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ﺳﺎرا ﻟﯿﺴﺘﺮ و ﻫﻤﯿﺶ ﻧﯿﮑﺴﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮﯾﺪون ﺷﺎرق

از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺧﻼﺻﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ
اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻠﯿﺪی را ﮐﻪ در
ﺳﺮ راه ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ وﺟﻮد دارد
ﻣﻮرد رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ
را در ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرا ﺑﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ،اراﯾﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
 .1اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭼﺎرﺟﻮب ﮐﺎری ﺑﺮای
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ
 .2ﻧﻘﺶ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
 .3ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻐﺸﻮش ﮐﺮدن :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی
اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ
 .4اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻋﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﻞ
 .5اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﭼﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

دﯾﺪﮔﺎه دوﻟﺖ در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻼح ادارات در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ1
در واﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ دوﻟﺖ )در ﻣﺮﮐﺰ و وﻻﯾﺎت( ﻣﻘﺘﺪر،
ﺣﺴﺎﺑﺪه ،ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻘﺪر ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﻼﻧﻬﺎی ﻣﻔﺼﻞ و ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ واﺿﺢ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان از
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ،2005ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی اداره
ﻋﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮوﺳﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻋﺎﺟﻞ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼت )ﭘﯽ آر آر(
ﮐﻪ از دﻓﺎﺗﺮ واﻟﯿﺎن وﻻﯾﺎت آﻏﺎز ﻣﯿﮕﺮدد ،ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺎی ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻼﺣﺎت
در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ادارات و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت روی
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ادارات در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮ واﻟﯽ و ﯾﺎ
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ روﻧﺪ ﭘﻼﻧﮕﺬاری در آن وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در آن ﻣﻮرد اراﯾﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪام وﺳﺎﯾﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﻓﺎﯾﻖ آﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.

در ﺑﺎره ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ :ﺳﺎرا ﻟﯿﺴﺘﺮ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ در ﺑﺨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻤﯿﺶ ﻧﯿﮑﺴﻦ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻣﺤﻘﻖ در ﺑﺨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری
ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﺎن ﻋﻤﯿﻘﺎً از دوﮔﻼس ﮔﺮوب از ) (ARDو ﺳﺘﯿﻔﻦ
ﻣﺎﺳﻨﮓ )از ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ( ،ارﯾﮏ رﯾﭽﺎردﺳﻦ )ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﮑﺸﺎف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ( و ﻫﻤﮑﺎران واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎن و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻇﻬﺎر ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻇﻬﺎر ﺳﭙﺎس و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

 1درﯾﻨﺠﺎ ﻣﻔﻬﻮم از ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﻋﺒﺎرت از آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ و ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ،ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺟﺮای
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .و ادارات رﺳﻤﯽ وﻻﯾﺘﯽ ﻋﺒﺎرت از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرا ﻫﺎ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ادارات ﻣﺤﻠﯽ ﻋﺒﺎرت از دﻓﺎﺗﺮ واﻟﯿﺎن ،ادارات وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ در وﻻﯾﺖ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ و اﺻﻼﺣﺎت اداری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

1

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،وﻇﺎﯾﻒ ،رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ اﺑﻬﺎم وﺟﻮد دارد و در واﻗﻊ اﯾﻨﮑﺎر ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ را در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
ﺷﺎن ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ .و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ وﺧﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری و
ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻻﯾﺘﯽ در ﭼﺘﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری
در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ.
درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:

ﻧﺒﻮد وﺿﺎﺣﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮ
وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ
ﭘﻼﻧﮕﺬاری و ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ،ﺳﺒﺐ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ ﮐﺎری اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

•

در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف اﻧﮑﺸﺎف ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺴﺠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ای اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯽ
اﺳﺖ؟ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﺬﮐﺮه ﻧﺘﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﻼﻧﮕﺬاری و اداری را در ﺑﺮﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد.

•

ﻧﻘﺶ وﻻﯾﺎت در روﻧﺪ ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﭼﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻼﻧﮕﺬاری در ﺳﻄﺢ
وﻻﯾﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد و ﺣﺪود در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ روﻧﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزی روﺷﻦ ﮔﺮدد.

•

رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻻﯾﺘﯽ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺷﻮرا ﻫﺎی
ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺎ ادارات دوﻟﺘﯽ و رواﺑﻂ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد.

ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﮐﻨﻮن در دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻓﻌﻼً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻻﯾﺘﯽ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ در روﻧﺪ
ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ .ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺘﯽ
وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻼﻧﮕﺬاری اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮای وﻻﯾﺎت ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺎرف دوﻟﺖ درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺪام ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﺎر
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ،ﺗﺎ آن زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ،در دراز ﻣﺪت ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ و
ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
و دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﭼﻮن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎً روﻧﺪ
اﺻﻼﺣﺎت و آﻣﻮزش آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺎورد .ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯿﺮود ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت
اداری در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت و ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ و ﮐﺎراﺋﯽ دوﻟﺖ ﮔﺮدد،
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻠﻮم واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ.
در ذﯾﻞ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
•

دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ای را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن وزارت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی
واﺿﺤﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ و اﻣﻮر اداری آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﮐﻠﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ را آزاداﻧﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﺪ.

•

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﮐﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﺮوپ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ) (CGﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوپ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮوپ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎری
و ﻣﺸﺨﺺ را در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﮔﺮوﭘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﺿﺢ و
ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮوﭘﻬﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺮوپ
ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻤﺒﻮد وﺿﺎﺣﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص
ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ ﮐﺎری اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

 .1اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭼﺎرﺟﻮب ﮐﺎری ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ
واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  2005ﻃﯽ ﯾﮑﯽ
از ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮده 2ﮐﻪ
ﭼﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﺪه آن ﻗﺮار ذﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ:
•

ﻧﺒﻮد ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﻨﮑﻪ ”ﻋﺪم ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ“ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﯽ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ؟

ﭼﻮﮐﺎت 1در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪی دﯾﺪﮔﺎه دوﻟﺖ را در ﺧﺼﻮص
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﻼن ﻫﺎ و ﮐﺎر ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺪون در ﻧﻈﺮداﺷﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم و ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه آن ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه
دوﻟﺖ ﻋﯿﺎر ﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ.

•

واﺿﺢ ﻧﺒﻮدن ﻧﻘﺶ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ.

•

ﺗﮑﺮار و ﯾﺎ دوﺑﺎره ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﭘﻼﻧﮕﺬاری و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در وﻻﯾﺎت.

•

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت اداره ﻋﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ
ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

اﺧﯿﺮاً در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺮﮐﺰی و ﻋﻤﻮدی دوﻟﺖ ﮐﺎر ﻫﺎی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻫﺎی ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮدد و در ﻋﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﯿﻨﺎت و ﮔﺰارش
دﻫﯽ ،ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ،از روﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻋﯿﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در وزارت ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ
ﭼﯽ ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﺟﻪ را از وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﯽ ﻣﻘﺪار آﻧﺮا
ﺑﻪ وﻻﯾﺎت اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر
ادارات در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ادارات در
4
ﺳﻄﺢ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد.

در ﺑﺮاﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد و درﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯽ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﮑﺘﻮر ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،درک ﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺎﺑﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ
ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ در ﭼﻮﮐﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری
3
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮوز ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻄﻮر روﺷﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اداره ﻋﺎﻣﻪ را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در
ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯿﻮرزد .و در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﮐﻪ در اﻧﮑﺸﺎف
ﭘﻼن ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﻫﺎی در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﮑﺸﺎف اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ
ﻓﻮق ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه
درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﺐ ﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
اﯾﻨﮏ ﻧﺘﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ
در ﻗﺴﻤﺖ رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ وﺟﻮد دارد
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﮔﺮدد.

 2در ﻫﺎﻟﻪ اﺑﻬﺎم و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﺳﺎرا ﻟﯿﺴﺘﺮ  .2005ﮐﺎﺑﻞ.
 3اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ
ﺳﺎزی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
رﺳﻤﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺘﯽ،
و ﻣﺸﻮرت در ﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

3

اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ”ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﮐﺰ“ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد
ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ”ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ در ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪم
ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزی ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ
در ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺪم ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزی ﺑﻌﻀﯽ از
ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻮی و ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺳﺎزی ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد“ )ﺟﻠﺪ  ،1ص  59و  (158ﺗﺎ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ ﮐﺎری ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺮود .ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ را ﮐﻪ از ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻋﺪم ﻣﺮﮐﺰی
ﺳﺎزی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺪل ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﻗﺒﻼً اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻣﻌﺮض آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاده
اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ
ﻫﻢ در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ و ﻫﻢ در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درج
ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
)ﻣﺮﮐﺰی و وﻻﯾﺘﯽ( ﺑﺎﻫﻢ ﮐﻨﺎر آﻣﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ،در اﺳﻨﺎد ﻣﺘﺬﮐﺮه
ﮐﺪام ﻣﻮاد ﺧﺎص و ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﻫﻢ درﯾﻦ اﺳﻨﺎد
واﺿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻧﮑﺸﺎف داده ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ .در ﻋﻮض درﯾﻦ
اﺳﻨﺎد ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ”دوﻟﺖ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی
4

”رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن دوﻟﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن“ .2004 .واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ” .اداره ﻣﺤﻞ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮد“ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ.2004 .
”ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ :ﮔﺰارش ﺗﺎزه در ﻣﻮرد اداره ﻣﺤﻞ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن “.واﺣﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﮐﺎﺑﻞ.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

ادارات ﻣﺮﮐﺰ ،وﻻﯾﺎت و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ“) .ﺟﻠﺪ ،1
ص  (71ﭘﺮوﺳﻪ و ﻧﺤﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺤﺚ در

ﺑﺎره ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزی و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزی ﻧﺸﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪی
آن ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭼﻮﮐﺎت  .1ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  1400ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ  2020ﻣﯿﻼدی ،ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﻨﺤﯿﺚ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و دراز ﻣﺪت
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
•

دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در آن ادارات ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺨﺪه و ﺣﺴﺎﺑﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮی آﻧﺎن را در ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖ و وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

•

ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم وﻻﯾﺎت و و ﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد.

•

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﻣﺎده ” ،(140-138ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،وﻻﯾﺎت ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ و ﻗﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﻧﺪ“.

•

در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ”ﯾﮏ اداره ﻣﻮﺛﺮ ،ﺣﺴﺎﺑﺪه و ﺷﻔﺎف در ﺗﻤﺎم ادارات دوﻟﺘﯽ“ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.

•

اداراﺗﯽ )در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ( ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده و از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

•

”زﻧﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ“.

•

ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری و ﮐﺎرا ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻓﯽ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ )اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻠﺪ ،1ص  (16-15ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﺑﺨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻫﺪاف ذﯾﻞ را در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
•

”ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری آزاد در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،وﻻﯾﺘﯽ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ و ﻗﺮﯾﻪ ﺟﺎت ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف ﺑﺸﺮی؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺘﻢ دوره
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد) “.اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻠﺪ  ،1ص (122

در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج ﺷﺪه اﺳﺖ ،و دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﺴﺎزد:
•

اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ادارات ﻣﻠﮑﯽ ،ﭘﻮﻟﯿﺲ ،زﻧﺪان ﻫﺎ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﯿﺸﻮد.

•

ﺗﺎﺳﯿﺲ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اداره داﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺬاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ.

•

در ﺟﺮﯾﺎن  24ﻣﺎه ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰ ﺷﻔﺎف ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت و اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻟﯿﺎن ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﭘﻮﻟﯿﺲ ،وﻟﺴﻮال ﻫﺎ ،و روﺳﺎی اﻣﻨﯿﺖ
وﻻﯾﺎت ،اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.

•

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺎ ﺧﺘﻢ ﺳﺎل  ،2006واﺣﺪ ﻫﺎی اداری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺮز ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮕﺮدد) .ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
(6-3

ﺿﺮورت ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ
ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻪ در آن ﭼﯿﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﭘﻼن ﻫﺎ و روﺷﻬﺎی ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺨﺘﻠﻒ وزارت ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ،
ﺑﺮ ﻧﺎﮐﺎراﺋﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﮐﺎری و دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ
وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از وزارت ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف و ﭘﻼﻧﻬﺎی
ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺎن ،ﺑﺪون ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﮏ رﻫﻨﻤﻮد واﺿﺢ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ ،ﮐﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .وﻟﯽ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎد را در ﭘﺮوﺳﻪ
ﮐﺎری ﺷﺎن دﺧﯿﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ در
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺎر
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ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد .ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از
ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ اداره ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮول ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب
ﮐﺎری ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد
و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .وزارت ﻫﺎی داﺧﻠﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﺻﻼﺣﺎت اداری و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد وزارت ﻫﺎ و
ادارات دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﺳﻬﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ
دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر درﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻣﺬاﮐﺮه ،آزاداﻧﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و ادارات ذﯾﺪﺧﻞ
را ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﯿﺎورد ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
و ﺑﺮای ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب
ﮐﺎری اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ در ﻓﺮا
واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

