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خالصۀ اجرائیوی
آجندای پالیسی سازی و دولت سازی در افغانستان
دولت سازی ،هرچند دارای ارتباط منطقی نبوده و یا بوجه احسن آن بسط یافته نیست ،شرحی برای زمینه سازی هماهنگ ساختن و تمرکز توجه روی
مشارکت فعالین بین المللی ،به همکاری دولت تازه به میان آمده ،در افغانستان از سال  1380است .این فعالین شامل سیاستمداران افغان ،کارمندان
دولت و مشاورین قراردادی تخنیکی ،و همچنان دیپلومات ها و تحلیلگرانی که به نماینده گی ملل متحد و یا دفاتر یکی از  62کشور کمک کننده
در افغانستان کار میکنند .بیشترین این فعالین تعهداتی را برای دولت سازی در افغانستان شریک میسازند ،در حالیکه هر کدام آنها از این تعهدات
و عالقمندی شان طرفداری و دفاع میکنند ،هرکدام آنها در مورد اینکه دولت چگونه باید باشد مفکوره های متفاوتی دارند .پالیسی سازی رسمی،
مخصوصأ در سطح ملی ،یکی از وسایل عمدۀ قابل رویت برای مردم در زمینۀ آجندای انکشاف و پیشرفت دولت سازی در کشور بوده است .اینگونه
پروسه های پالیسی سازی در عوض با فرهنگ های موجود اداره و پالیسی و عملکرد های غیر رسمی از قبل موجود ،عکس العمل میکنند.
در نتیجۀ همین عکس العمل ،دولت به میان آمده ،شکل گرفت.
با جستجوی تهیۀ بینش روی طرح های وسیعتر و موضوعات تکراری که مشخص کنندۀ اینگونه پروسه ها در افغانستان بعد از  11سپتامبر میشوند،
این مطالعه تعدادی از پروسه های پالیسی سازی در سطح ملی را به شرح میگیرد .یافته های این مطالعه در گامهای اول از تحلیل پنج مطالعۀ
موضوعی مختلف بدست آمده اند .هر موضوع بطور جداگانه دریچه ای را به سوی روابط میان جامعۀ بین المللی (اوآل :تمویل کننده گان) ،دولت
افغانستان و مردم افغانستان باز میکند .این مطالعه بطورخاص تمرکز بر مفاهیم اداره دولت بر طرح پالیسی و تطبیق آن ،در فرایند دولت سازی سالم
در افغانستان به عنوان هدف نهایی میباشد.
درشرح زیر مختصری از تمام پنج مطالعۀ موضوعی ،با نشاندهی تحلیلی آنان ،ارائه گردیده است:

تسوید استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
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تسوید استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ( ،)ANDSبا در بر داشتن تعداد زیادی از گروه ها و زیرگروها ،کمیته ها و هیئات مشاورتی میان وزارت خانه ها،
مسئولیت بزرگی بود .این روند مشوره های ملی و محلی را با تعداد مزیدی از فعالین نیز در بر داشت .نتیجۀ آن پالیسی بود که بنظر میرسید ساحۀ وسیعی را
تحت پوشش دارد چنانیکه میتوان تقریبأ به آن گفت “همه چیز برای همه” و بدینگونه در الویت دهی و راهنمای عمل و تعیین منابع نا محدود ،در آن بسیار
محدود بنظر میرسید .بعالوه ،پیچیده گی پروسه و فشار زمانی که در پروسه های شامل این سند ارائه گردیده بود ،بیانگر این بودند که نتایج کار در سکتور
های مختلف محدود خواهند بود .این محدودیت ها به این معنی بودند که ،حد اقل در بعضی موارد ،وزارتخانه ها در تهیه و تسوید استراتیژی با مالحظۀ اندک
به خود ای ان دی اس ،سریع باشند.

اینگونه ،ا ِ ان دی اس ،باوجود نقاط روشن خود ،محدودیت ها و خطرات پروسه های بزرگ پالیسی سازی را خاطرنشان میسازد .به شکل یک عملکرد
برنامه ریزی ،پروسه ا ِ ان دی اس باعث به میان آوردن فشار جدی باالی دولتی با ظرفیت اندک شد .نتیجۀ آن ممکن میتوانست مقتضیات خالصی از
زیر بارز قرض را در پی داشته باشد (برای قرضی که از روسیه به جا مانده بود) و ضمانت تمویل کننده گان برای کمک های بیشتر را بدست بیاورد.
اما این در عین زمان ،ممکن باعث انحراف توجه دولت از تشخیص الویت ها در نیاز های خود و مردمش شده باشد.

