساخنت نگرانی ها و
تقاضای قریه در سطح قریه ،ولسوالی و ملی) را بازی می کنند.
چوکات  :۲یک ابتکار محلی :صندوق شکایت توسط سازمان جامعۀ مدنی ولسوالی
تأسیس یک صندوق شکایت توسط سازمان جامعۀ مدنی ولسوالی در ولسوالی بلخ میتواند یک مثال خوب رسیدگی به مشکالت مردم
باشد .یک عضو شورای ولسوالی در مثال ذیل آورد که :یک دخرت جوان یک نامه ای در صندوق انداخت که والدین اش به وی اجازۀ
رفنت به مکتب را منی دهد .منایندۀ جامعۀ مدنی قضیه را مورد بررسی گرفت و با خانواده اش صحبت منود .بعد از مشورت فامیل اش
راضی شد که دخرتش به مکتب رود.

سازمان های جامعۀ مدنی در ساختار محلی و قریه ،سایر قریه ها را را با دولت وصل میکند و سعی مینامید تا کیفیت خدمات دولت
را در اجتامعات آنها بدون آنکه با آن رقابت کند ،تقویت بخشد .ولی ،در نبود تفویض پربار صالحیت در سطوح محلی ،ارتباط دادن
پالنگذاری اجتامع از طریق ولسوالی ها و والیات با پالنگذاری عامۀ قوی و متمرکز و تخصیص منابع دشوار میباشد71.
در شهر ،گروپ های مختلف منافعه یی نیز شامل شورا های مدرن میشود .ولی معلوم نیست که آیا متام فعالیت های این گروپ
ها به کلی سازگار با اهداف جامعۀ مدنی ،که خود نیاز به مطالعه عمیق دارد ،میباشد یا خیر .با اینحال وجود و فعال بودن این نهاد
ها و گروپ های منافعه یی در داخل چهارچوب جامعۀ مدنی افغانستان میباید در اینجا تصدیق گردد.

قابل مالظه است که مانند دیگر محیط ها ،افغانستان نیز دارای رسانه های دولتی و متویل شده میباشد ،اما درینجا هدف برجسته منودن نقش رسانه ها منحیث یک شکل جامعۀ
67
مدنی در رشد حسابدهی و حکومتداری خوب می باشد.
68

فدایی « ،جامعۀ مدنی از دیدگاه افغان ها.32 »،

70

یادداشت های بررسی گرفته شده از گفتگوی مزاررشیف 8 ،اکتوبر .2015

69

71

مصاحبه با شخص کلیدی ،استاد پوهنتون ،کابل 15 ،سپتمرب .2015
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

2 22 2نقش حکومت در فراهم سازی زمینه برای سازمان های جامعۀ مدنی
در یک نظام که مرشوعیت حکومت به اساس رأی آزاد و مستقیم مردم آن باشد ،حکومت مکلف است تا زمینه پربار و فعال مبنظور
رساندن صدا ها و نگرانی های سازمان ها و بازیگران جامعۀ مدنی را در فعالیت های همه روزۀ حکومتداری مساعد سازد .به هر
اندازه ای که جامعۀ مدنی در یک کشور مستقل تر ،زنده تر و فعال تر گردد ،به هامن اندازه مرشوعیت حکومت بزرگ تر میگردد.
ولی در کشور های حاوی نظام های موروثی (جدید) که فقط دموکراسی لبیرال در آن میتواند جایگزین نظام قوم گرایی حکومتداری
از طریق حامیت بین املللی سیاسی ،نظامی و مالی گردد؛ ارتباطات کلی حکومتداری و جامعۀ مدنی در نهایت کمرت باثبات و روان
میامند ،و نقش جامعۀ مدنی در رشد حکومتداری ضفیف تر و پیچیده تر میگردد .به این اساس ،برای حکومت و حامیان بین املللی
آن الزم است تا درک عمیق فضای اجتامعی سیاسی معارص را مورد توجه قرار دهند و پالیسی هایی را اتخاذ منایند که به حرفه،
نظام وابسته به امور اداری یا بوروکراسی ،و تقرری های مبنی بر شایسته ساالری نسبت به نظام مبنی بر حامیت های قوم گرایی
حکومتداری اولویت دهد.
در این بخش خالصه یی از مراحل حکومت برای گشایش فضای جامعۀ مدنی تحت نظام فعلی توضیح داده میشود.

ثبت نام سازمان های جامعۀ مدنی

از لحاظ چهارجوب حقوقی ،در افغانستان راه های مختلف برای تنظیم بخش های گوناگون جامعۀ مدنی وجود دارد .بطور مثال،
سازمان های غیردولتی (به شمول آنهاییکه به نام شبکه "جامعۀ مدنی" و ادارات هامهنگی شناخته میشوند) با وزارت اقتصاد ثبت
میباشند ،در حالیکه احزاب سیاسی و سازمان های اجتامعی ثبت وزارت عدلیه میباشند 72.عین ًا ،اتحادیه های کارگران با وزارت
کار و امور اجتامعی ،شهدا و معلولین ثبت اند ،در حالیکه اتحادیه های استادان در وزارت معارف ثبت میباشد .شورا های دینی
نیز سیستم ثبت و راجسرت خویش را از طریق وزارت حج و اوقاف دارند .مکانیزم های فعلی ثبت نام از نگاه شفافیت ،حسابدهی ،و
ارزیابی منظم سازمان ها کام ً
ال سیستامتیک و مؤثر منی باشند .این بیشرت مانند یک نظام تخنیکی یی است که هدف آن داشنت
سوانح پروژه ها ،حسابات مالی و کارمندان هر نهاد از طرف یک ادارۀ حکومتی میباشد73.

جامعۀ مدنی در سطح محلی

در سطح محلی ،ریاست های مربوطۀ هر وزارت به عین شکل با ثبت نام منودن فعالیت های سازمان های جامعۀ مدنی در والیات
خویش کار مینامیند .بطور مثال ،ریاست والیتی وزارت اقتصاد بطور منظم گزارش ربعوار پیرامون فعالیت ها و پروژه هایی بدست
می آورد که توسط سازمان های غیردولتی در والیت بلخ تطبیق میگردد .ازینکه اکرث سازمان های بزرگ در کابل میباشند ،مکانیزم
ثبت نام و مراحل نظارتی در بسیاری قسمت ها از کابل رهربی میشوند74.
در گزارش پالیسی جوالی  ،2013ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ( )IDLGاسرتاتژی یی را بخاطر رشد ارتباط سازنده با سازمان های
جامعۀ مدنی و حقوق برش در سطح محلی به معرفی میگیرد .درین پالیسی ،شبکۀ زنان افغان ،شورای علام و رسانه ها منحیث
رشکای آنها شناخته شده اند .هدف آن ایجاد ارتباطات سازنده میان  IDLGو جامعۀ مدنی بخاطر رشد حکومتداری خوب و انکشاف
مؤثر در سطح محل میباشد 75.مجموع ًا ،این گزارش تحقیقی نشان میدهد که حکومت افغانستان با کمبود پالیسی ها و اسرتاتژی
های چگونگی ارتباط با جامعۀ مدنی روبرو نیست بلکه چالش دشوار این است که دیده شود چگونه این پالیسی ها به تعهدات
سیاسی حکومت در رسارس سکتور و سطح ملی و محلی با هدف رشد فضای پربار تعامل سازندۀ جامعۀ مدنی در ترویج حسابدهی
تفسیر میگردد.

به اساس قانون ،سازمان های غیردولتی منحیث «یک سازمان غیردولتی داخلی که بخاطر مقاصد مشخص تأسیس گردیده اند» (که یک طبقه بندی بسیار مبهم میباشد) و سازمان
72
های اجتامعی منحیث «انجمن های داوطلبی متشکل از افراد طبیعی یا حقوقی برای تأمین مقاصد اجتامعی ،فرهنگی ،تعلیمی ،حقوقی ،هرنی و کسبی» تعریف شده اند »،ذکر شده در اریک
دی وین ( ،)Eric Davinآرزو ملکوتی و الیس پلین (« ،)Alice Planeنقشه کشی مؤفقیت :جامعۀ مدنی در افغانستان» (کابل.16 ،)2012 ،Altai Consulting :

چندین بار از سوی متویل کنندگان مختلف سعی ورزیده شده تا سازمان های غیردولتی (از جملۀ دیگران ،سازمان های جامعۀ مدنی) را در عرصۀ رشد ارتقای سازمانی آن کمک
73
مناید ،ولی نظر به اینکه بودجۀ آنها خارج از دولت و از طریق متویل کنندگان بوده ،ثابت و دوام آنها هنوز نگران کننده باقی مانده است.
یادداشت های بررسی گرفته شده از گفتگوی مزاررشیف 8 ،اکتوبر .2015

74

ریاست مستقل حکومتداری محلی« ،پالیسی تعامل و مشارکت جامعۀ مدنی در حکومتداری محلی» (کابل :ریاست مستقل حکومتداری محلی)2013 ،؛ مصاحبه با شخص کلیدی
75
از ادارۀ مستقل ارگانهای محل ،کابل 8 ،نومرب .2015
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تعهد سیاسی و مشورت سازمان ها و بازیگران جامعۀ مدنی

تعهد کلی سیاسی حکومت برای تفسیر بازیگران مختلف باز است .برخی حکومت وحدت ملی را نسبت به حکومت قبلی آن بیشرت
پذیرای صدا ها و نگرانی های جامعۀ مدنی میپندارند ،درحالیکه دیگران نگران آن اند که حکومت وحدت ملی با وجود آنکه پذیرای
صدا های جامعۀ مدنی است اما در برداشنت اقدامات عملی بخاطر حل تقاضا و مشکالت آنها ضعیف مانده است 76.بطور مثال،
تظاهرات ملی سازمان های مختلف جامعۀ مدنی بخاطر محکوم منودن قتل شنیع فرخنده توسط یک جمعیت خشن در کابل بی
نظیر بود .اما تقاضای جامعۀ مدنی پیرامون به سزا رساندن عاملین قضیۀ متذکره مطابق قانون تحقق نیافت .از نگاه مشورت
پالیسی ها ،کارکرد معمول قسمی بوده که با جامعۀ مدنی در دقایق بسیار اخیر به گونۀ رهایی از یک مکلفیت مشورت صورت گیرد.
این در حالی صورت میگیرد که نهاد های حکومت اکرث ًا تحت محدودیت های زمانی بخاطر تکمیل رضب العجل های متویل
کنندگان و کنفرانس های بین املللی میباشند77.

یک مثال نسبت ًا خوب همکاری حکومت و جامعۀ مدنی بشکل مرکب گروپ کاری مشرتک جامعۀ مدنی ( )CSJWGsاست که در
سکتور های مختلف فعال میباشد مانند کمیسیون رسانه ها (فعال در رسیدگی به شکایات مردم در رابطه به رسانه ها) ،گروپ کاری
توقیف (فعال در تخطی حقوق توقیف شده گان) و کمیسیون خشونت علیه زنان که یک گروپ شامل چندین ذینفعانی است که
قضیه های انفرادی خشونت علیه زنان را پیگیری میکند و خانه و پناهگاه امن برای زنان در خطر فراهم میسازد .در متام مثال های
ذکر شده ،منایندگان مربوطۀ نهاد های حکومت و بخش های مختلف جامعۀ مدنی یکجا نشستند و مسائل را جهت دستیابی به
راه حل ها بحث منودند78.
در حکومت وحدت ملی جدید ،به دلیل تأخیر درازمدت نتایج انتخابات ،تشکیل کابینۀ اجرایوی (مانند منظوری موقف های وزارتی)،
و وخیم شدن وضعیت امنیتی ،مشورت با سازمان های غیردولتی نسبت ًا نامنظم و کمرت سیستامتیک گردیده که دوام اینچنین
وضعیت میتواند منتج به پی آمد های خطرناک گردد .با اینحال ،اقداماتی چون امضای تفاهمنامه با گروپ کاری مشرتک جامعۀ
مدنی میتواند منحیث راه حل سازنده برای اینچنین چالش ها دیده شود .در نهایت ،شدید ًا نیاز است تا مشورت های جامعۀ مدنی
منسجم گردند و صدا ها در رستارس سکتور ها و ساحات در سطوح ملی و محلی منسجم گردد 79.بازیگران جامعۀ مدنی برای مترکز
روی راه های سیستامتیک تر جهت انکشاف یک مکانیزم پیگیری نیاز دارند و میباید از حالت واکنشی فعالیت ها بیرون آیند.

3 33 3جمع بندی

در مجموع ،این قسمت فهم معارص سازمان های جامعۀ مدنی و بازیگران آن در سالهای پس از  2001افغانستان را معرفی منود
که شامل نهادها ،گروپ ها ،و اجتامعات مختلفی است که هدف آن رساندن نگرانی های مردم به پالیسی سازان و بازی منودن
یک نقش در روابط حکومتداری میباشد .درین بخش چگونگی تعامل قسمت های مختلف سازمان های غیردولتی با حکومت جهت
رشد حسابدهی ،شفافیت ،و اشکال مؤثر حکومتداری نیز برجسته گردیده است .ضمن ًا ،پیچیدگی های که در تعریف این نقش ها
وجود دارد ،مانند مثال سازمان های غیردولتی که منحیث هر دو ساختار حکومتداری و سازمان غیردولتی جامعه مدار در سطح محل
فعالیت دارند ،برجسته گردیده است.
قابل مالظه است که این طبقه بندی ها نباید بشکل جزمی با تصور منودن این که هر یک از این بخش های سازمان های
غیردولتی کام ً
ال جدا از دیگر بخش ها اند ،پنداشته شوند .بدون شک ،تداخل ،روابط داخلی ،و پیچیدگی های بیشرت در میان این
نهاد ها و در روابط آنها با حکومت وجود دارد.
بخش دوم این قسمت ،مکانیزم های نظارتی مختلف حکومت جهت مرشوعیت دهی نقش جامعۀ مدنی مانند ثبت نام این نهاد ها
و امضای تفاهمنامه ها با گروپ ها و شبکه ها را برجسته منود.
طوریکه درین قسمت آمده ،تعهد سیاسی حکومت وحدت ملی درج شده در  SMAFو دیگر پالیسی های حکومت ،بصورت واضح
آمده و نبود پالیسی و اسرتاتژی رشد ارزش های حکومتداری خوب به شدت وجود ندارد .با اینحال ،وقتی به واقعیت ها بنگریم ،نه
جامعۀ مدنی و نه حکومت مؤفق به تأمین حسابدهی ،شفافیت و پیشگیری فعالیت ها و اعامل خویش گردیده اند .در نهایت ،نیاز
به تفسیر این تعهدات گسرتده در رسارس سکتور های حکومت و در سطوح حکومتداری ملی و محلی جهت تأمین تعامل قوی تر و
پربار تر میان بخش های مختلف جامعۀ مدنی ،نهاد های مرتبط حکومت و مردم میباشد.