راه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺧﺮاﺑﺘﺮ ﮔﺮدد .در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻت ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﯿﺎن ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 5.وﻟﯽ درﯾﻦ
اواﺧﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه،
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺳﺴﺎت و ادارات ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪون ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم
ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ آن وزارت ﻫﺎ
و اداراﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎری دارﻧﺪ ،ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ آن
اداراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﻘﻂ اﻫﺪاف و ﭘﻼن ﻫﺎی ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در واﻗﻊ وزارﺗﻬﺎی ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺤﺮاق ﻣﺒﺎﺣﺚ و روﻧﺪ
ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺮوﭘﻮزﻟﻬﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ آﻧﺎن از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ و در
ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺬ ﺗﺎﺋﯿﺪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﯾﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺴﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ،ﺑﻄﻮر واﺿﺢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺜﻬﺎ
در روﻧﺪ ﭘﻼﻧﮕﺬاری وﻻﯾﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻏﻠﺒﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺗﯿﻮرﯾﮑﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ
ﭘﻼﻧﮕﺬاری ،و ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ ،ﻣﻄﺮح
ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﭼﯿﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮح
اﯾﻦ اﻫﺪاف در ﭘﻼﻧﻬﺎی ﮐﻠﯽ دوﻟﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎزی ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﯾﮏ ﺧﻼ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻈﺮﯾﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ و ﺷﻮرا ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم روﺷﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
آن ادارات دوﻟﺘﯽ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﻼن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ واﺣﺪ را ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﯿﺎن اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ ﭘﻼن وﻻﯾﺘﯽ ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﺑﺮای ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدﺟﻮی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﺎدﻟﻪ و ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ را در ﺳﻄﺢ آن
وﻻﯾﺖ اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻼﻧﻬﺎ )در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ( از
ﮐﺪام ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﮐﺪام ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در روﻧﺪ
ﭘﻼﻧﮕﺬارﯾﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﻼن ﮔﺬاری
ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮداﺷﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و اداری
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزی
ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً ﺿﯿﺎع وﻗﺖ ،ﭘﻮل و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﺷﺘﺮاک ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺖ .و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ
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از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺎره ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ وﺟﻮه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﻻﯾﺎت در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﺎل
 1387ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﻤﻪ ادارات ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ را
ﺑﺮای آﻏﺎز ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزی ارﺗﺒﺎط
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﻨﺪوق وﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت وﻻﯾﺎت
) (PSFﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (ASPاﺳﺖ،
درس ﻫﺎی را آﻣﻮﺧﺖ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر دﻓﺎﺗﺮ واﻟﯿﺎن
ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد آوری ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم
ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﭘﻼﻧﮕﺬاری در ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﻞ واﻗﻒ اﺳﺖ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ
اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺒﺎرز داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
”ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮدن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ :از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮕﺮدد ،ﺑﻨﺎً ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺘﯽ )و در دراز
ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻟﺴﻮاﻟﯽ( ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺮای آن و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﺎم ﻋﻮاﯾﺪ و ﻣﺼﺎرف
ﻣﺸﻮرت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد) “.اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻠﺪ  ،1ص (158
اﮐﻨﻮن ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﻫﺎ و
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻄﻮر ﻋﺎﺟﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ادارات ﻣﺤﻠﯽ
دوﻟﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ در
ﭼﻮﮐﺎت دوﻟﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک )ﻣﯿﺎن وزرات ﻫﺎ( ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﻮد ،ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه و ﻫﺪف ﮐﻠﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ
اﻧﮑﺸﺎف داده ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺧﻮب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮕﺮدد و اﯾﻨﮑﺎر ﺳﺒﺐ
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺸﻮرت ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺎ ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻧﻬﺎﺋﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ
در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل  2007-2006ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اراﯾﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و
ﺗﻔﺘﯿﺶ از روﻧﺪ اﺣﮑﺎم ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی اﻧﮑﺸﺎف
ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﺑﻄﻮر ﺳﺮﯾﻊ اﻧﮑﺸﺎف داده
ﺷﻮد و ﻋﻤﻼً از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻌﻠﯽ در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ ﮔﺮوپ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در
ﺑﺨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری اﯾﺠﺎد و ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد و ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺠﺎد ﮔﺮوپ
ﻫﺎی ﮐﺎری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮔﺮوپ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در اﻧﺠﺎم
ﮐﺎر ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد .ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻮزاﺗﯽ ،وزارت ﻫﺎی
واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ادارات دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ
وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻈﺎرﺗﯽ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

 .2ﻧﻘﺶ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
در  19ﻋﻘﺮب  34 ،1384ﺷﻮرای ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و رای
ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دو روز ،ﻫﺮ ﯾﮏ ازﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ،دو ﻧﻔﺮ از
اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ 6.در واﻗﻊ
اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ )ﺷﻮرا ﻫﺎ( ،ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻦ  2001ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ در روﻧﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎزی ﯾﮏ دﺳﺖ آورد ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮕﺮدد .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ازﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺟﺪﯾﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت
رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺷﻮد.

•

دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ادارات وﻻﯾﺘﯽ را در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﻮره
•

وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
در ﺳﺎل  2005ﻣﯿﻼدی ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ و
دول ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ و ﻣﺸﻮرت ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ
ﻫﺎی زﯾﺎد ،ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺪک
و ﺿﻌﯿﻒ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻼﻧﮕﺬاری و ﻧﻈﺎرت از دﯾﮕﺮ ادارات در
ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ را ﺑﺮای آن ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 24
اﺳﺪ  1384ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد و ﻣﻘﺮرات دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،وﺳﯿﻌﺎً در ﺗﻌﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ و اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ را ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺪک ﻣﻮاﻧﻊ
ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻼت در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ
ﺷﻮرا ﻫﺎ ،ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه آﻧﺎن
و ﮐﻤﺒﻮد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

•

 6ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  84ام ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﭘﺲ ازﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
دوﻣﯽ را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻬﺖ اﺷﺘﺮاک در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ اﻟﯽ زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

6

در .ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﮔﻪ ﻫﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﮔﯿﺮی
دﻫﺪ،ﺳﻬﻢ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ
اﺻﻼﺣﯽ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ رﺳﻢ و رواﺟﻬﺎی ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن و
ﻣﺎده .4
ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺷﻮرای
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ
ذﯾﻞﺑﺎ ﻫﻢ
ﺻﻼﺣﯿﺖﺳﻪﻫﺎیﻋﻤﻞ
وﻇﺎﯾﻒﮐﻪو اﯾﻦ ﻫﺮ
دارایﻣﺨﺪر
وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻮاد
ﻧﺎﻣﺸﺮوع
 .1ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﺎﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی،
دارﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﺤﺖ ،ﻣﻌﺎرف و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻻﯾﺖ.
وﻻﯾﺖ.ﺟﻬﺖ از ﻣﯿﺎن
ﻣﻨﺎزﻋﺎت،ﻣﺎﻟﯽﮐﻤﮏ
اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
 .2اراﯾﻪ ﻣﺸﻮره در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در روﻧﺪ
ﮐﻤﮏ
و
ﻣﺸﺨﺺ
ﺣﻞ و روا
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دررﺳﻢ
 .3ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﺟﻬﺎیﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ از
اﺧﺘﻼﻓﺎت و
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ
ﻫﺎی
اﺻﻼﺣﯽ.
ﺟﺮﮔﻪ ﻫﺎی
 .4اراﯾﻪ ﻣﺸﻮره در ﻣﻮرد ﻃﺮح ﭘﻼن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ و ﭘﻼن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ

ﺣﮑﻮﻣﺖ.و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﭼﺎرﺟﻮبﺑﻪ ﮐﺎری
اﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ
ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
ﺑﯿﻦ ﻫﺎ
ﺑﺮای ازﺷﻮرا
وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم
ﺑﺮدن رﺳﻮم و
اﯾﻦﻣﻤﮑﻨﻪ
اﻧﺠﺎمﻃﺮق
روﺷﯽﻓﻌﺎل ﺑﻪ
ﺳﻬﻢو ﮔﯿﺮی
.5
ﻋﻨﻌﻨﺎت ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن )ازدواج ﻫﺎی اﺟﺒﺎری ،ﺑﺪ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
دادن ﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آن( و ﻣﺴﺎﻋﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ(.
 .6ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻼت ﺳﻠﺐ آزادی ﺑﻪ اﺳﺘﯿﺬان ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺮاﺳﺖ از ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮق و اراﯾﻪ
ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﺑﻪ اداره وﻻﯾﺖ.
 .7ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ و ﻓﻌﺎل در ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از زرع ﮐﻮﮐﻨﺎر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﻧﮕﻬﺪاری و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آن و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺴﮑﺮات،
از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎﻫﯽ دادن از ﺧﻄﺮات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر و ﺟﻠﺐ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯿﮑﻪ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .8ﺣﺼﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاات و ﭘﻼن ﮐﺎر اداره وﻻﯾﺘﯽ و
ﺷﻌﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط.
 .9ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻼن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و ﻧﺤﻮه ﻣﺨﺎرج ﺳﺎﻻﻧﻪ اداره وﻻﯾﺘﯽ و اراﯾﻪ
ﮔﺰارش آن ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ وﻻﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ.
 .10ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮی در ﺣﻔﻆ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ ،ﺳﺮﻗﺖ و
ﻗﺎﭼﺎق آن.
 .11ﻣﺸﻮره ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ وﻻﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺪ
اﻗﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺑﺎ واﻟﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ادارات ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺪ اﻗﻞ
ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر.

وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در
ﯾﮑﯽ ازﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﻋﻤﺪه ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﮕﺮدد:
ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮی و اﺷﺘﺮاک در ﻃﺮح ﭘﻼﻧﻬﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ در ﺳﻄﺢ
وﻻﯾﺖ .ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺸﻮره ﻧﻤﻮده و
در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺗﻌﯿﻦ اﻫﺪاف اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺮح و دﯾﺰاﯾﻦ
ﭘﻼن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻨﮑﺎر در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ”ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ“
ﺷﻮرا ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺘﻨﻬﺎ
ﯾﮏ اﻣﺮ ﻻزﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ در روﻧﺪ اﻧﮑﺸﺎف
ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ و ﭘﻼن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﺮدد.

وﻻﯾﺘﯽوﻻﯾﺖ .ادارات
ﻫﺎیدر ﺳﻄﺢ
دوﻟﺘﯽ
ﻗﺎﻧﻮندﯾﮕﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ.2ادارات
ﺷﻮرا
ﺗﻔﺘﯿﺶ وﭼﻮﮐﺎت
ﺗﻨﻔﯿﺬ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎﺣﺎت ﮐﻪ آزادی ﮐﻤﺘﺮ دارﻧﺪ ،را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ
ﻣﺎده :2
ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ واﻟﯿﺎن وﻻﯾﺎت ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ
در ﺑﻪﺑﺎرهﺣﯿﺚ
وﻻﯾﺘﯽ
ﺷﻮرای
ﺳﺎﺧﺘﺎریاﯾﻦ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
ﻫﺪفﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺠﻤﻊادارات
ﯾﮏ ﻫﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﺎ ادارات
ﻣﺮدم و ﻧﻬﺎد
ﮔﯿﺮی
ﺳﻬﻢ
و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم

ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮی در ﻃﺮح ﭘﻼن ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ
ﻓﺮا راه ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در اﻧﮑﺸﺎف ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ
ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد:
•

ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﮐﻪ روﻧﺪ ﭘﻼﻧﮕﺬاری در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ و
ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺗﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﺎرﭼﻮب واﺿﺢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﻦ ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺮای
ﻃﺮﺣﺮﯾﺰی ﭘﻼﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
•

رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻮار ﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺘﯽ و دﯾﮕﺮ
ﻧﻬﺎد ﻫﺎﯾﮑﻪ در روﻧﺪ ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻓﻮری ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺨﺶ اﺧﯿﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺗﺎ در روﻧﺪ
ﻃﺮح ﭘﻼﻧﻬﺎی اﻧﮑﺸﺎف وﻻﯾﺘﯽ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن و
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺎ و روش ﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ آن ،ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺟﻠﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت
اﺧﯿﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﻼن ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ
ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺳﺎس اﯾﻦ رواﺑﻂ را ﺑﺴﺎزد.
اﯾﻨﮑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ
در ﺷﻮرا ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ.

•

ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮده ﺑﺮای ﺷﻮرا ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ازﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم وﻻﯾﺎت در ﻫﺮ
رﺑﻊ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮرات ،ﻧﺤﻮه
و ﭼﯿﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻨﮑﺎر را واﺿﺢ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ و ﻗﺮﯾﻪ ﺟﺎت در آﯾﻨﺪه ﺑﻄﻮر ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ،اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺮوﭘﻮزل ﺑﺮای
دور ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺎﺣﻮی و ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﺣﯿﺎ و
اﻧﮑﺸﺎف دﻫﺎت رﻫﺒﺮی ﻣﯿﮕﺮدد ،اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی در ﺳﻄﺢ وﻟﺴﻮاﻟﯽ
ﻫﺎ را در ﭼﻮﮐﺎت ﭘﻼن ﻫﺎی وﺳﯿﻌﺘﺮ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

•

ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ )رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل( ﮐﻪ در ﺷﻮرای
وﻻﯾﺘﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺗﻤﺎم وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎره دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺗﻤﺎم وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ در
آن ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 7.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎﻻی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺗﻤﺎم
وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ در ﺷﻮرا ،ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ وﻻﯾﺖ در ﭘﻼن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ
8
ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ.

از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻔﺘﯿﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺣﺎت ﻋﻤﺪه ﮐﺎری ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،ﺗﻔﺘﯿﺶ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ادارات دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ
ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﻨﺪ:
•

از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در روﻧﺪ ﺗﻔﺘﯿﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ
ادارات در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎن
ﺷﻤﺎره  4116رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از واﻟﯿﺎن وﻻﯾﺎت ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ،ﻫﻢ در ﻃﺮح و دﯾﺰاﯾﻦ و ﻫﻢ در
ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ،ﺑﺎ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺮ ﻋﻼوه،
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ و ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮ ﮐﺎری ،اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن
واﻟﯽ ،دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ادارات و ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ داﯾﺮ ﮔﺮدد .اﻣﺎ
اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ادارات و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ادارات ﺣﺮاﺳﺖ از ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک درﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت و ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت و ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ازﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﻨﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺿﺮورت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ و
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺑﻄﻮر درﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد .اﺻﻼﺣﺎت ﺳﮑﺘﻮر
ادارات دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ
در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻣﻤﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.

