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ج حكومتدارى در افغانستان معرفى مختصر

در مورد نويسنده
خانم آريه نجات متخصص مسايل مربوط به سياستگذارى، برنامه ريزى هاى ستراتيژيك، حكومتدارى، جنسيت و رشد ظرفيت رهبرى 
است. او به طور گسترده اى در طرح نخستين پاليسى حكومتدارى محلى افغانستان (2010) و پاليسى مبارزه با آزار و اذيت جنسى در 
محالت كارى (2013) سهيم بوده است. اين پاليسى ها بر تمام نهادهاى حكومتدارى محلى قابل تطبيق است. خانم نجات كه در رشته 
رهبرى وفقى (Adaptive Leadership) تحصيل كرده و دو مرتبه به عنوان استاد در فاكولته حكومتدارى پوهنتون هاروارد اجراى وظيفه 
كرده است. او با استفاده از بورسيه هاى فولبرايت و مارى بويس ، درجه ماسترى خود را در رشته اداره عامه از فاكولته حكومتدارى 
پوهنتون هاروارد اخذ كرده است و بر عالوه، داراى يك درجه ماسترى ديگر در رشته روابط بين الملل و دو درجه ليسانس در رشته 
www. هاى علوم سياسى و حقوق از پوهنتون هاى قائد اعظم و پنجاب مى باشد. آريه نجات از طريق وبالگ شخصى اش در وبسايت

aanijat.blogspot.com و از طريق ايميل به نشانى aarya.nijat@post.harvard.edu قابل دسترسى است.

درباره واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، موسسه مستقل پژوهشى مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضه پژوهش با كيفيت 
مرتبط به پاليسى و طرزالعمل و انتشار نتايج حاصله از آنها جهت آگهى دهى و تاثير گذارى روى پاليسى ها و فعاليت هاى گوناگون؛ و 
تقويت فرهنگ پژوهش و مطالعه ميباشد. اين اداره سعى مينمايد تا با دخيل ساختن پاليسى سازان، جامعه مدنى، محققين و دانش آموزان 
زمينه هاى استفاده از تحقيقات و كتابخانه اين اداره را جهت تقويت ظرفيت پژوهشى آنان، و ايجاد فرصت ها براى بازتاب انديشه ها، 

مناظره ها و مباحث علمى در كشور فراهم سازد. 

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در سال 2002 با همكارى موسسات امدادى فعال در افغانستان بوجودآمد كه نماينده هاى آن متشكل 
از هيآت مديره، تمويل كنندگان، ملل متحد و ديگر دفاتر و موسسات غير دولتى مى باشد. اين واحد بيشتر از سوى دولت هاى فنلند، 

سويدن و سويس پشتيبانى مالى مى شود.

در سال 2014 ميالدى پروژه هاى مشخصى از سوى كميسيون اروپا (EC)، اداره توسعه و همكارى سويس(SDC) ، موسسه بين المللى 
براى توسعه ،،(ODI) برنامه انكشافى سازمان ملل متحد ،(UNDP) پوهنتون آسياى مركزى (UCA)، بانك  جهانى، انستيتيوت صلح اياالت 

متحده امريكا (USIP)، همكارى هاى تخنيكى آلمان(GIZ)  و سفارت فنلند تمويل ميگردد.
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پيشگفتار
بدون شك، اصالح حكومتدارى از جمله عوامل حياتى اى است كه مسير آينده افغانستان را در پى گذار سياسى كنونى (2014-2015) و 
در جريان دهه تحول (2015-2024) تعيين مى كند. با توجه به اهميت همين تحوالت سياسى، من ترديدى ندارم كه اين مطالعه منبع 

و مأخذ ارزشمندى براى سياستگذاران ملى و بين المللى خواهد بود.
من از بحث هاى فراوانى كه با پژوهشگر فرهيخته مان، خانم آريه نجات، درباره حكومتدارى در افغانستان داشته ام، با كمال مسرت  
او را به خاطر مطالعه جامع و تحليلى كه در اين پژوهش انجام داده، مورد تحسين قرار مى دهم. من از او به خاطر مساعى اش تشكر 
مى كنم و از همه كارمندان واحد ارزيابى و تحقيق افغانستان كه در اين پژوهش و نشر آن سهيم بوده اند، سپاس گزارى مى نمايم. در 
ضمن، من مى خواهم از انجمن همكارى بين المللى آلمان (GIZ) به خاطر همكارى شان در خصوص اين مطالعه قدردانى كنم و آرزو 
دارم تا واحد ارزيابى و تحقيق افغانستان، همكارى بيشترى با حكومت آلمان در عرصه پژوهش و طرح پاليسى ها در آينده داشته باشد.

با پژوهش هايى نظير اين مطالعه و با برخوردارى از حمايت ارزنده همه همكاران مان، همه ما در واحد ارزيابى و تحقيق افغانستان سعى 
داريم تا براى يك افغانستان بهتر پژوهش كنيم و نتايج آن را منتشر نمائيم.

نادر نادرى
رئيس واحد ارزيابى و تحقيق افغانستان
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خالصه گزارش

اصالح حكومتدارى پديده جديدى در افغانستان نيست، اما ايجاد يك سيستم سالم اداره عامه روند درازمدت است كه به همكارى و 
اجراى  دارد.  بستگى  المللى  بين  جامعه  و  افغانستان  حكومت  بين   همچنان  و  افغانستان  حكومت  درون  در  متداوم  و  قوى  هماهنگى 
اصالحات حكومتدارى مستلزم درك درستى از وضعيت كلى افغانستان است كه شامل داشتن جغرافياى دشوار، موجوديت اختالفات 
قومى، حكمفرمايى دين، نفوس جوان، جامعه مردساالر، رهبرى اقتدارگرا و منازعه متداوم مى شود. مكانيزم هاى غيررسمى، فيودالى و 

اقتدارگرا در باطن حكومت افغانستان چيرگى دارد كه در آن، زدوبندهاى سياسى بر اجراى قانون تفوق مى يابد.
اثرات مرئى نهادهاى حقوقى غربى بر اصالحات حقوقى بعد از سال 2001 نشانگر شكافى ميان اصالحات و قابليت يا استعداد اجراى 
اين اصالحات است. ظرفيت تقنينى و اجرايى ضعيف، اعتماد به نقش مؤثرمجموعه كنونى قوانين و مقررات را كاهش داده است، حال 
آن كه اگر اين قوانين و مقررات اجرا شود، مى تواند نقش مهمى را در تامين حكومتدارى مؤثر ايفا كند. اگرچه قانون اساسى تفويض 
اختيارات به واحدهاى ادارى محلى را مجاز مى شمارد، اما برنامه ريزى، بودجه گذارى، مصرف و در كل ظرفيت تصميم گيرى در سطح 
محلى به دليل ساختار متمركز حكومت افغانستان  به شدت خدشه دار شده است و در نتيجه، مانع اجراى مؤثر اصالحات در سطح محلى 

گرديده است.
سازمان هاى غيرحكومتى با حمايت جامعه بين المللى به صورت مستقل عمل مى كنند يا ارايه خدمات حكومتى را به خصوص در 
مناطقى كه حضور حكومت در آن محدود است، گسترش مى دهند. بر خالف، ساختارهاى حكومتدارى غيررسمى به شمول شوراهاى 
عرفى مردم كم تر مورد توجه و اعتماد بين المللى قرار گرفته اند، حال آن كه اين ساختارها منبع قوى تر، وسيع تر و اوليه تامين نظم 
در اكثر مناطق روستايى افغانستان مى باشند. اگرچه سيستم رأى منفرد غيرقابل انتقال (SNTV) بر نظام انتخاباتى حاكم است، اما تعداد و 

حوزه فعاليت احزاب سياسى افزايش يافته است.
روند بن كه در سال 2001 آغاز گشت، نخستين بخش از مجموعه چهارچوب هاى پاليسى را تشكيل مى دهد كه تا امروز دوام يافته و 
موجب ايجاد  تحوالت مثبت و منفى در افغانستان شده است. سرعت اجراى مؤثر چهارچوب هاى پاليسى با گذشت زمان كاهش يافته 
است. مقصود از اجراى برنامه هاى حايز اولويت ملى (NPP) كه اخيرا طرح شده، تحقق شاخص هاى مندرج در چهارچوب پاسخگويى 

دوجانبه توكيو (TMAF) است كه ادامه مساعدت جهانى به افغانستان در جريان دهه تحول به آن بستگى دارد.
افغانستان از سال 2001 به اين سو راه درازى را پيموده است. سال 2013 به خودى خود شاهد دستآوردهاى بيشمارى در عرصه هاى 
حقوقى، سياستگذارى و اجرايى بود و فرصت هاى زيادى براى رشد به هم مرتبط، در آينده وجود دارد. با اين حال، چالش ها كماكان 

پابرجاست و دشوارى هايى را در روند تحول به بار خواهد آورد.
روابط نهادى منقطع ميان اداره و نظام عدلى، بخشى از چالش ها را تشكيل مى دهد، حال آن كه فقدان اجماع عملى در درون حكومت 
افغانستان و در بين حكومت افغانستان و جامعه بين المللى راجع به عناصر يك سيستم سالم اداره عامه، بخش ديگرى از دشوارى ها را 
به خود اختصاص مى دهد. گروه هايى مثل زنان و جوانان كه از لحاظ اجتماعى و اقتصادى آسيب پذير هستند، از اين چالش ها متضرر 
مى شوند . ضعف در اجراى قانون به خصوص در رابطه با بى عدالتى هاى جنسيتى، به نيمى از نفوس ضرر مى رساند و مانع بسيج و 
رشد ظرفيت هاى اين نيروى كارى خواهد شد. گفتمان بيش از حد سياسى شده، نمادين، منزوى و شهرى راجع به حقوق زنان منجر 
به ايجاد نهادهاى ناكامى چون وزارت امور زنان و واحدهاى جنسيت در وزارتخانه ها شده است كه قادر نيستند به طور معجزه آسايى 
ساختارهاى اجتماعى مردساالرانه افغانستان و منزلت درجه دومى زنان را به خصوص در طى فقط 12 سال دگرگون كنند. پيامد چنين 
امرى توأم با فساد ادارى گسترده كه مانع اجراى قانون مى شود، به طور فزاينده اى در موارد خشونت عليه زنان مشاهده و ابراز مى شود.
اين فقط زنان نيستند كه قربانى فساد ادارى اند بلكه  فساد ادارى به خدشه دار ساختن حكومتدارى و ارايه خدمات ادامه  مى دهد، 
مشروعيت نهادى ( اداره) را از بين مى برد و به يكى از مشخصات كلى هويت منفى افغانستان در داخل و خارج از كشور تبديل شده 
است. اما آنچه مهم است  است، اين است كه همه  به شمول مقامات حكومتى، شركت هاى بزرگ بخش خصوصى، جامعه مدنى، 
رسانه ها، تمويل كنندگان و عامه مردم  از فساد ادارى شاكى هستند. اما با اين هم ، هيچ كس حتى ادارات مشخص در درون حكومت 
افغانستان و نهادهاى منتخب اين كشور  آمادگى ندارد تا مسوليت مبارزه با فساد ادارى را بر عهده گيرند. مالمت سازى كماكان ادامه 
دارد و يكى از پيامدهاى اين وضعيت اين است كه عامه مردم به طور ژرفى اميد خويش را در بحبوحه اى از گفتمان حكومتدارى خوب 

از دست مى دهند و نقشى را براى خويشتن در نظارت بر ابتكارات مبارزه عليه فساد ادارى نمى بينند.
بر عالوه فساد ادارى، ظرفيت ضعيف در اجراى بودجه مانع ارايه مؤثر و كاراى خدمات مى شود. على رغم بهبودها در زمينه ظرفيت 
اجراى بودجه، بروكراسى مركزى عمومًا گرايش دارد تا بودجه واليات را مد نظر قرار ندهد يا ادارات واليتى را در اين روند شامل نسازد. 
چنين به نظر مى رسد كه مشكل فقدان ظرفيت فنى مالى باشد، اما باطن اين مسئله در تضادهاى حقوقى اساسى و ماهيت بى پروا  بودن 
دولت نهفته است كه طى آن، بروكراسى به منظور اداره روند توزيع منافع عمل مى كند تا تامين حكومتدارى خوب و ارايه خدمات مؤثر.
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ضعف در ظرفيت هاى تقنينى و پژوهشى، قانونگذارى بيشتر  سياسى- شده، ناتوانى دستگاه حكومتدارى در رفتار به حيث يك كليت 
تا واحدهاى جداگانه و منفصل، زدوبندها و دخالت هاى سياسى در تصميم گيرى هاى فنى، اختالفات درونى در نحوه عرضه خدمات 
ملكى، تمركز زيان آور اصالحات بر مناطق شهرى و ناامنى، همه و همه روند حكومتدارى خوب را به چالش مى كشد. با اين حال، 

فرصت هايى وجود دارد كه ارزش جستجو را دارند.
بودن  وفقى  ماهيت  آن،  طى  كه  است  نهفته  آفرين  مشكل  هاى  وضعيت  تحليل  براى  متفاوتى  هاى  راه  جستجوى  در  فرصت  اولين 
چالش ها شناسايى و درك مى شود. اين كار، اگر حل مشكالت را آسان نتواند، يقينًا مى تواند از سؤمصرف منابع جلوگيرى كند. دومين 
فرصت در ماهيت درازمدت مبارزه با فساد ادارى نهفته است كه در كوتاه مدت مى تواند بر اجراى قانون تمركز يابد و در درازمدت مى 
تواند ايجاد سازمان ها و احزاب سياسى سازمان يافته اى را تشويق كند كه به درستى به عنوان مجموعه هايى از افراد مسول عمل  
كنند. سومين فرصت در شور و شوق مردم در به ميان آوردن تغييرات نهفته ى است كه  ناديده يا دستكم گرفته شده است و بر عكس، 
مقاومت و چالش ها در برابر اصالحات،  بزرگ جلو داده شده است. انجام اين كار به خصوص زمانى ممكن است كه عنصر زيان ناشى 

از تغيير، شناسايى و به آن اذعان شود.
ساختارهاى  به  توجه  و  روستايى  مناطق  در  ساكن  مردم  با  بيشتر  همكارى  و  بسيج  و  هوشيارانه  اقتصادى  انكشاف  بر  بيشتر  تمركز 
حكومتدارى عرفى مى تواند حكومتدارى را بهبود بخشد. درك درست از پيچيدگى ها و چالش هاى موجوده ى افغانستان، تعهد جدى 
در قبال كمك به حكومت افغانستان از طريق بودجه و نظارت بر كمك ها ى داده شده به دولت افغانستان، نگاه به تطبيق اصالحات در 
اداره به عنوان يك روند درازمدت و رشد ظرفيت جامعه مدنى به عنوان دوست مردم و همكار حكومت مى تواند از حمايتى از اصالحات 
در زمينه حكومتدارى باشد . اما گذار حكومتدارى افغانستان از روى كاغذ به عرصه عمل نيازمند انجام كارهاى بيشترى است. عامه مردم 
نياز دارند تا رهبرى  قوى سياسى و آمادگى داشته باشند تا افغانستان به راه خود به سوى تعريف اولويت هاى خويش ادامه دهد و مالك 

روندهايى شود كه اجراى اين اولويت ها را تسهيل مى كند.
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مقدمه. 1
اين مقاله پژوهشى وضعيت حكومتدارى در افغانستان را با ديدگاه انتقادى مرور مى كند و از آنجا كه به عنوان گزارشى براى 
انجمن همكارى انكشافى آلمان طرح شده، بر اداره و نظام عدلى تمركز دارد. اين مقاله، عناصر اساسى حكومتدارى در افغانستان 
به شمول چهارچوب هاى نهادى، حقوقى و پاليسى را معرفى مى كند. تازه ترين تحوالت در اين عرصه و چالش هاى متداوم را بررسى 
نموده  و توصيه هايى را در خصوص راه پيش رو ارايه  مى نمايد. فصل هاى 2 تا 5 حاوى معلومات واقعى است، حال آن كه فصل 
هاى 1، 6 و 7 شامل تحليل وضعيت موجود، رابطه ها، چالش ها و فرصت ها مى باشد. اگرچه اين مقاله عمدتًا براى دست اندركاران 
سكتور انكشافى تهيه شده، اما براى همه آنانى كه قبال از حكومتدارى در افغانستان هيچ يا اندكى آگاهى داشته اند، ارزش خواندن را 
دارد، زيرا از لحاظ افقى طيف گسترده اى از مسايل مربوط به حكومتدارى را تحت پوشش قرار مى دهد، بى آن كه از لحاظ عمودى وارد 
بحث هاى مفصل و عميقى شود كه براى تازه واردان عرصه حكومتدارى در افغانستان به طور قابل مالحظه اى عالقه برانگيز نيست.

اين مقاله با بررسى وضعيت كلى افغانستان در قسمت تحليل زمينه ها، چهار ويژگى اصلى زمينه انكشاف را خاطر نشان مى سازد كه 
عبارتند از: جهانى شدن، تاريخ اصالحات در افغانستان، اصالح اداره عامه (PAR) مبتنى بر بازده ها و روابط غيررسمى قدرت كه اصالح 
اداره عامه را به يك روند درازمدت و دشوار تبديل مى كند. اين مقاله با توضيح ويژگى هاى زمينه حكومتدارى در افغانستان، يادآور مى 
شود كه جغرافياى دشوار، اختالفات قومى، حكمفرمايى دين، نفوس جوان، جامعه مردساالر، رهبرى اقتدارگرا و منازعه متداوم برخى از 
خصوصيات اصلى زمينه در افغانستان است، حال آن كه مكانيزم هاى غيررسمى، فيودالى و اقتدارگرا بر ظاهر حكومت افغانستان، كه از 

روى كاغذ انكشاف يافته به نظر مى رسد، غلبه دارد.
به  فصل  اين  است.  حاكم  عدلى  نظام  اداره و  بر روابط در  كه  عمده دارد  حقوقى  چهارچوب هاى  از  بعضى  به  نگاهى كلى  فصل 2 
چهار قسمت فرعى تقسيم شده است: قوانين كلى (قانون اساسى و قانون تشكيالت اساسى دولت)، اداره (قانون خدمات ملكى، قانون 
كاركنان خدمات ملكى، قانون كار، قانون تداركات، قانون اداره امور مالى و مصارف عامه، قانون اداره محلى، قانون شاروالى ها و قانون 
شوراهاى واليتى)، نظام عدلى1 (قانون تشكيالت و صالحيت محاكم، قانون تشكيل، وظايف و صالحيت هاى كميسيون مستقل حقوق 
بشر افغانستان و قانون منع خشونت عليه زنان) و مشاركت مدنى و سياسى (قانون انتخابات، قانون احزاب سياسى، قانون سازمان هاى 

اجتماعى، قانون سازمان هاى غيرحكومتى يا انجوها و قانون رسانه هاى همگانى).
فصل 3 مرورى دارد بر نهادهاى حكومتدارى در سطوح ملى و محلى، به شمول سازمان هاى غيرحكومتى و حكومتدارى عرفى. فصل 
4، چهارچوب هاى پاليسى عمومى را توضيح مى دهد كه عبارتند از روند بن، معاهده افغانستان، ستراتيژى انكشاف ملى افغانستان، 
برنامه هاى حايز اولويت ملى، برنامه عمل ملى زنان افغانستان و پاليسى حكومتدارى محلى. وضع اجرايى هر يك از اين چهارچوب 
هاى پاليسى عمومى نيز به طور مختصر در اين قسمت شرح داده مى شود. فصل 5 به طور اجمالى به دستاوردها در عرصه هاى 
حقوقى، پاليسى و اجرايى در سال 2013 نگاهى مى اندازد و اين بررسى مبتنى بر گزارش هاى حكومت افغانستان يا ارزيابى هاى بين 
المللى است. متعاقبا فصل 6 رابطه هاى حقوقى و نهادى را ميان اداره و نظام عدلى بررسى مى كند و بر عالوه، مساعى در زمينه هاى 
به هم تنيده اى (cross-cutting) چون برابرى جنسيت، مبارزه با فساد ادارى و اجراى بودجه را از ديد انتقادى تحليل مى نمايد. اين 

فصل نيز حاوى مرور مختصر سهم گيرى تمويل كنندگان عمده در عرصه هاى ادارى و عدلى است.2
اين مقاله در فصل 7 خاتمه مى يابد كه در آن، دوازده چالش عمده فراراه اداره و نظام عدلى تحليل مى شود و متعاقبا نه (9) پيشنهاد 
كلى بر اساس مرور آثار منتشره و مصاحبه ها با افراد كليدى كه از تاريخ 28 دسمبر 2013 الى 14 جنورى 2014 صورت گرفته، ارايه مى 
شود. چالش ها عبارت اند از ضعف در قانونگذارى و نظارت پارلمانى، ضعف در تحليل حقوقى و ظرفيت پژوهشى، فقدان رويكرد كلى 
به حكومت در زمينه اداره عامه، زدوبندهاى سياسى، نظام متفرق خدمات ملكى، ضعف در ظرفيت دولت افغانستان در اولويت بندى امور 
و نتيجتًا سلطه اولويت هاى خارجى، برنامه ريزى مفرط و اجراى اندك، نبود يك چشم انداز اقتصادى ملى فراگير، تمركز اصالحات در 
زمينه حكومتدارى بر شهرها و كمبود روابط  ارگانيك   يا بهم پيوسته با مناطق روستايى، نخبگان غارتگر، ناامنى و حكومتدارى شهرى 

ناكارا كه باعث كندى در انكشاف شهرى و ارايه خدمات شهرى شده است.
پيشنهادات اين نوشتار بر ضرورت مورد سوال قرار دادن فرضيات تأكيد مى كند و خواستار تحليل مجدد چالش ها، درك اولويت هاى 
افغانستان و زمينه فرهنگى آن، اتخاذ يك رويكرد كلى به حكومت با شناسايى نقش هاى نهادى در ظرفيت سازى، انجام سرمايه گذارى 
هاى هوشيارانه و نه متحجرانه، حمايت از مساعى ضد فساد ادارى با تحكيم نهادهاى مجرى قانون و ترويج فرهنگ انجمن هاى 
سازمان يافته، از بين بردن شكاف شهرى- روستايى، شناسايى و اذعان به ضررهاى ناشى از اصالحات و رشد ظرفيت جامعه مدنى به 

عنوان دوست مردم و همكار حكومت مى شود.

1   قانون مدنى و قانون جزا از آنرو  در مرور چهارچوب هاى حقوقى شامل نشده است كه مستلزم بررسى طوالنى و مفصلى است كه از حوصله مقاله حاضر خارج است.
2   ايده اوليه اين بود كه معلومات در سطح پروژه در زمينه سهم گيرى كمك كنندگان ارايه شود. اما از آنجا كه تقريبا تمام كمك كنندگان در عرصه هاى حكومتدارى، حاكميت قانون و حقوق بشر 

در افغانستان به نحوى از انحا دخيل اند، مطالعه سهم گيرى آنها از لحاظ پروژه بسيار طويل و از حوصله مقاله حاضر خارج بود.
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هدف از اين مقاله، آگاهى دهى به ارزيابى كارهاى اخير و توصيه برنامه ها و ستراتيژى ها براى دو تا پنج سال آينده است. با در نظر 
داشت گستردگى مواد موجود درباره دستاوردهاى 12 سال گذشته به شمول گزارش هاى حكومت افغانستان در خصوص شاخص هاى 
چهارچوب پاسخگويى دوجانبه توكيو، اين مقاله قصدا بر شناسايى كاستى ها تمركز دارد و بنابراين ممكن است در مورد پيشرفت حاصله 
تا اكنون دلسردكننده به نظر آيد. از همين جهت، در آغاز شايسته است تا بر اهميت روند حكومتدارى در افغانستان كه بدون كار جمعى 
و پيگيرافغان ها و همكاران بين المللى شان ممكن نبوده است و بر اهميت اين همكارى كه كانون مساعى انكشافى را در جريان دهه 

تحول تشكيل خواهد داد، تأكيد شود.

روش 1 .1
روش تحقيق براى تهيه اين نوشتار دربرگيرنده مطالعه كتابخانه اى و جامعه تحقيقات، آثار و اسناد موجود درباره حكومتدارى و پژوهش 
كيفى اوليه به شكل مصاحبه ها با افراد كليدى و دستاندركاران عمده بخش حكومتدارى بوده است. افراد كليدى بر اساس وابستگى شان 

با نهادهاى عمده حكومتدارى ملى يا محلى يا بر مبناى تخصص شان در اين زمينه شناسايى شدند.
جدول زير افراد كليدى اى را ارايه مى كند كه با آنها در اين مطالعه مصاحبه شد، اما حاوى معلومات راجع به چهار كارمند ارشد در عرصه 

هاى اداره امور مالى عامه، حكومتدارى شهرى، نظام عدلى و جامعه مدنى نيست، زيرا آنها تقاضاى عدم ذكر نام شان را مطرح كردند.

ربطمقامنامشماره

رياست جمهورىمشاور ارشد رئيس جمهورداكتر شام الل بتيجا1

پژوهش/جامعه مدنىرئيس مركز مطالعات منطقه اىعبدالغفور ليوال2

حقوق زن/انتخابات/جامعه مدنىوزير اسبق امور زنان، والى اسبق باميان، فعًال كانديد معاونت رياست جمهورىحبيبه سرابى3

بروكراسى/وزارت ماليهمعاون پاليسى، وزارت ماليهشفيق احمد قارى زاده4

پارلماننماينده پارلمانعبدالحفيظ منصور5

قوه قضائيه/ستره محكمهرئيس، داراالنشاى شوراى عالى ستره محكمهعتيق اهللا رئوفى6

كار حقوقى شخصى/جامعه مدنىوكيل حقوقى/شركت خدمات حقوقى و مشورتى شجنساعق شجن7

مشاور اداره عامه، رياست اداره خدمات ملكى، كميسيون مستقل اصالحات ادارى و داكتر حشمت هاشمى8
كميسيون خدمات ملكىخدمات ملكى

حكومتدارى شهرىرئيس عمومى، رياست عمومى امور شهرى، اداره مستقل ارگان هاى محلىعبدالباقى پوپل9

بروكراسى/وزارت عدليهرئيس عمومى منابع بشرى، وزارت عدليهنجيب اهللا جامى10

بخش خصوصىمعاون اسبق پاليسى در اداره مستقل ارگان هاى محلى، سفير اسبق افغانستان در كانادابرنا كريمى11

حقوق بشر/جامعه مدنىكميشنر، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، تحليلگر حقوقىفريد حميدى12

حكومتدارى محلىمشاور معاون پاليسى و تخنيكى، اداره مستقل ارگان هاى محلىداكتر صبغت اهللا13

(Adaptive Leadership)3 مبتنى است. بر خالف يك رويكرد  روش تحليل مورد استفاده در اين پژوهش بر چهارچوب رهبرى وفقى 
شخصى/از درون به بيرون، اين چهارچوب از يك رويكرد سيستماتيك/از بيرون به درون به منظور به چالش كشيدن تحليل ها كار مى 
گيرد. از همين جهت، در عوض انگيزه ها، نيات يا گرايشات فردى، اين چهارچوب دنبال اين هدف است تا زمينه و گروه ها و ديدگاه 
هايشان را در محراق تحليل قرار دهد. اين رويكرد به چالش ها از لحاظ فنى يا وفقى نگاه دارد كه بسته به سطح پيچيدگى مسئله، 
ظرفيت موجود براى تعريف آن و مجموعه مهارت هاى نيازمند براى رفع آن، قابل رويارويى و حل مى باشند. در وضعيت هاى فنى، هم 
مسئله و هم راه حل آن تعريف مى شود. در وضعيت هاى وفقى، مسئله ويا راه حل يا راه حل هاى آن واضح نيست و از همين خاطر، 
راه حل سهلى براى رويارويى و حل آن مسئله وجود ندارد. اين وضعيت ها مستلزم يادگيرى متداوم است تا مسئله تعريف شود و راهى 
براى برون رفت از آن در يك روند كلى شناسايى شود كه طى آن، مقامات فنى و آنهايى كه از مسئله متأثر مى شوند، مسوليت رويارويى 

و حل آن مسئله را بر عهده گيرند.

3   براى معلومات بيشتر، نگاه كنيد به هايفتز، رونالد (Heifetz, Ronald)، رهبرى بدون پاسخ هاى سهل، كمبريج: چاپخانه بلكنپ/پوهنتون هاروارد، 1994.
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تحليل وضعيت فعلى. 2
از منظر اصالحات، چهار خصيصه عمده، زمينه كلى را در افغانستان مشخص مى كند.

آينده افغانستان به سازگارى با جهانى شدن و به نياز واقعى براى ايجاد روابط منطقه اى و بين المللى پايدار بستگى دارد. انكشاف 
افغانستان در آينده نيازمند اين امر است تا افغان ها در نقش رهبرى و همكاران بين المللى در نقش حمايتى قرار گيرند. بنابراين، همكارى 

متداوم جهان با افغانستان براى تداوم  پيشرفت  پايدار در اين كشور حياتى است.
پديده اصالحات در افغانستان حدودا يك قرن سابقه دارد. دموكراسى امروز برايند كوشش دوام دار هزاران مرد و زن از زمان شاه امان 
اهللا خان در سال 1919 است.4 جنگ شديد در دوره بعد از نجيب اهللا5 (1992-1996) و در وقت طالبان (1996-2001) مى تواند تاريك 
ترين دوره ها را در تاريخ افغانستان رقم زده باشد، اما توانمندسازى شهروندان از طريق اصالحات دموكراتيك به مراتب به ادوار پيش 

از سال 2001 برمى گردد.
سيستم اصالح اداره عامه در افغانستان تأكيد مفرطى بر بازده و تأكيد اندكى بر روندى دارد كه به بازده منتهى مى شود.6 در سطح 
عملياتى، اين امر مى تواند به وضعيتى بيانجامد كه در آن، قبل از وقت بر شاخص هاى قابل اندازه گيرى در بهبود ارايه خدمات تمركز 

شود، به جاى آن كه اجراى متداوم و تدريجى اصالحات در سيستم اداره عامه مد نظر قرار گيرد.
ناامنى، روابط قوى غيررسمى قدرت نسبت به  سيستم هاى رسمى حكومتدارى، فقدان رهبرى هدفمند و متعهد و نبود اجماع جامع 
ميان حكومت و جامعه بين المللى درباره الزمى ترين عناصر سيستم اداره عامه و ماهيت رابطه ميان آنها باعث آن شده است تا تحقق 
ماده 50 قانون اساسى  ايجاد يك سيستم قوى و سالم اداره عامه  اگر ناممكن نباشد، دشوار باشد. بنابراين، بايد به اصالح اداره عامه به 

عنوان يك روند درازمدت نگريسته شود.

وضعيت كلى افغانستان 2 .1
فقدان تحليل و شناخت درست از وضعيت كلى موجب شده است تا چالش هاى موجوده ى افغانستان در طى 12 سال گذشته به طرز 
خطرناكى سؤتشخيص شود. افغانستان با سه مجموعه از مسايل عمده روبروست: مسايل فنى كه مى تواند با استفاده از دانش، سيستم ها، 
مهارت ها و تخصص موجود افغان ها و همكاران بين المللى شان رفع شود؛ مسايل وفقى كه مستلزم روندهاى درازمدت، متداوم و پيگير 
تغيير وفقى در فرهنگ، سيستم هاى ارزشى، برداشت ها ازدين، رسوم، عادات و سلوك هاست؛ و مجموعه هاى تركيبى از مسايل فنى 
و وفقى كه مستلزم اتخاذ رويكردهاى درازمدت است، چون حل و پرداختن به اين قبيل مسايل به مراتب بيشتر از صرف 12 سال وقت 
نياز دارد. تأمل وسيع درباره كارهايى كه طى دهه گذشته انجام شده، نشانگر درك مجموعه اول چالش ها از جانب افغان ها و جامعه بين 
المللى است، اما راجع به مجموعه دوم مسايل يا درك اصال وجود نداشته يا درك اندكى موجود بوده است. پيامد نهايى اين بوده است كه 
كارهايى با نيات و مساعى درستى به منظور حل هر سه مجموعه از مسايل انجام شده، اما عواقب پيشبينى نشده اى را بار آورده است.7
زمينه ها و وضعيت ها، فعال كننده نقش ها، ديدگاه ها، منافع و مشوق ها است و درك آن براى اجراى موفقانه اصالحات كمال اهميت 

را دارد. آنچه در ذيل مى آيد، بعضى از خصوصياتى است كه وضعيت كلى افغانستان را تشكيل مى دهد:
افغانستان داراى جغرافيا ى دشوار  يعنى صعب العبور و اقليم متفاوت خيلى  گرم و يا خيلى سرد طاقت فرساى است كه دسترسى را 
در بعضى از موسم سال محدود ساخته  و ظهور  حكومت هاى موازى منطقه اى را تسهيل مى كند. على رغم افزايش سرسام آور اما 
ظاهرى8 شهرنشينى، افغانستان كماكان يك جامعه روستايى و ميراثى9 با اقتصاد عمدتًا زراعتى است.10 جامعه افغانستان داراى اقوام 
(Ethnic) متعددى است. هويت هاى پايين تر از سطح قوم نظير قبايل و طوايف بنياد صحنه سياسى و اجتماعى11 افغانستان را تشكيل 
مى دهد كه بعضًا از طريق منازعات خشونت بار بر سر قدرت يا منابع متبلور مى شود. جنگ داخلى 1992-1996 حول كشمكش هاى 
قومى بر سر قدرت مى چرخيد. مطالعه قومى كانديدان انتخابات رياست جمهورى سال 2014 نيز يادآور اين خصيصه اجتماعى است. 

4   "ديدگاهى كه من از آن براى مشاهده  تحليلى در افغانستان كار مى گيرم، 30 سال سابقه دارد. دموكراسى افغانستان دهه ها وقت گرفته است تا ايجاد شود. اما بافت اجتماعى از هم پاشيده است 
و از همين خاطر است كه ما در سال 2001 بازسازى را از هيچ آغاز كرديم". مصاحبه با فرد كليدى، داكتر شام الل بتيجا، مشاور ارشد رئيس جمهور، 28 دسمبر 2013.

5   داكتر نجيب اهللا از سال 1986 الى ماه اپريل سال 1991  تا زمانى كه مجاهدين و ساير نيروهاى شبه نظامى كابل را سقوط دادند، رئيس جمهور بود.
6   مصاحبه با فرد كليدى، داكتر حشمت هاشمى، مشاور اداره عامه، رياست اداره خدمات ملكى، كميسيون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملكى، 12 جنورى 2014.

