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در مورد نویسندگان
آریه نجات تحلیلگر مسائل حکومتداری و رهربی است و مؤسسه تحقیقاتی دران ( ،)www.duran.afیک نهاد طرح برنامه و
تحقیق اسرتاتیژیک مستقر در کابل ،را اداره می کند .خانم نجات بورسیه های فولربایت ،ماری بویس و شورای آتالنتیک را دریافت
کرده و فارغ التحصیل پوهنتون هاروارد است .جدیدترین کارهای وی از سوی انستیتوت صلح ایاالت متحده و واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستان منترش شده اند که بر امور مربوط به رهربی زنان و حکومتداری در افغانستان مترکز دارند.

یان ُکهلِر پژوهشگر و مدیر تحقیقات ساحوی در پروژه پژوهشی  C9در مرکز همکاری های تحقیقاتی ( )700 SFBاست و مسئولیت
تحقیق ساحوی و توسعۀ روش های تحقیق کیفی را بر عهده دارد .وی از تجربۀ تحقیق ساحوی گسرتده در افغانستان و دولت
های جانشین اتحاد شوروی برخوردار است .او یکی از ویراستاران کتاب استعدادهای نظم و بی نظمی :تبیین منازعه و ثبات در
قفقاز و یوگسالوی سابق (چاپخانۀ پوهنتون منچسرت )2003 ،است .آقای کهلر انسانشناس اجتامعی است و مدرک دکرتای خود
را از پوهنتون آزاد برلین اخذ کرده است.

بصیر فدا پژوهشگر پروژۀ « َاشکالِ حکومتداری غیررسمی در شامل و شامل رشق افغانستان» در بنیاد بِرگهوف می باشد .قبل
از پیوسنت به بنیاد برگهوف ،وی کارمند سفارت آملان در کابل و مأموریت مساعدت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بوده
است .آقای فدا مدرک لیسانس خود را در رشتۀ اقتصاد از پوهنتون گوآ و مدرک ماسرتی خود را در زمینۀ سیاستگذاری عامه از
کمی در تجزیه و تحلیل داده ها
دانشکدۀ حکومتداری ِهرتی در برلین اخذ کرده است که روی مسائلی از قبیل کاربرد روش های ّ
متمرکز بوده است.

کریستوف گوستونی مدیر پروژه پژوهشی «اشکال حکومتداری غیررسمی در شامل و شامل رشق افغانستان» در بنیاد برگهوف
محلی تأثیرگذار بر کاهش فساد در حکومتداری در دولت های شکننده و پسامنازعه
است که به بررسی عوامل اجتامعی-فرهنگی
ِ
تأثیرگذار می پردازد .قبل از پیوسنت به بنیاد برگهوف ،وی به عنوان مشاور و پژوهشگر کار کرده و به تجزیه و تحلیل منازعات
با کاربرد روش تحلیل مؤلفه های اصلی( )PCAو به ارزیابی تأثیرات مداخله ها در افغانستان ،آسیای مرکزی و مکزیک پرداخته
است .آقای گوستونی انسانشناس اجتامعی و دانشمند سیاسی است و مدرک دکرتای خود را از پوهنتون آزاد برلین اخذ کرده است.
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در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
واحد تحقيق و ارزياىب افغانستان ،مؤسسه مستقل تحقیقی مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضه تحقیقات با
كيفيت مرتبط به پاليىس و طرزالعمل و انتشار نتايج حاصله آنها جهت آگاهی دهى و تاثري گذارى روى پاليىس ها و فعاليت هاى
گوناگون؛ و تقويت فرهنگ تحقیق و مطالعه ميباشد .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جهت بدست آوردن این هدف با پالیسی
سازان ،جامعۀ مدنی ،محققین و دانش آموزان ارتباط برقرار مینامید تا استفاده از تحقیق و کتابخانۀ این واحد را ترویج دهد ،ظرفیت
تحقیق خویش را تقویت بخشد و فرصت ها را برای بازتاب اندیشه ها ،مناظره ها و مباحث علمی مساعد سازد.
واحد تحقيق و ارزياىب افغانستان در سال  2002با همكارى مؤسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود آمد و دارای هیئت مدیره
ایست متشکل از مناينده هاى سازمان های متویل کننده ،ملل متحد و دیگر ادارات چندجانبه و سازمان های غیردولتی.
پروژه های مشخص در سال  2016توسط کمیسیون اروپا ( ،)EUمؤسسه بین املللی برای توسعه ( ،)ODIبرنامه پروموت تحت ادارۀ
انکشاف بین املللی ایاالت متحده امریکا ( ،)Tetra Tech-WLDگروپ امنیت و حکومتداری ( ،)SGGانستیتیوت صلح ایاالت متحده
امریکا ( ،)USIPوزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی فدرال آملان ( ،)BMZسازمان انکشاف بین املللی آملان ( ،)GiZمرکز بین
املللی تحقیقات ذرت و گندم ( ،)CIMMYTسازمان هلند برای پژوهش های علمی ( ،)NWOو سازمان خیریۀ کودکان جنگ بریتانیا
در افغانستان ( )War Childمتویل گردیده اند.

ب

AREU

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

2017

پیشگفتار
چهارچوب حکومتداری خوب قوی ًا در سومین هدف توسعۀ پایدار تثبیت شده که به این رشح است« :گسرتش ظرفیت مردم و
حکومت در سطح محلی برای همکاری با هم در راستای افزایش رفاه عامۀ مردم» .عالوه بر این ،یکی از جنبه های این هدف
توسعۀ پایدار به این قرار است« :گسرتش حکومتداری مؤثر در چهارچوب یک نظام مردم ساالر و اجرای اصولِ توسعۀ پایدار از
رهگذر همکاری و همیاری جهانی» .از آنجایی که افغانستان یکی از  193کشور امضاکنندۀ چهارچوب سازمان ملل متحد به هدف
اجرای قطعنامه های ریو و دستورکار  21درباره توسعۀ پایدار است ،کشور ما در تعهد خویش در قبال این ابتکار بین املللی راسخ
و ثابت قدم است .این چهارچوب سازمان ملل متحد در کشور ما از طریق برنامۀ مجمع حکومتداری افغانستان اجراء می شود.
مجمع حکومتداری افغانستان که از سوی همکاران آملانی و افغان راه اندازی شده ،بسیار مبوقع است ،زیرا عرصه ای را برای
گفتگوهای سیاستگذاری در خصوص مسائل حکومتداری در کشور ما فراهم می آورد .پژوهشگران و سیاستگذاران پیشنهاداتی را
مبتنی بر شواهد برای تشویق گفتگو به منظور تحکیم همکاری توسعه ای و انکشافی در بخش حکومتداری ارائه می کنند .یکی
ِ
ِ
منتخب مجمع حکومتداری افغانستان برای سال  1395هجری شمسی عبارت از «حکومتداری محلی در
رضوری
موضوع
از شش
ِ
افغانستان :اوضاع امور و آیندۀ منایندگی از مردم در سطوح ولسوالی و قریه» می باشد.
این نرشیۀ تحلیلی به ارائۀ چالش ها و فرصت های بهبود حکومتداری محلی در افغانستان می پردازد .بر عالوه ،شواهد و نتیجه
گیری های عینی و تجربی در خصوص منایندگی از مردم در سطوح ولسوالی و قریه در کشور در این نرشیه ارائه می شوند .حکومت
افغانستان نسبت به بهبود ارائۀ خدمات عامه متعهد است .با این حال ،چنین امری رصف ًا با نوعی از تفویض صالحیت ها به سطح
محلی اداره ممکن و میرس است .در واقع ،ارادۀ سیاسی مستحکمی وجود دارد تا نهایت ًا  40درصد از صالحیت های برنامه ریزی و
اجرایی به والیات واگذار شود.
حکومت افغانستان اطمینان می دهد که چنین بحث هایی در روند بازبینی پالیسی حکومتداری محلی غایب نخواهد بود و امید می
رود که عرصه هایی نظیر مجمع حکومتداری افغانستان به تأمین مشارکت فراگیر نهادهای ادارۀ محلی در زمینۀ اصالحات ادامه
دهند.

نادر نادری
مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور روابط عامه و اسرتاتیژیک
و سفیر کبیر آزادی بیان
اسد ۱۳۹۵
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پیشگفتار
به عنوان عرصه ای برای گفتگو ،مجمع حکومتداری افغانستان حامی اصالح و اجرای سیاستگذاری ها در بخش حکومتداری
در این کشور است .حکومتداری خوب ،حاکمیت قانون ،پاسخگویی و شفافیت از کامل اهمیت برای توسعه و ثبات افغانستان
برخوردار هستند .باید اعتامد مردم افغانستان به نهادهای دولتی اعاده شود ،باید با فساد اداری به طور مؤثر مبارزه شود و باید
اصالحات به بهبود زندگی روزمرۀ مردم منجر شود .این که اصالحات روی کاغذ باقی مبانند ،کافی نیست ،بلکه اصالحات باید در
قرا و قصبات افغانستان اجراء شوند.

ِ
شگران افغان و آملانی در زمینۀ حکومتداری
هدف مجمع حکومتداری افغانستان ،تشویق گفتگوهای سیاستگذاری در میان ُک ِن
خوب است .پژوهشگران و سیاستگذاران از هر دو کشور توصیه هایی را مبتنی بر شواهد به منظور تشویق گفتگوها و مشوره های
بلندپایه در بخش حکومتداری ارائه می کنند .بنابراین ،بحث های سیاستگذاری مورد آزمون واقعیات قرار می گیرند .در نهایت ،این
مجمع به عنوان وسیله ای برای اجرای اسرتاتیژی کشوری وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی جمهوری فدرال آملان درباره
همکاری انکشافی افغانستان-آملان طی سال های 2017-2014عمل می کند.
شش موضوع (برنامه ریزی و بودجه گذاری والیتی ،بودجه گذاریِجوابده به جنسیت ،حکومتداری معادن ،حکومتداری محلی،
جامعۀ مدنی و اصالح خدمات ملکی) به تعقیب کارگاه آغازین موفق در اوایل سال  2015به خاطر انجام گفتگوهای عمیق بنا بر
اولویت های افغانستان و آملان گزینش شدند .در طول سال  ،2015تیم های تحقیق از هر دو کشور به ارائۀ دیدگاه ها و تسهیل
بحث ها در میان کارشناسان و فعاالن از طریق برگزاری چندین جلسه گفتگوی آزاد و کاربرد سایر روش های مشورتی پرداختند و
تعدادی از نرشیات تحلیلی را توأم با پیشنهادات سیاستگذاری تهیه کردند.
وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی جمهوری فدرال آملان ابراز خرسندی می کند که این نرشیات تحلیلی به تشویق بحث و
تبادل نظر بیشرت در این کشور کمک می کنند و سطح سهم گیری و همکاری متویل کنندگان را در این بخش ارتقا خواهند داد.
دربارۀ این نشریۀ تحلیلی
این نرشیۀ تحلیلی درباره حکومتداری محلی در افغانستان که در ماه جوالی سال  2016به طور علنی نرش می شود ،نتیجۀ روند
شدیدی از تحقیق کتابخانه ای و ساحوی و بحث ها با دست اندرکاران مختلف است .افغانستان در حال حارض دارای یک حکومت
متمرکز است ،گرچه قانون اساسی این کشور تفویض صالحیت ها به ادارۀ محلی را تسجیل کرده است .با این حال ،تصمیم
گیرندگان کلیدی در رشایط کلی بسیار شکننده و بی ثبات ،مترکززدایی از قدرت مرکزی را به هدف بهبود ارائۀ خدمات در اطراف
و اکناف این کشو ِر وسیع ترجیح می دهند.

تیم تحقیق با این نرشیۀ تحلیلی به افزایش درک و شناخت از مفاهیم بنیادین حکومتداری در زمینۀ افغانستان یاری می رساند.
نویسندگان ساختارهای حکومتداری محلی را در سطوح والیتی ،ولسوالی و شهری مورد مالحظه قرار می دهند که یا جزء دولت
هستند یا به طرز قابل توجه ای به وسیلۀ دولت تنظیم می شوند .بنابراین ،این نرشیه به طور مشخص بر ساختار شوراها مترکز دارد
که در آن حکومتداری سنتی و مدرن افغانستان تلفیق می شوند و زمینه ای برای اصالحات بالقوه در حکومتداری محلی به شامر
می رود.
پس از مشوره های متعدد مجمع حکومتداری افغانستان با ادارات حکومتی و گفتگوی آزاد با منایندگان حکومت افغانستان ،فعاالن
جامعۀ مدنی و سایر دست اندرکاران ،پیشنهادات زیر در یافته های کلیدی تیم کارشناسی این مجمع منایان شده اند:

د

•

•ایجاد رصاحت کافی در مورد کارکردها ،نقش ها ،روندها و خدمت های بازیگران حکومتداری محلی به عنوان بخشی
از بازنگری جاری پالیسی حکومتداری محلی؛

•

•تحکیم پاسخگویی پایین به باال با حامیت از نقش نظارتی شوراهای والیتی؛

•

•بخشیدن اولویت ،از لحاظ تقسیم نقش ها در جریان اصالحات ،به نهادی که بیشرتین استعداد را برای اصالحات
مؤثر و بهبود ارائۀ خدمات دارد :شاروالی ها؛

•

•حفظ و رشد ساختار شوراها ،زیرا این شوراها برداشت ها و تلقی های عامۀ مردم از حکومتداری در سطح قریه را
بهبود می بخشند.
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این نرشیۀ تحلیلی از برنامۀ انکشاف ظرفیت ساحوی ادارۀ همکاری آملان آگاه شده بود و یافته های آن به کار این برنامه کمک
ِ
هدف توسعۀ ادارات والیتی و ولسوالی را در شش والیت شاملی افغانستان تعقیب می کند .افزون
خواهد کرد ،زیرا این برنامه
بر این ،ادارۀ مستقل ارگان های محلی در نتیجۀ گفتگوها و پژوهش ها دربارۀ حکومتداری محلی خواستار حامیت بیشرت مجمع
حکومتداری افغانستان در رابطه با کار این اداره بر رس تجدیدنظر پالیسی حکومتداری محلی شده است .این امر به تشکیل
واحد حامیت از حکومتداری محلی انجامیده که هم تخصص مجمع حکومتداری افغانستان را به طور قابل مالحظه ای در روند
سیاستگذاری شامل می کند و هم سطح همکاری ها را در بین ادارۀ مستقل ارگان های محلی و برنامۀ انکشاف ظرفیت ساحوی
ادارۀ همکاری آملان ارتقا می بخشد.
این نرشیه به عنوان مبنایی برای گفتگوی بیشرت نه تنها در مجمع حکومتداری افغانستان بلکه در میان نهادهای حکومتی افغانستان،
متویل کنندگان و پژوهشگران عمل خواهد کرد .انتشار وسیع این نرشیۀ تحلیلی مش ّوق بحث ها و اصالحات سیاستگذاری در
سطوح مختلف خواهد بود .مجمع حکومتداری افغانستان این بحث ها را در طول سال  2016با گزینش موضوعات نوین از رس
خواهد گرفت.

کالس ک ِرمر
رئیس همکاری انکشافی
سفارت جمهوری فدرال آملان
کابل
اسد ۱۳۹۵
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ابراز امتنان
ِ
اجتامعات مردم ،منایندگان شوراهای انکشافی محلی ،مقام های حکومت ،کارشناسان مسائل حکومتداری محلی
نویسندگان از
و متخصصان افغان و بین املللی امور انکشافی که دیدگاه هایشان را با ما در میان گذاشتند ،اظهار سپاس می کنند .این نرشیه
بدون اظهارنظرهای ُرک و بی پردۀ آنها ممکن منی بود .ما همچنین از تیم مجمع حکومتداری افغانستان در کابل و برلین به خاطر
پشتکاری شان در پیگیری و حامیت از این تحقیق متشکریم .ما از وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی جمهوری فدرال آملان
برای تأمین مالی این مطالعه ابراز امتنان می مناییم .در آخر ،ما به تالش های همکارامنان در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
که الهام بخش تحقیق و پژوهش باکیفیت هستند ،ارج می نهیم.
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واژه نامه
ارباب/ملک/خان

رئیس قریه ،اغلب یک زمیندار عمده؛ معمو ً
ال از سوی منایندگان حکومت مرکزی برای ایفای نقش رابِطه در
بین قریه و حکومت مرکزی تعیین می شود