•

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ادارات
دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺎده  17ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ”اﻣﻮر اداری و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﻮرا ﻫﺎ از ﻃﺮف وﻻﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮدد “.و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری و ﮐﻤﮑﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ
از ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ در
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ روز ﻣﺮه ﺷﺎن ﺑﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ
و ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻧﺪ ،ﻣﻠﺰوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎﺛﯿﺮات
ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
ﻋﻼﻗﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ از ادارات دوﻟﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﻪ
دﺳﺘﺮس آﻧﺎن ﺑﮕﺬارد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻨﻌﻨﺎت و
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﺣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﯿﻤﻪ
ﻗﻀﺎﺋﯽ دارد ،ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد:

 7ﺟﻬﺖ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﺑﺎره ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺑﻪ
ﮔﺰارﺷﺎت ”آزاد ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ :ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺮوع
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد“ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺎن :اﻧﺪرو روﻧﺎﻟﺪز و اﻧﺪرو وﯾﻠﺪر.2005 .
ﮐﺎﺑﻞ( و ”ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن“-واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ از ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ وﻻﯾﺖ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﻧﺪ.
 8ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺎده  15ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ .درﯾﻦ ﻣﺎده
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮرا ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ،
ﮐﺮﺳﯽ وی ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی از ﻋﯿﻦ ﺟﻨﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رای را ﭘﺲ از وی
اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،داده ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف آن از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
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•

در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺖ در ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و
ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ ،ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺣﺮاﺳﺖ
از ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ،روﺷﻦ و
واﺿﺢ ﮔﺮدد .ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و
ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ذﯾﺪﺧﻞ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اﺳﺎس
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎت و رﯾﻔﻮرم ﻗﻀﺎﺋﯽ ار ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ
ﺳﻨﺘﯽ و ادارات ﻗﻀﺎﺋﯽ دوﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ آﻧﺎن از
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﮐﺎﻣﻼً درک ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وزارت ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ادارات
ﺑﺎ آن درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬار اﻧﺪ
ﺑﺮ ﻋﻼوه وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ:
•

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ-ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت ،ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻌﻀﯽ ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﮕﺮ در ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺼﻮص رخ داده و
ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺎﯾﺪار و داﯾﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻟﯽ ﺟﻨﻮری  ،2006ﺗﻤﺎم 34
وﻻﯾﺖ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎری و ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ را
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ
اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل  1385ﺗﺎ ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺎل  1384ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺘﺬﮐﺮه ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ آﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.

•

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ .اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﺴﺎت
آﺷﻨﺎﺳﺎزی ،از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﺎن ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﺋﯽ
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎ ،ﻫﻤﮑﺎری دری ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ و
ﮔﺮوپ ،ﻏﻠﻂ ﮔﯿﺮی و اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺛﺮ ،و در ﮐﻞ ﺗﻐﯿﺮ و
اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی اداری در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ،ﺑﻪ دوره ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ
اﺷﺘﺮاک و ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮی اﻓﻐﺎﻧﺎن و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ
آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر دواﻣﺪار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻮرا ﻫﺎ ،و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ادارات و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری
ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن) (ALGAPﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ اﻧﮑﺸﺎف

•

آﮔﺎﻫﯽ از وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻫﻢ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ
وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی
رﺳﻤﯽ ﺷﻮرا ﻫﺎ و ﻃﺮﻓﺪاری آﻧﺎن از اﺷﺨﺎص و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻌﻀﯽ
از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در دﯾﮕﺮ
ﺳﺎﺣﺎت ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪف زﯾﺎدﺗﺮ ﮔﺮدد .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺪوﯾﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻠﺴﺎت
و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ و اﺧﺬ ﻧﻈﺮﯾﺎت از
ﻣﺸﺎورﯾﻦ در ﺑﺎره ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻮق ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺷﻮرا ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،اﯾﻨﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﺎن در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺎن ،ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و ﻗﺪرت و
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻨﮑﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ
در  10ﺣﻮت  1384ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻫﺎ ،اﺳﺎس اﻧﮑﺸﺎف راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻪ در ﻓﻮق ذﮐﺮ ﺷﺪ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

 .3ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻐﺸﻮش ﮐﺮدن :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺘﯽ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎر ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ
وﻻﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﻪ آن را ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻨﺎم ”در ﻫﺎﻟﻪ اﺑﻬﺎم و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ“ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎد
ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻌﺪادی ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی وﻻﯾﺘﯽ و ﯾﮏ
ﺗﻌﺪاد ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
و ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﯿﺎن وﻻﯾﺎت ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ ﻋﯿﻦ ﮐﺎر ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﮐﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوپ ﮐﺎری اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ
در اﺑﺘﺪا در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن وزارت داﺧﻠﻪ ،وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ،وزارت
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اﺣﯿﺎ و اﻧﮑﺸﺎف دﻫﺎت اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت اداری و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ
و وزارت اﻗﺘﺼﺎد و ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ
ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺰارش ﺧﻼﺻﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوپ ﮐﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪاً از وزرات اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ
و ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ رﺳﯿﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ درﯾﻦ ﮔﺰارش دﯾﺪه
ﻣﯿﺸﻮد ،وﻇﺎﯾﻒ ذﯾﻞ ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺤﻮل
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
•

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ادارات دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت،
و ﻣﯿﺎن ادارات دوﻟﺘﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی وﻻﯾﺘﯽ.

•

ﺗﺎﻣﯿﻦ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اداره ﻋﺎﻣﻪ ،ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ و ﻣﺮدم.

•

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻼﻧﮕﺬاری در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ
•

ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻫﺎی ﮐﺎری وﻻﯾﺖ.

•

اراﯾﻪ ﻣﺸﻮره ﻫﺎی ﻻزم در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی
ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺼﻮﺻﯽ.

•

ﻧﻈﺎرت از روﻧﺪ ﮐﺎری ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر.

ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ،ﮔﺰارش ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻞ ذﯾﻞ ،ﮐﺎﻣﻼً رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ:
•

ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ از
ﭘﺮوژه ﻫﺎی وزارت ﻫﺎ و ﯾﺎ از روﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﮐﻨﻨﺪه داده ﺷﻮد ،در ﻋﻮض وزارت ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارﻧﺪ
ﺗﺎ ازﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

•

ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺻﻼﺣﯿﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻮدﺟﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ
وﻻﯾﺖ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ اﺋﯽ ﺑﺮای وﻻﯾﺎت
وﺟﻮد ﻧﺪارد.

•

درﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﭼﻮﮐﺎت وزارت اﻗﺘﺼﺎد،
داراﻻﻧﺸﺎ و دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدد ﮐﻪ
اﯾﻨﮑﺎر از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  3ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﻻزم
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2,7ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮ
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

•

ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺘﯽ و وزارت
اﻗﺘﺼﺎد واﺿﺢ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.

•

ﺑﺎوﺟﻮد دوﺑﺎره ﮐﺎری ﺑﻌﻀﯽ وﻇﺎﯾﻒ ،ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﮕﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.

•

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ روﺷﻦ ﻧﺒﻮده و ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی
وﻻﯾﺘﯽ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﺳﮑﺘﻮر
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی و ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ادارات دوﻟﺘﯽ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻊ
ﻣﯿﺮود ﺗﺎ در ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﺳﮑﺘﻮری ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

•

ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری )اورﮔﺎﻧﯿﮕﺮام( واﺿﺢ ﻧﺒﻮده و در ﮐﻞ درک ﮔﺰارش
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ واﺿﺢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ
وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﻧﺪ ،و ادارات ﻣﻮﺟﻮد در وﻻﯾﺎت
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد،
داراﻻﻧﺸﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﻮده و اﻣﻮر اﺟﺮااﺋﯽ آن را
9
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎم-ﻫﯿﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺎ
وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺪف و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﭼﯿﮕﻮﻧﮕﯽ
 9ﺧﻼﺻﻪ از ﻣﯿﻨﻮت ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ 7 ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2005ﺷﻤﺎره .30

