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 1386 جوزا  هميش نيكسن

  

كمك به دولت؟ مساعدت بين المللي و تناقض دولت سازي 
 در افغانستان

 خالصه

 مقرر 2001 بن در سال موافقتنامه موقتي كه در چارچوبافغانستان در حال گذار از 
 توسعوي دراز مدت تري مي باشد كه در توافقنامة افغانستان چارچوبشد، به سوي 

در عين حال .  استگرديده انكشاف ملي افغانستان تصريح استراتيژي  تهيهو روند
 مواجه مي نارضايتي عامه با مسائل شديداً تهديد آميز شورش، ترياك و اين كشور

الزمة پرداختن به اين تهديدات اقدامات كوتاه مدت هستند، در حالي كه راه . باشد
ر يك دولت مقتدرتر مي حلهاي درازمدت تنها براي ايجاد اصالحات جامع و ظهو

به هر صورت، رابطه بين مساعدت بين المللي و دولت سازي پيچيده مي . باشند
زيرا اقدام كوتاه مدت و همچنين وابستگي مفرط به كمكهاي خارجي مي . باشد

ارتباط . روندهاي دولت سازي دراز مدت شوند] از پيشرفت[توانند باعث جلوگيري 
 درازمدت از يك سو و وابستگي به كمك و اقدامات موجود بين مساعدت و اقدامات

  . مي شوند“تناقض دولت سازي”كوتاه مدت از سوي ديگر، باعث ايجاد يك 

وابستگي به كمك، مساعدت تمويل كنندگان، نظارت محدود دولت بر روي منابع، 
و هر دو نوعِ مساعدت بودجوي داخلي و خارجي، نشانگر مواردي براي دولت سازي 

صدد تقويت و بهبود ظرفيت دولت  برنامه هاي حكومتي كه در.  مي باشنددرازمدت
مي باشند، نتايج ناقصي را در بخش امنيتي، اصالحات اداره عامه و حكومت محلي 

آورده اند و ناكامي در تحقق نتايج مطلوب، تا اندازه اي ناشي از تناقضات  ببار
ي دولت سازي درازمدت مي دهاموجود ميان برنامه هاي سياسي كوتاه مدت و رون

.باشند

واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان
 سلسله نشريات توضيح نامه

 محتويات

 حكومتداري و بحران كنوني .1

 تناقض دولت سازي .2

تغييرات براي بهبود؟ بررسي چارچوب توافقنامه و  .3
  انكشاف ملي افغانستاناستراتيژي

 راههاي پيش رو .4
 

هميش نيكسن كه نويسنده اين توضيح نامه است، منحيث 
خش حكومتداري درين اداره ايفاي وظيفه محقق در ب

اين توضيح نامه بر مبناي تحقيق جاري اين اداره در . مينمايد
بنياد خصوص حكومتداري و تحقيق ديگري كه توسط 

 تمويل شده است، تهيه شده است كه گزارش هينريچ بول
مساعدت بين المللي و ”: بنياد متذكره را تحت عنوان

 بنياد هينريچهميش نيكسن،  “حكومتداري در افغانستان
  : ، ازين آدرس بدست آورده ميتوانيد2007برلين /، كابلبول

www.boell-afghanistan.org 
نويسنده، از همكاراني كه در مرور پيش نويس و بعداً در تهيه 

  . مينمايداظهار سپاسه همكاري كرده اند، ماين توضيح نا
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 ملي افغانستان تغيير جهت مهمي انكشاف استراتيژيو چارچوب توافقنامة 
ك براي امنيت، توسعه و حكومت در استراتيژيبه سوي رويكرد جامع و 

اين چارچوب دولت افغانستان را ملزم مي داند تا با . افغانستان ارائه مي كند
. خود را از اين روند توسعوي افزايش دهدارائه توضيحات بيشتر، مالكيت 

تمويل كنندگان ميتوانند بواسطة حمايت از بودجه و سيستم هاي دولتي و 
هم آهنگ سازي و يكپارچه سازي بهتر كمكها، سهمشان را در اين روند 

 نه بودجه اصليبهبود بخشند؛ اگر چه تغيير جهت كامل به سوي حمايت از 
   .ه ميباشدل توصي قاب هماست و نه ممكن

  
ملين در  براي عا درين نشريهبا توجه به نگراني هاي فوق، اقدامات ذيل

  :افغانستان توصيه شده است
 

 :تمامي سكتور ها مشخصاً بايد

هايشان را با يك برنامة دولت سازي عيني و درازمدت كه در استراتيژي 
 آن توجه بيشتري به تداوم پذيري مالي و تقابالت بين اقدامات كوتاه

 .مدت و درازمدت صورت مي گيرد، تنظيم كنند

 و خارجي اصلي توازن منابع بودجوي يكسان بودنروي تناسب و  
 . و خدمات تاكيد ورزنداجناسمربوط به تامين همگاني 

فعاليتهاي مربوط به تشخيص، ايجاد و انتقال ظرفيت هاي انساني را  
 .بهبود بخشند

 .پاسخ گويي اجتماعي را بهبود بخشند 

  :امات دولت افغانستان بايد شامل موارد ذيل باشداقد
 منحيث يك پشتيبان سكتور ها،هاي توسعه استراتيژيبايد با استفاده از  

 ملي انكشاف استراتيژيدر اين پروسه، روي اولويت دهي به توسعه 
 .افغانستان تاكيد كند

 حاكميت محلي را با جزئيات شرح و توسعه استراتيژيبايد تدريجاً  
  .دهند

ميان  و هم حكومت هاي ارتباطات را هم در درون استراتيژيبايد  
 . و شهروندان تقويت كندحكومت

  
  :باشدبايد شامل موارد ذيل ه كنند  تمويل سازمان هاياقدامات

 بيافزايند و در توسعة ظرفيت بودجه اصليبايد بر ميزان حمايت از  
زي دولت سهم بگيرند؛ و به نقش متغيير صندوق وجهي بازسا

 .افغانستان توجه بكنند

 مكانزمبايد با تشخيص اينكه هم آهنگ كردن و يكپارچه كردن كدام  
موثرتر و ساده تر مي باشد بواسطة بهبود گزارش دهي، بر ميزان 

 . حمايت از بودجه خارجي بيافزايند

بايد هم بواسطة بررسي طرزالعمل هاي خودشان و هم با استفاده از  
نند صندوق وجهي بازسازي افغانستان، شيوه شبكه هاي چندجانبه ما

 . پيدا كنند، جهت افزايش تعهدات چندين ساله راهايي

  

كنوني و بحران داريحكومت.  1

، بيش از پنج سال، پس از مقرر شدن چارچوب 2007 اوايل سال  هميندر
سياسي انتقالي براي افغانستان در كنفرانس بن، كشور بر يك دوراهي قرار 

 شاهد افزايش شورشهاي خشونت آميز عليه دولت، 2006سال در . دارد
يتي ناشي از فساد و افزايش توليد ترياك و رشد قابل مالحظة ميزان نارضا

ه گي  دولت را در بهبود زند-  هم واقعي و هم مشهود اند- ناكامي هاي
  . شاهد بوديمافغانها،

  
، خطراتي امهنارضايتي عاين تهديدات سه گانة ناشي از شورش، ترياك و 

و افزايش ميزان بي ثباتي در افغانستان  براي متزلزل كردن روند پيشرفت
  .مي باشند

  

 توافقنامه ملي افغانستان و انكشاف موقت استراتيژيدر اين ميان، 
و   اندازي گرديد،ه را2006افغانستان كه در كنفرانس لندن در جنوري سال 

تهاي مشترك دولت افغانستان يك چارچوب استراتيژيك جديد را براي فعالي
استحكام بخشيدن به ”اين چارچوب جهت . و جامعه بين المللي ارائه نمود

صلح و ثبات از طريق عدالت، روندها و سازمانهاي دموكراتيك، و همچنين 
 از طريق رشد اقتصادي ترقيجهت كاهش ميزان فقر و نيل به شكوفايي و 

د اين هم، اين اقدام كه گذاري ولي با وجو. 1 معرفي شد“وسيع و عادالنه
است به سوي يك چارچوب توسعوي جامع، هنوز مطمئن نيست و تا 

  .تكميل آن راهي طوالني در پيش است

                                                 
 موقت انكشاف ملي استراتيژي،  فشرده اجرايي، 2006 جمهوري اسالمي افغانستان، جنوري - 1

  .افغانستان
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 عامه و نيمه عامه همچون امنيت، تعليم و تربيه، مسائل به سيستم  اتخاذ تصميمات جمعي اطالق مي شود كه شامل سلسله اي از حكومتداري
 را فراهم دولت معموالً در سطح ملي، شرايط اتخاذ و اجراي اين تصميمات جمعي. اقتصاد و ارزش هاي اساسي تر مانند عدالت و شهرونديت مي شود

سيستم حكومت براي .  حكومتي، و شيوه هاي شرح آرمانهاي جمعي از طريق نمايندگي مي باشدكنترولمي كند كه حداقل آن تامين امنيت، نظارت و 
 يردولتي، خصوصي، سازمانهاي غتجارتيتوسعه مساعدت در افغانستان شامل دولت، تمويل كنندگان بين المللي، تيم هاي بازسازي واليتي، موسسات 

  . مي باشندهستند، كه همه شان داراي قدرتهاي نسبي و مناسبات مشترك متفاوت ،"غير رسمي"و حتي موسسات 
  

دولت سازي . هدف موثرسازي بيشتر آنها در رهبري مسائل عمومي فوق تالشي است جهت اصالح، ايجاد و حمايت از ادارات دولتي با  دولت سازي
 . توسعه كمكها مي باشدكنترول تمركز دولت در همچنين درصدد افزايش قدرت و

، مشروع و كارآمد، عاملي اصلي هم براي نيل به ايجاد يك حكومت پايدار
 ملي افغانستان و انكشاف استراتيژيدورنماي درازمدت بيان شده در 

شورشهاي . انستان و هم براي غلبه بر بحران حاضر مي باشد افغتوافقنامه
 كنترولشديد نه تنها دولت را در ايجاد تامين امنيت داخلي كافي و 

سرحدات ناتوان دانسته بلكه در عدم بازسازي و توسعه نيز نسبت داده شده 
افزايش ناگهاني اخير در ميزان توليد ترياك نشانگر ناتواني دولت در . است
منابع اعتباري   حكومتي و هماهنگي تامين اموال عامه مانندكنترول اعمال

. 2 بديل مي باشدزراعتيو پشتوانه هاي مطمئن و مداوم، و محصوالت 
فساد، عدم شفافيت، و ناتواني در ارائه  - بلكه عالوه بر اين، ضعف حكومت

شته  گذانارضايتي عامهجاد  به نوبة خود، تاثير بيشتري در اي- خدمات عامه
  .است

  

                                                 
،  اقتصاد ترياك 2004 ،(William Byrd)  و  ويليام بيرد(Christopher Ward) كريستوفر وارد - 2

 دم پينآ و (David Mansfield) افغانستان، بانك جهاني واشنگتن دي سي؛ و ديويد منسفيلد
(Adam Pain) ،2005 ،افغانستان، كابل يا شعار؟ واحد تحقيق و ارزيابيحقيقت .  