پالیسی سازی در سکتور های انکشافی و زراعت

مقایسۀ تجربه پالیسی سازی در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری و وزارت احیا و انکشاف دهات نشانده اهمیت رهبری دولت در شرایط مذاکره با
تمویل کننده گان است .در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری که پنداشته میشد میان سالهای  1381تا  1387بسیار ضعیف بود ،پالیسی این وزارت به
شکل گسترده ی بروی تمویل کننده گان باز گذاشته شد تا آنحد که بیشترین بحث های پالیسی میان تمویل کننده گان ،با این وزارت است .هرچند
در سطح عملی ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری بسیار فعال نبود و بیشتر فعالیت ها از طریق برنامه های تمویل شدۀ تمویل کننده گان انجام یافته
اند ،در حالیکه بنظر میرسد تعدادی از عملکرد های پالیسی سازی که جهت ارتقاء سطح ظرفیت وزارت برای مدیریت بهتر مطرح گردیده بود ،تاثیر
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اندکی داشته است .از سوی دیگر ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،روی پالیسی ملی بشکل یک فرجام تاکید اندک داشته و بیشتر روی طرح و مدیریت
برنامه ها تمرکز نموده است .این وزارت در گامهای نخستین با ارگانهای غیر دولتی منحیث مراجع تطبیق کنندۀ برنامه ها کار کرد که این امر نشانده
برازندگی رهبری گردید و اعتماد قوی تمویل کننده گان را به خود جلب کرد .رهبری قبلی این وزارت وزیر ،معینان و دیگر همکاران در سطح رهبری
در موسسات غیر دولتی کار کرده بودند و راهکار غیر سنتی و مبتنی بر نتیجه را پیش گرفتند ،تا فرهنگ بیروکراتیک دولتی .وزارت احیا و انکشاف
دهات تا حدی توانست در مدیریت کمک های بدست آمده کنترول حاصل نماید که قادر شد یکمقدار پول را برای ارتقاء سطح ظرفیت خودش نیز
اختصاص دهد .این راهکار ،مخصوصأ از طریق کمک های مالی به شکل غیر مقید به مردم محالت و اشتغال در پروژه های زیربنا سازی در تمام
کشور .نشانده نتایج قابل رویت بود.
تغییرات اخیر در رهبری این وزارت بیانگر آن است که فرصت ها و توانایی وزارتخانه ها شکننده و ضعیف بنیاد گذاشته شده ،و این توانایی بیشتر
مبتنی بر چگونگی کار شخصیت های است که در رهبری قرار میگیرند.

ظرفیت سازی برای پالیسی سازی در وزارت معارف

این قضیه ،دو تجربۀ پی هم پالیسی سازی ملی در وزارت معارف افغانستان نشریه انکشاف استراتیژی ملی معارف ( )NESPدر سال  1385و نسخۀ دوم انکشاف
استراتیژی ملی معارف در سال  89/1388و تالشهای مربوط ظرفیت سازی در این وزارت را باهم مقایسه میکند .این مقایسه ،دریافت که ظرفیت پالیسی سازی
در وزارت معارف با وارد آوردن مشاورین متعدد تخنیکی داخلی که معاش آنها توسط مراجع تمویل کننده پرداخت میگردید از سال  1385بدینسو به شدت باال
رفته است .در حالیکه موجودیت مشاورین تخنیکی ظرفیت وزارت را در تامین روابط با مراجع تمویل کننده و مسئولیت پذیری برنامه ریزی بلند برد ،اما این
راهکار دو سویه پرهزینه بوده و شواهدی برای اثبات این موجود نیست که ظرفیت به کارمندان معمول دولتی انتقال یافته باشد.از جانب دیگر ،حمایت انستیتوت
بین المللی برنامه ریزی معارف ( )IIEPدر ریاست پالن این وزارت ظرفیت سازی کرد تا آنها بتوانند برنامه انکشاف استراتیژی ملی معارف را مجددأ برای سال
 1388تسوید کنند .این عملکرد به این معنا است که انکشاف استراتیژی ملی معارف اینبار به رهبری دولت و به زبان دری ،اینبار نه به زبان انگلیسی ،انجام
میشد .با اینحال ،ریاست های دیگر وزارت معارف اشتغال و مشارکت اندکی در پروسۀ تسوید این نسخۀ استراتیژی ،نسبت به نسخۀ اول آن ،داشتند .این امر
نشانده یکمقدار چالش های فرا راه ظرفیت سازی کارمندان دولتی و طبعیت اجتناب ناپذیر آن در دراز مدت است.