9

از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ وزارت ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﮐﻨﻨﺪه اراﯾﻪ ﺑﺪارد ،ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه در روﻧﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ارﺷﺪ اﯾﻦ وزارت اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ آن
وزارت از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 10.وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺎ ﭼﯽ اﻧﺪازه درﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ،ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدن روﻧﺪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ،وﻇﺎﯾﻒ و رواﺑﻂ درﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ،وزارت اﺣﯿﺎ و اﻧﮑﺸﺎف
دﻫﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ) (NABDPروﻧﺪ ﺗﺮﺑﯿﻪ و آﻣﻮزش
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ را ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .درﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
ﻓﻘﻂ آﻣﻮزﮔﺎران ،آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد 11.اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ ازﯾﻦ
ﺳﻮال ﻫﺎی ﻋﻤﺪه واﺿﺢ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از
ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ و ﻣﻔﯿﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺠﺎرب ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﺪه
ﻧﺘﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ
اﺻﻼﺣﺎت وﺳﯿﻌﺘﺮ در ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﻬﻠﻮی آن ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﻌﺎل و واﺣﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻐﺸﻮش ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ،واﻟﯿﺎن
ﭘﮑﺘﯿﺎ ،ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ ،ﻟﻐﻤﺎن و ﺧﻮﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوژه ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺘﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و
ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺳﺎز و اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﮐﺎری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﺎر در ﯾﮏ ﻣﻮدﻟﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ادﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر از آن
ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد 12.در وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ CSC ،ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ
ادارات آن وﻻﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﻨﺪه وﻻﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﻮرای
ﭘﻼﻧﮕﺬاری و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺘﯽ ﺗﻐﯿﺮ داده اﻧﺪ .آﻧﺎن رﻫﻨﻤﺎی را
ﺑﺮای وﻇﺎﯾﻒ و رواﺑﻂ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﮐﺘﺎب
رﻫﻨﻤﻮدی را ﻧﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ رﻫﻨﻤﻮد ﺑﻪ
دﺳﺘﺮس ﺗﻤﺎم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف و ﭘﻼن وزارت اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد ،از آن دﺳﺘﺒﺮدار ﺷﺪﻧﺪ و از ﭘﺨﺶ آن ﮐﺘﺎب
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری از

 10ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﻓﺒﺮوری .2006
 11ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزارت اﺣﯿﺎ و اﻧﮑﺸﺎف دﻫﺎت 4 ،ﻣﯽ .2006
” 12اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی اﻧﮑﺸﺎف وﻻﯾﺘﯽ“ در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  2006ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻼب ﻣﻨﮕﻞ ،واﻟﯽ ﻟﻐﻤﺎن ،ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ اﮐﺒﺮ در ﻫﻮﺗﻞ
ﺳﺘﺎره داﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ 29 .ﻣﺎرچ .2006
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ﻃﺮف وزارت ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺨﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ اﻧﺪ 13.در دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت وﯾﮋه ﺋﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ،
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻼﻗﻪ دارد ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﺮ
ﻧﺎم داده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻌﻠﯽ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻋﻼﯾﻖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی واﻟﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻫﻤﮑﺎر ﮐﻪ در
روﻧﺪ ﻃﺮح و دﯾﺰاﯾﻦ ﭘﻼن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺘﯽ
ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻄﻮر ﻓﺮدی ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در ﻫﺮ وﻻﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی اﺳﺘﻨﺪرد اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮدﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﯿﺎر
ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮد از ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺨﺼﻮص
ﺷﺎن اداﻣﻪ داده ﺗﺎ در وﻻﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﯿﻦ
ﺷﮑﻞ ﺑﻌﻀﯽ آﻧﺎن از ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﮏ
ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﻗﺴﻤﯿﮑﻪ رﺷﺪ وﻻﯾﺎت
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ درﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮑﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت از
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد )ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ( اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،و در ﺗﻌﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮔﺮدد .اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺘﺪاول
ﺷﺪن روﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮدد ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺷﺨﺎص در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻤﺎﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ
روﻧﺪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی اﻧﮑﺸﺎف
ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی
اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ ،ﺗﺤﺮک ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ازﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﻨﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ ،ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﭘﻮزل ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد وزارت ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﮐﺎرا ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﺪه را در ﺑﺮﮔﯿﺮد اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،درﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ و ﻏﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
روﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﮑﺸﺎف ﯾﮏ ﭘﺮوﭘﻮزل ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ
وﻻﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭘﻼن ﮐﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻬﺎد
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮد .ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﭼﯽ ﻧﻘﺸﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ،
ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻘﺶ ﻫﺎ،
ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻋﻼوه ،ﻧﺒﻮد ﯾﮑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ اداره ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری
ﻣﺤﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ،واﺿﺢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﭘﻮزل و
ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻧﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﺶ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻦ وزارت ﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺠﺎرب ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﺪه ﻧﺘﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻼﺣﺎت وﺳﯿﻌﺘﺮ در ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺸﻮد.

 13ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ از ﻗﺮاردادی ﻫﺎی دوﻟﺖ ،ﺑﻠﺦ 23 ،اﭘﺮﯾﻞ .2006
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 .4اﺻﻼح ادارات ﻋﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪری ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬار اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت از اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻋﺎﻣﻪ ،ادارات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
وزارت ﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ واﻟﯿﺎن وﻻﯾﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ:

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 14.ﻃﺮح ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯽ ،آر ،آر ،اﮐﻨﻮن ﺳﺎﺣﺎت
وﺳﯿﻌﺘﺮی را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺎری ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻼﺣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در
15
ﺑﺨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺷﺎت ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯿﺸﻮد.

”ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و
ﮐﺎرا در ﻫﺮ وﻻﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ادارات ﻣﻠﮑﯽ ،ﭘﻮﻟﯿﺲ ،زﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
ﻋﺪﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ دارای ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ
آﻣﻮزش دﯾﺪه ،ﻣﻌﺎﺷﺎت ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﻻزم و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد“.

اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر ﻫﺎی ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎت و ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
ﮐﺎری در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻮدن ﺷﮏ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﺣﺎت
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ واﺣﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل 2004-2005
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ادارات ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺑﺨﺶ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوﺗﺎً ،در وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯽ،
آر ،آر ،ﺑﻄﻮر اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺻﻼﺣﺎت واﻗﻌﯽ در ﺑﻌﻀﯽ
ادارات اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در روﻧﺪ
اﺳﺘﺨﺪام  60ﻓﯿﺼﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارات ﺗﻐﯿﺮ آورد و ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻧﯽ ﮐﻪ در دواﯾﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ از  2ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
 21ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ 16.اﻣﺎ ،در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﺣﺎت ،ﭘﺮوﺳﻪ اﺻﻼﺣﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻄﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ادارات ،ﺗﻐﯿﺮ ﮐﻠﯽ در
روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﻧﮑﺸﺎف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دواﻣﺪار
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﻮردی از ﯾﮏ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﺛﺒﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری و اﻧﮑﺸﺎف
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ادارات ﻣﺤﻠﯽ ﻃﺮح ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .اﺟﺰای
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮه ،ﻓﻘﻂ آن ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻄﻮر
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی اﺻﻼح ادارات ﻋﺎﻣﻪ
ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ،ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ،
اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﺘﺬﮐﺮه دارای ﭘﻨﺞ رﮐﻦ اﺳﺖ .1 :اﺻﻼﺣﺎت اداری ﮐﻪ
اﺻﻼﺣﺎت ادارات در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .2 .ﻣﻌﺎﺷﺎت
و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ .3 .ادارات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ  .4اﺳﺘﺨﺪام و
ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری .5 ،ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻫﺎی ﮐﺎری .ﺿﻤﻨﺎً رﮐﻦ اوﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻼﺣﺎت ادارات در ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺎت ﻋﻤﺪه را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد:
•