مصاحبه با شخص کلیدی ،فعال جامعۀ مدنی ،کابل 15 ،سپتمرب 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب جامعۀ مدنی که به سوی وظیفۀ حکومتی انتقال منود ،کابل 8 ،سپتمرب
76
2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب جامعۀ مدنی ،بلخ 6 ،اکتوبر .2015
77

به اساس یادداشت های یکی از نویسندگان پیرامون مشاورت جامعۀ مدنی در سکتور توسعه و امنیت .رجوع شود به نعمت« ،حکومتداری خوب در عرص مداخالت لبیرال».

79

یادداشت های بررسی گرفته شده از گفتگوی مزاررشیف 8 ،اکتوبر .2015

78

به اساس یادداشت های عمومی تیم تحقیق ،مصاحبه ها و گفتگو ها.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

5چالش های جامعۀ مدنی و حکومت

فساد ،ناامنی ،کارمندان غیرمسلکی ،و موجودیت جنگ ساالران میان ساختار حکومت و نیز برخی مشکالت مهم مانند
سؤاستفادۀ صالحیت های حقوقی ،طرفداری ،قوم گرایی ،نبود آگاهی عامه ،و دیگر مثال ها از چالش های کلیدی
است که سازمان های جامعۀ مدنی و بازیگران با آن در افغانستان بخاطر اینکه یک کشور جدید ًا روربرو با دموکراسی
است ،مواجه اند80.

جامعۀ مدنی و حکومت افغانستان هر دو با چالش های عظیمی در رشد حکومتداری خوب ،حسابدهی و شفافیت روبرو اند .این
قسمت ارزیابی عمومی چالش ها ،و متعاقب ًا تحلیل چالش های که جامعۀ مدنی و حکومت با آن روبرو اند و باآلخره راه حل این
چالش ها را ارایه میکند.

1 11 1ارزیابی عمومی چالش ها

طوریکه در قسمت های ذیل توضیح گردیده – مشخص ًا به اساس مصاحبه ها و گفتگو ها – چالش های فرا راه رشد فراگیری،
حسابدهی ،و شفافیت (یا حکومتداری خوب) نه تنها پیچیده بلکه چند بعدی نیز میباشند .بطور مثال ،در جریان این تحقیق،
ذینفعان به وخیم شدن وضعیت کلی امنیتی ،اجراآت ضعیف سازمان های دولتی ،ارتباطات ناسازگار بازیگران سازمان های جامعۀ
مدنی و نهاد های حکومتی ،برداشت دوجنبه ای سازمان های غیردولتی منحیث یگانه سازمان های جامعۀ مدنی و رهربان سازمان
های غیردولتی منحیث یگانه فعاالن جامعۀ مدنی اشاره منودند.

ارتباطات میان بازیگران حکومت و جامعۀ مدنی قس ً
ام با نبود اطمینان ،اعتقاد ،توقعات سیاسی تحقق نیافته ،نبود منایندگی،
هامهنگی و ارادۀ سیاسی ضعیف برای اجرای مراحل گفتگوی سازنده همراه میباشد 81.برخی مصاحبه شوندگان از جامعۀ بین املللی
نیز روی فرهنگ محدود شفافیت در تصمیم گیری سیاسی ابراز نظر کردند و به حسابدهی منحیث یک آجندای قس ً
ام تحمیل شده
از بیرون اشاره کردند 82.طوریکه یک کارشناس جامعۀ مدنی تذکر داد" ،چنین پنداشته میشود که سازمان های غیردولتی که از
بیرون تشکیل یافته باشند ،یا اینکه آنها منحیث منبع کاریابی برای برنامه ها ،گردش گری ها وغیره به حساب میایند " 83.به این
اساس چنین پنداشته میشود که نهاد های متویل شده از منابع خارجی ،هر دو سازمان های غیردولتی و حکومت ،فقط به متویل
کنندگان جوابگو هستند ،نه به مردم.

ارتباطات چالش برانگیز میان حکومت ،جامعۀ مدنی و اجتامعات محلی نیز بخاطر فرهنگ مصئونیت میباشد که در آن عاملین
جنایت های جنگی ،مسئولین فاسد ،و جنگساالران یا زورگویان هیچگاه به عدالت کشانده نشدند بلکه موقف های قدرمتند را
منحیث امتیاز در تفاهم های سیاسی بعد از سال  2001بدست آوردند .عالوت ًا ،به گفتۀ مصاحبه شوندگان و اشرتاک کنندگان
گفتگو ،چالش های متذکره به دلیل نبود روش دموکراتیک خوب تعریف شده در داخل قانون سازی حکومت ،نبود پروسه های
پالنگذاری ،بودجه سازی ،و حسابدهی به شمول عدم الیحه ای مشخص واضح کنندۀ نقش ،مسئولیت ها و مکلفیت ها میباشد.
یک چالش مهم دیگر ارتباطات ضعیف میان مرکز (حکومت مرکزی) و ساحات (یا ساحات حکومتداری رسمی یا غیررسمی محلی)
در رستارس سکتور میباشد که همراه با ظرفیت ضعیف سازمانی و توانایی خدمات مؤثر عامه ،حسابدهی غیرشفاف یا نامناسب در
متام سطوح ،روابط مبنی بر قومیت ،و دخیل بودن سازمان های جامعۀ مدنی محدود در پروسه های حکومتداری میباشد .چندین
مصاحبه شوندگان به دیدگاه منفی سازمان های جامعۀ مدنی ،مخصوص ًا سازمان های غیردولتی ،منحیث پدیدۀ متویل شده از سوی
منابع خارجی اشاره کردند.

80

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب جوانان و فعال حقوق برش ،کابل 22 ،اکتوبر .2015

82

مصاحبه با شخص کلیدی ،مشاور همکاری های بین املللی ،کابل 28 ،سپتمرب 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،کارشناس جامعۀ مدنی ،کابل 14 ،اکتوبر .2015

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب سازمان غیردولتی (کابل 15 ،اکتوبر 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،سازمان غیردولتی بین املللی ،کابل 22 ،اکتوبر 2015؛ مصاحبه با شخص
81
کلیدی ،فعال جامعۀ مدنی ،کابل 15 ،سپتمرب .2015
مصاحبه با شخص کلیدی ،کارشناس جامعۀ مدنی ،کابل 14 ،اکتوبر .2015
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2 22 2چالش های جامعۀ مدنی
عدم فهم فراگیر ،عدم مرشوعیت ،و دیدگاه منفی سازمان های جامعۀ مدنی در میان مردم عام

هیچ فهم واضح و اجامع عامی وجود ندارد در مورد اینکه کیها شامل (یا خارج) دایرۀ سازمان های جامعۀ مدنی یا بازیگران آن
اند؛ ازیرنو ،نیاز به فهم فراگیر جامعۀ مدنی بطور گسرتده میباشد (رجوع شود به بخش های  2.4و  4.1فوق) .مصاحبه شوندگان
گوناگونی نظریات خویش را در رابطه به دیدگاه منفی در قبال سازمان های غیردولتی منحیث جامعۀ مدنی رشیک ساختند .آنها
دلیل عدم مرشوعیت آنها را مبنی بر چندین عوامل گفتند که عبارتند از :سؤاستفاده از موقف های جامعۀ مدنی برای اهداف و منافع
شخصی یا گروهی ،سازمان های جامعۀ مدنی "مربوط به حکومت" ،مقاصد مبنی بر متویل کننده گان ،اتکا بر متویل خارجی و
رقابت مرتبط آن ،و اثر منفی روی فرهنگ سنتی کمک بخود یا "حرش" یا اعضای اجتامع که یکجا با هم به اساس داوطلب کار
میکنند 84.در نهایت قطع رابطۀ سازمان های غیردولتی از اجتامعاتی که منحیث "گروپ مورد هدف" برای پروژه و اهداف تولید
بودجه دیده میشوند ،بصورت جدی منایندگی و مرشوعیت سازمان های جامعۀ مدنی و اختالف و رقابت امکان پذیر میان آنها را
متأثر میسازد85.

عالوتا در رابطه به سازمان های غیردولتی ،آنها معمو ً
ال منحیث بازیگران تحت نفوذ فرهنگ خارجی ها پنداشته میشوند که میتواند
دلیل مقاومت بازیگران دیگر چون رهربان سنتی و دینی علیه سازمان های جامعۀ مدنی باشد .بر این خیلی تأکید شده که اگر
سازمان های غیردولتی میخواهند منایندگی از جامعۀ مدنی منایند ،آنها میباید در زبان مردم عام صحبت کنند و به عنعنات و مسائل
حساس آنها ارج بگذارند 86.به اساس گفتگوی اشرتاک کنندگان کابل به منایندگی زنان جامعۀ مدنی ،این نه تنها سازمان های
غیردولتی است که منایندگی از جامعۀ مدنی مینامید ،بلکه شورا های اجتامع محلی و مساجد  -که در آن روی مشکالت مردم
جلسه گرفته تصامیم اتخاذ می گردد – نیز شامل میگردد 87.آنها تأکید بر اهمیت ارایه یک اسرتاتژی جامع منودند که بتواند جامعۀ
مدنی را بطور فراگیر معرفی کند .یک اشرتاک کنندۀ کهن سال که منایندۀ شورای محلی درروستای یکی از ولسوالی های کابل
میباشد ،چگونگی عدم ارتباط میان سازمان های غیردولتی و مردم را رشیک ساخته گفت که اگر سازمان های غیردولتی در عوض
متحد ساخنت مردم در تقسیم منودن آنها مرصوف باشد منیتوانند جز جامعۀ مدنی محسوب گردند" :اگر سازمان های جامعۀ مدنی
گروپ های مختلف را تقسیم منایند ،بدون شک مردم به آنها باور منی کنند  ...فعالیت های جامعۀ مدنی نباید تنها در گوشه و کنار
همسایگان نخبۀ کابل چون ساحات شهرنو ،قلعه فتح الله ،و وزیر اکرب خان مطرح باشد؛ این فعالیت ها باید فرا تر از شهر ها در
مناطق روستایی نیز گسرتش یابد"88.
چالش دیگری که در جریان این گزارش برجسته گردید موضوع چشم پوشی از اهمیت روابط جامعۀ مدنی و سکتور خصوصی
میباشد .یکی از اشرتاک کنندگان گفتگو ها اضافه منود که متویل مالی بین املللی فعالیت های جامعۀ مدنی ثابت منی باشند و
تا همیش دوام ندارند .ازیرنو ،سازمان های جامعۀ مدنی نیاز به استحکام بخشیدن روابط قوی تر با سکتور خصوصی افغانستان
دارند تا بقای درازمدت خویش را تأمین کرده باشند .همچنان ،در جریان مصاحبه ها با برخی از اعضای سکتور خصوصی در کابل
و مزاررشیف دیده شده که بسیاری دادخواهی های جامعۀ مدنی تا به حال جدا از نگرانی های مدنی در داخل حلقات سکتور
خصوصی انجام گرفته .با وجود آنکه سکتور خصوصی سعی کرده تا این اختالف را با پیوسنت با ،بطور مثال رهربان دینی و دیگر
اعضای متنفذان مردم در مسائل شفافیت و مجادله با فساد (رجوع شود به بخش  4.1فوق) حل سازد ،ولی هیچ گونه رابطۀ
سیستامتیک میان سکتور خصوصی و حلقات جامعۀ مدنی مبنظور ارتقای روابط دوجانبه وجود ندارد.

مصاحبه با شخص کلیدی ،فعال جامعۀ مدنی ،کابل 15 ،سپتمربر 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب سازمان های غیردولتی ،کابل 16 ،اکتوبر 2015؛ مصاحبه با شخص
84
کلیدی ،کارشناس جامعۀ مدنی ،کابل  14اکتوبر 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،،رهرب سازمان های غیردولتی ،کابل 22 ،اکتوبر 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،شبکۀ جامعۀ مدنی ،بلخ،
 6اکتوبر .2015
85

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب جامعۀ مدنی ،بلخ 4 ،اکتوبر .2015

87

رهرب اناث جامعۀ مدنی ،کابل ،گفتگو 21 ،دسمرب .2015

86

88

یادداشت های بررسی از گفتگوی کابل 21 ،دسمرب .2015

اشرتاک کنندۀ کهن سال ،گفتگوی کابل 21 ،دسمرب .2015
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انحصارگرایی صدای جامعۀ مدنی ،مرشوعیت کاذب و فساد
تا زمانیکه سازمان های جامعۀ مدنی ،هر دو دینی و غیردینی ،بیطرف نگردند ،بسیار مشکل خواهد بود که مردم بسیج
و تنظیم گردند89.