7   اين تحليل بر اساس چهارچوب رهبرى وفقى مبتنى است. براى معلومات بيشتر، نگاه كنيد به هايفتز، رونالد، رهبرى بدون پاسخ هاى سهل، كمبريج: چاپخانه بلكنپ/پوهنتون هاروارد، 1994.
8   ”آنچه ما امروز با آن مواجه هستيم، شهرنشينى واقعى نه، بلكه تورم شهرى است”. مصاحبه با فرد كليدى، عبدالغفور ليوال، رئيس مركز مطالعات منطقه اى، 30 دسمبر 2013. بايد يادآور شد كه 
ديدگاه هاى متضادى در اين باره موجود است. ديويد سيدنى، يك دستيار اسبق معاون وزارت دفاع امريكا از گزارش اخير استخبارات ملى اين كشور به علت ناديده گرفتن ”تغيير نفوس از قريه به شهر و 

نسل جوان رو به ظهور” انتقاد كرد. شريف اميرى، گزارش استخبارات امريكا رد شد، طلوع نيوز، 4 جنورى 2014.
9   مصاحبه با فرد كليدى، شفيق احمد قارى زاده، معاون پاليسى، وزارت ماليه، 4 جنورى 2014 و حبيبه سرابى، والى اسبق باميان و در حال حاضر كانديد معاون رئيس جمهور در انتخابات رياست 

جمهورى 5 اپريل 2014، 2 جنورى 2013.
10   زراعت بخش كلى رشد افغانستان را به خود اختصاص مى دهد و حدودا 70 درصد نفوس كشور در مناطق روستايى زندگى مى كنند و از طريق زراعت امرار معاش مى كنند، اما زراعت تنها 30 

درصد از توليد ناخالص داخلى (GDP) افغانستان را تشكيل مى دهد. ”به سوى خوداتكايى  چشم انداز ستراتيژيك براى دهه تحول”، حكومت افغانستان.
11   فليكس كونتچ (Felix Kuntzsch)، ”راه پر پيچ و خم افغانستان به سوى مدرنيته: عوامل غيردولتى و هويت هاى اجتماعى-سياسى در روند دولت سازى و ملت سازى”، جوالى 2008، 21.
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7 حكومتدارى در افغانستان معرفى مختصر

نفوس افغانستان تقريبا صد در صد مسلمان هستند، اما يك اقليت هندومذهب كوچك نيز در اين كشور وجود دارد كه نمايندگانى كه با 
اكثريت آرا انتخاب شده اند، هنوز آماده نيستند تا از آنها در پارلمان استقبال كنند و برايشان كرسى اى تخصيص بدهند.12 بنابراين، هر 
گونه سهم گيرى و ابتكار عمل در افغانستان بايد نقش دين13 و تفسيرهاى محلى از دين14 را به عنوان مبنايى براى درك بينش ها و 

رفتارهاى عمومى اى مانند زن ستيزى مد نظر قرار دهد.
به گفته سازمان ملل متحد، 50 درصد از نفوس افغانستان زير سن 18 سال قرار دارند و 68 درصد از نفوس زير سن 25 سال قرار دارند.15 
نظام اقتصادى اى كه خودكفا نيست و به كمك هاى خارجى وابسته است، نمى تواند فرصت هاى پايدارى را براى اين قشر سنى تامين 
كند و در نتيجه، جوانان به  نسبت استفاده جويى سياسى بيشتر آسيب پذير مى شوند. افزون بر اين، اطفال معموًال سيستم  و بينش 
هاى ارزشى خود را از والدين، خانواده، اقارب، مكتب، محله و جامعه كسب مى كنند. به علت مهاجرت گسترده و ديگر تجربه هاى تكان 
دهنده به شمول رفتار تبعيض آميز يا افت ناگهانى جايگاه اجتماعى يا رفاه اقتصادى، نسل نو افغانستان  نسل جنگ و مهاجرت  سيستم 
ارزشى خود را از طريق زنجيره هاى ارزشى اى به دست آورده است كه در بسيارى از سطوح منقطع است. نتيجه عبارت است از عدم 
اتفاق نظر راجع به ارزش ها و قوانين، ضعف در ظرفيت احترام به ارزش ها و رعايت قوانين و غير قابل پيشبينى بودن رفتار. دسترسى بى 
سريع و سابقه به تكنالوژى و تماس با جهان خارج و مواجه شدن با تجارب و ارزش هاى خارجى، اين نسل را در عين زمانى كه تبديل 
به يك سرمايه سودمند مى كند، به يك ريسك هم مبدل مى كند.16 ترس هاى17 مرتبط با خروج نيروهاى خارجى در سال 2014 و 
كاهش كمك هاى انكشافى، به اين احتماالت مى افزايد  كه تعداد انبوهى از جوانان بيكار و خشمگين دنبال اين يا آن رهبر را بگيرند، 

به سرك ها بريزند و به طور بالقوه اى آشوب بر پا كنند.
جامعه افغانستان مردساالرانه است. نقش هاى جنسيتى به طرز سختگيرانه و محدود كننده اى تعريف شده است. مردان و مردانگى با 
خصائلى چون اقتدار، غيرت، كنترول، قدرت، نفوذ، رهبرى، ظرفيت و حتى خود انسانيت گره خورده اند. زنان منزلت درجه دومى دارند و 
در سراسر زندگى شان در قبال مردان پاسخگو مى باشند. كتب درسى مكاتب حاوى پند و اندرزهايى است كه به خوانندگان توصيه مى 
كند تا به زنان اعتماد نكنند و رازهايشان را با آنها شريك نسازند.18 تفسير محلى دين به مجازات جسمانى زنان مشروعيت مى بخشد 
و آنها را ملزم مى كند تا از مردان فاميل هايشان اطاعت كنند. گرچه تغييرى ظاهرى در اين نگرش ها در ميان مردم شهرنشين به 
مالحظه مى رسد، اما اين تغيير عمدتًا ناشى از يك رويكرد بقاگرايانه يا فشار همسن و ساالن است تا  جريان موج تغيير دهنده  ژرف 

در باورها و اذهان مردم.19
منزلت  دارايى،  ثروت،  چون  اى  غيررسمى  منابع  از  يا  قدرت  رسمى  هاى  منصب  از  يا  كه  است  اقتدار  رهبرى،  معنى  افغانستان،  در 
اجتماعى، آگاهى دينى، تعداد پيروان و شكوه ظاهرى موجوديت يك فرد كه در سبك زندگى اش تبلور مى يابد، نشأت مى گيرد. 
شوند،  توانمند  حكمرانى  براى  آنان  كه  طورى  شده است،  نگريسته  آنها  اقتدار  حيث ارتقاى  به  مردان  ميان  در  رهبرى  ظرفيت  رشد 
مهارت هاى استداللى و ترغيبى آنها گسترش يابد و ظرفيت آنها براى جذب مستمعان بيشتر و در نتيجه پيروان بيشتر تحكيم شود. 
رشد ظرفيت رهبرى زنان براى اكثريت يك مفهوم نارسا است، زيرا زنان ندرتًا با اقتدار ربط دارند. شمارى از زنان در منصب هاى 
ارشد اقتدار قرار دارند، اما به آنها طورى نگريسته مى شوند كه متكى به مشاوران مرد هستند، يعنى اين مردان هستند كه در واقعيت 

تصميم گيرنده مى باشند.
فرضيه نا درست كه افغانستان يك كشور پسامنازعه است 20 ، باعث آن شده است تا نقش جنگ متداوم در اكثر نقاط افغانستان و 
تأثيرات آن بر اقتصاد، حاكميت قانون، عدالت و ارايه خدمات عامه مورد اغماض قرار گيرد. بنابراين، تحليل مقايسه اى قضيه افغانستان 
با كشورهاى پسامنازعه و كسب نتيجه گيرى هاى آمارى مى تواند داده هايى را ارايه دهد، اما اين داده ها لزومًا سودمندى عملى ندارد.

 ،(Fabrizio Foschini) 12   در تاريخ 14 دسمبر 2013، ولسى جرگه فرمان رياست جمهورى در خصوص اختصاص كرسى اى براى اقليت هاى هندو و سيك در شوراى ملى را رد كرد. فبريزيو فوشينى
http://www.afghanistan-analysts.org/a-lost- ،2013 يك فرصت از دست رفته؟ هندوها و سيك ها كرسى هاى ريزرف شده را كسب نكردند" شبكه تحليلگران افغانستان، 16 دسمبر"

./occasion-hindus-and-sikhs-do-not-get-a-reserved-seat-in-parliament

13   "اصالحات پايدار در زمينه عدالت انتقالى در افغانستان شديدا از رسم اسالمى يك چشم در عوض يك چشم متأثر است، بر خالف فرهنگ عفو و بخشش در افريقاى جنوبى كه بر مسيحيت 
مبتنى است." مصاحبه با فرد كليدى، داكتر بتيجا.

14   نظيف شهرانى، "بديل هاى افغانستان براى صلح، حكومتدارى و توسعه"، مركز بين المللى نوآورى در عرصه حكومتدارى، آگست 2009، 6.
http://www.undp.org.af/whoweare/undpinafghanistan/Projects/dcse/ 15   معلومات اخذ شده از گزارش ساالنه 2008 برنامه مشترك ملى جوانان، قابل دسترس در نشانى

prj_youth.htm (دسترسى در تاريخ 6 جنورى 2014).

16   مصاحبه با فرد كليدى، داكتر بتيجا.
17   ديدگاه هاى مخالفى در اين باره وجود دارد. براى برخى ها، سال 2014 فرصتى است براى خويشتندارى در هزينه ها و تالشى است براى برقرارى توازن ميان سطوح درآمد و مصرف. مصاحبه 

با فرد كليدى، داكتر بتيجا.
18   مصاحبه با فرد كليدى، ليوال و مشاهده شخصى نويسنده به عنوان يك متعلم در معارف افغانستان.

19   مصاحبه با فرد كليدى، ليوال.
20   گزارش 2011 مجمع عمومى سازمان ملل متحد و مصاحبه با فرد كليدى، سرابى.
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در روى كاغذ،21 حكومت افغانستان ظاهر يك دولت انكشاف يافته و متمركز را دارد، اما در واقعيت اين حكومت داراى هسته حكومتدارى 
عرفى و ميراثى است كه دگرگونى آن با رويكرد متمركز بر مركز22 و سريعى كه از آن در جريان 12 سال گذشته كار گرفته شده، بسيار دشوار 
است، با وجود اين كه "نسل جديدى" از تكنوكرات هاى افغانستان مشاركت فزاينده اى در اين رويكرد داشته اند. به زعم برخى ها، دولت 
افغانستان يك نظم سياسى دورگه اى (hybrid) است كه هسته آن را حكومتدارى عرفى تشكيل مى دهد و اين امر لزوماً نشانگر شكنندگى يا 
ضعف دولت نيست.23 ابتكارات ظرفيت سازى كه بر حمايت از طرح پاليسى و آموزش فنى تمركز دارد، طور بايد و شايد كامياب نبوده است.24 
فقدان يا كمبود ارايه خدمات عامه مؤثر توام با فساد ادارى باعث آن شده است تا مكانيزم هاى حكومتدارى موازى در سطح محلى احيا شود. 
طالبان به عنوان يك جريان شورشى بر چنين وضعيتى اتكا دارند و اين خالء حكومتدارى را با موفقيت پر مى كنند. درك دورگه بودن نظم 

سياسى افغانستان  يعنى نهادهاى حكومتدارى رسمى و غيررسمى  بايد در محراق توجه اصالحات ادارى قرار گيرد.25
هسته حكومتدارى افغانستان داراى ماهيت فيودالى است كه در روستايى و زراعتى بودن صنعت و نفوس اين كشور آشكار است. عوايد 
حكومت از ديرباز متكى به جمع آورى ماليات از دهاقين وكمك هاى خارجى بوده است، به جز در جريان حكومت امان اهللا خان كه 
حكومت براى افزايش عوايد از طريق ماليات مستقيم26 دست به كار شد  امرى كه در نهايت به سقوط اين حكومت انجاميد - و حكومت 
بعد از سال 2001،  نمى خواست چنين ريسكى را متقبل شود. مساعدت خارجى به حكومت مركزى اين موازنه را بر هم زد، اما، همان 
طور كه بعضى ها اظهار داشته اند،27 رفتار رانت جويانه (rent-seeking) حكومت را تجديد نكرد. پول هنگفتى كه از رهگذر مساعدت 
نظامى بين المللى وارد كشور شد، عمدتًا از طريق تيم هاى بازسازى واليتى (PRTs) به دست دالالن منطقه اى قدرت افتاد.28 با در نظر 
داشت ضعف حكومت مركزى و قوت رهبران منطقه اى، امداد بين المللى بيشتر به سود رهبران منطقه اى مفيد تمام شد و نه تنها 
خدمتى به تحكيم حكومت مركزى نكرد، بلكه حكومت مركزى را بيش از پيش از لحاظ اجتماعى، سياسى و اقتصادى تضعيف كرد. 
ادامه روند امداد  بى حساب و كتاب خارج از چوكات بودجه دولت ، كمكى به تبديل افغانستان به يك اقتصاد خودكفا نخواهد كرد، به 
خصوص اينكه اگر ماهيت تاريخى وابستگى دولت به حمايت خارجى را مد نظر قرار دهيم. بر عالوه، اقتصاد شكوفا به تجارت و سرمايه 
گذارى متكى است و بانك جهانى در گزارش سال 2010 خود ظرفيت افغانستان در حمايت از سرمايه گذاران را در يكى از پايين ترين 

سطوح در جهان ارزيابى كرده است.29
روند تصميم گيرى در افغانستان مقتدرانه و از باال به پايين است. مردان به خصوص مردان ريش سفيد يا مردانى كه در موقعيت هاى 
رسمى يا غيررسمى قدرت قرار دارند، اغلبًا در رأس هرم تصميم گيرى جا دارند و از همين رو، تصميم گيرندگان اصلى مى باشند. زنان، 
جوانان، اقليت ها، مردم مستضعف و عامه مردم در قاعده اين هرم موقعيت دارند. اصول حكومتدارى خوب نظير پاسخگويى از پايين به 
باال، شفافيت، دسترسى به معلومات و مو جوديت فضاى باز در نقطه تقابل با اين مكانيزم هاى حكومتدارى غيررسمى قرار دارد. عدم 

درك جامع از ماهيت دوگانه نظام حكومتدارى30 مى تواند به سؤتشخيص چالش ها منجر شود.
زمينه حكومتدارى افغانستان دربرگيرنده جناح هاى مختلف است كه داراى ديدگاه هاى مختلفى راجع به چهارچوب هاى نهادى، پاليسى 
و حقوقى هستند. ديناميك قدرت، ماهيت روابط ميان نهادى و درون نهادى را تعيين مى كند. اصالح و انكشاف بيانگر اقداماتى است 
كه اين روابط را با بر هم زدن موازنه نظام تغيير مى دهد و در نتيجه، همه جناح ها را متأثر مى سازد و زمينه اى را براى رقابت بر سر 
منابع  به خصوص كمك هاى خارجى  مساعد مى كند كه اين امر ماهيت و مسير تغيير را شكل مى دهد. اتخاذ يك رويكرد كوتاه مدت 
به انكشاف مى تواند روندى از تغيير شديد و بى رحمانه اى را به جريان اندازد كه توام با رقابت سخت باشد. اگر اين روند به خودى خود 
يك انقالب نباشد، افغانستان طى 12 سال گذشته يك روند تغيير شديد را پشت سر گذاشته است كه با رقابت جدى ميان جناح هاى 
داراى ديدگاه هاى مختلف و اغلبًا مخالف بر سر تقسيم منابع توام بوده است كه جامعه بين المللى آن را از طريق مكانيزم هاى خارج از 

بودجه دولت وطور  مستقيم تمويل كرده است.  نتيجه اين روند افزايش بى سابقه فساد ادارى بوده است.

21   مصاحبه با فرد كليدى، داكتر بتيجا.
22   مصاحبه با فرد كليدى، قارى زاده.

23   فولكر بوئگه، ان براون و كوين كلمنتس (Volker Boege, Anne Brown and Kevin Clements)، "نظام هاى سياسى دورگه و نه دولت هاى شكننده". مرور صلح، مجله اى در باب 
عدالت اجتماعى، 2009.

24   يك فعال جامعه مدنى از واليت قندز و يك كارمند ارشد حكومتى از واليت پروان كه نمى توانستند محتواى يك آموزش قبلى را به ياد آورند: "من آن قدر در برنامه هاى آموزشى اشتراك كرده 
ام كه حاال ديگر هرگز نمى توانم آنها را به ياد آورم".

25   بوئگه، براون و کلمنتس، ۲۰۰۹.
26   ويلمن وركورن و برتين كمفوئيس (Willemijn Verkoren and Bertine Kamphuis)، "دولت سازى در يك دولت رانتير: چطور پاليسى هاى توسعه در ترويج دموكراسى در افغانستان 

ناكام مانده اند"، انستيتوت بين المللى مطالعات اجتماعى، 2013.
http://dx.doi.org/10.1080/02 دولت سازى در افغانستان: يك اقدام متناقض"، مجله آسياى مركزى، 32:3، 271-286، قابل دسترس در نشانى" ،(Astri Suhrke) 27   استرى سوركه

.634937.2013.834715

28   كالين كوكمن و كرولين ودهمز (Colin Cookman and Caroline Wadhams)، "حكومتدارى در افغانستان: نگاه به آنچه از خود به ميراث مى گذاريم"، مركز پيشرفت امريكايى، مى 2010، 29.
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/ 29   بانك جهانى،"انجام دادن تجارت: اصالحات در شرايط دشوار"، 2010، قابل دسترس در اين نشانى

.Documents/Annual-Reports/English/DB10-FullReport.pdf

30   بيرد، ويليام اى.، گرى ميالنته و كنت انيه (Byrd, William A, Gary Milante and Kenneth Anye)، ”رويكردى نوين در شناخت گذار افغانستان: مقايسه با تجربه بين المللى در زمينه 
هاى پسامنازعه“، انستيتوت صلح اياالت متحده، 2013.
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دستگاه تصميم گيرى ملى توسط نخبگان غارتگر جاافتاده اى كنترول مى شود كه طى 12 سال گذشته در هنر سؤاستفاده از نظام به 
سود شخصى و به زيان منافع عامه به كمال رسيده اند.31 انتخابات رياست جمهورى سال 2014 كه طى آن براى اولين بار قدرت سياسى 
از يك رئيس جمهور منتخب به يك رئيس جمهور منتخب ديگر انتقال يافت، مى تواند ريسك دسترسى محدود به قدرت را در ميان 
برخى از رقبا32 دست كم از لحاظ تعداد و مدت دوره مقام هاى منتخب القا كند و بدين وسيله الگوهاى رفتارى مفسدانه را تشديد كند. 
ارزش ها و رفتار استفاده جويانه رهبرى ارشد كه توقع مى رود تا با جايگزينى ثروت معدنى در عوض امداد خارجى در سال هاى پيشرو 
ادامه يابد، موجب آن شده است تا اصالحات ادارى فاقد مؤثريت باشد. اگرچه اين وضع محدود به افغانستان نمى شود، اما اين دسته از 
نخبگان غارتگر چالش جدى اى در برابر عوامل خارجى اى هستند كه بايد با اين نخبگان سروكار داشته باشند و تأييد آنها را قبل از 
كاربرد منابع فنى يا مالى به دست آورند. در چنين زمينه اى، ما نمى توانيم توقع اين را داشته باشيم كه دولت سازى سالم باشد  چنين 
نتيجه گيرى اى در ستراتيژى انكشاف ملى افغانستان (ANDS) در سال 200833 و در اظهارات دفتر كميشنر عالى حقوق بشر سازمان ملل 
متحد (OHCHR) در سال 2010 انعكاس يافته است.34 اين مقاله در قسمت راجع به رابطه ها ميان اداره، نظام عدلى و مسايل به هم تنيده 

به بررسى مفصل تر نخبگان غارتگر پرداخته است.
در سطح عالى ترى از تفكر نظرى، دستگاه تصميم گيرى بين المللى جدا فاقد هماهنگى بوده است و نمايانگر وضعيتى است كه در 
آن عملكرد ناكارا است و با گذشت زمان اثرات تخريبى آن به علت مسايل عميق ترى كه اغلبًا به آنها اذعان نمى شود، بيشتر شده 
است. ناكامى تالش هاى مكرر براى هماهنگ سازى تمويل كنندگان از طريق مثال "جلسات هماهنگى تمويل كنندگان" تحت بخش 
حكومتدارى كه مشتركًا توسط هيأت مساعدت سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) و اداره مستقل ارگان هاى محلى (IDLG) برگزار 
مى شود، نشانگر مسئله عميق ترى است كه اين جلسات توان حل آن را ندارد. در محراق اين مسئله، تضاد بين دو ديدگاه راجع به اصالح 
و انكشاف نهفته است: ديدگاه امريكايى و ديدگاه اروپايى كه از لحاظ رويكردشان به منابع مالى و اجراى برنامه ها از يكديگر تفاوت 
دارند. ديدگاه امريكايى يك رويكرد نسبتًا سخاوتمندانه اى به ارايه كمك ها و كاربرد يك روش سريع در اجراى برنامه ها داشته است، 
اما ديدگاه اروپايى به مصرف محتاطانه پول و اجراى برنامه هاى درازمدت گرايش داشته است. اين تفاوت همچنين در تمركز برنامه 
هايى هويداست كه از اين دو ديدگاه متأثر بوده است. مساعى امريكا در زمينه انكشاف عمدتًا تمايل به اتخاذ اقداماتى داشته است كه 
بتواند نتايج ملموس و از لحاظ فزيكى قابل اندازه گيرى را به بار آورد، اما مساعى اروپايى در اين باره بيشتر متمايل به انجام اصالحات 
به اصطالح نرم است كه شامل آزادى هاى اساسى نظير آزادى بيان و حقوق بشر و ساير عرصه ها مى شود. به صورت ايده آل، اين دو 
ديدگاه بايد مكمل يكديگر باشد، اما در جريان 12 سال گذشته اين رويكرد امريكايى بوده است كه اكثراً استيالطلب بوده است. اين كه 
پژوهش هاى اخير35 به شمول مقاله حاضر به طور فزاينده اى بر ضرورت تغيير رويه تأكيد داشته است، نشاندهنده رقابت بنيادى ميان 

اين دو جهان بينى راجع به اقدامات جارى در عرصه انكشاف در افغانستان است.
احتمال مى رود كه اين روندها ادامه يابند، همان طور كه زمينه پس از سال 2014 حاكى است از: كاهش قريب الوقوع حضور ناتو، 
كاهش امداد در عرصه انكشاف، انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى واليتى در اپريل 2014 و متعاقبًا انتخابات پارلمانى سال 2015، 
روند نامعلوم صلح و مصالحه، كاهش قريب الوقوع آب و منازعات ناشى از آن36 به خصوص در مناطق مرزى با پاكستان و ايران، اثرات 

روزافزون تغيير اقليمى، رشد سريع و متداوم نفوس و ظهور نسل جديد افغانستان در بخش عامه، بخش خصوصى و جامعه مدنى.

31   مصاحبه با فرد كليدى، ليوال.
32   وركورن و كمفوئيس، 2013.

33   ”نهادهاى نامؤثر به شمول محيط اقتصادى دست و پاگير، ضعف در حكومتدارى محلى و ارايه خدمات، فساد ادارى، ضعف در برنامه ريزى تامين اجتماعى و بى انصافى هاى اجتماعى” از جمله 
مهم ترين عوامل فقر در افغانستان به شمار مى رود.

34   دفتر كميشنر عالى حقوق بشر، ”ابعاد حقوق بشرى فقر در افغانستان"، 2010: براى سياستمداران فاسد، ”منافع شخصى بر منافع عمومى تقدم دارد ”، مردم مستضعف شده اند و  ”نفوذ محدودى 
دارند تا تصميم گيرندگان امور در حكومت نيازهاى آنها را كًال در نظر گيرند و رفع كنند ” و  ”حمايت جامعه بين المللى از مقامات افغانى كه اعتماد مردم خود را ندارند، بيش از پيش ساختارهاى سياسى 

استفاده جويانه، ناكارآمد و فاسد را پابرجا ساخته است ”.
35   مقاله استرى سوركه تحت عنوان  ”دولت سازى در افغانستان: يك اقدام متناقض” كه در خزان سال 2013 نشر شد، نمونه اى از تقاضاى اكادميك براى نياز به تغيير ديدگاه هاست.

http://world.time.com/2012/12/02/what-iran-and- 36   مجيب مشعل، ” ايران و پاكستان از افغان ها چه مى خواهند: آب”، مجله تايم، 2 دسمبر 2012، قابل دسترس در نشانى
.pakistan-want-from-the-afghans-water
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نگاه كلى به چهارچوب حقوقى. 3
نظر به الگوى تصميم گيرى از باال به پايين و وابستگى افغانستان به قدرت هاى غربى، ابتكارات در راستاى اصالحات حقوقى بعد از 
سال 2001 اكثراً منعكس كننده ارزش هاى اجتماعى افغانستان نبوده و اثرات غيرمفيدى را از خود بر جاى گذشته كه ظرفيت نظام را 
براى كنار آمدن با مبانى حقوقى افغانستان يعنى شريعت اسالمى و عنعنات متأثر كرده است. نتيجه آشكار اين وضعيت، گسست ميان 
اصالحات حقوقى و قابليت اجرايى اين اصالحات در ساحه عمل بوده است.37 چهارچوب حقوقى كنونى كه مبتنى بر قانون اساسى سال 
2004 است، محصول دوگانه حقوق مدنى و شريعت است و از همين بابت، نظر به منبع تفسير، داراى تضادهاى ريشه اى است.38 قوانين 

قبلى در صورتى كه ناقض قانون اساسى يا مكلفيت هاى بين المللى افغانستان نباشد يا ملغى اعالم نشده باشند، نافذ مى باشند.39

قوانين عمومى 3 .1
قانون اساسى: قانون اساسى كه 12 فصل و 162 ماده دارد، افغانستان را به حيث يك جمهورى اسالمى، مستقل، واحد و يكپارچه 
تعريف مى كند. ماده 3 تمام چهارچوب هاى حقوقى را منوط به رعايت اصول اسالمى مى كند، حال آن كه ماده 7 حكومت را ملزم 
به رعايت اعالميه جهانى حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد، معاهدات بين المللى و كنوانسيون هاى حقوق بشرى اى مى كند كه 

كشور به آنها ملحق شده است. ماده 10 سرمايه گذارى خصوصى 
را بر اساس اقتصاد بازار تشويق مى كند. فصل 2 (مواد 59-22) 
حاوى حمايت هاى حقوقى به منظور حمايت از كليه حقوق اساسى، 
انتخاب  و  كردن  انتخاب  حق  آزادى،  و  زندگى  حق  بيان،  آزادى 
شدن، حق محاكمه عادالنه و برگزارى اجتماعات، مصونيت ملكيت 
تحصيل  و  تعليم  حق  شخصى،  مراسالت  محرميت  و  تعرض  از 
رايگان و خدمات صحى، پاسخگو ساختن حكومت و منع شكنجه 
و تبعيض و كار اجبارى است. لويه جرگه قانون اساسى تنها مرجع 
باصالحيت براى تعديل قانون اساسى است (ماده 111) كه اين، به 
نظر برخى ها، يك شرط سختگيرانه است، زيرا تدوير لويه جرگه 
قانون اساسى از لحاظ فنى، تداركاتى، امنيتى و مالى دشوار است.40
                                                                                                                                                      

                                                                          نمايندگان لويه جرگه قانون اساسى
قانون تشكيالت اساسى دولت: اولين قانون تشكيالت اساسى دولت، 43 سال پيش وضع شده بود. مسوده اصالح شده اين قانون 
از اوايل سال 2008 در پارلمان بالتكليف مانده است.41 بر طبق اين قانون، دولت شامل حكومت (قوه مجريه)، شوراى ملى (قوه مقننه) 
و قوه قضائيه است و رئيس جمهور در رأس قواى سه گانه دولت قرار دارد. تعداد معاونان رياست جمهورى به دو معاون محدود شده، اما 
تعداد وزراى مشاور به صالحديد رياست جمهورى منوط شده است. دولت متمركز است و قوه مجريه شامل 25 وزارتخانه مى شود.42 قوه 
مقننه داراى دو مجلس است و مسول قانونگذارى، تأييد معاهدات بين المللى و ايجاد، تغيير و از ميان برداشتن واحدهاى ادارى (وزارتخانه 
ها) مى باشد. قوه قضائيه مستقل است و متشكل از ستره محكمه، محاكم استيناف، محاكم ابتدائيه و رياست عمومى ادارى و رياست 
هاى مركزى مى باشد. حكومتدارى محلى دربرگيرنده واليات و ولسوالى ها مى باشد كه در آن والى ها از قوه مجريه نمايندگى نموده 
و تمام ادارات محلى و رياست هاى مربوط به وزارتخانه ها را رهبرى مى كنند. افغانستان 34 واليت و 34 شوراى واليتى دارد. شاروالى 
ها مسول حكومتدارى شهرى هستند و مطابق به قانون شاروال ها و اعضاى شوراهاى شهرى از طريق انتخابات آزاد، عادالنه، مستقيم 
و سرى انتخاب مى شوند. قسمت اين مقاله راجع به رابطه ها ميان اداره و نظام عدلى با تفصيل بيشترى به بحث در مورد تأثيرات اين 

قانون و عدم اجراى آن مى پردازد.

37   استرى سوركه و كايا بوركگروينك (Kaja Borchgrevink)، ”مذاكره پيرامون اصالح بخش عدلى در افغانستان“، مجله جرم، قانون و تغيير اجتماعى، مارچ 2009، جلد 51، شماره 2، 230-211.
38   ماده 3 قانون اساسى اين امر را الزامى مى كند تا تمام چهارچوب هاى حقوقى با اسالم انطباق داشته باشد، حال آن كه مواد 2 و 7 قانون اساسى مؤيد آزادى دين است.

39   افغانستان ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، كنوانسيون بين المللى رفع هر نوع تبعيض نژادى، كنوانسيون بين المللى رفع هر نوع 
تبعيض عليه زنان، كنوانسيون منع شكنجه و رفتار غير انسانى و جزا هاى تباه كننده،  كنوانسيون حقوق طفل و كنوانسيون اشخاص داراى داراى معلوليت را تصويب كرده است.

40   مصاحبه با فرد كليدى، عبدالحفيظ منصور، نماينده پارلمان، 6 جنورى 2014.
41   ولسى جرگه، مسوده قانون را در تاريخ 17 سپتمبر 2007 تأييد كرد. مشرانو جرگه اين قانون را در تاريخ 26 فبرورى 2008 به ولسى جرگه برگشت داد.

42   امور خارجه، دفاع ملى، امور داخله، ماليه، عدليه، معارف، تجارت و صنايع، فوايد عامه، فرهنگ، جوانان و جهانگردى، صحت عامه، زراعت و آبيارى، اقتصاد، معادن، مخابرات، احيا و انكشاف دهات، 
تحصيالت عالى، انرژى و آب، ترانسپورت و هوانوردى، مهاجرين و عودت كنندگان، امور زنان، حج و اوقاف، سرحدات و امور قبايل، انكشاف شهرى، كار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين، مبارزه با مواد مخدر.
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اداره 3 .2
قانون خدمات ملكى: هدف از اين قانون كه به قانون كميسيون اصالحات ادارى و خدمات ملكى (IARCSC) نيز موسوم است، ايجاد 
يك سيستم سالم اداره عامه از طريق اجراى اصالحات و تعريف وظايف خدمات ملكى است كه شامل مديريت، تنظيم و ارايه خدمات 
حكومتى، طرح پاليسى و خدمات مشورتى و طرح و اجراى قوانين، فرامين و ساير مقررات مربوطه مى شود. اين قانون، كاركن خدمات 
ملكى را به حيث فردى تعريف مى كند كه از جانب حكومت به منظور انجام "فعاليت هاى اجرايى و ادارى دولت" موظف شده باشد 
و كميسيون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملكى را در رأس خدمات ملكى، مسول "تنظيم، اصالح، طرح و تطبيق پاليسى هاى 
سيستم اداره عامه"،43 مستقل و مستقيمًا پاسخگو در مقابل دفتر رياست جمهورى (رئيس جمهورى و معاونين رياست جمهورى) قرار 
ملكى  خدمات  اداره  است:  فرعى  نهاد  چهار  دربرگيرنده  ملكى  خدمات  و  ادارى  اصالحات  مستقل  كميسيون  ساختار  دهد.  مى 
(مسول طرح پاليسى و نظارت بر اجراى آن)، بورد تعيينات خدمات ملكى (مسول شناسايى و پيشنهاد براى استخدام، تقرر، ترفيع 
بر  نظارت  و  جمهور  رئيس  تأييد  با  ملكى  خدمات  رتبه  عالى  كاركنان  به  مربوط  امور  ديگر  و  تقاعدى  پرداخت  تقاعد،  تبديلى،  مقام، 
تعيينات در وزارتخانه ها)، بورد رسيدگى به شكايات خدمات ملكى (مسول دريافت، رسيدگى و نظارت بر اجراى تصاميم بورد 
در وزارتخانه ها) و داراالنشاى اصالحات ادارى (مسول انجام فعاليت هاى مربوط به امور اجرايى، مالى و ادارى تحت صالحيت 

رئيس مطابق با طرزالعمل هاى مربوطه و نظارت بر اجراى برنامه ها، پروژه ها و فعاليت هاى اصالحات ادارى).
قانون كاركنان خدمات ملكى: اين قانون كه مبتنى بر ماده 50 قانون اساسى است و به منظور بهبود ارايه خدمات عامه و اجراى 
اصالحات در اداره عامه وضع شده است و در حال حاضر تحت تجديدنظر قرار دارد، امور مربوط به كاركنان خدمات ملكى (دائمى و قراردادى) 
مستقل،  هاى  كميسيون  مستقل،  عمومى  هاى  رياست  سارنوالى،  لوى  ها،  وزارتخانه  تمام  در  استخدام  هاى  طرزالعمل  شمول  به 
تشبثات عامه، دفاتر ادارى هر دو مجلس پارلمان، دفتر ادارى قوه قضائيه به استثناى تقررى هاى نظامى، تعيين قضات و استخدام معلمان 
را تنظيم مى كند. اين قانون رتب (1-8)، قدم (1-5) و شرايط استخدام هر يك از سلسله مراتب ادارى را تعريف مى كند كه در كل براى 
رتبه 1 (رئيس عمومى) فراتر از داشتن درجه ليسانس و تجربه چهار سال كار در زمينه مربوطه را الزامى نمى كند. از كاركنان خدمات 
ملكى انتظار مى رود تا بر اساس اليحه وظايف شان (ToR)، برنامه كارى ساالنه (AWP) و ديگر قوانين و مقررات نافذه اجراى وظيفه كنند. 
ارزيابى عملكرد آنها مبتنى بر اليحه وظايف، برنامه كارى ساالنه و گزارش ساالنه است. اين قانون امتيازات كاركنان خدمات ملكى نظير 
معاش، اضافه كارى، رخصتى ساالنه و مريضى، رفاه و صحت، فرصت هاى آموزشى داخل خدمت و حق استعفا را بر مى شمارد. اين 
قانون از كاركنان خدمات ملكى در برابر بركنارى اجبارى يا بى بنياد و از آزار و اذيت جنسى، اخالقى و روانى در محل كار حمايت مى كند.
قانون كار: اين قانون كه مبتنى بر ماده 48 قانون اساسى است، كار اجبارى را منع مى كند و وظايف، حقوق، امتيازات و تامين اجتماعى 
ماموران و كاركنان اعم از مرد و زن را در تمام وزارتخانه ها، سازمان هاى حكومتى يا غيرحكومتى، كميسيون هاى مستقل، شركت 
هاى تجارتى عمومى و خصوصى و سازمان هاى بين المللى فعال در افغانستان را كه در آن ماموران و كارمندان مشغول كار توليدى يا 
خدماتى مى باشند، تصريح و تنظيم مى كند. اين قانون بر افراد (افغان يا اتباع خارجى) كه در خارج در مأموريت هاى ديپلوماتيك يا ديگر 
دواير دولتى افغانستان كار مى كنند و نيز بر افراد (افغان يا خارجى) كه بنا بر قراردادهاى قبلى يا بدون قرارداد، جواز كار در افغانستان 
را كسب كرده يا مى كنند و در دواير دولتى، مختلط يا خصوصى استخدام شده اند يا در سازمان هاى بين المللى داخلى يا خارجى در 
داخل كشور كار مى كنند، قابل تطبيق است. اين قانون از حق معاش، عدم تبعيض و رخصتى بامعاش حمايت و دولت را ملزم مى كند 
تا كنوانسيون هاى بين المللى اى كه افغانستان به آنها الحاق شده و يا ميشود و ديگر معاهدات و معيارهاى سازمان هاى بين المللى 
را در خصوص كار و اشتغال رعايت كند. اين قانون ماهيت، انواع و شرايط ختم قرارداد شغلى را تعريف و از حق تقرر مجدد و تقاعدى 
محافظت مى كند. بر اساس اين قانون، ساعات كارى به 40 ساعت در هفته محدود شده است. بر عالوه، ساعات كارى براى زنان باردار 
و جوانان 15-18 ساله، 35 ساعت در هفته و براى كارگران مشغول كارهاى زيرزمينى يا شرايط مضر به صحت، 30 ساعت در هفته 
تعيين شده است. كاركنان زن، مستحق 90 روز رخصتى بامعاش به خاطر والدت هستند. افزون بر اين، اين قانون، كارفرمايان را ملزم 
مى كند تا زنان باردار را در تمام دوره باردارى شان به انجام كارهاى سبك توظيف كنند و براى مادران شيرده در هر سه ساعت، 30 
دقيقه وقفه دهند و خدمات كودكستان را برايشان فراهم آورند. اين قانون، امتناع از دادن شغل به زنان باردار يا شيرده را ممنوع قرار 
داده است. قانون، كارفرما را ملزم مى كند تا فرصت هاى آموزشى ضمن وظيفه را براى كارمندان ارايه كند و در صورت لزوم، آنها را به 
مؤسسات تحصيالت عالى يا آموزش حرفه اى44 معرفى كند. اين قانون، اشتغال زنان و جوانان45 را در كارهاى شاقه يا مضر يا در شيفت 