انتصابات محلی در محیط پالیسی

مطالعۀ پالیسی در بر گیرندۀ انتصاب والیان و ولسواالن توجه را روی شیوۀ جدیدی مبذول میدارد که پالیسی رسمی هنجار ها و عملکرد های غیر
رسمی را اصالح و یا جایگزین نمی کند؛ بلکه ،پالیسی رسمی ،خود ،اگر مخصوصأ توسط عملکرد های مثل منفعت های سیاسی و روابط گیر نیافتد،
اصالح شده میگردد .بطور مثال ،تالشهای کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی که در سال  1381جهت انتصاب مبتنی بر اصل
شایسته ساالری تشکیل شد ،با بسیاری از مقاومت های سیاسی و محدودیت ها در موفقیت آن کمیسیون مواجه گردیده است .حتی زمانیکه رهنمون
شایسته ساالری از لحاظ تخنیکی تطبیق میگردد ،برای موفقیت نامزدان مورد نظر در سمت مورد نظر ،دستکاری میشوند .این امر ،بطور گسترده
ی منعکس کنندۀ منفعت های سیاسی و گرایش اکثریت فعالین سیاسی برای تمرکز روی تحصیل اعتماد قاطع سیاسی و مبتنی بر روابط ،بیشتر از
اصل شایسته ساالری ،است.

این قضیه نشانده محدودیت های راهکار "مالکیت دولت" در یک دولت به میان آمدۀ است که فعالین مهم دولتی ،در حالیکه میکانیزم های مسئولیت
پذیری ملی بطور قابل مالحظۀ ضعیف باقی مانده اند ،میتوانند خودشان به گونۀ در مخالفت با منافع ملی عمل کنند .چون این فعالین برای حفظ
و منفعت رسانی به یکدیگر شان با هم همکاری میکنند ،آنها ممکن ،مشخصأ ،به منافع ملی و خواستهای مردمی که آنها را رهبری میکنند ،چندان
پاسخگو نباشند .در حقیقت ،دولت رسمی میتواند اشکال جدید محافظت و قدرت را به بزرگان سیاسی که در گذشته صاحب قدرت بوده اند اعطاء
نماید ،اگرچه تالش ها برای دولت سازی ،بعضی از منابع قدرت آنها مثل استفاده از سربازهای ملیشه را تضعیف نموده است.
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ساخت قانون احوال شخصیه اهل تشیع

این قضیه که قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع بعد از طی مراحل طوالنی و سفر غیر عادی از طریق شورای ملی در آن به تصویب رسید ،بینشی را
در مورد نقاط قوت و ضعف آن در حال حاضر در جامعۀ مدنی افغان بگونۀ عامل اعمال نفوذ ،و همچنان عدم ارتباط میان فعالین متعدد پالیسی در
افغانستان و افغانهای مقیم در خارج از افغانستان ،ارائه میدارد .این قضیه همچنان عدم توافق اطراف سؤالهای برخورد اصولی تمویل کننده در پاسخ
به موضوعی را که ،از جانبی ،قوانین بین المللی حقوق بشر را که افغانستان بخشی از ان است ،نقض کرد ،و از جانب دیگر ،دست به موضوعات تحت
سلطه و هویت مذهبی مردم افغانستان زد .این تحلیل بیانگر آن است که تقویت خالء آگاهی عامه و بحث روی اینگونه موضوعات ،زمینۀ دخالت
تمویل کننده گان را غیر ضروری میسازد ،هرچند ،بالعموم ،روابط قوی و دخالت های کشور های مختلف دیگر اسالمی میتواند گزینه های بیشتری
برای انکشافات حقوقی قابل تائید عامه ارائه دهد .هردوی این راهکار میتواند این انحصار محدود تعبیر قانون مبتنی بر مذهب را که تعدادی از فعالین
سیاسی با موقف کوشش کردند ادعا کنند ،میشکند .با اینحال ،تعابیر قانونی و نگرانی های میان گروه محافظه کار و تجدد گرا در افغانستان از گذشته
ها موجود بوده و بنظر میرسد که موضوعات حساس و جنجال برانگیز باقی خواهند ماند.