یک چالش عمده که توسط مصاحبه شوندگان به اشرتاک گذاشته شد انحصار گرایی صدای جامعۀ مدنی از سوی یک گروپ
بازیگران با نفوذی است که امتیاز متام کار های مربوط به جامعۀ مدنی را میگیرد 90.این پدیده در هر دو سطح ملی و محلی دیده
شده .برخی مصاحبه شوندگان در کابل و مزاررشیف اظهار نارضایتی از نقش فعلی برخی فعاالن جامعۀ مدنی کردند که ادعای
منایندگی از جامعۀ مدنی افغانستان را در کنفرانس ها و مراسم ملی و بین املللی کرده اند ولی کابل را سالها ترک نکرده اند .در
حالیکه این فعاالن ارتباطات قوی با متویل کنندگان و مسئولین حکومت ساخته اند ولی متاس آنها در مجموع با مردم و با هیئت
مؤسسان آنها یا بسیار ضعیف اند و یا در بسیاری موارد وجود ندارد 91.یکی از عوامل این موضوع داشنت روابط قوی این بازیگران
با مسئولین متویل کنندگان و یا حکومت میباشد ولی عامل دیگر به سبب متویل کنندگان و مسئولین است که "دسرتسی آسان"
به این فعاالن را بخاطر پوره کردن هدف "مشورت با جامعۀ مدنی" جهت پروسه های رسمی خویش ترجیح میدهند؛ ازیرنو ،به
گفتۀ برخی مصاحبه شونده گان ،این موضوع باعث مرشوعیت نیمه می گردد که بازیگران متذکره در روابط افقی خویش با متویل
کنندگان و مسئولین مرشوعیت دارند ولی از سوی هم قطاران و مردم خویش که ادعای منایندگی آنها را دارند ،نامرشوع پنداشته
میشوند92.
عدم شفافیت و فساد مداوم میان سازمان های غیردولتی ،قراردادی ها ،و ادارت حکومتی نیز بطور گسرتده مورد بحث میباشد.
بازی مقرص دانسنت یکدیگر به فساد یکی از ابعاد مرتبط به این مشکل میباشد که درآن اعضای جامعۀ مدنی ،مخصوص ًا سازمان
های غیردولتی ،مسئولین حکومت و وزارتخانه ها را متهم به فساد پراکنی و قوم پرستی مینامید در حالیکه مسئولین حکومتی
همچنین سازمان های غیردولتی را متهم به عین اتهامات مینامید .تحلیل مفصل و عمیق عوامل و اثرات فساد خارج از چهارچوب
این گزارش میباشد .ولی ازین گزارش دریافتیم که عدم مکانیزم های سیستامتیک برای شفافیت و حسابدهی در هر دو سطوح
افقی (به حکومت و متویل کننده گان) و عمودی (به مردم منحیث گیرندۀ کمک ها) چالش عمده ای است که باعث ناسازگاری
بیشرت و روابط ضعیف تر میان بخش های مختلف نهاد های جامعۀ مدنی و حکومتی در سطوح ملی و محلی گردیده .بطور مثال،
در جریان گفتگوی مزاررشیف ،اشرتاک کنندگان چگونگی چشم پوشی سازمان های غیردولتی را از تقاضا های اعضای شورای
والیتی پیرامون ارایۀ جزئیات پروژه و معلومات بودجۀ آنها تذکر دادند .سازمان های غیردولتی در دفاع از این موضوع در جریان
گفتگو گفتند که در قدم نخست آنها به اساس قانون مکلف نیستند تا این جزئیات را با اعضای شورای والیتی رشیک سازند چون
آنها به ریاست سازمان های غیردولتی وزارت اقتصاد گزارش میدهند ،و در قدم دوم آنها مدعی اند که اگر جزئیات پروژۀ خویش را
رشیک سازند پس اعضای شورای والیتی آنها را تحت فشار گرفته تقاضای تقرر اقارب و دوستان خویش را مینامیند ،در غیر آن به
اتهام فساد آنها را تهدید مینامیند 93.در نهایت ،نیاز است تا روی مشارکت فعال هر دو جناح مترکز صورت گیرد تا یک مکانیزم منظم
و دوامدار جهت رشد حسابدهی و شفافیت تقویت یابد ولی از انحصارگرایی دسرتسی به اطالعات از سوی زور گویان ،سیاستمداران
پر نفوذ ،و امثال آن جلوگیری گردد.

نبود موقف های واضح ،فهم عمیق مسائل حکومتداری و ظرفیت های گفتگو

بازیگران متعدد عامه و غیرعامه تأکید بر داشنت موقف های واضح و فهم عمیق مسائل حکومتداری (مانند اولویت های ملی،
مسائل حقوقی و پالیسی ،نقش و وظایف حکومت) داشته اند .در بسیاری موارد ،بازیگران جامعۀ مدنی تنها در پروسۀ پالیسی
سازی حکومت یا زمانی دخیل میگردند که پالیسی تکمیل یا منظور گردیده و یا هیچ دخیل ساخته منی شوند .این دیدگاه از سوی
بازیگران محلی ،به شمول یک تعداد ازافراد حکومتی و سازمان های غیردولتی نیز رشیک ساخته شد که گفتند در زمان دریافت
این پالیسی ها به دلیل عدم مشورت قبلی ،آنها منیتوانند به وقت معین از آن استفاده منایند یا باعث دستآورد به آنها گردد .عالوت ًا
اشرتاک کنندگان گفتگو بر داشنت روابط سازنده با بازیگران حکومت تأکید منودند تا منحیث رشیک گفتگو قابل قبول باشند.
فعاالن مصاحبه شوندۀ حقوق برش مبنظور این گزارش ابراز نظر کردند که دادخواهی و حسابدهی فقط موضوع "تحت فشار قرار
دادن حکومت" نیست بلکه میباید منحیث یک پروسۀ سازندۀ گفتگوی مبنی بر پیشنهادات واضح و خوب طرح شده و به اساس
آگاهی نقش بازیگران فهمیده شود 94.این موضوع ربط میگیرد بیشرت با چالش عدم آگاهی و ظرفیت میان بازیگران مختلف جامعۀ
مدنی برای ساخنت طرح های سازنده مبنظور پروسه های تصمیم گیری و اغتنام دستآورد از لحاظ دادخواهی و حسابدهی .البته
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این کار بدون دسرتسی کافی به اطالعات مرتبط امکان پذیر نیست 95،که قانون مرتبط آن بشکل قانون دسرتسی به اطالعات در
سال  2015در نتیجۀ پروسۀ دادخواهی مشرتک درازمدت منایندگان گروپ های رسانه ها و دیگر جامعۀ مدنی بشکل قانونی در
اجراآت درآمد.

فراگیری و تجدید اسرتاتژی های تحمیل گری و دادخواهی

برخی حامیان پیشتاز جامعۀ مدنی نیاز فراگیری و تجدید اسرتاتژی تحمیل گری و دادخواهی را تذکر دادند .به گفتۀ یکی از حامیان،
تحت فشار قرار دادن حکومت فعلی جهت افزایش تعداد زنان در موقف های رهربی به گونه ای ضیاع وقت است چون
رئیس جمهور خودش موقف قوی تر رهربی برای زنان را قب ً
ال تعهد داده است .لهذا اسرتاتژی تحمیل گری میباید
مترکز روی چگونگی شناسایی زنان مستعد و معرفی آنها به حکومت داشته باشد در حالیکه متام مشخصات مورد نیاز
برای شایستگی ،تنوع ،منایندگی وغیره را مد نظر گرفته باشد96.

برخی بازیگران مصاحبه شوندۀ حکومتی بیان داشتند که جلسات آنها با منایندگان جامعۀ مدنی

"ضیاع وقت" است چون آنها عین پیام های همیشگی را تکرار میکنند که حکومت قب ً
ال به آن تعهد منوده است .این موضوع دقیق ًا
با بازیگران سازمان های غیردولتی میان بخش های جامعۀ مدنی جهت تأمین بسیج و فراهم اوری و ارایۀ اطالعات جدید روی
ساحات موضوعی مورد حامیت خویش صدق میکنند .ضمن ًا ،چندین مصاحبه شونده از عدم پیگیری تفاهم های کنفرانس ها و
ارتباطات برقرار شده با سازمان های غیردولتی (به شمول تفاهمنامه های امضأ شده) شکایت کردند.

سیاست های قوم گرایی و سیاسی سازی نقش روابط جامعۀ مدنی
زمانیکه مردم گزارش های فساد در مورد پروژه های یک وزارت مشخص را (به اعضای پارملان) ارایه می کند ،همینکه
وزیر در پارملان استحضار میگردد ،وی با رشوه اعامل خویش را که ممکن خالف قوانین ،اصول و مقررات بوده باشد،
با استفاده از روابط مبنی بر پشتیبانی می پوشاند97 .

موجودیت یا حاکمیت روابط سیاسی مبنی بر پشتیبانی و قومیت کاررا برای پارملان که ظاهر ًا یک نهاد منتخب به اساس دموکراسی
است ،مشکل میسازد تا بخش اجرایوی دولت را حسابده داشته باشند .در نتیجه مشکل است که ما برای حسابدهی و شفافیت روی
پارملان حساب منائیم .روابط مبنی بر پیشتیبانی و قومیت حتی یک چالش حسابدهی میان جامعۀ مدنی ،مشخص ًا سازمان های
غیردولتی ،نیز میباشد چون به استخدام افراد بدون در نظرداشت شایستگی یا فهم آنها از منطقه برای تطبیق پروژه و برنامه های
خویش اقدام میکنند .اما زمانیکه این چالش در گفتگو میان اشرتاک کنندگان مزاررشیف به اشرتاک گذاشته شد ،برخی منایندگان
سازمان های غیردولتی ذکر کردند که آنها خارج از اجتامعات افراد را به دلیل نبود کارمندان شایسته در منطقه مقرر مینامیند ولی
اعضای جامعۀ مدنی محلی مدعی بودند که آنها میتوانند کارمندان شایسته را در منطقۀ خویش جستجو کنند که میتوانند از عهدۀ
وظیفه برآیند ،بیشرت حسابده به اجتامعات خویش باشند و آنها را از جریان پیرشفت کار نیز باخرب نگهدارند .به اساس گفتۀ یک
اشرتاک کننده" ،در بسیاری موارد این اقارب رئیس سازمان غیردولتی یا مسئول پروژۀ سازمان های غیردولتی بزرگ اند که وظایف
عمده را اشغال می منایند و زمانی که اشتباهی صورت گرفته باشد ،ناپدید میگردند" 98.در اصطالح گسرتده تر ،این مثال چالش
هایی را در تطبیق اصول حکومتداری چون فراگیری ،حسابدهی و شفافیت در نظام مبنی بر پشتیبانی و قومیت واضح میسازد که
در میان بازیگران حکومتی و غیرحکومتی و سازمان ها گسرتده میباشد.
عالوت ًا ،مصاحبه شوندگان سیاسی سازی نقش عامۀ جامعۀ مدنی را نیز واضح ساختند 99.این درست بعد از انتخابات سال 2014
با افزایش به هر قطب رفنت گروپ ها ،سازمان ها و بازیگران انفرادی جامعۀ مدنی به چشم رسید .بطور مثال ،با وجود اینکه
کارگران سازمان غیردولتی که منحیث "فعاالن جامعۀ مدنی" شناسایی گردیده اند نباید در حامیت و کمپاین برای هیچ کاندیدی
اشرتاک کنند اما در دور دوم انتخابات دیده شد که تقریب ًا متام سازمان های غیردولتی و اعضای جامعۀ مدنی با یک یا دو رقابت
کنندۀ انتخابات پیوستند ،به آنها کمپاین منودند و حامیت کردند 100.این موضوع اصول بیطرفی و غیر وابستگی کارمندان سازمان
غیردولتی مخصوص ًا بازیگران جامعۀ مدنی را که باید مورد احرتام باشد ،ضعیف میسازد101.
رجوع شود به انیکا ایراپیت یانتس ( )Anika Ayrapetyantsو ادریس زمان« ،وصل منودن فاصله ها ،افزیاش مشارکت جامعۀ مدنی در تدوین قانون و پالیسی در افغانستان»،
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

روابط ضعیف عمودی میان سازمان های غیردولتی و مردم و مشکالت دسرتسی به نهاد های مردمی/عامه

قسمیکه در فوق ذکر گردید ،روابط عمودی ضعیف میان سازمان های غیردولتی و مردم در مقایسه با روابط افقی با حکومت
منحیث یک چالش شناسایی گردید ،مخصوص ًا در رابطه به سازمان های غیردولتی در کابل .این موضوع سوال مهم مرشوعیت را
در موجودیت مشکل جدی دسرتسی به مردم یا منبع اصلی و جامعۀ مدنی روستایی برای پشتیبانی صدای محل بر می انگیزاند102.
در حالیکه این روابط ضعیف به دلیل عدم امنیت اعضای جامعۀ مدنی میباشد که مانع برقراری روابط مستحکم تر آنها با مردم
محل مناطق روستایی کشور میگردد ،در عین زمان به دلیل عدم اسرتاتژی ها و روش های منظم متمرکز بر فراگیری ،مشارکت و
حسابدهی عمودی میباشد .این چالش در عرصۀ رسانه ها نیز ذکر گردیده بود که اساس دلیل آنها برای پوشش کمرت زندگی قریه
جات روستایی و مشکل محدودیت های سفری در قسمت های مختلف کشور که ناامن اند را تشکیل میدهد103.

تهدید غرض کنرتل سازمان های جامعۀ مدنی و رسانه ها توسط حکومت

برخی بازیگران جامعۀ مدنی مصاحبه شونده مشکالت متعددی را منحیث فعالین حقوق برش ،عدالت و حقوق زنان ابراز داشتند.
این تهدید ها از منابع مختلف متوجه آنها میباشد و تنها محدود به شورشیان یا طالبان منیگردد .به گفتۀ یکی از مصاحبه شوندگان
از سکتور خصوصی ،تأمین امنیت خربنگاران زمانی که گزارش های انتقادی یا روی مسائل حساس (مانند رشوه ،تخطی حقوق
برش ،اتهام فساد) نرش میکنند ،برای آنها مشکل ساز می گردد .و این خطروقتی بیشرت می گردد که خربنگاران در سطح محلی
مخصوصا در ساحات تحت ادارۀ زورمندان کار میکنند .بطور مثال ،خربنگاران در جریان پوشش یک داستان روی تخطی حقوق
برش مجبورند داستان های خویش را سانسور منایند و در بعضی موارد مجبورند از نرش آن رصفنظر منایند که منتج به از دست دادن
اهمیت بیطرفی و معترب بودن خرب میگردد 104.بعضی مصاحبه شوندگان اشاره به کوشش های ممکن حکومت جهت کنرتل صدای
مردم منودند .بطور مثال ،به نظر آنها ،تفاهمنامۀ مشرتک میان جامعۀ مدنی و حکومت دربر گیرندۀ متام بخش های جامعۀ مدنی
را دربر نداشت ،و این در حالیست که بعضی سازمان های غیردولتی نیز همین نظر را تأیید کردند که در تفاهمنامۀ امضأ شده مرح
نشده بودند  .نگرانی کلیدی که آنها رشیک ساختند مربوط میشد بر عدم مکانیزم سیستامتیک برای پیگیری مشکالت و نگرانی
ها ،عدم هامهنگی میان گروپ کاری مشرتک جامعۀ مدنی ،و مهم تر از همه ،خطر اتکای کامل حکومت بر این گروپ که باعث
رصفنظر کردن از بازیگران متباقی سازمان های جامعۀ مدنی در رسارس کشور می گردد که ممکن عضو این گروپ کاری مشرتک
جامعۀ مدنی ( )CSJWGنباشند105.