(نوبت) هاى شبانه به استثناى شفاخانه ها منع مى كند.
قانون تداركات: اين قانون كه مبتنى بر ماده 75 قانون اساسى است، تهيه و تدارك اجناس، خدمات و مواد ساختمانى را براى همه 
ادارات، شاروالى ها و ساير واحدهايى كه توسط بودجه عامه تمويل مى شوند، تنظيم مى كند. اين قانون به تامين شفافيت در روند 
تداركات، كنترول مؤثر امور مالى و خدمات عامه و تهيه و تدارك مؤثر اجناس، خدمات و مواد ساختمانى با ارايه فرصت داوطلبى به همه 

43   به صورت ايده آل، كميسيون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملكى بايد تنها همكار در عرصه بهبود سيستم اداره عامه باشد.
44   ماده 82 قانون كار:  ”شرايط و طرزالعمل مراكز آموزش فنى و حرفوى و مراكز آموزش دولتى و غيردولتى و نحوه نظارت وزارت كار و امور اجتماعى بر مراكز آموزشى غيردولتى توسط سند تقنينى 

مربوط، تنظيم مى گردد“. وزارت كار و امور اجتماعى همچنين مسول تسويد معيارها و مقررات كار است (ماده 87).
45   ماده 127: “كاركن نوجوان به كاركنى  گفته مى شود كه سن 14 سالگى را تكميل و سن 18 سالگى را تكميل نكرده باشد“.
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داوطلبان واجدشرايط در روند تداركات، كمك و اين امر را ملزم مى كند كه به تداركات از منابع ملى رجحان داده شود. طرح يك برنامه 
تداركاتى مستلزم اين است تا ادارات مواردى چون منابع مالى موجود، اقتصاد بر اساس مقياس و حجم، وقت كافى و ساير محدوديت ها 
را مد نظر قرار دهند. ادارات همچنين مكلف هستند تا قانون اداره امور مالى و مصارف عامه (PFEML) را در ارايه برنامه هاى تداركاتى 
خود مراعات كنند. در مواردى، ممكن است به استفاده از يك روش تداركاتى كه كم تر رقابتى باشد، اجازه داده شود، مشروط به اين كه 

داليل انتخاب داوطلب به درستى توضيح داده شود.
قانون اداره امور مالى و مصارف عامه: اين قانون كه مبتنى بر ماده 75 قانون اساسى است، ساختار و اداره امور مالى، حمايت از 
دارايى هاى عامه، تهيه بودجه و اداره مصارف عامه را در ادارات دولتى در داخل و خارج از افغانستان تنظيم مى كند. اين قانون، حكومت 
را ملزم مى كند تا احصائيه تمام عوايد و مصارف اداره دولتى را به صورت ناخالص ارايه كند. وزارت ماليه (MoF)، مسول اجراى احكام 
اين قانون است و مقامات اداره دولتى موظف هستند تا در رابطه با اداره مالى منابع عامه در قبال رئيس جمهور و شوراى ملى پاسخگو 
باشند. بودجه بر اساس برنامه ى انكشاف ملى چندساله، برنامه هاى امنيتى و چهارچوب هاى اقتصادى تهيه مى شود. حكومت بر مبناى 
چهارچوب اقتصاد ملى و چهارچوب انكشافى، مقدار عوايد موجود و سقف كلى مصارف دولت را براى سال مالى بعدى برآورد و تعيين مى 
كند. احصائيه مالى نظير عوايد، مصارف و تمويل ها در سند بودجه ساالنه بايد مشخص شود و با احصائيه مالى حكومت مطابقت داده 
شود. اداره دولتى وظيفه دارد تا مطابق با طرزالعمل هاى بودجه ساالنه مبتنى بر اين قانون كه توسط ولسى جرگه تأييد مى شود، عمل 

كند. احكام مربوط به طرزالعمل هاى بودجه در صورت تناقض با ساير قوانين، تقدم دارد و قابل اجرا مى باشد.
قانون اداره محلى: اين قانون كه بر اساس مواد 136 و 137 قانون تسويد شده  است و در حال حاضر در پارلمان بالتكليف مانده 
است، واحدهاى ادارى محلى و مشاركت در اداره محلى را به منظور بهبود ارايه خدمات عامه و تامين پاسخگويى و شفافيت تنظيم مى 
كند. اين قانون، والى (PG) را نماينده دولت در سطح واليتى و ولسوال (DG) را نماينده دولت در سطح ولسوالى تعيين مى كند و واليات 
و ولسوالى ها را به درجات 1، 2 و 3 بر اساس نفوس، اندازه، تعداد ولسوالى ها، فاصله از ساير واليات، شاروالى و ظرفيت توليد عوايد 
تقسيم بندى مى كند. اداره واليتى شامل والى، معاون والى و رؤساى رياست هاى وزارتخانه ها مى شود. كميته هاى انكشافى واليتى 
 ،(DPG) كه وظيفه دارند تا برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و تكنالوژيكى را طرح كنند، متشكل از والى، معاون والى(PDCs)
رؤساى رياست هاى وزارتخانه ها، شاروال، نمايندگان سازمان هاى جامعه مدنى و مدير واليتى اتاق هاى تجارت مى باشند. اين قانون 
وظايف و صالحيت هاى والى ها و ولسوال ها را تعريف مى كند.46 والى وظيفه دارد تا جلسات هماهنگى را با اشتراك تمام نمايندگان 
واليتى وزارتخانه ها به شمول نمايندگان لوى سارنوالى و قوه قضائيه بدون مداخله در امور آنها يا تحت تأثير قرار دادن استقالل آنها، 
تدوير نمايد . قومندان امنيه در برابر  والى پاسخگو است. در راستاى تامين هماهنگى، نهادهاى بخش عدلى (محاكم، سارنوالى و شعبات 

وزارت عدليه در سطوح واليتى و ولسوالى) موظف هستند تا والى و ولسوال را در جريان امور قرار دهند.
قانون شاروالى ها: به اساس اين قانون كه مبتنى بر ماده 141 قانون اساسى است و در حال حاضر مسوده آن در كابينه بالتكليف 
مانده است،  حكومتدارى شهرى بهبود مى يابد  و فعاليت  تمام شاروالى هاى كشور به شمول شاروالى كابل  تنظيم مى گردد. اين 
قانون كه شاروالى ها را به حيث نهادهاى مستقل تعريف مى كند، اين نهادها را ملزم مى كند تا از طريق اداره مستقل ارگان هاى محلى 
در برابر رياست جمهورى پاسخگو باشند؛ شاروالى كابل از طريق رياست عمومى اداره امور رياست جمهورى به دفتر رياست جمهورى 
پاسخگو است. اين قانون با شناسايى شرايط ايجاد شاروالى ها، شهرها را به واحدهاى كوچكترى به نام نواحى تقسيم مى كند. شاروال 
كه در رأس اداره شاروالى قرار دارد، از طريق انتخابات آزاد، عادالنه، شفاف و سرى انتخاب مى شود.47 معاونيت شاروالى يك بست يا 
منصب خدمات ملكى است. شوراى شهرى، عالى ترين مرجع تصميم گيرى شهرى است كه متشكل از نمايندگان منتخب مردم مى 
باشد و از جمله وظيفه دارد تا به شكايات عليه شاروال منتخب رسيدگى كند. شاروالى ها صالحيت ايجاد و كسب عوايد و مصرف عوايد 
را داشته و از طريق بودجه عادى و بودجه انكشافى خود به  بهبود حكومتدارى شهرى از طريق  اجراى برنامه هاى شهرى كالن 

(ماستر پالن)، برنامه هاى ستراتيژيك و مفصل و ترويج فرهنگ شهرى، مى پردازند. 
قانون شوراهاى واليتى: اين قانون كه مبتنى بر مواد 138 و 139 قانون اساسى است و مسوده آن در حال حاضر در كميسيون عالى 
نظارت پارلمان بر قانون اساسى بالتكليف مانده است است، فعاليت هاى شوراهاى واليتى (PCs) را به منظور"ايجاد ساختارى كه مشاركت 
و سهم گيرى مردم و نهادهاى جامعه مدنى را با ادارات دولتى در سطح واليت تأمين و ادارات واليتى را در امور مربوط مشوره دهد" تنظيم 
مى نمايد.48 شوراى واليتى كه متشكل از رئيس، معاون، داراالنشا و اعضا است، در تعيين اهداف و برنامه هاى انكشافى، ارايه مشوره در 
خصوص استفاده مؤثر از منابع مالى واليت، سهم گيرى در حل منازعات، محو رسم و رواج هاى مخالف قانون و اسالم، ارزيابى اجراات 
نهادهاى مجرى قانون و گزارش دهى آن به اداره واليتى، كسب معلومات راجع به عملكرد و برنامه هاى كارى اداره واليتى و شعبات 
مربوطه آن، ارزيابى برنامه انكشافى و مصارف ساالنه اداره واليتى و گزارش دهى به باشندگان واليت از طريق رسانه ها، اشتراك در 

46   براى تحليل حقوقى مفصل نقش والى ها، نگاه كنيد به وظايف، نقش ها و روابط والى ها و چهارچوب حقوقى درباره والى ها و شوراهاى واليتى، اداره مستقل ارگان هاى محلى، سپتمبر 2013.
47   كميسيون مستقل انتخابات تا اكنون انتخابات شاروالى ها و شوراهاى شهرى را برگزار نكرده است. قصور در برگزارى اين انتخابات به حدود نامشخص شهرها، فقدان سرشمارى شهرها، نبود 

كارت هاى تذكره و بالتكليفى قانون، مربوط دانسته شده است.
48   كاپى مسوده قانون شوراهاى واليتى بنا بر درخواست از رياست عمومى امور شوراهاى محلى اداره مستقل ارگان هاى محلى قابل دريافت است.



۲۰۱۴نگاه كلى به چهارچوب حقوقى

13 حكومتدارى در افغانستان معرفى مختصر

فعاليت هاى مبارزه با مواد مخدر و حمايت از آبدات تاريخى و مشوره با باشندگان واليت در جلسات مشورتى عامه دست كم هر سه ماه 
يك بار و جلسات مشورتى با والى و رؤساى رياست هاى مربوطه دست كم هر ماه يك بار، سهيم مى باشد.49 ماده 8 اين قانون علنى 
بودن جلسات شوراهاى واليتى را الزامى مى كند، مگر آن كه يك سوم از اعضاى شورا خالف آن را تقاضا كنند. شوراهاى واليتى مى 

توانند در صورت اعالن وضعيت اضطرارى تعليق و در صورت رفتار بر خالف قانون اساسى منحل گردند.

نظام عدلى 3 .3
قانون تشكيالت و صالحيت محاكم: اين قانون بر اساس مواد 116 و 123 قانون اساسى به منظور اداره امور مربوط به تشكيل قوه 
قضائيه به شمول تنظيم وظايف و صالحيت هاى ستره محكمه و محاكم استيناف و ابتدائيه و امور مربوط به قضات وضع گرديده است. 
قوه قضائيه مستقل اما منوط به قانون است و متشكل از ستره محكمه، محاكم استيناف و محاكم ابتدائيه مى شود كه همه اين نهادها به 
منظور حل و فصل دعاوى و منازعات اجراى وظيفه مى كنند. محاكم سيار در صورت ضرورت مى توانند با توصيه ستره محكمه و تأييد 
رئيس جمهور تشكيل شوند. ستره محكمه كه عالى ترين مرجع قضايى است، متشكل از نه (9) قاضى مى باشد كه توسط رئيس جمهور 
با تأييد ولسى جرگه بر طبق مواد 117 و 118 قانون اساسى تعيين مى شوند. قضات نبايد در احزاب سياسى عضويت داشته باشند. رئيس 
جمهور يكى از اعضا را به عنوان قاضى القضات افغانستان تعيين مى كند. ماده 5 اين قانون به طرفين دعوا اجازه مى دهد تا خواستار 

استيناف طلبى و فرجام خواهى مطابق با احكام قانون شوند.50
قانون تشكيل، وظايف و صالحيت هاى كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان: اين قانون مطابق با ماده 58 قانون 
اساسى و قطعنامه 134 مورخ 20 دسمبر 1993 مجمع عمومى سازمان ملل متحد ( اصول پاريس) به منظور نظارت بر رعايت حقوق 
بشر، ترويج و حمايت از حقوق بشر و تنظيم مربوط به تشكيل، وظايف، صالحيت هاى و روش هاى فعاليت كميسيون مستقل حقوق 
بشر افغانستان وضع شده است. اين كميسيون بر وضعيت حقوق بشر در كشور نظارت مى كند، حقوق بشر را ترويج و از آن حمايت مى 
كند، بر وضعيت دسترسى به حقوق اساسى نظارت مى كند و موارد نقض حقوق بشر را بررسى و تحقيق و به دولت و نهاد هاى بينالمللى 
ذيعالقه در افغانستان تو صيه ههاى الزم ارايه مى نمايد. نهادهاى قضايى و تحقيقى، وزارتخانه ها، سازمان هاى حكومتى، گروه هاى 
جامعه مدنى، سازمان هاى غيرحكومتى، شركت اى تجارتى  و تمام شهروندان وظيفه دارند تا با اين كميسيون در راستاى تحقق اهداف 

مندرج در اين قانون همكارى كنند.
قانون منع خشونت عليه زنان (EVAW): اين قانون كه مبتنى بر مواد 24 و 54 قانون اساسى است و در سال 2009 نافذ شد، يك 
گام عمده حكومت در راستاى اجراى برنامه عمل ملى زنان افغانستان (NAPWA) به شمار مى رود.51 اين قانون براى نخستين بار ازدواج 
اطفال، خودسوزى، ازدواج اجبارى، كار اجبارى و 19 عمل خشونتبار ديگر عليه زنان نظير تجاوز جنسى را جرم انگارى كرد. اين قانون 
از حق داشتن وكيل مدافع، دسترسى به خدمات صحى رايگان، خدمات حقوقى و خانه هاى امن، جبران خسارت، محرميت و كليه 
حقوق ديگر مندرج در قوانين نافذ، حمايت مى كند. اين قانون در حال حاضر  اين قانون  مبتنى بر فرمان رياست جمهورى نافذ است، 
زيرا پارلمان آن را تأييد نكرده است. وزارت امور زنان (MoWA) مسول اتخاذ تدابير به منظور كمك به قربانيان است، حال آن كه از لوى 
سارنوالى و محاكم توقع مى رود تا به قضاياى خشونت عليه زنان به عنوان يك اولويت رسيدگى كنند. وزارت امور زنان همچنين بايد 
تدابير پيشگيرانه اى را اتخاذ كند، آگاهى عامه را افزايش دهد و كارگاه هاى آموزشى، كنفرانس ها، سمينارها و ساير فعاليت هاى آموزشى 
را روى دست گيرد. وزارت حج و اوقاف ملزم است تا كارزارهاى ارتقاى آگاهى عامه را از طريق مساجد پيش ببرد. وزارت هاى معارف 
و تحصيالت عالى وظيفه دارند تا معلومات مربوطه را در نصاب هاى تعليمى و تحصيالتى بگنجانند و وزارت اطالعات و فرهنگ ملزم 
است تا به ارتقاى آگاهى عامه از طريق رسانه هاى چاپى و الكترونيك يارى رساند و نشر مواد مفيد در اين باره را تسهيل كند. عالوه 
بر اين، وزارت هاى عدليه، امور داخله و صحت عامه وظيفه دارند تا گام هاى مؤثر و مربوطى را به منظور كاهش سطح خشونت عليه 
زنان و تحكيم ظرفيت آنها براى گزارش دهى موارد خشونت بردارند. ماده 15 اين قانون، ايجاد يك كميسيون اختصاصى منع خشونت 
عليه زنان را حكم مى كند كه تحت رياست وزارت امور زنان قرار دارد و اعضاى آن مشتمل اند بر معاون لوى سارنوالى، معاونين وزارت 
هاى امور داخله، عدليه، صحت عامه، اطالعات و فرهنگ، معارف، كار و امور اجتماعى و حج و اوقاف، كميشنر مربوطه كميسيون مستقل 

52.(AIDA) حقوق بشر افغانستان، رئيس محكمه اختصاصى فاميلى كابل و رئيس انجمن مستقل وكالى مدافع افغانستان

49   در عمل، ظرفيت فنى، نهادى و فردى اعضاى شوراهاى واليتى آن قدر ضعيف است كه نمى تواند زمينه اجراى مؤثر اين وظايف را مساعد كند.
50   اين ماده، ضرورت ارايه ادله كافى را ذكر نمى كند و استيناف طلبى و فرجام خواهى را بسيار سهل ساخته است. در نتيجه، محاكم استيناف و ستره محكمه به پيمانه اى دوسيه هاى دعاوى را 
دريافت كرده اند كه قادر به رسيدگى به آنها نيستند. اين يكى از علل عمده ضعف در ارايه خدمات قضايى دانسته مى شود، زيرا بر عالوه اين كه كار محاكم را زياد مى سازد، راه را براى بروز رويه هاى 

مفسدانه به خصوص به نفع آنانى كه قدرت و پول دارند، باز مى كند.
51   تعدادى از ضعف هاى ذاتى در اين قانون نهفته است. براى تفصيالت راجع به قانون منع خشونت عليه زنان و ضعف هاى آن، نگاه كنيد به «راه دراز: اجراى قانون منع خشونت عليه زنان»، هيأت 

مساعدت سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) و دفتر كميشنر عالى حقوق بشر، نومبر 2011.
52   اين قانون اكنون عمال در قوه قضائيه قرار دارد، اما فشارهاى فرهنگى و اجتماعى و رويه هاى حكومتدارى عرفى مانع گزارش دهى موارد خشونت به نهادهاى رسمى حكومتدارى شده است. 
از آنجايى كه اصالحات حقوقى جامع نبوده و قانون منع خشونت عليه زنان نتوانسته است تا به بعضى از رويه هاى مشخص نظر به قانون جزاى افغانستان رسيدگى كند، هيأت مساعدت سازمان ملل 
متحد در افغانستان (يوناما) در گزارشى در سال 2012 دريافت كه ”تعدادى از قضاياى قتل و ديگر جرايم جدى كه بر طبق قانون منع خشونت عليه زنان جرم انگارى شده است، بر اساس قانون جزا مورد 
محاكمه قرار گرفته اند تا بر اساس قانون منع خشونت عليه زنان“ و نتيجه چنين امرى عبارت بوده است از ”تبرئه مرتكبان، كاهش اتهامات، محكوميت به مجازات هاى سبك تر و متهم كردن قربانيان 

زن به ”جرايم اخالقى“.
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مشاركت سياسى و مدنى 3 .4
قانون انتخابات: اين قانون بر مبناى ماده 33 قانون اساسى به منظور تنظيم امور مربوط به انتخابات وضع شده است و بر اساس 
آن، انتخابات از طريق رأى گيرى آزاد، عمومى، سرى و مستقيم برگزار مى شود. انتخابات به منظور انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان 
پارلمان، شوراهاى واليتى، شوراهاى ولسوالى، شوراهاى قريه، شوراهاى شهرى و شاروالى ها برگزار مى شود.53 قانون اساسى، حق 
انتخاب كردن و انتخاب شدن را تضمين كرده است. رأى دهندگان و كانديدان بر اساس اراده آزاد خود در انتخابات اشتراك مى كنند. 
اعمال محدوديت هاى مستقيم يا غيرمستقيم بر رأى دهندگان يا كانديدان به داليل زبانى، دينى، قومى، جنسيتى، قبيله اى، سمتى، 
محلى و جايگاه اجتماعى و شغلى ممنوع است. از نهادهاى دولتى و غيردولتى، احزاب سياسى، سازمان هاى اجتماعى، جامعه مدنى و عامه 
مردم تقاضا شده است تا با كميسيون انتخابات، كميسيون هاى مركزى و واليتى شكايات انتخاباتى و ساير كميسيون هايى كه بر طبق 
احكام اين قانون ايجاد مى شوند، همكارى كنند و تصاميم اين كميسيون ها را كه بر طبق احكام قانون اتخاذ مى شوند، عملى نمايند.

قانون احزاب سياسى: اين قانون مطابق با ماده 35 قانون اساسى راجع به تأسيس، وظايف، حقوق، مكلفيت ها و انحالل احزاب 
سياسى وضع شده است. نظام سياسى دولت بر اصول دموكراسى و كثرت گرايى احزاب سياسى استوار است. اين قانون به شهروندان 
افغان كه به سن رأى دهى رسيده باشند، اجازه مى دهد تا آزادانه به تشكيل يك حزب سياسى، صرف نظر از قوميت، نژاد، زبان، قبيله، 
جنس، دين، تعليم، شغل، اصل و نسب، دارايى و محل سكونت اقدام كنند. احزاب ملزم هستند تا دست كم 10،000 عضو داشته باشند 
و تعهدنامه هاى امضاشده از جانب حداقل 35 فرد در حداقل 20 واليت از جمله واليات سى و چهارگانه افغانستان را ارايه دهند. وزارت 
عدليه حق دارد تا احزاب سياسى را ثبت و راجستر كند و اعضاى اين احزاب بايد شهروندان افغان 18 يا باالى 18 سال باشند. اين قانون 
علنى بودن منابع مالى احزاب سياسى را الزامى مى كند كه مى تواند از طرق حق العضويت ها، كمك هاى اشخاص حقوقى بالغ بر دو 
ميليون افغانى در سال، دارايى هاى منقول يا غيرمنقول حزب يا سبسايدهاى حكومتى مربوط به انتخابات به دست آيد. ارگان هاى مالى 
و تجارتى حكومت و مقامات مسولى كه در رأس اين ارگان ها قرار دارند، نبايد از مناصب خود به نفع يا ضرر احزاب سياسى كار گيرند. 
ستره محكمه بنا بر درخواست وزير عدليه مى تواند احزاب سياسى را در صورت استفاده از قوه يا تهديد به استفاده از قوه يا انجام اعمال 

مخالف قانون اساسى، منحل كند.
قانون سازمان هاى اجتماعى: اين قانون كه مبتنى بر ماده 35 قانون اساسى است و در سپتمبر 2013 منظور شد، به منظور تنظيم 
"امور مربوط به ايجاد، طرز فعاليت، حقوق، وظايف و انحالل سازمان هاى اجتماعى" وضع شده است.54 اين قانون، سازمان هاى اجتماعى 
را اين گونه تعريف مى كند: "جمعيت ها، اتحاديه ها، شوراها، انجمن ها و سازمان هايى كه داوطلبانه توسط گروهى از اشخاص حقيقى 
ايجاد مى شوند كه به صورت غيرانتفاعى، غيرسياسى و مطابق با قانون همكارى مى كنند". اين قانون سهم گيرى اين سازمان ها را 
در فعاليت هاى سياسى يا فعاليت هاى خارج از اساسنامه هاى راجسترشده شان منع مى كند. اين قانون به سازمان هاى اجتماعى اجازه 
مى دهد تا فعاليت هايى را به منظور تامين منافع عامه و دوجانبه روى دست گيرند، اما اين سازمان ها بعد از ثبت و راجستر در وزارت 
عدليه نمى توانند كم تر از 10 عضو مؤسس داشته باشند. افغان هاى زير سن 18 سال، افراد بى تابعيت و شهروندان خارجى نمى توانند 
سازمان هاى اجتماعى تشكيل دهند. اين قانون ثبت و راجستر سازمان هاى اجتماعى را الزامى و مبلغ حق الثبت  و راجستر را 10،000 

افغانى تعيين كرده است كه هر سه سال بار تمديد مى شود.
قانون سازمان هاى غيرحكومتى (انجوها): اين قانون كه توسط رئيس جمهور در جون 2005 امضا شد و با تعديالتى در پارلمان 
بالتكليف مانده است،55 بر سازمان هاى غيرحكومتى داخلى و بين المللى تطبيق مى شود و آنها را ملزم مى كند تا احكام اين قانون 
را بپذيرند و آنرا رعايت  كنند. اين قانون به سازمان هاى غيرحكومتى اجازه مى دهد تا فعاليت هايى را به منظور تامين منافع عامه و 
دوجانبه انجام دهند56 و اين سازمان ها را ملزم مى كند تا در وزارت اقتصاد ثبت و راجستر كنند كه به آنها در دريافت و اجراى قراردادهاى 
ساختمانى اجازه نامه ويژه اعطا مى كند. اين قانون، سازمان هاى غيرحكومتى را ملزم مى كند تا گزارش هاى شش ماهه و اسناد مربوط 
به پروژه ها را به وزارت اقتصاد به منظور ثبت و بررسى ارايه دهند. هم كار قبل از آغاز پروژه و هم ارزيابى متعاقب آن توسط وزارتخانه 
مربوطه الزامى است، اگرچه سطح رعايت مورد اخير آشكارا پايين بوده است و در نتيجه به جواز بعضى از سازمان هاى غيرحكومتى خاتمه 
داده شده است.57 سازمان هاى غيرحكومتى از انجام فعاليت هاى سياسى منع شده اند و به احتمال زياد در اينجا منظور سهم گيرى اين 

سازمان ها در مبارزه  هاى انتخاباتى است تا جانبدارى، زيرا عبارت "فعاليت سياسى" در اين قانون تعريف نشده است.

53   تاكنون انتخابات شاروالى ها، شوراهاى ولسوالى، شوراهاى قريه و شوراهاى شهرى برگزار نشده است.
http://www.icnl.org/research/library/files/Afghanistan/assoclaw.pdf :54   قابل دسترسى در اين نشانى

55   مسوده قانون بنيادها، مسوده قانون رضاكارى و تعديالت قانون ماليات بالتكليف است. در صورتى كه مسوده قانون ماليات وضع شود، اين قانون مشوق هاى مالياتى را براى آن عده از كمك 
كنندگانى ارايه خواهد كرد كه كمك هايشان را به سازمان هاى معاف شده از ماليات مى دهند.

56   ماده 10 قانون ماليات حالت «سازمان معاف شده از ماليات» را به سازمان هايى اعطا مى كند كه ”منحصراً به خاطر مقاصد آموزشى، فرهنگى، ادبى، علمى يا خيريه ايجاد شده اند و فعاليت مى كنند“.
57   در جنورى 2012، وزارت اقتصاد انسداد 600 سازمان غيرحكومتى افغان و 195 سازمان غيرحكومتى خارجى را به دليل قصور در ارايه گزارشات شش ماهه اعالن كرد. به گفته وزير اقتصاد، ”اگر 
سازمان هاى غيرحكومتى گزارشات شان را هر شش ماه به ما نفرستند و ما گزارشات آنها را به مدت دو سال دريافت نكنيم، اين سازمان هاى غيرحكومتى غيرفعال پنداشته خواهند شد“. بنا بر داليل 

مشابه اى، بيش از 130 سازمان غيرحكومتى ملى و 10 سازمان غيرحكومتى بين المللى نيز در اپريل 2013 منحل شدند.
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قانون رسانه هاى همگانى: اين قانون كه مبتنى بر ماده 34 قانون اساسى و ماده 19 ميثاق بين المللى حقوق بشر است، به منظور 
تامين آزادى انديشه و بيان و تنظيم فعاليت هاى رسانه هاى همگانى كه در وزارت اطالعات و فرهنگ (MoIC) به عنوان وسائل يا 
ابزارهاى نشر معلومات ثبت و راجستر شده اند، وضع گرديده است. اين قانون از حق آزادى انديشه، بيان و دسترسى به معلومات حمايت 
مى كند، به خبرنگاران اجازه تشكيل انجمن ها را مى دهد و به شهروندان كشور، احزاب سياسى، سازمان هاى ملى ثبت و راجستر شده 
و اتباع خارجى حق مى دهد تا نهادهاى رسانه اى تشكيل دهند. اين قانون نشر موضوعات مخالف اصول اسالم، اهانت آميز نسبت به 
ديگر اديان و مذاهب و افتراآميز در برابر افراد را ممنوع قرار داده است. اين قانون به شهروندان كشورهاى خارجى حق مى دهد تا فلم 

هاى سينمايى در افغانستان توليد كنند، مشروط به اين كه قبال از وزارت اطالعات و فرهنگ اجازه گرفته باشند.
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نگاه كلى به ساختار نهادى. 4
دولت  رياست جمهورى 4 .1

دولت افغانستان: دولت افغانستان، واحد و يكپارچه است. اقتدار سياسى در حكومت در كابل نهفته است و درجه اى از اقتدار ادارى 
و مالى براى ساختارهاى حكومتدارى محلى بر طبق ماده 137 قانون اساسى تفويض شده است. حكومت كه در نتيجه موافقتنامه بن58 
در سال 2001 به ميان آمده، متمركز است و رئيس جمهور در رأس آن قرار دارد. در نتيجه، حكومت داراى سيستم رياستى است و 
تفكيك قوا در قانون اساسى تصريح شده است. عناصر دولت عبارتند از قوه مجريه (كه رئيس جمهور در رأس آن قرار داد و متشكل از 
25 وزارتخانه و 11 رياست، 5 كميسيون و شمارى از رياست ها و ادارات عالى مستقل است)، قوه مقننه (مجلسين شوراى ملى) و قوه 

قضائيه (قوه مستقل دولت كه متشكل است از ستره محكمه، محاكم استيناف و محاكم ابتدائيه).

صدراعظم  يك  و  پادشاه  يك  از  تركيبى  كه  جمهور  رئيس  جمهورى:  رياست 
مواد 60- (فصل 3،  است  اساسى  قانون  اساس  بر  وسيعى  اختيارات  داراى  است، 
و  دولت  ثالثه  قواى  رياست  است،  دولت  منتخب  رئيس  كه  جمهور  رئيس   .(70
سرفرماندهى قواى مسلح را عهده دار است. رئيس جمهور صالحيت دارد تا كليه 
را  اضطرار  حاالت  امضا،  را  تقنينى  فرامين  و  قوانين  مقرر،  را  رتبه  عالى  مقامات 
اعالن، بر اجراى قانون اساسى نظارت، مجازات ها را كاهش يا عفو و اصول اساسى 
دولت را تعيين نمايد. رئيس جمهور داراى دو معاون است و كابينه را با تأييد ولسى 
جرگه شوراى ملى تعيين مى كند. رئيس جمهور كنونى به خاطرى كه دوره رياست 

جمهورى به دو دوره محدود شده، در اپريل 2014 مقام خود را ترك خواهد كرد.

قوه مجريه 4 .2
فصل 8 قانون اساسى (مواد 136-142) اداره ملى و اداره محلى را تعريف مى كند.                                                                                                             

اداره ملى  4 .2 .1
هاى  (وزارتخانه  ها  وزارتخانه  دارند.  قرار  وزيران  آن  رأس  در  كه  كند  مى  تعريف  را  ملى  اداره  (مواد 80-71)  اساسى  قانون  فصل 4 
مركزى، رياست هاى واليتى وزارتخانه ها و شعبات وزارتخانه ها در ولسوالى ها) و ادارات محلى (اداره مستقل ارگان هاى محلى، والى 
ها، ولسوال ها و شاروالى ها) تشكيل دهنده اداره ملى هستند كه توسط كاركنان خدمات ملى (دائمى و قراردادى) پيش برده مى شود.

اداره محلى 4 .2 .2
ماده 137 قانون اساسى مسئله تفويض صالحيت را به واحدهاى ادارى محلى مورد بحث قرار داده است كه شامل رياست هاى واليتى 
و ولسوالى وزارتخانه ها و رياست ها و كميسيون هاى مستقل مى شود. صالحيت هاى واحدهاى ادارى محلى در عرصه هاى برنامه 
ريزى، بودجه گذارى و تصميم گيرى محدود شده اند و از همين جهت است كه حكومتدارى محلى ضعيف است.59 حكومتدارى محلى 
چهار سطح دارد: واليت، ولسوالى، شهر و قريه. نتيجتًا حكومتدارى محلى داراى چهار نهاد حكومتدارى در سطح محلى مى باشد: والى 
ها، ولسوال ها، شاروالى ها و شوراهاى واليتى كه از طريق اداره مستقل ارگان هاى محلى به اداره مركزى مرتبط مى باشند.60 قانون 
اساسى حكومت را ملزم مى كند تا شوراهاى انتخابى را در سطوح واليت، ولسوالى، قريه و شهر ايجاد كند، اما تاكنون فقط انتخابات 
شوراهاى واليتى برگزار شده و انتخابات ساير شوراها به طور نامشخصى بالتكليف مانده است. برنامه اين است تا شوراهاى هماهنگى 
ولسوالى ها (DCCs) كه تحت مالكيت مشترك اداره مستقل ارگان هاى محلى و وزارت احيا و انكشاف دهات قرار دارند، به شوراهاى 
منتخب ولسوالى ها تبديل شوند. كابينه، اليحه وظايف و رهنمودهاى پاليسى مربوط به شوراهاى هماهنگى ولسوالى ها61 را تأييد كرده 
است كه يا مستقيمًا از طريق مجمع انكشافى ولسوالى به حيث يك شوراى هماهنگى ولسوالى يا مستقيمًا از طريق شوراى محل به 
حيث شوراى هماهنگى ولسوالى يا از طريق ادغام نهادهاى موجود در سطح ولسوالى به حيث شوراى هماهنگى ولسوالى يا از طريق 
تشكيل يك شوراى جديد هماهنگى ولسوالى در صورت نبود شوراهاى ولسوالى تشكيل مى شود.62 رياست هاى واليتى از وزارتخانه 

58   يك كنفرانس بين المللى برگزار شده توسط سازمان ملل متحد كه احزاب مخالف طالبان از مقاومت افغانستان در آن اشتراك كردند.
59   ”اين سيستم نيازمند تغيير فورى و اصالح جدى در راستاى تمركززدايى است. ظرفيت اداره مالى والى ها بايد افزايش يابد، اما فقط در صورتى كه واليت مقام نيمه انتخابى باشد. رئيس جمهور بايد 

والى ها را از جمع پنج كانديدى كه توسط شوراهاى واليتى به عنوان نمايندگان منتخب مردم در سطح واليتى شناسايى مى شوند، انتخاب كند“. مصاحبه با فرد كليدى، منصور.
60   اداره مستقل ارگان هاى محلى، مسول تحكيم حكومتدارى محلى، ترويج حكومتدارى خوب و حصول اطمينان از اين امر است كه ظرفيت والى ها، ولسوال ها، شاروال ها و شوراهاى محلى به 

منظور اجراى وظايف و صالحيت هايشان ارتقا يابد.
http://www.idlg.gov.af/eng/images/stories/AnnualReports/idlg_annual_ نشانى:  اين  در  دسترسى  قابل  محلى،  هاى  ارگان  مستقل  اداره   ،1392 ساالنه  گزارش     61

.report_2013_eng_version.pdf

62   براى تفصيالت راجع به تشكيل و طرز فعاليت شوراهاى هماهنگى ولسوالى ها، نگاه كنيد به اليحه وظايف منظور شده اين شوراها.