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺎری دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ

•

ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻼﺣﺎت اداری و
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ

•

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺻﻼﺣﺎت در ادارات ﺑﻌﻀﯽ وزارت ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ
وﻻﯾﺖ

در آﻏﺎز ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت در روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت در ادارات و
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری آﻧﻬﺎ ،ﺑﻄﻮر اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت
ﻋﺎﺟﻞ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ )ﭘﯽ ،آر ،آر( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﻨﮑﻪ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ آن ادارات ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯽ آر ،آر ،ﺑﺮای
وزارت ﻫﺎ و ادارات ﻣﺮﺑﻮط اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ورزﯾﺪه ﺷﺎن ﮐﻪ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﻦ ﺑﺴﺖ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺎﺷﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯽ آر ،آر ،در
ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﺣﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﺎر آورده اﺳﺖ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر واﻗﻌﯽ ادارات و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﺿﺎﻓﯽ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان واﻗﻌﺎً ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و
ورزﯾﺪه ،و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن وزارت ﻫﺎ و ﺑﯿﺮون از وزارت ﻫﺎ وﺟﻮد
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اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻋﺎﻣﻪ ) (PARدر ﺳﻄﺢ دﻓﺎﺗﺮ
واﻟﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮوﺳﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﭘﯽ ،آر ،آر ،در
وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ اﮐﻨﻮن در دﯾﮕﺮ وﻻﯾﺎت ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎی
آن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﮕﺮدد و اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در وﻻﯾﺎت ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وزارت ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ
وﻻﯾﺖ را ﮐﻤﺘﺮ اﺣﺘﻮا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ وزارت اﺣﯿﺎ و اﻧﮑﺸﺎف
دﻫﺎت و وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت
ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ادارات در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت،
اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﯿﻦ و اﺻﻼح ﻣﻌﺎﺷﺎت ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد
ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی آن ادارات )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺖ ﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ( ﻓﻘﻂ
 14ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﮔﺰارش ”ﻣﺮوری ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ،
اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر“ ،2005-دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ و اﺻﻼﺣﺎت اداری ،ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺖ.
 15اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻋﺎﻣﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن1385-9.
 16ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻄﺎ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﯽ ﺑﻠﺦ ،وزارت داﺧﻠﻪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ
و اﺻﻼﺣﺎت اداری 2 ،ﻣﯽ  .2006ﮐﺎﺑﻞ

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﻧﻮع اﺻﻼﺣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای در ادارات از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﺮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻇﺎﯾﻒ دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،ﺳﺒﺐ
اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی داﯾﻤﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﺳﺖ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻋﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ آن ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻤﯽ در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﺗﺠﺎرب ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻓﻘﻂ ﺗﺰﺋﯿﺪ ﻣﻌﺎﺷﺎت ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺎﻻی اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ادارات ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮﻋﻼوه ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت اداری از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪ
اﻗﻞ ﯾﮑﯽ از واﻟﯿﺎن ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺪر و
ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ رﯾﺎﺳﺖ اداری ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﺣﻖ و ﯾﺎ
اﺧﺘﯿﺎر آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺧﯿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ در
ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪون
ﮐﻤﮑﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ
آورد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ در ﻣﺤﺮاق ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻼﺣﺎت
ﺳﺎﺧﺘﺎری و وﻇﯿﻔﻪ وی ادارات ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭘﻼن ﮐﺎری وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ درﯾﻦ ﮔﺰارش
ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻋﺎﻣﻪ اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻻ
در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .اوﻻً ،آن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﭼﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ دور از ﮐﺎﺑﻞ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻃﺮﻓﺪاری ﻫﺎی
ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ،ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
ﮐﺎری ،ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﮕﺮدد .ﻧﻮع
دوم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻠﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯽ،
آر ،آر ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اداره آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ” :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯽ ،آر ،آر ،ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در

ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از آن ﻃﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ادارات ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮق دﻫﺪ .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ را اﻧﻌﮑﺎس و روی ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮده ﻋﻼوه ﮔﺮدد ،ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﻮﻗﻊ در
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ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ“.
دو ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺸﺎف
آﺳﯿﺎﺋﯽ ،ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻋﺎﻣﻪ را ﮐﻤﮏ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﺻﻼﺣﺎت در ﺳﻄﺢ
وﻻﯾﺎت اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﮐﻤﺒﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ادﻏﺎم در ﯾﮏ
 17ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ در ادراه ﻣﺤﻞ ،آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و اﯾﻮاﻧﺲ .ص.28
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از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً
در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯽ ،آر ،آر ،ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺸﺎف آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ:

”ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اداری و
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ وﻻﯾﺎت و ﻣﺮﮐﺰ ،ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی در روﻧﺪ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﯽ ،آر ،آر ،در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت وﺟﻮد
دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ آن ﺑﺎ ﻧﺒﻮد
ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻬﺎی رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ درﯾﻦ ﺳﺎﺣﺎت ،اﻧﻌﮑﺎس
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ﯾﺎﺑﺪ“.
اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺳﯿﻌﺘﺮ
اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻋﺎﻣﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ و ﻣﺮﺑﻮط ،روﻧﺪ آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
زﯾﺎدی درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر واﺣﺪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻼﺣﺎت اداری و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ،ﯾﮑﺠﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده ﺗﺎ
دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮔﺮوپ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه را در
ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎز
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ درﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

”ادارات در ﺑﻌﻀﯽ از وﻻﯾﺎت و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ از ﻣﻘﺪار
ﮐﻢ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ادارات دوﻟﺘﯽ و
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﻮر
درﯾﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﺐ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و ﺑﻄﻮر
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺑﯽ ﭘﻼن اراﯾﻪ ﻣﯿﺸﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﻮزش و اﻧﮑﺸﺎف ﻗﻮای ﺑﺸﺮی در ﭼﻮﮐﺎت
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ادارات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد“.

 18ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﮔﺰارش ”ﻣﺮوری ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ،
اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر“ ،2005-دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ و اﺻﻼﺣﺎت اداری ،ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﮔﺰارش ”اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻋﺎﻣﻪ؛ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﺤﺚ“9-
ﻣﯽ  .2005از ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
” 19ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ“-ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ و اﺻﻼﺣﺎت اداری و ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

ﮔﺮﭼﻪ در روﻧﺪ اﻧﮑﺸﺎف ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎد آوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ
ﻫﺪف ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
ﮐﺎری اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻋﺎﻣﻪ ارﺗﺒﺎط دارد،

ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺷﺎن
در ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش داده ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
زﻣﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻠﯽ ،دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺗﺎ روﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در
اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻣﺤﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﻼن و ﻃﺮح
ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.