عدم ثبات مالی

اتکای سازمان های جامعۀ مدنی (مخصوص ًا سازمان های غیردولتی) بر متویل خارجی و اثرناگوار آن بر فرهنگ خود کفایی و
مرشوعیت داخلی بطور گسرتده توسط مصاحبه شوندگان و در گفتگو های کابل و مزاررشیف مطرح گردید .محدودشدن یا از بین
رفنت رسانه های چاپی بخاطر تأمین امنیت مالی از طریق اعالنات تجارتی ،عدم ثبات آن قابل دید میباشد 106.چندین عضو جامعۀ
مدنی و منایندگان متویل کننده پیشنهاد منودند که بودجۀ سازمان های جامعۀ مدنی و شبکه ها بطور ثابت و بدون فرهنگ داوطلبی
تضمین گردد 107.یک مصاحبه شونده اشاره به یک ابتکار پیشنهاد شده به حکومت منود که در آن  ۱۳٪مصارف نظامی را میتوان به
ترویج و تقویت جامعۀ مدنی و رسانه های مستقل تخصیص داد 108.طوریکه قب ً
ال در این بخش تذکر گردید ،سازمان های غیردولتی
منابع مالی خویش را از سکتور خصوصی افغان ،که نیاز به مرور دارد ،بدست منی آورند .مثال هایی از سکتور خصوصی وجود دارد
که تجارت ها عالقه مندی به متویل کار های عامه و انکشافی نشان داده اند .این چالش پی آمد های قوی تر در سطح محلی
دارد چون محدودیت ها و تقلیل متویل پروژه و برنامه باعث مسدود شدن دفاتر والیتی و ولسوالی سازمان های غیردولتی می گردد
که قطع روابط بیشرت میان گروپ های ملی و محلی جامعۀ مدنی را ببار می آورد109.

102

103

104

مصاحبه با شخص کلیدی ،مشاور همکاری های بین املللی ،کابل 28 ،سپتمرب .2015

مصاحبه با شخص کلیدی ،خربنگار مستقل ،کابل 1 ،اکتوبر 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب جامعۀ مدنی در رسانه ها ،کابل 27 ،سپتمرب 2015

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب جامعۀ مدنی در رسانه ها ،کابل 27 ،سپتمرب 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،خربنگار مستقل ،کابل 1 ،اکتوبر .2015

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب سازمان غیردولتی ،کابل 16 ،اکتوبر 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب سازمان غیردولتی بین املللی ،کابل 22 ،اکتوبر 2015؛ مصاحبه با
105
شخص کلیدی ،متخصص اکادمیک ،مکان 15 ،سپتمرب .2015
106

107
108

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب جامعۀ مدنی در رسانه ها ،کابل 27 ،سپتمرب .2015

مصاحبه با شخص کلیدی ،مشاور همکاری های بین املللی ،کابل 28 ،سپتمرب 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،متخصص برنامۀ بین املللی ،کابل 6 ،اکتوبر .2015

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهبر جامعۀ مدنی در رسانه ها ،کابل 27 ،سپتمبر .2015

یکی از مثال های این عبارت از مسدود شدن چندین دفاتر ولسوالی و دوردست سازمان های غیردولتی منحیث رشکای تطبیق کنندۀ برنامۀ همبستگی ملی به دلیل فسخ بودجه پروژه
109
میباشد .با وجود که یک برنامۀ جدید در حال افتتاح میباشد ،اکرث سازمان های غیردولتی منی توانند از عهدۀ مصارف عملیاتی دفاتر خویش به دلیل فاصله زمان ایجاد شده در میان بندش یک
پروژه و افتتاح پروژۀ جدید بر آیند .به اساس تحقیق مداوم نعمت روی تکامل برنامه همبستگی ملی برای میثاق شهروندی.
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3 33 3چالش های حکومت/دولت
ابهام در مورد نقش و مسئولیت های پالنگذاری والیتی و حسابدهی

تفویض تدریجی صالحیت به والیات در مسوده پالیسی حکومتداری محلی شامل انکشاف یک سیستم جدید نامتمرکز با روش
پائین به باال برای پالنگذاری و بودجه سازی می گردد 110.با اینحال ،مشکل در چگونگی تطبیق روش پائین به باال میباشد .بطور
مثال ،مسوده پالیسی  ۴۰٪پالنگذاری و تطبیق بودجه مالی را از طریق ریاست های مربوطۀ والیتی پیشنهاد می کند 111.همچنان،
شورا های منتخب در قریه ( )CDCو شورا های ولسوالی ( )DDAمیباید ابراز نظر در پالن های انکشاف والیتی منایند .حکومتداری
پائین به باال اینچنین منتج به تشکیل شورا های انکشافی قریه جات و ولسوالی ها گردید ولی در جریان چند سال اخیر ،مکانیزم
شامل ساخنت رضوریات قریه و ولسوالی داخل پالنگذاری انکشافی والیت که منتج به اسرتاتژی انکشافی ملی افغانستان میگردد،
ناکام گردیده چون به نحوه ای نقش والیان والیتی را کنار میزند .بدین لحاظ ،پالیسی جدید نشان میدهد که این پروسه توسط والی
رهربی ،توسط کمیتۀ انکشاف والیتی هامهنگ ،و توسط شورای والیتی نظارت می گردد.
در حقیقت ،این اصالحات از برخی ابعاد بنیادی پیرامون پالنگذاری ،بودجه سازی ،و حسابدهی پائین به باال بحث میکند .ولی به
نظر می رسد که نقش ،مسئولیت و راه های هامهنگی و ارتباطات تا حال درست تعریف نگردیده ،و منایندۀ ولسوالی و قریه نیز تا
به حال بطور کامل رسمی نگردیده است .ارتباط میان پالنگذاری اجتامع از طریق ولسوالی ها و والیات و پالنگذاری متمرکز عامه
و تخصیص منابع یک کار چالش انگیز باقی می ماند 112،که به پیچیده گی آن توسط چندگانگی شورا های  -متویل شده از سوی
کمک کنندگان  -وابسته به وزارت های سکتوری در سطح ولسوالی ،اضافه گردیده است113.
تجارب مؤفق شورا های قریه جات تحت برنامه همبستگی ملی ثابت ساخته که روش پائین به باال در پالنگذاری و بودجه سازی
میتواند حسابدهی را ارتقا بخشد .مسوده پالیسی حکومتداری تقویت شورا های والیتی را منحیث بخش حسابدهی اولویت میدهد و
نقش نظارتی آنرا به اساس قانون تأیید میکند .ولی این نقش مبهم و مشورتی باقی مانده 114.طبق نظریات اعضای شورای والیتی
که در دو گفتگو اشرتاک منودند ،آنها در تصمیم گیری و نظارت امور والیت نقش دارند ولی مادۀ  139قانون اساسی نقش آنها را
فقط منحیث "مشورتی" بیان منوده و این باید "مطابق توصیۀ قانون" باشد که مبهم و قابل تفسیر میباشد 115.سوال ها درین عرصه
در مورد منایندگی منودن شورا های والیتی (منایندگی از والیت) و اجراآت پروسۀ ارایۀ نظر و نظارت (نشست ها با والی و مقامات
مربوطۀ ریاست) میباشد .ممکن بعضی نگرانی ها روی نقش نظارتی شورا های والیتی یا از دیدگاه سیاسی یا محلی وجود داشته
باشد چون مردم اکرث ًا به ساختار شورا و مکانیزم حکومتداری غیررسمی مانند ملک ها و شورای بزرگان باور دارند .یک بعد مهمی
که یک عضو شورای والیتی ذکر کرد مبنی بر دسرتسی آزاد به معلومات و اطالعات میباشد تا روی فعالیت های حکومت نقش مؤثر
نظارتی بتوان کنرتل داشت 116.در نهایت ،نیاز است تا وضاحت نقش ،مسئولیت و مکلفیت های متام بازیگران در حکومتداری
محلی معلوم و در پالیسی جدید حکومتداری محلی واضح گردد.

مقاومت با مشارکت سازمان های جامعۀ مدنی در پروسه های مشورت

معلوم میشود که برخی مسئولین حکومتی در متام سطوح یک نوع مقاومت پیرامون مشورت و مشارکت سازمان های جامعۀ مدنی
در پروسۀ انکشاف والیتی دارند 117.از یکسو این چالش میتواند نتیجۀ یک چهارچوب مبهم در راستای مشارکت جامعۀ مدنی ،و نبود
مکانیزم واضح برای فراگیر قوی تأثیرگذار ،باشد .از سوی دیگر ،نبود ظرفیت میان سازمان های جامعۀ مدنی جهت مشارکت مؤثر
در گفتگو و اجرای بود و حسابده داشنت حکومت ،مخصوص ًا با ارادۀ محدود سیاسی ،عدم اعتامد جانبین ،فساد و عالیق شخصی
منحیث عامل های نقش فعال دفاعی و نظارتی در فعالیت های روزمرۀ روابط حکومتداری محلی وجود دارد.

برای جزئیات بیشرت ،رجوع شود به نرشیات تحلیلی مجمع حکومتداری افغانستان :نعمت الله بیژن ،فرهت عمیل و هارون نایب خیل« ،نزدیک ساخنت دولت با مردم :غیرمتمرکز
110
سازی پالنگذاری و بودجه سازی در افغانستان» (کابل :مرکز تحقیق و ارزیابی افغانستان و وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی فدرال آملان)2016 ،؛ نجات و دیگران« ،حکومتداری محلی
در افغانستان».
111

بیژن و دیگران« ،نزدیک ساخنت دولت با مردم»؛ نجات و دیگران« .حکومتداری محلی در افغانستان».

113

قابل مالظه است که حکومت وحدت ملی در نظر دارد تا با برنامه های که بعد ًا در این سال منحیث میثاق شهروندی براه انداخته میشود ،به این مشکل بپردازد.

112

نجات و دیگران« ،حکومتداری محلی در افغانستان».

مادۀ  139قانون اساسی افغانستان« :شورای والیتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور والیت به نحوی که در قوانین ترصیح می گردد سهم گرفته و در مسائل مربوط
114
به والیت مشوره می دهد .شورای والیتی وظایت خود را با همکاری ادارۀ محلی اجرا می مناید».
115
116

یادداشت های بررسی از گفتگوی مزاررشیف 8 ،اکتوبر .2015
یادداشت های بررسی از گفتگوی مزاررشیف 8 ،اکتوبر .2015

یادداشت های بررسی از گفتگوی مزاررشیف 8 ،اکتوبر 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،فعال حقوق برش ،بلخ 4 ،اکتوبر 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی،شبکۀ جامعۀ مدنی،
117
بلخ 6 ،اکتوبر 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب جامعۀ مدنی رسانه ها ،کابل 27 ،سپتمرب 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب سازمان غیردولتی ،کابل 15 ،اکتوبر .2015

ده سال پس از تصویب قانون اساسی افغانستان :چه مسایلی مطرح اند؟
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

تجارب مشارکت مدنی در پروسۀ مشورتی اشاره بر چشم پوشی از واقعات و نگرانی های گسرتدۀ جامعۀ مدنی در تصمیم گیری
سیاسی دارد 118.بطور مثال ،اعضای شورای انکشافی ولسوالی که در گفتگوی کابل اشرتاک منودند ،تذکر دادند که این اولین بار
است که آنها در یک برنامۀ مشورتی در کابل دعوت گردیده اند 119.همچنین ،در جریان گفتگوی مجمع حکومتداری افغانستان
( )Govern4Afgروی سکتور معادن ،یک عضو اجتامع که از مس عینک لوگر فرا رسیده بود ،تذکر داد که با آنها هیچگاه مشورت
در مورد سکتور استخراجی صورت نگرفته بود و فقط وعدۀ بعضی امتیازات مشخص به آنها داده شده بود که هرگز جامۀ عمل
نپوشید 120.در عین زمان مثال هایی دیگر نیز وجود دارد که نشان دهندۀ عدم مکانیزم سیستامتیک برای مشورت روی مشکالت
انکشافی ،زیربنایی ،و روابط حکومتداری روزمره با بخش های مختلف جامعۀ مدنی میباشد.
چندین مصاحبه شونده شاکی بودند که مسئولین حکومت و سازمان های جامعۀ مدنی بخاطر اهداف خود به آنها منحیث منایندگان
جامعۀ مدنی رجوع می کنند" :آنها هیچگاه شکایت منی کنند ،و آنها مانند حکومت فکر و صحبت می کنند" 121.به این معنی است
که تصامیم حکومت بعض ًا قبل از پروسۀ فراگیر مشورتی و به اساس انگیزۀ منافع شخصی اتخاذ میگردد .یک اشرتاک کنندۀ
گفتگوی کابل این چالش را بشکل ذیل خالصه منود:
به اساس تجربۀ من با حکومت ،سازمان های جامعۀ مدنی هیچگاه در جلسات مهم و پروسه های تصمیم گیری موجود
نبوده اند .این یک مشکل مهم است .پروسۀ بودجه برای کشور مهم میباشد .این حق مردم است تا در مورد فعالیت
های حکومت بدانند  ...حضور رسانه ها و اعضای جامعۀ مدنی در چنین پروسه های تصمیم گیری کلیدی میباشد و
میتواند شهروندان را کمک کند تا در مورد کار کرد حکومت خویش بدانند .فعاالن جامعۀ مدنی میباید بدانند که آنها
نقش و مسئولیت های خویش را تعریف و تشخیص منایند تا حکومت را در فعالیت های مالی و بودجوی آن حسابده
و شفاف نگهمیدارد122.

مترکز گرایی" ،بوروکراسی سبک قدیم" ،و قوم گرایی

ابعاد کلیدی که توسط مصاحبه شوندگان مختلف و ثبت نسخه های نوشتاری گردیده ،شامل پالیسی های تدوین یافته در مرکز و
روابط بسیار ضعیف میان بازیگران مرکز (حکومت مرکزی) و اطراف (محلی) در رسارس سکتور ها میباشد 123.چالش های ساختاری
مرتبط عبارتند از :تدوین پالیسی یا اجراآت مغلق ،عدم ظرفیت و توانایی نهاد ها جهت ارایۀ خدمات" ،بوروکراسی سبک قدیم"
دولت و کمبود فرهنگ "کار تیمی" میان کارمندان ،قوم پرستی به کمک مسئولین محلی فاسد در سطح مرکز و سیاسی سازی
موقف و مقرری های محلی حکومت 124.به گفتۀ یک مصاحبه شونده:
قوم پرستی و حامیت مسئولین فاسد محلی در سطح مرکز از موانع عمده ای است که سازمان های جامعۀ مدنی آنرا
تغییر دهند .مردم به تدریج اعتامد را از دست میدهند چون کوشش های آنها به دلیل عدم تعهد در سطح مرکز مثر
منیدهد125.