ارگ، قصر رياست جمهورى
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هاى مربوطه در سطح محلى نمايندگى مى كنند و مسول ارايه خدمات عامه بر اساس تصميم گيرى هاى مركز هستند كه اين امر، 
اين نهادها را در واقع به گسترش ضعيف ادارات مركزى به سطح محلى مبدل كرده است. واحدهاى محلى به استثناى شاروالى ها 
(33 شاروالى واليتى و 120 شاروالى ولسوالى) نمى توانند منابع عوايد ايجاد  يا آنرا مصرف كنند. شاروالى ها از موقعيت بهترى براى 
ارايه خدمات شهرى برخوردار مى باشند، مشروط به اين كه انتخابات شاروالى ها63 و شوراهاى شهرى برگزار و قانون مربوطه وضع 
شود. ادارات مستقر در كابل تمام عوايد را به منظور توزيع مجدد بر اساس برنامه هاى ملى جمع آورى مى كنند. پاليسى حكومتدارى 
محلى (SNGP) كه در سال 2010 طرح شد، قصد دارد تا به حكومتدارى محلى در افغانستان نظم دهد، اگرچه اين پاليسى تا هنوز موفقيت 
اندكى داشته است. يك چالش عمده، قانونى بوده است كه بعد از طرح اين پاليسى حدود سه سال پيش تهيه شد كه كماكان در كابينه 
و پارلمان بالتكليف مانده است.64 رويه توزيع نابرابر منابع براى ادارات واليتى توسط تيم هاى بازسازى واليتى (PRTs) نيز به سيستم 

حكومتدارى محلى خدشه وارد كرده است.65

بخش عدلى66 4 .3
ملى  پوليس  شود.  مى  عدليه  وزارت  و  قضائيه/محاكم  قوه   ،(AGO) سارنوالى  لوى   ،(ANP) افغانستان  ملى  پوليس  شامل  عدلى  بخش 
افغانستان مسول كشف جرايم، لوى سارنوالى مسول تحقيق و محاكمه جرايم (فقط در دعاوى جزايى) و محاكم مسول حل و فصل 

دعاوى هستند، حال آن كه ادارات حقوق وزارت عدليه به اجراى تصاميم محاكم يارى مى رسانند.
پوليس ملى افغانستان  وزارت امور داخله 4 .3 .1

ماده 134 قانون اساسى، پوليس ملى افغانستان را،كه تحت رهبرى وزارت امور داخله قرار دارد و بر اساس قانون پوليس سال 2005 در 
مطابقت با مواد 56، 75 و 134 قانون اساسى تنظيم شده است،  مسول كشف و شناسايى جرايم تعيين كرده است. پوليس ملى افغانستان 

يك نيروى مجرى قانون مى باشد.
لوى سارنوالى 4 .3 .2

ماده 134 قانون اساسى، سارنوالى را بخشى از قوه مجريه دانسته است، اما اين نهاد در وظايف خود كه شامل تحقيق و محاكمه جرايم 
است، مستقل مى باشد. لوى سارنوالى داراى يك اداره مركزى در كابل و دفاتر واليتى است.

قوه قضائيه: ستره محكمه، محاكم استيناف، محاكم ابتدائيه 4 .3 .3
فصل 7 (مواد 116-135) قانون اساسى، قوه قضائيه را مشتمل بر ستره محكمه، محاكم استيناف، محاكم ابتدائيه،67 رياست عمومى 
ادارى و رياست هاى مركزى تعريف كرده است. قوه قضائيه مستقل است (ماده 116 قانون اساسى)68 و صالحيت آن توسط قانون 
تشكيالت و صالحيت محاكم كه در سال 2005 منظور گرديد، تنظيم شده است. محاكم به تمام دعاوى مدنى (بر اساس قانون مدنى) 
و دعاوى جزايى (بر مبناى قانون جزا) رسيدگى مى كنند. رياست عمومى ادارى قوه قضائيه، مسول امور ادارى محاكم است.69 ماده 117 
قانون اساسى، ستره محكمه را عالى ترين مرجع قضايى قرار داده است. شوراى عالى ستره محكمه، عالى ترين مرجع قضايى باصالحيت 
مى باشد.70 ستره محكمه كه داراى 1370 قاضى در 365 محكمه مى باشد، به كليه جرايم مدنى، تجارتى، جزاى عمومى، عامه و نظامى 
و جرايم عليه امنيت عامه در ديوان هاى جداگانه رسيدگى مى كند. اگرچه ستره محكمه فقط داراى صالحيت رسيدگى به مسايل 
مربوط به قانون اساسى و موارد نقض قانون اساسى است،71 ارسال هر نوع دعوا از محاكم پايين تر به ستره محكمه ادامه داشته است و 
در نتيجه، ستره محكمه قادر نبوده است تا به بسيارى از دعاوى رسيدگى كند. نظر به اين وضعيت، فقط داشتن واسطه هاى بلندپايه يا 
مقادير هنگفت پول مى تواند دعاوى را در قوه قضائيه به جريان اندازد. محاكم استيناف در مراكز واليات قرار دارند و شامل پنج ديوان 
(جزاى عمومى، امنيت عامه، مدنى و شخصى، حقوق عامه و تجارتى) مى باشند. محاكم ابتدائيه شامل تمام محاكم ابتدائيه شهرى در 

مراكز واليات و محاكم ولسوالى در مراكز ولسوالى ها مى شوند.
63   از لحاظ قانونى، شاروال ها بايد انتخاب شوند. اما در عمل رئيس جمهور به انتصاب آنها ادامه داده است.

64   گزارش ربع وار سوم اداره مستقل ارگان هاى محلى، جوالى-سپتمبر 2013.
https://www.fas. :افغانستان: سياست، انتخابات و عملكرد حكومت“، سرويس پژوهشى كنگره، 22 نومبر 2013، قابل دسترسى در اين نشانى” ،(Kenneth Katzman) 65   كنت كتزمن

.org/sgp/crs/row/RS21922.pdf

66   در اين باره كه نهادهاى بخش عدلى كدام اند، اختالف نظرهايى وجود دارد. برنامه حايز اولويت ملى شماره 5 كه قانون و عدالت براى همه نام دارد، پوليس ملى افغانستان را در اين فهرست شامل 
نكرده است، حال آن كه قانون اساسى پوليس را موظف به كشف جرايم كرده است و از همين بابت، نقش عمده اى را به پوليس در روند عدلى اعطا كرده است.

67   محاكم و ديوان هاى اطفال، فاميلى، تجارتى و مبارزه با مواد مخدر تحت مقوله ”ساير محاكم“ قرار مى گيرند.
68   نظر به اين كه فساد ادارى در قوه قضائيه به سطح بى سابقه اى رسيده است، استقالل اين قوه بيشتر رؤياست تا واقعيت. مصاحبه با افراد كليدى، سرابى، منصور و نجيب اهللا جامى، رئيس عمومى 

منابع بشرى، وزارت عدليه، 8 جنورى 2014.
69   رياست عمومى ادارى قوه قضائيه مشتمل از بر: مقام رياست ستره محكمه، داراالنشاى شوراى عالى و رياست هاى تحريرات، تدقيق و مطالعات، تفتيش قضايى، افتا و احتساب، نشرات، ارتباطات، 

ادارى و مالى، كنترول و مراقبت قضايى، تعميرات و منابع بشرى.
70   وظايف شوراى عالى عبارتند از: تفسير قوانين، تجديدنظر تصاميم محاكم، پيشنهاد چهارچوب هاى حقوقى جديد براى تنظيم قوه قضائيه، بازنگرى موارد اعاده حقوق، تجويز انتقال دعاوى ميان 

محاكم، تامين سازگارى طرزالعمل قضايى، منظورى مقررات مربوطه، تهيه بودجه، نظارت بر عملكرد محاكم و انجام برنامه هاى ظرفيت سازى براى قضات.
71   مصاحبه با فرد كليدى، فريد حميدى، تحليلگر حقوقى و كميشنر كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، 11 جنورى 2014.
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وزارت عدليه 4 .3 .4
وزارت عدليه (MoJ) جزو قوه مجريه است و مسول تنظيم و انكشاف امور تقنينى و تحكيم حاكميت قانون مى باشد. رياست حقوق وزارت 
عدليه، محلى است كه تمام دعاوى مدنى در آن شروع و تمام دعاوى مدنى و جزايى در آن ختم مى شود. اداره يا حكومت، مسول اجراى 

تصاميم محاكم مى باشد.

قوه مقننه 4 .4
فصل 5 قانون اساسى (مواد 81-109) به تعريف ساختار قوه مقننه، صالحيت اعضاى انتخابى و انتصابى آن و روند قانونگذارى مى 
پردازد. شوراى ملى افغانستان عالى ترين مرجع قانونگذارى و نماد قدرت مردم است كه متشكل از مشرانو جرگه انتصابى و انتخابى 
(102 كرسى) و ولسى جرگه انتخابى72 (249 كرسى) مى باشد. هر دو مجلس جلسات منظم، همزمان اما جداگانه اى را براى دوره نه (9) 
ماه در سال تشكيل مى دهند. اصول وظايف داخلى مشرانو جرگه و ولسى جرگه كه بر طبق ماده 160 و با در نظر داشت مواد 87، 88، 
89، 106، 108 و 109 قانون اساسى طرح شده، بر طرز فعاليت مشرانو جرگه و ولسى جرگه شوراى ملى حاكم است، حال آن كه قانون 
خدمات ملكى و قانون كاركنان خدمات ملكى بر روندهاى ادارى اين دو مجلس حاكم مى باشند. رؤساى مجلسين بايد با اكثريت آرا و از 
طريق انتخابات سرى و مستقيم به مدت دوره شوراى ملى انتخاب شوند. اعضاى مجلسين مى توانند خود را به گروه هاى پارلمانى كه 
حداقل 15 عضو (در رابطه با مشرانو جرگه) و 23 عضو (در خصوص ولسى جرگه) و حداكثر شامل تمام اعضاى هر يك از دو مجلس 
باشد، سازماندهى كنند. اين قانون همچنين بر 11 كميسيون دائمى و كميته هاى فرعى مشرانو جرگه و 18 كميته مشترك و دائمى و 
كميسيون هاى ولسى جرگه تطبيق مى شود. كميته ها و كميسيون ها حق دارند تا خواستار احضار وزرا و رؤساى كميسيون هاى مستقل، 
رياست هاى عمومى و تمام مقامات حكومتى به منظور تامين شفافيت شوند و اين امر مستلزم هماهنگى با اين مقامات راجع به مسئله 
تحت بررسى مى باشد. دستوركار جلسات مشترك مجلسين شوراى ملى مى تواند به بازبينى اقدامات حكومت (به شمول لوايح، قطعنامه 
ها و پيشنهادات ارايه شده توسط وزير امور پارلمانى به نمايندگى از حكومت مطابق با قانون اساسى) يا فعاليت هاى شوراى ملى بپردازد.

رئيس جمهور حامد كرزى در حال سخنرانى در شوراى ملى

72   اعضا از طريق سيستم رأى منفرد غيرقابل انتقال انتخاب مى شوند. سيستم رأى منفرد غيرقابل انتقال، نظام انتخاباتى مبتنى بر احزاب سياسى را تضعيف مى كند. اجراى اين سيستم انتخاباتى 
در سطح واليتى روابط ميان رأى دهندگان و نمايندگان منتخب شوراى ملى را از طريق خدشه دارسازى روند ارايه خدمات تضعيف كرده است: نمايندگان شوراى واليتى تالش مى كنند تا منافع نقطه 

خاصى در واليت را در نظر گيرند تا منافع كل واليت را.
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سازمان هاى غيرحكومتى (انجوها) 4 .5
سازمان هاى غيرحكومتى به طرح و اجراى برنامه ها به عنوان مقاطعه كاران مستقل و سازمان هايى عمل كرده اند كه خود به استخدام 
كارمندان پرداخته اند و بعضًا در قالب نهادهاى مردمى  از جانب سازمان هاى بين المللى به خاطر برنامه ها و فعاليت هايشان حمايت 
شده اند. در تمام موارد، اين سازمان ها در صورت ضرورت و امكان، جاى دولت را گرفته اند و ارايه خدمات عامه را يا تسهيل كرده اند 
يا حتى خودشان به طور مستقيم اين خدمات را ارايه كرده اند. اگرچه افغانستان در دوره بعد از سال 2001 شاهد رشد سرسام آور سازمان 
هاى غيردولتى بوده است، اما شوراهاى انكشافى از اوايل دهه 198073 به اين طرف موجود بوده اند و جديدترين مدل همان شوراهاى 
انكشافى قريه ها (CDCs) است كه بر اساس برنامه همبستگى ملى ايجاد شده اند و فعاليت مى كنند. با اين وجود، جامعه بين المللى كار 
با سازمان هاى غيردولتى را بر كار با سازمان هاى عرفى محلى ترجيح داده است و نوع اخير اين سازمان ها را غيرقابل اعتماد و تبعيض 
آميز عليه گروه هاى آسيب پذير مردم مثل زنان پنداشته است،74 حال آن كه اين نوع از سازمان ها داراى ماهيت مشاركتى مى باشند و 
از مردم محل نمايندگى مى كنند.75 سازمان هاى غيرحكومتى بر دو نوع اند: سازمان هاى غيردولتى (بيش از 2،000 سازمان از اين نوع 
در وزارت اقتصاد ثبت و راجستر شده) و سازمان هاى اجتماعى (بيش از 400 سازمان از اين دست در وزارت عدليه ثبت و راجستر شده).76

احزاب سياسى و سيستم انتخاباتى 4 .6
موجوديت و فعاليت احزاب سياسى مبتنى بر ماده 35 قانون اساسى است كه حق شهروندان را براى تشكيل احزاب سياسى به رسميت 
شناخته است، اما احزاب سياسى به واسطه سيستم رأى منفرد غيرقابل انتقال محدود شده اند و از توانايى شان كاسته شده است.77 الى 
 ،(ECC) و كميسيون شكايات انتخاباتى (IEC) ماه مارچ سال 2013، 65 حزب سياسى ثبت و راجستر شده بود.78 كميسيون مستقل انتخابات

مسول برگزارى انتخابات در افغانستان هستند. كميسيون شكايات انتخاباتى فاقد اعضاى خارجى است.

حكومتدارى عرفى 4 .7
حكومتدارى عرفى قوى ترين، پركاربردترين و نخستين منبع تامين نظم در اكثر مناطق روستايى افغانستان است كه نفوذ حكومت را 
تحت الشعاع قرار داده است، مگر اين كه مكانيزم هاى رسمى حكومتدارى روابط خوبى را با مكانيزم هاى عرفى حكومتدارى برقرار 
كرده باشند. اين نهادها كه توسط ملك يا مالى قريه نمايندگى مى شوند، حامى ارزش هاى عرفى و دينى مى باشند.79 نقش رهبران 
دينى بسيار قدرتمند است، زيرا قانون اساسى، افغانستان را يك دولت اسالمى و شريعت را مبناى تمام قانونگذارى در كشور اعالم 
كرده است، طورى كه هيچ قانونى نمى تواند ناقض اسالم باشد (ماده 3). براى اكثريت نفوس كشور، جدايى دين و سياست بى معنى و 
احتماالغيراسالمى است. مال يا پيشواى مسجد كه كانون جامعه و زندگى دينى در مناطق روستايى است، در كليت جامعه حضور دارد 
و نقش مهمى را در شكل دهى به افكار عامه راجع به مسايل اجتماعى، اقتصادى، خانوادگى و سياسى ايفا مى كند. اكثر مساجد در 
افغانستان ثبت و راجستر نشده اند80 و از بسيارى از مساجد براى مقاصد تبليغ بر ضد دولت كار گرفته شده است81 - اين امر در صورتى 
اقتصادى  وابستگى  به  نظر  كرد.82  مى  برقرار  رابطه  جامعه  دينى  بخش  با  كافى  اندازه  به  المللى  بين  جامعه  كه  بود  مى  اجتناب  قابل 
سنتى مال به جامعه، اين منبع وابستگى اقتصادى تعيين كننده محتواى خطبه هاى قبل و بعد از نماز در مساجد است. در طى 12 سال 
گذشته، "تمام عوامل اسالمى مهم  االزهر (منبع 1،000 ساله تعاليم اسالمى در قاهره)، وهابى هاى عربستان سعودى، شيعه هاى ايران، 
ديوبندى ها (نوعى از اسالم سنى مستولى در جنوب آسيا) و ترك ها  سرمايه گذارى سنگينى را براى ترويج گونه اسالم دلخواه شان 

در افغانستان صورت داده اند".83

73   نيوبرگ، پائوال آر. (Newberg, Paula R)، ”سياست در قلب: نظام مساعدت بشردوستانه به افغانستان“، بنياد صلح بين المللى كارنگى، 1999.
74   بوسن، آى. دبليو. (Boesen, I.W.)، ”از رعايا به شهروندان: مشاركت محلى در برنامه همبستگى ملى“، مقاله كارى، واحد ارزيابى و تحقيق افغانستان، 2004، 2.
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نگاه كلى به چهارچوب هاى پاليسى و وضعيت اجرايى آنها. 5
روند بن (2001) 5 .1

و  باثبات  حكومت  يك  ايجاد  منظور  به  بن  روند  اندازى  راه  كنفرانس  اين  نتيجه  شد.  برگزار  سال 2001  دسمبر  ماه  در  بن  كنفرانس 
دموكراتيك در افغانستان بود. معيارهاى اين روند عبارت بودند از: برگزارى لويه جرگه اضطرارى، تأسيس اداره موقت افغانستان، اتخاذ 
يك قانون اساسى جديد در ماه جنورى سال 2004 و برگزارى انتخابات رياست جمهورى در سال 2004 و انتخابات شوراهاى واليتى 

در سال 2005 كه رسمًا به پايان موفقيت آميز روند بن انجاميد.

معاهده افغانستان (2006) 5 .2
معاهده افغانستان كه جاى موافقتنامه بن را گرفت، برايند كنفرانس لندن راجع به افغانستان بود كه در سال 2006 به منظور ايجاد 
چهارچوب همكارى بين المللى به مدت پنج سال آينده و افزايش اتكا بر نهادهاى افغانستان تدوير شد. معاهده افغانستان كه در تاريخ 
31 جنورى سال 2006 راه اندازى شد، بيانگر پايان رسمى روند بن بود. اين معاهده حكومتدارى، حاكميت قانون و حقوق بشر را به 
عنوان سه پايه اساسى فعاليت شناسايى كرد. در اين كنفرانس توافق به عمل آمد تا استخدام شايسته ساالرانه متخصصين باكفايت 
و  حقوقى  هاى  "چهارچوب  داراى  كه  حكومتى  سطوح  تمام  در  پاسخگو  و  شفاف  مؤثر،  ادارى  ايجاد نهادهاى  در  هماهنگى  معتبر،  و 
طرزالعمل هاى استخدامى مناسب، كارمندان ورزيده و ظرفيت كافى براى پرداخت معاشات، ايجاد زيربناها و انجام تفتيش ها باشد"، 
اعمال اصالحات در نظام عدلى و حمايت و ترويج حقوق بشر از جمله اولويت هاى حكومت افغانستان و همكاران بين المللى آن خواهد 
بود. معاهده افغانستان اهداف "بلندپروازانه اى"84 را در زمينه دولت سازى جامع كه داراى معيارهاى مشخص و از لحاظ زمانى محدود در 
بخش هاى حكومتدارى،85 امنيت و انكشاف بود، تعيين كرد. ضرب االجل اكثر اين معيارها پايان سال 2010 بود، اما كار بر سر اجراى 
اين معيارها تاكنون ادامه دارد. در پى اعالم ستراتيژى موقت انكشاف ملى افغانستان (I-ANDS) در سال 2006، ستراتيژى انكشاف ملى 
افغانستان (ANDS) در سال 2008 خاطر نشان ساخت كه "ظرفيت ضعيف بخش عامه، فقدان منابع و پيامدهاى مالى ناپايدار، محيط 
تقنينى محدودگرا در عرصه فعاليت بخش خصوصى، محدوديت در نظارت بر اجراى قوانين و در تجربه مقامات عامه در نمايندگى از 
مردم، فساد ادارى گسترده، تمركزگرايى مفرط، نبود هماهنگى در تصميم گيرى ها در حكومت، مشاركت محدود زنان در حكومت، 
محدوديت در پاسخگويى مستقيم در قبال مردم و تصاحب دولت توسط زورمندان"86 از جمله عمده ترين مسايل حكومتدارى در كشور 
است. فهرست بندى اين مشكالت نشان مى دهد كه در زمينه دستيابى به معيارهاى معاهده افغانستان دو سال بعد از راه اندازى اين 

معاهده، دستاورد اندكى حاصل شده است.
برنامه عمل ملى زنان افغانستان (2017-2007) 5 .2 .1

برنامه عمل ملى زنان افغانستان (NAPWA) يك برنامه عمل ده ساله (2007-2017) حكومت افغانستان به منظوراجراى تعهداتش در 
زمينه برابرى جنسيت است كه در قانون اساسى و معاهدات و كنوانسيون هاى بين المللى مصوب افغانستان نظير كنوانسيون رفع هر نوع 
تبعيض عليه زنان (CEDAW) تسجيل شده است. هدف اين برنامه عمل "تامين تداوم و يكدستى در مساعى حكومت در راستاى حمايت 
از حقوق زنان در جامعه افغانستان از رهگذر برابرى و توانمندسازى"87 مى باشد. "ايجاد يك افغانستان صلح آميز و مترقى كه در آن 
هم مردان و هم زنان از امنيت و حقوق و فرصت هاى برابر در همه جوانب زندگى برخوردار مى باشند"، چشم انداز اين برنامه عمل 
را تشكيل مى دهد. برنامه عمل ملى زنان افغانستان بر شش عرصه امنيت، حمايت حقوقى و حقوق بشر، رهبرى و مشاركت سياسى، 
اقتصاد، كار و فقر، صحت و آموزش تمركز دارد. على رغم تعهدات حكومت بر روى كاغذ، در عمل ظرفيت حكومت براى اجراى اين 
برنامه عمل ضعيف بوده است. جامعه افغانستان به شدت مردساالرانه است و نابرابرى هاى جنسيتى كماكان ادامه دارد،88 زيرا نهادهاى 
حكومتدارى افغانستان از توجه به مسئله جنسيت روى برمى گردانند. توجه به مسايل زنان در اثر فشارهاى بين المللى افزايش يافته 
است،89 همان طور كه توجه به روند عمومى دموكراتيزه شدن در طى 12 سال گذشته افزايش يافته است، اما در عمل اين روند منجر به 
تحكيم سلطه نخبگان غارتگر شده است.90 دستاوردهايى در عرصه هاى آموزشى و امور صحى به دست آمده است، اما زنان در سياست 
و اقتصاد كشور به حاشيه رانده شده اند. نقش زنان در بخش حكومتدارى خدشه دار شده است و آنها كم تر از 10 درصد تمام اداره 

84   ستراتيژى توسعه ملى افغانستان، 2.
85   معيارهاى حكومتدارى شامل اين عرصه ها مى شدند: اصالح اداره عامه، مبارزه با فساد ادارى، احصائيه و سرشمارى، تحكيم نظام تقنينى و انتخاباتى، برابرى جنسيت، حاكميت قانون، ثبت اراضى، 

مبارزه با مواد مخدر و حقوق بشر.
86   ستراتيژى توسعه ملى افغانستان، 62.

http://sgdatabase.unwomen.org/uploads/National%20Action%20Plan%20for%20the%20Women%20of%20 نشانى:  اين  در  دسترسى  قابل     87
 .Afghanistan%202007%20to%202017.pdf

88   در ميان 145 كشور در شاخص برابرى جنسيت برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال 2011، افغانستان در جايگاه 139 قرار داشت.
89   گفته مى شود كه علت 25 درصد افزايش در تعداد موارد خشونت عليه زنان در بين ماه هاى مارچ و سپتمبر 2013، خروج تيم هاى بازسازى واليتى و قواى بين المللى مى باشد. مصاحبه داكتر 
http://www.voanews.com/content/reu-violence-against-afghan-women-more-frequent- :سيما سمر با رويترز، 4 جنورى 2014، قابل دسترسى در اين نشانى

.in-2013/1823405.html

90   وركورن و كمفوئيس، 2013.
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21 حكومتدارى در افغانستان معرفى مختصر

حكومتدارى محلى را تشكيل مى دهند كه در كل داراى بيش از 20،000 كاركن خدمات ملكى است.91 قضاياى آزار و اذيت در محالت 
كارى تا جايى گسترده است كه اداره مستقل ارگان هاى محلى را واداشت تا براى نخستين بار پاليسى مبارزه با آزار و اذيت را طرح كند، 
اما اين پاليسى تا هنوز اجرايى نشده است. بعد از گذشت هفت سال از تالش ها براى اجراى برنامه عمل ملى زنان افغانستان، نگرانى 
ها راجع به سازگارى اين برنامه عمل با زمينه فرهنگى افغانستان گسترش يافته است، زيرا به اين برنامه از ديدگاه هاى چهارچوب 
هاى نهادى و پاليسى غربى نگريسته مى شود كه از ديدگاه هاى جمع گرايانه راجع به نقش زنان در جوامع اسالمى سنتى متفاوت و 
بنابراين، متضاد است.92 يك كنفرانس منطقه اى اخير راجع به توانمندسازى زنان كه توسط سازمان حقوق بشر و دموكراسى افغانستان 
(AHRDO) برگزار شده بود، بر اين ديدگاه تكيه داشت و از سازمان هاى جامعه مدنى تقاضا داشت تا بر خالف رويكردهاى كشوارهاى 
انكشاف يافته غربى، آنها رويكردهاى فرهنگى و زمينه اى مناسب ديگرى را از كشورهاى آسياى جنوبى و آسياى مركزى در عرصه 

توانمندسازى زنان جستجو كنند.93

ستراتيژى انكشاف ملى افغانستان (2008) 5 .3
معاهده افغانستان و ستراتيژى موقت انكشاف ملى افغانستان/ستراتيژى انكشاف ملى افغانستان كه در سال 2008 براى مدت پنج سال 
(الى سال 2013) راه اندازى شد و مبتنى بر روند بن است، يك ستراتيژى جامع و يكپارچه را ارايه داده است كه منعكس كننده شرايط 
افغانستان در سال 2008 است و اولويت هاى انكشاف ملى را مشخص مى سازد: "كاهش فقر، بهبود زندگى مردم افغانستان و ايجاد 
بنيان يك كشور امن و باثبات".94 ستراتيژى انكشاف ملى افغانستان مبين تعهد مشترك حكومت افغانستان و همكاران بين المللى آن 
براى رسيدگى به مشكالت حكومتدارى است كه شامل ساختارهاى چندگانه و موازى حكومتدارى دولتى و غيردولتى، روابط ادارى و 
مالى مبهم در سطوح ملى و محلى، سيستم ضعيف اداره عامه در سطوح ملى و محلى، فساد ادارى، وابستگى مالى، ضعف قانونگذارى، 
ظرفيت پايين نهادهاى مجرى قانون و حقوق بشر، ضعف در مشاركت سياسى و مدنى و نظارت بر عملكرد دولت و نابرابرى جنسيتى مى 
شود. هدف عرصه حكومتدارى، حاكميت قانون و حقوق بشر را "تحكيم روندها و نهادهاى دموكراتيك، حقوق بشر، حاكميت قانون، ارايه 
خدمات عامه و پاسخگويى حكومت" تشكيل مى دهد.95 اين سند تصريح مى كند كه بدون حكومتدارى خوب (حكومتدارى پاسخگو، 
شفاف و مشاركتى) و حاكميت قانون، ستراتيژى انكشاف ملى افغانستان و ستراتيژى انكشافى مندرج در آن ناكام خواهد شد و حكومت 
مجبور خواهد شد تا بر بهبود حكومتدارى و ايجاد زمينه سهم گيرى بخش خصوصى در ارايه اجناس و خدمات تمركز كند. اين سند 
بر اهميت مالكيت افغان ها بر اين روند و حمايتى كردن نقش جامعه تمويل كنندگان تأكيد مى كند. اجراى ستراتيژى انكشاف ملى 
افغانستان به بودجه ملى و سازگارسازى وظايف نهادهاى مربوطه حكومت مركزى بر اساس بخش هاى اين ستراتيژى بستگى دارد  
روندى كه حكومت را به مدت دو سال مصروف ساخت (طرح برنامه هاى حايز اولويت ملى در سال 2010 آغاز شد). اجراى پاليسى 
ها به خصوص در عرصه هاى تصميم گيرى، حاكميت قانون و ارايه خدمات از فراز و فرودهاى روابط قدرت در ميان گروه ها و افراد 
متأثر است كه مى خواهند منابع را كنترول و به آنها دسترسى داشته باشند. اجراى ستراتيژى انكشاف ملى افغانستان نمى تواند در 

محيطى عارى از اين فراز و فرودها در روابط قدرت در سطوح ملى و محلى صورت گيرد.96
پاليسى حكومتدارى محلى (2010) 5 .3 .1

شد.  منظور  و  طرح  سال 2010  در  كه  بود   (SNGP) محلى  حكومتدارى  پاليسى  افغانستان،97  ملى  انكشاف  ستراتيژى  تعهدات  از  يكى 
اين پاليسى كه داراى بيش از 400 صفحه است، به طور ارزشمندى مسايل نهادى، حقوقى و پاليسى را در عرصه حكومتدارى محلى 
(واليات، ولسوالى ها، قريه ها و شاروالى ها) تصريح كرد. روند طرح اين پاليسى كه توسط نهاد نوتشكيل اداره مستقل ارگان هاى 
محلى (تأسيس در ماه سپتمبر سال 2007) رهبرى مى شد، شامل تمام وزارتخانه ها، رياست ها، ادارات عالى و كميسيون هاى مستقل 
مى گرديد. قرار بود تا اين پاليسى در طى سه سال (2010-2013) از طريق طرح قوانين، مقررات و طرزالعمل هاى جديد يا تعديل 
قوانين، مقررات و طرزالعمل هاى موجود و ايجاد ترتيبات نهادى بيشتر عملى شود. از جامعه بين المللى تقاضا گرديد تا يك مكانيزم 
حمايتى واحد را به منظور حمايت از اجراى اين پاليسى ايجاد كند. اين روند اجرا در سال 2013 به طور جامعى مورد بازبينى قرار گرفت 
و تعديالت ضرورى در اين پاليسى به عمل آمد. با اين وجود، وضعيت طورى كه برنامه ريزى شده بود، پيش نرفت. پاسخ عمومى جامعه 
بين المللى اين بود كه اين پاليسى بسيار مفصل است، داراى اهداف بلندپروازانه است و فاقد اولويت بندى است.98 در پاسخ، اداره مستقل 

91   معلومات اخذ شده از تشكيل اداره مستقل ارگان هاى محلى و پايگاه معلوماتى واحد جنسيت.
92   مصاحبه با فرد كليدى، سرابى.

http://thekabultimes.wordpress. نشانى:  اين  در  دسترسى  قابل   ،2013 نومبر   27 تايمز،  كابل  شد،  برگزار  كابل  در  زن  حقوق  به  راجع  اى  منطقه  كنفرانس  اولين     93
./com/2013/11/27/first-regional-conference-on-womens-rights-held

94   ستراتيژى توسعه ملى افغانستان، 5.
95   همان، 61.

96   رابرت لم و بروكه شان (Robert Lamb and Brooke Shawn)، "حكومتدارى سياسى و ستراتيژى در افغانستان"، مركز مطالعات ستراتيژيك و بين المللى، اپريل 2012، 2.
97   ستراتيژى توسعه ملى افغانستان، 91.

ارزيابى   و  تحقيق  واحد  ساحه"،  از  نگاهى  افغانستان:  در  محلى  "حكومتدارى   ،(Dr Doughlas Saltmarshe and Abhilash Medhi) مدهى  آبهيالش  و  سالتمارشه  دوگالس  داكتر     98
افغانستان، جون 2011، 1.
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ارگان هاى محلى تالش ديگرى را به منظور اولويت بندى پاليسى حكومتدارى محلى در سال 2011 آغاز كرد كه متعاقبا برنامه حايز 
اولويت ملى درباره حكومتدارى محلى در سال 2012 طرح گرديد. بنابراين، اكثر وقتى كه بايد صرف اجراى پاليسى حكومتدارى محلى 
مى شد، در عوض بر سر طرح برنامه هاى اجرايى بيشتر مصرف گرديد. امروز، هيچ خبرى از اجراى پاليسى حكومتدارى محلى وجود 
ندارد. برنامه حايز اولويت ملى درباره حكومتدارى محلى سندى است كه اداره مستقل ارگان هاى محلى مطابق با آن عملكرد خود را 

به حكومت گزارش مى دهد.