حكومتداري يك عامل مهم در موثر ساختن مساعدت توسعوي جهت 
كاهش فقر مي باشد؛ از اين رو، مهم است تا فعاليت هاي مربوط به 

 دولت 3.بازسازي و توسعه در چارچوب بهبود كلي حكومت طرح ريزي شوند
سازي همچنين، منحيث روند اصالح و حمايت از موسسات دولتي، يك 

 براي فايق آمدن بر تهديداتي است كه در برابر افغانستان وجود عامل عمده
  .دارند

                                                 
  – ء، واداشتن دولت به كار براي فقراDFID ،2001 ديپارتمنت انكشاف بين المللي بريتانيا - 3

DFID : ،و كاهش فقر، بانك پايدار، افغانستان، دولت سازي، رشد و رونق 2004لندن؛ بانك جهاني ،
  .جهاني، واشنگتن دي سي
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 تناقض دولت سازي.  2

روند دولت سازي با توجه به انواع ديگر كمكهاي بين المللي به مناطق 
در . ، متفاوت مي باشدمساعدت اضطراريجنگ زده، به خصوص در دوره 

ابع جهت رفع حاليكه ديگر فعاليت هاي بازسازي شامل تخصيص من
نيازهاي مشخص مي شوند، روند دولت سازي دربرگيرندة تصميمات مربوط 
به اهداف جمعي مي باشد و از اين رو براي اينكه تاثيرگذار و كارآمد باشد، 

رهبري ] كه روند دولت سازي در آن انجام مي شود[بايد توسط خود جامعه 
 به معناي گذار از رپايداگذار از دورة مساعدت اضطراري به توسعة . شود

فعاليت پيرامون يك دولت ضعيف به كاركردن با دولت مقتدر يا كار در 
  .درون آن مي باشد

  
اتكاي بيش از حد به مساعدت خارجي مي تواند روند دولت سازي را 

در افغانستان، ضرورت شديد و كوتاه مدت به واكنش در برابر . متزلزل كند
 كه هدفشان جلوگيري از ايجاد امهنارضايتي عخطرات شورش، ترياك و 

مالكيت جمعي در جامعه افغانستان مي باشد، غالباً مانع پيشرفت فرايند 
ارتباط بين مساعدت و اقدامات درازمدت . دولت سازي درازمدت مي شوند

از يكسو و اتكا به كمك و اقدامات كوتاه مدت از سوي ديگر، باعث شكل 
  .گيري يك تناقض دولت سازي مي شود

  
عد مهم ارتباط بين دولت سازي و كمك بين المللي در اين بخش، به سه ب

  :در افغانستان پرداخته شده است
 ؛اثرات كميت كمك هاي مربوط به دولت سازي 
 اثرات ارائه كمك هاي مربوط به دولت سازي؛ و 
 .موثريت كمك ها در ايجاد برنامه هاي دولت سازي 

  كميت كمك ها و دولت سازي. 1
ك رقم قطعي در مورد ميزان كمكهاي ارائه شده به منظور توسعه تعيين ي

در اولين كنفرانس تمويل كنندگان كه پس . افغانستان، غير ممكن مي باشد
 در شهر توكيو برگزار شد، برخالف 2002از فروپاشي رژيم طالبان در سال 

ده  ميليارد دالر برآورد ش14هزينه تامين نيازهاي عاجل و اوليه كه بيش از 
به [د دالري در قبال كمكهاي غير نظامي پنج ساله ر ميليا5,2بود، تعهدات 

، برگزار شد، 2004اپريل   كنفرانس برلين كه در4.صورت گرفت] افغانستان
دالري هفت سالة بيان شده در يك سند دولتي ميليارد  27,5برخالف طرح 

                                                 
 كمك تمويل كنندگان، شرح در روبين بارنيت، همايون حامدزاده (Database)  پايگاه اطالعاتي- 4

روابط زهاي ثبات بهبود يافته، انستيتوت چشم اندا:  پس از آن2005، افغانستان 2005و ابي ستودارد، 
  .واحد تمامي ارقام  دالر امريكايي مي باشد. 60-5 شهر هاگ: بين المللي هلند

، منتج به “ن آينده افغانستاتضمين”مهمِ مربوط به جمع آوري كمك با نام 
در نتيجه، تعهداتي كه صورت گرفته اند . ي شد ميليارد دالر8,2تعهد 

  5.نيازهاي سنجيده شده را برآورده نكرده اند
  

را كه در حقيقت دريافت يا ] يا كمكهايي[به هر حال، اين تعهدات، مبالغي 
 تا 2002 (1383 و 1381بين سالهاي . مي كنندنمصرف شده اند، منعكس 

 دالر باالي پروژه هاي مساعدتي به مصرف ميليارد 3,3ها مبلغ تن) 2005
رسيد و در طول آن زمان، ميزاني كمتر از يك ميليارد دالر پروژه ها تكميل 

 بهبود يافت؛ زمانيكه افغانستان (٢٠٠٥) 1384اين وضعيت در سال . شد
 در كنفرانس لندن كه در 6. كمك دريافت نمود دالرميليارد 2,2بيش از 

 10,4 برگزار شد، تمويل كنندگان متعهد شدند تا مبلغ 2006ري سال جنو
 انكشاف موقت استراتيژي پنج ساله كه در  بازسازي براي طرح دالرميليارد

به نظر . ملي افغانستان و توافقنامة افغانستان بيان شده بود، پرداخت كنند
 نزديك ميرسد كه ميزان كمكها افزايش بيابند و شايد ميزان كمك ساالنه

 ميليارد دالر در هر سال تثبيت شود؛ اين رقم به ميزاني گسترده مطابق 3به 
 2006 (1386 تا 1385 داخلي بين سالهاي عوايدبا ارقام مربوط به بودجه و 

  .مي باشد) 2008تا 
  

يكي از اين تعبير ها اينست . تعابير مختلفي در ارتباط با اين ارقام وجود دارد
اين مسئله .  بسيار كمي مساعدتها را دريافت نموده استكه افغانستان مقدار

پرداخت شده با نيازهاي سنجيده   يا شدهمرتبط با مقايسه كمك هاي تعهد
بر . شده يا كمكهاي مصرفي در ديگر كشورهاي پس از جنگ مي باشد

اساس يك مطالعه، كه مكرراً بدان استناد مي شود، افغانستان در دو سال 
 دريافت نموده است، در حاليكه اين رقم  دالر57رانة نخست كمك، مبلغ س

 از اين .7 بوده است دالر73و در هائيتي  233، تيمور شرقي 679 در بوسنيا
                                                 

 از آنجا كه برخي از تمويل كنندگان عمده مانند اياالت متحده در برابر تقاضاهاي چندين ساله - 5
  .لغه آميز باشدبه  تقاضاهاي ساالنه پاسخ  مي دهند، ممكن است اين خالء مبا

 سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، فعاليت نظارتي مربوط به اعالميه پاريس، پيش نويس شده - 6
ها كم برآورد شده اند چرا كه شماري از تمويل كنندگان، از كمقدار كلي كم. 2006بر و اكت6در تاريخ 

طول سال افزايش پيدا كرد،  در ن اطالعات در مورد مخارجي كه بعداًپاسخ دادن به سروي ها و داد
را رقمي نزديك به ) 1383 (2005 تا 2004امتناع كردند، بعضي از منابع ميزان كمك بين سالهاي 

  .سه ميليارد دالر برآورد مي كنند
 Keith)، كيت كران (Seth G. Jones) ، ست جي جونز(James Dobbins) جيمز دابينز - 7

Crane) آندره رات مل ،(Andrew Rathmell) برت استيل ،(Brett Steele) ريچارد تلفسچيك ،
(Richard Telschik) و آنگا تيميل سينا (Anga Timilsina) ،2005 نقش ملل متحد در ملت ،

بايد به دقت . ، سي اي(Santa Monica) سنتا مونيكا: RANDاز كانگو به عراق، همكاري : سازي
اطي ميان منابع و موفقيت در دولت سازي بعد از به اين مسئله توجه شود؛ چرا كه هيچ گونه خط ارتب

 .جنگ وجود ندارد
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ديدگاه، ميزان كمك در رفع چالشهاي بزرگ، بسياركم بوده است كه به 
 كنونينوبة خود در ناكامي دولت براي تامين صلح و جلوگيري از بحران 

بودن  “بسيار كم” هواداران مسئله .تاثيرگذار بوده استپيش روي دولت 
كمك را، به تعهدات دولت افغانستان در قبال اهداف بلند مدت توسعه 

ك بيشتر مي باشد، اشاره مي هزارة سازمان ملل كه اجراي آن مستلزم كم
  .كنند

  
تعبير دوم كه با تعبير اول در تضاد مي باشد، اين است كه افغانستان 

اين مسئله، مقدار بسيار زياد . سيار زيادي دريافت نموده استكمكهاي ب
آمدن پول از بيرون به : مي داند كمك را عاملي مضر در روند دولت سازي

- 2004( 1383در سال . كشور به معني حساب واپس دهي مي باشد
 ميزان توليد ناخالص داخلي 40%، كمك بين المللي بيش از )2005

د تولي 5%داد در حاليكه عوايد داخلي دولت فقط افغانستان را تشيكل مي 
يك تناسب بسيار پايين در سطح  كه اين ناخالص داخلي را بوجود مي آورد؛

- 2006( 1385با وجود افزايش عوايد داخلي در سال  . مي باشد8بين المللي
، تقريباً تغييري در نسبت ميزان كمك به مصرف كلي صورت نمي )2007
منابعي كه دولت افغانستان از طريق تمويل كنندگان بعبارت ديگر، . گيرد

 برابر بيشتر از منابعي است كه از اقتصاد 9بين المللي بدست مي آورد، 
اين وابستگي شديد به كمك، ممكن است به . خودش كسب مي كند

 وارد كند و با متزلزل كردن مشروعيت دولت در نزد لطمهحاكميت دولت 
  9.دولت سازي بگذاردمردم، تاثيري منفي در روند 

  
بودن كمك، ادعا ميكنند كه  “بسيار زياد” بعضي از هواداران مسئله 

وابستگي مفرط به كمك، همچنين باعث تضعيف توانايي دولت در معامله با 
دولت به ميزان زيادي محتمل به . عاملين غيردولتي قدرتمند مي شود

 مشروعيت دولت را اين امر. همكاري با اين قدرتمندان نامشروع مي باشد
اين . متزلزلتر مي كند؛ چرا كه روندهاي كمكي آينده، قطعي نمي باشند

و قدرتيِ عايداتي مشكل در زمينه اقتصاد ترياك افغانستان، كه يك منبع 
  .بديل براي اين عاملين فراهم مي كند، تشديد مي يابد

  
ب را بر در نتيجه، كمك بين المللي مي تواند تاثيراتي متناقض و نامطلو

روي روند دولت سازي، و باالتر از آن، بر روي حكومت از خود بجاي 
از يك سو، ممكن است مقدار نسبتاً اندكِ بودجه مصرفي كمك . بگذارد

                                                 
واشينگتن : نظارت بر دارايي هاي توسعوي عامه، بانك جهاني: ، افغانستان2005 بانك جهاني، - 8

  .viiiدي سي، 
كمك به دولت سازي : ، هنگامي كه زياد هم كم است2006، (Astri Suhrke) استري سورك - 9

 در افغانستان، 
Fundacion par alas Relaciones Internacionalies y el Dialogo Exterior ؛ مادريد؛

  .اكتوبر www.mof.gov.af ،9ارقام وزارت ماليه، 
 

شده به افغانستان، جوابگوي نيازها يا انتظارات مردم نباشد كه موجب 
 از سوي ديگر، دولت افغانستان و. تحليل رفتن مشروعيت دولت مي شود