4 44 4جمع بندی
این قسمت یک ارزیابی چالش های عمومی ای را ارایه مینامید که شامل عوامل و مسائلی است که فرا تر از چهارچوب این تحقیق
میباشد و روابط حکومتداری جامعۀ مدنی را در هر دو سطوح ملی و محلی متأثر میسازد .این عوامل شامل اند بر :وخیم شدن
وضعیت امنیتی؛ فرهنگ حاکم مصئونیت روی مشکالت فساد و تخطی قوانین و اصول در یک و نیم دهۀ گذشته؛ عدم اعتامد و
باور بر نظام؛ روابط ضعیف میان بازیگران مرکز و محلی روی حسابدهی؛ و باآلخره کمبود کلی ظرفیت نهادی برای عرضۀ خدمات
مؤثر و تأمین حسابدهی بشکل افقی و عمودی .این قسمت چالش های مشخص جامعۀ مدنی در راستای رشد اصول حکومتداری
خوب را نیز شامل می گردد که عبارتند از مشکالت مرشوعیت از لحاظ روش فراگیر و اشرتاکی جامعۀ مدنی؛ انحصار گرایی صدا
های جامعۀ مدنی توسط گروپ ها و افراد مشخص؛ نبود ظرفیت و دانش در مورد مراحل حکومتداری و معلومات اسرتاتژی تحمیل
گری و دفاعی؛ روابط عمودی ضعیف میان سازمان های غیردولتی و مردم از لحاظ حسابدهی؛ ترس از جامعۀ مدنی تحت نفود و
ادارۀ دولت؛ و باآلخره ،مشکل اتکای مالی.
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این گزارش در مورد یک سلسله چالش های نهاد های حکومتی نیز بحث کرد که شامل بر ابهام در تعریف نقش و مسئولیت های
نهاد های دولتی ،مشخص ًا در سطح محلی؛ نبود اسرتاتژی واضح از لحاظ مشارکت سیستامتیک و فعال با جامعۀ مدنی و تأمین
مشاورت با آنها روی تدوین پالیسی و تصمیم گی ها؛ و باآلخره ،مشکالت مترکز گرایی" ،بوروکراسی سبک قدیم" و قوم پرستی که
موانع بیشرت را در روابط حکومتداری فراگیر ،حسابده ،و شفاف ایجاد میکند.
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6اسرتاتژی جامعۀ مدنی و حکومت جهت ترویج حسابدهی

درین قسمت ،یک تعداد اسرتاتژی های قبول شده توسط بازیگران مختلف جامعۀ مدنی وخدمات عامه جهت ترویج حسابدهی و
مشارکت مدنی مشخص خواهد شد.

1 11 1استراتژی سازمان های جامعۀ مدنی جهت رسیدن به حکومت

ارتقای ظرفیت جامعۀ مدنی محلی برای مشارکت آن در تصمیم گیری و حسابدهی اجتامعی
پیشنهاد من این است که ظرفیت هر دو جامعۀ مدنی سنتی و جامعۀ مدنی مدرن (بطور مثال سازمان های غیردولتی)
بهبود بخشیده شود .یک جامعۀ مدنی سنتی منی تواند با مدل های قدیمی ،و یک جامعۀ مدنی مدرن منی تواند با
مدل های وارد شدۀ خویش به تنهایی مؤفق گردند .آنها می توانند یکجا کار کنند ،یک اسرتاتژی جدید ایجاد منایند،
ظرفیت خویش را بهبود بخشند و بعد آنها می توانند به آسانی به هدف برسند126.

نبود ظرفیت تخنیکی ،آگاهی بسیار محدود در مورد سیستم ها ،قوانین و مقررات حکومتداری مخصوص ًا در ساحات روستایی و
دوردست ،وعدم دسرتسی گسرتده مردم به جامعه مدنی محلی و ملی و سازمان های حکومتی اکرث ًا منجر به نبود صدای پربار محلی
و عدم مشارکت مناسب در نظام های حکومتداری محلی رسمی میگردد .شیوه های حکومتداری غیررسمی موجوده مانند شورا های
محلی و دینی سنتی ،گروپ های جامعه مدار ،رهربان پرنفوذ اکرث ًا دارای مرشوعیت بلند میباشند و قریه را با دولت وصل میسازند
ولی نقش آنها در مراحل سیاسی رسمی یا ضعیف و یا هیچ وجود ندارد127 .
با توجه به این چالش ،یک نهاد مرصوف در ایجاد صلح مبنی بر جامعه مدار ،رویکرد خویش را در وصل منودن صدا و نگرانی های
مردم در پروسۀ تصمیم گیری چنین توضیح داد:
ما با سازمان های جامعۀ مدنی جهت ظرفیت سازی در حکومتداری و ایجاد صلح ،و بلند بردن آگاهی در مورد حاکمیت
قانون کار می کنیم تا آنها بتوانند با نهاد های حکومت محلی امور دادخواهی و دفاع را پیش برند .ما نهاد های جامعۀ
مدنی محلی را توامنند میسازیم تا آنها پالیسی ها را بتوانند تحت نفوذ قرار دهند ،در تصمیم گیری های محلی اشرتاک
منایند و حکومت را در سطح محل در حکومتداری پاسخگو نگهدارند .ابتکار ما روی انتخاب رهربان از سطح قریه و
ولسوالی مترکز دارد که در سطح محلی مطرح هستند .آنها یکجا با مسئولین در سطح ولسوالی و والیت آموزش داده
شده اند و در این سلسله آموزش ها آنها نه تنها فقط در مورد سیستم های حکومتداری مدرن می آموزند ،بلکه آنها ایجاد
شبکه ها و ائتالف ها با مسئولین حکومت محلی موجود را نیز می آموزند128.

مثال ارایه شدۀ فوق یک مدل خوب همکاری سازنده میان ساختار های سنتی موجود و نظام حکومتداری رسمی میباشد که میتواند
نقش کلیدی را در تقویت دادخواهی محلی فراتر از روابط حکومتداری محلی بازی مناید .یک سازمان غیردولتی مصاحبه شونده،
که حامی ظرفیت های محلی جامعه برای حسابدهی مؤثر اجتامعی اقدامات حکومت میباشد ،رویکرد خویش را در مقابل رهربان
سنتی و دینی پیرامون شفافیت و حسابدهی بیان کرد 129.تجربیات مشابه توسط سازمان های غیردولتی دیگر رشیک ساخته شد
که مرصوف کار روی ایجاد صلح در سطح محل میباشند ،جایکه بازیگران مختلف در جوامع روی حل صلح آمیز منازعات ،ایجاد
ائتالف ،اسرتاتژی های دادخواهی ،و مانند آن آموزش داده میشوند .این مثال ها میان بعضی سازمان های غیردولتی ملی متمرکز
بر انکشاف جامعه ،ایجاد صلح ،و دادخواهی بطور گسرتده وجود دارند .از دیدگاه آنان ،یک بار بازیگران جامعۀ مدنی بشکل متحد
آموزش و بسیج گردند ،پس فشار آنها روی پالیسی سازی حکومت میتواند قوی تر و مؤثرتر گردد130.

تشکیل ارتباطات میان سازمان های جامعۀ مدنی منحیث کارگزاران مهم برای دادخواهی

سازمان های جامعۀ مدنی ،مخصوص ًا نهاد های غیردولتی ،یک مدل نسبت ًا مؤفق برای شبکه سازی و دادخواهی اند .چندین روش
های خوب توسط مصاحبه شوندگان و اشرتاک کنندگان گفتگو در این رابطه معرفی گردیده است .با وجود تعدد متویل کنندگان و
روش های مختلف آنها ،نهاد های غیردولتی در ایجاد ائتالف های مختلف مبنی بر تخصص های موضوعی آنها مؤفق گردیده اند
و بشکل دسته جمعی در سالهای اخیر کار کرده اند .بطور مثال ،شبکه زنان افغان را میتوان منحیث یک مثال شبکه یی با اعضای
ملی و محلی در رسارس کشور دید .آنها توانسته اند که با حکومت و متویل کنندگان ارتباطات قوی داشته باشند .این شبکه با وجود
متام چالش ها ،توانستند تا بحث ها روی اهمیت مشارکت سیاسی زنان ،نقش آنها در پروسۀ صلح و محافظت زنان و دخرتان که
126

اشرتاک کننده ،گفتگوی کابل 21 ،دسمرب .2015
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قربانی خشونت اند ،از طریق تطبیق قانون منع خشونت علیه زن ادامه دهند .آنها پروسۀ قانونی اصالحات را در داخل پالیسی و
حلقات تصمیم گیری در کشور زنده نگهمیدارند .شبکۀ زنان افغان اعضای انفرادی و سازمان از رسارس کشور دارد.
"صالح" منحیث یک کنرسسیوم متشکل از هشت سازمان های خوب تثبیت شدۀ جامعۀ مدنی افغان با حضور یکپارچه در 34
والیات افغانستان ،یکی از دیگر مدل های ایجاد ائتالف برای اهداف دادخواهی میباشد .سازمان های عضو در پالیسی و
دادخواهی برای ترویج صلح و امنیت در افغانستان مبنی بر اصول دموکراسی ،احرتام به حقوق برش و مشارکت مساوی همه با
توجه به تنوع افغان ها از متام ابعاد ،فعال اند .این ائتالف در ارایۀ پیشنهادات خویش به متویل کنندگان بین املللی و مسئولین
حکومت مؤفق بوده اند.
در سطح محلی نیز ،بعضی شبکه های ذکر شده در داخل مراکز والیتی فعالیت دارند .بطور مثال ،در مزاررشیف ،تیم تحقیق با
شبکه های متعدد جامعۀ مدنی ،حقوق برش ،و حقوق زنان روبرو گردیده اند131.
در سالهای اخیر ،بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی ،یک گروپ کاری جدید بنام گروپ کاری مشرتک جامعۀ مدنی ()CSJWG
تشکیل گردید 132.یک تعداد فعاالن شناخته شده در رهربی این گروپ اند که ادعا دارند تقریب ًا  1400نهاد ها عضویت آن را دارند.
رویکرد  CSJWGاز دو مدل متذکرۀ فوق متفاوت میباشد .یک تفاهمنامه میان این گروپ و حکومت در سطوح ملی و محلی جهت
"تنظیم" کار جامعۀ مدنی به امضأ رسیده است .هدف اصلی  CSJWGبسیج جامعۀ مدنی افغان روی مراسم و کنفرانس های کلیدی
جامعۀ بین املللی با حکومت افغانستان میباشد .با اینحال ،قابل مالظه است که برخی اعضای جامعۀ مدنی نگرانی های خویش در
مورد  CSJWGرا رشیک ساختند اینکه آیا امضای یک تفاهمنامه با حکومت بر بیطرفی و استقالل آنها تأثیر خواهد گذاشت و آیا
دادخواهی آنها تحت اثر مستقیم حکومت خواهد بود یا توسط نهاد های دولتی در مجموع کنرتل خواهد شد133.
فعالیت های بیشرتی آغاز شده توسط گروپ های جامعۀ مدنی و فعاالن انفرادی در سطح ملی و کابل حاال در رسارس برخی
والیات گسرتش یافته اند :بطور مثال ،نظاهرات رسارسی بخاطر دفاع عدالت برای فرخنده ،تجلیل روز بین املللی صلح ،و
برگزاری تظاهرات عامه مبنظور محکوم منودن رسبریده شدن هفت شهروند در والیت زابل توسط گروه داعش در 2015؛ همچنان
بزرگداشت جشنواره ملی مانند جشن همدلی به تجلیل سال جدید افغانستان در مقابل دهشت افگنی و محکوم منودن این تجلیل
ها از سوی گروه های افراطی از مثال های دیگر میباشد .این جشنواره هدف خویش را برای ترویج فرهنگ صلح ،خوشی ،و تحمل
تعیین منود و تقویت همبستگی ملی را با تجلیل سال جدید از طریق ورزش ،موسیقی و فعالیت های تفریحی در رسارس کشور مورد
هدف قرار داد 134.این تظاهرات نشان دهندۀ همبستگی باال میان مردم از رسارس کشور بخاطر تقاضای آنها برای عدالت ،پایان
بخشیدن فساد و مصئونیت و جنگ میباشد .اعرتاضات حادثه زابل ،که در ابتدا فقط از سوی گروپ هزاره ها در کابل آغاز گردیده
بود ،به دیگر قسمت های افغانستان نیز انتشار یافت و اینچنین منایانگر همبستگی قوی تر قومی شهروندان در مقابل جنگ،
دهشت ،و بی عدالتی گردید135.

131

از جملۀ دیگران ،سازمان گفتگوی جامعۀ مدنی افغانستان CSJWG ،بلخ ،و سازمان حامیت از تحقیق حقوق برش افغانستان.
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یادداشت های بررسی از گفتگوی کابل 21 ،دسمرب .2015

 CSJWGمتشکل از  30ادارۀ هامهنگی به منایندگی از  1400سامان میباشد .اعضای آن ادارات راجسرت شده (سازمان غیردولتی ،سازمان جامعۀ مدنی ،سازمان اجتامعی ،اتحادیه
132
ها ،انجمن ها ،وغیره) اند که در  34والیات روی ساحات تخصصی و گسرتده کار می کنند .الیحۀ  CSJWGشامل بسیج سازی جامعۀ مدنی افغانستان در مراسم بین املللی کلیدی و کنفرانس ها با
حکومت افغانستان میباشد .رجوع شود به گروپ ادارات انگلیس و ایرلندی افغانستان( CSJWG،" http://www.baag.org.uk/member/ayenda/csjwg" ،دسرتسی در  22می .)2016
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"اعرتاضات هفت زابل ،کی در قبال مظلوم صدا بلند می کند؟" شبکه تحلیل افغانستان،
/https://www.afghanistan-analysts.org/the-zabul-seven-protests-who-speaks-for-the-victims

ده سال پس از تصویب قانون اساسی افغانستان :چه مسایلی مطرح اند؟

29

2017

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

شکل  :1جشن همدلی 2015

©www.af.shafaqna.com

ائتالف های اسرتاتژیک با رسانه ها
رشاکت رسانه ها و جامعۀ مدنی اسرتاتژیک میباشد چون ما در رسانه ها میتوانیم از اطالعات ،دانش ،و داستان های
مؤفق برگرفته شده از روش های خوب سازمان های جامعۀ مدنی بخاطر ایجاد امید میان مردم و ترویج صلح و امنیت
بهرت استفاده منائیم136.