برنامه هاى حايز اولويت ملى  عرصه حكومتدارى (2013-2010) 5 .4
روند كابل از طريق كنفرانس لندن در تاريخ 28 جنورى 2010 و كنفرانس كابل در تاريخ 20 جوالى 2010 راه اندازى شد. اين روند 
بر ضرورت اتخاذ برنامه هاى حايز اولويت ملى تأكيد كرد كه دربرگيرنده تمام افغانستان است و توسط حكومت به منظور بهبود زندگى 
مردم طرح و اجرا مى شود. چهارچوب پاسخگويى دوجانبه توكيو (TMAF) كه در نتيجه كنفرانس توكيو در تاريخ 8 جوالى 2010 طرح 
شد، قصد دارد تا گذار افغانستان را به سوى خودكفايى تسهيل كند و تعهدات كنفرانس هاى لندن و كابل را به واسطه رابطه دادن تحقق 
شاخص هاى چهارچوب پاسخگويى دوجانبه توكيو به اجراى 22 برنامه حايز اولويت ملى، عملى كند. برنامه هاى حايز اولويت ملى مبتنى 
بر ابتكارهاى كامياب گذشته به منظور دستيابى به نتايج در روند گذار (2012-2014) است و از جمله شامل يك مكانيزم پاسخگويى 
قوى است كه ارايه گزارشات پيشرفت كار را در ظرف هر 100 روز الزامى مى كند.99 برنامه هاى حايز اولويت ملى حاوى سه رويكرد 
اصلى است كه شامل اولويت بندى ابتكارات اصالحى، نهادسازى منتخب و ارايه مستقيم خدمات به مردم مى شود و اين برنامه مبتنى بر 
انعكاس نيازها و ديدگاه هاى محلى از طريق انجام ارزيابى هاى محلى و تنظيم برنامه هاى واليتى مى باشد. حكومت افغانستان اولين 
گزارش پيشرفت كار خود در راستاى تحقق شاخص هاى چهارچوب پاسخگويى دوجانبه توكيو را در كنفرانس كابل در تاريخ 3 جوالى 
2013 ارايه كرد. عرصه حكومتدارى، حاكميت قانون و حقوق بشر داراى شش برنامه حايز اولويت ملى است كه از جمله اين شش برنامه، 

برنامه حايز اولويت ملى شماره 2  برنامه شفافيت و پاسخگويى ملى -  كماكان در حال طرح است.
1 اصالحات مالى و اقتصادى اداره امور مالى عامه  5 .4 .1  برنامه حايز اولويت ملى شماره 

(جوالى 2010)
طرح اداره امور مالى عامه كه به منظور تحكيم سيستم هاى اداره امور مالى عامه، كاهش فساد ادارى، بهبود روند اجراى بودجه و طرح 
نحوه تمويل ستراتيژى انكشافى تهيه شده، سه شاخص كليدى را به منظور اندازه گيرى اجراى برنامه شناسايى كرده است: تحكيم 
چهارچوب مالى ميان مدت، ظرفيت اجراى بودجه و جايگاه افغانستان در شاخص علنى بودجه. برنامه حايز اولويت ملى شماره 1 بر 
چهارچوب حقوقى كنونى (قانون اداره امور مالى و مصارف عامه و قانون تداركات)، سيستم معلوماتى اداره امور مالى افغانستان كه در 
تمام واحدهاى بودجه در كابل و مستوفيت هاى واليات موجود است، بودجه گذارى ساالنه در چهارچوب مالى ميان مدت، حسابدارى 
و گزارش دهى مالى، مبتنى مى باشد. بر عالوه، برنامه حايز اولويت ملى شماره 1 به شناسايى ضعف هاى سيستم اداره امور مالى عامه 
پرداخته است كه شامل ظرفيت پايين، پوشش ناقص، برنامه هاى بيش از حد بلندپروازانه با پيشبينى هاى كوتاه مدت ضعيف، ضعف در 
مكانيزم هاى هماهنگى و ارتباطى و روابط بودجوى و مالى ضعيف ميان واحدهاى بودجوى مركزى و ادارات واليتى مى شود كه در كل 
مانع از اجراى سريع برنامه ها مى شود. سه بخش برنامه حايز اولويت ملى شماره 1 شامل اين موارد مى شود: 1) تحكيم بودجه در توليد 
مؤثر پيامدهاى كليدى (مديريت امداد، ستراتيژى مالى ميان مدت و بودجه گذارى برنامه)؛ 2) بهبود اجراى بودجه (بودجه گذارى واليتى، 
تداركات و نظارت بر عملكرد)؛ و 3) افزايش پاسخگويى و شفافيت (ارتباط و ظرفيت در تفتيش داخلى و خارجى).100 دو دستاورد عمده 
در جلسه بورد مشترك نظارت و هماهنگى در تاريخ 29 جنورى 2014 و گزارش حكومت افغانستان در جلسه مقامات ارشد در تاريخ 3 
جوالى 2013 خاطر نشان ساخته شده است: ارايه پيشنويس پاليسى بودجه گذارى واليتى به كابينه غرض منظورى و بهبود در ظرفيت 
اجراى بودجه از 39 درصد در سال مالى 1389 (2010-2011) تا 49 فيصد در سال مالى 1390 (2011-2012) و تا 50 درصد در طى 
نه (9) ماه اول سال مالى 1391 (2012-2013) كه اگر 12 ماه اين سال مد نظر قرار گيرد، سطح اجراى بودجه به 66,7 درصد مى رسد 

كه در كل شامل 17 درصد افزايش در اجراى بودجه مى گردد.101
برنامه حايز اولويت ملى شماره 3: حكومت كارآمد و مؤثر (جنورى 2012) 5 .4 .2

با در نظر داشت درس هاى آموخته شده از دور اول اجراى اصالحات اداره عامه (اداره، استخدام كاركنان و اصالحات در معاشات و رتبه 
بندى كاركنان)، برنامه حايز اولويت ملى شماره 3 قصد دارد تا كارآمدى و مؤثريت حكومت را بهبود بخشد. اين برنامه كه سه سال را 
احتوا مى كند، شامل چهار بخش مى شود: 1) تحكيم چهارچوب هاى پاليسى، حقوقى و مقرراتى حاكم بر خدمات ملكى و اصالح اداره 
عامه؛ 2) افزايش كارآمدى و مؤثريت عملياتى خدمات ملكى و اداره عامه در سطوح مركزى، وزارتخانه اى و محلى حكومت؛ 3) طرح 

99   در ابتدا وزارت ماليه مكانيزم هاى گزارش دهى را اداره مى كرد. بعدا اين مسوليت به وزارت اقتصاد منتقل شد. امروز، آخرين گزارش موجود راجع به اجراى برنامه هاى حايز اولويت ملى به ماه 
نومبر سال 2011 برمى گردد. به استثناى گزارشات داخلى اداره مستقل ارگان هاى محلى در زمينه اجراى برنامه حايز اولويت ملى درباره حكومتدارى ملى، "هيچ گزارشى بعد از آن تاريخ تهيه نشده است"

100   نقشه راه اداره امور مالى عامه/برنامه حايز اولويت ملى شماره 1، 8.
101   گزارش مشترك مقامات ارشد، 3 جوالى 2013، 11.
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يك چشم انداز و ستراتيژى درازمدت به منظور اصالح اداره عامه كه نيازهاى آينده يك افغانستان خودكفا را تامين مى كند؛ و4 ) تحكيم 
عملكرد كميسيون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملكى و نهادهاى فرعى آن از طريق تمركز بر رشد ظرفيت در عرصه هاى تحليل 
پاليسى، برنامه ريزى، مديريت، ارايه خدمات، تسهيل روند اجرا و نظارت.102 به استثناى برنامه ريزى جارى براى طرح ستراتيژى نسل 
بعدى در اصالحات اداره عامه (NGPAR) كه تا دو سال وقت مى گيرد و نتيجه آن طرح يك ستراتيژى 10 ساله خواهد بود، چيز زيادى 

براى گزارش دادن درباره اجراى اين برنامه حايز اولويت ملى وجود ندارد.103
برنامه حايز اولويت ملى شماره 4: حكومتدارى محلى (مى 2012) 5 .4 .3

برنامه حايز اولويت ملى درباره حكومتدارى محلى كه هدف آن "درك و رفع موانع عمده فراراه حكومتدارى مؤثر، مشاركتى و پاسخگو" 
است، مبتنى بر اصل طرح و اجراى برنامه هاى به رهبرى حكومت مى باشد، نه به رهبرى تمويل كنندگان. چهار بخش اين برنامه 
در واقع چهار اولويت اين برنامه را تشكيل مى دهد: مبناى ملى حكومتدارى محلى، اداره در سطوح واليتى و ولسوالى، اداره شهرها و 
نمايندگى از مردم در محالت و پاسخگويى و شفافيت. اداره مستقل ارگان هاى محلى در مجموع 65 درصد پيشرفت را در اجراى اين 

برنامه از منظورى آن در مى 2012 گزارش داده است.104
برنامه حايز اولويت ملى شماره 5: قانون و عدالت براى همه (جون 2013) 5 .4 .4

برنامه حايز اولويت ملى شماره 5 كه توسط ستره محكمه، وزارت عدليه، لوى سارنوالى و انجمن مستقل وكالى مدافع افغانستان طرح 
شده، قصد دارد تا "اعتماد شهروندان افغانستان را نسبت به توانايى نظام عدلى براى حمايت و دفاع از منافع فردى، اقتصادى، اجتماعى 
و ملى آنها از طريق تمثيل رعايت منافع شهروندان و باور و ايمان دارى  به حاكميت قانون اعاده نمايد". اين برنامه كه با ستراتيژى 
انكشاف ملى افغانستان سازگار است، شامل پنج بخش مى شود: 1) اصالحات حقوقى و مؤثريت تقنينى؛ 2) افزايش كارآمدى بخش 
عدلى؛ 3) افزايش دسترسى معنى دار به عدالت؛ 4) رشد ظرفيت نهادى براى بهبود ارايه خدمات عدلى؛ و 5) سرمايه گذارى بر زيرساخت 
ها براى بهبود سيستم هاى ارايه خدمات عدلى. چيز زيادى براى گزارش دهى درباره اجراى اين برنامه كه در ماه جون سال 2013 

نهايى شد، وجود ندارد.105
برنامه حايز اولويت ملى شماره 6: حقوق بشر و مسوليت هاى مدنى (اكتبر 2011) 5 .4 .5

برنامه حايز اولويت ملى شماره 6 كه به منظور ترويج و حمايت از حقوق بشر به عنوان يك مسئله به هم تنيده عمده106 طرح شده، قصد 
دارد تا "آگاهى عامه و حس وظيفه شناسى مدنى را در افغان ها در رابطه با مسوليت هاى ذاتى شان بر اساس قانون اساسى به منظور 
سهم گيرى در توسعه رويه ها و نهادهاى دموكراتيك افغانستان افزايش دهد". توجه ويژه اى به ترويج، رعايت و شناسايى حقوق اقشار 
آسيب پذير به شمول زنان، اطفال، افراد داراى معلوليت و اقليت هاى قومى مبذول شده است. اين برنامه كه همكار واحد حمايت از 
حقوق بشر در وزارت عدليه و سازمان هاى جامعه مدنى افغانستان است، قصد دارد تا واحدهاى جديد حقوق بشر را در وزارت معارف و 
لوى سارنوالى ايجاد كند. شش بخش اين برنامه عبارتند از: 1) تحكيم نهادهاى دولتى افغانستان از طريق تعميم حقوق بشر، حمايت 
از پاسخگويى در برابر حقوق بشر و ترويج مسوليت هاى مدنى در نهادهاى دولتى؛ 2) افزايش آگاهى عامه مردم افغانستان؛ 3) تحكيم 
استقالل و پايدارى نهادهاى ملى و تخصصى اى كه بر اساس قانون اساسى ايجاد شده اند؛ 4) حمايت از نقش نهادهاى سنتى و محلى 
افغانستان؛ 5) اتخاذ تدابير مؤثر به منظور تامين عدالت و پايان دادن به مصونيت از مجازات؛ و 6) تامين پاسخگويى افراد، نهادهاى ملى 
و بين المللى و حكومت در قبال اجراى وظايف شان در راستاى حمايت، رعايت و اجراى حقوق بشر.107 برنامه حايز اولويت ملى شماره 
6 كه در ابتدا در كنفرانس كابل در ماه جوالى سال 2010 ارايه شد، فورا بعد از منظورى در ماه اكتبر سال 2011 اجرا شد. حكومت در 

آخرين گزارش خود 72 درصد پيشرفت را در اجراى اين برنامه در ظرف ربع آخر سال 2011 اطالع داده است.108

102   برنامه حايز اولويت ملى درباره حكومت كارآمد و مؤثر، 3.
103   آخرين گزارش حكومت درباره اجراى برنامه حايز اولويت ملى شماره 3 در ماه جوالى سال 2011 ارايه شد كه 55 درصد پيشرفت را در اجراى اين برنامه گزارش داده است. قابل دسترسى در اين 
نشانى: http://www.thekabulprocess.gov.af/index.php/monitoring/archive/forth-quarter-report/government-q-4 (دسترسى در تاريخ 14 جنورى 2014).

104   در رابطه با برنامه حايز اولويت ملى شماره 4، اين تحقيق مبتنى بر گزارشات داخلى اداره مستقل ارگان هاى محلى مى باشد. جزئيات در گزارش ساالنه 1392 (2013) ارايه شده است.
105   وبسايت وزارت ماليه راجع به روند كابل حاوى پنج گزارش پيشرفت ربع وار در خصوص اجراى برنامه هاى حايز اولويت ملى در عرصه حكومتدارى مى باشد كه آخرين گزارش مربوط ماه نومبر 
سال 2011 مى شود و نشانگر 78 درصد پيشرفت در اجراى اين برنامه ها است، حال آن كه برنامه حايز اولويت شماره 5 در ماه جون سال 2013 نهايى شد. اين گزارشات در اين نشانى قابل دسترسى هستند: 

http://www.thekabulprocess.gov.af/index.php/monitoring/archive/fifthquarter-report/government-q-5 (دسترسى در تاريخ 14 جنورى 2014).
106   كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت عدليه، وزارت دفاع ملى، اداره مستقل ارگان هاى محلى، وزارت احيا و انكشاف دهات، كميسيون مستقل انتخابات، اداره عالى نظارت بر تطبيق 

ستراتيژى مبارزه با فساد ادارى، وزارت معارف، وزارت تحصيالت عالى و وزارت اطالعات و فرهنگ، همكاران نهادى براى اجراى برنامه حايز اولويت ملى شماره 6 مى باشند.
107   برنامه حايز اولويت ملى درباره حقوق بشر و مسوليت هاى مدنى، 10.

http://www.thekabulprocess.gov.af/index.php/monitoring/ :108   برنامه حايز اولويت ملى شماره 6، ارزيابى كيفيت براى ربع 5، نومبر 2011، قابل دسترسى در اين نشانى
archive/fifth-quarter-report/government-q-5 (دسترسى در تاريخ 14 جنورى 2014).
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2013 - تحوالت و دستاوردها. 6
افغانستان نقشه راهى را به منظور تحقق خودكفايى اقتصادى الى سال 2024 در كنفرانس توكيو در جوالى 2012 ارايه كرد.109 جامعه 
بين المللى 16 ميليارد دالر امريكايى را الى سال 2015 وعده داد كه ارايه آن به ظرفيت حكومت افغانستان براى عملى كردن تعهداتش 
بستگى دارد. اولين جلسه پيگيرى در تاريخ 3 جوالى 2013 در كابل برگزار شد كه هدف آن، بازبينى پيشرفت حاصله حكومت در زمينه 
اجراى مجموعه اى از شاخص هاى درازمدت و نظارت بر پيشرفت حاصله بر شاخص هاى مورد توافق دو طرف در ماه اپريل سال 
2013 بود. يك برآورد استخبارات ملى اياالت متحده110 كه توسط بسيارى ها مردود دانسته شده،111 سه دستاورد عمده افغانستان را در 
سال 2013 اين گونه برشمرده است: بهبود ظرفيت پوليس ملى افغانستان و اردوى ملى افغانستان، رقابت كانديدان در انتخابات رياست 
جمهورى افغانستان كه اياالت متحده، پاكستان و ساير كشورهاى منطقه بتوانند "با اين كانديد زندگى كنند" و نگرش مثبت كرزى 

نسبت به امريكا.112 در زير نگاهى كلى به تحوالت سال 2013 انداخته شده است.

عرصه حقوقى 6 .1
دو قانون در خصوص اداره محلى  قانون اداره محلى و قانون شوراهاى واليتى  به پارلمان راه يافت. اين قوانين سه سال  •

پيش تسويد شده بود.113
جنجال ها بر سر قانون منع خشونت عليه زنان بدون خسارات عمده اى فروكش كرد.114 •
قانون انتخابات و قانون تشكيل، وظايف و صالحيت هاى كميسيون مستقل انتخابات در جوالى 2013 تأييد شد.115 •
قانون جديد معادن در مى 2013 توسط كابينه تأييد شد، اما تا اوايل 2014 در پارلمان بالتكليف بوده است. •
قانون معاشات و امتيازات قضات در سال 2013 تأييد شد و در سال 2014 اجرا مى شود.116 •
قانون سازمان هاى اجتماعى توسط رئيس جمهور توشيح و در تاريخ 1 سپتمبر 2013 در جريده رسمى نشر گرديد. •

عرصه پاليسى 6 .2
بر مبناى ماده 19 قانون كاركنان خدمات ملكى، اداره مستقل ارگان هاى محلى اولين رهنمود پاليسى مبارزه با آزار و اذيت  •

در اداره عامه را طرح، تأييد و راه اندازى كرد كه بر 20،000 كاركن خدمات ملكى در سطوح واليتى، ولسوالى، شهرى و 
محلى قابل تطبيق است.117

پاليسى بودجه گذارى واليتى تسويد شد كه زمينه تمركززدايى مالى را براى اداره واليتى تسهيل مى كند.118 •
برنامه حايز اولويت ملى شماره 5  قانون و عدالت براى همه  در جون 2013 منظور شد. •
اداره مستقل ارگان هاى محلى و وزارت احيا و انكشاف دهات، پاليسى بهبود حكومتدارى و انكشاف را در ولسوالى ها و  •

قريه ها طرح كردند كه در اپريل 2013 نهايى شد و هدف آن تامين تصميم گيرى دموكراتيك در سطح محلى مى باشد.119
اداره مستقل ارگان هاى محلى و وزارت احيا و انكشاف دهات، اليحه وظايفى را براى ايجاد و فعاليت شوراهاى هماهنگى  •

حكومتدارى  منظور تبديلى اين نهادها به شوراهاى منتخب ولسوالى مطابق با پاليسى  ولسوالى ها در اپريل 2013 به 
محلى طرح كردند.120

109   حكومت ستراتيژى خود تحت عنوان "به سوى خوداتكايى: چشم انداز ستراتيژيك براى دهه تحول" را در كنفرانس توكيو در تاريخ 8 جوالى 2012 ارايه كرد. اين ستراتيژى از طريق طرح و 
اجراى 22 برنامه حايز اولويت ملى عملى مى شود.

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/ :110   بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست در تاريخ 29 دسمبر 2013، قابل دسترسى در اين نشانى
afghanistan-gains-will-be-lost-quickly-after-drawdown-us-intelligence-estimate-warns/2013/12/28/ac609f90-6f32-11e3-aecc-

.85cb037b7236_story.html

111   ديويد سيدنى در گزارش خود به ويراستار روزنامه واشنگتن پست در تاريخ 4 جنورى 2014 چنين نوشت: "استخبارات اياالت متحده، تأثيرات شهرى شدن گسترده مردم افغانستان را در طى 
http://www.washingtonpost.com/opinions/us- :دهه گذشته مد نظر قرار نداده است و آگاهى اندكى در خصوص جوانان رو به ظهور در افغانستان دارد". قابل دسترسى در اين نشانى

.intelligence-is-too-pessimistic-about-afghanistan/2014/01/02/eacde5a6-719b-11e3-9389-09ef9944065e_story.html

112   به اساس اين مقاله، كاهش شمار نيروهاى امريكايى و ظرفيت نيروهاى افغانستان در به عهده گرفتن رهبرى عمليات ها براى بار نخست در سال 2013 نشانگر سابقه خوبى است. اين مقاله كه 
از داكتر غنى و عبداهللا به حيث كانديدان دلخواه غرب ذكر مى كند، مبتنى بر اين استدالل است كه كرزى دست به هر كارى زد تا مانع واگذارى پايگاه هاى پايدار به امريكا در افغانستان شود.

113   اداره مستقل ارگان هاى محلى، سومين گزارش ربع وار، جوالى-سپتمبر 2013.
114   پارلمان هرگز قانون منع خشونت عليه زنان را تأييد نكرد. اين قانون به واسطه فرمان رئيس جمهور منظور و نافذ شد. با وجود مخالفت جدى اكثر فعاالن حقوق زن به خاطر مخالفت سنگين 
عناصر پرقدرت و محافظه كار پارلمان عليه اين قانون، فوزيه كوفى، نماينده زن در پارلمان، اليحه اين قانون را مجدداً در پارلمان معرفى كرد. از فشار سياسى براى حذف اين قانون از دستوركار پارلمان 

كار گرفته شد تا اين قانون ملغى نشود.
115   ماتيو روزنبرگ (Matthew Rosenberg)، "با قانون جديد، افغانستان به برگزارى انتخابات نزديكتر مى شود"، نيويورك تايمز، 16 جوالى 2013، قابل دسترسى در اين نشانى: 

http://www.nytimes.com/2013/07/18/world/asia/with-new-law-afghanistan-moves-closer-to-an-election.html?_r=0
116   مصاحبه با فرد كليدى، عقيق اهللا رئوفى، رئيس داراالنشاى شوراى عالى ستره محكمه، 6 جنورى 2014.

http://world.time. نشانى:  اين  در  دسترسى  قابل   ،2013 مارچ   29 است"،  كرده  آغاز  كارى  محالت  در  جنسى  اذيت  و  آزار  به  رسيدگى  به  افغانستان  "چطور  مشعل،  مجيب     117
./com/2013/03/29/how-afghanistan-is-beginning-to-deal-with-workplace-sexual-harassment

118   گزارش مشترك جلسه مقامات ارشد، 3 جوالى 2013، 11.
119   دومين گزارش ربع وار، اپريل-جون 2013.

120   همان.
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25 حكومتدارى در افغانستان معرفى مختصر

عرصه اجرايى 6 .3
انتخاباتى  • شكايات  كميسيون  و  انتخابات  مستقل  كميسيون  كميشنران  و  انتخابات  مستقل  كميسيون  جديد  رئيس 

شدند.121 مقرر 
كميشنران جديد كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در جون 2013 تعيين شدند، گرچه اين تعيينات به علت برداشت  •

ها راجع به عدم استقالل و عدم تعهد به اصول بين المللى حقوق بشر با انتقاد كميشنر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد 
مواجه گشت.122

تاريخ برگزارى انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى واليتى (5 اپريل 2014) و دوره اعالن نامزدى كانديدان نهايى گرديد  •
و روند ثبت نام رأى دهندگان در تاريخ 26 مى 2013 آغاز شد.

كميته مشترك مستقل نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد ادارى با صالحيت تام ايجاد شد. •
اداره مستقل ارگان هاى محلى، فعاليت شوراهاى واليتى و والى ها را در نومبر 2013 بازبينى كرد و اين بازبينى منجر به  •

ايجاد بخش فرعى 19 در برنامه حايز اولويت ملى درباره حكومتدارى محلى گرديد.123
الى تاريخ 8 جنورى 2014، بورد مشورتى شهرى (MAB) در 28 شاروالى از مجموع 34 شاروالى واليات ايجاد شد. بورد  •

مشورتى شهرى متشكل از نمايندگان منتخب تمام بخش هاى اجتماعى به شمول بخش خصوصى، جامعه مدنى، گروه 
هاى جوانان و زنان، رسانه ها، بزرگان، معلولين و غيره مى باشد.124 برنامه ريزى شد تا چهل شاروالى ولسوالى در سال 
1393 (2014) ايجاد شود. اين رويداد به اجراى بخش 3 برنامه حايز اولويت ملى درباره حكومتدارى محلى يارى مى رساند.

الى تاريخ 8 جنورى 2014، حدود شهرى 16 واليت با منظورى 10 نهاد حكومتدارى محلى به شمول وزارت انكشاف  •
شهرى (MoUD)، اداره مركزى احصائيه (CSO)، اداره عمومى جيوديزى و كارتوگرافى و اداره مستقل ارگان هاى محلى تعيين 

شد.125 اين رويداد به اجراى بخش 3 برنامه حايز اولويت ملى درباره حكومتدارى محلى يارى مى رساند.
ثبت و راجستر 520،000 ساحه مسكونى و صنعتى و 120،000 ساحه مسكونى غيرقانونى در چهار شهر عمده مزار شريف،  •

قندهار، هرات و جالل آباد تكميل شد.126 اين امر به معنى تامين امنيت مسكونى براى مردم فقير و توانمندسازى شاروالى 
ها در اين واليات است. اين رويداد به اجراى بخش 3 برنامه حايز اولويت ملى درباره حكومتدارى محلى يارى مى رساند.

روند انتقال امنيتى تكميل شده است و اردوى ملى افغانستان و پوليس ملى افغانستان مسوليت تامين امنيت را در سراسر  •
كشور به عهده گرفته اند.127

اداره مستقل ارگان هاى محلى در كل 60 درصد پيشرفت را در اجراى برنامه حايز اولويت ملى درباره حكومتدارى محلى  •
در سال 2013 گزارش داده است. اين اداره قوانين مربوط به حكومتدارى محلى را از لحاظ حقوقى تحليل كرده است كه 
اين تحليل به ايجاد چهارچوب حقوقى راجع به والى ها و شوراهاى واليتى انجاميد. اين رويداد به اجراى شاخص هاى 
مندرج در بخش 1 برنامه حايز اولويت ملى درباره حكومتدارى محلى يارى مى رساند. در ضمن، اداره مستقل ارگان هاى 
محلى، ستراتيژى خود را در زمينه رسانه ها و ارتباطات در سپتمبر 2013 اتخاذ كرد و اين امر به اجراى بخش 1 برنامه 

حايز اولويت ملى درباره حكومتدارى محلى يارى مى رساند.128

121   گرن هيواد، مارتينا فن بيلرت و توماس روتيگ (Gran Hewad, Martine van Bijlert and Thomas Ruttig)، "يك روند پرعجله: كميسيون جديد مستقل انتخابات اعالم شد"، 
http://www.afghanistan-analysts.org/a-process-fast-and-patchy-new-independent- :شبكه تحليلگران افغانستان، 30 جوالى 2013، قابل دسترسى در اين نشانى

.elections-commission-announced

جايگاه  و  كميسيون  اين  مؤثريت  و  استقالل  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون  در  جديد  تعيينات  كه  داد  هشدار   2013 جون   28 تاريخ  در  پيالى  ناوى  بشر  حقوق  عالى  "كميشنر     122
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. نشانى:  اين  در  دسترسى  قابل  سازد".  مى  دار  خدشه  اش  المللى  بين  همكاران  و  مردم  عامه  نزد  را  آن  عالى 

.aspx?NewsID=13495&LangID=E

123   "الى ختم سال 2014، همه 34 شوراى واليتى كشور از ساختارها، روابط، سيستم ها، مهارت ها و منابع الزم به منظور اجراى وظايف شان در تامين پاسخگويى و شفافيت همان طور كه در بخش 
دوم. 1 پاليسى حكومتدارى محلى (120-125) تصريح شده، برخوردار خواهند بود".

124   شاروال ها و شوراهاى شهرى بايد از طريق برگزارى انتخابات آزاد و عادالنه بر مبناى قانون اساسى انتخاب شوند. با اين وجود، كميسيون مستقل انتخابات تاكنون قادر نشده است تا اين انتخابات 
را برگزار كند و از همين خاطر، رئيس جمهور به تعيين شاروال ها ادامه داده است. داليلى كه كميسيون مستقل انتخابات در اين زمينه ارايه كرده، شامل عدم شناسايى حدود شهرى و عدم تخمين نفوس 
شهرى (توسط اداره مركزى احصائيه) و بالتكليف ماندن قانون شاروالى ها به مدت دو سال در كابينه مى شود. مصاحبه با فرد كليدى، عبدالباقى پوپل، رئيس عمومى امور شهرى، اداره مستقل ارگان 

هاى محلى، 8 جنورى 2014.
125   اين امر قرار است به انجام تخمين نفوس شهرى و سپس برگزارى انتخابات شهرى در يك يا دو واليت يارى رساند، گرچه مسئله كارت هاى هويت تذكره مشكل آفرين بوده است. مصاحبه 

با فرد كليدى، پوپل.
126   همان.

http://www.washingtonpost. نشانى:  اين  در  دسترسى  قابل   ،2013 دسمبر   29 تاريخ  در  پست  واشنگتن  روزنامه  گزارش  اساس  بر   ،2013 سال  در  ملى  استخبارات  برآورد     127
com/world/national-security/afghanistan-gains-will-be-lost-quickly-after-drawdown-us-intelligence-estimate-warns/2013/12/28/

.ac609f90-6f32-11e3-aecc-85cb037b7236_story.html

128   سومين گزارش ربع وار اداره مستقل ارگان هاى محلى، جوالى-سپتمبر 2013.
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رابطه ها، موضوعات به هم تنيده و ساير تدابير مورد حمايت تمويل كنندگان. 7
رابطه ها ميان اداره و نظام عدلى 7 .1

رابطه ها ميان اداره و نظام عدلى در متن قانون اساسى و در قانون تشكيالت اساسى دولت تسجيل شده است. ماده 60 قانون اساسى 
به رئيس جمهور صالحيت رياست بر قواى سه گانه دولت را اعطا كرده است. بنابراين، رئيس جمهور ممثل رابطه ارگانيك ميان اداره و 
نظام عدلى در عالى ترين سطح حكومتدارى ملى مى باشد. نهادهاى حكومتدارى در سطح محلى فاقد اين ظرفيت هستند  بدين معنى 
كه والى ها و ولسوال ها ممثل چنين رابطه اى نمى باشند.129 نظر به صالحيت هاى رئيس جمهور مطابق با قانون اساسى، اين نحوه 
اعمال اين صالحيت ها از جانب رئيس جمهور است كه قوت يا عدم قوت رابطه ميان اداره و نظام عدلى را تعيين مى كند. در حال 
حاضر، اندازه و صالحيت بيش از حد قوه مجريه باعث آن شده است تا قواى قضائيه و مقننه صالحيت واقعى محدودى داشته باشند و 

نتيجتا رابطه ميان اداره و نظام عدلى تضعيف شده است.130
ماده 132 قانون اساسى و ماده 23 قانون تشكيل و صالحيت محاكم، دومين رابطه حياتى را ميان اداره و نظام عدلى برقرار مى كند، 
اما اين رابطه تا حال بر روى كاغذ باقى مانده است. اين مواد خواستار ايجاد دفتر ادارى عمومى قوه قضائيه است تا مسول مديريت امور 
ادارى محاكم باشد. هدف اين مواد اين است تا قضات وقت شان را تنها صرف ارايه خدمات عدلى نمايند. در حال حاضر، 80 درصد از 
وقت قضات بر سر مديريت امور ادارى قوه قضائيه مصرف مى شد و نتيجه آن قطع رابطه سيستماتيك ميان اداره و نظام عدلى است. 
ماده 118 قانون اساسى، قضات ستره محكمه را ملزم مى كند تا داراى تجربه و تخصص قضايى كافى باشند، اما اين شرط در عمل 

نقض شده است، زيرا تقريبًا هيچ يك از قضات كنونى ستره محكمه به صورت كامل اين شرايط را تكميل نمى كنند.131
ساير قوانين حاكم بر نظام حكومتدارى محلى افغانستان يك سيستم مفصل كنترول و بررسى را ايجاد كرده است كه در عمل بار بار 
نقض شده است.132 براى مثال، رئيس جمهور والى ها را تعيين مى كند اما ظرفيت و صالحيت والى ها به شدت در اثر قدرت نهادهاى 
ملى محدود شده است. مسوده قانون اداره محلى، قومندان امنيه را در قبال والى پاسخگو و گزارش دهنده مى سازد، اما در واقعيت والى 
ظرفيت محدودى براى نظارت بر عملكرد پوليس دارد. همين قانون، لوى سارنوالى و قوه قضائيه را ملزم مى كند تا والى را در جريان 
امور قرار دهند، حال آن كه قانون اساسى قوه قضائيه را در تمام امورش مستقل قرار داده است. شوراهاى واليتى صالحيت دارند تا 
بر عملكرد قوه مجريه نظارت و زمينه اى را براى ارايه خدمات عامه مساعد كنند، اما ظرفيت فردى و سازمانى پايين،133 فساد ادارى 
گسترده و مكانيزم هاى پاسخگويى محدود كه آنها را ملزم به گزارشدهى به قوه مجريه اى مى كند كه بايد خودشان بر عملكرد اين 
قوه نظارت كنند، مانع اجراى اين وظيفه توسط شوراهاى واليتى مى شود.134 اين تناقضات نهادى در عمل به گسستى ميان اداره و 

نظام عدلى منجر شده است.
موجوديت رابطه هاى ارگانيك ميان اداره و نظام عدلى كه در نتيجه آن اين دو نهاد به عنوان بخشى از يك دستگاه واحد عمل كنند 
تا به حيث سيستم هاى مستقل و رقابتى، اين امر را الزامى مى سازد تا نقش اداره عامه به صراحت تعريف شود كه داراى برنامه هاى 
اولويت بندى شده، اهداف مشخص، ساختارهاى معين و چهارچوب هاى حقوقى، پاليسى و مقرراتى واضحى باشد و متخصصين توانا، 
هدفمند و متعهد در موقعيت هاى رهبرى آن قرار گيرند. امروزه به نظر مى رسد كه افغانستان صاحب اكثر اين عناصر يادشده است: 
برنامه هاى حايز اولويت ملى، اولويت بندى شده و داراى اهداف مشخص است؛ نهادهاى حكومتدارى ملى و محلى وجود دارد؛ مجموعه 
اى از چهارچوب هاى حقوقى و پاليسى مبناى اجراى برنامه هاى را تشكيل مى دهد و نسل جوان افغانستان داراى ظرفيت و تعهد بى 
سابقه مسلكى مى باشد.135 با اين وجود، نظام حكومتدارى افغانستان به عنوان يك نهاد منسجم ايفاى نقش نمى كند، زيرا ساختار اين 

نظام تاكنون از روى كاغذ به ساحه عمل گذار نكرده است.136

129   پاليسى حكومتدارى محلى، 102.
130   مصاحبه با فرد كليدى، حميدى.

131   مصاحبه با فرد كليدى، بى نام، كاركن خدمات ملكى در عرصه عدلى، قوه قضائيه.
132   "نگاه افغانستان به آينده: چالش ها فراراه حكومتدارى و رفاه اجتماعى"، مقاله پژوهشى براى كنفرانس بن سال 2011، واحد تحقيق و ارزيابى  افغانستان، دسمبر 2011، 3. و مصاحبه با 

فرد كليدى، ليوال.
بخشد؟"،  مى  بهبود  حكومتدارى  به  منتخب  شوراهاى  "آيا   ،(Andrew Beath, Fotini Christia and Ruben Enikolopov) انيكولوپوف  روبن  و  كريستيا  فوتينى  بيت،  اندرو     133

سپتمبر 2013، 3. 
134   شوراهاى واليتى تحت اثر رياست عمومى شوراهاى محلى اداره مستقل ارگان هاى محلى قرار دارند و اين رياست عمومى به معاونيت پاليسى و تخنيكى گزارش مى دهد كه آن معاونيت در 
نهايت به قوه مجريه گزارش مى دهد. مسوده قانون شوراهاى محلى فعًال در قوه مقننه به داليل عدم موافقت بر سر نقش نظارتى شوراهاى واليتى بالتكليف است. بر عالوه، معاش اعضاى شوراهاى 

واليتى توسط والى ها امضا و اجرا مى شود، حال آن كه شوراهاى واليتى وظيفه دارند تا بر عملكرد واليت سرپرستى و نظارت كنند.
135   مصاحبه با فرد كليدى، هاشمى.