اربکی

شبه نظامی غیررسمی

حرش

کار اجتامعی

خان

یک زمیندار عمده

َم ِلک

نگاه کنید به ارباب
مقام مذهبی محلی

مال

شورا

اشاره به شورای انکشافی محلی

ولسوال

اداره کنندۀ ولسوالی؛ منایندۀ منتصب حکومت مرکزی در ولسوالی

ولسوالی

ادارۀ ولسوالی که ولسوال در رأس آن قرار دارد

ي
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مقدمه
برنامۀ مجمع حکومتداری افغانستان که همکاری دیرپای افغانستان و آملان را اثبات می کند ،مداخله ای 1در بخش حکومتداری
تحلیلی مبتنی بر زمینۀ افغانستان ،این مداخله ِ
هدف کمک به تحکیم همکاری انکشافی در بخش
افغانستان است .از یک دیدگا ِه
ِ
حکومتداری را با ایجاد عرصه ای برای گفتگوهای سیاستگذاری در میان دست اندرکاران عمومی ،خصوصی ،جامعۀ مدنی و بین
املللی تعقیب می کند .کارشناسان و تحلیلگران افغان و آملانی مسائل حکومتداری در چندین گفتگوی سیاستگذاری بلندپایه در
جریان سال های  2017-2015گرد هم می آیند و روی موضوعات کلیدی برای تهیۀ مقاالت سیاستگذاری مترکز می کنند .این
نرشیۀ تحلیلی دربارۀ حکومتداری محلی یکی از چنین مقاالتی است.
این مداخله به ارائه و ترشیک مشاهدات تشخیصی  2به منظور ترویج و تسهیل یادگیری و تأمل متقابل می پردازد .بنابراین،
امید می رود که در پایان این روند ،درک و شناخت ما از مفاهیم کلیدی حکومتداری در زمینۀ افغانستان رصیح و عمیق شود
و توانایی ما در مشاهدۀ گرایش های حکومتداری ،شناسایی چالش ها و تعیین راه حل ها بهبود یابد .همچنین امید می
رود این روند شبکه ای از متخصصان افغان و آملانی امور حکومتداری را به وجود آورد که مبتکرانه و شاید به طور متفاوت
ِ
مشرتک
مکمل همدیگر باشند و به پیرشفت در راستای تحقق مقصود
می اندیشند و به واسطه همین تفاوت در اندیشه هاّ ،
تحکیم حکومتداری در افغانستان یاری رسانند.
پیش از آن که به رساغ این نرشیۀ تحلیلی برویم ،بیایید موضوع مورد بررسی مان را تعریف کنیم .همسو با مرکز همکاری های
تحقیقاتی «( 700 SFBحکومتداری در ساحات متأثر از حاکمیت ملی محدود» ،)3ما حکومتداری را به عنوان شکل های نهادینه
شدۀ هامهنگی اقدام اجتامعی به هدف اجرای قواعد الزام آوار و ارائۀ خدمات عامه تعریف می مناییم .این تعریف نشان می دهد
که قانون ،نظم ،امنیت ،امکانات و خدمات عامه ،انکشاف ،رفاه و غیره همگی از جمله کارکردهای حکومتداری به شامر می روند.
این کارکردهای حکومتداری اغلب ًا – اما نه منحرص ًا – از سوی دولت ارائه می شوند .در زمینۀ افغانستان ،سایر ارائه دهندگان مهم
خدمات حکومتداری شامل این موارد می شوند :نهادهایی که به وسیلۀ دولت تنظیم می شوند اما جزء آن نیستند (نظیر شوراهای
انکشافی محلی ،مجمع های انکشافی ولسوالی) ،مراجع غیررسمی که جزء دولت نیستند و رصف ًا به صورت حداقلی توسط آن تنظیم
می شوند (مانند کالن ها ،جرگه ها و شوراهای سنتی ،ملک ها و غیره) ،سازمان های بین املللی ،سازمان های غیرحکومتی ملی
و بین املللی و بازیگرامنخالف دولت مثل طالبان .بنابراین ،این مفهوم از حکومتداری به طرز قابل توجه ای وسیع تر از قواعد و
خدماتی است که رصف ًا به واسطۀ دولت ارائه می شوند.
ما در این نرشیۀ تحلیلی به بررسی حکومتداری محلی می پردازیم .با در نظر داشت تعریف فوق الذکر از حکومتداری ،اصطالح
«حکومتداری محلی» دربرگیرندۀ متامی َاشکالِ حکومتداری (مثل قواعد ،مقررات و خدمات) است که از سوی بازیگران در سطح
پایین تر از مرکز به مردم ارائه می شوند .با این حال ،مترکز این نرشیۀ تحلیلی محدودتر از طیف کلی حکومتداری محلی است.
ما فقط بر جنبه هایی از حکومتداری محلی مترکز می مناییم که یا جزء دولت هستند یا به طور قابل مالحظه ای توسط آن تنظیم
ِ
حکومتداری دولت محور می پردازیم .از
می شوند .بنابراین ،ما به مطالعه سطوح والیتی ،شهری و ولسوالی اداره به عنوان جزئی از
جمله بازیگران غیردولتی که به وسیلۀ دولت تنظیم می شوند ،ما مشخص ًا ساختار شوراهای انکشافی تشکیل شده از جانب وزارت
احیا و انکشاف دهات را بررسی می کنیم که شامل شوراهای انکشافی محلی ،4شوراهای انکشافی سطح کلسرت 5و مجمع های
انکشافی ولسوالی 6می شوند .ما در زیر به این شوراها تحت عنوان «ساختار شوراها» 7اشاره خواهیم کرد .در حال حارض ،دو حوزه
حکومتداری با هم در سطح ولسوالی روبرو می شوند و تعامل دارند.

1
2

intervention
diagnostic observations

”Governance in Areas of Limited Statehood“ 3

)Community Development Councils (CDCs 4

)Cluster-Level Development Councils (CLDCs 5

)District Development Assemblies (DDAs 6
”shura structure“ 7
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خالصه
این نرشیۀ تحلیلی دربارۀ حکومتداری محلی به عنوان بخشی از برنامۀ مجمع حکومتداری افغانستان تهیه شده است .برنامۀ مجمع
حکومتداری افغانستان ،مداخله ای در بخش حکومتداری در این کشور است که به ارائه و ترشیک مشاهدات تشخیصی به منظور
ترویج و تسهیل یادگیری و تأمل متقابل می پردازد .مترکز این نرشیه بر جنبه هایی از حکومتداری محلی است که یا جزء دولت
هستند یا به طرز قابل مالحظه ای توسط آن تنظیم می شوند.

ِ
قسمت به هم مرتبط اما متامیز است .قسمت اول به بررسی اوضاع امور حکومتداری محلی افغانستان از
این نرشیه دارای دو
نظر ساختاری ،سیاستگذاری و حقوقی ،شناسایی فرصت های بهبود ارائۀ خدمات عامه از طریق اصالحات در حکومتداری محلی
و منایان سازی چالش ها ،خالءها و عرصه ِ
تعمق و تصمیم گیری ملی می پردازد .قسمت دوم به تکمیل خالءها
های نیازمن ِد ّ
در دانش ما از منایندگی از مردم در سطوح قریه و ولسوالی اختصاص دارد که نتیجه گیری هایی را مبتنی بر شواهد راجع به راه
پیرشو در رابطه با این مسئله ارائه می کند .این قسمت روی ساختار سه سطحی شوراهای انکشافی که در چهارچوب وزارت احیا
و انکشاف دهات تأسیس شده و متشکل از شوراهای انکشافی محلی ،شوراهای انکشافی سطح کلسرت و مجمع های انکشافی
ولسوالی می باشد ،مترکز دارد.

روش تحقیق
قسمت اول این نرشیۀ تحلیلی بر مصاحبه های کیفی نیمه ساختاریافته با افراد مطلع کلیدی 8مبتنی است که در بین ماه سپتمرب
سال  2015و ماه می سال  2016با پانزده مقام عالی رتبه قبلی و فعلی حکومتداری محلی ،تحلیلگران و کارشناسان برجستۀ مسائل
حکومتداری محلی و مشاوران ارشد رئیس جمهوری انجام شده اند .در اکرث موارد ،بیش از یک مرتبه به افراد مطلع کلیدی مراجعه
شد تا معلومات و تحلیل ها بروز رسانده شوند .دانش و تخصص در عرصه حکومتداری محلی ،درجۀ تأثیرگذاری بر روندهای جاری
سیاستگذاری و ربط عملی با جریان اصالحات از جمله مالک های گزینش افراد مطلع کلیدی بودند.
کمی و رسوی کیفی استفاده می کند که در خالل سال های  2015-2014در 25
قسمت دوم این نرشیۀ تحلیلی از داده های ّ
ولسوالی واقع در چهار والیت شامل رشقی افغانستان (قندوز ،بغالن ،تخار و بدخشان) جمع آوری شدند .بنابراین ،امید می رود
قسمت دوم این نرشیه به عنوان منبع جهت دهنده به سیاستگذاران در حکومت افغانستان عمل کند ،زیرا ،هامن طور که حکومت
اعالم کرده ،قرار است انتخابات پارملانی و شوراهای ولسوالی در حد فاصل تابستان و خزان سال  2016برگزار شود9.
قسمت اول :اوضاع امور حکومتداری محلی
دامنۀ نظام حکومتداری محلی گسرتده است .به رغم این که خدمات عامه از سوی واحدهای اداری محلی در اطراف کشور ارائه
می شوند ،اما تصمیم های کلیدی راجع به این خدمات طبق یک الگوی رابطۀ عمدت ًا عمودی و سلسله مراتبی از جانب حکومت
مرکزیاتخاذ می شوند.
چهار نهاد کلیدی تشکیل دهندۀ نظام حکومتداری محلی در افغانستان می باشند .این نهادها شامل ریاست های والیتی و ولسوالی
وزارت ها ،شاروالی ها ،والیان و ولسوال ها ،و شوراهای والیتی می شوند .ادارۀ مستقل ارگان های محلی که در کابل مستقر است،
کار والیان ،ولسوال ها ،شوراهای انتخابی و شاروالی ها را تسهیل می کند .پالیسی حکومتداری محلی مورخ سال  2010که فع ً
ال
پالیسی حاکم بر حکومتداری محلی در کشور می باشد .پالیسی
تحت بازنگری ادارۀ مستقل ارگان های محلی قرار دارد ،مهم ترین
ِ
بودجه سازی والیتی که اخیر ًا تأیید شده ،قصد دارد رسعت و ماهیت بودجه گذاری والیتی را تعیین کند .سه قانون مهم (قانون
ادارۀ محلی ،قانون شاروالی ها و قانون شوراهای والیتی) برای چندین سال در چرخۀ قانونگذاری باقی مانده اند.
اصالحات در حکومتداری محلی که به سال  2007بازمی گردد ،به موفقیت در معرفی مفهوم حکومتداری محلی در گفتامن
روشنفکرانه و سیاسی کشور انجامیده است .این اصالحات همچنین به توسعۀ نوعی از تفویض تدریجی و اولویت بندی شدۀ
عاجلیت بخشیده است .عالوه بر این ،کدری در خدمات
صالحیت ها به هدف بهبود ارائۀ خدمات عامه در سطح محلی ،فور ّیت و
ّ
ملکی به میان آمده که در زمینۀ حکومتداری محلی دارای تخصص است.
با همه اینها ،چالش های زمینه ای 10و نهادی 11پابرجا هستند .چالش های زمینه ایشامل فساد اداری ،شبکه های قدرت ،ناامنی،
تف ّوق زدوبندهای سیاسی بر اصالحات ف ّنی ،عدم رصاحت کارکردهای مرکز و والیات ،فقدان اتفاق نظر و اجامع و عدم وجود کارزار
مردمی برای حکومتداری محلی مؤثر می شوند .چالش های نهادی به عدم تقسیم رصیح مسئولیت های دست اندرکاران عمومی،
8

qualitative key informant semi-structured interviews
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خصوصی و جامعۀ مدنی ،عدم رصاحت مؤلفه های اصلی نظام حکومتداری محلی ،رهربی ضعیف والیان و ولسوال ها در رابطه با
تفویض کافی و مؤثر صالحیت ها توسط وزارت ها و ادامۀ تأخیر در اجرای احکام قانون اساسی در مورد برگزاری انتخابات شاروال
ها ،شوراهای قریه ،شوراهای ولسوالی و شوراهای شاروالی ها مربوط می شوند.
راه پیرشو در اصالحات در حکومتداری محلی در افغانستان مرشوط بر اراده و ظرفیت نهادهای دولتی در اجرای آنچه است که در
اسناد کلیدی نظام رشح داده شده است .عالوه بر این ،تأمین وابستگی متقابل در بین چشم انداز اسرتاتیژیک رئیس جمهوری و
مداخله های عملی ،شناسایی دست اندرکاران کلیدی عرصۀ حکومتداری محلی و ترصیح نقش ها و مسئولیت های آنها ،اولویت
بخشی به شاروالی ها به عنوان نهادی که بیشرتین استعداد را برای اصالحات مؤثر و کارآمد در حکومتداری محلی دارد و تحکیم
پاسخگویی پایین به باال با حامیت از نقش نظارتی شوراهای والیتی از جمله زمینه های مهم برای اصالحات متداوم و متمرکز
هستند.
قسمت دوم :نمایندگی از مردم در سطوح ولسوالی و قریه

نیاز به اجرای احکام قانون اساسی دربارۀ تشکیل شوراهای ولسوالی اخیر ًا وضعیت اصالحات در حکومتداری در سطح ولسوالی و
ِ
اولویت ارش ِد/بزرگ سیاستگذاری مبدل ساخته است .در حال حارض در مورد
پایین تر از آن را از یک مشاجرۀ کم اولویت به یک
راه حل های زیادی بحث می شود :بعضی از این راهکارها ظاهر ًا مطابقت بیشرتی با احکام قانون اساسی دارند اما خطرات جدی
تری را در قبال دارند ،حال آن که برخی دیگر احتام ً
ال انطابق کم تری با مفاد قانون اساسی دارند ولی جد ّیت خطرات مرتبط با آنها
در سطح پایین تری قرار دارد.
ِ
ظرفیت راهکارهای مختلف
لیکن سازگاری با قانون اساسی و خطرات تنها مالحظاتی نیستند که باید این مشاجره را آگاه سازند.
در اجرای وظایف و کارکردها در درازمدت مخصوص ًا ارائۀ خدمات انکشافی و حکومتداری به مردم در سطح ولسوالی و پایین تر از
کمی و کیفی از شامل رشق افغانستان استفاده می کنیم تا به این مشاجره
آن نیز باید مد نظر قرار گیرند .ما از داده های رسوی ّ
از طریق ارائۀپیشنهادات مبتنی بر شواهد ،کمک مناییم .این تحقیق روی ترتیبات موجود حکومتداری در سطح ولسوالی و پایین
تر از آن مترکز دارد که ساختار سه سطحی شوراهای انکشافی که در چهارچوب وزارت احیا و انکشاف دهات تأسیس شده ،در
رأس این ترتیبات قرار دارد .پایین ترین سطح ساختار شوراها از شوراهای منتخب انکشافی محلی تشکیل شده است .تعدادی از
شوراهای انکشافی محلی ،یک شورای انکشافی سطح کلسرت را به وجود می آورند و شوراهای انکشافی سطح کلسرت به نوبه خود
یک مجمع انکشافی ولسوالی را شکل می دهند .ساختار سه سطحی شوراها هم وظایف انکشافی و هم وظایف حکومتداری را در
سطح محلی اجرا می کند.

ما دریافتیم که شوراهای انکشافی محلی خدمات مرشوع و باکیفیتی را در زمینه حکومتداری در سطح قریه ارائه می دهند .فعالیت
بیشرت شوراهای انکشافی محلی به برداشت های بهرت مردم از حکومتداری در سطح قریه می انجامد .با این وجود ،هر قدر هم که
شوراهای انکشافی محلی فعال باشند ،این شوراها رصف ًا برداشت ها از حکومتداری در سطح قریه را بهبود می بخشند .آنها هیچ
ِ
حکومتداری دولت محور در سطح ولسوالی ندارند.
تأثیری بر تلقی ها از کیفیت و مرشوعیت

با وجود این ،ما سه مکانیزمی را شناسایی کردیم که برداشت های مردم از حکومتداری دولت محور را رصیح ًا تغییر می دهند و متام
این مکانیزم ها با ساختار شوراها ربط دارند )1( :برگزاری انتخابات مجدد )2( ،توزیع مجدد کمک های برنامۀ همبستگی ملی و
انکشافی تحت رهربی وزارت احیا و انکشاف دهات (یعنی
( )3ادغام شوراهای انکشافی محلی در سطوح باالتر ساختار شوراهای
ِ
شوراهای انکشافی سطح کلسرت و مجمع های انکشافی ولسوالی) .نتایج تحقیق این دیدگاههای مکرر در مورد ساختار شوراها را
طرد می کند که این شوراها عمدت ًا ّ
تشکل هایی هستند که به وسیلۀ متویل کنندگان به پیش برده می شوند ،مرشوعیت محلی اندکی
دارند و رصف ًا در حوزه انکشاف و توسعه فعالیت می کنند.
بر عکس ،ساختار شوراها در ظرف هفت تا هشت سال از تأسیس آن از مرشوعیت محلی زیادی برخوردار شده و به نهاد اصلی
ارائه دهندۀ خدمات حکومتداری در سطح پایین تر از ولسوالی مبدل شده اند .تأثیر این ساختار بر حکومتداری هم در سطح قریه
و هم در سطوح ولسوالی محسوس است .از همه مهم تر این که فعالیت های ساختار شوراها رقیبی برای حکومتداری دولت محور
نیستند ،بلکه این شوراها بر عکس قریه ها را به دولت وصل می کنند و به بهبود برداشت ها از کیفیت حکومتداری دولت محور
کمک می منایند12.

یافته کلیدی دوم به تفاوت ها در چگونگی کارکرد ساختار شوراها نظر به وضع امنیتی و موقعیت جغرافیایی ولسوالی ها مربوط می
شود .یافته های ما نشان می دهند که ساختار شوراها بهرتین کارکرد را در ولسوالی های دورافتاده اما نسبت ًا امن دارد .در این مورد،
این ساختار نیرومندترین تأثیر مثبت را بر برداشت های مردم از دولت دارد.
ِ
اجتامعات مردم از حل و فصل اختالفات توسط دولت مرتبط
 12این مطلب مرشوط است .در ولسوالی های «دورافتاده» و «نسبت ًا امن» ،کارایی بهرت ساختار شوراها با کاهش در سطح رضایت
است .روشن نیست که آیا این امر رصف ًا یک تصادف است یا این که رابطه ای ع ّلی یا سببی در بین یکپارچگی بیشرت ساختار شوراها و کاهش در خرسندی مردم از رفع منازعات به وسیلۀ دولت
وجود دارد.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

ما سه پیشنهاد کلیدی را از یافته های تحقیق برای آیندۀ منایندگی از مردم و حکومتداری در سطح ولسوالی به دست می آوریم.
او ً
ال ،گزینش یک سناریوی حکومتداری در سطح پایین تر از ولسوالی که کلیت ساختار شوراها را حفظ و تحکیم مناید ،الزم و
ِ
عمودی پایین به باالی آن می شود .انحالل یا
ادغام
رضوری است و این شامل وظایف این ساختار در حوزۀ حکومتداری و حفظ
ِ
ِ
اجتامعات مردم با دولت را از بین بربد .ثانی ًا،
کاهش قابل توجۀ وظایف و کارکردهای ساختار شوراها می تواند رابطه های آغازین
مز ّیت های کاربرد رویکرد زمینه محور که نهادسازی محلی 13را با موقعیت جغرافیایی و وضع امنیتی ولسوالی ها منطبق سازد ،باید
مورد کنکاش و جستجو قرار گیرد .ثالث ًا ،نظر به این که یافته های تحقیق نشان می دهند که حتی انتخابات شوراهای انکشافی
محلی که به صورت انفرادی و با اتخاذ آمادگی های قبلی و دقیق برگزار می شوند ،به تنش ها و اخالل هایی در سطح قریه منجر
می شوند ،باید خطرات برگزاری انتخابات در سطح ولسوالی یا سطح قریه به دقت بررسی و سنجش شوند .با در نظر داشت این
خطرات ،ما قوی ًا پیشنهاد می کنیم که انتخابات همزمان شوراهای قریه و ولسوالی به دلیل نگرانی از تشدید تنش ها در کشور
برگزار نشود.
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قسمت اول :اوضاع امور حکومتداری محلی
افغانستان  34والیت ،حدود  400ولسوالی و هزاران قریه دارد .بنابراین ،دامنۀ نظام حکومتداری محلی گسرتده است ،زیرا متام
روندهای تصمیم گیری را سوا از آنچه به پایتخت کشور ،شهر کابل ،مربوط می شود ،در بر می گیرد.
بر اساس قانون اساسی ،افغانستان دارای حکومت واحد است .حکومت مرکزی دسرتسی خود را از طریق واحدهای اداری محلی
به والیات ،ولسوالی ها و قریه ها گسرتش می دهد و این واحدها مطابق با ماده  137قانون اساسی که تفویض صالحیت ها به
ادارۀ محلی را ترصیح کرده ،به منظور تسهیل مشارکت عامۀ مردم در روندهای تصمیم گیری پیرامون ارائۀ خدمات عامه در سطح
محلی اجرای وظیفه می کنند14.
بنابراین ،به رغم این که خدمات عامه از سوی واحدهای اداری محلی در اطراف ارائه می شوند ،اما تصمیم های کلیدی راجع به
این خدمات از جانب حکومت مرکزی اتخاذ می شوند 15.به عبارت دیگر ،نظام حکومتداری محلی به عنوان دستگاه اجرایی تصمیم
های حکومت مرکزی در مورد ارائۀ خدمات عامه عمل می کند.