ركاي بين المللي اش بايد به تاثيرات نامطلوب وابستگي شديد به كمك شُ
  .بر روي دولت سازي و پاسخگويي توجه بكنند

  توزيع كمك و دولت سازي . 2
تناقض دولت سازي، بر اساس روش توزيع و سازماندهي كمكها نيز شكل 

 بعضي از روشهاي توزيع كمك، روند توسعة نهادي دولت كارآمد. مي گيرد
  .و مشروع را تحت تاثير قرار مي دهند

  
ميزان كمك و هدايت  .كمكها بر اساس تقاضا جهت داده شده اند

 در خارج از افغانستان تعيين شده است ةبراي استفاده از آن، بطور گسترد
. كه توانايي كشور را در جهت مشخص نمودن اولويتهايش محدود مي سازد

مي شوند، اما انگيزة دريافت كننده ماده به ارائه كمك آتمويل كنندگان 
چنين .  قياس با ميزان تامين آن، كم مي باشدبراي مصرف كمك در

 در روند اصالح سازمانهاي عامه  راشرايطي مي تواند تالشهاي دولت
 در 10.مختل كند و دولت را از مهار نمودن قدرتمندان غير مشروع باز دارد

حاليكه اكثر معيارهاي  يم كه در هستوافغانستان، ما با اين واقعيت روبر
از قبيل اخراج  - عمدة كنفرانس بن عملي شدند، تغييرات عمدة ديگر

 - مقامات فاسد از دستگاه دولت و يا اصالح واقعي وزارت خانه هاي كليدي
 .نده اروي نداد

 
 و نظارت كنترولتوزيع كمك بدون  .نظارت محدود دولت بر منابع

، دولت افغانستان 2004در سال . ه استتان صورت گرفتحكومت افغانس
سيستم گزارش دهي بودجوي اش را از نو سازمان دهي كرد؛ يك سيستم 
بودجوي داخلي براي بودجه هايي كه از طريق خزانه دولت افغانستان جهت 

بودجوي خارجي كه براي بودجه هاي جهت  دهي مي شوند، و يك سيستم
. رگرفته شده است را عرضه كرددهي شده، در خارج از دستگاه دولت در نظ

.  مي باشد“انكشافي” و بودجه “عادي” متشكل از بودجه بودجه اصلي
و  (فعاليت هاي حفظ و مراقبت از قبيل معاش، مصارف جاري، عاديبودجه 

را تحت پوشش قرار مي دهد، در حاليكه بودجه ) چند مورد استثنايي
در سال . ه مي شودانكشافي براي سرمايه گذاريهاي جديد اختصاص داد

                                                 
، سوجاي شيواكومار (Clark Gibson)، كالرك گيبسون (Elinor Ostrum) الينور استروم - 10

(Sujai Shivakumar) و كريستر اندريسون (Krister Andersson) ،2001 كمك، انگيزه ها، و ،
 ؛ جناتون گودهند4استكهلم، :  (SIDA)يك تحليل سازماني از همكاري توسعوي، سيدا: دوام

(Jonathon Goodhand) و مارك سدرا (Mark Sedra) ،2006 ،توافقات بر سر صلح؟ كمك ،
  .(Hague)شهر هاگ :  روابط بين المللي هلندشرايط و بازسازي در افغانستان، انستيتوت
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 بطور -  دولت استكنترول، بودجه كه خارج از )2004-2005 (1383
اگرچه .  مجموع كمكها را تشكيل ميدادميليارد 2,5 فيصد و يا 75تقريبي 

در شرايط نخستين بعد از جنگ، موجوديت تعداد زيادي از بودجه هاي 
سه دولت نامنظم يك امر بسيار معمول ميباشد، اما اين موضوع بر پرو

سازي همانطوريكه در باال پيرامونش صحبت شد، تأثيرات ناگوار بجا 
 11.ميگذارد

 
-2007 (1386و سال ) 2007-2006 (1385، سال 1دولبا توجه به ج

 ميليارد 2,2 معادل به اصلي بودجهبودجه هاي ملي افزايش تعهدات ) 2008
دجه خارجي در بو.  دالر را به ترتيب سال نشان ميدهدميليارد 2,5 و دالر

ل يافته ي ميليارد تنز1,1 دالر به ميليارد 1,4از  )2007 -2006 (1385سال 
بدين ترتيب، به اساس آنچه در اوراق و اسناد نشان داده مي شوند، . است

تناسب مجموع كمكهاي دريافت شده از طريق خزانه حكومت افغانستان 
با اين وجود، . يابد بودجه هاي ياد داشت شده افزايش مي 70%تقريباً به 

 و موجوديت مشكالت در حصة بودجه بودجه اصليبخاطر مصرف نا كامل 
  . خارجي، ارقام فوق اندكي تحريف كننده ميباشند

  
گزارش دهي نا كامل و بي موقع توسط تمويل كنندگان در رابطه با برنامه 

باعث گزارش دهي شديداً كم بودجه هاي خارجي مي  بودجه هاي مقطعي
مبالغ كمكي بودجة خارجي روي  همين مشكل در قسمت مصرف. شوند

هيت نظارت و ”، با وجود تقاضاي رسمي از 2006در سال : مي دهد
 تمويل كننده كه سازمان 7، تنها )JCMB( - “هماهنگي مشترك

 فيصد مبالغ تعهد شده را تشكيل ميدادند، گزارش مخارج 23كمكهاي شان 
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ه به وزارت ماليه حكومت افغانستان خويش را در مدت زماني تعيين شد
  . 12تقديم كردند

، چنين توقع ميرود كه عوايد )2008-2007( هجري شمسي 1386در سال 
 را عاديبودجه  67% مليون برسد كه اين مبلغ بطور تقريبي 16داخلي به 

تشكيل مي دهد و براي پوشش دادن اكثر معاشات دولتي كافي به نظر 
م از طريق بودجه هاي خارجي و انكشافي بعضي معاشات بازه( ميرسد

صرف با در نظرداشت اين ارقام، ما نمي توانيم فيصله ). پرداخته خواهند شد
نماييم كه نظارت و حكومت دولت بر همه انواع منابع مالي در حال افزايش 
ميباشد و يا مساعدت عوايد داخلي در قسمت منابع عمومي در حال رشد 

كه ما مي توانيم در اين جا استنتاج نماييم، اينست مي باشد بلكه چيزيي را 
كه كمكها بيشتر از طريق خزانه حكومت جذب مي شود و مساعدت اقتصاد 

 هردو داراي - در حال افزايش ميباشداصلي دولت افغانستان با بودجه 
سه نوع اختالف نظر در اين اواخر بطور مكرر . گرايش رشد مثبت مي باشند

 بودجه اصليجذب و مصرف پول بيشتر از طريق در قسمت حمايت از 
  :مطرح مي شوند

  
 مصرف اصلياختصاص بودجه هايي كه در خارج از سيستم بودجوي  

مي شوند، مشكل مي باشد؛ دانستن اينكه چه مقدار پول و به كدام 
حتي زمانيكه بودجه ها و يا . هدف مصرف مي شود، مشكل مي باشد

مي شوند، نحوة مصرف شايد گزارش گزارش داده ) پالنها(برنامه ها 

                                                 
/ ماتريكس ارزيابي( گزارش پيشرفت توسط وزارت ماليه افغانستان در باره مؤثريت كمكها -12

هيت نظارت و هماهنگي . 2007، وزارت ماليه افغانستان، سال )نظارت و مخارج بودجه خارجي
كار وزارت ماليه در قسمت تهيه ساختار گزارشدهي منظم : انستان، كابل، افغ)JCMB(مشترك 

 خواسته شده است، “هيت نظارت و هماهنگي مشترك”  كه توسطسازمان هاي تمويل كنندهتوسط 
، نگرانيهاي محدود خويش را در  به پيش ميرود اما بعضي از سازمان هاي تمويل كنندهبطور موفقانه

  .ي محتويات گزارش پيشنهاد شده است، اظهار نموده اندرابطه با تالشهاي اضافي كه برا

   1386 و 1385بودجه اصلي و خارجي در سالهاي : 1جدول 

1385) 2007-2006(  1386) 2008-2007(  
  

 % به مليون دالر % به مليون دالر

 69,88 2550 60,73 2205 بودجه اصلي

 29,38 1072 24,35 884 بودجه عادي
 40,50 1478 36,38 1321 بودجه انكشافي

 30,12 1099 39,27 1426 بودجه خارجي

 100 3649 100 3631 مجموع

 19,62 716 14,93 542 عايد داخلي
 66,79   61,31    عوايد حاصل ازبودجه عادي يفيصد

 فرمان بودجه وزارت ماليه افغانستان: منبع
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(سال1گراف  اجراي بودجه انكشافي توسط وزارتها :1384( 
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وزارت ماليه افغانستان   منبع:

 سازي برنامه ها كار در عدم موجوديت معلومات، هماهنگ. داده نشود
  .مشكل ميباشد

، تطبيق بودجه با اولويت بودجه اصليمصرف پول خارج از ساختار  
 . را مشكل مي سازدي كاريبنديهاي دولت در بخشها

ظرفيت ، منتج به افزايش بودجه اصليجذب پول بيشتر از طريق  
 .دولت در قسمت مديريت وجوه مالي مي گردد

  

 توزيع ميكانيزمصندوق وجهي بازسازي افغانستان، يكي از عمده ترين 
صندوق وجهي بازسازي . كمك براي جذب كمك از طريق بودجه مي باشد

افغانستان به طور مشترك توسط بانك جهاني، بانك انكشاف اسالمي، 
 .انكشافي سازمان ملل متحد اداره مي شودبانك انكشاف آسيايي و برنامه 

 مليون دالر از 403، وجه مالي معادل به )2007-2006 (1385در سال 
صندوق وجهي بازسازي .  بكار گرفته شده بودبودجه اصليطريق مساعدت 

 مصارف جاريافغانستان به عنوان يك ابزار دولتي جهت برآورده ساختن 
 حمايتي مربوط بودجة داخلي كه زمميكانيايجاد شد كه در عين حال يك 

مطابق با معيارهاي امانتي بين المللي بود، در اختيار تمويل كنندگان قرار 
برنامه هاي اولويتهاي  اين صندوق تمويل كنندگان را مجاز مي داند تا. داد

همان .  دولتي بر آنها مقدم هستندمصارف جاري اما انكشافي را بيان كنند،
 بودجه اصليي كمكهاي افزايش يافتة حاصل از طور كه تحولي به سو

صورت مي گيرد، توازن مصرفي صندوق وجهي بازسازي افغانستان از 
  .  به سوي بودجه انكشافي تغيير جهت مي دهدعاديبودجه 

  
 62 %فقط) 2006-2005 (1384در سال  .مصارف دولتي پايين و نامنظم

، به گونه عادي ودجه اين در حالي است كه ب. مصرف شده بودبودجه اصلي
اي نسبتاً مؤثرتر به مصرف رسيده بود، و مي توان گفت كه نسبت به 

 به كندي يا مصارف جاري ديگر سالهاي قبل كه در آنها اجراي معاشات و
 13.يك بهبود قابل مالحظه صورت گرفته است به طور ناقص اجرا مي شد،

 ودجه اصليبچنين مي توان نتيجه گرفت كه پايين بودن ميزان مصرف 
ميزان حقيقي پول بودجه : ناشي از مصرف پايين بودجه انكشافي مي باشد
، تنها )2006-2005 (1384بندي شده براي سرمايه گذاري جديد در سال 