یک اجامع کلی در مورد اهمیت رسانه های مستقل  ،کرثت گرا ،و متنوع در راستای ترویج آگاهی عامه ،فهم مفاهیم بنیادی
دموکراسی و حقوق برش و بلند منودن صدای مردم و حامیت از پروسۀ دموکراتیک از طریق شفافیت و بلند بردن آگاهی وجود دارد.
رسانه ها منحیث یک بازیکن با نفوذ در جامعۀ مدنی ،رشیک ارزشمند در آموزش عامه و افزایش آگاهی عمومی میباشند .خربنگاری
انتقادی و تحقیقی نقش مهمی را در مبارزه علیه فساد و افزایش شفافیت با ساخت روایت های مثبت بازی میکند .با اینحال ،این
نقش اکرث ًا در خطر و مورد تهدید میباشد و خربنگاران و کارکنان رسانه ها اغلب مجبورند ناشناس باقی مانند 137.مثال های دیگر
شامل کنرتل رسانه های انتقادی و مستقل از سوی اشخاص قدرمتند مخصوص ًا در سطح محل میباشد 138و آسیب پذیری اقتصادی
آنها به دلیل عدم طرح تجارتی و منابع بودجوی مناسب میباشد139.

در سطح محل ،رسانه ها 140اکرث ًا دارای روابط خوب با جامعۀ مدنی میباشند .از طریق نظام غیرمتمرکز ،بطور مثال ،کلید گروپ
و دیگر شبکه های رسانه های ملی و رادیو های محلی در والیات ابتکار پوشش داستان ها ،بحث ها و مناظره هایی را در پیش
گرفتند که در ترویج حسابدهی ،شفافیت ،صلح و ارزش های دموکراتیک در زبان های محلی کمک میکند .یک همکاری جالب
میان کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و رسانه های محل منتج به استفادۀ ایستگاه های رادیوی محلی و دیگر رسانه ها،
بخاطر بلند بردن آگاهی پیرامون حقوق برش ،نظام حقوقی ،و مکانیزم های محافظت از قربانیان خشونت علیه زن ،گردید 141.برخی
سازمان های رسانه ایی مانند گروپ کلید در متوازن ساخنت شبکه های محلی و ملی خویش مؤفق بوده اند؛ بطور مثال ،آنها جز
ائتالف جامعۀ مدنی ملی (مانند  )CSJWGاند در حالیکه آنها ارتباطات محلی خویش را نیز از طریق مراکز والیتی با استفاده از
روش پائین به باال بخاطر مشارکت مدنی ،حسابدهی و شفافیت تقویت میبخشند.

136

مصاحبه با شخص کلیدی ،منایندۀ گروپ رسانه ها ،کابل 15 ،سپتمرب .2015

137

مصاحبه با شخص کلیدی ،خربنگار مستقل ،کابل 1 ،اکتوبر .2015

139

به گفتۀ یک رهرب جامعۀ مدنی در سکتور رسانه ها ،تعداد مجرا های رسانه ها به شمول رادیو که در میان  2013و  2015ناپدید گردید ،به  60افزایش یافته.
تقریب ًا  140کانال های محلی تلویزیونی و  10ایستگاه های رادیو های محلی در والیت بلخ وجود دارد .مصاحبه با شخص کلیدی ،مسئول حکومتی ،مزاررشیف 7 ،اکتوبر .2015

138
140
141

30

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب سازمان غیردولتی ،کابل 4 ،اکتوبر .2015

مصاحبه با شخص کلیدی ،مسئول حقوق برش ،بلخ 5 ،اکتوبر .2015

AREU

یهدباسح جیورت تهج تموکح و یندم ۀعماج یژتارتسا

2017

انسجام بازیگران دینی
هیچ چیز در دین ما مخالف با اساسات جامعۀ مدنی منی باشد .بدین لحاظ ،این یک فرصت است تا جامعۀ مدنی را
توسط آموخته های اسالمی رشد دهیم142.

فعاالن متعدد حقوق برش که مصاحبه شدند بر اهمیت تعامل با سازمان ها و بازیگران دینی در مسائل سازمان های جامعۀ مدنی
تأکید ورزیدند .آنها بر نقش علامی دین و مال ها در رابطه به توجیۀ حقوق زن ،دموکراسی ،و آموزش مدنی مخصوص ًا در روشنی
منابع اسالمی تأکید منودند 143.اسرتاتژی های مرتبط اشاره به یک گفتگوی مداوم میان بازیگران دینی و غیردینی بخاطر افزایش
فهم جانبین در ترویج جامعۀ مدنی و مفاهیم و ارزش های دموکراتیک مینامید .یک مثال مؤفق دیگر ابتکاری است که توسط
یک نهاد غیردولتی زنان براه انداخته شد .نهاد متذکره یک سیمینار سه روزه را روی "موقف زن در اسالم :بررسی ارضار خشونت
جنسی و دیدگاه اسالمی و حقوقی آن" دایر منودند .این کنفرانس ملی تعداد زیاد علامی دینی و کارشناسان و فعاالن حقوق برش را
گرد هم آورد تا روی پیشنهادات مشخص پیرامون رشد وضعیت قربانیان حقوق برش بحث منایند .این سیمینار توسط عبدالله رئیس
اجرایوی افتتاح گردید و متام منایندگان در آخر روز از سوی رئیس جمهور غنی در ارگ پذیرایی گردیدند .رئیس جمهور غنی در
بیانیۀ خویش به اشرتاک کنندگان وعده دادند که در شش هفته ،وی یک نشست مشخص کابینه را با اعضای مربوطۀ کابینه بخاطر
اقدامات عملی و بحث روی پیشنهادات فراهم شده در این سیمینار براه خواهد انداخت144.
شکل  :2رئیس جمهور غنی در حال سخرنانی به علامی دین و رهربان زنان

©ARG-Afghanistan

مثال دیگر در سطح محلی عبارت از امضای تفاهمنامه های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان با شورا های دینی در والیات
میباشد تا از افزایش آگاهی در مورد حقوق برش ،مخصوص ًا حقوق زنان اطمینان حاصل گردد و اینچنین قانون منع خشونت علیه
زن را با تفسیر قرآن ربط بدهند145.

142

ایراپیت یانتس ( )Anika Ayrapetyantsو زمان« ،وصل منودن فاصله ها.97 »،

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب شبکه های سازمان غیردولتی ،بلخ 5 ،اکتوبر 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب سازمان حقوق برش ،بلخ 4 ،اکتوبر 2015؛ اشرتاک کنندگان
143
در گفتگوی مزاررشیف 6 ،اکتوبر .2015

مرکز انکشاف هرن زنان افغان« ،موقف زنان در اسالم :تحلیل ارضار خشونت جنسی و ابعاد اسالمی و حقوقی آن »،قابل دسرتسی در صفحۀ فیسبوکhttps://www. ،
144
( theater&3=type?/977567122340216/977567122340216.photos/p/facebook.com/awsdc2015دسرتسی در  22می .)2016

145

مصاحبه با شخص کلیدی ،مسئول حقوق برش ،بلخ 5 ،اکتوبر .2015
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

ابتکارات مشرتک میان جامعۀ مدنی و حکومت

ابتکارات متعدد مشرتک وجود دارد که در آن نهاد های حکومتی و غیرحکومتی با هم در ماموریت های خاص یکجا کار میکنند.
بطور مثال ،کمیسون مستقل حقوق برش افغانستان 146که یک سازمان نظارت کنندۀ حقوق برش ،ارزیابی کنندۀ تخطی های
سیستامتیک حقوق برش ،و طرح کنندۀ منازعات میباشد ،با سازمان های غیردولتی یکجا از نزدیک کار کرده تا اهداف مشرتک
خویش را در رابطه به گزارش دهی سؤاستفاده از حقوق برش بدست آورند .کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان با سازمان های
مختلف جامعۀ مدنی از طریق ارایۀ آموزش ظرفیت سازی در مسائل حقوق برش ،بلند بردن آگاهی ،ارتباطات دادخواهی با نهاد های
غیردولتی و سازمان های جامعۀ مدنی پیرامون تخطی حقوق برش و مشکالت حقوقی مربوطۀ آن (مانند قانون آزادی بیان رسانه ها،
قانون ازدواج اطفال زیرسن ،حقوق زن) بصورت مؤثر همکاری مینامید .کمیسیون متذکره در مکانیزم ملی محافظت از قربانیان
خشونت علیه زن نیز نقش فعال بازی کرده است .بخش حقوق زن این کمیسیون با مسئولین مربوطۀ حکومت و سازمان های
غیردولتی از نزدیک کار میکنند که خانه های امن برای زنان در خطر در کابل و والیات نیز فراهم میکنند.

2 22 2استراتژی حکومت جهت رسیدن به جامعۀ مدنی
کنفرانس ملی شورای انکشافی محلی

شورا های انکشافی محلی کام ً
ال وحدت ملی افغانستان را منعکس میسازد که بصورت دسته جمعی صدا های آنها را
بلند میرساند؛ که میگویند ما یک ملت واحد و متحد هستیم که هیچگاه متفرق منی شوند147.

یکی از مثمرترین اسرتاتژی که حکومت افغانستان در طول چندین سالهای اخیر بخاطر پر منودن خالء میان قریه هادر روستاها
و حکومت مرکزی استفاده منوده ،تدویر کنفرانس های شورا های ملی انکشافی محلی 148میباشد 149.هر دو سال بعد ،یک تعداد
عظیم اعضای منتخب شورا های انکشافی محلی از قریه های افغانستان و اعضای شورا های انکشافی محلی در سطح ولسوالی
از شورا های انکشافی ولسوالی در کابل برای کنفرانس ملی دعوت می گردند .درین کنفرانس ،رئیس جمهور و مسئولین ارشد
حکومت از رسارس سکتور های مختلف اشرتاک می منایند تا به منایندگان جامعۀ در مورد نگرانی ها ،خواست ها و پیشنهادات
آنها در راستای انکشاف جامعه گوش دهند .نظر به روز دوم پنجمین کنفرانس ملی شورا های انکشافی محلی در  ،2015ظاهر می
گردد که این چنین برنامه ها در محو فاصله میان روستا های افغانستان و حکومت مرکزی تا حد زیادی کمک می مناید .در بیانیۀ
خویش ،چندین وزیران سکتوری پالن ها و ماموریت های خویش در راستای انکشاف قریه ها را اظهار داشتند و اعضای شورا
های انکشافی نیز نیاز ها ،چالش ها و طرح های مبارزه با چالش ها را در گروپ های کاری مخلتف بحث منودند .نقش دوگانۀ
اعضای شورا های انکشافی محلی در سطح جامعه نشان میدهد که این چنین محافل ملی ،آنها مانند جامعۀ مدنی صدای مردم
خود در چهارچوب حکومتداری ملی میگردند .در عین زمان ،در داخل تنظیامت محلی خویش ،آنها مانند یک نهاد حاکم بخاطر
تطبیق زیربنای محلی و پروژه های انکشافی فعالیت می منایند 150.ادامۀ این چنینگرد هم ایی ها از وجودشیوه های سیستامتیک
تر بخاطر تقویت ارتباطات میان حکومتداری ملی و محلی اطمینان خواهد داد .ولی چیزیکه هنوز نیاز به رسیدگی دارد و تا به
حال تغییر نکرده عبارت از پروسۀ متمرکز بودجه سازی میباشد که با نیازسنجی ها و اولویت بندی های عملی روش پائین به باال
همخوانی ندارد151.

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در سال  2001در کنفرانس بن منحیث یک سازمان محافظت کننده و ترویج دهندۀ حقوق برش و تحقیق جرایم جنگی ،و سوء استفاده از
146
حقوق برش (بطور مثال ،آزادی بیان ،آزادی رسانه ها ،حقوق زنان و اطفال و اقلیت و محاکمه منصفانه) تأسیس گردید که بعد ًا در سال  2004در قانون اساسی افغانستان نیز گنجانیده شد .با وجود
آنکه این کمیسیون از سوی دولت و متویل کنندگان بین املللی حامیت مالی می شود ،ولی در تیوری منحیث یک ادارۀ «مستقل» و جامعۀ مدنی پنداشته می شود .کمیسیون متذکره از اثر اعضای
جدیدالشمول که واجد رشایط عضویت کمیسیون نبودند و به دلیل اینکه برخی اعضای کمیسیون با وجود تکمیل دورۀ کاری خویش به نقش های رهربی ادامه دادند ،سیاسی گردید.
محمد ارشف غنی ،رئیس جمهوری اسالمی افغانستان.

147

شورا های انکشافی محلی در نتیجۀ برنامۀ متویل شده از سوی بانک جهانی و حکومت بنام برنامه همبستگی ملی تشکیل گردیدند .برای بانک جهانی ،این تشکیل جز طرح های
148
انکشافی جامعۀ مدار آنها میباشد .در افغانستان ،مؤفقیت این برنامه در پوشش ملی آن و در تشکیل بیشرت از  40،000شورا های اجتامعی آن میباشد .برنامه همبستگی ملی به هر قریه یک مقدار
پول میدهد که میتوانند آنرا روی پروژه ها و زیربناهای قریه به نفع قریه مرصف منایند .اعضای شورا توسط مردم قریه انتخاب می گردند ،و این برنامه دارای محدودیت سخت جنسیتی نیز میباشد
به این معنی که زنان الزم ًا می باید جز شورا های انکشافی محلی باشند.

وزارت احیا و انکشاف دهات« ،پنجمین کنفرانس مشورتی ملی شورای انکشافی محلی :بزرگرتین دستآورد های وزارت احیا و انکشاف دهات »،گزارش کنفرانس،2015 ،
149
( 20story.pdf%20Feature%20Conference%20CDC%5th/http://www. nspafghanistan.org/Admin/filesدسرتسی در  28اپریل .)2016

مطابق وبسایت وزارت احیا و انکشاف دهات و برنامه همبستگی ملی ،هدف این برنامه «ایجاد ،تقویت و نگهداری شورا های انکشافی محلی منحیث سازمان های مؤثر برای
150
حکومتداری محلی و انکشاف اجتامعی اقتصادی» میباشد .رجوع شود به برنامه همبستگی ملی« ،معرفی مخترص برنامه همبستگی ملی" http://www.nspafghanistan. org/default.
( ,109=aspx?selدسرتسی در  22اپریل  .)2016با اینحال ،در کنفرانس های شش ماهه شورا های انکشافی محلی در سطح ملی آمده که اعضای شورای انکشافی محلی نقش قوی جامعۀ
مدنی را نیز بازی میکنند چون شورا های انکشافی محلی و ولسوالی تا به حال منحیث سازمان های حکومتداری قریه و ولسوالی به اساس مرشوعیت قانون اساسی شناخته نشده اند.