رابطۀ میان حکومت مرکزی و واحدهای اداری محلی تابع یک الگوی رابطۀ عمدت ًا عمودی و سلسله مراتبی است .ضعف متداوم
در ارائۀ خدمات عامه منجر شده تا مقام های حکومت ،سیاستگذاران ،تحلیلگران ،محققان ،نهادهای جامعۀ مدنی و از همه مهم
تر ،مردم افغانستان اوضاع امور را مورد سؤال قرار دهند و در نتیجه ،مشاجره ای بر رس اصالحات در حکومتداری محلی به میان
آمده است .مفهوم اصالحات در حکومتداری محلی حول محور زمینه سازی گذار در نظام کنونی حکومتداری محلی می چرخد .این
پویایی تصمیم
تعمق در خصوص
ِ
گذار با کاربرد یک رویکرد افغانستان شمول 16آزمایش خواهد شد .مشخصه این رویکرد ،تأمل و ّ
ِ
افقی حکومت شمول 17است که هدف نهایی آن ،ایجاد ترکیب مفیدی از پویایی رابطۀ عمودی و افقی می باشد.
گیری ِ

ِ
ترکیب افغانستان شمول
مشاجره بر رس اصالحات در حکومتداری محلی بر دو سؤال کلیدی مترکز دارد .اول ،چطور می توان این
را ایجاد کرد؟ دوم ،چگونه نظام حکومتداری محلی می تواند توازن یا تعادلی را در بین پویایی رابطۀ عمودی و سلسله مراتبی که
اجرای قوانین و پالیسی ها را تضمین می کند و همکاری افقی که رویکرد حکومت شمول را در ارائۀ خدمات عامه حفظ می مناید،
برقرار کند؟
این قسمت از نرشیۀ حارض ،مروری توصیفی را در مورد نظام و ساختار حکومتداری محلی و چهارچوب های سیاستگذاری و حقوقی
آن ارائه می دارد .سپس ،این قسمت به تجزیه و تحلیل دیدگاه های عمده درباره پیرشفت ها تا اکنون و چالش ها و فرصت های
روند اصالحات می پردازد .مجموعه فرشده از پیشنهادات در پایان این قسمت ارائه می شود.

 14ماده  137قانون اساسی افغانستان ترصیح می دارد« :حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور ترسیع و بهبود امور اقتصادی ،اجتامعی و فرهنگی و سهم گیری هر چه بیشرت مردم در انکشاف
حیات ملی ،صالحیت های الزم را مطابق به احکام قانون ،به ادارۀ محلی تفویض می مناید».

 15مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،کارشناس بین املللی امور حکومتداری محلی ،کابل 24 ،سپتمرب .2015

16
17

whole-of-Afghanistan approach

whole-of-government horizontal decision-making dynamics

حکومتداری محلی در افغانستان

5

2017

.1

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

1ساختار

چهار نهاد کلیدی تشکیل دهندۀ نظام حکومتداری محلی در افغانستان می باشند18.ادارۀ مستقل ارگان های محلی – نهاد اجرایی
عمومی که کار والیان ،ولسوال ها ،شوراهای انتخابی و شاروالی ها را تسهیل می کند – در کابل مستقر است و به عنوان ُپلی در
میان سطوح مرکزی و محلی اداره اجرای وظیفه می کند .بر خالف وزارت ها ،ادارۀ مستقل ارگان های محلی به صورت مستقیم به
پارملانِ منتخب ،پاسخگو نیست ،زیرا این اداره بر اساس فرمان ریاست جمهوری (سال  )2007تأسیس شده است.
اول ،ریاست های والیتی و ریاست های ولسوالی وزارت ها یکی از مهم ترین ساختارهای حکومتداری محلی را تشکیل می
دهند .وظیفۀ اولیه این ریاست ها ،ارائۀ خدمات عامه است .وزارت ها تصمیم ها را در مرکز اتخاذ می کنند و خدمات را در سطح
محلی از طریق این ریاست های والیتی و ولسوالی ارائه می منایند یا سهم گیری نهادهای غیرحکومتی (انجوهای) ملی یا بین
املللی را در عرضۀ خدمات عامه مساعد می سازند .در رابطه با خدماتی که از جانب ریاست های والیتی و ولسوالی ارائه می شوند،
از وزارت ها انتظار می رود تا مسئولیت های مشخصی را به این ریاست ها تفویض کنند و منابع مالی و رهنمودهای الزم را در اختیار
آنها قرار دهند.
دوم ،شاروالی ها دومین ساختار مهم در حکومتداری محلی در والیات و ولسوالی ها به شامر می روند .این نهادها با ارائۀ مستقیم
خدمات در مناطق شهری از ظرفیت عایداتی یا درآمدزایی برخوردار هستند .شاروالی ها کنرتول زیادی بر منابع مالی خود دارند،
مالی خودتولیدکرده ،فاقد الگوی یکسان است و درجه و ماهیت آن در شاروالی ها متفاوت است.
منابع ِ
گرچه این دسرتسی به ِ

سوم ،والیان و ولسوال ها منایانگر سطح یا سویه ای در نظام حکومتداری محلی هستند که بیشرتین ارتباط را با مرکز دارند؛
این مقام ها از رئیس جمهوری در سطوح والیتی و ولسوالی منایندگی می کنند .رئیس جمهوری والیان را تعیین می کند ،اما تقرر
استخدام مبتنی بر شایستگی صورت می گیرد که مشرتک ًا توسط ادارۀ مستقل ارگان های محلی و
ولسوال ها از طریق مکانیزم
ِ
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی انجام می شود .نقش والیان ،خدمت گزاری به حکومت مرکزی از رهگذر
رهربی امور در سطح والیتی می باشد.
چهارم و آخر ،مواد  140 - 138قانون اساسی ،ایجاد شوراهای انتخابی در سطوح والیت ،ولسوالی ،قریه و شهر را الزامی کرده
است ،اما نظام کنونی حکومتداری محلی تنها قادر بوده تا شوراهای والیتی را از طریق برگزاری انتخابات تأسیس مناید .گرچه
برنامه ای برای برگزاری انتخابات شوراهای قریه مد نظر قرار ندارد ،اما رئیس جمهوری ارشف غنی اخیر ًا اعالم کرده که انتخابات
شوراهای ولسوالی در حد فاصل بین تابستان و خزان سال  2016برگزار خواهد شد 19.در پی این اعالم ،کمیسیون مستقل انتخابات
در تاریخ  18جنوری  2016کنفرانس مطبوعاتی برگزار و  15اکترب  2016را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات پارملانی و شوراهای
ولسوالی تعیین کرد 20.با در نظر داشت این امر که شوراهای انتخابی صالحیت خود را از آرای مردم اخذ می کنند ،نقش این شوراها
منایندگی از مردم ،قادرسازی مشارکت آنها در روندهای تصمیم گیری و نظارت بر امور والیات به منظور ارائۀ مشوره ها برای بهبود
امور حکومتداری در والیات و ولسوالی ها است.

 18منظور ما ،جنبه هایی از حکومتداری محلی است که بخشی از دولت است یا دولت آن را به طور قابل مالحظه ای تنظیم می کند.
« 19رهرب افغانستان وعدۀ برگزاری انتخابات پارملانی طی سال آینده را داد».

 20مارتینا فان بیلرت« ،کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ انتخابات  2016را اعالم کرد – اما چه بر رس اصالحات انتخاباتی آمد؟» ،شبکۀ تحلیلگران افغانستان 18 ،جنوری  .2016اندکی پس
از این اعالم ،ریاست اجرائیه تاریخ برگزاری انتخابات پارملانی را رد کرد و آن را غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول خواند .برای معلومات بیشرت ،نگاه کنید به محمد حسن خطاب« ،دفرت رئیس اجرائیه
تاریخ انتخابات را رد کرد» ،پژواک 24 ،جنوری .2016
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2چهارچوب های سیاستگذاری و حقوقی

پالیسی حکومتداری محلی که طی سال های  2010 - 2008در پی مشوره های وسیع با وزارت ها ،ادارات مستقل ،نهادهای
جامعۀ مدنی و بخش خصوصی طرح شد ،در سال  2010مورد تأیید رئیس جمهوری قرار گرفت و سال  2013به عنوان تاریخ از قبل
تعیین شده برای بازنگری و اصالح این پالیسی مشخص گردید .این پالیسی جاه طلب/ارزومند تالشی در راستای معرفی مفهوم
حکومتداری محلی و تسهیل گفتگوها راجع به آن بود؛ این مقصود اولیه برآورده شده است21.

گرچه ،پالیسی حکومتداری محلی ،از یک دیدگاه ،اصالحات واقعی و عملی را در حکومتداری محلی در گذشته یا حال به اثبات
منی رساند 22،اما دو پالیسی مهم استعداد این را دارند تا به اصالحات واقعی و معنادار در حکومتداری محلی در آینده بینجامند.
اینها شامل روند بازبینی پالیسی حکومتداری محلی و پالیسی تأییدشدۀ بودجه سازی والیتی می شوند که در زیر مخترص ًا مورد
بحث قرار می گیرند.

1 11 1پالیسی حکومتداری محلی

بر مبنای تعهدات مندرج در اسرتاتیژی تحقق خودکفایی مورخ دسمرب  ،2014ادارۀ مستقل ارگان های محلی در حال حارض
رسگرم اصالح پالیسی حکومتداری محلی به منظور افزایش رصاحت ،ایجاز (قطع) و اعتدال در این پالیسی به منظور دستیابی به
اهداف آن است .این روند باید اهداف اصالحات در حکومتداری محلی را عملی و ،بنابراین ،دستیافتنی سازد .پالیسی اصالح شدۀ
حکومتداری محلی جایگزین پالیسی حکومتداری محلی خواهد شد که در سال  2010مورد تأیید کابینه قرار داده شود23.
هدف از بِروزترین مسودۀ پالیسی اصالح شدۀ حکومتداری محلی ،24تقویت نظام حکومتداری محلی بر اساس قانون اساسی به
واسطۀ هدایت و جهت دهی به چهار نهاد یادشدۀ حکومتداری محلی است .پالیسی حکومتداری محلی بر توسعه و انکشاف مبتنی
بر عملکر ِد نظام حکومتداری محلی با افزایش تفویض صالحیت ها و مسئولیت ها مترکز دارد ،مرشوط بر این که منابع کافی موجود
باشد و ارائۀ خدمات عامۀ مؤثر ،کارآمد و پاسخگو از سوی ریاست های والیتی و ریاست های ولسوالی وزارت ها ثابت شود .این
پالیسی بیان می دارد که تحقق چنین امری مستلزم کاربرد یک رویکرد مرحله به مرحله برای ترصیح نقش ها و وظایف و تفویض
صالحیت ها به ریاست های والیتی و ولسوالی وزارت ها به صورت تدریجی و گزینشی است25.
مسودۀ این پالیسی به ترشیح نقش والی می پردازد ،روندهایی نظیر برنامه ریزی اسرتاتیژیک و در مجموع رهربی امور والیت را
برای تعریف و نظارت بر تحقق اهداف ریاست های والیتی وزارت ها در ارائۀ خدمات عامه با در نظر داشت نظریات شوراهای
والیتی برمی شامرد و حوزه هایی مانند امنیت والیت ،جلوگیری از منازعه و نظارت اداری بر امور والیت و ولسوالی های مربوطه را
در حیطۀ صالحیت والی قرار می دهد 26.ولسوال ها فعالیت های مشابهی را در سطح ولسوالی اجرا خواهند کرد و نظریات شوراهای
ولسوالی که قرار است تأسیس شوند ،نهادهای جامعۀ مدنی ،شوراهای انکشافی محلی 27و مجمع های انکشافی ولسوالی 28را در
اجرای وظایف خویش مد نظر قرار خواهند داد .در رابطه با شاروالی ها ،والی ها نقش رهربی را ایفا خواهند کرد ،اما این نقش
شامل مدیریت عواید و مصارف شهری نخواهد شد.
شوراهای انتخابی که زنان دست کم  20درصد از کرسی های این شوراها را احراز خواهند کرد ،دارای وظایف نظارتی مشخصی در
سطوح والیتی و ولسوالی خواهند بود .بوردهای مشورتی شهرها به عنوان شوراهای موقت شاروالی ها تا زمانی اجرای وظیفه خواهند
کرد که انتخابات شاروالی ها برگزار شود .شوراهای انکشافی محلی در مناطق روستایی و شهری به عنوان شوراهای قریه اجرای
ِ
اجتامعاتردم را در برنامه ریزی انکشافی تسهیل خواهند کرد.
وظیفه و مشارکت
بر اساس مسودۀ این پالیسی ،ارائۀ خدمات شهری به واسطۀ قادرسازی شاروالی ها از طریق افزایش عواید شهری و آغاز پروژۀ
امتحانی فراهم آوری کمک های مالی مبتنی بر عملکرد بهبود خواهد یافت و در صورتی که این پروژه مؤثر واقع شود ،متام شاروالی
ها تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت 29.بر عالوه ،این پالیسی پیشنها ِد طرح و اجرای مکانیزم تقرر شاروال ها مبتنی بر شایستگی
را به عنوان گامی در راستای زمینه سازی و برگزاری انتخابات شاروال ها ارائه می دهد .افزون بر این ،این پالیسی برنامۀ ظرفیت
 21مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،مقام ارشد پیشین حکومتداری محلی ،کابل 29 ،سپتمرب .2015

 22مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،کارشناس بین املللی امور حکومتداری محلی ،کابل 24 ،سپتمرب .2015

 23جمهوری اسالمی افغانستان« ،پالیسی حکومتداری محلی» (کابل :ادارۀ مستقل ارگان های محلی.)2010 ،
24

most updated draft of the revised SNGP

 25جمهوری اسالمی افغانستان« ،مسودۀ پالیسی حکومتداری محلی» (کابل :ادارۀ مستقل ارگان های محلی.4 ،)2016 ،
 26جمهوری اسالمی افغانستان« ،مسودۀ پالیسی حکومتداری محلی».5 ،

)Community Development Councils (CDCs 27
)District Development Assemblies (DDAs 28

 29جمهوری اسالمی افغانستان« ،مسودۀ پالیسی حکومتداری محلی».10 ،
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سازی شاروالی ها را با مترکز بر توانایی این نهادها در رسمایه گذاری بر فرصت های مشارکت های عمومی  -خصوصی 30و
استفاده از این فرصت ها ،تنظیم می کند و به طور متداوم گسرتش می دهد .این امر همچنین به شاروالی ها امکان می دهد تا
عواید خودتولیدکرده را بدون ارسال به به خزانه دولت حفظ کنند – اقدامی که منوط بر عملکرد شاروالی ها تنظیم خواهد شد .این
متهیدات پیشنهادی با تعهد رئیس جمهوری نسبت به تسهیل حامیت از شاروالی ها که یکی از مهم ترین عرصه های اصالحات
در حکومتداری محلی محسوب می شوند ،سازگاری دارد31.
به منظور رعایت و اجرای مؤثر این پالیسی ،مسودۀ پالیسی خواستار تأسیس یک کمیته دائم در شورای حکومتداری کابینه شده که
«رعایت این پالیسی از جانب ادارات
حکومتی متأثر از آن را ترویج ،نظارت ،تنظیم و رسپرستی خواهد کرد»32.ادارۀ مستقل ارگان
ِ
های محلی وظیفه دارد تا داراالنشایی را برای این کمیته تدارک بیند33.
در حال حارض ،ادارۀ مستقل ارگان های محلی قصد دارد تا پالیسی اصالح شدۀ حکومتداری محلی را به رئیس جمهوری ارسال
منابع نزدیک به رئیس جمهور اظهار می کنند که اگرچه رئیس جمهور در مجموع با محتوا و مسیر پالیسی اصالح شده توافق
کندِ .
دارد ،اما وی ارصار دارد تا این پالیسی مثل پالیسی قبلی فراگیر باشد و مورد مشورۀ وسیع با سایر ادارات حکومتی و نهادهای
جامعۀ مدنی قرار گیرد .این رشط همچنین با گزارش ارائه شده به جامعه بین املللی در نشست مقامات ارشد در ماه سپتمرب سال
 2015مطابقت دارد 34.رئیس جمهوری معتقد است که پالیسی حکومتداری محلی ،پالیسی ملی دولت افغانستان است و بنابراین،
این پالیسی باید مشرتک ًا توسط کلیۀ دست اندرکاران عامه و جامعۀ مدنی در سطوح حکومتداری ملی و محلی طرح شود و تحت
مالکیت آنها قرار داشته باشد تا اجرای آن تحت رهربی ادارۀ مستقل ارگان های محلی ،یک روند کارآمد و مؤثر باشد 35.کارشناسان
بین املللی امور حکومتداری محلی با رئیس جمهوری همنظرند که ادارۀ مستقل ارگان های محلی نقش رهربی پالیسی را دارد ،نه
نقش مالکیت بر آن را36.

2 22 2پالیسی بودجه سازی والیتی

پالیسی بودجه سازی والیتی که در تاریخ  25نومرب  2015مورد تأیید کابینه قرار گرفت ،دومین پالیسی مهم در عرصه حکومتداری
محلی است .قرار است این پالیسی که وزارت مالیه آن را رهربی می کند و یکی از شاخص های صندوق وجهی بازسازی افغانستان
است 37،در چهار وزارت کلیدی معارف ،صحت عامه ،زراعت و احیا و انکشاف دهات در طول سال  2016عملی شود38.
این پالیسی مترکز خود را به رشح زیر بیان می دارد:
 ...استفاده از بودجه ملی برای توامنند ساخنت حکومتداری محلی به منظور زمینه سازی ایفای نقش رضوری
اجتامعاتدر سطح والیتی در توسعه و انکشاف والیات خود .این هدف از طریق «مترکززدایی مالی» با تفویض بخشی
از صالحیت های ادارۀ امور مالی عامه به واحدهای والیتی برآورده خواهد شد .حکومت افغانستان طرزالعمل های
بودجوی و تدارکاتی را ساده و کارآمد خواهد ساخت و در همین حال ،کنرتول الزم را برای ادارۀ مؤثر منابع و ارائۀ
گزارش های مؤثق به متام دست اندرکاران حفظ خواهد کرد39.