، )2007-2006 (1385رقم در سال  احتمال مي رود كه اين.  مي باشد%44
 مالحظه 1 گرافچنانكه در .  فيصد افزايش يابد55-60به طور تقريبي تا 

مي كنيد، ميزان مصرف بودجه انكشافي در وزارتها بطور گسترده اي 
  .متفاوت از يكديگر مي باشد

  

                                                 
 نز و ياسين عثماني،يوان اآ از  باره اداره محل در افغانستاندرجديد گزارش :  بررسي پيشرفت- 13
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  شناخت يك تنگناي كمكي: موضوعيمطالعه 

اين برنامه توسط وزارت احياء و انكشاف دهات براه انداخته شده .  پيش برده مي شوده و منطقي محلردمم همبستگي ملي، يك برنامه ملي انكشافي است كه توسط برنامه
  .بطور خاص از طريق صندوق وجهي بازسازي افغانستان تأمين مي شود توسط تمويل كنندگان مختلف دوجانبه و يا چند جانبه و و بودجه آن

  
دولتي حمايه مي شود كه اين ارگانها پروسه انتخاب شوراهاي انكشاف محلي را تسهيل بخشيده و شوراها را كمك مي برنامه همبستگي ملي توسط چندين سازمان غير 

-2005 (1384در سال .  و در سه قسط تمويل شده اندكمك هاي بالعوضاين پروژه ها توسط . محلي آشنايي حاصل نمايند/نمايند تا با پروژه هاي انكشافي اجتماعي
 5در آن زمان، تحقيقي را كه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان به همراه شوراهاي انكشافي در .  بوجود آمدندكمك هاي بالعوضتي در روند پرداخت ، مشكال)2006

 نامبرده  كمك هايقسمت دوم ، به ويژه ماه به تعويق افتاده بود6واليت افغانستان انجام داد، اين مسئله را روشن ساخت كه پرداختها به اين شوراها در اكثر واليات تقريباً 
چون جوامع منتظر بودند كه وجوه مالي مورد نياز شان را دريافت نمايند، بعضي پروژه هاي كه .  قيمت مجموعي را تشكيل ميداد، بسيار دير پرداخته شده بودند40%كه 

سازمانهاي غير دولتي را به ) مردم محلي(بعضي از آنها . برنامه سراسري بيشتر شدند و گمانشان نسبت به اين اعانه هابطور نسبي جريان داشتند، تنزل نمودند و شك 
دزدي پول پروژه متهم ميكردند؛ بعضي ديگر مأيوس شده بودند و اعتماد شان را نسبت به وزارت احياء و انكشاف دهات و تمويل كنندگان ناظر بر برنامه همبستگي ملي، 

به همين دليل، بعضي از . اطمينان به كمكهاي بين المللي سست شده بود، دائماً به اعمال نامطلوب سازمانهاي انكشافي اشاره مي شداز آنجا كه . از دست داده بودند
  . سازمانهاي شريك غيردولتي كوچك، مجبور شدند كه ماموريتهايشان را به تعويق بياندازند

  
تمويل كنندگان صندوق وجهي بازسازي افغانستان در پرداخت تعهداتشان بسيار كند . ك تاثير گذار بوده اندتركيبي از اين عوامل مختلف در به تاخير افتادن پرداخت كم

كمبود معلومات در مورد نيازمنديهاي جاري نقديِ . و روند توزيع و انتقال كمك به برنامه ها كه توسط وزارت ماليه اجرا مي شد، به كندي پيش مي رفت عمل مي كردند
مهم تر از همه، اگرچه تمويل كنندگان مي توانند يك اولويت براي . تگي ملي، طراحي سپرده هاي نقديِ تمويل كنندگان را به امري دشوار مبدل گردانيدبرنامه همبس

از اين رو،  .دولتي پرداخت شوند مصارف جاريكمكهاي صندوق وجهي بازسازي افغانستان به برنامه همبستگي ملي تعيين كنند، ولي طبق مقررات تامين بودجه، ابتدا بايد 
 شدند و وجوه تخصيص يافته براي پروژه هاي ديگر هم مصارف جاريمقدار پول در نظر گرفته شده براي برنامه همبستگي ملي صرف پر كردن خالهاي موجود در 

راها به تعويق افتاد تا بتواند برنامه همبستگي ملي را در جوامع ديگر به بعضي شوكمك ها بدليل كمبود بودجه، پرداخت قسط دوم . نتوانستند كه اين هزينه را جبران كنند
  . و تمويل كنندگان را تحت تاثير قرار دادسازمانهاي غير دولتي، دولتاين امر موجب ايجاد نارضايتي ها و دلسردي هايي شد كه جوامع، . نيز راه بياندازد

  
 .2006 سال جرياناي انكشافي و كمك به سازمانهاي غيردولتي در وزارت ماليه، مصاحبه هاي اين اداره با شوراه: منبع

  مانند مشكالت- بعضي از داليل مصرف پايين بودجه در سراسر سكتورها
برنامه ريزي و تطبيق برنامه هاي انكشافي در وضعيت نابسامان  موجود در
  .مشابه مي باشند - افغانستان

  

دجه انكشافي با مشكالتي از قبيل برآوردهاي بيش از حد مواجه مي باشد بو
پروازانه، سالهاي مالي مختلف، ارايه گزارشهاي  اهداف بلند كه برخاسته از

دو نوبته توسط ادارات اعانه دهندة چندين جانبه و انتقال وجوه مالي مصرف 
صتر و  مشكالت مشخ14.ناشده سال گذشته به سال بعدي ناشي مي شوند

چيده تر ديگري هم وجود دارند كه ناشي از تركيب چندين عوامل يپ
با توجه سطوح مصرفي متفاوت در ).  بنگريدچوكاتبه متن داخل ( .هستند

وزارتها، برخي از مشكالت تطبيق بودجه ها ويژه يك سكتور خاص مي 
 وزارتها از نظر توانايي شان در اولويت بندي و برنامه ريزي، تهيه. باشد

 اسناد درخواستي توسط وزارت ماليه و تمويل كنندگان، مديريت تداركات، و

                                                 
  . 2006 اكتوبر سال OECD ،6مسوده  مصاحبه هاي نويسنده و اسناد وزارت ماليه افغانستان؛ - 14

  15.تطبيق و نظارت پروژه ها از همديگر بسيار متفاوت مي باشند
  

از اين رو، در حالي كه مناقشات مفيد زيادي بر سر كسب بودجه هاي 
 حكومت افغانستان صورت مي گيرد، اما بودجه اصليانكشافي از طريق 

ا اين واقعيت روبرو هستيم كه شايد يك مقدار زياد از كمكهاي هنوز ما ب
نظر به نارضايتي هاي همگاني در . مصرف نشده باقي بمانندداده شده، 

ارتباط با نبود روند عيني بازسازي و انكشاف، پرداختن به اين موضوع، 
بعضي از موانع در اجراي بودجه هم اكنون ذكر و بطور . بسيار مهم مي باشد

 9به   ماه3بطور مثال، مدت زمان تخصيص بودجه از : ي عنوان شده اندنسب
ماه تمديد شده است و زمان بيشتري در اختيار وزارتها به منظور آماده 
سازي پروژه ها قرار داده است تا تالشي جهت افزايش بودجه بندي پروژه 

  .ها صورت گيرد
  

                                                 
، اكتوبر سال سازمان هاي تمويل كننده اسناد وزارت ماليه؛ مصاحبه با كارمندان عالي رتبه - 15

2006.   
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 در چارچوب هاي سكتورياستراتيژياين پيشرفتها و همچنين انكشاف 
 انكشاف ملي افغانستان سياستهاي حياتي در غلبه بر استراتيژيپروسة 

  .عدي در تطبيق بودجه مي باشندمشكالت ب
  

وجود . مساعدتهاي غيرشفاف، غيرموثر، و مضر بودجة خارجي
به اين معنا نيست كه در مصرف  بودجه اصليمشكالت جدي در مصرف 
 از طريق نهادهاي دولتي ي كهشافمصارف انك. دبودجة خارجي پيش نمي آي

صورت نمي گيرند، توانايي دولت را در حفظ كارمندان مسلكي و واجد 
اين مصارف هرگاه در . 16شرايط و عملي نمودن اصالحات ضعيف ميسازد

ساحاتي كه قرار است بعدها جزء حيطه مسؤليت دولت شوند، صورت 
هاي بلندپروازانه بگيرند، مي توانند باعث ايجاد معاشات متورم يا طرح

  . به خطر مي اندازد نيز دراز مدت رااين امر دوام مالي. سازماني شوند
  

 مرحله 5پروژه هاي انكشافي از طريق بودجه خارجي ممكن است داراي 
اين نوع پروژه ها با كاهش انگيزه براي انتقال معلومات . قراردادي باشند

ه تمويل كنندگان را و پروسه پاسخگويي ب دقيق به ارگانهاي عاليتر،
غالباً روند نزولي پاسخگويي به ذينفعان، بويژه با در . تضعيف مي سازند

 كه به طور گسترده در رسانه ها گزارش - نظرداشت پروژه هاي زيربنايي
ممكن است تدارك .  يك مسئله بزرگ به حساب مي آيد- داده مي شد

الباً و بخصوص در برنامه توسط عاملين خارجي سريعتر صورت گيرد، اما غ
دفاتر سازمان ملل اينگونه نمي باشد و اگر هم برنامه ها به سرعت  بعضي از

 قرارداديانبراي مثال، : آماده شوند، هزينه هاي آنها بسيار زياد ميباشد
(USAID) مي توانند بعضي از منابع و امكانات داراي كيفيت باال را به 

مقايسه با سازمانهاي اجرائيوي سرعت بسيج كند، اما هزينه هاي آنها در 
 از سوي ديگر اين قضيه، بعضي از 17.ديگر فوق العاده زياد مي باشند

 موسسه بين المللي سازمانهاي غير دولتي بين المللي مانند آكسفام يا
، شايد بواسطة عضويت خودشان، به صورت شبكه اي در روند ارائة پاملرنه

از نقش سازمانهاي غير دولتي در  كه نظر به انتقادات مكرر - كمك حقيقي
  18.  شركت كرده باشند- كمك به روند توسعه، يك امري باشد

  

                                                 
 روش دولت سازي، انستيتيوت انكشافي خارجي، اشرف غني، - پايان دادن به خالء قدرت - 16

   2005كليرلوك هارت و مايكل كارنهان، سال 
برآورد نموده بود كه  گام صحبت نمودن به صالحيت  يك وزير، داكتر اشرف غني در هن- 17

 دالر كه بطور چند جانبه 5 معادل است به (USAID)  سازمان دالر از طريق  قرارداديهاي1پرداخت 
 فراهم مي شود، ثبات، دولت سازي و مساعدتهاي  صندوق وجهي بازسازي افغانستاناز طريق

، داكتر اشرف غني، مايكل كارناهان و كلير 7-6ستون در رابطه با امنيت ملي، انكشافي، پروژه پرين
  .2006كوك هارت، سال 

، پول به كجا مي رود؟ مطالعه اي در مورد جريان كمك به سازمانهاي 2006 نيك پاوندز، - 18
  .16غيردولتي در افغانستان، موسسه اكبر، كابل، 

با انجام تحليالت بيشتر مي توان تشخيص داد كه كدام نوع بودجة خارجي 
كمترين ميزان كارايي را دارد و در صورت چالش انگيز بودن استفاده از 

متأسفانه، .  توان استفاده كرد، كدام نوع از اين بودجه ها را مياصليبودجة 
ميزان گسترده اي از شرايطي كه اجراي آنها نيازمند مصرف پول بيشتر از 
طريق بودجه خارجي مي باشد، در پايتخت كشورهاي تمويل كننده وضع 