136   مصاحبه با فرد كليدى، ليوال.
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مسايل به هم تنيده 7 .2
پيشرفت در خصوص مسايل به هم تنيده اى چون جنسيت و فساد ادارى نيازمند درك مبانى مفهوم به هم تنيدگى و روند سهل سازى 
وظايف است. افغانستان كه در رابطه با نقش نهادهاى كليدى فاقد صراحت است، تاكنون نتوانسته است تا به هدف ترويج مفهوم به هم 
تنيدگى در نهادهاى حكومتدارى جامه عمل بپوشاند.137 بر عالوه، رابطه هاى ضعيف ميان امنيت و بخش عدلى از طرح يك رويكرد 

مؤثر براى رسيدگى به مسايل به هم تنيده اى چون جنسيت (gender) ممانعت كرده است.138
برابرى جنسيت  برنامه عمل ملى زنان افغانستان: رابطه دادن برنامه حايز اولويت ملى شماره  7 .2 .1

3 با چهارچوب پاسخگويى دوجانبه توكيو در عرصه جنسيت
على رغم نگرانى ها راجع به سازگارى برنامه عمل ملى زنان افغانستان با فرهنگ اين كشور، اين برنامه تمثيل كننده تعهد نهادى در 
قبال بهبود حكومتدارى و برابرى جنسيت مى باشد. مشاركت معنى دار زنان در حكومتدارى، سطح دسترسى آنها به عدالت و اندازه 
شمول برابرى جنسيت در نهادهاى حكومتى همه و همه تعيين كننده قوت ظرفيت تعميم جنسيت در نهادهاى حكومتدارى مى باشد. 
بدون شك، از سال 2001 به اين سو، تعداد زيادى از زنان به نيروى كار در بخش عامه، بخش خصوصى و جامعه مدنى  پيوسته 
اند.139 اما اين مشاركت عمدتًا سمبوليك و نمادين بوده است.140 با وجود اين كه معلومات مشخصى درباره نفوس و موانع فرهنگى 
محدودكننده دسترسى ماموران پوليس مرد به فاميل ها وجود دارد، زنان كم تر از يك درصد از نيروى پوليس را تشكيل مى دهند 
(1551 نفر از 157،000 مأمور پوليس تا جوالى 2013).141 آزار و اذيت جنسى در محل كار،142 مصونيت از مجازات براى متجاوزين به 
ماموران پوليس زن، فقدان ترفيع مقام و معيارها و باورهاى فرهنگى در خصوص زيردست بودن زنان، سطح باالى پذيرش فرادست 
بودن همكاران مرد در نزد ماموران پوليس زن و باور به اين كه خشونت عليه زنان حق بى چون و چراى مردان است،143 از جمله 
داليل عمده عدم شمول زنان در نيروهاى امنيتى به شمار مى رود. 144 اين واقعيت كه زنانى كه به نيروى پوليس مى پيوندند، خود 
مى دانند كه اولين دشمن شان همكاران مردشان است، آشكارا نشانگر ناكارآمدى دستگاه حكومتدارى افغانستان در زمينه هاى ادارى 

و عدلى است.145 بر اساس تعريف برنامه عمل ملى زنان افغانستان، هيچ زنى در افغانستان امن نيست.146
و  "جنسيت"  شناخت  عدم  مى شود:  ناشى  عمده  و  ساده  چالش  از دو  حكومتدارى  در  زمينه جنسيت  در  سازمانى، اختالف  سطح  در 
"مسئله به هم تنيده" و فقدان اراده سياسى براى طرح اين مسايل در نهادها.147 بر خالف اكثر گزارش ها كه ايجاد وزارت امور زنان و 
واحدهاى جنسيت در وزارتخانه ها را به حيث يك دستاورد ياد مى كند، شمار فزاينده اى از نمايندگان از بخش عامه و بخش خصوصى 
باور دارند كه اين كار در واقع جفا به داعيه تعميم برابرى جنسيت است، زيرا چنين كارى در عمل باعث آن شده است تا اكثر نهادهاى 
حكومتى كه بايد در اين زمينه سهيم باشند، مسوليت را بر گردن وزارت امور زنان و واحدهاى جنسيت در درون وزارتخانه ها بيندازند، حال 
آن كه خودشان بايد بسيارى از مسوليت ها را در اين عرصه عهده دار شوند.148 اين در حالى است كه ستراتيژى انكشاف ملى افغانستان 
بر ماهيت به هم تنيده بودن اين موضوع تأكيد دارد.149 وزارت امور زنان و واحدهاى جنسيت در وزارتخانه ها كارشان را به علت فقدان 
ظرفيت يا به اين خاطر كه اداره، رهبرى ارشد و اكثر مردان شاغل در نهادهاى حكومتى مختلف به تالش هايشان وقعى ننهاده اند، 

انجام نداده اند و در نتيجه، تعهد سازمانى در قبال اصالحات در عرصه برابرى جنسيت تضعيف شده است.150

137   مصاحبه با فرد كليدى، داكتر بتيجا.
.2009 ،(Wolfgang Danspeckgruber ويرايش) 138   وردك، على، "حاكميت قانون در افغانستان: يك نگاه كلى"، در مجموعه مقاالت پترزبورگ راجع به افغانستان و منطقه

139   همچنين حضور زنان در هر دو مجلس پارلمان، در رهبرى بعضى از نهادهاى عامه مستقر در كابل (داكتر سيما سمر در رأس كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و نجال حبيبيار در رهبرى 
اداره تشويق صادرات افغانستان قرار دارد) و تا همين اواخر در رهبرى حكومتدارى محلى از لحاظ تاريخى بى سابقه بوده است. (در حال حاضر، افغانستان داراى يك شاروال زن و يك ولسوال زن است. 
تنها والى زن اخيرا به خاطر پيوستن به حيث معاون دوم به تيم انتخاباتى يكى از كانديدان رياست جمهورى از مقامش استعفا داد. يكى از دو شاروال زن بعد از سفرى به اروپا، هرگز به اين كشور برنگشت.)

140   بررسى فعاليت اقتصادى غيرزراعتى در افغانستان، 2009: "زنان 56 درصد از بخش آموزشى اما فقط 18 درصد از بخش هاى صحى و امدادگرى اجتماعى را به خود اختصاص داده اند".
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-173-afghanistan-women-police- :141   زنان و پوليس افغانستان، سپتمبر 2013، قابل دسترسى در اين نشانى

.100913-en.pdf

142   اجراى دستوركار زنان، صلح و امنيت در افغانستان، انستيتوت ليختن اشتاين راجع به خوداراديت، جنورى 2012، خشونت جنسى محدود به زنان نمى شود. سؤاستفاده جنسى از بچه ها به 
http://www.thestar.com/news/ :زبان محلى موسوم به بچه بازى است كه يك پديده گسترده است و در اكثر موارد مورد رسيدگى قرار نمى گيرد. معلومات اخذ شده از اين نشانى
world/2013/07/15/child_sex_abuse_rampant_in_afghanistan_documentary_shows.html و فلم مستند بن جان اندرسن (Ben John Anderson) در اين 

نشانى: https://www.youtube.com/watch?v=Ja5Q75hf6QI (دسترسى در تاريخ 29 دسمبر 2013).
http://cso.gov.af/ :143   بررسى عرصه چند شاخصه افغانستان 2010-2011، اداره مركزى احصائيه و صندوق اطفال سازمان ملل متحد (يونيسف)، جون 2012، قابل دسترسى در اين نشانى

.Content/files/AMICS-Jun24-2012-FINAL.pdf

http://www.khaama.com/femaleafghan- :144   سازمان ديده بان حقوق بشر: ماموران زن در پوليس افغانستان با آزار و اذيت جنسى مواجه مى شوند، قابل دسترسى در اين نشانى
.police-officers-face-sexual-harassment-hrw-1639

145   سازمان ديده بان حقوق بشر، "افغانستان: نياز عاجل به ايجاد تأسيسات امن براى پوليس هاى زن"، 25 اپريل 2013.
146   "براى زنان، امنيت يعنى آزادى از ارعاب، تهديدها و خشونت در عرصه هاى عامه و خصوصى زندگى تا آنها بتوانند آزادانه حقوق شان را اعمال كنند و فعاليت هايى را به منظور رشد ظرفيت 

هايشان و داشتن يك زندگى كامل و شكوفا انجام دهند". برنامه عمل ملى زنان افغانستان
147   انا وردزورث (Anna Wordsworth)، “ورود به عرصه عمومى: شمول جنسيت در پاليسى ملى افغانستان"، واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، فبرورى 2008، 22.

148   يافته هاى كنفرانس منطقه اى زنان، برگزار شده توسط سازمان حقوق بشر و دموكراسى افغانستان، نومبر 2013.
149   ستراتيژى توسعه ملى افغانستان، 176.

150   بر اساس مشاهده شخصى جلسات رهبرى ارشد در يك نهاد حكومتى.
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مى توان استدالل كرد كه يك اشتباه ساختارى كه بر اساس آن، واحدهاى جنسيت تحت معاونيت ادارى و مالى وزارتخانه ها قرار داده 
شده است تا معاونيت پاليسى و تخنيكى، باعث عملكرد ضعيف اين واحدها شده است. ممكن است اين تصميم بر تمركز وزارت امور 
زنان بر طرح پاليسى مبتنى بوده باشد كه واحدهاى جنسيت را صرفًا به حيث بخش هاى فرعى اجرايى در ساختار كلى وزارتخانه ها در 
نظر گرفته است كه بر اساس آن انكشاف اداره، رفاه كارمندان و ظرفيت سازى تحت رياست عمومى منابع بشرى مى شود كه در قبال 
معاونيت ادارى و مالى وزارتخانه ها پاسخگو و گزارشده مى باشد. با اين حال، توصيه جابجايى ساختارى اين واحدها صرفا توجه را از 
رسيدگى به مسئله اصلى دور مى كند و آن ضرورت به موجوديت اين واحدها و وزارت امور زنان است. در كشورى كه زنان داراى منزلت 

درجه دوم هستند، نهاد حكومتى مسول امور زنان نيز منزلت درجه دومى دارد و بنابراين، نامؤثر است.
يك عامل ديگرعدم شناخت صحيح بافت اجتماعى افغانستان و طرق  قابل پذيرش توانمندسازى زنان در اجتماع است. تصميم گيرندگان 
در سازمان هاى زنان فاقد درك عميقى از وضعيت كلى افغانستان بوده اند كه در آن زنان به حيث بنياد فاميل اجراى وظيفه مى كنند 
و هر آنچه كه اين باور اساسى را مورد تهديد قرار دهد، تمام جامعه را در سراسر كشور تكان مى دهد. براى مثال، پيشنهاد طالق به 
عنوان راه حلى براى جلوگيرى يا كاهش خشونت خانوادگى يا راهكارى براى محو ازدواج هاى اجبارى، تهديدى در برابر بنياد خانواده به 
حساب مى آيد و عناصر زن ستيزانه را وامى دارد تا مخالفت شان را عليه مفهوم حقوق زن توجيه كنند.151 از سوى ديگر، افزايش ظرفيت 
اقتصادى زنان به عنوان وسيله اى براى توانمندسازى آنان كه از حدود محافظه كارانه اجتماعى و فرهنگى تجاوز كند، عمدتًا مورد غفلت 
قرار گرفته است. زنان يكى از نخستين قربانيان عدم دسترسى به عدالت در سراسر كشور به شمار مى روند152 و اين وضعيت با فرضيات 
مو قعيت "پسامنازعه" بودن  افغانستان، به وخامت گراييده است. مقامات دولتى يا فاقد ظرفيت بوده اند يا امكانات  و يا اراده اى نداشته 

اند تا موارد خشونت عليه زنان را مورد تحقيق قرار دهند.153
دست اندركارانى كه بايد درباره برابرى جنسيت نگرانى جدى داشته باشند، نه فقط شامل حكومت بلكه دربرگيرنده جامعه بين المللى 
و سازمان هاى جامعه مدنى نيز مى شوند. مفهوم توانمندسازى زنان كه به شدت سياست زده شده است، از واقعيت هاى اجتماعى و 
فرهنگى افغانستان بدوراست، زيرا مداخله جهانى بعد از رويداد 11 سپتمبر در افغانستان به فرضيه نادرستى منتج گرديد: اين فرضيه كه 
طالبان بر زنان ظلم و ستم كردند و با سقوط آنها ظلم و ستم بر زنان تمام مى شود. در نتيجه، جنبش امروزه زنان از ديدگاه اكثريت زنان 
افغانستان، شهرى و بيش از حد روشنفكرانه است و از گفتمان هاى عمده اجتماعى- سياسى كشور نظير روند صلح و مصالحه بريده 
است. فقدان ظرفيت براى اولويت بندى و تمركز بر نيازها و اولويت هاى واقعى زنان افغانستان و نه نيازها و اولويت هاى نخبگان اين 
كشور، باعث آن شده است تا جنبش زنان نتواند قسمتى از بارگران مسوليت هاى گذار افغانستان به سوى صلح را بر عهده گيرد، كه 
ممكن است اين گذار شامل از دست دادن برخى از آزادى ها شخصى نظير آزادى رنگ كردن ناخن ها، پوشيدن بوت هاى پاشنه بلند و 
نپوشيدن چادرى قربانى  خير و مصلحت عامه مردم كشور شود. در سطح سازمانى، وزارت امور زنان و واحدهاى جنسيت در وزارتخانه 
ها انعكاس دهنده اين سؤتشخيص و ناكامى در نشر معنى برابرى جنسيت براى اكثريت مردم هستند، چه رسد به تسهيل مشاركت زنان 

در گفتمان هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى جارى در سطوح ملى و محلى.
مبارزه با فساد ادارى 7 .2 .2

يكى از هزينه هاى سنگين مرتبط با تحول بعد از سال 2001 در افغانستان، از دست دادن مشروعيت سازمانى در نتيجه عملكرد فردى 
مى باشد.154 فساد ادارى، حكومتدارى را تضعيف كرده است و حكومتدارى ضعيف، فساد ادارى را تشويق مينمايد. نظر به سيستم تصميم 
گيرى اقتدارگرايانه و از باال به پايين، الگوهاى فساد ادارى در سطوح ملى و محلى مشابه است.155 مقامات حكومت افغانستان كه توسعه 
كشور كه براى شان اهميتى  ندارد،156 دوستان، اقارب و بستگان شان را كه يا اصًال ظرفيت فنى ندارند يا ظرفيت فنى محدودى دارند، 
به حيث "مشاوران" با معاشات باال استخدام كرده اند و رفتار مفسدانه و آگاهانه اى را از خود تبارز داده اند.157 مقامات حكومتى در سطح 
محلى برنامه هايى را طرح كرده اند كه تفاوت زيادى از فهرست هاى خريدارى و منفعت سياسى ندارد و هدفش سود دهى به خودشان يا 
اقارب شان است.158 مردم افغانستان جدا از دامنه فساد ادارى159 نگران اند، اما به آن به حيث مشكل حكومت نگاه مى كنند كه نهايتا  آنان 

151   مصاحبه با فرد كليدى، سرابى.
152   گزارش كريستوف هينز (Christof Heyns)، گزارشگر خاص اعدام هاى فراقضايى، صحرايى يا خودسرانه، به مجمع عمومى سازمان ملل متحد، A/HRC/17/28/Add.6، 27 مى 2011.

153   يوناما و دفتر كميشنر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد، "رويه هاى سنتى مضر و اجراى قانون منع خشونت عليه زنان در افغانستان"، كابل، 9 دسمبر 2010.
154   مصاحبه با فرد كليدى، حميدى.

155   مصاحبه با فرد كليدى، ليوال.
156   مصاحبه با فرد كليدى، منصور.

157   "به يكى از مقامات ارشد وظيفه داده شد تا از واليت باميان ديدار كند. من به حيث والى از وى خواستم تا اليحه وظايف يا برنامه كارى اش را به من نشان دهد، اما او هيچ يك از اينها را 
نداشت". مصاحبه با فرد كليدى، سرابى.

158   مصاحبه با فرد كليدى، قارى زاده.
http://www.transparency.org/gcb2013/ :159   نتايج افغانستان در شاخص جهانى مبارزه با فساد ادارى در وبسايت سازمان شفافيت بين المللى، قابل دسترسى در اين نشانى

country/?country=afghanistan (دسترسى در تاريخ 1 جنورى 2014).
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را متأثر مى سازد.160 هيچ گفتمان ملى راجع به ريشه هاى فرهنگى و اجتماعى فساد ادارى و نقش و مسوليت عامه مردم در توقف آن 
وجود ندارد. بدبختانه، اصالحات بخش عدلى منجر به افزايش فساد ادارى شده است.161 نبود هماهنگى در ميان جامعه تمويل كنندگان 

در بخش عدلى نيز يك عامل قوى است كه اجراى پاليسى هاى مبارزه با فساد ادارى را متأثر ساخته است.162
پيشنهادهاى زيادى براى رسيدگى به مسئله فساد ادارى وجود دارد، اگرچه رئيس اداره عالى نظارت بر تطبيق ستراتيژى مبارزه با فساد 
ادارى (HOO) به اين باور است كه مردم نبايد توقع اراده سياسى قوى از رهبرى حكومت افغانستان را در امر مبارزه عليه فساد ادارى داشته 
باشند.163 از جمله پيشنهادهاى متداول عبارتند از: رسيدگى به ابعاد سياسى فساد ادارى، طرح پاليسى هاى منسجم مبارزه با فساد ادارى، 
ايجاد نهادهاى قوى براى مبارزه با فساد ادارى، وضع قوانين مبارزه با فساد ادارى و اجراى قوانين. تمام اين پيشنهادها ضرورى است. اما 
هر گونه تالشى براى مبارزه با فساد ادارى بايد فراتر از مقامات افغانستان رود. مردم نيز بايد شامل اين تالش ها شوند و روندى به راه 
انداخته شود تا آنها به مسئله فساد ادارى به عنوان يك چالش فرهنگى و اجتماعى رسيدگى كنند كه عميق تر از آن است كه يك قانون، 
پاليسى يا برنامه حايز اولويت ملى آن را حل كند. بررسى ملى فساد ادارى كه توسط سازمان ديده بان شفافيت افغانستان انجام و در 
سال 2013 منتشر شد، نشان مى دهد كه مردم افغانستان 25. 1 ميليارد دالر در سال 2012 رشوه پرداختند، حال آن كه اين رقم در سال 
2010 به 07. 1 ميليارد دالر مى رسيد.164 گزارش سال 2013 اداره مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) رقم باالترى 
را ارايه كرد: 3,9 ميليارد دالر رشوه در ازاى خدمات عامه (تقريبا برابر با تعهد جامعه بين المللى در دوره بعد از سال 2014) و درصدى 
مردمى كه به معلمان رشوه داده اند، از 16 درصد در سال 2009 به 51 درصد در سال 2012 افزايش يافته است.165 اين ارقام نشاندهنده 
نقش واضح مردم در فساد ادارى و از همين خاطر، نشانگر نقش حياتى آنها در مبارزه با فساد ادارى است. ستراتيژى هايى كه به مسئله 
فساد ادارى به حيث يك بحران سياسى رسيدگى مى كند، به تنهايى كارا نبوده است، زيرا فساد ادارى يك بحران فرهنگى نيز مى باشد.

با اين وجود، نقش نهادهاى حكومتى مهم است. نظام واحد حكومت و تمركز صالحيت تصميم گيرى در دست يك مرد و خانواده اش 
بيش از پيش به فساد ادارى دامن زده است.166 در حال حاضر، پنج قاضى به شمول قاضى القضات به كارشان ادامه مى دهند، حال آن 
كه دوره كارى آنها در سال 2010 منقضى شد  دليل اين است كه آنها از حمايت در سطوح عالى قوه مجريه برخوردارند.167 اين كه آخرين 
برنامه حايز اولويت ملى  برنامه حايز اولويت ملى درباره شفافيت و پاسخگويى168  ناكامل مانده و اجرا نشده است، نشاندهنده ناكامى 
نهادهاى مسول است  امرى كه منشى عمومى سازمان ملل متحد را واداشت تا نگرانى خود را در زمينه اظهار كند.169 اما منظورى صرف 
برنامه هاى حايز اولويت ملى، كافى نيست. توانمندسازى نهادهاى مجرى قانون براى محاكمه سياستمداران و تاجران فاسد، آموزش 
مقامات حكومتى در سطح محلى در شناخت، كاربرد و گسترش برنامه هاى حايز اولويت ملى، مساعدسازى زمينه براى اداره عالى نظارت 
بر تطبيق ستراتيژى مبارزه با فساد ادارى به منظور هدف قرار دادن آنانى كه روابط سياسى بانفوذ دارند و از اين روابط استفاده جويى مى 
كنند،170 اصالح قانون تفتيش ملى كه استقالل اداره عمومى كنترول و تفتيش (NAO) را تضمين مى كند و محدود كردن شرايط پيشنهاد 
و تقرر مقامات عالى رتبه به خصوص وزرا، نمايندگان پارلمان، والى ها و رؤساى ادارات مستقل،171 برخى از گام هاى الزمى است كه 

بايد بالفاصله برداشته شود.172
رابطه مستقيمى ميان ظرفيت نظام در مبارزه با رويه هاى مفسدانه  دست كم تا جايى كه به نقش پارلمان و درجه نفوذ نمايندگان 
پارلمان در اداره مربوطه مى شود  و نياز تحكيم سيستم احزاب سياسى وجود دارد كه مستلزم اصالح سيستم انتخاباتى از سيستم رأى 
منفرد غيرقابل انتقال به سيستم نمايندگى تناسبى مى باشد. ظهور سيستم مستقل احزاب سياسى در نبود چنين اصالحاتى مقدور نيست 
و نمايندگان منتخب مردم بى نظم و غيرمسلكى باقى خواهند ماند و از نفوذ، فشار و صالحيت خود در اداره استفاده جويى خواهند كرد. 

160   از فساد ادارى به عنوان يكى از سه مشكل عمده افغانستان ياد مى شود. به گفته بنياد آسيا، 25 درصد از مردم فساد ادارى را به عنوان اولين مشكل عمده ذكر كرده اند كه به اندازه امنيت 
(28 درصد) و اشتغال زايى (27 درصد) اهميت دارد. بنياد آسيا (2012)، 5.

161   ويلدر، اى. (Wilder, A.)، "پوليس ها يا دزدها؟ تقال براى اصالح پوليس ملى افغانستان"، مقاله موضوعى، واحد ارزيابى و تحقيق افغانستان، 2007، قابل دسترسى در اين نشانى: 
http://www.areu.org.af/index.php?option=com_docman&Itemid=&task=doc_download&gid=52

162   استون، سى. و سايرين (Stone, C. et al.)، "حمايت از امنيت، عدالت و توسعه: درس هايى براى عصر جديد"، انستيتوت امور عدلى ويرا، نيويورك، 2005، قابل دسترسى در اين نشانى: 
http://www.gsdrc.org/docs/open/CON24.pdf

163   غالم حسين فخرى، رئيس اداره عالى نظارت بر تطبيق ستراتيژى مبارزه با فساد ادارى، در مصاحبه با بى بى سى فارسى، "مبارزه واقعى عليه فساد ادارى در افغانستان ممكن نيست"، 30 دسمبر 
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/12/131231_k04_anti_corruption_campaign.shtml :2013، قابل دسترسى در اين نشانى

164   سازمان ديده بان شفافيت افغانستان، بررسى ملى فساد ادارى سال 2012، خالصه اين بررسى در اين نشانى قابل دسترسى است: http://ncs.iwaweb.org (آخرين دسترسى در 
تاريخ 24 فبرورى 2014).

165   اداره مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، فساد ادارى در افغانستان، الگوها و گرايش هاى اخير، خالصه يافته ها، 2013.
166   "مجرمين مسول فاجعه مالى كابل بانك پاسخگو ساخته نمى شوند، چون با رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور روابط نزديكى دارند". مصاحبه با فرد كليدى، منصور.

167   همان.
168   مصاحبه با فرد كليدى، قارى زاده.

169   منشى عمومى سازمان ملل متحد، "اوضاع در افغانستان و تأثيرات آن بر صلح و امنيت بين المللى"، 13 سپتمبر 2013، 11.
170   سربازرس ويژه امريكا در امور بازسازى افغانستان (SIGAR)، 2013، گزارش ربع وار به كنگره امريكا، 30 جوالى، ص 136.

171   "74 درصد از كاركنان خدمات ملكى در وزارت عدليه فارغ صنف 12 مى باشند". مصاحبه با فرد كليدى، جامى. "شرايط تحصيالتى نمايندگان پارلمان كه به طور شرم آورى پايين است، آنان را 
در اداره روند قانونگذارى و مشاركت مؤثر ناتوان مى كند و خال اى را به وجود مى آورد كه توسط رويه هاى مفسدانه اى تكميل مى شود كه وزرا را هدف قرار مى دهد". مصاحبه با فرد كليدى، منصور.

172   در اين مقطع، نه اداره عمومى كنترول و تفتيش و نه وزارت ماليه قادر است تا وزارتخانه ها را تفتيش كند؛ بخش هاى تفتيش داخلى هر وزارتخانه صرفا داراى اين صالحيت مى باشند.
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مطابق با اصالحات در اين سيستم، حكومت مى تواند بنا بر تعداد كرسى هايى كه يك حزب در مجلس عوام پارلمان (ولسى جرگه) 
به دست مى آورد، بودجه ى را به احزاب سياسى اختصاص دهد، بر هزينه هاى آنها نظارت كند،173 تعامالت آنها را با مقامات خارجى 
از طريق وزارت امور خارجه تنظيم كند و ورود آنها را به پارلمان مشروط به كسب حداقل پنج كرسى نمايد.174 اين اصالحات به تدريج 
سيستم احزاب سياسى را با كاهش اين احزاب به احزاب سياسى معتبرى كه مى توانند در انتخابات رقابت كنند، كرسى به دست آورند و 

به طور جمعى پاسخگو باشند، تحكيم مى نمايد.
اجراى بودجه 7 .2 .3

ظرفيت حكومت افغانستان در اجراى بودجه بهبود يافته است175 و در سال 2012 به 50 درصد رسيد. با اين حال، اين ظرفيت نظر به 
نيازهاى مردم كشور به مراتب پايين است. در مرورى بر بودجه سال 1393 (2013-2014)، گروهى از سازمان هاى جامعه مدنى نتيجه 
گيرى كردند كه وزارتخانه ها، بودجه هاى واليات را مد نظر قرار نمى دهند و رياست هاى مربوطه شان در سطح واليتى را در روند تهيه 
بودجه و طرح برنامه ها و پروژه ها سهيم نمى سازند. "مكانيزمى در وزارتخانه ها به منظور طرح و توجيه تخصيص واليات در بودجه 
شان وجود ندارد، از همين خاطر وزارتخانه ها بودجه واليات را نظر به احصائيه موجود، روابط شخصى با مقامات واليتى، نفوذ نمايندگان 

پارلمان و مقامات بانفوذ و مقتدر در سطوح ملى و محلى تهيه و ترتيب مى كنند".176
نبود ظرفيت مالى، ادارى و تداركاتى، فساد ادارى جدى در اين زمينه ها و نبود ظرفيت برنامه ريزى و فقدان فرهنگ برنامه ريزى از 
لحاظ زمانى مقيد177 از جمله عواملى است كه باعث ناكامى حكومت افغانستان در استفاده بهينه از منابع در اختيارش شده است. اين 
وضعيت به اندازه اى در سطح محلى متفاوت است كه بر عالوه مشكالت يادشده، سيستم هاى نظارتى نيز ضعيف است. 12 سال گذشته 
بر سر رشد ظرفيت شهرى مصرف شده است، حال آن كه بنيادها در سطوح واليتى و ولسوالى ناديده گرفته شده اند. امروزه، ظرفيت 
در سطح محلى ضعيف است و متخصصينى كه آموزش ديده اند، بنا به تهديدات امنيتى جدى نمى خواهند در سطح محلى كار كنند.178
سازى  ساختن آماده  (محول  ماهيت رانتير  كه  رسد  مى  نظر  به  خالصه نمى شود.  مالى  ادارى و  ظرفيت  نبود  به  ماجرا  اين حال،  با 
استفاده از منابع  و يا اجراى برنامه هاى تو سعه وى به سرمايه گذارى خارجى) بودن دولت باعث ضعف در اجراى برنامه ها و اجراى 
بودجه شده است، زيرا اداره در چنين دولتى عمدتًا به منظور مديريت روندهاى توزيع منابع، مورد استفاده قرار مى گيرد و بنابراين، 
سيستم هاى استخدام شايسته ساالرانه چيزى بيش از مكانيزم هاى تشويقى براى نخبگان غارتگر نمى باشد. از اين رو، تداوم ارايه 
امداد خارج از بودجه، مستقيم و نظارت نشده به خاطر رشد ظرفيت مالى در سيستمى از حكومتدارى كه در آن فساد ادارى در اوجش 

قرار دارد، مفيد نمى باشد.179
تا  كند  مى  ملزم  را  دولت  اساسى  قانون   10 ماده  باشد.  مرتبط  حقوقى  تناقض  با  تواند  مى  بودجه  اجراى  در  ضعف  اين،  بر  عالوه 
"سرمايه گذارى ها و تشبثات خصوصى را مبتنى بر نظام اقتصاد بازار، مطابق با احكام قانون، تشويق، حمايت و مصونيت آنها را تضمين" 
نمايد. ماده 137 قانون اساسى از اصل مركزيت با تفويض "صالحيت هاى الزم... به اداره محلى" حفاظت مى كند. نظر به اين كه اجراى 
بودجه رابطه مستقيمى با بهبود در ظرفيت ارايه خدمات عامه به خصوص در سطح محلى دارد،180 تناقض ذاتى ميان اين دو ماده مى 
تواند تعلل در نهايى سازى و اجراى پاليسى بودجه گذارى واليتى را توضيح دهد. افزون بر اين، ماهيت تمركزگرائى حكومت افغانستان 
بر تهيه و اجراى بودجه و ايجاد اجماع ميان طرف هاى دخيل  حكومت، جامعه مدنى و جامعه بين المللى  به منظور اجراى پاليسى بودجه 

گذارى واليتى تأثير دارد.

تدابير مرتبط مورد حمايت تمويل كنندگان 7 .3
راستاى  در  "پيشرفت  از:  است  عبارت   2015-2011 هاى  سال  براى   (DFID) بريتانيا  المللى  بين  انكشاف  اداره  انداز  چشم 
خودكفايى دولت افغانستان، براى مثال يك اقتصاد باثبات و شكوفا، حل و فصل سياسى پايدار ممد ثبات سياسى بيشتر و ارايه خدمات 
اساسى اوليه توسط حكومت در تمام سطوح". عمليات هاى اداره انكشاف بين المللى بريتانيا بر حمايت از صلح، امنيت و ثبات از طريق 
افزايش مشاركت عامه، ترويج ثبات اقتصادى از طريق ايجاد زيرساخت هاى گسترده، زراعت، زيرساخت هاى اجتماعى و مساعدسازى 
زمينه براى سرمايه گذارى خصوصى به خصوص در بخش كليدى معادن و رشد ظرفيت دولت در ارايه خدمات عامه از طريق كاهش 

173   "احزاب سياسى در افغانستان: مرورى بر وضعيت احزاب سياسى"، انستيتوت دموكراتيك ملى، جون 2011، 42.
174   مصاحبه با فرد كليدى، منصور.

175   بررسى علنى بودجه 2012-2013 توسط سازمان همكارى بين المللى در زمينه بودجه انجام مى شود و كشورها را از 1-100 نمره در رابطه با شاخص هايى چون وقت شناسى، جامع بودن و علنى 
بودن معلومات بودجه ارزيابى مى كند. در اين بررسى، افغانستان در خصوص طرزالعمل هاى تهيه بودجه از تمام كشورهاى واقع در جنوب آسيا به شمول هند جايگاه باالترى كسب كرد.

176   مرورى مستقالنه بر بودجه ملى سال 1393 افغانستان، مؤسسه برابرى براى صلح و توسعه و ائتالف شفافيت و پاسخگويى افغانستان، دسمبر 2013.
177   قانون اداره امور مالى و مصارف عامه، وزارتخانه ها را ملزم مى كند تا برنامه ريزى، بودجه گذارى و حتى طرح قراردادهاى تداركاتى را هنگام ارايه بودجه به پارلمان آغاز كنند. اما در عمل وزارتخانه 

ها الى تاييد نهايى بودجه از جانب پارلمان منتظر مى مانند و هيچ كارى نمى كنند. اين بدين معنى است كه همه ساله، اجراى بودجه به مدت 2 ماه به تأخير مى افتد. مصاحبه با فرد كليدى، قارى زاده.
178   مصاحبه با فرد كليدى، قارى زاده.

179   براى تفصيالت راجع به تاريخچه دولت رانتير در افغانستان، نگاه كنيد به ويلمن وركورن و برتين كمفوئيس، "دولت سازى در يك دولت رانتير: چطور پاليسى هاى توسعه در ترويج دموكراسى 
در افغانستان ناكام مانده اند"، انستيتوت بين المللى مطالعات اجتماعى، 2013.