افزون بر این ،این پالیسی به رشح بودجه سازی والیتی به عنوان یک روند می پردازد:
 ...که از طریق آن ،ارائۀ خدمات و اولویت های انکشافی محلی در روند برنامه ریزی و بودجه سازی ملی گنجانده
می شوند .بودجه سازی والیتی شامل نظرگیری از نهادهای محلی و واحدهای بودجوی مرکزی در مورد بودجه ملی
می شود .شوراهای والیتی به عنوان منایندگان مردم در جریان روند برنامه ریزی و تنظیم بودجه مورد مشوره قرار
ِ
مقررات حاکم بر صالحیت
خواهند گرفت .به همین منوال ،اقدامات هنگامی روی دست گرفته خواهند شد که قوانین و
شوراهای والیتی به نحوی تعدیل شوند که نقش این شوراها را متأثر سازند40.
30

public-private partnerships

 31مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،مقام نزدیک به دفرت رئیس جمهوری ،کابل 17 ،دسمرب .2015
 32جمهوری اسالمی افغانستان« ،مسودۀ پالیسی حکومتداری محلی».3 ،

 33جمهوری اسالمی افغانستان« ،مسودۀ پالیسی حکومتداری محلی».10 ،

 34جمهوری اسالمی افغانستان« ،افغانستان به سوی خودکفایی :اولین گزارش پیرشفت امور» (کابل :جمهوری اسالمی افغانستان.4 ،)2015 ،

 35مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،مقام نزدیک به دفرت رئیس جمهوری ،کابل 17 ،دسمرب .2015

 36مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،کارشناس بین املللی امور حکومتداری محلی ،کابل 24 ،سپتمرب .2015

 37مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،کارمند ارشد وزارت مالیه ،کابل 29 ،سپتمرب .2015
 38مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،کارمند ارشد وزارت مالیه ،کابل 6 ،جنوری .2016

 39جمهوری اسالمی افغانستان« ،پالیسی بودجه سازی والیتی» (کابل :وزارت مالیه.4 ،)2015 ،
 40جمهوری اسالمی افغانستان« ،پالیسی بودجه سازی والیتی».4 ،
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حیطۀ این پالیسی به این رشح است که پالیسی:
 ...بر هر دو بودجۀ عادی و انکشافی حکومت تطبیق می شود و وزارت مالیه را ملزم می سازد تا در راستای ایجاد
انکشافی درون بودجه» به منظور متویل پروژه
«وجوه نامرشوط» برای ادارۀ والیتی به عنوان بخشی از «صندوق وجهی
ِ
هایی که شامل برنامه های سکتوری نیستند ،کار کند41.

در فرجام ،این پالیسی در رابطه با روند اجرا ترصیح می کند که «پالیسی بودجه سازی والیتی در سکتورهای مختلف در خالل
یک دوره سه ساله آزمایش خواهد شد و در صورتی که نتیجه خوب باشد ،به واحدهای بودجوی بیشرت گسرتش داده و اجرا خواهد
شد»42.

ِ
دست تهیه
3 33 3چهارچوب های حقوقی در

در عرصه حقوقی ،قانون اساسی و قانون ادارۀ محلی دو سند حقوقی عمده درباره حکومتداری محلی هستند .قانون شوراهای
والیتی ،قانون شاروالی ها و قانون اصالح شدۀ ادارۀ محلی از سال  2008تا حال در چرخۀ تقنین (در جریان پروسه) بوده و تاکنون
ام توشیح نشده اند .ادارۀ مستقل ارگان های محلی فع ً
رس ً
ال رسگرم کار بر رس تهیۀ تعدیالت در قانون ادارۀ محلی است که قرار
43
است از طریق وزارت عدلیه و کابینه غرض تأیید به پارملان فرستاده شوند .قانون شاروالی ها و قانون شوراهای والیتی در مرحله
باالتری در چرخۀ تقنین قرار دارند :کمیتۀ تقنین کابینه بازنگری قانون شوراهای والیتی را تکمیل کرده که در آن نقش نظارتی
شوراهای والیتی قوی ًا تسجیل شده است 44.در حال حارض ،قانون شاروالی ها پیش از آن که به پارملان ارائه شود ،منتظر تأیید
رئیس جمهوری است.

 41جمهوری اسالمی افغانستان« ،پالیسی بودجه سازی والیتی».4 ،
 42جمهوری اسالمی افغانستان« ،پالیسی بودجه سازی والیتی».4 ،

منبع نزدیک به رهربی ادارۀ مستقل ارگان های محلی ،عدم آمادگی پارملان در رد قانون و اجازه دهی به این اداره برای معرفی تعدیالت بیشرت را تأیید کرد .پارملان همچنین از حکومت
 43یک ِ
خواسته تا «تعدیالت پیشنهادی خود را غرض مالحظه به پارملان ارسال دارد».
 44ادارۀ مستقل ارگان های محلی رسگرم تهیۀ مقررۀ جداگانه ای درباره نقش نظارتی شوراهای والیتی است .مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،مقام ارشد حکومتداری محلی ،کابل 20 ،می .2016

حکومتداری محلی در افغانستان

9

2017

.3

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

3اصالحات در حکومتداری محلی

از زمانی که رهربی جدی ِدادارۀ مستقل ارگان های محلی در پی روی کار آمدن حکومت وحدت ملی آغاز به کار کرده ،این اداره
چندین ابتکار سازمانی فوری را به هدف افزایش هامهنگی در بین ادارات مرکزی و محلی روی دست گرفته است .بر عالوه روند
جاری اصالح پالیسی حکومتداری محلی ،این اداره کنفرانس های ویدئویی ماهانه را در بین والیان و رئیس جمهور به منظور ایجاد
یک خط مستقیم ارتباطی فی مابین والیات و دفرت ریاست جمهوری راه اندازی کرده است .افزون بر این ،شش والی متفاوت هر
ماه از کابل دیدن و نشست های الزم را با وزارت ها ،شورای امنیت ملی و قوه قضائیه برگزار می کنند .آنها همچنین در جلسات
کابینه به منظور توضیح وضعیت در والیات شان و جلب همکاری کابینه در عرصه های رضوری اشرتاک می کنند .ادارۀ مستقل
ارگان های محلی همچنین صدها کنفرانس مطبوعاتی را به منظور تسهیل ارتباط والیان با رسانه ها و عامۀ مردم دایر کرده است.
این تغییرات زمینۀ ایجاد یک مکانیزم اظهارنظر متقابل 45را برای والیان فراهم آورده است .این اداره در حال حارض رشیک کلیدی
ِ
اولویت میثاق شهروندی است که بخش شهری این برنامه را رهربی می مناید .تشکیل ادارۀ مستقل ارگان های
برنامۀ ملی دارای
محلی طوری تعدیل شده که هر والیت دارای یک مسئولجندر به منظور مترکز بر مسائل گسرتش جندر 46باشد .یک اقدام دیگر
در حامیت از زنان این است که متام شهرک های غیررسمی در مناطق شهری ثبت و راجسرت خواهند شد و در طی این روند ،اسناد
مالکیت هم به شوهران و هم به زنان داده خواهد شد تا مالکیت زنان بر امالک آغاز شود47.
تعمق پیرامون مدیریت روند گذار ،از یک گروه گزینشی از افراد مطلع
نظر به مرحلۀ کنونی انکشاف افغانستان و نیاز به تأمل و ّ
کلیدی تقاضا شد تا دیدگاه هایشان را در مورد پیرشفت امور تا حال ،چالش های موجود و فرصت های اصالحات در حکومتداری
محلی ترشیک کنند .تجزیه و تحلیل گرایش های برخاسته از مصاحبه ها با افراد مطلع کلیدی به رشح زیر است.

1 11 1پیشرفت امور تا حال

حکومت افغانستان از طریق نهادهای حکومتداری محلی خود در معرفی مفهوم حکومتداری محلی در گفتامن روشنفکرانه و
سیاسی کشور موفق بوده است 48.این تغییر در محتوا و طرز فکر با در نظر داشت قدمت نظام حکومتداری متمرکز در کشور به آسانی
به دست نیامده و ادارۀ مستقل ارگان های محلی که نهاد پرچم دار اصالحات در حکومتداری محلی طی هشت سال گذشته بوده،
متحمل فشارهای زیادی شده است .در نتیجۀ مساعی این اداره ،اکنون رصاحت بیشرتی در مورد نقش والیان و نقش شوراهای
والیتی که در سال  2009برای نخستین بار در تاریخ کشور انتخاب شدند ،وجود دارد49.
پیرشفت دیگر ،افزایش فور ّیت برای آغاز نوعی از تفویض صالحیت ها به هدف بهبود ارائۀ خدمات عامه در سطح محلی است.
قطع نظر از میزان اتفاق نظر در خصوص مفهوم تفویض صالحیت ها ،ارادۀ سیاسی قوی ،هامن طور که در تعهد رئیس جمهوری
غنی منعکس شده ،وجود دارد تا  40درصد از صالحیت های برنامه ریزی و اجرایی به صورت تدریجی به والیات تفویض گردد .به
همین ترتیب ،گفتامن راجع به این موضوع ادامه دارد و همین گفتامن است که مالکیت ملی بر اصالحات در گسرتۀ حکومتداری
محلی را شکل می دهد.

هشت سال پیش ،افغانستان فاقد کدر متخصص خدمات ملکی در زمینه حکومتداری محلی بود و اص ً
ال مفهوم حکومتداری محلی
در کشور ناآشنا و نامأنوس بود .اکنون ،افغانستان با داشنت نهادهایی چون ادارۀ مستقل ارگان های محلی ،وزارت مالیه ،وزارت
احیا و انکشاف دهات و وزارت اقتصاد ،صاحب جمع روزافزونی از متخصصان حکومتداری محلی هم در درون حکومت و هم
فن الزم برای زمینه سازی گذار کشور به سوی حکومتداری محلی حقیقی در آینده
بیرون از آن است و این کارشناسان از دانش و ّ
برخوردار هستند.

2 22 2چالش های عمده

نظر به این که مقصود این است که نظام حکومتداری افغانستان در قالب یک دولت واحد از طریق تفویض برخی از صالحیت های
وظیفه ای و مالی به سطح محلی محفوظ باشد ،چالش های پیرشو قابل توجه هستند.
چالش های زمینه ای و سیستمی
اجرای پالیسی حکومتداری محلی با چالش های سیستمی عمده ای از قبیل فساد اداری ،شبکه های قدرت و تف ّوق زدوبندهای
سیاسی بر اصالحات ف ّنی مواجه است و رفع هر یک از این چالش ها به زمان بسیار طوالنی نیاز دارد و مستلزم موجودیت ارادۀ
45

46

feedback mechanism
gender mainstreaming

محلی نزدیک به رئیس جمهوری ،کابل 15 ،دسمرب .2015
 47مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،مقام ارشد حکومتداری
ِ
 48مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،مقام ارشد پیشین حکومتداری محلی ،کابل 29 ،سپتمرب .2015

 49مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،کارشناس بین املللی امور حکومتداری محلی ،کابل 24 ،سپتمرب .2015
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سیاسی قوی و مجموعه ای از نهادهای دولتی قدرمتند به خصوص در رابطه با تنفیذ و حاکمیت قانون است .چالش دیگر این است
که در خصوص شامری از مسائل عمده مانند انتخابات شوراهای ولسوالی و قریه ،تقسیم صالحیت ها در بین مرکز و والیات و در
بین نهادهای عامه و خصوصی – به شمول نهادهای جامعۀ مدنی – و مفهوم بدیع مشارکت عمومی  -خصوصی ،رصاحت و اتفاق
نظر وجود ندارد50.
بر خالف سایر کشورها (نظیر دولت های فدرال) که در آن صالحیت های عمدۀ نهادهای مرکزی و والیتی در قالب «فهرست
ها»51به وضوح مشخص شده ،افغانستان نه فهرست های رصیحی از صالحیت ها یا تصمیم گیری های مرکز و والیات دارد و نه
فهرست مقارن یا همزمانی از صالحیت ها که طبق آن ،تصمیم مرکز یا والیت در صورت بروز تعارض بین این دو ،مافوق یا برتر
پنداشته شود.
یک چالش زمینه ای عمده این است که افغانستان فاقد جامعۀ مدنی و شهروندانی است که به صورت ملی فعال باشند و بنابراین،
اتفاق نظر یا کارزاری برای حکومتداری محلی مؤثر وجود نداشته است .یکی از متویل کنندگان حکومتداری محلی وضعیت را
این گونه توصیف کرده است« :ادارۀ مستقل ارگان های محلی رهربی روند اصالحات در حکومتداری محلی را در دست دارد ،اما
این اداره تنها فر ِد حارض در میدان است و سایر دست اندرکاران غایبند» 52.بنابراین ،گروه های اعامل فشا ِر مؤثر و فعالی نظیر
انجمن های شارواالن ،شوراهای والیتی یا والیان وجود ندارند تا از تالش های ادارۀ مستقل ارگان های محلی در جهت اصالح
حکومتداری محلی حامیت کنند .این امر باعث شده تا هواخواهی 53از اصالحات در مشاجره پیرامون اصالح حکومتداری محلی
ضعیف و کم َر َمق باشد .این وضعیت قس ً
ام به علت موجودیت فرهنگ اقتدار شخصیت محور در افغانستان به میان آمده که زمینه
و ِسیاق مرکزگرایی رسمی در نظام حکومتداری را شکل می دهد و قس ً
ام به این دلیل بروز کرده که مردم ارزشی را در شکل دهی یا
سهم گیری در بسیج نیروهای جمعی منی بینند ،زیرا نظام به کار داوطلبانۀ انجمن ها وقعی منی نهد54.
دستورکار اصالحات 55در فقدان اجامع راجع به اصالحات در حکومتداری محلی ،راه به جایی منی برد و در عوض ،موانعی را ایجاد
می کند .نیاز به سازماندهی و بسیج یک اجامع ملی به منظور ایجاد نیروی مشرتکی برای اصالحات اکنون بیش از پیش احساس
می گردد.
اصالحات در حکومتداری محلی که یک نیاز مربم است ،از لحاظ عملی اولویتی برای حکومت یا در مجموع کشور نیست .گرچه
ِ
حکومتداری فعال به ثبات و امنیت کمک می کنند ،اما افغانستان کشوری است در جنگ و این مسئله ثبات و امنیت
ساختارهای
را در رأس اولویت ها قرار داده است 56.مقام های ارشد حکومتداری محلی در سطح معینیت وزارت ها ،بخش قابل مالحظه ای
از وقت خود را رصف جلسات در وزارت دفاع یا شورای امنیت ملی می کنند .این وضعیت به طور تصادفی یا به علت نبود مترکز به
میان نیامده ،بلکه منعکس کنندۀ رضورت اوضاع کشور است و باید به آن از این منظر اذعان کرد .با این وجود ،این حالت موجب
کاهش توجه به سایر امور نظیر حکومتداری محلی است که حائز اهمیت برابرند57.
چالش های نهادی و ساختاری
نظام حکومتداری محلی در افغانستان دو نسخه دارد :نسخۀروی کاغذ که در پالیسی ها رشح داده شده و نسخۀدر عمل .از لحاظ
عملی ،وزارت ها تاکنون صالحیت ارائۀ خدمات عامه را به ریاست های والیتی خود تفویض نکرده اند و تصمیم ها راجع به برنامه
های عمده ای که عمدت ًا از سوی متویل کنندگان تأمین مالی می شوند ،در مرکز یا از طریق ادارات ملی اتخاذ می شوند .گرچه
کابینه پالیسی بودجه سازی والیتی را تأیید کرده ،اما تفویض امور به ریاست های والیتی وزارت ها و برنامه ریزی و بودجه گذاری
این امور ترصیح نشده است .نتیجۀ این وضعیت این است که ریاست های والیتی وزارت ها به استثنای سکتورهای امنیتی و
عدلی ،کاری غیر از پیشربد امور اداری ،عملیاتی و حفظ و مراقبت ندارند .به هر صورت ،ریاست های والیتی وزارت ها ،در مقایسه
با دامنۀ فعالیت هایی که در مرکز تصمیم گیری و اجرا می شوند ،نسبت ًا فلج شده و از کار افتاده اند.