الزمة اجراي اين شرايط تداركات، تحقق مقاصد امنيت ملي و . مي شوند
تا  .روند دولت سازيشفافيت مي باشد؛ نه اينكه موثريت كمك و 

 ممانعت اصليهنگاميكه موانع تغيير ناپذيري كه در امر حمايت از بودجة 
ايجاد مي كنند، پا برجا باقي بمانند، ميزان تاثيرات منفي ناشي از مصرف 
بودجة خارجي بر روند دولت سازي هم مي تواند از طريق گزارش دهي 

هاي استراتيژيكشاف ساله، و ان پيشرفته، تعهدات افزايش يافتة چند
  . كاهش پيدا بكند سكتوري

  
  بررسي كمكهاي ارائه شده در روند دولت سازي . 3

مساعدتي   به اين سو، افغانستان شاهد فعاليتهاي پروژوي و2001از سال 
گوناگون بوده است كه با هدف اصالح و بهبود ظرفيت سازمانهاي دولتي 

 دولت سازي، بخصوص اگر اين برنامه هاي  كلي،بطور. صورت گرفته اند
 كمكهاي انكشافي را مدنظر كنترولقدرت و تمركز افزايش يافتة دولت در 

نبود نتايج مطلوب تا اندازه . قرار دهيم، نتايج مطلوبي به دنبال نداشته اند
تاكنون براي دولت   ميباشند كهاي ناشي از تالشهايي چهار خصوصيت

  :سازي صورت گرفته است
  

در آغاز تالشهاي  .اركان اصالح سكتور امنيتي ت براتكاء قبل از وق
 داده شده مربوط به بازسازي، به كشورهاي تمويل كنندة مختلف مسؤليت

 كشور آلمان در عرصه پوليس، - بود تا سكتورهاي مختلف را اصالح نمايند
مريكا در قسمت اصالح و رفورم اردوي ملي افغانستان، ااياالت متحده 

قسمت اصالح سكتورهاي مربوط به مواد مخدر و كشور كشور انگلستان در 
اين رويكرد تا . ايتاليا در قسمت اصالح سيستم قضايي و عدلي افغانستان

 زياد و بهم پيوستگي ه اي به علت موجوديت موضوعات متعددانداز
اين روند اكنون به ميزان زيادي متوقف . سكتورها، به كندي پيش مي رفت

  19.شده است
  

 اصالح ادارة عامه، در عدم .ات ادارة عامه اصالح روند درپيشرفت بطي
بودجه جذب شده از طريق حكومت افغانستان، به اساس يك استراتيژي 

با وجود . خاصي تخصيص داده نشده و يا بطور مؤثر توزيع نشده است

                                                 
ه بين المللي براي افغانستان، مارك ساندارا و پيتر ميدل معاهد مروري بر:  بنتوافقنامه آنسوي - 19

  . 2005بروك، سال 
 و ارزيابي شنگتن دي سي، واحد تحقيق پاليسي خارجي تحت بررسي، شهر سلور، ان و ام وا

  .افغانستان
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اصالحات انجام شده، مشروعيت دولت افزايش پيدا نكرده است هنوز هم 
 عنوان يك دولت فاسد، نا كارآمد و حامي رقابتهاي به دولت افغانستان به

تالشهايي كه بخاطر تنظيم مجدد وزارتها . ميان گروهي، نگريسته مي شود
 “ظرفيتهاي خريداري شده”و ادارات ديگر صورت گرفته اند، بيشتر بر 

تقريباً يك چهارم ميزان كلي : “ظرفيتهاي ايجاد شده”بر  استوار بوده اند تا
صرف مساعدتهاي مسلكي و ) 2006-2005( 1354ل كمكها در سا

 كمكهاي همان 11%تخنيكي بين المللي مصرف شدند، در حاليكه تنها 
سكتورهاي مختلف دولتي هماهنگ شدند كه اين كار منتج به سال براي 

اصالحات بسيار . 20استفاده نادرست كمكها در سراسر سكتورها گرديد
 و تا حدي نظارت و ارزيابياي سطحي از قبيل بكار اندازي طرزالعمله

   21.اصالح معاشات موفق تثبيت شده اند
  

 عاديمقدار بسيار كمي از بودجه  . در سطح ادارات محلمصرف ناكافي
مامورين  يعني اينكه. غير از معاش، در خارج از كابل مصرف شده است

 شان دولتي در سطح ولسواليها و واليات از بودجه كافي براي انجام وظايف
سوخت بخاريها يا وسايط نقليه  يا در اكثر موارد حتي براي تامين موادو 

 اين كار باعث شده است كه ميزان حمايت مالي 22.شان برخودار نمي باشند
. حكومت را در ميان كارمندان دولتي و ساكنين مناطق دهات كاهش دهد

عالوه بر اين، تمركز اكثر بودجه ها در شهر كابل، تالشهاي مربوط به 
برنامه ريزي انكشافي واليتي از طريق شوراهاي منتخب و كميته هاي 

هيچ گونه رابطة مستحكمي بين . انكشاف واليتي را پيچيده مي سازد
اولويت  نهادهاي واليتي و پروسه بودجه بندي وجود ندارد، چرا كه انعكاس

بنديهاي سكتورهاي دولتي در پروسه بودجه بندي در مركز كشور ضروري 
پروژه هاي بودجوي آزمايشي در حال اجرا در واليات به اين . 23شدنمي با

اما هنوز هم ممكن است قادر نباشند تا روشي . موضوع واقف مي باشند
شفاف براي اجراي طرحهاي واليتي پايين به باال فراهم نمايد تا به 

 انكشاف ملي افغانستان توسعه استراتيژيهايي كه از طريق روند استراتيژي
در حاليكه محتاط بودن در مورد عدم تمركز بودجه . ند، ملحق شوندمي ياب

ا صالحيتي در بها منطقي مي باشد، نهادهاي واليتي منتخب كه منبع 

                                                 
 سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، فعاليت نظارتي مربوط به اعالميه پاريس، پيش نويس - 20

  .2006 سال اكتوبر 6شده در تاريخ 
واحد تحقيق و . 1385پيشرفت؟ بررسي اصالحات اداره عامه در افغانستان، ساراليستر، ميزان  - 21

  .ارزيابي افغانستان، كابل
الي از ماه جو( مصاحبه هاي نويسنده با كارمندان دولتي واليتي و منطقوي در شش واليت - 22

مصرفي خارج از ) غير از معاشات (عادي مخارج 30% صرف 1383؛ در سال )2006 الي اكتوبر 2005
شاف، فصل اول، منتشره واحد مديريت مالي عامه براي انك: افغانستان. كابل در نظر گرفته شدند

باوجود آن، ارقام ارايه شده باال بعضي مصارف را كه از طريق مركز به  . و ارزيابي افغانستانتحقيق
  . نشان ميدهدواليات پخش شده بودند، كمتر از واقعيت

ساراليستر و هميش . داري محلي در افغانستانساختارهاي حكومت: از سردرگمي به يك ديدگاه - 23
  .واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، كابل. 1385نيكسن، سرطان 

رابطه با منابع ندارند، هيج گونه مسئوليتي جز توقع داشتن بر عهده نمي 
  .گيرند

  
سياسي كوتاه مدت متناقض و برنامه هاي دولت سازي  برنامه هاي

 كشور، هميشه يك جدايي ميان اهداف دولت يندر .د مدت متناقضبلن
سازي بلند مدت و ضرورتهاي سياسي و كوتاه مدت به تالشهاي مربوط به 

پرداختهاي . مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با ترور و شورش وجود داشته است
حكمرانان واليتي طرفدار دولت افغانستان، ميزان  عندالزوم به مليشه ها و

 و تخريب 24تضعيف نموده است جوابگويي ميان واليات و پايتخت را
زمينهاي زراعتي ترياك قبل از ايجاد معيشت بديل براي دهقانان، ميزان 
نارضايتي ها نسبت به دولت را در سطح ولسواليها و واليات شديدتر كرده 

همچنين، عنوان كردن نيازهاي امنيتي اضطراري از طريق پرداخت . است
اي امدادي محلي مي تواند هدف دراز مدت ايجاد يك سكتور امنيتي به قو

  . و بادوام دولتي را به طرز نامطلوبي تحت تاثير قرار دهد
  

چنين اقداماتي، اين گونه مفاهيم را شدت مي دهد كه حكومت عبارت از 
يك ماشين حمايويي است كه بجاي پاكسازي فساد و ارايه خدمات به 

ند به جاي دادن به قدرتمندان غيرمشروع در دستگاه مردم، بيشتر عالقه م
  .دولت مي باشد

  
يك استراتيژي امنيتي كه در اصل متكي بر حمايت و غرامتهاي كوتاه 
مدت مي باشد، نه تنها مشروعيت دولت را به تحليل مي برد بلكه به علت 
در اختيار نداشتن منابع داخلي و مشروع، عاقبت در رفع نيازهاي امنيتي 

   .25كام خواهد ماندنا

                                                 
  .حقوق بشر افغانستان  مستقل مصاحبه نويسنده با كارمندان بلند رتبه كميسيون- 24
طول چندين سال، بيش از دوبرابر كمكهاي بين المللي برآورد شده  حاصل از ترياك در عايد - 25

 2006روبين، حميدزاده و استودارد، افغانستان، :  ميليارد دالر رسيد7 اين رقم به 2006است و در سال 
وزارت / UNODCخالصه اجرايي، : ، سروي ترياك در افغانستانUNODC ،2006؛ 62و بعد از آن، 

  كابل: واد مخدرعليه ممبارزه 



 كمك به دولت؟ مساعدت بين المللي و تناقض دولت سازي در افغانستان

11 

  استراتيژي انكشاف ملي افغانستانبراي بهبود؟ بررسي  چارچوب توافقنامه وتغييرات . 3

 توافقنامه افغانستان موقت انكشاف ملي افغانستان و استراتيژيآغاز تطبيق 
، پايان حكومت انتقالي كه در ماه 2006در كنفرانس لندن در ماه جنوري 

 موقت استراتيژي. مه بن مقرر شد را رقم زد در توافقنا2001دسمبر 
 ساله براي انكشاف بلند 5 جامع استراتيژيانكشاف ملي افغانستان، يك 

، تعهدي است ميان حكومت توافقنامه افغانستانمدت افغانستان ميباشد و 
برخي . افغانستان و جامعه بين المللي جهت تطبيق و تمويل اين استراتيژي

انكشافي  استراتيژياي اوليه جهت اجراي يك عناصر مربوط به تالشه
 در اين چارچوب جديد )NDF(  انكشاف مليپالنجامع و همچنين 

  . گنجانده شده اند
  

افغانستان متصل به توافقنامه اگرچه استراتيژي موقت انكشاف ملي و 
استراتيژي موقت . يكديگر اند، ولي در اصل متفاوت از يكديگر مي باشند

 موقت فقر استراتيژيسند ”  ، با نام2005يمه دوم سال انكشاف ملي در ن
، ابزاري است كه بانك استراتيژياين . پيش نويس شد “زدايي كشور

جهاني در ارائه كمك به كشورهاي فقير و شديداً مقروض بدان نياز دارد و 
 انكشافي افغانستان استراتيژي از طريق روند توسعوي 2008تا اواسط سال 

از سوي ديگر، .  كامل فقرزدايي مبدل خواهد گشتياستراتيژبه يك 
 از ابتكارات كشورهاي تمويل كننده و تعهدات حكومت توافقنامه افغانستان