151
دولت با مردم».
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همکاری حکومت و سازمان های جامعۀ مدنی در ساحۀ حقوقی

بخش های مرتبط وزارت عدلیه در والیت بلخ با برگذاری نشست های ربعوار با سازمان های جامعۀ مدنی یک روش امیدبخش را
برای بلند بردن آگاهی حقوقی عملی مینامیند .ریاست والیتی وزارت عدلیه با همکاری کمیسیون والیتی (کمیسیون مستقل حقوق
برش افغانستان) روی انکشاف اسرتاتژی ها برای انتشار معلومات در مورد مسائل حقوقی از طریق نرش برنامه های رادیویی کار
میکند.
با توجه به پروسۀ مشاوره قوانین ،بعضی مصاحبه شونده گان ،با اینحال ،یک روش باز و دموکراتیک تر را به شمول انتشار نسخه
پیش نویس قوانین در وبسایت وزارت عدلیه ،پیشنهاد کردند 152.آنها تذکر دادند که این روش به همه اجازه میدهد تا قبل از بحث
رسمی پارملان ،روی نسخه پیش نویس بتوانند ابراز نظر منایند.

جلسات مشارکتی پالنگذاری و حسابدهی در سطح ولسوالی

تعامل جامعۀ مدنی در تدوین طرح پنج سالۀ انکشاف والیتی (مقام والیت بلخ) و تطبیق جلسات باز حسابدهی در سطوح والیتی
و ولسوالی منحیث اسرتاتژی های مهم بخاطر مشارکت مدنی و شفافیت در پروسه های پالیسی سازی محلی شناخته شده است.
ولی برخی مصاحبه شوندگان اشاره منودند که این طرح های نهادینه نیستند و در عدم یک مکانیزم سیستامتیک منظم برای نظارت
فقط منحیث عملکرد منایشی پنداشته می شوند153.
به اساس این محدودیت ،برخی متویل کننده گان 154و سازمان های جامعۀ مدنی 155و بازیگران عامه 156پیشنهاد کردند که مسوده
طرح های انکشافی بخاطر بحث های باز در وبسایت مقام والیت رشیک ساخته شود .به گفتۀ یک نهاد غیردولتی فعال در
حسابدهی اجتامعی" ،برای دسرتسی به اطالعات نهادینه شده" نیاز است 157.درین عرصه پیشنهادی جون تأسیس یک دیتابیس
باز (عمومی) پیرامون وضعیت خدمات و بودجه عامه در داخل وزارتخانه های مربوطه منحیث یک پیش رشط برای شفافیت،
دادخواهی و کنرتل بهرت اقدامات حکومت موجوداست .روش دیگری پیشنهاد شده اسرتاتژی یی است که در آن میباید یک مرکز
اطالعات بودجۀ عامه قابل دسرتس باشد قسمیکه دسرتسی ناشناس بخاطر حفظ هویت افراد تقاضا کنندۀ اطالعات وجود داشته
باشد ("چون در سطح محل ،همه یکدیگر را میشناسند").
انکشاف این اسرتاتژی چنین استدالل گردیده که میباید با یک نوع "بخش تحقیقی یا مشورتی" یا هیئت مشورتی ذینفعان مسلکی
برای توسعۀ اسرتاتژی ها درعرصۀ کنرتل بودجه ،تدوین پالیسی ،ارتقای ظرفیت ،و امثال آن همراه باشد158.

152

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب سازمان غیردولتی بین املللی ،کابل 22 ،اکتوبر .2015

153

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب سازمان غیردولتی ،کابل 15 ،اکتوبر 2015؛ مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب سازمان غیردولتی بین املللی ،کابل  22اکتوبر .2015

155

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب سازمان غیردولتی بین املللی ،کابل 15 ،اکتوبر  ،2015مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب شبکه های سازمان جامعۀ مدنی ،بلخ 6 ،اکتوبر .2015

157

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب سازمان غیردولتی بین املللی ،کابل 15 ،اکتوبر .2015

154
156
158

مصاحبه با شخص کلیدی ،منایندۀ همکاری های بین املللی ،کابل 22 ،اکتوبر .2015

مصاحبه با شخص کلیدی ،مسئول ارشد والیتی ،بلخ 5 ،اکتوبر .2015

مصاحبه با شخص کلیدی ،رهرب شبکه سازمان غیردولتی ،مزاررشیف 6 ،اکتوبر .2015
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7جمع بندی و پیشنهادات

1 11 1جمع بندی

این گزارش روی نقش جامعۀ مدنی پیرامون ترویج حکومتداری خوب در افغانستان مترکز داشت .گزارش ابتدا با یک مرور کوتاه
درک مفهومی اصطالحات جامعۀ مدنی ،حکومتداری ،حکومتداری خوب و ارتباطات میان دولت و جامعه آغاز گردید و اینکه
چگونه این اصطالحات در چهارچوب گسرتده تر عرصه های جنگ زده معرفی و فهمیده شده اند .با معرفی خصوصیات تاریخی
و متنی جامعۀ مدنی در افغانستان ،این گزارش محدود بودن جامعۀ مدنی را فقط به نهاد های غیردولتی به چالش می گیرد .این
نقطه منحیث اصول روش در مصاحبه ها و گفتگو های برگزار شده در پروسۀ انجام تحقیق ابتدایی ،نیز تطبیق گردید .این گزارش
محدودیت های این تحقیق را نیز به اساس محدودیت های نویسنده گان به تحریر آورده است.
این گزارش بحث روی نقش بخش های مختلف جامعۀ مدنی در روابط حکومتداری ،چگونگی تعامل و گفتگوی روابط خویش با
نهاد های حکومتی در سطح ملی و محلی نهاد ها و گروپ های مختلف را ارزیابی می مناید و به تفصیل پیچیدگی های تعریف
نقش ها در زمانی می پردازد که یک ساختار به طور همزمانی دو نقش مربوط به حکومتداری و جامعۀ مدنی را بازی مینامید :بطور
مثال موضوع شورا های انکشافی محلی در مقایسه با دیگر ساختار های غیررسمی حکومتداری مانند شورا های بزرگان ،شورا های
دینی و امثال آن .آنها اکرث ًا منایندگی از ساختار های قانونی مینامیند که مردم را با دولت وصل می مناید اما هنوز چالش هایی وجود
دارد تا بتوانند اولولیت ها و نیاز های خویش را به سطح پالیسی ملی و به تصمیم گیرندگان برسانند.

عالوت ًا ،این گزارش نقش حکومت را در نظارت سازمان های جامعۀ مدنی و بازگشایی فضا برای تعامل سازنده با سازمان های جامعۀ
مدنی مبنظور تدوین پالیسی های ملی انعکاس بخشید .گزارش چنین جمع بندی منود که افزایش آگاهی در مورد پالیسی های
ملی و اسرتاتژی های سکتوری ،تقویت ظرفیت بازیگران و نهاد های جامعۀ مدنی و حکومت ،و وسعت بخشیدن تعهد سیاسی
مسئولین ارشد حکومت در رسارس نهاد های عامه در سطح ملی و محلی از پیش رشط های کلیدی جهت تأمین تعامل فعال با
جامعۀ مدنی میباشد.
این گزارش ،پیرامون چالش ها ،عدم یک روش منسجم در رسارس نهاد های حکومت را در راستای تعامل باجامعۀ مدنی به بحث
گرفته است به اساس انعکاسات مصاحبه شوندگان و اشرتاک کنندگان گفتگو ،و بررسی منابع ثانویه (ادبیات متنی) ،این گزارش
چالش های متعددی را شناسایی منود که شامل اند بر :نگرانی های انحصارگرایی صدای جامعۀ مدنی توسط افراد یا گروه/
نهاد های مشخص که پیام های ارسالی به حکومت و مردم را در قبال جامعۀ مدنی کنرتل مینامیند؛ تسلط سیاست پیشتیبانی و
حامیتی که نیاز به رسیدگی دارد؛ روابط عمودی ضعیف میان جامعۀ مدنی (مخصوص ًا نهاد های غیردولتی) و مردم؛ ظرفیت ضعیف
دادخواهی مخصوص ًا در سطح محلی و میان گروپ های سنتی جامعۀ مدنی؛ سانسور رسانه ها؛ دیدگاه های منفی در مورد جامعۀ
مدنی .این گزارش نیاز ارشد تقویت یک روش فعال ،فراگیر و سیستامتیک تر برای تعامل جامعۀ مدنی و حکومت را برجسته منوده
که عمل گرا نیز باشد؛ در غیر این صورت ،اگر تعهدات سیاسی به اقدامات مبدل نگردند خطر روش "عملکرد منایشی" وجود دارد.
در قسمت اخیر ،این گزارش برخی مثال هایی از فعالیت ها و اسرتاتژی ها را به معرفی میگیرد که گروهای مختلف جامعۀ مدنی
در اقدامات خویش آنرا بخاطر نفوذ بر تدوین پالیسی و تصمیم گیری تعقیب منوده اند؛ اینها شامل اند بر کنفرانس های شورا های
انکشافی محلی که به رهربان محلی قریه و ولسوالی اجازه میدهد تا با مسئولین ارشد حکومت و دیگر ذینفعان ارتباط گیرند؛ تعامل
و همکاری کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان با گروپ ها و بازیگران جامعۀ مدنی محلی و ساختار های حکومتداری والیتی
مبنظور معرفی اصول حقوق برش و ارزش های گسرتده تر دموکراتیک؛ جلسات و پالنگذاری در سطح والیتی؛ و باآلخره ابتکارات
به واسطۀ نهاد های به رهربی زنان جهت همکاری با علامی دینی در راستای مبارزه با خشونت علیه زن .این چنین اسرتاتژی ها
توسط نهاد ها مبنظور تعامل با حکومت به شیوۀ سازنده استفاده می گردد.
باآلخره این گزارش پیشنهادات مرتبط به حکومت ،جامعۀ مدنی و جامعۀ بین املللی را به شکل ذیل ارایه می مناید.
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2 22 2پیشنهادات
این گزارش یک روش مبنی بر شواهد را مبنظور پیشنهادات پالیسی تعقیب منود؛ به این معنی که پیشنهادات پالیسی ذیل به اساس
پروسۀ کلی این تحقیق میباشد .هدف اصلی آن روی شناسایی مؤثر و روش سیستامتیک تر برای تعامل جامعۀ مدنی در روابط
حکومتداری از طریق تأکید بر چهارچوب سازمانی و حقوقی ،ارایۀ فضا برای گفتگو و تعامالت پرمعنی در رسارس سکتور ها و سطوح
حکومت ،و دخیل ساخنت جامعۀ مدنی در پالیسی و اسرتاتژی های کلی حکومت در رسارس سکتور ها میباشد.
طوریکه درین گزارش آمده ،جامعۀ مدنی بشکل سازمان ها و گروپ ها و فعاالن انفرادی ،یک عامل عمدۀ گفتگوی سازنده و
حساس در پروسۀ تقویت مرشوعیت و حسابدهی میباشد که نقش مهمی را نه تنها در وصل منودن صدا و نگرانی های مردم در
تدوین پالیسی و تصمیم گیری بلکه در تأمین مرشوعیت دولت و سازمان ها نیز بازی می کند.
دو پیشنهادات گسرتدۀ این تحقیق بصورت کلی متوجۀ حکومت ،جامعۀ مدنی و بین املللی می گردد که قرار ذیل در سه دسته
تعریف گردیده است:

پیشنهادات عمومی
•

•همه نهاد های حکومتی ،جامعۀ مدنی و بین املللی میباید درک گسرتدۀ جامعۀ مدنی در افغانستان را تأیید و تعقیب
منایند که به متام معنی فراگیر ،جامعه مدار ،مسلکی و متنوع باشند .آنها باید از نقش و تعامل فعال جامعۀ مدنی بطور
منظم در تدوین کلی پالیسی و پروسه های تصمیم گیری اطمینان حاصل منایند.

•

•طوریکه در این گزارش آمده ،مفاهیم ،بازیگران ،سازمان ها و همچنان پالیسی ها ،اسرتاتژی ها و اقدامات با تغییرات
سیاسی گسرتده در حال تحول میباشند .بدین لحاظ جامعۀ مدنی ،نهاد های حکومتی و رشکای بین املللی آن جهت
یک مشارکت مؤثر و مؤفق نیاز به آگاه نگهداشنت خویش از طریق تطبیق ارزیابی و تحلیل های منظم دارند.

•

•پالیسی های حکومتداری محلی با در نظر داشت اصول پالنگذاری مشارکتی و حسابدهی اجتامعی میباید وضاحت و
اجامع روی نقش و مسئولیت های ساختار های والیتی (چون شورا های والیتی ،شورا های انکشافی والیتی ،ادارات
حکومتی) را ایجاد منایند.

•

•قانون توشیح شدۀ دسرتسی به اطالعات می باید توسط حکومت عملی گردند که به جامعۀ مدنی و مردم اجازه میدهد
تا از معلومات مرتبط برای تصمیم گیری ،مکانیزم حسابدهی ،و تدوین پالیسی در سطح ملی و محلی آگاه باشند.

•

•نیاز است تا مانع عمده سیاست های حامیتی و بازیگران آن نیز منحل گردد چون فرا راه حسابده نگهداشنت حکومت
قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر میتوان گفت دنبال منودن اسرتاتژی ها جهت اولویت بندی حاکمیت قانون و تقرر مبنی
بر شایستگی و حرفه مسئولین حکومتی در موقف های کلیدی رهربی بر عالیق شخصی ،گروپی ،و حامیتی.

•

•تفاهمنامۀ  CSJWGمیباید مکانیزم های عمل گرا را برای مشاورت فراگیر جامعۀ مدنی در تدوین ،طرح و تطبیق برنامه
های اولویت ملی و پالیسی و اسرتاتژی های حکومت اولویت دهد.