 50اگرچه مقام های ارشد حکومت از عبارت «مشارکت عمومی  -خصوصی» در رابطه با تالش هایشان در راستای ایجاد هم افزایی ها ( )synergiesدر بین سکتورهای عامه و خصوصی یا
در بین سکتور عامه و جامعۀ مدنی کار گرفته اند ،اما ترتیبات یا چیدمان های نهادی برای انجامیدن این هم افزایی ها به ارائۀ خدمات عامه مؤثر اندک بوده اند یا هیچ وجود نداشته اند .مسئله
دیگر این است که این مفهوم به خودی خود نامأنوس بوده است.
”lists“ 51
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

فقدان یک رویکرد جامع به حکومتداری محلی یک چالش عمدۀ دیگر است 58.به زعم بسیاری ها به شمول کارشناسان ملی و
بین املللی ،حکومتداری محلی دربرگیرندۀ والیات ،ولسوالی ها ،شاروالی ها و شوراهای والیتی است .این دیدگاه درست است،
اما کامل نیست .در واقع ،نهادهای بیشرتی در گسرتۀ نظام حکومتداری محلی قرار می گیرند که شامل نهادها و بازیگران دولتی
و غیردولتی می شوند .اگر بر جنبۀ دولتی این موضوع مترکز مناییم ،نظام خدمات ملکی و اصالحات در این سکتور بخش های
کلیدی نظام حکومتداری محلی و در مجموع حکومتداری به حساب می آیند .اگر قرار باشد نظام خدمات ملکی مؤثر باشد ،این
نظام باید موجبات امنیت شغلی ،ترفیع تدریجی کارکنان ،معاش باثبات ،تقاعد در ختم خدمت ،حیثیت و پاداش دهی به کار
صادقانه را فراهم آورد .اما ،امروز وضعیت طور دیگری است .رهربی ارشد حکومت می تواند رصف ًا قلم به دست گیرد و مقام های
ارشد حکومتداری محلی را تعیین یا برطرف کند .عالوه بر این ،فساد اداری باعث شده تا خدمات ملکی منبعی برای پول سازی
باشد تا خدمت گزاری صادقانه به مردم .در نتیجه ،نظام خدمات ملکی که بروکراسی و بنیان نظام ادارۀ عامه را تشکیل می دهد،
کارآمدی چندانی ندارد59.
از لحاظ عملی ،ما می توانیم از جمله چالش های کلیدی به ضعف رهربی والیان که اغلب به واسطۀ مدیریت ذره بینی (مدیریت
دقیق) 60ریاست های والیتی وزارت ها یا شاروالی ها جربان می شود و ضعف مکانیزم های پاسخگویی شوراهای والیتی اشاره
کنیم .همچنین ،بر خالف احکام قانون اساسی ،شوراهای ولسوالی ،شهر و قریه تاکنون انتخاب نشده اند ،حال آن که شوراهای
متعدد فعلی در سطوح ولسوالی و قریه فاقد پایۀ قانونی یا ظرفیت کافی برای پیشربد مؤثر امور انکشافی و حکومتداری هستند.
ِ
حکومتداری عرفی منجر به بروز این متایل شده که ساختارهای قدیمی کنار
در واقع ،عدم درک و شناخت از مکانیزم های موجود
گذاشته و ساختارهای جدید ایجاد شوند .در نهایت ،فقدان اجامع ملی در مورد نحوه برقراری تعادل در بین ادارۀ عامۀ معیاری و
رویکرد انکشافی زمینه محور ،61مشکل آفرین بوده است.
والیان با وضعیت کنونی خود رهربی معناداری را در رابطه با پیشربد امور والیات شان فراهم منی آورند ،زیرا ارائۀ خدمات عامه
به علت موجودیت نظام متمرکز عمدت ًا در مرکز صورت می گیرد 62.از آنجایی که والیان در تصمیم گیری ها پیرامون اهداف ارائۀ
خدمات عامه سهیم نیستند ،زیرا این تصامیم در مرکز اتخاذ می شوند ،آنها فاقد نقش مالکیت و تا اندازه ای نقش رهربی برای
پیگیری دستیابی به این اهداف یا پاسخگو قراردادن ریاست های والیتی وزارت ها در این رابطه هستند .ممکن است والیان برای
جربان این وضعیت بر مدیریت ذره بینی برخی از ریاست های والیتی وزارت ها یا استفاده یا سؤاستفاده از صالحیت در تأیید یا رد
تدارکات ُخرد یا پرداخت معاشات مترکز کنند .هامن طور که گفته شد ،این مسئله در مورد سکتورهای امنیتی و عدلی صدق منی
کند ،زیرا والیان سهم گیری و تأثیرگذاری بیشرتی در این زمینه ها دارند.
بنا بر دالیل یادشده ،شوراهای والیتی تاکنون نقش معناداری را در نظارت بر امور والیات ایفا نکرده اند .تأخیرهای تقنینی که باعث
شده قانون قدیمی شوراهای والیتی تاکنون نافذ باشد ،مزید بر علت است ،زیرا این قانون نقش این شوراها را به مشوره دهی،
تسهیل و نظردهی محدود کرده است .گرچه مقررۀ پیرشو درباره نقش نظارتی شوراهای والیتی می تواند رصاحت بیشرتی را در این
رابطه ایجاد کند ،اما اجرای آن زمانگیر خواهد بود.
یک چالش کلیدی دیگر به نبود شوراهای ولسوالی و قریه که در قانون اساسی تسجیل شده اند ،و عدم توانایی در استفاده از
ساختارهای موجود ،ارتباط می گیرد .نظر به فقدان تفویض معنادار صالحیت ها به والیات یا سطوح حکومتداری پایین تر از آن،
ارتباط دادن برنامه ریزی شوراهای انکشافی محلی با برنامه ریزی و تخصیص منابع در سطح کالن دشوار است ،زیرا روند طرح
بودجه بیش از حد متمرکز است .به رغم مکاتبه برنامه های شوراهای انکشافی محلی از طریق ولسوالی ها و والیات به مرکز ،برنامه
ریزی در سطح اجتامع 63تاکنون در برنامه ریزی و بودجه گذاری مرکزی انعکاس نیافته است.
نبود شوراهای منتخب شاروالی ها و شاروال های منتخب و نادیده انگاری کلی شاروالی ها از جمله سایر چالش های عمده
هستند 64.شاروالی ها استعداد وافری در جمع آوری عواید و ارائۀ خدمات دارند ،اما رسمایه گذاری بر شکوفا کردن این استعداد به
شدت ناکافی بوده است .این استعداد به دلیلی وجود دارد که شاروالی ها فرصتی برای بهبود ارائۀ خدمات عامه و حکومتداری مردم
ساالر هستند .مردم دغدغۀ خدمات شهری دارند و این به متایل آنها به رسمایه گذاری بر این خدمات یا ترشیک مصارف آن می
انجامد و در نتیجه ،ظرفیت عایداتی یا درآمدزایی شاروالی ارتقا می یابد .عالوه بر این ،خدمات شهری مرئی و قابل دید هستند و
این می تواند پاسخگویی و ارزیابی این خدمات و کیفیت آن را امری نسبت ًا سهل و آسان سازد .برنامه های ظرفیت سازی شاروالی
ها که عمدت ًا از سوی متویل کنندگان تأمین مالی می شوند ،به جای ظرفیت سازی معنادار و درآمدزایی بر تهیه امکانات دفرتی
محلی نزدیک به رئیس جمهوری ،کابل 15 ،دسمرب .2015
 58مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،مقام ارشد حکومتداری
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61

micromanagement

context-specific developmental approach

 62با این حال ،استثنائاتی در خصوص توازن قدرت در بین مرکز و والیات وجود دارد و منونه آن والیت بلخ است.

63

community planning

 64ریاست عمومی امور شاروالی ها به عنوان یک تدبیر موقت اقدام به ایجاد بوردهای مشورتی شهرها کرده است و این بوردها صالحیت دارند به عنوان شوراهای شاروالی ها اجرای وظیفه کنند.
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و پشتیبانی ساختامنی مترکز داشته اند .برنامه های متمرکز بر درآمدزایی یا کیفیت ارائۀ خدمات ،بسیار اندک و به تعداد کمی از
شهرها محدود بوده اند .بنابراین ،تاکنون به رشد ظرفیت شاروالی ها در زمینه های خدمت رسانی و درآمدزایی توجه واقعی نشده
است .سایر چالش ها از مدیریت ذره بینی یا مداخلۀ والیان در امور شاروالی ها ،به رغم عدم رابطۀ شاروالی ها با اداره والیتی،
عدم انتقال وجوه مالی از دولت به شاروالی ها و نادیده انگاری شاروالی ها در اجرای روند اصالحات در ادارۀ عامه ناشی می شوند.
متایل ادارۀ مستقل ارگان های محلی به نگریسنت به نهادها و مقام های محلی به عنوان شعبات و کارکنان ساحوی این اداره و نه
قانونی خدمت رسانی ،بر این پیچیدگی ها می افزاید65.
به حیث نهادها و افرا ِد صاحب حق
ِ
عدم صراحت نقش ها :ادارۀ مستقل ارگان های محلی در برابر وزارت ها
همچنین در نقش ها در بین ادارۀ مستقل ارگان های محلی و وزارت ها ،تعارض منافع یا دست کم عدم رصاحت وجود دارد که
به جای همکاری به رقابت در بین این نهادها می انجامد 66.کوشش ها در راستای ایجاد هم افزایی 67مث ً
ال به واسطۀ کار مشرتک
ادارۀ مستقل ارگان های محلی و وزارت احیا و انکشاف دهات بر رس تنظیم چهارچوب شوراهای هامهنگی ولسوالی متأسفانه بر
روی کاغذ باقی مانده و تا حال عملی نشده اند .وزارت ها از این که ادارۀ مستقل ارگان های محلی نقش رهربی را ایفا می کند،
خشمگین یا آزرده خاطر شده اند ،حال آن که ادارۀ مستقل ارگان های محلی که حکومتداری محلی را حیطۀ صالحیت خود قلمداد
می کند ،رهربی را نقش معترب خود می داند .وضعیت ادارۀ مستقل ارگان های محلی به حیث یک ادارۀ مستق ِلمنبعث از فرمان
رئیس جمهوری و عدم متایل وزارت ها در تفویض مسئولیت ها به ریاست های والیتی شان بر این پیچیدگی می افزاید .گرچه
بسیاری ها باور دارند که ادارۀ مستقل ارگان های محلی یکی از مهم ترین دست اندرکارانِ حائز نقش رهربی پالیسی است و این
نقش در اقدام این اداره در معرفی یا پیشنهاد دستورکار اصالحات انعکاس می یابد ،اما آنها تأکید می کنند که این نقش از نقش
مالکیت پالیسی متفاوت است ،زیرا این نقش در مورد پالیسی حکومتداری محلی به حکومت افغانستان و متام نهادهای وابسته به
آن ارتباط می گیرد68.
اگرچه پالیسی اصالح شدۀ حکومتداری محلی در راستای ترصیح نقش ها و وظایف نهادهای حکومتداری محلی تالش خواهد
کرد ،لیکن این کوشش بدون افزایش رصاحت و تقسیم مسئولیت ها در سطح ملی منی تواند به لحاظ عملی مؤثر واقع شود .آموخته
ها از اجرای اندک و ّ
بطی پالیسی قبلی ،بینش های مفیدی 69را در مورد این روند به دست می دهد.
عدم صراحت نقش ها :سکتور عامه در برابر سکتور خصوصی و جامعۀ مدنی
با وجود این که مباحثاتی پیرامون مفاهیمی چون مشارکت عمومی  -خصوصی به میان آمده ،اما در مورد این که چه خدماتی باید
از طریق نهادهای عامه ارائه شوند ،چه کارهایی باید به نهادهای خصوصی واگذار گردند و در چه عرصه هایی می توان مشارکت
های عمومی  -خصوصی را ایجاد کرد ،ابهام وجود دارد .عدم درک پذیرفتنی و انعطاف پذیری ناکافی در اجرای این متهیدات به
ناهامهنگی ،تداخل خدمات یا تقلیل مفهوم مشارکت عمومی  -خصوصی به زمینه هایی نظیر سهم گیری جامعۀ مدنی منتهی شده
است – جامعۀ مدنی ای که به زعم بسیاری ها به تجمع موجو ِد انجوهای نخبۀ مستقر در شهرها و مورد حامیت متویل کنندگان
محدود بوده است70.

یک رویکرد قوی به نقش جامعۀ مدنی در حکومتداری محلی به انتقاد از وضعیت موجو ِدجامعۀ مدنی به عنوان ارائه دهندگان
خدمات عامه می پردازد ،زیرا خدمت رسانی وظیفه حکومت است و بر نقش جامعۀ مدنی در تحکیم پاسخگویی پایین به باال71
تأکید می کند .این واقعیت که هم نهادهای جامعۀ مدنی و هم ادارات حکومت به ارائۀ خدمات بپردازند ،این دو سکتور را به صورت
غیرمفیدی رشیک هم می سازد و به تضعیف یا ،در بدترین حالت ،به سمبولیک شدن پاسخگویی می انجامد .در موارد دیگر ،این
رشاکت در ارائۀ خدمات عامه باعث رقابت جامعۀ مدنی با سکتور عامه بر رس کسب منابع و امکانات می شود و چنین وضعیتی یک
نوع سوگیری یا غرض ورزی را در رابطه با نقش و مقصود جامعۀ مدنی در تحکیم پاسخگویی پایین به باال به وجود می آورد .نقش
جامعه بین املللی به عنوان متویل کننده 72و عدم توانایی حکومت در تعریف رابطۀ خود با جامعۀ مدنی یا تنظیم مؤثر فعالیت هایش
بر وخامت اوضاع افزوده است .در هر دو حالت ،هنگامی که جامعۀ مدنی در حکومتداری محلی سهیم می شود ،این سهم گیری
 65مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،کارشناس بین املللی امور حکومتداری محلی افغانستان ،کابل 25 ،اکترب .2015
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synergy
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مؤثر نیست و بنابراین ،جامعۀ مدنی در تأثیرگذاری معنادار بر زمینۀ کلی حکومتداری محلی ناکام می ماند 73.منایندۀ یکی از متویل
کنندگان بین املللی با این دیدگاه موافقت کرد و اظهار داشت که «نهادهای جامعۀ مدنی در مناطق روستایی و خارج از دسرتس
متویل کنندگان کلیدی وجود دارند .پمپ کردن پول (تلمبه کردن بودجه) به نهادهای نخبه نه تنها کمکی به تحکیم نقش جامعۀ
مدنی منی کند که زیانبار هم است74.

3 33 3فرصت های موجود

گرایش البته نه چندان
به رغم موانع مذکور از جمله نبود گروه های اعامل فشار داخلی برای حامیت از اصالحات ،ما شاهد یک
ِ
ً
فراگیر بوده ایم که اکنون هم استعداد و هم اراده برای آوردن اصالحات در حکومتداری محلی وجود دارد .این فرصت عمدتا مبتنی
و برخاسته از تعهد واضح رئیس جمهوری غنی نسبت به این مسئله و چشم انداز رصیح وی درباره اصالحات در حکومتداری محلی
است.
دومین منبع خوشبینی در مورد اصالحات در حکومتداری محلی ،بر خالف بلندپروازی پالیسی پیشین سال  ،2010اعتدال در
اهدافی است که در پالیسی اصالح شدۀ حکومتداری محلی مشخص شده است .ادارۀ مستقل ارگان های محلی یک دستورکار
سه مرحله ای را در مورد اصالحات پیشنهاد کرده که شامل ابتکارات کوتاه ،میان و درازمدت می شود و هر مرحله مبتنی بر مرحله
مکمل آن است و بنابراین ،شکلی از انسجام و تسلسل را پدید می آورد.
قبلی و ّ

پالیسی اصالح شدۀ حکومتداری محلی بر چهار عرصه کلیدی مترکز دارد :تفویض صالحیت ها از وزارت ها به ریاست های
والیتی ،تحکیم نقش رهربی والیان ،افزایش نقش پاسخگویی و نظارتی شوراهای والیتی و تسهیل درآمدزایی شاروالی ها به هدف
بهبود خدمات شهری .به گفتۀ یک کارشناس بین املللی امور حکومتداری محلی در افغانستان ،شهرنشینی یک گرایش قوی و
احتام ً
ال برگشت ناپذیر است .مردم در حال نقل مکان از قریه ها به شهرها هستند؛ 75بنابراین ،این امر مستلزم روی دست گرفنت
ابتکاراتی نظیر بخش شهری برنامۀ میثاق شهروندی است که متعهد به تسهیل حامیت از شاروالی ها به خصوص انتخاب شاروال
ها به عنوان مقام های ارشد پاسخگو در سطوح والیتی و ولسوالی می باشد76.
مهم ترین نکته این است که چشم انداز پالیسی اصالح شدۀ حکومتداری محلی منایانگر یک ّ
تفکر سنجیده است که اصالحات
در حکومتداری محلی کشور باید توأم با تعهد ،اما مرحله به مرحله ،به منظور ایجاد هم افزایی تدریجی در بین اصالحات و جوانب
کارآم ِد نظام موجود ،صورت گیرد .دالیلی برای این خوشبینی وجود دارد که متهیدات جاری می تواند به تغییرات عملی منجر شود.
حکومت مرکزی افغانستان نسبت به تحکیم حکومتداری محلی متعهد است و این عزم سیاسی مستحکم برای کمک به گذار
کشورداری از نظریه به عمل الزم خواهد بود.

نشانه امیدبخش دیگر ،بهبود درک و شناخت از مفهوم منایندگی از مردم در سطح محلی است که در حامیت عامۀ مردم از نقش
نظارتی شوراهای والیتی در جریان مشاجره پیرامون قانون شوراهای والیتی مشاهده شده است .گرچه مکانیزم های رسمی و
ِ
اجتامعات مردم کامکان به
غیررسمی حکومتداری در سطح محلی اغلب ًا به طور منفی رقیب هم هستند و همزیستی ندارند 77،اما
مکانیزم های غیررسمی حکومتداری از قبیل ملک ها ،میرآب ها ،کالن های ّ
محل و «ساختار شوراهای» سه سطحی به شمول
شوراهای انکشافی محلی ،شوراهای انکشافی سطح کلسرت و مجمع های انکشافی ولسوالی ،باور و اعتامد دارند .یک استدالل
عامه پسند این است که در همین حال که افغانستان به نهادهای مدرن حکومتداری اعتبار می بخشد ،این کشور همچنین باید از
غیررسمی موجو ِد حکومتداری حامیت کند ،زیرا آنها تنها وسیلۀ معترب برای تحکیم پاسخگویی پایین به باال و افزایش
مکانیزم های
ِ
مشارکت مردم در حکومتداری محلی هستند78.
با در نظر داشت تعهد رئیس جمهوری نسبت به اجرای قانون اساسی ،وعدۀ وی به برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در حد
فاصل تابستان و خزان سال  2016و اهداف اعتدال گرای پالیسی اصالح شدۀ حکومتداری محلی ،نیاز به یک گفتامن ملی درباره
مسئله منایندگی از مردم در سطوح ولسوالی و قریه اکنون بیش از هر زمان دیگری حاد و مربم است .کاربرد گزینۀ برگزاری متام
عیار انتخابات شوراهای ولسوالی با مشکالت جدی از جمله کمبود شدید منابع و خطر بی ثبات ساخنت ولسوالی ها مواجه است.
اتخاذ مفهوم شوراهای هامهنگی ولسوالی که مشرتک ًا از جانب ادارۀ مستقل ارگان های محلی و وزارت احیا و انکشاف دهات طرح
 73مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،منایندۀ یکی از متویل کنندگان حکومتداری محلی ،کابل 21 ،سپتمرب .2015

 74مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،منایندۀ یکی از متویل کنندگان حکومتداری محلی ،کابل 19 ،سپتمرب .2015

 75مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،کارشناس بین املللی امور حکومتداری محلی افغانستان ،کابل 25 ،اکترب .2015

 76رئیس جمهوری نسبت به انتخابی شدن مقام شاروال ها متعهد است ،گرچه از طریق یک روش متفاوت که شامل ایجاد یک کمیته متشکل از منایندگان شورای والیتی و والی به هدف
ارزیابی کاندیدهای پیشنهادی در نتیجه یک فراخوان آزاد و علنی می شود .سپس ،فهرستی از پنج کاندید برتر غرض ارزیابی نهایی به رئیس جمهوری ارائه خواهد شد .رئیس جمهوری باور دارد
که شاروال ها از طریق این روند محلی نسبت به والیت پاسخگویی خواهند داشت و این امر حکومتداری شهری را بهبود خواهد بخشید .مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،مقام نزدیک به دفرت رئیس
جمهوری ،کابل 17 ،دسمرب .2015

 77مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،منایندۀ یکی از متویل کنندگان حکومتداری محلی ،کابل 20 ،سپتمرب .2015

حکومتی دارای همکاری نزدیک با نهادهای محلی ،کابل 10 ،اکترب .2015
 78مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،مقام
ِ
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شده ،می تواند کوتاهی در تطبیق احکام قانون اساسی راجع به انتخاب شوراهای ولسوالی محسوب شود .کارآمدترین و عملی
ترین گزینه این است که انتخاب شوراهای ولسوالی از طریق شوراهای انکشافی محلی صورت گیرد که طی آن شوراهای انکشافی
محلی منایندگان منتخب خود را به شوراهای ولسوالی بفرستند .این گزینه نه تنها احکام قانون اساسی و تعهد رئیس جمهوری در
قبال اجرای آن را برآورده می کند ،بلکه از ساختارهای موجود (در سطح قریه) که مبالغ هنگفتی از پول امداد بین املللی در خالل
 13سال گذشته به آنها تخصیص یافته و مرصف شده و اکنون به یک رسمایه مبدل شده اند ،استفاده می مناید79.