 در نشست 2000افغانستان در قبال پروسه اهداف توسعة هزاره كه در سال 
هر يك از معيارهاي . هزارة سازمان ملل مقرر شد، سرچشمه مي گيرد

ك در استراتيژي موقت انكشاف ملي استراتيژيمقصد معاهده به عنوان يك 
  .افغانستان منعكس مي شوند

  
دو سند چارچوب هماهنگي در سياستگذاري، هماهنگي  در حال حاضر، اين

سازماني و بودجوي را شكل مي دهند و به عنوان يك چارچوب شراكتي 
كه با توجه به عملي كردن كمكهاي خارجي صورت گرفته براي رشد 

ي و فقرزدايي، دولت را به سازمانها پيوند مي دهد، باقي خواهند اقتصاد

اصول گسترده اي كه اين چارچوب مطابق به آنها عمل مي نمايد، . 26ماند
مالكيت و قدرت دولت، هماهنگ سازي پاليسي هاي  افزايش: عبارت اند از

طريق  تمويل كننده، بهبود دستاوردهاي انكشافي و ارائه خدمات از دولت و
 و پاسخگويي ، بهبود سطح آگاهي دهي و هماهنگيرفيت سازيظ

  .مشترك
  

، معيارهاي كوتاه مدت و درازمدتي تعيين كرده است تا توافقنامه افغانستان
ك گنجانده شده استراتيژيركايش بايد مطابق با مقاصد دولت افغانستان و شُ

ابي پيدا در استراتيژي موقت انكشافي ملي افغانستان به اين معيارها دستي
 افزايش: معيارهايي كه براي تمويل كنندگان تعين شده اند، عبارتند از .كنند

 جذب مي شود، تعهدات افزايش يافتة بودجه اصليمقدار پولي كه از طريق 
چندين ساله، اطالعات پيشرفته در مورد مصرف بودجه خارجي، و كمك به 

: ارد مي شوندتعهدات دولت افغانستان شامل اين مو .نهادهاي مداوم
افزايش عايد داخلي، رايج كردن اقدامات مربوط به مبارزه با فساد و 
دستيابي به معيارهاي سياستگذاري در بخشي مشخص گنجانده شده و نيز 

ستان و استراتيژي كامل جانشين آن استراتيژي موقت انكشاف ملي افغان در
  .شده باشد

  
ن به سوي يك استراتيژي انكشاف ملي افغانستا پيشرفت استراتيژي موقت

، توسط يك سيستم گروههاي 2008كامل انكشافي ملي تا نيمه سال 
تطبيق . مشورتي و گروههاي كاري تخصصي كمكي مديريت مي شود

  كامل انكشاف ملي افغانستاناستراتيژي و پيشبرد مؤثر توافقنامه افغانستان
 اين .، رهبري مي شود(JCMB) توسط هيئت مشترك نظارت و هماهنگي

 هيئت يك نهاد بين المللي مي باشد كه متشكل از كارمندان بلند رتبه
اگرچه اين كار هنوز در مرحله . ادارات مختلف حكومت افغانستان مي باشد

هيت مشترك نظارت و ”آغازين تطبيق قراردارد، جلسه فصل سوم 
 داير شده بود، به اين نكته پي برد كه 2006 كه در نوامبر “هماهنگي

 قناعت توافقنامه معيار كوتاه مدت اين 11فتها، صرف در قسمت پيشر
ندي پيشرفت در بخش بوده است، اما گزارش تهيه شده در اين جلسه بر كُ

  .عرصه مسايل امنيتي، دولت سازي و حكومت تأكيد بيشتر نموده بود
  

                                                 
 . 179، جلد اول، صفحه “استراتيژي موقت انكشاف ملي” جمهوري اسالمي افغانستان، - 26

  www.ands.gov.af موقت انكشاف ملي در سايت انترنيتي استراتيژي و سند توافقنامه افغانستان
  .براي خواننده گان قابل دسترس مي باشد

، سنگ تهداب داريانكشاف سازماني و حكومت”
  .“استراتيژي موقت انكشاف ملي افغانستان مي باشند

 صندوق وجهي بين المللي
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 و همچنين روند ،و استراتيژي موقت انكشاف ملي افغانستانتوافقنامه 
ركن  3 بر اساس ، كامل انكشاف ملي افغانستاناستراتيژي توسعوي براي

، حاكميت قانون و حقوق بشر داريحكومت): 2امنيت ) 1: ساخته مي شوند
 سكتور تقسيم مي شوند 8اين سه ركن به . اقتصاد و انكشاف اجتماعي): 3

  ).  مراجعه شود2به شكل ( مسئله مشترك وجود دارد 5و ميان اين اركان 
  

اتيژي انكشاف ملي در حال حاضر مصروف انكشاف پروسه استر
و  “استراتيژي سكتوري” مي باشد كه بايد با “استراتيژيهاي وزارتي”
 يكجا شوند و با ساختار استراتيژي انكشاف ملي “ مشتركاستراتيژيهاي”

با وجود آن در عين زمان، يك سلسله مشورتها در سطح . متناظر باشند
ن است منجر به شكل گيري استراتيژي واليات در جريان است كه ممك

يكي از موضوعات مهم اين خواهد بود كه اين . انكشافي واليتي شوند
مشترك چگونه يكجا استراتيژيهاي واليتي با استراتيژيهاي سكتوري و 

 .شوند

  

  در چارچوب جديد چه كاستيهايي وجود دارد؟ 
حاظ تيوري بخاطر  از لتوافقنامه افغانستاناستراتيژي موقت انكشاف ملي و 

دولت سازي كه در باال بحث شد، گامهايي بسيار  اداره و نظارت بر تناقض
عمده و ارزنده محسوب مي شوند، اما چنين به نظر ميرسد كه در بعضي از 

اين چارچوب جديد نتواند توقعات مردم افغانستان و جامعه جهاني عرصه ها 
  . را برآورده سازد و يا نياز به توضيحات و اقدامات بيشتر داشته باشد

  
اصل كنترول و  :كنترول و مالكيت دولت هنوز بسيار محدود مي باشد

كه در چارچوب استراتيژي انكشاف  مالكيت كشور دريافت كننده كمكها
ستان گنجانيده شده اند، احتمال نمي رود كه بطور كامل درك و ملي افغان

مالكيت به اين نكته داللت دارد كه كشور دريافت كننده بايد . تثبيت گردند
در طرح و تطبيق پاليسيها سهم داشته باشد، تا كنون اين سهم گيري 

محدود شده  “گروپهاي كاري مسلكي و مشورتي”پروسه انتخاب  صرف به
. در اين پروسه نيز جامعه بين المللي نقش عمده و اساسي دارداست، حتي 

سهم گيري جوامع و شهروندان افغانستان نيز صرف به مشوره دهي از 
طريق وركشاپها و جلسه هاي كه داراي صالحيت اندك تصميم گيري مي 

مشوره دهي و مشوره گيري بيش از حد شايد بر . باشند، محدود شده است
مردم تنها اين را نمي : يرات نا مطلوب بجا بگذاردمشروعيت دولت تأث

خواهند تا از ايشان پرسيده شود كه چه چيزهايي را آرزو دارند، بلكه آنها 
مي خواهند كه نظريات شان را دولت بشنود و بطور عملي آنها را در پروسه 

تامين و حفظ توازن ارتباط ميان اين استراتيژي . تصميم گيري شريك سازد
يتي، سكتوري و مشترك قدم نهايت مهم براي پر نمودن اين خال هاي وال

 .ميان مردم و اين پروسه خواهد بود
  

 افغانستان انكشاف ملي استراتيژيساختار : 2شكل 

 
 ركن اول

 امنيت

 ركن دوم

حكومتداري، 
حاكميت قانون و 

 حقوق بشر

 
 ركن سوم

 انكشاف اقتصادي و اجتماعي

 ركن اول

 امنيت

 ركن دوم

حكومتداري، حاكميت 
 قانون و حقوق بشر

 ركن سوم

 زيربنا و منابع طبيعي

 ركن چهارم

 معارف

 ركن پنجم

 صحت

 ركن ششم

زراعت و انكشاف 
 دهات

 ركن هفتم

 صئونيت اجتماعيم

 ركن هشتم

تقويت اداره اقتصاد 
و حمايت سكتور 

 خصوصي

 )مسئله مشترك اول) (جندر(تساوي جنسيت اجتماعي 

 )مسئله مشترك دوم(مبارزه عليه مواد مخدر 

 )مسئله مشترك سوم(همكاري هاي منطقه يي 

 )مسئله مشترك چهارم(مبارزه عليه فساد اداري 



 كمك به دولت؟ مساعدت بين المللي و تناقض دولت سازي در افغانستان

13 

 و استراتيژي توافقنامهچارچوب  .كمكها بر اساس تقاضا ارائه مي شوند
 كه كشور دريافت كننده چالشهايانكشاف ملي افغانستان نمي تواند بر 

. اشد، غلبه حاصل نمايدكمك در قسمت رسيدن به اهدافش روبرو مي ب
 در گزارش ماه نوامبر )JCMB(هيت نظارت و هماهنگ سازي مشترك 

 خويش تصديق كرد كه براي آنعده از معيارها كه عملي شده اند، بايد 2006
در حاليكه اين چارچوب شايد . تهيه شود) برنامه جديد(تقسيم اوقات جديد 

يجاد نمايد، اما نمي تواند ميان تمويل كنندگان انظباط و هماهنگي بيشتر ا
تضمين نمايد كه حكومت افغانستان حتماً به اهداف خويش نايل مي شود و 

شكالت بطور خاص در اين م. يا پيشرفت بطور عملي صورت خواهد گرفت
و   در عرصه اصالح وزارت خانه ها، مبارزه با فسادپيشرفت بسيار بطي

خود بانك  ري كه توسطتجديد نظ. قاچاق مواد مخدر بازتاب يافته اند
 انجام شده )PRSPs( “سند استراتيژي فقر زدايي”رابطه با  جهاني در

است، نشان ميدهد كه اين برنامه در كشورهايي كه داراي ظرفيت ضعيف 
سكتوري و يا كشورهايي كه از تمويل كنندگان كمك دريافت مي كنند، 

 دازه كه دولت دربه بيان ديگر، به هر ان. 27كمترين ميزان تاثير را دارد
قسمت مشخص ساختن اولويتهاي استراتيژيك خويش نيرومندي داشته 

 همان كشور در قسمت “استراتيژي انكشاف ملي”باشد، به همان اندازه 
 نقش فعالتر بازي كرده مي مرتبط ساختن مساعدتها با مكلفيتهاي حكومت

  .تواند
  

 .نظارت بر حسب داده ها و به سطح نخبگان انجام مي شود
 در قسمت شناسايي نمودن توافقنامهچارچوب استراتيژي انكشاف ملي و 

روشهاي عملي و مناسب بخاطر اندازه گيري نمودن پيشرفتها، از تالشهاي 
اما اين اندازه گيريها هنوزهم بجاي مشخص . قبلي اندكي فراتر ميرود

ها ، با شرايط رشد و بهبود توزيع كمكعادينمودن درجه بهبود زندگي مردم 
 و يا بودجه اصلياز قبيل هماهنگي بيشتر در مصرف ( و ساختار حكومتي

. تنظيم مي شوند) افزايش تعداد واحدي اداري حكومتي به ميزاني منطقي
همانطوريكه سند انتقادي استراتيژي فقر زدايي اشاره مي نمايد، با وجود 