180   ايجاد دولت مؤثر: اولويت ها در اصالح اداره عامه، بانك جهانى، 2008، 17.
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فساد ادارى و بهبود اداره امور مالى عامه تمركز دارد.181 تحكيم حكومتدارى دموكراتيك يكى از عرصه هاى كليدى فعاليت انكشافى 
اداره انكشاف بين المللى كانادا (CIDA) مى باشد كه شامل پروژه هايى در عرصه هاى مبارزه با فساد ادارى، اداره امور مالى عامه، 
پاليسى عامه و اداره و ظرفيت سازى احصائيوى/آمارى مى شود.182 آلمان به اجراى اهداف انكشافى افغانستان از اوايل سال 2002 به 
اين سو يارى رسانده است. فعاليت هاى امدادى و بازسازى شامل حمايت از حكومتدارى خوب، رشد اقتصادى پايدار، آموزش، انرژى 
و آبرسانى مى شود. در حال حاضر، 40 ميليون يورو از مجموع بودجه امدادى ساالنه آلمان به تدابير مرتبط با حكومتدارى اختصاص 
يافته است. سه برنامه  ترويج حاكميت قانون در افغانستان (RoL)، صندوق وجهى انكشاف ظرفيت ساحوى (RCDF) و صندوق وجهى 
(RIDF) مساعدت هاى مالى و فنى را براى ساختارهاى حكومتدارى محلى در شش واليت شمالى  انكشاف زيرساخت هاى ساحوى 
و نيز مشاوره پاليسى را در سطح ملى فراهم مى آورد. بر عالوه كمك ها به منظور بازسازى پوليس ملى افغانستان از طريق واحد 
اجراى پروژه (PIU)، ارايه مشاوره پاليسى براى وزارتخانه هاى افغانستان از طريق صندوق وجهى مشورتى پاليسى (OPAF) و مساعدت 
به تحكيم آموزش اداره عامه (SPAE)، آلمان همچنين ساالنه 20 ميليون يورو به صندوق وجهى بازسازى افغانستان (ARTF ) كمك مى 
كند. اداره انكشاف بين المللى امريكا (USAID) كه بر عرصه هاى حاكميت قانون و مبارزه با فساد ادارى، حكومتدارى، انتخابات 
و رقابت سياسى، جامعه مدنى و رسانه هاى مستقل تمركز دارد، به رشد ظرفيت نهادهاى كليدى به شمول كميسيون مستقل انتخابات، 
ستره محكمه، اداره مستقل ارگان هاى محلى و كميسيون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملكى يارى مى رساند. اداره انكشاف بين 

المللى امريكا همچنين آموزش هايى را براى سازمان هاى جامعه مدنى به منظور جانبدارى از اصالحات اجتماعى فراهم مى آورد.183
اتحاديه اروپا از برنامه هاى حايز اولويت ملى حمايت و هماهنگى ميان تمويل كنندگان را ترويج مى كند. حكومتدارى به حيث 
عرصه مركزى 227 ميليون يورو از سال 2007 الى سال 2010 و 246 ميليون يورو ميان سال هاى 2011 و 2013 دريافت كرده 
است.184 بانك جهانى به افغانستان به منظور مديريت روند انتقال امنيتى با تعهد ساالنه حدود 150 ميليون دالر و 800 ميليون دالر 
در صندوق وجهى بازسازى افغانستان كمك كرده است كه صرف پروژه هايى مى شود كه اداره مركزى و محلى، اداره امور مالى عامه، 
اداره عامه و قانون و عدالت را تحكيم مى كند.185 فرانسه به تحكيم حكومتدارى دموكراتيك از طريق سازمان هاى غيرحكومتى 
فرانسوى، حمايت از ايجاد پارلمان، آموزش مقامات ستره محكمه، آموزش ماموران پوليس و حمايت مستقيم از حكومتدارى محلى از 
طريق آموزش در زمينه تقرر شايسته ساالرانه معاونين واليت ها كمك كرده است.186 ناروى با تعهد 125 ميليون دالر دست كم الى سال 
2017، حكومتدارى خوب را به عنوان يكى از سه عرصه مورد تمركز اين كشور در امداد و مساعدت به افغانستان برگزيده است. "كمك 
هاى ناروى از طريق سازمان ملل متحد، بانك جهانى و سازمان هاى غيرحكومتى ناروژى و بين المللى اداره مى شود".187 سويدن بر 
روند دموكراتيزه شدن، برابرى جنسيت، آموزش، انكشاف بخش خصوصى و حقوق بشر تمركز كرده است و به مبارزه عليه فساد ادارى 
به حيث عرصه اى رفتار مى كند كه با كليه زمينه هاى كارى ربط دارد.188 اداره همكارى انكشافى هالند بر شمول جنسيت در 
بخش امنيتى، حاكميت قانون و حقوق بشر/زن براى دوره 2014-2017 تمركز دارد و به صندوق وجهى خاص محو خشونت عليه زنان 
وابسته به سازمان ملل متحد و به خصوص به برنامه "جلوگيرى از خشونت عليه زنان و دختران و گسترش دسترسى قربانيان/بازماندگان 
به خدمات عدلى" كمك مى كند. "بودجه همكارى انكشافى براى افغانستان تقريبًا 50-60 ميليون يورو در سال مى باشد. بخشى از اين 
بودجه از طريق صندوق هاى وجهى چندجانبه نظير صندوق وجهى بازسازى افغانستان كه توسط بانك جهانى اداره مى شود و بخش 

ديگر اين بودجه به خاطر تمويل پروژه ها و برنامه هاى دوجانبه مصرف مى شود".189
ايتاليا با تعهد 370 ميليون يورو كشور مرجع در زمينه عدالت و حاكميت قانون است. ايتاليا كه بر هفت واليت به شمول بغالن تمركز 
دارد، به تحكيم اداره عامه (مساعدت و آموزش فنى)، اصالحات در بخش عدلى (آموزش كاركنان وزارت عدليه، لوى سارنوالى و ستره 
محكمه با تمركز بر مسايل مربوط به زنان و اطفال) و ارايه پشتيبانى سازمانى از وزارت امور زنان مساعدت كرده است.190 حكومتدارى، 
حقوق بشر و حاكميت قانون زمينه هاى اصلى مورد توجه فنلند است كه از صندوق وجهى بازسازى افغانستان، صندوق وجهى نظم و 
قانون افغانستان (LOTFA)، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و پروژه گسترش همكارى ميان سارنوالى و پوليس حمايت مى كند.191 
https://www.gov.uk/government/uploads/ :181   برنامه عملياتى 2011-2015 آژانس توسعه بين المللى بريتانيا، آخرين بروزرسانى در جون 2012، قابل دسترسى در اين نشانى

system/uploads/attachment_data/file/67417/afghanistan-2011.pdf (دسترسى در تاريخ 30 دسمبر 2013).

182   معلومات اخذ شده از اين نشانى: http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/fWebCSAZEn?ReadForm&idx=00&CC=AF (دسترسى در تاريخ 29 دسمبر 2013).
183   معلومات اخذ شده از اين نشانى: http://www.usaid.gov/afghanistan/democracy-governance (دسترسى در تاريخ 29 دسمبر 2013).

 http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-cooperation/afghanistan/0-0-0-afghanistan_en.htm نشانى:  اين  از  شده  اخذ  معلومات     184
(دسترسى در تاريخ 29 دسمبر 2013).

 http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/projects/all?qterm=&lang_exact=English&srt=status&order=asc :185   معلومات اخذ شده از اين نشانى
(دسترسى در تاريخ 29 دسمبر 2013).

http://www.franceonu.org/france-at-the-united-nations/un-express-922/article/france-s-commitment-in- نشانى:  اين  از  شده  اخذ  معلومات     186
afghanistan (دسترسى در تاريخ 31 دسمبر 2013).

http://www.oecd.org/countries/ نشانى:  اين  در  دسترسى  قابل   ،2012 مارچ  نوراد،  مؤسسه  ارزيابى  بخش   ،2011-2001 افغانستان  با  ناروى  انكشافى  همكارى  ارزيابى     187
afghanistan/50586740.pdf (دسترسى در تاريخ 29 دسمبر 2013).

http://www.sida.se/english/where-we-work/asia/afghanistan//english/countries-and-regions/asia/ نشانى:  اين  از  شده  اخذ  معلومات     188
afghanistan/programmes-and-projects1/ (دسترسى در تاريخ 30 دسمبر 2013).

189   معلومات اخذ شده از اين نشانى: http://afghanistan.nlembassy.org/organization/rebuilding-and-development-cooperation (دسترسى در تاريخ 29 دسمبر 2013).

190   معلومات اخذ شده از اين نشانى: http://www.afghanistan.cooperazione.esteri.it/utlafghanistan/EN/Italia/Intro.html (دسترسى در تاريخ 1 جنورى 2014).
نشانى:  اين  و   http://www.finland.org.af/public/default.aspx?nodeid=38579&contentlan=2&culture=en-US نشانى:  اين  از  شده  اخذ  معلومات     191

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=185099&contentlan=2&culture=en-US (دسترسى در تاريخ 29 دسمبر 2013).
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استراليا بر عرصه هاى صحت، آموزش، زراعت و انكشاف دهات از طريق ارايه مساعدت و آموزش فنى تمركز مى كند.192 جاپان 
797. 4 ميليارد دالر امريكايى را از سال 2001 به اين سو مساعدت و وعده كرده است تا 3 ميليارد دالر امريكايى بيشتر را ميان سال هاى 
2012-2017 در عرصه هاى انكشاف اجتماعى-اقتصادى و رشد ظرفيت امنيتى كمك كند.193 اداره همكارى انكشافى سويس 
(SDC) به كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، صندوق وجهى نظم و قانون افغانستان، برنامه انكشافى سازمان ملل متحد و پوليس 

ملى افغانستان به خصوص در راستاى استخدام و آموزش پوليس زن مساعدت كرده است.194

يك زن افغان در حال استفاده از حق رأى خود در انتخابات رياست جمهورى سال 2009

برنامه انكشافى سازمان ملل متحد (UNDP) همكار عمده حكومت افغانستان در اجراى اصالحات در عرصه حكومتدارى مى باشد. 
اين برنامه سازمان ملل متحد كه از سوى اكثر تمويل كنندگان عمده تمويل مى شود، چهار پروژه اساسى را اجرا مى كند: 1) پروژه 
مؤثريت بودجه و امداد (MBAW) در همكارى با وزارت ماليه  اين پروژه به رشد ظرفيت سازمانى براى بهبود برنامه ريزى و اداره بودجه، 
پاليسى و ستراتيژى به شمول هماهنگى كمك ها و بهبود در ارايه خدمات عامه كمك و رابطه ميان ستراتيژى انكشاف ملى افغانستان، 
برنامه هاى حايز اولويت ملى و بودجه ملى را تحكيم مى كند؛ 2) برنامه حكومتدارى محلى افغانستان (ASGP) در همكارى با اداره مستقل 
ارگان هاى محلى و 34 واليت  اين پروژه كامًال با پاليسى حكومتدارى محلى و برنامه حايز اولويت ملى در عرصه حكومتدارى مطابقت 
دارد؛ 3) پروژه تحكيم نهادهاى ملى (NIBP) در همكارى با كميسيون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملكى  اين پروژه از رشد ظرفيت 
در 15 وزارتخانه حكومت حمايت مى كند؛ و 4) پروژه افزايش ظرفيت حقوقى و انتخاباتى براى آينده (ELECT II) در همكارى با كميسيون 

مستقل انتخابات اين پروژه پشتيبانى فنى و عملياتى را در روندهاى انتخاباتى فراهم مى آورد.

http://www.acfid.asn.au/ نشانى:  اين  در  دسترسى  قابل   ،2010 جوالى  افغانستان"،  به  استراليا  امداد  ارايه  درازمدت:  در  "مساعدت   ،(Phil Sparrow) اسپرو  فيل     192
 resources-publications/publications/acfid-research-in-development-series/in-it-for-the-long-haul-delivering-aid-to-afghanistan

29 دسمبر 2013). (دسترسى در تاريخ 
http://www.mofa. :و اين نشانى http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/apb206_0.pdf :193   معلومات اخذ شده از اين نشانى

go.jp/region/middle_e/afghanistan/pamph0703.pdf (دسترسى در تاريخ 28 دسمبر 2013).

194   ستراتيژى همكارى سويس براى سال هاى 2012-2014، قابل دسترسى در اين نشانى: http://www.swiss-cooperation.admin.ch/afghanistan/ (دسترسى در تاريخ 
27 دسمبر 2013).
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جمع بندى. 8
در دوره بعد از حادثه 11 سپتمبر، انكشاف در افغانستان شامل سرازير شدن ناگهانى منابع مالى بوده است كه به طور نامتوازنى در بين 
سكتورها و دست اندركاران توزيع شده است،195 نهادهاى غيردولتى به طور وسيعى و سمارق گونه رشد كرده اند، بر پاسخگويى از 
پايين به باال تأكيد كافى صورت نگرفته است و نهادهاى ملى در تعريف آجنداى انكشافى افغانستان بر اساس شناسايى اولويت هاى 
اين كشور ناكام بوده اند و نتيجتا تصميم گيرى ها و عملكرد انكشافى  به خارجى ها وابسته بوده است. در همين دوره، حضور بين 
المللى در عرصه انكشافى با رقابت، عدم هماهنگى، تأكيد مفرط بر پاسخگويى در قبال تمويل كنندگان،196 تحليل نادرست ظرفيت 
ملى جذب منابع و عدم توانايى براى زمينه سازى مالكيت افغان ها بر اقدامات انكشافى توأم بوده است، حال آن كه جامعه بين المللى 
پول، زندگى و حيثيت خود را بر اين اقدامات سرمايه گذارى كرده است. دوره بعد از سال 2014 با عقب نشينى نيروهاى نظامى بين 
المللى و كاهش امداد انكشافى توأم خواهد بود و اين امر مى تواند نقش مثبتى197 را در كمك به افغانستان براى گذار به سوى يك 

نظام حكومتدارى پاسخگوتر ايفا كند.
آينده حكومتدارى در افغانستان مى تواند از تمركز بيشتر بر انكشاف اقتصادى، گسترش پوشش انكشاف براى شمول مردم ساكن در 
روستاها و برقرارى رابطه با ساختارهاى غيررسمى حكومتدارى، بازنگرى جدى در تحليل چالش ها به منظور انعكاس دادن صحيح 
پيچيدگى هاى وضعيت كلى افغانستان و تعهد قوى تر نسبت به كمك از طريق بودجه حكومت افغانستان و نظارت بر اين كمك ها، 
مستفيد شود. ساير پيشنهادات شامل كاربرد يك رويكرد درازمدت در رابطه با اجراى اصالحات و تغييرات، حمايت از جامعه مدنى به 
عنوان يك مكانيزم موازى براى ارايه خدمات به حيث دوست مردم و همكار حكومت، رشد ظرفيت همكارى در تمام سطوح و در ميان 
همه دستاندركاران به شمول جامعه بين المللى، عامه مردم، بخش خصوصى و جامعه مدنى، تطبيق قوانين و اجراى اصالحات جارى و 
آتى مى گردد. اما از همه مهم تر اين كه در آخر امر، آينده به ظرفيت افغانستان در حكومتدارى با حمايت همكاران بين المللى اين كشور 

بستگى دارد تا حكومتدارى خوب در لفظ به حكومتدارى خوب در عمل تبديل گردد.

چالش ها 8 .1
در سال 2008، افغانستان با چالش هاى "زيرساخت ناكافى، ضعف در ظرفيت سازمانى و منابع بشرى، ضعف در حكومتدارى اقتصادى، 
روابط تجارى بدنام در سطوح منطقه اى و بين المللى، بخش خصوصى ضعيف و توسعه نيافتگى بازارهاى زمين و مالى، ناامنى و رشد 
باالى نفوس" مواجه بود.198 در سال 2012، برنامه حايز اولويت ملى شماره 3، چهار چالش عمده را در طى 3 تا 5 سال آينده شناسايى 
كرد كه عبارتند از: ضعف در چهارچوب هاى تقنينى و پاليسى، ضعف در ظرفيت هاى اجرايى و عملياتى در سطوح ملى و محلى، فقدان 
چشم انداز درازمدت در خصوص اصالح اداره عامه و ظرفيت و رهبرى ضعيف كميسيون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملكى.199 
داشته  وجود  همزمان  طور  به  ناكامى  و  پيشرفت  است.  داشته  زيادى  پيشرفت  افغانستان  الذكر،  فوق  مشكالت  همه  رغم  على  امروز، 
است.200 جامعه بين المللى در قبال دهه تحول افغانستان (2014-2024) متعهد است، اما وضعيت طورى است كه در آن چالش هاى 

عمده ذيل پابرجاست:
ناكامى قوه مقننه: على رغم تمركز بر اصالحات تقنينى، ناكامى در قوه مقننه باعث آن شده است تا ساختار سازمانى اساسى دولت 
و واحدهاى ادارى ملى و محلى آن همچنان باقى بماند.201 نسخه بازبينى شده قانون تشكيالت اساسى دولت افغانستان كه اصل آن 
در سال 1965 طرح گرديده بود، به علت اختالفات در تصميم گيرى هاى سياسى راجع به تعداد وزارتخانه ها، واليات و ولسوالى ها 
از سال 2008 به اين سو202 در قوه مقننه بالتكليف مانده است.203 نبود يك چهارچوب حقوقى قوى و روزآمد (up-to-date) كه ساختار 
و وظايف نهادهاى عمده اداره عامه را تصريح كند، يك چالش عمده فراراه بهبود حكومتدارى ملى و محلى است. فقدان اين قانون از 
جمله ابهام جدى اى را راجع به رابطه ميان ستره محكمه و كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى در زمينه تفسير قانون اساسى به 
بار آورده است. همچنين نياز است تا قانون كاركنان خدمات ملكى، قانون تشكيالت اساسى دولت و قانون طرزالعمل هاى ادارى فوراً 

مورد بازنگرى قرار گيرد.204 يك مشكل ديگر اين است كه رياست عمومى امنيت ملى (NDS) ادعاى برخوردارى از يك قانون "سرى" 

195   بايرد، ويليام اى.، گرى ميالنته و كنت انيه، "رويكردى نوين در شناخت گذار افغانستان: مقايسه با تجربه بين المللى در زمينه هاى پسامنازعه"، انستيتوت صلح اياالت متحده، 2013.
.2007 ،(OECD) 196   از شكنندگى به مقاومت: مفهوم ها و چالش هاى دولت سازى در دولت هاى شكننده، سازمان همكارى و توسعه اقتصادى

197   مصاحبه با فرد كليدى، داكتر بتيجا.

198   ستراتيژى توسعه ملى افغانستان، 4.
199   برنامه حايز اولويت ملى شماره 3: حكومت مؤثر و كارآمد، 7.

http://www.afghanistan-analysts.org/fear-hope- :200   مارتينا فن بيجلرت، "ترس، اميد و اراده: افغانستان و سندرم 2014"، 10 جنورى 2014، قابل دسترسى در اين نشانى
./and-determination-afghanistan-and-the-2014-syndrome

201   مصاحبه با فرد كليدى، حميدى.
http:// :202   ولسى جرگه، قانون بازبينى شده را در 6 فصل و 59 ماده در سپتمبر 2007 تأييد كرد. مشرانو جرگه اين قانون را در فبرورى 2008 به ولسى جرگه برگشت داد. در اين نشانى

http://www.meshran.com/pvd/showdoc.aspx?Id=1075 :و اين نشانى mosharekat.wahdat.net/?num=230&id=4095

203   مصاحبه با فرد كليدى، هاشمى.
204   برنامه حايز اولويت ملى شماره 3: حكومت مؤثر و كارآمد، 7.
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را دارد، حال آن كه مطابق با قانون اساسى، هيچ قانونى نبايد سرى باشد. ماده 134 قانون اساسى، نقش پوليس ملى افغانستان و لوى 
سارنوالى را در كشف و تحقيق جرايم تصريح كرده است، اما رياست عمومى امنيت ملى بدون اين كه هيچ نهادى صالحيت نظارت 

بر عملكرد آن را داشته باشد، به كشف و تحقيق جرايم مى پردازد و اين امر موجب بروز وضعيت ناقض حقوق بشر شده است.205
ضعف در تحليل حقوقى و ظرفيت پژوهشى: به اضافه ضعف فرهنگ كارى آشكار در عدم تخصص در تحليل حقوقى مسوده 
قوانين،206 رياست تقنين وزارت عدليه فاقد ظرفيت پژوهش و تحليل حقوقى است. رياست هاى حقوقى وزارتخانه ها مسوده قوانين را 
معموًال با ترجمه از متن انگليسى اين قوانين تهيه و آن را به رياست تقنين ارايه مى كنند كه فاقد ظرفيت تقنينى الزم است. نتيجه 

آشكار اين چالش، محتواى ضد و نقيض در اسناد حقوقى به شمول قانون اساسى است.207
فقدان رويكرد كلى به حكومت در زمينه اداره عامه: ماده 50 قانون اساسى، دولت را ملزم مى سازد تا تدابير الزم را به منظور 
ايجاد يك اداره عامه قوى و سالم اتخاذ كند. وظيفه سرپرستى و نظارت بر سيستم اداره عامه به كميسيون مستقل اصالحات ادارى و 
خدمات ملكى تفويض شده است. اما اين برداشت تاهنوز در بروكراسى حكومت، جامعه بين المللى و عامه مردم جا افتاده  نشده است208 
و نتيجه آن اين بوده است كه همكارى ميان واحدهاى ادارى مركزى و محلى سودمند نبوده است، زيرا اين واحدهاى ادارى به جاى 
كميسيون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملكى عمل كرده اند و فاقد صالحيت و ظرفيت اجراى اصالحات اداره عامه مى باشند.209
حكومتدارى  قوت  كننده  تعيين  شفاف  عامه  اداره  و  متعهد  و  مؤثر  رهبرى  كارآمد،  نظام  حكومتدارى:  و  سياسى  بندهاى  و  زد 
دموكراتيك در افغانستان هستند. كدر ملى و محلى حكومت افغانستان در عرصه طرح پاليسى به خودى خود چالشى بزرگ در مقابل 
حكومتدارى است.210 گستردگى زدوبندهاى سياسى و اجتماعى، نظام خدمات ملكى افغانستان را فلج كرده است كه در آن از مناصب 
حكومتى به حيث سهميه جنگساالران و "تكنوكرات هاى نسل جديد" و "برگزيده" اين جنگساالران كار گرفته و تقسيم مى شود.211 
نتيجه آشكار چنين كدرى در خدمات ملكى اين است كه آنان هيچ گونه تعهدى در قبال پيشرفت سازمانى و اجراى اصالحات ندارند، 
نسبت به سياستمداران مشخص وفادارى دارند و سيستم اداره عامه به گونه فلج شده است كه بخش هاى تشكيل دهنده آن نه تنها با 
هم همكارى ندارند بلكه بر ضد هم رقابت مى كنند و در مجموع فقدان كلى ظرفيت در اين سيستم طورى بروز كرده است كه سيستم 
به حيث يك كليت واحد كه داراى مقصود واحدى باشد، رفتار نمى كند.212 در چنين وضعيتى، حتى قابل ترين و كارشناس ترين كاركنان 
خدمات ملكى بايد به خاطر حفظ كارشان وارد عمل شوند و به جاى آن كه براى اصالح معنى دار حكومتدارى مبارزه كنند، متشكر لطف 
جنگساالران باشند. با نزديكى گذار سياسى، الگوهاى جارى تأثيرات سياسى بر تقررى هاى فنى كه آينده برنامه هاى حايز اولويت ملى و 
تعهدات مندرج در چهارچوب پاسخگويى دوجانبه توكيو را به مخاطره مى افكند، مايه نگرانى شديد است.213 نظر به اين كه رقباى سياسى 
عمده نمى توانند منحيث يك تيم كار كنند، امكان اين كه تكنوكرات هاى "برگزيده" آنها قادر به كار گروهى و خوددارى از خرسندسازى 
حاميان ايدئولوژيك باشند، بعيد است.214 اين در فرجام بدين معنى است كه قرار است حكومت افغانستان خودش يك مشكل باشد تا راه 
حل  امرى كه در گزارش سربازرس خاص امريكا در امور بازسازى افغانستان در سال 2014215 و فقدان معلومات معتبرى كه نادرستى 

اين ادعا را اثبات كند،216 مصداق مى يابد.
سيستم متفرق خدمات ملكى: افغانستان با داشتن يك سيستم دشوار  اصالحات خدمات ملكى به شمول كانكور خدمات ملكى،217 
داراى سيستم خدمات ملكى و بروكراسى اى است كه از درون متفرق و پراكنده است. نظر به ماهيت رانتير بودن دولت كه بروكراسى 
را به "نگهبان"218 روندهاى توزيع منابع دولتى تقليل داده است، برنامه هايى نظير كانكور خدمات ملكى به عنوان مكانيزم هايى براى 
 (synergy) پاداش دادن انحصارى به زورمندان و بانفوذان مورد استفاده قرار گرفته است. ابتكارات 12 سال گذشته در ايجاد هم گرايى
ميان دو نسل از كاركنان خدمات ملكى كه داراى اختالفات بسيارى از حيث مقياس معاشات، دسترسى به معلومات، ظرفيت شبكه بندى 

205   مصاحبه با فرد كليدى، حميدى.

206   مصاحبه با فرد كليدى، حميدى.
207   مصاحبه با فرد كليدى، جامى و هاشمى.

208   "مردم هنوز به والى يا ولسوال به خاطر مسايل عدلى مراجعه مى كنند و اين نشانگر عدم شناخت آنها از استقالل قوه قضائيه است". مصاحبه با فرد كليدى، حميدى.
209   مصاحبه با فرد كليدى، هاشمى.

210   سارا پاركنسن (Sarah Parkinson)، ”وسيله براى كدام هدف: سياستگذارى و دولت سازى در افغانستان"، واحد تحقيق و  ارزيابى افغانستان، نومبر 2010، 36.
211   مصاحبه با فرد كليدى، ليوال.

212   همان.
213   مصاحبه با فرد كليدى، قارى زاده.

214   مصاحبه با فرد كليدى، سرابى.
215   سربازرس خاص امريكا در امور بازسازى افغانستان، مساعدت مستقيم: آژانس توسعه بين المللى امريكا اقدام مثبتى را براى ارزيابى توانايى وزارتخانه هاى افغانستان در مديريت كمك ها روى 

http://www.sigar.mil/pdf/Audits/SIGAR-14-32-AR.pdf :دست گرفته است، اما نگرانى ها پابرجاست، جنورى 2014، قابل دسترسى در اين نشانى
216   بايرد، ويليام اى.، گرى ميالنته و كنت انيه، "رويكردى نوين در شناخت گذار افغانستان: مقايسه با تجربه بين المللى در زمينه هاى پسامنازعه"، انستيتوت صلح اياالت متحده، 2013.

217   مصاحبه با فرد كليدى، داكتر صبغت اهللا، مشاور معاونيت پاليسى و تخنيكى، اداره مستقل ارگان هاى محلى، 14 جنورى 2014. "كانكور خدمات ملكى يك ناكامى بزرگ بود، زيرا كميسيون خدمات 
ملكى ظرفيت انجام آن را نداشت. آنها در استخدام 364 ولسوال در طى 2 سال ناكام بوده اند، چه رسد به طرح، اداره و نمره دهى امتحانات براى 30،000-40،000 متقاضى شمول در خدمات ملكى". مصاحبه 

با فرد كليدى، بى نام، كاركن بلندپايه خدمات ملكى در عرصه مالى.
http://www.areu. :پيش به جلو؟ ارزيابى اصالح اداره عامه در افغانستان"، واحد تحقيق و  ارزيابى افغانستان، سپتمبر 2006، قابل دسترسى در اين نشانى" ،(Sarah Lister) 218   سارا ليستر

.org.af/Uploads/EditionPdfs/629E-Moving%20Forward-BP-web.pdf
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و برقرارى رابطه و تماس با دست اندكاران بيرونى است، ناكام مانده است.219 آگاهى عميق نسل قبلى كاركنان خدمات ملكى از زمينه 
افغانستان و تجربه آنها در عرصه خدمات ملكى در نسل نوين وجود ندارد و اين مسئله منجر به بروز منازعات شده است. امروزه، اين 
دو نسل درگير منازعه اى روزمره در بروكراسى هستند. اين عدم هم افزايى ميان تجربه قديم و انرژى جديد و ميان دسترسى و استعداد 
باعث فلج نظام خدمات ملكى از درون شده است و اصالح چنين وضعيتى اگر ناممكن نباشد، بسيار دشوار است. اجراى سرتاسرى فرمان 
شماره 635 رياست جمهورى كه اجازه طرح پاليسى حق الزحمه مساعدت فنى ملى را به منظور يكدست سازى مقياس معاشات كارمندان 
ملى در درون و بيرون تشكيل به شمول كارمندان داخلى مورد حمايت تمويل كنندگان را در مى 2013 صادر كرد،220 مى تواند اولين 
ابتكار سازمانى براى رسيدگى به اين مشكل دست كم به طور قسمى باشد. كاهش سطح استخدام مشاورين خارجى مى تواند دومين 

ابتكار در اين عرصه باشد.
اولويت ها و اولويت بندى: جامعه بين المللى با اولويت هاى خود وارد افغانستان شد و اين اولويت ها تاكنون اساس سهم گيرى عملى 
آنها را در اين كشور تشكيل مى دهد. ظرفيت ضعيف افغان ها در تعيين سيستماتيك اولويت ها، اظهار اين اولويت ها و پى گيرى اين 
اولويت ها زمينه اى را براى اولويت بندى تحت تأثير خارجى ها مساعد كرده است. نظر به وابستگى افغانستان به جامعه بين المللى،221 
افغان ها به عنوان همكاران جامعه بين المللى ندرتاً سود و زيان حضور و مساعدت فنى و مالى جامعه بين المللى در كشورشان را به دقت 
و از لحاظ عملى بررسى كرده اند. اين ضعف مانع ارتقاى ظرفيت افغانستان براى وارد شدن به يك گفتگوى ستراتيژيك با جامعه بين 
المللى شده است. نظر به اتكاى سنگين بر تخصص بين المللى، تخصص خود افغان ها و متخصصين افغان ناديده گرفته شده اند و خدمات 
فنى و مشورتى بسيار گران   از خارج وارد كشور شده است كه اين روند تاكنون ادامه دارد. گرچه گفتمان اخير انكشاف در افغانستان مملو 

از عباراتى چون مالكيت افغان ها، رهبرى افغان ها و اولويت بندى افغان هاست،222 اما در واقعيت وضعيت چندان تغييرى نكرده است.223
شوق برنامه ريزى و ترس اجرا: يك الگو گسترده كه  مشخصه كار طى 12 سال گذشته است، گرايش حكومت افغانستان224 و 
جامعه بين المللى به برنامه ريزى و سياستگذارى بوده است. اين روند با طرح ستراتيژى انكشاف ملى افغانستان شروع شد و به نظر مى 
رسد با طرح برنامه هاى حايز اولويت ملى پايان يابد، اما سرخوردگى به مراتب بيشتر از كاميابى به بار آمده است. از قرار گزارش ها،225 
دور تازه اى از "برنامه ريزى" توسط وزارت اقتصاد شروع شده است كه سال هاى 1392-1395 را در بر مى گيرد و در صورتى كه پيش 

برده شود، چند سال طول مى كشد و بنابراين به ناكامى اجراى برنامه هاى حايز اولويت ملى منجر مى گردد.
فقدان چشم انداز اقتصادى ملى چندزمينه اى:226 تحكيم دموكراسى و بهبود حكومتدارى به خصوص حكومتدارى خودكفا 
به رشد اقتصادى پايدار وابسته است كه به نوبه خود مستلزم برخوردارى از چشم انداز اقتصادى است.227 به نظر برخى ها، "پاليسى 
اقتصادى افغانستان" يك "فهرست خريدارى"228 كه وزارت اقتصاد و وزارت ماليه آن را طرح و به آن عنوان "به سوى خوداتكايى" داده 
اند و در كنفرانس توكيو در جوالى 2012 ارايه شد نشانگر نوعى از يك برنامه اقتصادى است،229 اما واقعيت اين است كه افغانستان 
فاقد يك چشم انداز اقتصادى ملى و منسجم   اى است كه نبود چنين چشم اندازى، ظرفيت افغانستان را در جذب منابع و استعداد آن 
را در مصرف امكانات تضعيف كرده است و در نتيجه، يك فرصت طاليى از دست كشور رفته است. دهه تحول فرق چندانى نخواهد 
كرد، مگر اين كه تالش هايى به منظور رشد ظرفيت جذب منابع، ايجاد استعداد مصرف امكانات و طرح يك چشم انداز اقتصادى 

ملى صورت گيرد.
حكومتدارى  شود؛  مى  نگريسته  شهرى  حكومتدارى  حيث  به  عموما  حكومتدارى  به  گسسته:  و  شهرى  حكومتدارى:  چالش 
روستايى عمدتا عرفى است و در طى 12 سال گذشته به داليل نادرستى نظير عدم توجه به جنسيت ناديده گرفته شده است، حال آن 
كه چنين مسايلى به صورت برابر در ساختارهاى رسمى حكومتدارى نيز وجود داشته اند.230 اصالحات در عرصه حكومتدارى در طى 
دهه گذشته بر ظاهر حكومتدارى231 در مناطق شهرى متمركز بوده و از اكثر مناطق روستايى چشم پوشى كرده است. در نتيجه، شهرها 
به طور مصنوعى گسترش يافته اند، تورم يا انفالسيون شهرى به ميان آمده است و شكاف اجتماعى-سياسى-اقتصادى جدى اى ميان 

219   مصاحبه با فرد كليدى، ليوال.
http://www.budgetmof.gov.af/images/stories/DGB/Reports_ نشانى:  اين  در  دسترسى  قابل  افغانستان،  حكومت  ملى،  فنى  مساعدت  الزحمه  حق  پاليسى     220

publication/NTA%20Remuneration%20Guidelines.pdf (دسترسى در تاريخ 28 جنورى 2014).

221   داكتر داگالس سالتمارش و آبهيالش مدهى، "حكومتدارى محلى در افغانستان: نگاهى از ساحه"، واحد ارزيابى و تحقيق افغانستان، جون 2011، 3.
222   رابرت لم و بروكه شان، "حكومتدارى سياسى و ستراتيژى در افغانستان"، مركز مطالعات ستراتيژيك و بين المللى، اپريل 2012، 40.

223   مصاحبه با فرد كليدى، ليوال.
224   "نخستين پاليسى حكومتدارى محلى افغانستان به طور جدى توسط حكومت مد نظر قرار نگرفت، حال آن كه دو سال وقت و منابع بسيارى بر سر تهيه و تأييد آن مصرف شده بود". مصاحبه با 

فرد كليدى، برنا كريمى، معاون اسبق پاليسى در اداره مستقل ارگان هاى محلى و سفير اسبق افغانستان در كانادا، 7 جنورى 2014.
225   مصاحبه با فرد كليدى، بى نام، كاركن بلندپايه خدمات ملكى در عرصه مالى.

226   مصاحبه با فرد كليدى، داكتر بتيجا.
227   وركورن و كمفوئيس، 2013.

228   مصاحبه با فرد كليدى، بى نام، كاركن بلندپايه خدمات ملكى در عرصه مالى.
229   مصاحبه با فرد كليدى، قارى زاده.