 79مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،مقام نزدیک به دفرت رئیس جمهوری ،کابل 17 ،دسمرب .2015
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4پیشنهادات

راه پیرشو در اصالحات در حکومتداری محلی در افغانستان مرشوط بر اراده و ظرفیت نهادهای دولتی در اجرای آنچه است که در
اسناد کلیدی نظام مخصوص ًا قانون اساسی افغانستان رشح داده شده است .نارسایی در حکومتداری افغانستان به طور عام و در
حکومتداری محلی به صورت خاص از عدم درک ،ناتوانی در جذب منابع یا بی کفایتی در ترصیح چالش ها و فرصت ها ناشی منی
شود .بلکه ،متایل به نگریسنت به هر سطح از حکومتداری در بیرون از کابل به عنوان یک اولویت و این فرض غیرعملی که کلیه
جوانب حکومتداری محلی می تواند و باید به صورت همزمان و در کوتاه مدت به طور معتنابه ای بهبود یابد ،چالش برانگیز است.
ظرفیت در اولویت بندی و اراده در تأکید بر آوردن اصالحات تدریجی ،عملی ،پایدار و فراگیر در حکومتداری محلی از رهگذر
استفادۀ کارآمد و مؤثر از رسمایه ها و فرصت های موجود به این دلیل از کامل اهمیت برخوردار است که افغانستان به حرکت خود
در مسیر دهه «تحقق خودکفایی» ادامه می دهد.
عرصۀ حکومتداری در افغانستان با چالش های بی شامری مواجه است و رفع بسیاری از آنها از توان حکومت افغانستان ،سکتور
امنیتی مرتبط با تهدید جهانی تروریزم ،کشت کوکنار به
خصوصی و نهادهای جامعۀ مدنی خارج است .این مشکالت شامل بحران
ِ
سیاسی مرتبط با قدرت های منطقه ای می شوند .رفع این
عنوان بخشی از صنعت جهانی مواد مخدر و شبکه های قدرت و فساد
ِ
چالش ها مستلزم شکل گیری ائتالف های منطقه ای و جهانی و موجودیت تعهد و عزم داخلی و خارجی است .با این حال ،عرصه
هایی وجود دارد که دست اندرکاران در افغانستان می توانند نقش محوری را در آن ایفا کنند.

1 11 1تأمین وابستگی متقابل در بین چشم انداز استراتیژیک و مداخله های عملی

هامن گونه که مسودۀ پالیسی حکومتداری محلی ترصیح می دارد ،دست اندرکاران عرصۀ حکومتداری باید به صورت همزمان
مداخله های کوتاه ،میان و درازمدت را مالحظه و بر رس آنها کار کنند .داشنت تکیه گاه ها و ایجاد ارتباط مجدد و پیوسته با این
تکیه گاه ها در طول مسیر اصالحات در کشور مهم خواهد بود .در حال حارض ،تعهد رئیس جمهوری در قبال اجرای قانون اساسی
یک تکیه گاه قوی است .با این وجود ،تکیه کردن بر این پشتوانه نباید منجر به وابستگی یکجانبه به رئیس جمهور شود .در عوض،
عملی تحقق این چشم انداز به وسیلۀ
باید یک وابستگی متقابل در بین چشم انداز رئیس جمهوری و وسائل ،روش ها و رشایط
ِ
مداخله های عملی ،مفید و فراگیر در کوتاه ،میان و درازمدت ایجاد و حفظ شود – مداخله هایی که بر اساس واقعیت های عملی
افغانستان آزمایش شده و با واقعیات کشور منطبق باشند.

2 22 2شناسایی دست اندرکاران کلیدی عرصۀ حکومتداری محلی و تصریح نقش های آنها

بر خالف برداشت و تلقی غالب ،وزارت ها و ریاست هایشان در والیات و ولسوالی ها نقش محوری را در حکومتداری محلی و ارائۀ
خدمات عامه ایفا می کنند .در نتیجه ،اجرای دستورکار اصالحات در حکومتداری محلی به اراده و ظرفیت وزارت ها در تفویض
کارکردها و صالحیت های مالی به ریاست هایشان در والیات و ولسوالی ها بستگی دارد .این تفویض کارکردها و صالحیت های
مالی برای آن که والیان و ولسوال ها از نقش رهربی و شوراهای والیتی از نقش نظارتی برخوردار شوند ،حیاتی است .بنابراین،
نهادهایی که اصالحات در حکومتداری محلی باید بر آنها متمرکز باشند ،دفاتر والیان ،دفاتر ولسوال ها ،شوراهای والیتی یا ادارۀ
مستقل ارگان های محلی نیستند ،بلکه خود وزارت ها هستند.
عالوه بر این ،بر خالف برداشت و تلقی عام ،ادارۀ مستقل ارگان های محلی نقش تسهیل و حامیت از دفاتر والیان ،دفاتر ولسوال
ها ،شوراهای والیتی و شاروالی ها و نقش ایجاد اجامع ملی راجع به تصمیم گیری های کلی حکومتداری محلی را ایفا می کند.
این اداره نقش حامیتی دارد و به عنوان داراالنشای روندهای طرح و اجرای قوانین و پالیسی های حکومتداری محلی عمل می
کند ،حال آن که مالکیت واقعی بر این قوانین و پالیسی ها از آنِ وزارت ها ،ریاست های والیتی و ولسوالی وزارت ها ،دفاتر والیان،
دفاتر ولسوال ها ،شوراهای والیتی و شاروالی ها است .همین اصل در مورد سهم گیری بازیگران غیردولتی مثل جامعۀ مدنی،
نهادهای اکادمیک ،مؤسسات تحقیقاتی و سکتور خصوصی در توسعۀ مبنای بومی دانش کشور از مفاهیم کلیدی حکومتداری
محلی و ایجاد زمینۀ سامل و مساعدی برای تشکیل و مشارکت گروه های اعامل فشار نظیر انجمن های والیان ،ولسوال ها،
شاروال ها و شوراهای والیتی صدق می کند .پالیسی اصالح شدۀ حکومتداری محلی باید منعکس کنندۀ این رابطۀ پویا در میان
دست اندرکاران عرصۀ حکومتداری محلی باشد و باید با وزارت ها از طریق ترصیح کارکردها ،نقش ها ،روندها و خدماتی ربط
داشته باشد که از ریاست های والیتی شان توقع می رود تا آنها را در سطح محلی اجرا کنند ،در آنها سهیم شوند و آنها را ارائه دهند.
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3 33 3اولویت بخشی به نهادی که بیشترین استعداد را در راستای اصالحات مؤثر و کارآمد
دارد :شاروالی ها

به رغم وضعیت کنونی افغانستان به عنوان یک جامعۀ عمدت ًا روستایی ،بخش بزرگی از نفوس کشور یا در مناطق شهری ساکن
شده اند یا در آینده چنین کاری خواهند کرد .شهرنشینی یک گرایش برگشت ناپذیر است و عمدت ًا به دلیل کمبود ظرفیت و منابع،
فساد اداری ،شفافیت اندک و نابرابری جنسیتی ،چالشی در برابر اصالحات در حکومتداری محلی به شامر می آید 80.با این حال،
فرصتی در شکل ظرفیت و صالحیت نهاد شاروالی ها در درون این چالش نهفته است .برای جمع انبوهی از مردم افغانستان،
شاروالی ها به علت ارتباط روزمرۀ شان با شهروندان منایانگر دولت هستند و این امر خدمات شاروالی ها را مرئی و قابل دید می سازد
و بنابراین ،می تواند عالقۀوافری را در میان مردم به کار این نهاد ایجاد کند .صالحیت شاروالی ها در جمع آوری عواید و ظرفیت
تسهیل تحقق اصل مشارکت مردم در تصمیم گیری های حکومتداری محلی این نهاد را به یک مرجع منحرص به فرد و بی
آنها در
ِ
بدیل برای ارائۀ خدمات عامه تبدیل می کند .این استعداد عظیم در جمع آوری عواید و ارائۀ خدمات باید به لحاظ ظرفیت سازی
و رسمایه گذاری حقیقی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

4 44 4تحکیم پاسخگویی پایین به باال :حمایت از نقش نظارتی شوراهای والیتی

حکومتداری خوب بدون دسرتسی به معلومات و تأمین پاسخگویی پایین به باال پدید منی آید .شوراهای والیتی – و شوراهای
ولسوالی که قرار است به زودی انتخاب شوند – این جنبۀ مهم از حکومتداری محلی را نشان می دهند .صالحیت شوراهای والیتی
در نظارت بر امور والیات می تواند منایندگان منتخب مردم را به منظور اجرای وظایف قانونی شان توامنند سازد.

 80جمهوری اسالمی افغانستان« ،وضعیت شهرهای افغانستان» (کابل :جمهوری اسالمی افغانستان.5:1 ،)2015 ،

حکومتداری محلی در افغانستان

17

2017

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

قسمت دوم :منایندگی از مردم در سطوح ولسوالی و قریه
هامن طور که در قسمت اول در باال بحث شد ،اصالح حکومتداری در سطح ولسوالی و پایین تر از آن با نوعی از تناقض مواجه
است .از یک سو ،تکنوکرات ها و سیاستمداران داخلی و خارجی در کابل توجۀ خود را اکرث ًا به سطوح باالتر حکومتداری محلی
محلی
یعنی والیات ،شوراهای والیتی و شاروالی ها معطوف کرده اند 81.از سوی دیگر ،این نکته واضح است که حکومتداری
ِ
معنادار منی تواند در نبود منایندگی معترب و فراگیر از مردم در ولسوالی ها و قریه ها پدید آید .به رغم اهمیت این موضوع ،تکنوکرات
هایی که دستورکار اصالحات را تعیین می کنند ،برای مدت مدیدی از اصالحات در حکومتداری در سطح پایین تر از ولسوالی
چشم پوشی کرده اند.
تحوالت اخیر به خصوص تعهد رئیس جمهوری نسبت به اجرای احکام قانون اساسی و برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و
قریه ،مسئلۀ اصالح حکومتداری در سطح ولسوالی و پایین تر از آن 82را در محراق توجه قرار داده است (نگاه کنید به قسمت اول،
بخش  2.3در صفحات قبلی) .نیاز مربم به مترکز بر حکومتداری در سطح ولسوالی و پایین تر از آن برخاسته از توافق ترشیک
قدرت فی مابین رئیس جمهوری ارشف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله است .این توافق خواستار برگزاری لویه جرگه قانون
اساسی به منظور بحث پیرامون ایجاد تغییرات در نظام سیاسی افغانستان می شود .با این وجود ،تدویر این لویه جرگه تنها در
صورتی میرس است که شوراهای ولسوالی طبق قانون اساسی انتخاب شوند ،زیرا منایندگان این شوراها باید در لویه جرگه قانون
اساسی اشرتاک کنند.
هامن گونه که در قسمت قبلی بحث شد ،راه های متعددی برای تأسیس شوراهای ولسوالی وجود دارد .برخی از راهکارها مبتنی
بر استفاده از ساختارهای موجود در سطح پایین تر از ولسوالی است و در نتیجه ،وضعیت کنونی ساختار شوراها عمدت ًا دست
نخورده باقی می ماند .راهکارهای دیگر نظیر ایجاد و فعال سازی شوراهای هامهنگی ولسوالی ،تغییرات کوچک یا بزرگی را در
وضع کنونی به وجود می آورند ،حال آن که سایر راه حل ها مثل تأسیس شوراهای کام ً
ال جدی ِد ولسوالی و قریه از طریق برگزاری
انتخابات عمومی ،نحوۀ کارکرد حکومتداری در سطح پایین تر از ولسوالی را اساس ًا دگرگون خواهند کرد .در این صورت ،ساختار
مدنی متمرکز بر امور انکشافی ،تن ّزل داده خواهد شد .معلوم نیست که کدام یک از این
شوراها رصف ًا به جمعی از نهادهای جامعۀ ِ
راهکارها انتخاب می شوند ،اما آنچه واضح است این که دیگر منی توان موضوع اصالح حکومتداری در سطح پایین تر از ولسوالی
را نادیده گرفت.

تصمیم گیری در مورد نوع حکومتداری پایین تر از سطح ولسوالی به هیچ وجه پیش پاافتاده نیست ،زیرا این تصمیم مستقی ً
ام
زندگی نفوس روستایی و نتیجت ًا اکرثیت نفوس افغانستان را متأثر خواهد ساخت .قسمت دوم این نرشیه به ارائۀ یافته های
تجربی از شامل رشق افغانستان درباره ساختار شوراها به منظور پشتیبانی از گفتامن پیرامون آیندۀ حکومتداری در سطح پایین تر
از ولسوالی می پردازد .به صورت مشخص ،ما چگونگی تأثیرگذاری اجزای ساختار شوراها را بر برداشت ها از جنبه های مختلف
حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی مورد پرسش قرار می دهیم .داده های تجربی ما در دو زمینه از مطالعات قبلی راجع به اجزای
ساختار شوراها متفاوت هستند .او ً
کمی به ارزیابی پایین ترین سطح از ساختار شوراها –
ال ،تحقیق ما در مقایسه با دیگر مطالعات ّ
یعنی شوراهای انکشافی محلی – در مرحلۀ بسیار بعدتر از تأسیس شان می پردازد .برای مثال ،ارزیابی بیت ،کریستیا و انیکولوپف
از برنامۀ همبستگی ملی که شوراهای انکشافی محلی در چهارچوب همین برنامه ایجاد و متویل شدند ،شامل چهار سال از 2007
(خط مبنا )83الی ( 2011خط پایان )84می شود 85.در این دوره ،شوراهای انکشافی محلی در منونۀ آنها تنها یک دور از متویل
برنامۀ همبستگی ملی را دریافت کرده بودند .بر خالف ،داده های ما در خالل سال های ( 2011-2010خط مبنا) و 2015-2014
محلی شامل در منونۀ ما برای مدت بسیار
(خط پایان) گردآوری شده اند .الی خط پایان (سال  ،)2015-2014شوراهای انکشافی
ِ
طوالنی تری از رسوی یادشده موجود بوده اند و این امر می تواند بر درجۀ نهادینه شدن آنها تأثیر بگذارد .عالوه بر این ،الی خط
پایان ،اکرث شوراهای انکشافی محلی در منونۀ ما دومین دور از متویل برنامۀ همبستگی ملی را یا تکمیل کرده یا در حال تکمیل آن
بودند .دومین تفاوت این است که مجموعۀ داده های ما مشخص ًا به مسائلی راجع به سطوح باالتر ساختار شوراها یعنی شوراهای
 81قابل ذکر است که به عنوان بخشی از اسرتاتیژی ضد شورش امریکا در جریان اوج حضور نظامی این کشور در افغانستان ( ،)2012-2010توجۀ بیشرتی به حکومتداری در سطح ولسوالی و
پایین تر از آن صورت گرفت .بر طبق چهارچوب ضد شورش ،حضور حکومت افغانستان می بایست رسیع ًا در ساحاتی ایجاد و تقویت می شد که نیروهای امریکایی و آیساف آنها را از وجود شورشیان
پاکسازی می کردند .از آنجایی که ولسوالی از لحاظ عملی ،پایین ترین سطح حضور حکومت است ،این تالش ها لزوم ًا بر این سطح از اداره متمرکز بودند .برنامه هایی که در این دوره با مترکز بر
سطح ولسوالی طرح شدند ،برنامۀ انکشاف ولسوالی و برنامۀ ثبات در ساحات کلیدی بودند که توسط ادارۀ انکشاف بین املللی ایاالت متحده ( )USAIDبه پیش برده می شدند .هر دوی این برنامه
ها در خالل سال های  2010و  2013فعال بودند .با این حال ،به رغم مترکز بی شائبه بر ولسوالی ها ،این برنامه ها هرگز به حکومتداری جامع در سطح ولسوالی منجر نشدند .در عوض ،آنها
بیانگر متهیدات رسیع و موقتی برای ایجاد حضور گزینشی و امنیتی دولت در سطح ولسوالی بودند .در برخی از موارد ،این برنامه ها حتی در میان نهادهای ذیربط رسدرگمی به بار آوردند و نهادهای
موجود را به واسطۀ کاربرد رویکردهای کوتاه مدت و موقتی دور زدند.
 82منظور ما در این نرشیه از عبارت «حکومتداری در سطح پایین تر از ولسوالی» ،اشاره به نهادهای حکومتداری در سطح پایین تر از ولسوالی یعنی شوراهای انکشافی محلی ،شوراهای
انکشافی سطح کلسرت ،جرگه ها و شوراهای محلی و سایر ساختارهای مشابه است.
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 85اندرو بیت ( ،)Andrew Beathکریستیا فوتینی ( )Christia Fotiniو روبن انیکولوپف (« ،)Ruben Enikolopovبرنامۀ همبستگی ملی :ارزیابی اثرات انکشاف اجتامع محور در
افغانستان» ،مجلۀ صلح بانی بین امللل  ،22شامره .320-302 :)2015( 4
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انکشافی سطح کلسرت و مجمع های انکشافی ولسوالی می پردازد .تا جایی که ما می دانیم ،این تنها مجموعۀ داده ها است که از
کمی و کیفی گسرتده برای تجزیه و تحلیل سطوح باالتر ساختار شوراها استفاده می کند.
رسوی ّ

در ادامه این نرشیه ،ما او ً
ال ساختار شوراها را توصیف می کنیم و سپس ارزیابی سیاستگذاران و بازیگران افغان و بین املللی از
این ساختار و نحوۀ پرداخنت به آن در مطالعات منترشه را مورد بحث قرار می دهیم .ثانی ًا ،ما از رگرسیون های چندمتغیری 86برای
محلی بهرت یا بدتر ادغام یافته از یک سو
محلی بیشرت یا کم تر فعال و شوراهای انکشافی
مطالعۀ رابطۀ میان شوراهای انکشافی
ِ
ِ
و برداشت ها 87از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی از سوی دیگر استفاده می کنیم .اصطالح «ادغام یا یکپارچگی » 88به
روابط و همکاری شوراهای انکشافی محلی با سطوح باالتر ساختار شوراها به ویژه شوراهای انکشافی سطح کلسرت و مجمع های
انکشافی ولسوالی داللت می کند 89.ما همچنین بررسی می کنیم که آیا اثرات مشاهده شده ربطی با زمینۀ محلی مشخص (مث ً
ال
وضع امنیتی و دورافتادگی ولسوالی ها) دارد یا خیر .ما سایر عواملی را که می توانند بر حکومتداری تأثیر بگذارند ،در ُم ِدل های
رگرسیون مد نظر قرار خواهیم داد .این بدین معنا است که ما  21متغیری را که تبیین های جایگزینی 90در خصوص پراکندگی
ِ
های 91مشاهده شده در متغیرهای وابسته راجع به حکومتداری ارائه می دهند ،از لحاظ آماری کنرتول خواهیم کرد .ثالث ًا ،ما نتایج
خود را خالصه می کنیم و تبیین های احتاملی در مورد یافته های خود را ارائه می دهیم .رسانجام ،پیشنهاداتی مبتنی بر یافته
های تجربی ما ارائه می شوند.