ژي، سهم گيري بيشتر كشور دريافت كننده كمكها در ايجاد اين استراتي
نظارت آن هنوز هم به عنوان يك وظيفه براي حكومت و جامعه بين 

همان طور كه زمان مي گذرد، نيازي مداومي هم به . المللي باقي ميماند
بررسي پروسه ها از طريق گفتمانهاي نهادي شده و سياست هاي اشتراكي 

جامعه مدني مي تواند يك . تكراري و قالبي وجود دارد؛ نه به مشورتهاي
 جامعه مدني با عملكرد به عنوان يك - قش بسزا در اين پروسه ايفا كندن

ناظر مستقل به تحقق مقاصد و رفع محدوديتهاي انكشاف كمك مي كند، 
 يك حس پاسخگويي ايجاد مي كند و با همكاري دولت به ارائه خدمات و

  .حمايت اجتماعي مي پردازد
                                                 

 ، ديپارتمنت 2003هاي بانك جهاني سال ارزيابي مستقل كمك:  ابتكار استراتيژي فقرزدايي- 27
   ، بانك جهاني، واشنگتن دي سي2004ارزيابي ماموريت بانك جهاني، 

رچوب جديد توجه چا . استبيشترتفصيالت مستلزم محلي استراتيژي 
بيشتري را بر سطح منطقوي معطوف ميدارد؛ اما نقش بلند مدت واليات و 
. واحدهاي ديگر ساختارهاي اداري و مالي دولت، روشن و شفاف نمي باشد

براي حركت به سوي يك استراتيژي كامل و تحقق آن نيازمند يك 
ر خود مقاصد سازماني و طرحهاي عيني را د جامع مي باشيم كه دورنماي
حد دولت افغانستان در شهركابل، شايد يكي از  تمركز بيش از. بگنجاند

عوامل محرك بروز نارضايتي عامه باشد و بعضي فعاليتهاي نا متجانسي كه 
توسط دولت در واليات انجام داده مي شوند، شايد صرف بتواند يك شكل 

اسي در حال انگيزهاي جديد سي. بسيار ناچيز عدم تمركز را به ميان بياورد
كه ظهور در پارلمان و شوراهاي واليتي باعث تداوم اين اجندا خواهند شد 

هدف از انجام اين اقدامات حتماً نبايد .  فعاالنه تر ضرورت داردكنترولبه 
تمركز زدايي بودجه ها يا عوايد باشد؛ بلكه، حداقل، بايد تمركززدايي برخي 

 هاي افزايش يافتة غيرمعاشي هزينه از عملكرد هاي نادرست باشد، مانند
اگر مقرر شود كه نمايندگيهاي محلي بدون داشتن . در واحدهاي محلي

ساير پروسه هاي دولتي، ايجاد شوند،  و پيوندهاي مشهود با بودجه ها
  .نهادها مشروعيت دولت را به تحليل خواهند برد
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راههاي پيش رو.  5

اعد براي ايجاد ثبات، بازسازي ، از شرايطي مس2001شرايط افغانستان در سال 
از آن زمان تا كنون، بكارگيري نامناسب و غالباً . و بهبود حكومت برخوردار بود

ركايش، بحران حاضر را نامنظم منابع با شرايط خارج از كنترول دولت و شُ
الزمه جلوگيري از بروز خطرات سه گانة . جايگزين فرصتهاي مذكور كردند

 شورش، اقتصاد - ر كشور با آنها مواجه مي باشدعمده اي كه در حال حاض
در .  ايجاد پيشرفت مشهود در كوتاه مدت مي باشد- نارضايتي عامهترياك و 

 راه حلي براي ، بهبود يافته نظام حكومتداريعين حال، تنها مي توان از طريق
اهداف  ايجاد حكومت بهبود يافته، خود نيازمند تحقق. اين مسائل پيدا كرد

 بعضي .سازي مي باشد كه توسط راه حلهاي مقطعي متزلزل نشده باشنددولت 
معكوسي به دنبال  اوقات، تالشهاي بيش از حد براي دولت سازي شايد نتايج

تالش اصلي در اين راستا، كاهش ميزان عواقب نامطلوب در  داشته باشند؛ پس
  .هنگام ايجاد نهادهاي دولتي قدرتمند و مدوام مي باشد

  تمامي عاملينبراي  توصيه ها
 بلند مدت واقعبينانه استراتيژياستراتيژيهاي سياسي بايد با  .1

تمامي عاملين درگير در پروسه بازسازي و  .همخواني داشته باشند
انكشاف افغانستان، بايد نقش محوري دولت در مديريت كمكها و 

يك  .هماهنگ سازي يا فراهم آوري اموال عامه را تشخيص دهند
 دولت سازي واقعبينانه در افغانستان، نبايد دولت را به عنوان ياستراتيژ

ارائه كنندة تمامي خدمات بپندارد، بلكه بايد نقش عاملين خارجي و 
تمركز . جامعه مدني در فراهم آوري خدمات عمومي را تشخيص دهند

چنين استراتيژي اي بايد بيشتر روي انكشافات ناملموسي باشد كه 
مانند امنيت، حاكميت  ؛ا نامشروع در ايجاد آن ناتوانندعاملين غيردولتي ي

  .فرهنگي و ديني، و حمايت از حقوقعدالت، احترام به هويت قانون، 
 در توسعه و اجراي .شودبطور آزادانه در مورد دوام مالي بحث  

 قرار مدت منابع را مورد توجهاستراتيژيهاي سكتوري، بايد موجوديت دراز
 الزمه اين امر .مطابق با آنها اولويت بندي كنيددهيد و برنامه ها را 

تصميم گيري در رابطه با آميزش احتمالي دولت و تداركات غيردولتي 
در حال حاضر، معارف يكي از بزرگترين سكتورهاي (خدمات اجتماعي 

، توجه بيشتر به شالودة مالي درازمدت و كسب .)بودجه خارجي مي باشد
 كنندگان در ارتباط با حمايت از بودجه معلومات بيشتر از طريق تمويل

برنامه بلندپروازانة . هاي درازمدت و بالقوة داخلي و خارجي مي باشد
انتخاباتي از لحاظ مالي با مداوم نيست، و كميتة انتخاباتي بايد براي 

تعهدات دولت افغانستان نيز در . تنظيم اين برنامه توصيه هايي ارائه كند
 هزاره تقريباً غير واقعي مي باشد و بايد به طور ارتباط با اهداف توسعه

 .شفاف حل و بروي آن بحث بشود
غور   مجدداًدر مورد اقدامات كوتاه مدت مربوط به دولت سازي 

 سياست مبارزه با مواد مخدر بايد به منظور حمايت از . گرددتاملو 

از . نهادهاي مشروع و كاهش عايد فساد حاصل از مواد مخدر اتخاذ شود
ديدگاه دولت سازي، نابودي كوكنار بدون ايجاد يك معيشت بديل، زيان 

افزايش نرخها مي شود و  ترويج فساد اداري و زيرا باعث: بخش مي باشد
از اين . در عين حال منجر به كاهش حمايت دهقانان از دولت مي شود

رو، استخدام نيروهاي كمكي براي استحكام نيروهاي امنيتي مشروع 
 ب نمودن شورشهاي كوتاه مدت و يا منافع كوتاه مدت بايدبراي سركو

 دولت بايد به انجام اقداماتي مانند پرداخت .به دقت مد نظر گرفته شود
عندالزوم به حكمرانان پايان دهد و در عوض تامين بودجة محلي از 

ت طريق شبكه هاي تاسيس شده را افزايش دهد؛ چرا كه در امر دول
 .ه افرادبنه توجه كرد سازي بايد به نهادها 

خارجي  و اصليشكل منابع بودجه هاي  به توازن متناسب و يك  . 2
گذار حكومت به مرحله كنترول بيشتر بر منابع براي دولت  . شودتأكيد

سازي بلند مدت يك امر بسيار ضروري مي باشد و از اين رو اقدامات 
 به ارائه خدمات مربوطه بايد متوازن با تطبيق بودجة بهبود يافته و نياز

در شرايط كنوني، جذب و مصرف منابع مالي از طريق . صورت گيرد
انستان امكان پذير نمي باشد؛ در عين حال، مقدار هنگفت غحكومت اف

كمكها كه خارج از كنترول و نظارت حكومت مي باشند، پروسه دولت 
  .سازي را متزلزل مي كند

ميرسند، اولويت به مصرف  بودجه اصليمنابعي را كه از طريق  
 وجوه مالي ايكه از طريق بودجه اصلي جذب و به مصرف .بندي نماييد

بايد به اولويت بندي مصارف عايداتي كه توسط مصارف برنامه  ميرسند،
از جاري مصارف . ريزي شده انكشافي تعقيب مي شود، تداوم بخشند

يد جمله مصارف بسيار مهمي اند كه بايد توسط دولت اداره شوند و شا
به منظور .  در حال رشد مرفوع گردند داخليبطور نسبي توسط عوايد

بايد نقش در حال  صندوق وجهي بازسازي افغانستان حفظ موثريت
تغييرش در تأمين هزينه اصلي معاشات به منظور تامين هزينة برنامه ها 

 .را ذكر كرد

 از آنجا كه تمويل . شودبراي بودجه خارجي مداوم برنامه ريزي 
دگان در معرض اخطاريه هاي رسمي ملي قرار دارند، تالش مداومي كنن

براي كسب بودجه هاي خارجي صورت خواهد گرفت و اجرا كنندگان 
 همچنان نقشي بسزا در اين پروسه ايفا اصليخارجي كمكهاي بودجة 

 . خواهند كرد

بهبود فعاليتهاي مربوط به تعيين، ايجاد و انتقال ظرفيت را .  3
  .توانايي حكومت در قسمت مديريت منابع بهبود يابد تا :بخشيد

ز ا .ظرفيت برنامه ريزي استراتيژيك حكومت را بهبود بخشيد 
 اجرايي و قانونگذاري دولت حمايت ايجاد ظرفيت حقيقي در هردو شُعبه

ميزان استفاده از مساعدتهاي تخنيكي و ايجاد واحدهاي مديريت  .كنيد
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در حال حاضر، ساير ابعاد مشخص . هيد را كاهش دناپايدارسياستگذاري 
ظرفيت سازي مانند پيش نويس قوانين، بطور واضح تشخيص داده شده 

 .اند

 موردبايد  بخش غيردولتي  هايانتقال افزايش يافتة ظرفيت 
در حال حاضر، نقش عاملين غير دولتي از قبيل  .توجه قرار گيرد

 يك منبع عامه به سازمانهاي غير دولتي، در ارتقاي ظرفيت و به عنوان
ركاء تامين براي مثال، شُ. ميزاني گسترده مورد بي اعتنايي قرار مي گيرد

 همبستگي ملي هزاران نفر از جوانانِ سازماندة اجتماعي با برنامهكنندة 
انگيزه و جنسيتاً متوازن را آموزش داده اند و اين افراد آموزش ديده به 

در ده به حساب مي آيند؛ و اين عنوان گروهي از كارمندان دولتي در آين
حالي است كه اكثر وزارت خانه ها داراي كارمندان بسيار مسن مي 

 بايد در اجراي  و خدمات ملكيسيون مستقل اصالحات ادارييكم. باشند
پالنهاي مربوط به اصالح پرداخت معاشات و رتبه بندي، انتقال درازمدت 