 .5اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﭼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
درﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری
ﺑﺮای ادارات ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ادارات و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﭘﺮوﺳﻪ اﺻﻼﺣﺎت
را ﮐﻨﺪﺗﺮ ﻧﻤﻮده و از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دوﻟﺖ ﭘﺎﺳﺨﺪه ،ﺣﺴﺎﺑﺪه و ﻣﻮﺛﺮ در
ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﻣﻔﺼﻞ ،اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ
اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺪﮔﺎه
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی را ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .درﯾﻦ
اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ ،ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ زﯾﺎده روی در ”ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزی“ ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮔﯽ
اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪت زﯾﺎد دارد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ دراز ﻣﺪت و ﻣﻐﻠﻖ ﺑﻮدﺟﻮی ،دوﻟﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﯾﻞ و اﻧﮑﺸﺎف ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری در ﻣﺤﻞ ،اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در
ﺑﺮﮔﯿﺮد ،و ﮐﺎﻣﻼً ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ وﻗﺖ و زﻣﺎن زﯾﺎد ﻻزم دارد ،اﻣﺎ
ﺧﻮب اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن
اﻧﮑﺸﺎف ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ازﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺸﻮرت و در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ،اﻧﮑﺸﺎف داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﮑﺸﺎف اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل
) 2006-2007از اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی داﯾﻤﯽ( ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،و
اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و واﺿﺢ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ،ﺗﻌﯿﻦ ﮔﺮدﻧﺪ .و ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت
ذﯾﻞ ﭘﺎﺳﺨﺪه ﺑﺎﺷﺪ:
•

ﻧﻘﺶ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺪام ﻫﺎ اﺳﺖ؟

•

ادارات دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ در اﻧﮑﺸﺎف ﭘﻼﻧﻬﺎ ﭼﯽ ﻧﻘﺜﯽ دارﻧﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻫﺪف و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺑﻮدﺟﻮی در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

•

رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﭼﯿﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ
رواﺑﻂ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ و ادارات دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﻞ در ﻗﺴﻤﺖ اﺧﺬ ﻣﺸﻮرت ،و ﻣﯿﺎن ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ و
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ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺘﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺮح ﭘﻼﻧﻬﺎ را در ﺑﺮ
ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻨﮑﺎر را آﺳﺎن ﺳﺎزد و
ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﮔﺮدد ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ذﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد:
•

دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ را ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﮐﺰی را در
ﻗﺴﻤﺖ رﻫﺒﺮی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺪوش
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

•

)(CG

ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﺮوپ ﻣﺸﻮرﺗﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﮐﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری
ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮏ ﮔﺮوپ ﮐﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،اﯾﻨﮑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی
اﺟﺮاﺋﯽ آن در اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﻻﯾﺤﻪ ﮐﺎری اﯾﻦ ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﺑﺎﯾﺪ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای اﺻﻼح ﮔﺮوﭘﻬﺎی
ﮐﺎری ،ﺳﻌﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﮐﺎری ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

•

ﭘﻼن ﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﺟﻬﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﻼن ﻫﺎی ارﺗﻘﺎی
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎری ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ
ادارات دوﮔﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات آﻧﻬﺎ در
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ و
اﻧﮑﺸﺎف ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب روﺷﻦ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﯾﻌﻨﯽ ”ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺪام ﮐﺎر؟“ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎه ،ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری و
اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی درﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ،اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﻻﯾﺘﯽ اﻟﺒﺘﻪ در
ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﻠﯿﺪی درﯾﻦ ﻣﻮرد ذﯾﻼً ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ:
•

ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎس ﻣﺸﻮرﺗﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ،ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﺮدد .اﯾﻨﮑﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺮدم را ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﺗﻐﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ،
را در ﺑﺮﮔﯿﺮد .اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﺘﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد
اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ
وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎ و ﻗﺮﯾﻪ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
•

رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ و
دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﭘﻼﻧﮕﺬاری ،ﺑﺮای ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭘﻼﻧﮕﺬاری در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺖ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزی ،واﺿﺢ
ﮔﺮدد.

•

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻮرای ﻣﺤﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ.

•

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﻦ ﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮرا ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ ﻗﺮار دارد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ،ﺑﯿﺮون از ﺻﻼﺣﯿﺖ دﻓﺎﺗﺮ
واﻟﯽ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﺎن اﻧﮑﺸﺎف داده ﺷﻮد و در
ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ آﮔﺎﻫﯽ داده ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.

•

ﻧﻘﺶ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه در ﺑﺨﺶ
ﺳﮑﺘﻮر رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﺳﻔﺎرﺷﺎت ذﯾﻞ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد:
•

ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﮑﺸﺎف اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺎده ﻧﻤﻮد ،ﻣﯿﺘﻮان
ﺑﺮای آﻏﺎز ﻣﺠﺪد اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد .ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﺑﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﺑﺎره رواﺑﻂ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎری آﻧﺎن اﻟﯽ زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
دﯾﺪﮔﺎه وﺳﯿﻌﺘﺮ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﻧﺪ.

•

ﻣﺠﺪداً ﮔﺰارﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و
رواﺑﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ وﻻﯾﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ.

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ،اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻋﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﺑﻄﻮر
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ذﯾﻞ را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد:
•

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻻی اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ
ﻣﻌﺎﺷﺎت ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

•

ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺿﺮورت دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻫﺪف ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری در ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﻞ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻻی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﺻﻼﺣﺎت اداری و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

اﺻﻼﺣﺎت ادارات ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ دوره
ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻬﻢ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﺮﻣﺸﻖ در
اﺳﻨﺎد اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣﻮﻗﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺳﯿﺲ و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد
ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﭼﻮﮐﺎت دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ،
ﮔﺴﺘﺮش اﺻﻼﺣﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻦ ادارات در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت در ﻣﺤﺮاق
ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﮔﯽ ،اﻧﮑﺸﺎف و ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ،
اﮐﻨﻮن در ﻣﺤﺮاق اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻻی
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺤﻠﯽ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﺮات ﻻزم اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮی ،اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ،
ﺳﻄﺢ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ،دارد.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻞ را اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺳﺎزی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯿﻮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻋﻼوﺗﺎً واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺤﻘﯿﻖ را از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻀﺎی ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮔﺴﺘﺮش
دﻫﺪ .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ،روﻧﺪ زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎﻧﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻫﯿﺄت رؤﺳﺎ در آن اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ-دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ،ﮐﻤﯿﺸﻨﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،
 ،Stichtung Vluchtelingﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ) ،(DFIDدوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ،دﻧﻤﺎرک ،ﻧﺎروی و ﺳﻮﯾﺪن و
ﺳﻮﯾﺰرﻟﻨﺪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺼﻮل ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﺎده ﮔﻠﻔﺮوﺷﯽ )ﻧﺒﺶ ﺳﺮک (2
ﺷﻬﺮ ﻧﻮ ،ﮐﺎﺑﻞ
areu@areu.org.af
www.areu.org.af
ﺗﻠﯿﻔﻮن0799 608 548 :
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