تغییر اهرمی :گزینه ها برای تقویت مشروعیت دولت

هر پنج قضیه بیانگر ابعاد مختلف پالیسی سازی به شکلی است که مرتبط به دولت سازی بوده ،و مخصوصأ ،بیانگر روابط مشکل و پیچیده میان
تمویل کننده گان و دولت ،و همچنان روابط ضعیف میان مردم و هردو تمویل کننده گان و دولت است .با اینحال ،این قضایا همچنان آشکار کنندۀ
مثالها و فرصت ها برای همکاری متقابل مثبت بسوی "دایرۀ با فضیلت" فعالیت های است که میتوانند مشروعیت دولت را با تقویۀ توانایی دولت در
پاسخدهی موثر به مردم ،تقویت نماید .مبتنی بر یافته های این قضایا ،در ذیل ،تاکیدات کلیدی برای تمویل کننده گان ،فعالین پالیسی با مفکورۀ
اصالحات ،و پژوهشگرانی که میخواهند روی پالیسی تاثیرگذار است.

تاکیدات برای تمویل کننده گان

6

.1

1بادرنظرداشت سیاست مشارکت تخنیکی :تمام مشارکت های تمویل کننده گان باید بر حسب تطبیقات سیاسی و دولت سازی
آنان مد نظر گرفته شود :الویت کدام یک منعکس کنندۀ پالیسی میشود؟ کی از تخصیص منابع بهره میبرد و کی از دست میدهد؟

.2

2تمویل کننده گان باید پالیسی "هدایت کردن بسوی منافع شخصی" را تعقیب کنند :در حالیکه نماینده گان تمویل
کننده وابسته به منافع داخلی کشور خود اند ،باید بدانند که تعقیب یکجانبۀ آجندا های پالیسی ملی از طریق تمویل بودجه ،دولت سازی
را تضعیف کرده و بدینگونه ،با فشار اشتغال درازمدت شان و تمویل پول بگونۀ دوامدار برای دولت ضعیف ،منفعت های دراز مدت آنها
را نیز تضعیف میکند.

.3

3سه بعدی بودن مبانی پندار :در جریان دولت سازی ،روابط میان افغانها و مردم آمریکا و اعتماد مردم افغان باالی کشور های
غربی بخش مهمی از این تعادل بوده و نیاز به تشریک آن در پالیسی و عملکرد تمویل کننده گان است .اگر مردم به تعهدات و اساسات
حمایت بین المللی در دولت سازی اعتماد نکنند ،مشروعیت دولت خود تضعیف میگردد.

.4

4در حالیکه خواستار دیدگاهای مردم هستید ،با دولت متعهد باشید :مبتنی بر تاکیدات باال ،در حالیکه تمویل کننده گان
طالب جلوترین موقف در کار با دولت باشند ،آنها باید در جستجوی راه های دیگری نیز باشند تا بدانند که کارهای آنها در تناقض با
هنجار ها و ارزش های مردم افغانستان قرار ندارد.

.5

5فرصت بیشتری را برای انجام فعالیت های بازسازی در دولت افغانستان مبتنی بر اصول و اساسات اسالمی،
ایجاد نمائید :تمویل کننده گان میتوانند برای اطمینان از اینکه افغانها فرصت بحث و تعیین چگونگی دولت اسالمی بعد از سقوط
طالبان را ،که برای مشروعیت دولت امر حتمی است ،دارند کارهای بیشتری انجام دهند.

.6

6کوشش کنید تا مسئولیتی را که متقضیات تمویل کننده گان روی شانه های دولت افغانستان گذاشته است ،تقلیل
دهید :سنگینی گزارشدهی از باال به پائین و پروسه پالیسی سازی ،حتی زمانیکه دارای انگیزش خوب و عمدی است ،بار دوش دولت در
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حال توسعه را سنگین و سنگینتر میسازد و ظرفیت واکنشی آن را در پاسخگویی به شهروندان خودش کاهش میدهد.
.7

7با مسئولیت مصرف کنید :پول ها تنها باید در وضعیتی مصرف شوند که در آن میکانیزم درست مسئولیت پذیری موجود باشد.

.8

8حافظه و قوۀ آموزش ارگانهای تمویل کننده در افغانستان را تقویت کنید :این موضوع میتواند از طریق پالیسی های که
به طرفداری وظایف محولۀ دراز مدت و تاکیدات رو به افزایش روی مدت تحویل دهی نیرو و راهنمایی کارمندان جدید استوار است،
به دست آید.