86
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multivariate regressions
perceptions
integration

 89نکتۀ مهم این است که پراکندگی معناداری در مورد نحوۀ رابطه داشنت شوراهای انکشافی محلی با سطوح باالتر ساختار شوراها وجود دارد .برخی از این شوراها به صورت منظم با شورای
انکشافی سطح کلسرت خود همکاری می کنند و به خوبی از فعالیت های مجمع انکشافی ولسوالی مربوطه مطلع هستند .در دیگر موارد ،ممکن است یک شورای انکشافی محلی با شورای انکشافی
سطح کلسرت خود همکاری کند ،اما از مجمع انکشافی ولسوالی مربوطه بی اطالع باشد .در برخی دیگر از موارد ،شوراهای انکشافی سطح کلسرت غیرفعال هستند ،اما بعضی از شوراهای انکشافی
محلی توانسته اند با مجمع انکشافی ولسوالی مربوطه رابطه برقرار کنند .در نهایت ،بعضی از شوراهای انکشافی محلی هیچ گونه رابطه ای با سطوح باالتر ساختار شوراها در ولسوالی خود ندارند.
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5ساختار شوراهای انکشافی

1 11 1سازماندهی و وظایف ساختار شوراها

منظور ما از عبارت «ساختار شوراها» اشاره به ساختار سه سطحی شوراهای انکشافی است که در چهارچوب وزارت احیا و انکشاف
دهات تأسیس شده است .اساس و بنیاد این ساختار را شوراهای انکشافی محلی تشکیل می دهند که برای نخستین بار بر طبق
برنامۀ همبستگی ملی در سال  2003ایجاد شدند .برنامۀ همبستگی ملی در سه مرحله گسرتش یافت و الی سال 2010-2009
رسارس کشور را تحت پوشش قرار داد .شوراهای انکشافی محلی از اجتامعاتی منایندگی می کنند که بین  25تا  300فامیل در آن
رسی ،منایندگان خود در شورای انکشافی محلی را انتخاب می کنند.
زندگی می کنند 92.اعضای مرد و زن هر اجتامع به واسطۀ رأی ّ
بر خالف انتخابات رسارسی ریاست جمهوری ،ولسی جرگه یا شوراهای والیتی که در یک روز در رستارس کشور برگزار می شوند،
انتخاب شورای انکشافی محلی یک روند منفر ِد طوالنی است که شامل بسیج وسیع اجتامع می شود 93.این بسیج وسیع اجتامع از
غیرحکومتی همکار که وزارت احیا و انکشاف دهات با آن برای تسهیل اجرای برنامۀ همبستگی ملی در یک
جانب یک سازمان
ِ
ولسوالی مشخص قرارداد کرده ،سازماندهی می شود .به دلیل این سهم گیری گسرتدۀ اجتامع ،انتخابات شوراهای انکشافی محلی
معین برگزار منی شود ،بلکه به صورت متوالی یا پیهم صورت می گیرد.
در ظرف یک روز در یک ولسوالی ّ

کارکرد اصلی شوراهای انکشافی محلی بر اولویت بندی ،تسهیل ،نظارت و اجرای قسمی پروژه های انکشافی در اجتامعات شان
مترکز دارد .با این حال ،در آغاز برنامه قرار بود این شوراها در راستای دستیابی به یک هدف دیگر نیز اجرای وظیفه کنند :این
که به «نهادهای مؤثری برای حکومتداری محلی و انکشاف اجتامعی-اقتصادی» تبدیل شوند 94.بنابراین ،شوراهای انکشافی
محلی عالوه بر وظایف انکشافی خود به رفع منازعات ،سازماندهی َح َش (کار دسته جمعی اجتامعی) و منایندگی از اجتامعات خود
نزد جهان بیرون می پردازند 95.این شوراها دست کم در شامل رشق افغانستان از سال  2007تا سال  2015به عمده ترین نهاد
حکومتداری در سطح اجتامع مبدل شده اند (شکل  .)1به صورت مشخص ،اهمیت رئیس شورای انکشافی محلی از سال  2011رو
به افزایش بوده است .همزمان با افزایش اهمیت رئیس شورای انکشافی محلی ،برداشت ها از اهمیت رقیب اصلی جایگزین برای
اقتدار در قریه یعنی ملک یا ارباب کاهش یافته است .ولی این مدعا خالی از اختالف نظر نیست .شامری از مقام های حکومتی
و بین املللی که آریه نجات با آنها به عنوان بخشی از برنامه مجمع حکومتداری افغانستان مصاحبه کرده ،به شوراهای انکشافی
محلی (و از طریق آنها به سطوح باالتر ساختار شوراها) به عنوان نهادهایی نگاه می کنند که عمدت ًا از سوی متویل کنندگان به
پیش برده می شوند ،بر امور انکشافی متمرکز هستند و کارکرد مؤثر و مثبت اندکی در زمینه حکومتداری داشته اند یا اص ً
ال چنین
کارکردی نداشته اند96.

 92بر مبنای برنامۀ همبستگی ملی ،یک اجتامع باید دست کم  25فامیل داشته باشد تا واجد رشایط دریافت کمک پنداشته شود .برنامۀ همبستگی ملی به تأسیس شوراهای انکشافی محلی در
شهرک های روستایی یا قریه هایی اجازه منی دهد که کم تر از  25فامیل در آن زندگی می کنند .نظر به این که سقف کمک این برنامه برای هر اجتامع  3میلیون افغانی است ،اجتامعات بزرگی
که بیش از  300فامیل دارند ،متامیل هستند به خاطر دریافت کمک های بیشرت به اجتامعات کوچکرتی تقسیم شوند .نگاه کنید به وزارت احیا و انکشاف دهات« ،برنامۀ همبستگی ملی ،مرحلۀ
سوم ،رهنمود عملیاتی ،نسخه ششم» (کابل :وزارت احیا و انکشاف دهات.)2012 ،
 93شوراهای انکشافی محلی می توانند یکی از این دو روش متفاوت را برای برگزاری انتخابات خود برگزینند :روش کلسرت یا روش ّ
کل اجتامع (وزارت احیا و انکشاف دهات« ،برنامۀ
همبستگی ملی ،مرحلۀ سوم».)29 ،

 94وزارت احیا و انکشاف دهات« ،برنامۀ همبستگی ملی ،مرحلۀ سوم».11 ،

 95وزارت احیا و انکشاف دهات« ،برنامۀ همبستگی ملی ،مرحلۀ سوم» .همچنین نگاه کنید به همیش نیکسون (« ،)Hamish Nixonتغییر سیامی حکومتداری محلی؟ شوراهای انکشافی
محلی در افغانستان» (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان)2008 ،؛ یان کهلر ( )Jan Koehlerو کریستوف گوستونی (« ،)Kristóf Gosztonyiحکومتداری در سطح پایین تر از ولسوالی:
مهندسی اجتامعی و حکومتداری محلی در شامل رشق افغانستان» ،در حکومتداری در حدّ خوب .چطور سودان جنوبی می تواند به دولتی پایدار و اداره ای کارآمد دست یابد؟ ،ویرایش ام .شاپر
(( 64-39 ،)M. Schaperلوکوم :اکادمی انجیلی لوکوم.)2011 ،
 96مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،کارشناس بین املللی امور حکومتداری محلی 15 ،سپتمرب  ،2015کابل.
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شکل  :1برداشت های پاسخ دهندگان از مقتدرترین شخص در قریه .از حوالی سال  ،2005رئیس شورا (رئیس شورای انکشافی
محلی) جایگاه برجسته ای به عنوان یک مقام مقتدر در سطح قریه کسب کرده است .منبع :پنج رسوی متوالی یان کهلر در
چهار ولسوالی در والیات قندوز و تخار؛ این رسوی هر دو سال یک بار در عین قریه ها انجام شد ،اما با عین پاسخ دهندگان
مصاحبه نگردید .بنابراین ،این یک رسوی کالسیک گروه های منتخب 97نیست (پوهنتون آزاد برلین98)C9 700 SFB ،
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وزارت احیا و انکشاف دهات از سال  2007از ساختار شوراهای انکشافی محلی برای اجرای دو نوآوری سازمانی دیگر هم کار
گرفته است .شوراهای انکشافی محلی در چهارچوب برنامۀ ملی انکشاف مبتنی بر ساحات 99در شوراهای انکشافی سطح کلسرت که
محلی عضو هستند ،گرد آورده می شوند .سپس،
دارای محدودۀ جغرافیایی مشخص و متشکل از منایندگان شوراهای انکشافی
ِ
شوراهای انکشافی سطح کلسرت منایندگان خود را به مجمع های انکشافی ولسوالی می فرستند که از منایندگان همه شوراهای
انکشافی سطح کلسرت در یک ولسوالی تشکیل می شوند .وظایف شوراهای انکشافی سطح کلسرت و مجمع های انکشافی ولسوالی
مشابۀ وظایف شوراهای انکشافی محلی هستند ،اما در سطوح باالتری انجام می شوند 100.بنابراین ،این نهادها به انجام اموری
نظیر اولویت بندی ،تأثیرگذاری و تسهیل پروژه های انکشافی ،سازماندهی کارهای حرش ،پشتیبانی از حفظ و مراقبت پروژه ها،
رفع منازعات و منایندگی متداوم از منافع اجتامع نزد دولت می پردازند .بنا بر همین دالیل ،ساختار شوراها تنها نهاد حکومتداری
منت یک ِ
دولت به شدت متمرکز است .ولسوالی ،سطحی است که در آن ساختار شوراها و
فراگیر ،منتخب و ریشه دا ِر محلی در ِ
ادارۀ دولتی متمرکز ،رو در رو می شوند.
از جملۀ سه سطح ساختار شوراها ،پایین ترین سطح آن (شوراهای انکشافی محلی) از بیشرتین سازمان یافتگی و کارآمدی برخوردار
هستند و مجمع های انکشافی ولسوالی که سازمان یافتگی کم تری دارند ،پس از آن قرار دارند .این دو نهاد مورد پشتیبانی مالی
و ف ّنی قابل مالحظۀ بازیگران ملی و بین املللی در طی سال های اخیر قرار داشته اند .شوراهای انکشافی سطح کلسرت کم ترین
ال در بعضی از ولسوالی ها (مث ً
سازمان یافتگی را در ساختار شوراها دارند و اص ً
ال چهارکنت در بلخ و ورسج در تخار) وجود ندارند.
در نهایت ،الزم است در مورد وضعیت حقوقی ساختار شوراها اظهارنظری ارائه شود .شوراهای انکشافی محلی و مجمع های
انکشافی ولسوالی از جملۀ نهادهای رسمی حکومتداری محلی به شامر می روند ،اما جزو دولت نیستند .این نهادها به این دلیل
رسمی هستند که وظایف و تشکیالت آنها در فرامین و پالیسی ها تسجیل شده است :شوراهای انکشافی محلی بر مبنای فرمان
ریاست جمهوری مورخ نومرب  2006و قواعد و مقررات وزارت احیا و انکشاف دهات و مجمع های انکشافی ولسوالی بر پایۀ
برنامۀ ملی انکشاف مبتنی بر ساحات که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات با پشتیبانی برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد
اجرا می شود ،تشکیل شده اند 101.بر خالف شوراهای انکشافی محلی و مجمع های انکشافی ولسوالی ،شوراهای انکشافی
سطح کلسرت فاقد مبنای رسمی هستند .از دیدگاه وزارت احیا و انکشاف دهات ،شوراهای انکشافی سطح کلسرت رصف ًا به هدف
تسهیل انتخاب مجمع های انکشافی ولسوالی تأسیس شده اند .با این حال ،شوراهای انکشافی سطح کلسرت در بسیاری از
97

classic panel survey

 98ما از پروژۀ  C9مرکز همکاری های تحقیقاتی «حکومتداری در ساحات متأثر از حاکمیت ملی محدود» ( )700 SFBکه از سوی بنیاد تحقیقات آملان ( )DFGمتویل می شود ،به خاطر امکان
استفاده از این داده ها تشکر می کنیم .این رسوی از سوی مؤسسه تحقیق و انکشاف پایدار ( )OSDRتحت رسپرستی یکی از نویسندگان نرشیۀ حارض ،یان کهلر ،انجام شد .این مجموعۀ داده
ها از مجموعۀ داده های این مطالعه که به بررسی تأثیرات ساختار شوراها بر برداشت ها از حکومتداری می پردازد ،متفاوت است .همچنین نگاه کنید به یان آر .بوهنکه (،)Jan R. Boehnke
یان کهلر و کریستوف زورچر (« ،)Christoph Zürcherارزیابی تأثیرات همکاری انکشافی در شامل رشق افغانستان  :2013-2007گزارش نهایی» ( ُبن/برلین :وزارت انکشاف و همکاری های
اقتصادی جمهوری فدرال آملان.)2015 ،
99
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 100جمهوری اسالمی افغانستان« ،پالیسی حکومتداری محلی»؛ همچنین نگاه کنید به جمهوری اسالمی افغانستان« ،پالیسی بهبود حکومتداری و انکشاف در ولسوالی ها و قریه ها» (کابل:
ادارۀ مستقل ارگان های محلی و وزارت احیا و انکشاف دهات.)2013 ،
 101جمهوری اسالمی افغانستان« ،پالیسی حکومتداری محلی».
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

ساحات حتی بعد از انتخاب مجمع های انکشافی ولسوالی به فعالیت خود ادامه داده اند و برخی از سازمان های غیرحکومتی
نیز از آنها حامیت می کنند .دلیل این وضعیت این است که داشنت یک نهاد انکشافی و حکومتداری فعالِ باالتر از سطح
شوراهای انکشافی محلی ،اما پایین تر از سطح ولسوالی ،سودمند بوده است .بنابراین ،می توان شوراهای انکشافی سطح
کلسرت را یک ّ
تشکل غیررسمی تلقی کرد.
با این وجود ،وضعیت حقوقی شوراهای انکشافی محلی و مجمع های انکشافی ولسوالی به این سبب پیچیدگی بیشرتی دارد که
این نهادها می توانند در نبود شوراهای قریه و ولسوالی که در قانون اساسی تسجیل شده اند ،وظایف چنین شوراهایی را اجرا کنند.
پالیسی حکومتداری محلی ادارۀ مستقل ارگان های محلی در این رابطه چنین اظهار می دارد:
در حال حارض ،شوراهای انکشافی محلی نسبت به مردمی که آنها را انتخاب می کنند ،پاسخگو هستند .این شوراها
همچنین در قبال وزارت احیا و انکشاف دهات که آنها را متویل می کند ،پاسخگویی دارند .شوراهای انکشافی محلی
زمانی که نقش شوراهای قریه را در آینده ایفا کنند ،نسبت به مردم پاسخگو خواهند بود102.
مجمع های انکشافی ولسوالی نقش ها و مسئولیت های فعلی خود را تا زمانی حفظ خواهند کرد که شوراهای ولسوالی
بر طبق احکام قانون اساسی در سال  ]![ 2010انتخاب شوند .این مجمع ها الی ایجاد شوراهای ولسوالی بر اساس
احکام قانون اساسی ،وظیفۀ برنامه ریزی این شوراها را اجرا خواهند کرد103.

2 22 2ارزیابی ساختار شوراها
تاکنون ارزیابی های متفاوتی از ساختار شوراها در عرصۀ های ملی و بین املللی ارائه شده اند .به طور مشخص ،شوراهای انکشافی
محلی که قدیمی ترین و سازمان یافته ترین بخش ساختار شوراها هستند ،عموم ًا مثبت ارزیابی شده اند و اغلب این ارزیابی
ها مبتنی بر این اساس بوده که این شوراها یک راه حل موقت الی برگزاری انتخابات شوراهای قریه هستند .عالوه بر این ،به
شوراهای انکشافی محلی بیشرت به عنوان تسهیل کنندۀ انکشاف قریه ها نگریسته می شود تا نهادی که خدمات گسرتده تر
حکومتداری محلی را ارائه دهد .در همین رابطه ،پالیسی حکومتداری محلی ترصیح کرده است:
بدون شک شوراهای انکشافی محلی خدمات شایانی را به منظور تأمین رفاه اجتامعات در رسارس کشور انجام داده و
به پیرشفت هایی در راستای توامنند ساخنت شهروندان افغانستان برای مشارکت در شناسایی اولویت های انکشافی
شان نائل آمده اند .با این حال ،مقبولیت یا مرشوعیت شوراهای انکشافی محلی به نقش آیندۀ این شوراها به عنوان
مجرای ارائه منابع بیشرت به اجتامعات بستگی دارد104.

در جریان رشته مصاحبه هایی که آریه نجات در حد فاصل ماه های سپتمرب  2015و جنوری  2016انجام داده (نگاه کنید به قسمت
اول این نرشیه) ،شامر زیادی از کارشناسان و سیاستگذاران ملی و بین املللی دیدگاه های مثبتی را در مورد شوراهای انکشافی
حد کم تری در خصوص مجمع های انکشافی ولسوالی بیان داشتند؛ بعضی از آنها حتی یادآور خدمات مثبت این
محلی و در ّ
نهادها به حکومتداری محلی شدند (نگاه کنید به قسمت اول ،بخش  3.3در باال) .با این وجود ،این مصاحبه شوندگان مسئلۀ
حقوقی غیررصیح شوراهای انکشافی محلی و مجمع های انکشافی ولسوالی را به صورت مکرر و انتقادی مطرح کردند.
وضعیت
ِ
با در نظر داشت دشواری های برگزاری انتخابات شوراهای قریه و ولسوالی ،شامری از این مصاحبه شوندگان ظاهر ًا متامیل به
جستجوی راه هایی برای تغییر وضعیت حقوقی شوراهای انکشافی محلی و مجمع های انکشافی ولسوالی بودند تا به این نهادها
قانون ًا امکان داده شود به حیث شوراهای قریه و ولسوالی اجرای وظیفه کنند 105.اگرچه اکرث مصاحبه شوندگان بنا بر دالیل عمل
گرایانه نسبت ًا طرفدار اجزای ساختار شوراها بودند ،اما شامر زیادی از آنها نقش ساختار شوراها در زمینۀ حکومتداری را یک ناکامی
می دانستند 106.بعضی ها حتی شوراهای انکشافی محلی و در ّ
کل ساختار شوراها را نهادهای موازی می پنداشتند که مرشوعیت
دولت را خدشه دار می سازند107.
این نگرش های متفاوت در سطح محلی ادامه دارد .بعضی از ولسوال هایی که با آنها طی سال های گذشته مصاحبه شده ،از
توانایی ساختار شوراها در تصمیم گیری مستقل در مورد پروژه ها آزرده شده اند و کاربرد یک ساختار کم تر خودمختار نظیر ملک ها
یا ارباب های انتصابی حکومت در گذشته را ترجیح می دهند .با این حال ،سایرین به این نهادها به عنوان فرصتی نگاه می کنند
که دولت می تواند از مجرای آن به مردم دسرتسی داشته باشد .به صورت مشخص ،نقش مجمع های انکشافی ولسوالی تا حدی
 102جمهوری اسالمی افغانستان« ،پالیسی حکومتداری محلی».18 ،
 103جمهوری اسالمی افغانستان« ،پالیسی حکومتداری محلی».17 ،
 104جمهوری اسالمی افغانستان« ،پالیسی حکومتداری محلی».73 ،

 105مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،کارشناس بین املللی امور حکومتداری محلی 24 ،سپتمرب  ،2015کابل.