230   مصاحبه با فرد كليدى، ليوال.
231   مصاحبه با فرد كليدى، قارى زاده.
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مناطق شهرى و روستايى به وجود آمده است. امروزه، حضور ادارى حكومت در قريه هاى افغانستان نامحسوس است و همان طور كه 
قبًال بحث شد، ساختارهاى حكومتدارى محلى بسيار ضعيف است.232 در نتيجه، مردم ساكن در قريه ها عليه شهرها عقده دارند كه اين 
عقده ها در اثر گزارش رسانه ها راجع به مصارف بيجا در شهرهاى افغانستان تشديد مى شود. فقدان ظرفيت مردم ساكن در قريه ها در 
احساس كردن، تماشا كردن، شنيدن و تنفس كردن حضور حكومتدارى محلى توأم با عدم دسترسى آنها به معلومات و ظرفيت تحليل، 
حس جدى اى از بى عدالتى و انزجار را در ميان آنها به بار مى آورد كه به ناامنى و شورشگرى دامن مى زند. گذار نفوس از حالت 
روستايى به وضعيت شهرى نظر به شكاف ميان مناطق روستايى و شهرى بى معنى است و هر آنچه كه از اعتماد مردم به حكومت باقى 

مانده را نيز از بين مى برد.
مسئله نيت و فرضيه ظرفيت سازى: ساختارهاى حكومتدارى افغانستان نابسامان به نظر مى رسد و نيازمند ظرفيت سازى سازمانى 
و فردى به علت عملكرد ضعيف آن است. اما اين طرز فكر نادرست است. سيستم ها كار مى كنند. اما سيستم ها حافظ منافع نخبگانى 
اند كه تظاهر به اجراى اصالحات مى كنند اما در واقع چنين كارى را انجام نمى دهند.233 اين امر بيشتر در نهادهاى "مستقل" گسترده 
است كه رهبرى شان به آنها به عنوان نهادهاى "غيرپاسخگو"234 نگاه مى كنند، حال آن كه چنين وضعيتى در نهادهاى منتخب نظير 
پارلمان نيز به صورت برابرى گسترده است كه نه تنها در قانونگذارى بموقع ناكام بوده است كه در نقش نظارتى خود بر حكومت نيز 
شديداً ضعيف عمل كرده است. سطح فزاينده فساد ادارى در سيستم235 و سهم گيرى عالى ترين مقامات در سطح تصميم گيرى236 در 
رويه هاى مفسدانه و افزايش مصارف ظرفيت سازى مؤيد اين نظريه است. در اينجا، نهادهاى حكومتدارى تبارزدهنده رفتار قديمى رانت 
جويانه اند و اختصاص منابع مالى به ظرفيت سازى ادامه دهنده چنين رويه اى است. در چنين وضعيتى، حتى رسيدگى به ناكامى هاى 
ظرفيت سازى با اجتناب از دوباره كارى، تامين يكدستى در ظرفيت فنى اشتراك كنندگان، پيگيرى آموزش ها از طريق مكانيزم هاى 
آموزش ضمن وظيفه، تشويق آموزش ها از طريق اختصاص سفريه و آوردن آموزگاران باتجربه و آگاه237 نمى تواند تأثيرات پايدارى را 

در قبال داشته باشد.
عامه  خدمات  ارايه  در  كارآمدى  حكومتدارى،  بهبود  الزمه  امنيت  است.  خورده  پيوند  خدمات  ارايه  و  امنيت  با  حكومتدارى  ناامنى: 
و مشاركت مؤثر مردم در مكانيزم هاى تصميم گيرى است. تالش هاى اداره مستقل ارگان هاى محلى در راستاى افزايش حضور 
حكومتدارى در سطح ولسوالى از طريق برنامه هاى انكشاف ولسوالى ها (DDP) به علت عدم دسترسى و محدوديت هاى گشت و گذار 
كامياب نبوده است.238 بخش عدلى با داشتن 45 اداره حقوق كه در ولسوالى ها غيرفعال است، نيز به شدت از اين مشكل متأثر است.239
حكومتدارى شهرى ناكارآمد: بر خالف كشورهايى كه بخش خصوصى قوى دارند، بهبود حكومتدارى شهرى در افغانستان به 
ظرفيت بخش عامه در تنظيم شهرنشينى بستگى دارد، اما كار بخش عامه با ناكامى هايى در عرصه برنامه ريزى و قانونگذارى كارآمد 
روبروست. شاروالى ها كه به واسطه رياست عمومى امور شهرى اداره مستقل ارگان هاى محلى (به استثناى شاروالى كابل كه مستقيمابه 
رياست جمهورى گزارش مى دهد) و وزارت انكشاف شهرى تنظيم مى شود، وظيفه دارند تا در جهت بهبود حكومتدارى شهرى فعاليت 
كنند. رياست عمومى امور شهرى براى تنظيم برنامه هاى شهرى مفصل به وزارت انكشاف شهرى وابسته است و اين برنامه ها بايد 
مطابق با مرحله طرح ماستر پالن و مرحله طرح ستراتيژيك پالن باشند كه از اين جمله وزارت انكشاف شهرى تاكنون يك مرحله را 
پشت سر گذاشته است.240 قانون شاروالى ها بيشتر از دو سال است كه در كابينه بالتكليف مانده است. قانون اساسى برگزارى انتخابات 
براى شاروالى ها و شوراهاى شهرى را الزامى مى سازد، اما كميسيون مستقل انتخابات تاكنون قادر نبوده است تا اين انتخابات را برگزار 
كند و داليل آن اين موارد ذكر شده است: بالتكليفى قانون شاروالى ها، عدم تعيين حدود شهرها، نامعلوم بودن تخمين نفوس شهرها و 
فقدان سيستم معتبر شناسنامه يا تذكره هويت. شاروال ها، تقررشدگان سياسى هستند و در قبال مردم پاسخگو نيستند و تا همين اواخر 
توجه اى به طرح بديل هايى براى شوراهاى شهرى منتخب مبذول نشده بود.241 با در نظر داشت ظرفيت بى نظير شاروالى ها براى توليد 
و حفظ عوايد، ناكامى در تصويب قانون شاروالى ها، نبود مكانيزم هاى پاسخگويى از پايين به باال و فقدان نظارت عامه از طريق برگزارى 

انتخابات شاروالى ها و شوراهاى شهرى، امكان بروز فساد ادارى در بخش حكومتدارى شهرى را به طور فزاينده اى باال برده است.242

232   مصاحبه با فرد كليدى، ليوال.
233   "كميسيون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملكى بايد تمام كاركنانى را كه به اصطالح با رعايت شرط شايسته ساالرى استخدام شده اند، مجددا استخدام كند، زيرا استخدام آنها اصال شايسته 

ساالرانه نبوده است". مصاحبه با فرد كليدى، داكتر صبغت اهللا.
234   همان.

235   از مجموع 9 عضو شوراى عالى ستره محكمه، 7 تن از آنها رشوه مى گيرند. ستره محكمه از انتشار يك گزارش يوناما به اين خاطر ممانعت كرد كه مقام هاى فاسد ستره محكمه در آن گزارش 
شناسايى شده بودند. دوره كارى قاضى القضات حدود دو سال قبل منقضى شد، اما او تاكنون به كار خود ادامه داده است. امكان ندارد چنين كارى بدون رضايت رئيس جمهور انجام شده باشد. مصاحبه 

با فرد كليدى، بى نام، كاركن در عرصه عدلى.
236   "حتى معاون دوم رئيس جمهور از حضور جنگساالران در جلسات كابينه شاكى است و هر فرد ناظر بر احوال مملكت متعجب مى ماند كه اين جنگساالران كى ها اند". مصاحبه با فرد كليدى، 

بى نام، كاركن عالى رتبه خدمات ملكى، حكومتدارى شهرى.
237   مصاحبه با فرد كليدى، شجن، كارمند اسبق بخش عدلى، وكيل مدافع و مدير شركت خدمات حقوقى و مشورتى شجن، 7 جنورى 2014.

238   مصاحبه با فرد كليدى، كريمى.
239   مصاحبه با فرد كليدى، جامى.

240   مصاحبه با فرد كليدى، كاركن عالى رتبه خدمات ملكى، حكومتدارى شهرى.
241   رياست عمومى امور شهرى در حال ايجاد بوردهاى مشورتى در تمام شاروالى ها مى باشد. مصاحبه با فرد كليدى، پوپل.

242   مصاحبه با فرد كليدى، پوپل.
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پيشنهادات 8 .2
عموما از مقاله اى كه در زمينه پاليسى نوشته مى شود، توقع برده مى شود تا پيشنهادات و راهكارهايى را ارايه دهد. مقاله اى كه چنين 
امرى را مراعات نكند، حداقل از لحاظ فنى اين شرايط را پاس نمى دارد و حداكثر زمينه اميدوارى را از بين مى برد. بنابراين، به منظور 
اجتناب از اين دو حالت، مقاله حاضر شمارى از تدابير عمده اى را كه مى تواند روى دست گرفته شود، در صفحات پايانى ارايه مى 
دارد. اما بايد به مسئله پيچيدگى وضعيت كلى افغانستان و ماهيت چالش هايى كه اين كشور با آن مواجه است، بازگرديم و ضرورى 
است تا حكومتدارى ضعيف به عنوان تركيبى از چالش هاى فنى و وفقى در نظر گرفته شود. آنچه در قسمت هاى قبلى اين نوشتار 
به آنها پرداخته شد، چالش هايى است كه حكومتدارى افغانستان با آنها روبروست، اما امكان دارد تا مشكالت بسيارى تاكنون مخفى 
مانده باشند. به همين ترتيب، آنچه در قسمت باقيمانده اين نوشتار به آن پرداخته مى شود، راه هايى است كه ممكن است مفيد باشد، 
اما نياز است تا طرق ديگرى با گذشت زمان طى روند دسته جمعى كه شامل حكومت افغانستان، جامعه بين المللى و عامه مردم اين 
كشور باشد، جستجو، مطالعه و شناخته شود. مهم ترين نكته اينجا اين است كه عامه مردم افغانستان بايد راهكارها را با درك ملموس 
نياز به تغيير و اصالح مسوالنه جستجو كنند و بنابراين، سهم خود را در چالش هايى كه با آنها روبرو و در آن دخيل هستند، ايفا كنند.
گفتن اين نكته به مراتب سهل تر از انجام آن است، اما يك توصيه قوى اين است تا عواقب احتماال خشونتبار عقب نشينى نظامى 
بين المللى و كاهش امداد انكشافى در وضعيت بعد از سال 2014 قبول شود و به آن به عنوان فرصتى براى ايجاد مشروعيت داخلى 
در افغانستان نگاه شود.243 اين امر به ويژه از اين لحاظ مصداق مى يابد كه از لحاظ فنى بهبود حكومتدارى در افغانستان به نحوه 
كنار آمدن با يك مانع عمده بستگى دارد: فساد ادارى و كنترول سياسى توسط نخبگان غارتگر كه خود مثال كالسيكى از يك چالش 
وفقى است كه نه تنها نظام و رهبرى فاسد اين نظام را ملزم مى كند تا اصالحات سودمندى را نظر به گستردگى فساد ادارى شناسايى 
و چنين اصالحاتى را بپذيرند، بلكه در عين زمان نيازمند ايجاد خالقانه ظرفيت هاى جديدى است تا وضعيت جديدى شكل گيرد و 
اداره عامه به پيش برده شود. در اين زمينه، نقش بهترى براى جامعه بين المللى اى كه مايل به سرمايه گذارى وقت و منابع فنى و 
مالى است، اين است كه آنها از ظرفيت افغانستان براى ايجاد تغييرات از پايين به باال حمايت كنند  روندى كه نيازمند محو بسيارى از 
عادات اجتماعى و سياسى است. كمك به جامعه افغانستان براى محو برخى از رفتارهاى ريشه دار مرتبط با اقتدار و رهبرى مى تواند 

يكى از سودمندترين و پايدارترين راهكارها براى همكارى با افغانستان باشد.
روش تحليل چالش ها: بايد انكشاف در افغانستان از ديدگاه سيستماتيك صورت گيرد و ميان سه نوع عمده چالش هاى فراراه 
اين كشور تمايز شود: چالش هاى فنى (كه در آن مسئله و راه حل آن تعريف شده است و سيستم داراى ظرفيت و مهارت الزم براى 
رسيدگى به مسئله است)، چالش هاى وفقى (كه در آن مسئله تعريف شده است اما راه حل آن تعريف نشده است يا هم مسئله و هم 
راه حل تعريف نشده است و سيستم نياز دارد براى كسب ظرفيت رسيدگى به مسئله تكامل يابد يا در كل تغيير كند) و تركيبى از 
چالش هاى فنى و وفقى. چشم پوشى از اين پيچيدگى به معنى ناكامى است. نظر به اين كه اصالحات در عرصه حكومتدارى، انسان 
ها را متأثر مى سازد، احتمال اين كه اكثر چالش هاى افغانستان يا كامًال داراى ماهيت وفقى است يا تركيبى از چالش هاى فنى و 
وفقى است، بسيار قوى است و بر ضرورت اتخاذ يك رويكرد درازمدت به منظور پيشرفت در افغانستان تأكيد دارد. براى مثال، اميدوار 
بودن نسبت به انتخابات رياست جمهورى، شوراهاى واليتى و پارلمانى در سال هاى 2014 و 2015 و بزرگ جلوه دادن "اولين گذار 
واقعى قدرت سياسى از يك رئيس جمهور منتخب به يك رئيس جمهور منتخب ديگر" صرفًا به سرخوردگى خواهد انجاميد. تغييرات 
واقعى و حقيقى در سال هاى آينده نه، بلكه در دهه هاى آينده به وجود خواهد آمد. سر و كار داشتن با وضعيت پيچيده افغانستان 
مستلزم آن است تا دستاندركاران فرضيات قديمى را مورد سوال قرار دهند، رويكرد يادگيرى درازمدتى را اتخاذ كنند و به تدابير به 
عنوان آزمايش ها نگاه كنند. اين امر مى تواند از سرخوردگى جلوگيرى كند، اميدوارى را زنده نگهدارد و ظرفيت مورد سوال قرار دادن 

رويكردها را تقويت كند.

243   مصاحبه با فرد كليدى، داكتر بتيجا و مقاله استرى سوركه تحت عنوان "دولت سازى در افغانستان: يك اقدام متناقض" نشانگر نگرش مثبتى به وضعيت بعد از سال 2014 است.
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اولويت ها و زمينه فرهنگى افغانستان را درك كنيد: جامعه بين المللى بايد وضعيت كلى و حساسيت هاى فرهنگى را در 
افغانستان درك كند و به اولويت هاى افغان ها احترام بگذارد.244 اقدامات انكشافى نبايد عكس العمل هاى منفى را برانگيزد. حتى 
قصور اندكى مى تواند موجب رنجش شود. حتى نشان صليب سرخ بر موترها مى تواند سمبول تبليغ مسيحيت پنداشته شود و به كار 
خوبى كه كميته بين المللى صليب سرخ در كشور انجام مى دهد، لطمه زند. امروزه، مردم حتى نسبت به واكسيناسيون فلج اطفال 
(پوليو) حساس شده اند و به شايعات راجع به استفاده از اين واكسيناسيون براى تخريب دين يا عقيم سازى زنان تن در داده اند.245 براى 
مثال، اولويت هاى افغان ها در اصالحات عدلى شامل نياز ايجاد زيربناى قضايى،246 كمپيوترى كردن سيستم247 و همكارى همزمان 
با هر چهار نهاد مربوطه يعنى وزارت امور داخله، لوى سارنوالى، محاكم و وزارت عدليه مى شود.248 به عنوان يك مثال ديگر، اولويت 
هاى افغان ها در تحكيم و نهادينه سازى دموكراسى مى تواند در قالب طرح، تسهيل و اجراى يك سيستم عمومى آموزشى به منظور 

القاى ارزش هاى دموكراسى و حقوق بشر در اطفال و آماده ساختن آنها براى آينده، عملى شود.
رويكرد كلى به حكومت و ظرفيت سازى: دو راه بالقوه براى ادامه تالش هاى ظرفيت سازى به منظور بهبود سيستم اداره 
عامه بدون به خطر انداختن رويكرد كلى به حكومت وجود دارد. از يك طرف، كميسيون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملكى، نهاد 
باصالحيت براى اجراى اصالحات در اداره عامه مى باشد و انستيتوت خدمات ملكى افغانستان (ACSI) وابسته به اين كميسيون، نهاد 
باصالحيت براى ظرفيت سازى در سيستم اداره عامه مى باشد. از طرف ديگر، ساختار سازمانى حكومت به ايجاد رياست يا اداره ظرفيت 
سازى تحت رياست عمومى منابع بشرى در تمام وزارتخانه ها اجازه داده است كه وظيفه آن تسهيل ظرفيت سازى است. با اين وجود، 
در عمل اين تقسيم وظايف واضح و صريح نيست و به بروز سيستم دورگه (دو رويه) و سردرگم كننده ظرفيت سازى انجاميده است. 
تصريح نقش هاى سازمانى مى تواند اين سردرگمى را رفع كند. اين كار مى تواند از طريق تمركز كلى ظرفيت سازى در انستيتوت 
خدمات ملكى وابسته به كميسيون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملكى صورت گيرد و اين انستيتوت به منظور طرح، تسهيل و 
ارايه خدمات ظرفيت سازى در زمينه هاى اساسى (تداركات، اداره امور مالى عامه، مديريت منابع بشرى، اداره و مديريت دفتر) و تعريف 
وظايف (فنى و مربوط به بخش هاى مختلف) در سرتاسر نهادهاى حكومتى، تحكيم شود. يا به عنوان بديل اين راه نخست، نياز است 
تا به صراحت وظايف اصلى محوله به انستيتوت خدمات ملكى وابسته به كميسيون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملكى از وظايف 
اصلى محوله به رياست ها/ادارات ظرفيت سازى وزارتخانه ها تفكيك شود. اگر راهكار اول در پيش گرفته شود، ادارات ظرفيت سازى 
در وزارتخانه ها به انستيوت خدمات ملكى راجع به طرح برنامه هاى ظرفيت سازى اطالع مى دهند و اگر راهكار دوم تعقيب شود، هم 
انستيتوت خدمات ملكى و هم ادارات ظرفيت سازى در وزارتخانه ها به طور مستقل برنامه هاى خود را طرح، تسهيل و اجرا خواهند 
كرد. در هر صورت، نياز است تا هدفمند بودن وظايف اصلى انستيتيوت خدمات ملكى و ادارات ظرفيت سازى در وزارتخانه ها حفظ 
شود و مساعى اين دو نهاد هماهنگ شود. رويه كنونى برنامه هاى ظرفيت سازى موازى و رقابتى كه هم توسط انستيتوت خدمات 

ملكى و هم از جانب رياست ها/ادارات ظرفيت سازى وزارتخانه ها ارايه مى شود، بايد متوقف شود.
به  نسبت  و  باشد  داشته  مؤثرى  مشاركت  تواند  نمى  است،  بقاگرايانه  غريزه  داراى  كه  ملتى  هوشيارانه:  هاى  گذارى  سرمايه 
سيستم حكومتدارى خود پاسخگو باشد. سهم عامه مردم در حكومتدارى بر اساس فايده دهى و فايده گيرى آنها از چرخه رشد اقتصادى 
تعريف مى شود. حكومتدارى افغانستان بهبود نخواهد يافت، مگر اين كه اقتصاد افغانستان تحكيم و بخش زراعت آن صنعتى شود و 
در نتيجه، زمينه اندازه اى از خودكفايى اقتصادى مساعد شود و سهولت، سهم و فايده مشاركت در حكومتدارى آشكار گردد. رسيدن به 
چنين حالتى مستلزم سرمايه گذارى هوشيارانه وقت و منابع بشرى و مالى در راستاى انكشاف اقتصادى در بخش زراعت است. براى 
مثال، يك برنامه زراعتى خوب نه تنها شامل سرمايه گذارى بر زراعت بلكه شامل سرمايه گذارى بر ترويج روش هاى بازاريابى، حمل 
و نقل و ايجاد سردخانه ها مى شود. يك سرمايه گذارى با نيت خوب در هلمند منجر به هدر رفتن 50،000 تن از مجموع 60،000 تن 
خربزه به اين علت شد كه ظرفيت جذب داخلى به درستى محاسبه نشده بود و مكانيزم هاى بازاريابى، نگهدارى و حمل و نقل فراهم 
نشده بود. يك سرمايه گذارى ديگر كه نيت آن خوب بوده، تجهيز شفاخانه جمهوريت در كابل با ماشين آالت سنگين بوده است كه 
بنا بر نبود برق قوى، بدون استفاده  مانده است. براى مثال، اصالحات مفيد در بخش عدلى بايد شامل سرمايه گذارى بر ايجاد رابطه 
اى پويا ميان تحصيل كردگان و قوه قضائيه باشد تا آنها در نقش هاى قاضى، وكيل مدافع، مشاور قضايى/حقوق و مدير قضايى اجراى 
وظيفه كنند.249 به عنوان يك مثال ديگر، سهم گيرى به منظور بهبود سيستم اداره عامه از طريق اجراى اصالحات اداره عامه بايد 
بر نهاد رهبرى كننده اصالحات در اداره عامه  يعنى كميسيون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملكى  متمركز باشد و يك رويكرد 

كلى به اداره عامه در تمام حكومت داشته باشد.

244   بوركگروينك، ك. و سوركه، اى. (Borchgrevink, K and Suhrke, A.)، "مذاكره پيرامون اصالح بخش عدلى در افغانستان"، مجله جرم، قانون و تغيير اجتماعى، جلد 50، شماره 3، 2008.
245   مصاحبه با فرد كليدى، ليوال.

246   مصاحبه با فرد كليدى، رئوفى.
247   نياز به ايجاد سيستم معلومات قضايى (JIS) كمپيوترى است كه در بسيارى از كشورهاى دنيا به طور گسترده اى مورد استفاده قرار مى گيرد. مصاحبه با فرد كليدى، داكتر صبغت اهللا.

248   مصاحبه با فرد كليدى، شجن.
249   مصاحبه با فرد كليدى، حميدى.



۲۰۱۴جمع بندى

39 حكومتدارى در افغانستان معرفى مختصر

رويكرد درازمدت در مبارزه با فساد ادارى  از انجمن هاى سازمان يافته حمايت كنيد: احتمال اين كه زدوبندهاى 
سياسى در آينده ادامه يابد، زياد است. از همين جهت، تقررى هاى عالى رتبه فنى به شدت و به طور خطرناكى تحت تأثير تصميم 
گيرى هاى سياسى قرار خواهد داشت. فساد ادارى به خصوص در بخش عامه مى تواند افزايش يابد و دست كم به اندازه امروز گسترده 
و وسيع باشد. با در نظر داشت اين زمينه و نياز به انكشاف ظرفيت در ميان نمايندگان منتخب و تحكيم مساعى مبارزه عليه فساد 
ادارى، ابتكارات ظرفيت سازى فردى مى تواند مثًال تبديل به حمايت از انجمن هاى مسلكى و ارزشى سازمان يافته در داخل و خارج 
از حكومت شود كه در راستاى پايان دادن به فساد ادارى در ميان اعضاى خود و در جامعه فعاليت مى كنند. نظم سازمانى سياسى و 
اجتماعى قوى، تنها وسيله مفيد براى كمك به رشد ظرفيت سازمانى و پايان دادن به رويه ها و رفتارهاى آغشته به فساد ادارى است. 
هيچ كس مفسد زاده نمى شود. فساد ادارى يك الگوى رفتارى است كه از لحاظ اجتماعى آموخته مى شود و هر آنچه كه از لحاظ 
اجتماعى آموخته مى شود و در گذر زمان به عنوان يك عادت تبارز مى كند، مى تواند به تدريج نيز از ميان برداشته شود. احزاب سياسى 
مستقل كه اعضاى شان در پارلمان يا شوراهاى واليتى كرسى هاى انتخابى را به دست مى آورند، انجمن هاى صنفى كاركنان خدمات 
ملكى يا كارمندان بخش خصوصى و سازمان هاى اجتماعى مى توانند شهروندان مسلكى اى را به منظور تحكيم پاسخگويى نسبت 

به مردم و مبارزه با فساد ادارى تقديم كنند كه مورد كنترول داخلى و نظارت خارجى قرار داشته باشند.250
رويكرد كوتاه مدت به مبارزه با فساد ادارى  نهادهاى مجرى قانون را تحكيم كنيد: فساد ادارى از اين خاطر امروزه 
ريشه دوانده است كه ضعف يا عدم موجوديت نهادهاى مجرى قانون، امن ترين محيط را براى سؤاستفاده از نظام به ميان آورده 
است. اين واقعيت كه يك مقام افغان آغشته به فساد ادارى در ارتكاب اين اعمال در صورتى احتياط بيشترى خواهد كرد كه نهادهاى 
مجرى قانون جدى باشند، به خودى خود مؤيد قدرت قانون و نهادهاى مجرى قانون به عنوان وسيله اى براى كاهش و محو رفتارها و 
رويه هاى فساد ادارى است. اراده سياسى در سطح رهبرى حكومت افغانستان الزمه مؤثريت نهادهاى مجرى قانون و حاكميت قانون 
است  پيامدى كه مى توان به آن از طريق تغيير در نسل رهبرى در طى چند دهه و ارزيابى مثبت عامه مردم از رهبران شان در ازاى 
خدماتى كه به مردم ارايه مى دارند، چشم دوخت. در مقطع كنونى، فساد ادارى در سرتاسر نظام سياسى ريشه دوانده است و نهادهاى 
حكومتى را به همديگر بافت زده است. تطبيق قانون بايد شكل دهنده صورت آينده رابطه ارگانيك ميان نهادهاى حكومتدارى در 

سطوح ملى و محلى باشد.
شكاف روستايى-شهرى را از بين ببريد: تحكيم نهادهاى دولتى مركزى مهم است، اما نه به قيمت چشم پوشى از جوامع 
ميان  غيررسمى و غيردولتى نيز به صورت برابرى حايز اهميت است.251 ايجاد هم افزايى  محلى. تامين رابطه با جوامع و نهادهاى 
مكانيزم هاى رسمى و غيررسمى حكومتدارى، درك نقش رهبران سنتى مثًال مالها252 در اجراى اصالحات از پايين به باال، بسيج 
مردم در راستاى مالكيت، رهبرى و سمت دهى به روند تغيير253 به جاى وابستگى به روشنفكران و جامعه بين المللى براى پيشبرد 
روند اصالحات، آغاز جهت دهى منابع مالى به سوى قريه ها براى ايجاد فرصت هاى شغلى در آن سطح، افزايش سطح امنيت و 
انعكاس مؤثر كار خوبى كه در سطح قريه ها انجام مى شود،254 از جمله راه هايى براى از بين بردن شكاف ميان روستاها و شهرها 
مى باشد. از اين گذشته، برنامه هاى انكشاف اقتصادى بايد به منظور بهبود حكومتدارى، دو كار را به طور همزمان مورد توجه قرار 
دهد: تنظيم منابع موجود و ايجاد منابع جديد.255 ايجاد كانال هاى آبيارى مى تواند صدها هكتار زمين زراعتى را به بار آورد و منتج 
به ايجاد امكانات نوين گردد. يك مثال خوب پروژه احداث كانال آبيارى در واليت كنر بوده است كه بودجه آن از سوى جاپان فراهم 
مى شود. اين كانال 25 كيلومترى، 36،000 هكتار زمين و 63،000 هزار درخت را در دو سوى خود آبيارى مى كند. جهت دهى منابع 
مالى به سوى قريه ها به منظور ايجاد منابع جديد مى تواند به رشد اقتصادى قريه ها، ايجاد فرصت هاى شغلى در مناطق روستايى، 
جلوگيرى از تورم زيان آور شهرها، ارتباط دادن قريه ها به شهرها و تامين حكومتدارى مؤثرتر يارى رساند و در اين صورت، اصالحات 

از پايين به باال عملى شود تا از باال به پايين.

250   مصاحبه با فرد كليدى، منصور.
251   بوئگه، براون و كلمنتس، 2009.

252   "مالها نقش كليدى اى را در بسيج مردم در قريه ها براى حفاظت و تعمير پمپ هاى آب ايفا كردند". مصاحبه با فرد كليدى، ليوال.
253   "در لوگر يك زن به خاطر واكسين كردن طفل خود 11 كيلومتر پياده راه رفت. ديگر زنان جوان به خاطر حل و فصل مناقشات در بسيارى از قريه هاى شرق افغانستان به بد داده نمى شوند". 

مصاحبه با فرد كليدى، ليوال.
254   مصاحبه با فرد كليدى، داكتر بتيجا.

255   مصاحبه با فرد كليدى، ليوال.
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مردم در برابر ضررها مقاومت مى كنند، نه در مقابل اصالحات: تغيير، وضعيت موجود را بر هم مى زند و از همين بابت، 
اصالح گرايان اغلبًا از عدم تمايل عامه مردم به تغيير سخن مى گويند. اين درست نيست. برنده  الترى 1 ميليون دالرى تغييرات گسترده 
اى را در زندگى برنده ايجاد مى كند و مردم معموًال از آن استقبال مى كنند. مردم در برابر اصالحات به خودى خود مقاومت نمى كنند؛ 
آنها از اين خاطر از خود مقاومت نشان مى دهند كه هراس دارند كه آنها در روند اصالحات زيان بينند. شناسايى و اذعان به زيان در 
نتيجه اصالحات و ايجاد زمينه اى كه در آن مردم بتوانند با زيان ها كنار آيند، بايد به عنوان الزمه هاى روند اصالحات درك و پذيرفته 
شود.256 ارايه مساعدت هاى خارج از بودجه و مستقيم به نهادهاى حكومتى و جنگساالران محلى به ناامنى و فساد ادارى دامن مى زند 
و از يك طرف، شكاف ميان مناطق روستايى و شهرى و از طرف ديگر، شكاف در درون نظام خدمات ملكى را گسترش مى دهد. اينها 
از جمله مسايل برجسته "اصالحات" طى اكثر دهه گذشته بوده است كه نه فقط نمايانگر زيان ها بلكه عامل ضررهاى واقعى از لحاظ 
حقوق و منافع اساسى بوده است و چرايى شك و ترديدهاى عامه را نسبت به "اصالحات" و "پيشرفت" توضيح مى دهد. دسترسى بيشتر 
مردم و افزايش ظرفيت آنها در تحليل معلومات از طريق رسانه هاى مستقل، نمايندگان واقعى جامعه مدنى و نمايندگان منتخب پاسخگو 

مى توانند به شناسايى و اذعان به زيان هاى مرتبط با اصالحات يارى رسانند.
ظرفيت جامعه مدنى را رشد دهيد: ماده 128 قانون اساسى علنى بودن جلسات محاكم را الزامى مى كند و دسترسى عامه مردم و 
نمايندگان انتخابى يا انتصابى آنها نظير سازمان هاى جامعه مدنى و رسانه ها را به جلسات قضايى تسهيل مى نمايد. با اين حال، اغلب 
سازمان هاى جامعه مدنى و رسانه ها بر جلسات محاكم نظارت نمى كنند و اين جلسات در دفاتر قضات برگزار مى شود. در نتيجه، 
نظارتى بر قوه قضائيه صورت نمى گيرد و اين قوه در راستاى بهبود طرزالعمل هايش فعاليت نمى كند و جامعه مدنى و رسانه ها فاقد 
ظرفيت گزارش دهى در رابطه با امور قضايى هستند.257 اين بدين معنى نيست كه بخش عامه كامًال در زمينه اصالحات ترقى گرايانه 
غيرفعال است، بلكه بدين معنى است كه جامعه مدنى بايد به نيروى محرك تغييرات پايدار به عنوان دوست مردم و همكار حكومت 
تبديل شود تا نسل جديدى از رهبران افغانستان كه اليق سرمايه گذارى باالى آنها باشد و مورد  حمايت جامعه بين المللى هم باشند، 
شكل گيرد. جامعه مدنى به حيث دوست مردم بايد به درك رابطه ميان ارايه خدمات و روند اقتداردهى  نظير رأى دهى براى انتخاب 
مقامات  به منظور شكل گيرى توقعات عامه به طور سازنده كمك كند. به حيث همكار حكومت، جامعه مدنى بايد نقش نظارت بر ارايه 
خدمات، فراهم آورى دسترسى عامه مردم به معلومات حكومت و تامين پاسخگويى از پايين به باال را ايفا نمايد. با اين وجود، الزم است 

تا جامعه مدنى اين دو نقش خود را بشناسد و از ظرفيت رفت و آمد پيوسته ميان اين دو نقش برخوردار باشد.

256   اين تحليل بر اساس چهارچوب رهبرى وفقى مبتنى است. براى معلومات بيشتر، نگاه كنيد به هايفتز، رونالد، رهبرى بدون پاسخ هاى سهل، كمبريج: چاپخانه بلكنپ/پوهنتون هاروارد، 1994.
257   مصاحبه با فرد كليدى، حميدى.
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پيشنهادات شما
مستفيد  اداره  اين  تحقيقاتى  منابع  گان  كننده  استفاده  بعنوان  شما  پيشنهادات  از  تا  خواهد  مى  افغانستان  ارزيابى  و  تحقيق  واحد 
باشيد،  كرده  شركت  واحد  اين  وركشاپ هاى  و  سخنرانى ها  از  يكى  در  چه  باشيد،  ما  انتشارات  هميشگى  خواننده  چه  شما  شود. 
چه از كتابخانه استفاده كرده باشيد و چه به تازگى با  اين سازمان آشنا  شده باشيد، نظرات و پيشنهادات شما براى ما باارزش 
شكل  به  را  خود  كارى  هاى  يافته  و  نموده  تعقيب  شكل  بهترين  به  را  خود  هدف  تا  ميكند  كمك  ما  به  شما  هاى  نظر  است. 
ميباشد.  آدرس  ايميل  اين  از  استفاده  پيشنهادات  ارايه  براى  راه  آسانترين  بگذاريم.  اشتراك  به  ما  نشريات  گان  خواننده  با  بهتر 

 areu@areu.org.af

همچنان شما مى توانيد به اين شماره تماس بگيريد 845 806 9970(39+) و هر نظرى داريد، با ما در ميان بگذاريد. اما برخى 
اطالعاتى كه به ويژه براى ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد (مطالعه انتشارات، شركت در جلسات،...)؟ •
به چه منظور از پژوهش هاى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد؟ •
به چه شكل انتشارات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان را دريافت مى كنيد؟ •
از نسخه الكترونيكى استفاده مى كنيد يا از مجلدات؟ •
چگونه اين انتشارات مى توانند اطالعات را به نحو بهترى ارايه دهند؟ •
نظر شما دربارة روند پژوهشى و نتايج ما چيست؟ •
انتشارات يا رويداد هاى مورد عالقه شما در واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كدام است؟ •
به نظر شما ما چه كارهايى را مى توانيم بهتر انجام دهيم؟ •
عالقه، ساحه و موقعيت كارى يا مطالعه شما كدام است •
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پاليسى نامهطبيعى

ده سال پس از تصويب قانون اساسى افغانستان: مسايل اصلى آگست 2014
نشريه تحليلىحكومتدارىمحمد هاشم كمالىكدام ها اند؟

پاليسى نامهحكومتدارىارونى جياكودىوضعيت ميكانيسم  منازعات انتخاباتى در افغانستانآگست 2014

مديريت منابع پاول فيشستين و ديويد منسفيلدنااميدى يا اميد؟ كشت كوكنار در افغانستان پس از 2014آگست 2014
پاليسى نامهطبيعى

مطالعه موردىمعيشت پايداراشلى جكسنسياست و حكومتدارى واليتى درافغانستان: واليت ننگرهارجون 2014

جريان بحث حكومتدارىواحد تحقيق و ارزيابى افغانستانبحث ميز گرد در باره تجارب انتخابات افغانستانجون 2014
ميز گرد

” از بد، بدترش كردند“ تمركز كوكنار در ساحات جنگى در واليت جون 2014
مديريت منابع ديويد منسفيلدهاى هلمند و ننگرهار

مطالعه موردىطبيعى

روش كارىمعيشت پايدارادم پينافغانستان: تهيه روشى براى بررسى و تفكيك روستا هامى 2014

كتابواحد تحقيق و ارزيابى افغانستانازالف تا يا كتاب رهنما براى كمك به افغانستان نسخه دوازدهم 2014مى 2014

نشريه تحليلىحكومتدارىانتونيو جيستازى و پيتر كوينتناردوى ملى: بقا و ثبات فراتر از جنبه هاى مالىمى 2014

اپريل 2014
تاثير برنامه هاى تامين اجتماعى و شغلى باالى رفع محروميت 

اجتماعى بر اساس يافته ها و مدارك به دست آمده از افغانستان، 
بنگالديش، هند و نيپال

بابكان باباجانيان، جسيكا هگن- 
مطالعه تركيبىجندرزنكر و ربيكا هولمز

چونا اچاوز، بابكن بابه جانين، جسيكا نقش برنامه آموزش مهارتهاى زندگى و آموزش براى كسب معيشتاپريل 2014
پاليسى نامهجندرهيگن زنكر

اپريل 2014
چگونه برنامه هاى كارآفرينى و كارآموزى به فعاليت ها واشتراك 

اجتماعى در افغانستان كمك مى نمايد؟
شواهدى از برنامه هاى آموزشى مهارت هاى زندگى و تامين 

معيشت موسسه BRAC براى زنان جوان افغان

چونا اِچاوز، بابكان باباجانيان، جسيكا 
هگن- زانكر، شاهين اكتر و جنيفر 

لين بگاپورو
مطالعه موردىجندر

زمينه هاى گسترش: كشت خشخاش ترياك در واليت هاى بلخ و اپريل 2014
مديريت منابع پاول فيشستينبدخشان در سال 2013

مطالعه موردىطبيعى

مطالعه موردىحكومتدارىغزال حارسرسيدگى به شكايات انتخاباتى: افغانستان و خطرات عدم قانونمدارىمارچ 2014

مختصرمارچ 2014 معرفى  افغانستان  در  نشريه تحليلىحكومتدارىآريه نجاتحكومتدارى 

مقاله كارىاقتصاد سياسىمجيب مشعلتوسعه تشبثات كوچك و متوسط و تجارت منطقوى در افغانستانمارچ 2014