 . د نظر قرار دهدرا م] به بخش دولتي[ظرفيت از بخش غيردولتي 

پروسه  .مسؤليت پذيري و جوابگويي اجتماعي را بهبود بخشيد  . 4
توسعوي استراتيژي انكشاف ملي افغانستان براي پي بردن به تاثيرات 
وارده روي زندگي مردم عادي، بايد روشهايي براي بررسي پيشرفت 

  .اتخاذ كند
دولت، مانند بر برنامه هاي فعلي  .ارزيابي تاثيرات را توسعه دهيد 

 و آسيب پذيري ملي، بنا بگذاريد تا ابزارهايي جهت يابي خطراتارز
 . دستاوردها فراهم آوريد تاثيرات وسنجش

نهادهاي جامعه مدني با رفع خألهاي  .از جامعه مدني حمايت كنيد 
 مي -  و ساختارهاي تحت نظارت تمويل كنندگان- موجود در دولت

ابتكارات نظارتي محدود . ي كمك بكنندتوانند به پيشرفت پروسة انكشاف
جامعه مدني كه تمركزشان روي بودجه ها يا سكتورهاي مشخص مي 
باشد، در قياس با تالشهاي بلندپروازانه اي كه جهت نظارت كلي بر 

 انكشاف ملي افغانستان صورت مي گيرند، محتمل به ايجاد استراتيژي
 .28سازندگي بيشتري مي باشند

تي پارلمان و شوراهاي واليتي را تداوم حمايت از نقش نظار 
در مورد جريانهاي مساعدتي، ساختارها و اهداف ارگانهاي  .بخشيد

نماينده اطالعات دقيقتري كسب كنيد تا بتوانيد مشاركت سازندة آنها در 
 .ارزيابي ميزان موثريت كمكها را ترويج دهيد

  توصيه هايي براي دولت افغانستان
 انكشاف ملي استراتيژي توسعة بر روي اولويت بندي در .1

اولويت بندي بايد به عنوان شيوة اصلي اجراي  .افغانستان تاكيد كنيد

                                                 
 يك نمونه ابتكاري جامعه مدني مي باشد كه “گروه سواد آموزي اقتصادي و تحليل بودجوي” - 28

: براي جزئيات بيشتر مراجعه كنيد به: اكنون در حال اجرا مي باشد
www.actionaid.org/main.aspxPageID=٢٦٣  

هاي سكتوري از استراتيژيتوسعه . طرحها، جايگزين سنجش نيازها شود
 انكشاف ملي افغانستان يك گام مهم در جهت استراتيژيطريق 

حساب مي مشخص كردن پوشش واقعي منابع و اولويت بندي آنها به 
 از روند نظرياتچالش كه بخصوصي در اين راستا وجود دارد، گرفتن . آيد

 مي مشتركهاي سكتوري و استراتيژيمشورتي محلي و گنجاندن آن در 
 .باشد

 موقت استراتيژي . حكومت محلي را گسترش دهيداستراتيژي .2
انكشاف ملي افغانستان طرحي براي نقش دراز مدت واليات، ولسواليها و 

اين امر مي تواند از طريق . واليها در ساختار مالي دولت ارائه نمي كندشار
 كامل انكشاف ملي استراتيژيفعاليتهاي دسته جمعي حين توسعه 

 .افغانستان صورت گيرد

در كوتاه مدت، مصارف محلي را در درون ساختارهاي فعلي  
 اصالحات در اجراي معاشات، نشانگر احتمال انتقاالت .بهبود دهيد

كردها و معاش، لحلي بهتر مي باشند بايد تخصيصات محلي براي عمم
افزايش يابند و به سطح واليتي اختيار اتخاذ تصميمات مصرفي داده 

 قسميكه عوايد داخلي يك قسمت بزرگ از مصارف معاشات را .شود
شامل ميشود، صندوق وجهي بازسازي افغانستان اكنون بر مصارف جاري 

لوازم و مخارج حفظ و مراقبت در سطح ادارات از قبيل آموزش، تهيه 
 . محلي، تغيير جهت دهد

در ميان مدت، پروسه هاي برنامه ريزي سكتوري و جغرافيايي  
ميان مشورتهاي   بايد يك پيوند دائمي.را با يكديگر ادغام كنيد

 .محلي و استراتيژيهاي سكتوري ايجاد شود

مسئوليتها را مورد در بلند مدت، روابط ميان نمايندگي، منابع و  
 ايجاد نهادهاي نمايندگي محلي و توسعه طرحها، .بررسي قرار دهيد

چه در سطح واليات، ولسواليها و شاروالي ها و چه در سطح دهات، بايد 
 قرار گيرد كه  توجهدر چارچوبي صورت گيرد كه در آن اين نكته مورد

دها و چه منابع و مسئوليتهايي جهت مشروعيت بخشيدن به اين نها
 اين چارچوب ممكن است شامل يك بحث بازتر. طرحها وجود دارد

پيرامون مسئله عدم تمركز مالي بشود و بدين منظور بايد طرحهاي 
آزمايشي فعلي مربوط به بودجه بندي واليتي را به دقت مورد تحليل قرار 

 را )PRT(ازسازي واليتي ب  هايهمچنين نبايد نقش درازمدت تيم. داد
 .نداختاز نظر ا

بايد  دولت .ستراتيژيهاي ارتباطي حكومت را استحكام بخشيدا   .3
در ارتباط با نقشش به عنوان هماهنگ كننده و تامين كننده و در ارتباط 

همچنين . ده، شفاف باشدبا نقش جامعه به عنوان شريك تامين كنن
ركاي مشروع در پروسة  جامعه مدني و رسانه ها را به عنوان شُدولت بايد

انكشاف ملي حمايت كند و ارزشهاي ملي را كه به عنوان اساس اولويت 
وجود ارتباطات نه تنها ميان دولت و . بندي استفاده مي شوند، بيان نمايد

  .شهروندان بلكه در ميان سطوح مختلف دولتي ضروري مي باشد
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  تمويل كنندگانسازمان هاي توصيه هايي براي 
آوريد و  بودجة بيشتري بدست ،اصلياز طريق سيستم بودجة   . 1

 منابع افزايش يافته، از روند ارتقاي ظرفيت كنترولبه منظور 
 اختصاص داده بودجه اصلي افزايش مقدار كمكهايي به .حمايت كنيد

مي شوند، به ايجاد ظرفيت در واحدهاي بودجوي انفرادي كمك خواهد 
از ديدگاه . دكرد و مالكيت دولت بر پروسه انكشافي را افزايش خواهد دا

دولت سازي بدون ايجاد پيشرفتهاي بزرگ در اجراي بودجه، هر تالشي 
 براي بدست آوردن هر گونه كمك صورتاصلي كه از طريق بودجة 

  .گيرد، نتايج نا مطلوبي به بار خواهد آورد
 را  صندوق وجهي بازسازي افغانستانارزش و انعطاف پذيري 

مالي دولت رشد مي اساس ان  همانطور كه با گذشت زم.افزايش دهيد
معاشات به سوي عملكردها و هزينه   هم از صندوق متذكرهكند، بودجة

 آن از آنجا كه تمركز كاري. ها يا ارتقاي ظرفيت تغيير جهت خواهد داد
صندوق  تغيير مي كند، تمويل كنندگان بايد ميزان موثريت صندوق

 و از آن براي تامين  و ارزيابي كنندكنترولرا وجهي بازسازي افغانستان 
 . هزينة الزم براي پرداخت قروض ناشي از مصارف خارجي استفاده كنند

 بايد به ترويج و گسترش .مساعدت هاي فني را هماهنگ كنيد 
 افغانستان و براي توافقنامهابتكاراتي بپردازيد كه تحت پروسة نظارتي 

. اندكمك به وزارتها در جهت شناسايي موانع ظرفيتي صورت گرفته 
تمويل كنندگان بايد با تخصيص بودجه براي روندهاي مشورتي، تقسيم 

اجرا و اجازه دادن به دولت براي انجام نظارت بر  وظايف براي آموزش،
روندها، از فعاليتهاي مربوط به موثرتر ساختن كمكهاي فني حمايت 

 .كنند
  
   بهبود حمايت بودجه خارجي    .2

د ايجاد امنيت و بهبودي بيشتر، بايد از ارائه بعضي از خدمات عمومي مانن
تمويل كنندگان نيز بايد الزامات دولت  .طريق ساختارهاي دولتي صورت گيرند

 .  قرار دهند توجهسازي اين فعاليتها را مورد
  

 موثرترين .ميكانيزمهاي بودجه خارجي را مورد بررسي قرار دهيد 
ا به طرف آنها منابع ر كمكهاي بودجوي خارجي را تشخيص دهيد و نوع

ميزان حمايت از كمكهاي بودجوي خارجي غيرعلني و  .هدايت كنيد
 . ناموثري كه كمتر پاسخگوست، را كاهش دهيد

به  .گزارش دهي بودجه هاي خارجي را بهبود بخشيدروند  
منظور تقسيم شفاف وظايف مربوط به گزارش دهي، با نمايندگيهاي 

 لمللي همكاري كنيد تا مانع ازتوسعوي چندجانبه يا موسسات مالي بين ا
از فرمتهاي گزارش دهي مطابقت . بروز قلم افتادن يا تكرار موارد شود

داده شده حمايت كنيد و مراكز را تشويق كنيد تا اين شرايط را در 
 .سيستمهاي درازمدت گزارش دهي و حسابداري بگنجانند

بايد به   تمويل كنندگان.ميزان تعهدات چندساله را افزايش دهيد .  3
 تعهدات چندساله اي از طريق اصالح درازمدت  تادنبال فرصتهايي باشند

 ةموسسات تحت حمايتشان و ارائه حمايت بيشتر به موسسات چندجانب
حمايت بودجوي . كه قادر به انجام چنين تعهداتي مي باشند، ايجاد كنند

ه در سال  براي ايجاد تعهدات چندوسله ايامانتي گسترده را به عنوان 
  .كوتاه مدت در نظر بگيريد

  
مشكالت افغانستان در سالهاي اخير شديدتر شده است و اين دليل خوبي براي 

با اين وصف، مي توان . تمركز بيشتر بر روي اقدامات كوتاه مدت مي باشد
گفت كه بحران حاضر در اصل مرتبط با سوالهاي درازمدت از حكومت و نقش 

مردم افغانستان بايد به دقت به اين . ي مي باشدو توانايي هاي نهادهاي دولت
مشكالت توجه كرده و راه حلهاي بالقوه شان را به نحو موثرتري بيان كنند و 

ركاي بين المللي افغانستان بايد در اين راستا اهداف واقع بينانه اي تعيين شُ
اكنون وقت آن است كه در عملي كردن . بكنند و تصميم به تحقق آنها بگيرند

عمل كنيم؛ نه  وعده ها و حرفها در افغانستان به گونه اي موثرتر و سريعتر
  .اينكه به گونه نسنجيده

 مستقل تحقيقاتي است كه مطالعات و تحقيقات قابل تعميل را انجام داده تا جهت تسهيل پروسه پاليسي سازي و فعاليت هاي قيق و ارزيابي افغانستان يك ادارهواحد تح
عالوتاً واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان با جديت بر آن است تا فرهنگ تحقيق را از طريق ارتقاي ظرفيت هاي تحليلي، ايجاد فرصت ها . ي مورد استفاده قرار گيرداجراييو

تا در جريان فعاليت هايش، روند زنده گي عمده ترين هدف واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان اينست . براي تحليل و تجزيه اطالعات و فضاي بحث و گفتگو گسترش دهد
  .مردم اين كشور را بهبود بخشد
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