.9

9مشروطیت "خوب" و "بد" کمک ها را شناسایی نمائید :شکل های از شرایط کمک که باعث عدم ترغیب پالیسی های میشود
که واضحأ در تناقض با خوبی مردم در مواردی مثل حقوق بشر و مسئولیت پذیری عامه است ،باید تعقیب گردند .برتر از آن ،مشروطیت
کمک ها و مسیر تمویل کننده در پالیسی ملی استناد نگردیده است.

تاکیدات برای پالیسی سازان
.1

1در مورد پروسه های پالیسی توقعات حقیقی را در نظر بگیرید :پروسه های پالیسی با مفیدیتی که دارند ،هزینه های نیز
با خود دارند؛ بنابر این ،پروسه های پیچیدۀ پالیسی ،از جانبی ،احتمال پارچه کردن ،تجزیه و انحراف منفعت ها را در بعد متضاد ساخت
دیدگاه همسان و منسجم ،داشته و از جانب دیگر ،این پیچیده گی باعث فشار بیشتر و سنگینی مسئولیت ها در سیستم شده و هدف
ظرفیت سازی در سیستم ،نا موفق باقی میماند.

.2

2پالیسی سازی را تا جائیکه امکان دارد ،مبتنی بر اصول ساده سازی و شفافیت اساسگذاری نمائید.

.3

3پالیسی سطوح عالی را میان وزارتخانه ها هماهنگ بسازید :تعدادی از میکانیزم ها در این اواخر میان دولت ،به همین منظور
به میان آمده اند  .برای رسیدن به پتانسیل خود ،آنها باید با رهبری موثر و ارادۀ سیاسی همراه شوند.

.4

4پالیسی وزارتخانه یی و برنامه های مربوط را محتاطانه متوازن بسازید :این امر روی تالشها بگونۀ موثرتر تمرکز کرده
میتواند ،از همسانی جلوگیری کرده و احتمال و خطر قرار دادن آجندا های متعدد ،در رقابت همدیگر ،را کاهش میدهد.

.5

5به "خدمات دوگانۀ عامه" رسیدگی کنید :تالشهای فعلی برای مستدل ساختن استفادۀ مشاورین تخنیکی و ارتقاء مهارت انتقال
به خدمات ملکی امر مهمی برای ثبات و پایداری خدمات ملکی در درازمدت است.

.6

6پالیسی و برنامه ریزی را تا جایی تفویض و محول کنید که ممکن باشد :هرچند ممکن تدریجی باشد ،فشار زیاد روی
پالیسی سازی در سطوح والیت و حتی ولسوالی ها اجازه میدهد تا پالیسی بیشتر پاسخگو بوده و با مفاهیم محلی همخوانی داشته باشد.

.7

7فعالین جامعۀ مدنی افغانستان را به شکل بیشتر سیستماتیک شامل بسازید :مدیریت جامع و منظم میان پالیسی سازان
و فعالین جامعۀ مدنی میتواند نماینده گی پروسه را وسیعتر بسازد.

تاکیدات برای مراجع پژوهشی
.1

1روی موضوعات مربوط به پالیسی فهم عمومی خود را وسیعتر ساخته و تاثیر گذار باشید :پالیسی سازان ملی معموأل
بگونۀ الزم از حقایق موجود آگاه نمی باشند .پژوهشی که عملکردها ،سیستم ها و برداشتهای موجود در موضوعات مربوط به پالیسی را
تعریف میکند ،میتواند آنرا تجدید کند.

.2

2در موسسات مختلف مرتبط به پالیسی ،شامل دولت ،مراجع تمویل کننده و جامعۀ مدنی ،ائتالف های دادخواهی با
فعالین همفکر خود را بسازید :روابط مبتنی بر منفعت دو جانبه میان فعالین پالیسی و پژوهشگران بخش کلیدی در استناد شواهد
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پژوهش انجام شده در پالیسی سازی است.

8

.3

3در جستجوی فرصت ها باشید :باوجود فشار های سیاسی ،پالیسی سازان معموآل خالهای فهم و معلومات خودشان را شناسایی
کرده و طالب شواهد و دانش میگردند.

.4

4آئینه ی را مقابل پروسه های پالیسی سازی و دولت سازی بگیرید :استناد پروسه ها و این پروسه ها را به دسترس مردم
قرار دادن باعث افزایش شفافیت در پالیسی سازی و ایجاد فضا برای مذاکره و گفتگو میشود.
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