نهاد های حکومتی (ملی و محلی)

•

•پالتفورم های گفتگوی دموکراتیک میان بازیگران عامه و سازمان های جامعۀ مدنی میباید بخاطر جریان بهرت
اطالعات ،بحث ،مشورت و هامهنگی پالیسی با استفاده از روش های مختلف مانند میز گفتگو ،گروپ های کاری،
جلسات عمومی ،نهاد های مشورتی ،و مراکز تحقیقی در سطح ملی و محلی نهادینه گردد .این را میتوان با فراهم
سازی یک پالتفورم باز برای بخش های مختلف جامعۀ مدنی به شمول بزرگان محلی ،جوانان ،زنان ،وعلام بدست
آورد تا حصول اطمینان ازینکه نظریات ،نگرانی ها ،پیشنهادات آنها در پالیسی های ملی ،اصالحات قانونی و اداری
و تدوین برنامه های اولویت ملی برای کشور گنجانده شده ،گردد.

•

•حکومت می باید اسرتاتژی های افزایش آگاهی ،ارتقای ظرفیت ،و بسیج سازی بازیگران آنرا در مسائل مربوط به
قوانین ،مقررات ،اسرتاتژی ها ،پالیسی ها و چگونگی تأمین پالیسی فراگیر و پروسه های تصمیم گیری در متام
سطوح را نهادینه سازد.

•

•حکومت وحدت ملی می باید روی تطبیق تفاهمنامۀ امضأ شده با  CSJWGدر سطوح ملی و محلی پیگیری مناید.
حکومت می باید مطمنئ گردد که مشاورت با  CSJWGدر برگیرندۀ متام بخش های جامعۀ مدنی میباشد.

•

•نظارت مستقل برنامه های دولتی/غیردولتی بزرگ می باید توسط مکانیزم های موجود نظارت تقویت و نهادینه گردد
تا از پیگیری منظم یافته های خال ها و کوتاهی ها مبنظور مؤثریت و شفافیت بیشرت در آینده اطمینان حاصل گردد.
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جامعۀ مدنی (بازیگران و نهاد ها)

•ظرفیت جامعۀ مدنی سنتی و مدرن میباید بهبود یابد .طوریکه در این گزارش تأکید ورزیده شده ،جامعۀ مدنی سنتی
منیتواند با مدل های کهنه ،و سازمان های جامعۀ مدنی منیتواند با مدل های وارد شده به تنهایی مؤفق گردند .بدین
لحاظ ،آنها می باید یکجا جهت انکشاف یک اسرتاتژی فراگیر و بهبود ظرفیت خویش کار منایند تا یک نقش فعال
را در حسابده نگهداشنت حکومت بازی منایند.

•

•نقش و مسئولیت های فعاالن جامعۀ مدنی می باید بطور مشخص تعریف گردد تا حکومت را در برنامه های کلی
سیاسی ،اقتصادی ،و اجتامعی حسابده و شفاف نگهددارد بازیگران جامعۀ مدنی می باید مطمنئ گردند که کارکرد
فعاالن بخاطر منفعت عامه بوده نه بخاطر مطرح منودن خود و یاعالیق دسته جمعی.

•

•اقدامات و فعالیت های سازمان های جامعۀ مدنی می باید یک روش جامع و فراگیر را جهت ایجاد یک پالتفورم
جامع تعقیب منایند تا متام بخش های جامعۀ مدنی یک نقش سازنده را در حسابده نگهداشنت حکومت بازی منایند،
و درعین زمان بخاطر فعالیت های خویش در مقابل مردم نیز پاسخگو باشند.

•

•سازمان های جامعۀ مدنی ،مخصوص ًا در سطح محلی ،نیاز به تقویت ظرفیت در عرصه های ذیل دارند:

•

•ایجاد اسرتاتژی ها بخاطر همکاری و مذاکرۀ پیشنهادات در یک روش مؤثر با حکومت.

•

•اتکای مالی سازمان های جامعۀ مدنی میباید از راه جمع آوری ابزار رضاکارانه ای دفاع در قبال جامعۀ مدنی حل
گردد .بصورت عمده ،این مربوط به سازمان های غیردولتی میشود .در حالیکه اتکای مالی میتواند موقف دفاعی/
تحمیل منابع یک گروپ مشخص را تضعیف مناید ،صدای جامعۀ مدنی میباید متنوع و به منایندگی از متام بخش
های جامعۀ باشد.

•

•سازمان های جامعه مدار و شورا های انکشافی محلی (که از سال  2016تحت میثاق شهروندی عمل خواهند کرد)
می باید مطمنئ گردند که کنفرانس ملی شورا های انکشافی محلی (اگر در یک سال منیشود) هر دو سال بعد ،جهت
ارایه نگرانی و پیشنهادات مردم به بازیگران ملی حکومت در رسارس سکتور ها ،دایر گردد.

•

•سازمان های جامعۀ مدنی می باید ارتباطات قوی و ثابت با سکتور خصوصی ملی برقرار منایند تا از کیفیت خدمات
خویش مطمنئ گردند و همکاری سکتور خصوصی را در جستجوی کمپاین های آگاهی عامه بدست آورند.

•

•متام بخش های جامعۀ مدنی می باید همه سازمان های زنان و جوانان ،گروپ ها و بازیگران ملی و محلی را دخیل
سازند .جوانان (دخرتان و پرسان) که بیشرت از  60%نفوس را تشکیل میدهند ،میباید در بسیج سازی تشویق گردند و
به آنها فرصت داده شود تا نظریات ،رضوریات ،و اولویت های خویش را اظهار منایند و صدا های جامعۀ مدنی را در
پروسه های حکومتداری رهربی منایند.

•

•ساده سازی مراحل پیچیده (بطور مثال رادیو/رسانه ها میتواند یک نقش مهم را در تولید برنامه ها جهت ساده منودن
تفصیالت مراحل پالیسی و چگونگی نقش مردم و سازمان های جامعۀ مدنی بازی مناید).

•

•تقویت ارتباطات و شبکه سازی میان سازمان های جامعۀ مدنی و تفاهمنامه های عملگرا با ذینفعان مرتبط می باید
جهت رساندن صدای مردم و ترویج اقدامات خوب (مانند کمپاین های ضد فساد ،خشونت علیه زن) پیگیری گردد.

•

•سازمان های غیردولتی از طریق ایجاد مکانیزم ها جهت پیوند با مردم و جلسات حسابدهی می باید روابط افقی (با
بازیگران حکومت در سطوح ملی و محلی) و عمودی (با مردم در دهات و شهر) خویش را تقویت بخشند.

.

أمجامع اکادمیک کشور با معرفی مفاهیمی چون دموکراسی ،مشارکت ،فراگیری ،جامعۀ مدنی و نقش آن در ترویج
حکومتداری خوب ،از طریق نصاب تعلیمی تحصیالت عالی می باید یک روش فعال را بمنظور تحقق مسئولیت
خویش ادا نمایند.

 .بسازمان های جامعۀ مدنی بخاطر دفاع می باید از حالت واکنشی که همراه با محکوم نمودن یا راه اندازی
اعتراضات روی هر قضیۀ تخطی حقوق بشر میباشد ،بیرون آیند .استراتژی دفاع جامعۀ مدنی می باید متحول
گردد و در عین زمان از تصامیم نهایی شده در یک نشست ،گردهمایی عمومی ،یا سخنرانی یک مسئول
ارشد حکومت می باید در زمان درست پیگیری صورت گیرد.
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جامعۀ بین املللی

•با آسیب پذیر ترین بخش های سازمان های جامعۀ مدنی می باید مشورت صورت گیرد ،اسرتاتژی ها مبنظور
رسیدن به آنها جستجو گردد و مشارکت وهمکاری آنها با حکومت در پروسه های پالیسی سازی و تصمیم گیری بلند
برده شود.

•

•اصل غیر متمرکز سازی می باید حامیت گردد و مشارکت فراگیر متام بخش های جامعۀ مدنی می باید در پروسه های
تصمیم گیری محلی با استفاده از روش پائین به باال افزایش داده شود .این کار را میتوان از طریق حامیت طرح
ارتقای ظرفیت و بلند بردن آگاهی ،که فراگیر تر و متنوع تر اند ،اجرا منود.

•

•در زمان حامیت طرح سازمان های جامعۀ مدنی می باید اصل داوطلبی را مد نظر گرفته از حامیت مالی پروژه ها
دست کشید چون این اصل را ضعیف میسازد .ثبات دراز مدت پروژه ها و برنامه ها هنگام حامیت آنها می باید بخاطر
مؤثریت آنها اولویت داده شود.

•

•دفرت مقام والیات و وزارتخانه های مربوطه در تطبیق مکانیزم های حسابدهی می باید مطابق تقاضای گیرندگان
خدمات حمایت گردند .جامعۀ بین المللی در عرصه های ذیل میتواند حمایت کند:

•

•از ساختار ها و مراحل وصل کنندۀ جامعۀ مدنی و حکومت در راستای مشورت ،پالنگذاری مشارکتی می باید حامیت
صورت گیرد.

•

•راه و روش های تسهیل فرصت های آموزش و ارتباطات کشور های رو به انکشاف یا جنوب میان سازمان های جامعۀ
مدنی در سطح محل و ملی جستجو گردد تا آنها تجارب و اندوخته ها در رابطه به دفاع و حسابدهی (در عرصه های
چون شفافیت ،مبارزه با فساد ،حقوق زنان ،ایجاد صلح ،نظارت صنایع استخراجی و امثال) را تبادل منایند.

أکمک در ایجاد چهارچوب حقوقی مورد نظر؛

.

 .بتنظیم مکانیزم حسابدهی توسط رهنمود های واضح و مشخص
.

•

جبلند بردن آگاهی و ارتقای ظرفیت بازیگران حکومت و جامعۀ مدنی در راستای همه شمول بودن ،حسابدهی و
شفافیت.

•استراتژی های مخصوص جهت تسهیل همکاری با رسانه های مستقل محلی (و ملی) می باید فراهم گردد
تا تدوین پالیسی و مکانیزم های حسابدهی برای مردم به زبان ساده و عام فهم معرفی گردد.
•گفتگو های باز روی حکومت و سازمان های جامعۀ مدنی می باید پیرامون موضوعاتی چون حکومتداری دموکراتیک،
منایندگی  ،مرشوعیت ،مشارکت مؤثر ،گفتگو ،و امثال آن تسهیل گردد تا به سوء تفاهم های این اصطالحات
رسیدگی گردد.
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پیشنهادات شام
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می خواهد تا از پیشنهادات شام بعنوان استفاده کننده گان منابع تحقیقاتی این اداره مستفید
شود .شام چه خواننده همیشگی انتشارات ما باشید ،چه در یکی از سخرنانیها و ورکشاپهای این واحد رشکت کرده باشید ،چه
از کتابخانه استفاده کرده باشید و چه به تازگی با این سازمان آشنا شده باشید ،نظرات و پیشنهادات شام برای ما باارزش است.
نظر های شام به ما کمک میکند تا هدف خود را به بهرتین شکل تعقیب منوده و یافته های کاری خود را به شکل بهرت با خواننده
گان نرشیات ما به اشرتاک بگذاریم .آسانرتین راه برای ارائه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشدareu@areu.org.af .
همچنان شام می توانید به این شامره متاس بگیرید  )+39(9970 806 845و هر نظری دارید ،با ما در میان بگذارید .اما برخی
اطالعاتی که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از:
•
•
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•چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید (مطالعه انتشارات ،رشکت در جلسات)...،؟
•به چه منظور از پژوهشهای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید؟

•

•به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را دریافت میکنید؟

•

•چگونه این انتشارات میتوانند اطالعات را به نحو بهرتی ارائه دهند؟

•

•انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کدام است؟

•

•عالقه ،ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است

•

•از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا از مجلدات؟

•

•نظر شام دربارۀ روند پژوهشی و نتایج ما چیست؟

•

•به نظر شام ما چه کارهایی را میتوانیم بهرت انجام دهیم؟

AREU

نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
متام نرشیات در وبسایت  www.areu.org.afقابل دستیابی اند و اکرث آنها بصورت نسخه چاپی رایگان در دفرت کابل واحد تحقیق
و ارزیابی افغانستان موجود می باشد.
موضوع تحقیق

نوع نرشیه

تاریخ

عنوان نرشیه

نویسندگان

در زبان دری

حکومتداری محلی در
جوالی 2016
افغانستان

آریه نجات ،کرستوف
گزتونیل ،بصیر فدا و
جان کوهلر

حکومتداری محلی

نرشیه تحلیلی

نزدیک ساخنت دولت با
مردم :غیرمتمرکز سازی
جوالی 2016
پالنگذاری و بودجه
سازی در افغانستان

نعمت الله بیژن،
فرهت عمیل و هارون
نایب خیل

پالنگذاری و بودجه
سازی والیتی و
حکومتداری

نرشیه تحلیلی

می 2016

یک قدم متوازن برای
حکومتداری سکتور
استخراجی

جاوید نورانی و لین
دی بروکر

معادن و حکومتداری

نرشیه تحلیلی

می 2016

ایجاد منابع آبی
فرامرزی :چی دیدگاه
ها برای همکاری میان
افغانستان ،ایران و
پاکستان؟

وینسنت توماس با
مجیب احمد عزیزی و
خالد بهزاد

مدیریت منابع طبیعی

می 2016

نگاه نزدیک به مردان
و “انواع مردانگی”:
مشارکت فعال مردان در
برابری جنسیتی

لیا ویلفردا آر آی
پیالنگو ،چونا آر چاوز،
√
پرویز طفیل ،سید
مهدی موسوی

جنسیت

یادداشت پالیسی

اپریل 2016

یک دولت بنا شده روی
ریگ :تریاک چگونه
افغانستان را ضعیف کرد

دیوید منسفیلد

مدیریت منابع طبیعی

کتاب

اپریل 2016

یادداشت مخترص بر
تحقیق ساحوی در
پاول فیشستین
والیت قندهار ،دسمرب
-2015جنوری :2016
کوکنار و معیشت روستایی

مدیریت منابع طبیعی

خالصه

مارچ 2016

اردوی ملی افغانستان بعد
از نیرو های بین املللی
کمک به امنیت (آیساف)

حکومتداری

خالصه

√

در زبان پشتو

√

√

انتونیو گیستوزی و
علی محمد علی

اصل در جزییات :سقوط
روز افزون ننگرهار
فربوری  2016به دامن شورشگری،
خشونت و تولید وسیع
مواد مخدر

دیوید منسفیلد

سیاست اقتصادی عرضۀ
فربوری  2016خدمات تعلیمی و صحی
در افغانستان

واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستاان

√

√

مطالعه موردی

مدیریت منابع طبیعی

خالصه

حکومتداری و اقتصاد
سیاسی

نرشیه تحلیلی