 106مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،کارشناس بین املللی امور انکشاف اجتامع و حکومتداری 4 ،جنوری  ،2016کابل.

 107کریستوف زورچر ،کاترین گلوخفتسوا ( ،)Catherine Gloukhovtsevaگریگ فیفه ( )Gregg Fyffeو نورا روهرن (« ،)Nora Röhnerبازبینی راهربدی وضعیت افغانستان (گزارش
نهایی)»ُ ( ،بن :وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی جمهوری فدرال آملان.17 ،)2013 ،
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اختالف برانگیز است :برخی از ولسوالی ها از نقش این مجمع ها در کنرتول وجوه مالی آزرده اند ،حال آن که دیگران روابط کاری
مثبت و متقاب ً
ال سودمندی را با این مجمع ها برقرار کرده اند.

آثار منترشه اکادمیک نیز در مورد مز ّیت های ساختار شوراها مر ّدد است .سه رسوی در میان آثار نسبت ًا وسیع درباره ساختار
شوراها 108به دلیل این که از روش شناسی استواری 109برای ارزیابی تأثیرات ساختار شوراها استفاده کرده اند ،برجسته هستند.
بیت و همکارانش  500قریه را به طور تصادفی انتخاب و اثرات برنامۀ همبستگی ملی بر آنها را بررسی کردند؛ 110بنابراین ،ارزیابی
تأثیرات روی سطح بنیادین ساختار برنامۀ همبستگی ملی – شوراهای انکشافی محلی – مترکز دارد ،بی آن که شوراهای انکشافی
سطح کلسرت و مجمع های انکشافی ولسوالی در نظر گرفته شوند .این رسوی در سه دور (خط مبنا ،2007 :خط میانه 2009 :و
خط پایان )2011 :انجام شد و بر طیف وسیعی از زمینه هایی که توقع می رود برنامۀ همبستگی ملی در آن اثرگذار بوده ،مترکز
داشت :دسرتسی به امکانات رفاهی ،خدمات و زیرساخت ها؛ رفاه اقتصادی؛ حکومتداری محلی؛ نگرش های سیاسی و دولت
سازی؛ و هنجارهای اجتامعی .در رابطه با تأثیرات مربوط به حکومتداری 111،محققان این رسوی دریافتند که برنامۀ همبستگی
ملی الی خط میانه (سال  )2009اثرات مثبتی بر ویژگی های حکومتداری محلی (نظیر مشارکت زنان و سایر ساکنان قریه ها در
شوراها) ،نگرش های سیاسی (مثل پذیرش انتخابات) و دولت سازی (مانند مرشوعیت حکومت مرکزی) داشته است 112.با این
حال ،چندین اثر مثبتی که الی خط میانه مشاهده شدند ،الی خط پایان ناپدید شده بودند .به زعم این محققان ،این امر نشان می
دهد که دستیابی به بهبودهای پایدار در عرصۀ حکومتداری «متکی به ارائه قابل پیش بینی و متداوم امکانات و خدمات عامه از
محلی شامل در این
سوی حکومت مرکزی است» 113.در این رابطه باید خاطر نشان ساخت که الی خط پایان ،شوراهای انکشافی
ِ
رسوی تنها یک دور انتخابات را پشت رس گذاشته و یک کمک مالی برنامۀ همبستگی ملی را اجرا کرده بودند.
دومین ارزیابی که به لحاظ روش شناختی استوار بوده ،توسط یوکم و همکارانش انجام شده و مثل ارزیابی قبلی از برنامۀ همبستگی
ملی ،روی قریه ها مترکز کرده است 114.با این وجود ،بر خالف مطالعۀ قبلی ،یوکم و همکارانش سعی در ارزیابی تأثیرات شوراهای
ممکن
انکشافی محلی بر پارامرتهای مشخص حکومتداری ندارند ،بلکه نگرش ها در مورد این شوراها را با سایر ُص َور یا َاشکالِ
ِ
سازماندهی سیاسی در سطح قریه مقایسه می کنند .این رسوی که در سال  2011انجام شد ،سه سناریو (وضعیت احتاملی) را به
پاسخ دهندگان در خصوص سه شکل ممکن منایندگی از مردم در سطح قریه ارائه کرد :شوراهای قریه که برخاسته از انتخابات
رسی باشند (یک الگوی فرضی که فع ً
محلی موجود به شوراهای
ال وجود ندارد) ،تبدیل شوراهای انکشافی
ِ
رسارسی از طریق رأی ّ
قریه و به رسمیت شناخنت آنها ،و تبدیل شوراهای عرفی به شوراهای قریه و به رسمیت شناخنت آنها .پاسخ های این رسوی نشانگر
تفاوت ِ
های به لحاظ آماری معنادار ،اما اکرث ًا کوچک ،در مورد ارزیابی این سه وضعیت احتاملی است .پاسخ دهندگان اندکی گزینه
رسی در مورد دو وضعیت احتاملی اول (انتخابات رسارسی شوراهای قریه یا رسمیت یافنت شوراهای انکشافی منتخب) را
رأی ّ
ترجیح دادند ،اما بر این نظر بودند که هم شوراهای انکشافی محلی و هم شوراهای عرفی می توانند بهرت از شوراهای قریۀ مبتنی
بر انتخابات رسارسی از منافع محلی نزد دولت منایندگی کنند .پاسخ ها رصف ًا در رابطه با مصالحه با طالبان (یا سایر شورشیان)
نشان دهندۀ یک گرایش به وضوح متفاوت است :احتامل حامیت شوراهای عرفی از مصالحه با طالبان دو برابر بیشرت از شوراهای
قریه یا شوراهای انکشافی محلی منتخب است .نکته جالب این که پذیرش روندهای دموکراتیک در قریه ای که دارای شورای
انکشافی محلی (یا شورای عرفی) است ،بیشرت از قریه ای است که از سوی مناینده انتصابی دولت (ملک یا ارباب) اداره می شود.
سومین مطالعه که از دو رسوی قبلی تفاوت دارد و از روش شناسی استواری در ارزیابی تأثیرات استفاده کرده ،بر مجمع های
انکشافی ولسوالی (باالترین سطح ساختار شوراها) متمرکز است 115.این تحقیق به بررسی تأثیرات یک برنامۀ مورد حامیت متویل
کنندگان بر ثبات در شامل رشق افغانستان می پردازد .در این بخش از کشور ،مجمع های انکشافی ولسوالی پروژه های زیربنایی
را در ولسوالی ها اجرا می کنند و برای این کار آموزش می بینند .این نرشیهرصف ًا گزیدۀ نتایج مقدماتی از خط مبنا ()2011-2010
 108جنیفر بریک (« ،)Jennifer Brickبررسی پایداری شوراهای انکشافی محلی در افغانستان» (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان)2008 ،؛ کهلر و گوستونی« ،حکومتداری در سطح
پایین تر از ولسوالی»؛ نیکسون« ،تغییر سیامی حکومتداری محلی؟»؛ داگالس سالتامرشه ( )Douglas Saltmarsheو ابهیالش مدهی (« ،)Abhilash Medhiحکومتداری محلی برای
نیازمندی های محلی :یافته های کلیدی و گزینه های سیاستگذاری برای افغانستان» (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان)2011 ،؛ داگالس سالتامرشه و ابهیالش مدهی« ،حکومتداری
محلی در افغانستان :دیدگاهی برخاسته از واقعیات» (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان)2011 ،؛ مایکل شورکین (« ،)Michael Shurkinحکومتداری محلی در افغانستان» (سانتا
مونیکا ،کالیفرنیا :اندیشکدۀ رند.)2011 ،
109

methodologically robust

 110بیت و سایرین« ،برنامۀ همبستگی ملی»؛ اندرو بیت ،کریستیا فوتینی ،روبن انیکولوپف و شهیم کابلی« ،ارزیابی تأثیرات مرحلۀ دوم برنامۀ همبستگی ملی افغانستان از طریق انتخاب
تصادفی :برآوردهای تأثیرات موقت برنامه از اولین رسوی تعقیبی» (واشنگنت ،دی سی :بانک جهانی)2010 ،؛ اندرو بیت ،کریستیا فوتینی و روبن انیکولوپف« ،فتح قلوب و اذهان از رهگذر
انکشاف :شواهد از یک آزمایش ساحوی در افغانستان» (مؤسسۀ تکنالوژی ماساچوست ،بخش علوم سیاسی ،مقالۀ پژوهشی شامره .)2016 ،14-2011
 111با در نظر داشت مترکز این نوشتار روی تأثیرات احتاملی ساختار شوراها بر حکومتداری و فساد اداری ،خالصۀ ما از آثار منترشه نیز به این موضوعات محدود بوده است.

 112بوهنکه و سایرین« ،ارزیابی تأثیرات همکاری انکشافی» ،مشاهده مشابه ای در مورد تأثیر پروژه های انکشافی در سطح قریه بر مرشوعیت نهادهای حکومتداری در سطح ولسوالی دارد.
مطالعه طولی ( )longitudinal studyبوهنکه و همکارانش به بررسی  80قریه در چهار ولسوالی از سال  2007تا سال  2013پرداخته است.

 113بیت و سایرین« ،برنامۀ همبستگی ملی».316-315 ،

 114تورسنت یوکم ( ،)Torsten Jochemایلیا مورتزاشویلی ( )Ilia Murtazashviliو جنیفر مورتزاشویلی (« ،)Jennifer Murtazashviliایجاد حکومت محلی در دولت های شکننده:
شواهد آزمایشی از افغانستان» ،مجلۀ توسعه بین امللل .310-293 :)2016( 77

 115یان کهلر ،کریستوف گوستونی ،کیت چایلد ( )Keith Childو بصیر فدا« ،ارزیابی تأثیرات با کاربرد روش های مختلط :کارآمد ساخنت ارزیابی های ثبات برای همکاری انکشافی» ،مجلۀ
مطالعات اقتصادی صلح و امنیت  ،10شامره .74-61 ،)2015( 2

حکومتداری محلی در افغانستان
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و خط میانه ( )2012را ارائه می دهد 116.نتایج مقدماتی بیانگر یک رابطۀ مختلط ،اما اکرث ًا مثبت ،میان مرئی بودن مجمع های
انکشافی ولسوالی و اولویت بندی پروژه های زیربنایی این مجمع ها بر برداشت ها از امنیت و پاسخگویی ادارۀ ولسوالی است.
متغیرهای مستقل (مرئی بودن مجمع های انکشافی ولسوالی و مرئی بودن اجرای پروژه های این مجمع ها) با نتایج مختلط ،اما
اکرث ًا منفی ،در مورد مشارکت مردم در کارهای حرش در سطح قریه مرتبط هستند :در اندکی بیش از نیمی از ولسوالی ِ
های شامل
در این رسوی ،مرئی بودن مجمع انکشافی ولسوالی و اجرای پروژه این مجمع با سطح پایین تری از سهم گیری مردم در کارهای
حرش در سطح قریه مرتبط است .ممکن است علت این نتایج مختلط ،گذشت زمان نسبت ًا کوتاهی از اجرای پروژه در خط میانه
( 1.5تا  2سال) باشد ،زیرا ظاهر شدن تأثیرات پروژه احتام ً
ال به وقت بیشرتی نیاز دارد .از یک سو ،این نتایج مؤید این دیدگاه
است که اثرات امداد انکشافی بر حکومتداری به شدت به زمینه یا وضعیت کلی ّ
محل بستگی دارد .با این حال ،تحقیق جاری کهلر
زیربنایی سطوح باالتر ساختار شوراها (مجمع های انکشافی
و همکارانش همچنین حاکی از آن است که ظرفیت سازی و انکشاف
ِ
ولسوالی) به تأثیرات متداوم و به لحاظ آماری معناداری در جریان تعقیب دوم یعنی چهار تا پنج سال بعد از آغاز برنامه می انجامد.

 116در زمان نرش این نرشیۀ تحلیلی در سال  ،2015تیم تحقیق کامکان مشغول پردازش داده های دومین رسوی تعقیبی است .بنابراین ،در این مقطع از زمان منی توان نتایج تعقیب دوم را
مد نظر قرار داد.
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فهم ساختار شوراها و حکومتداری
1 11 1خالءها در ِ

مرور کوتاه دیدگاه ها و مطالعات راجع به ساختار شوراها نشانگر گرایش فعاالن به نگریسنت به این ساختار در وهلۀ نخست به عنوان ابزاری
برای انکشاف محلی است ،حال آن که آنها کارایی این ساختار در زمینۀ حکومتداری محلی را کم و بیش مورد سؤال قرار می دهند .بعضی
ها حتی ساختار شوراها را یک نهاد موازی می دانند که به مرشوعیت دولت لطمه می زند .هیچ یک از مصاحبه شوندگان در این تحقیق
بر این نظر نبودند که ساختار شوراها می تواند تعامل میان نفوس روستایی و دولت را کام ً
ال دگرگون سازد ،به رغم این که شامری از پروژه
های انکشافی نظیر برنامۀ همبستگی ملی به رصاحت بر همین اساس مبتنی بوده اند .مطالعاتی که در آن از روش شناسی دقیقی کار گرفته
شده ،تا حال نگرانی ها در مورد ساختار شوراها را به طور قسمی مردود می دانند و نشان می دهند که بهبود پیامدهای حکومتداری محلی و
افزایش پذیرش طرزالعمل های دموکراتیک در نتیجۀ مداخله های شوراهای انکشافی محلی به میان آمده اند.

با این وجود ،این نتایج مثبت مرشوط هستند :بییت و همکارانش اظهار می دارند که بسیاری از تغییرات ِ
مثبت مشاهده شده ،موقتی و
117
گذرا هستند و بعد از ختم پروژه (در این مورد ،پس از اجرای مرحلۀ اول برنامۀ همبستگی ملی) به رسعت ناپدید می شوند .در رابطه
محتمل مداخله های
با سطوح عالی تر ساختار شوراها ،تجزیه و تحلیل خط مبنا در تحقیق کهلر و همکارانش نشان دهندۀ تأثیر مثبت
ِ
مجمع های انکشافی ولسوالی بر برداشت ها از پاسخگویی ادارۀ ولسوالی است 118.با همه اینها و با در نظر داشت این که تجزیه و
تحلیل خط مبنا در تحقیق یادشده رصف ًا  1.5الی  5سال پس از آغاز اجرای پروژه صورت گرفته ،اظهارنظر در مورد تحول و تکامل
ِ
حکومتداری مرتبط با مجمع های انکشافی ولسوالی دشوار است :معلوم نیست که این پیامدها نیرومند می شوند و دوام می
پیامدهای
آورند یا ،هامن طور که بیت و همکارانش در خصوص شوراهای انکشافی محلی بیان داشته اند« ،ناپدید می شوند»119.
در حال حارض ،خالءهای قابل توجه ای در شناختام از تعامل میان ساختار شوراها و پیامدهای حکومتداری وجود دارد .او ً
ال ،به نظر می رسد
که ارزیابی های دقیق از تأثیرات شوراهای انکشافی محلی بر حکومتداری در سال  2011پس از اجرای اولین دور از متویل برنامۀ همبستگی
ملی در قریه ِ
های شامل رسوی« ،متوقف» شده است .در رابطه با مجمع های انکشافی ولسوالی ،تازه ترین مطالعه متکی به داده های سال
 2012است 120.بنابراین ،سؤال این است که آیا تداوم رابطه با ساختار شوراها (در شکل ارائه کمک های بیشرت برنامۀ همبستگی ملی یا برگزاری
مجددانتخابات) به نهادینه شدن بیشرت این ساختار و تحکیم پیامدهای حکومتداری کمک خواهد کرد یا نه .ثانی ًا ،خالء دیگر در فهم ما از
ساختار شوراها به بررسی ادغام یا یکپارچگی در این ساختار مربوط می شود .آثار منترشۀ فوق الذکر به بررسی پیامدهای مربوط به شوراهای
کلیت ساختار شوراها را نادیده می گیرند .عالوه بر این ،مطالعاتی که تاکنون
انکشافی محلی یا مجمع های انکشافی ولسوالی می پردازند ،اما ّ
منترش شده ،به بررسی مسائلی از قبیل خدمات عامه ،رفع منازعه و فساد اداری در زمینۀ حکومتداری نپرداخته اند.

نهایت ًا ،تا جایی که ما می دانیم ،هیچ مطالعه ای تا اکنون نحوۀ ارتباط پیامدهای حکومتداری را با زمینه های مشخص 121نظیر
دورافتادگی و وضع امنیتی ساحات بررسی نکرده است .آثار قبلی کهلر و همکارانش شش ناحیۀ حکومتداری 122را شناسایی کرده
که در آن حکومتداری به وسیلۀ بازیگران مختلف به راه های مختلف و در حدود مختلف ارائه می شود 123.برای مثال ،ممکن است
بازیگر اصلی حکومتداری در این نواحی حکومتداری دولت ،فرماندهان جهادی یا شورشیان باشد یا ممکن است ساحه خودمختار
باشد یا مورد مناقشۀ دولت و شورشیان قرار داشته باشد .نکتۀ مهم این است که این نواحی حکومتداری با پیامدهای متفاوتی (و
از نظر آماری معناداری) در خصوص شاخص های مشخص حکومتداری مرتبط هستند 124.منطبق کردن مداخله های انکشافی با
زمینۀ محلی مشخصی که این مداخله ها در آن به اجرا گذاشته می شوند ،اکنون بیش از پیش در مباحثات فعاالن عرصۀ انکشاف
به هدف کاربرد آن در طرح پروژه ها مطرح می شود 125.با این وجود ،چگونگی طرح و اجرای چنین پروژه هایی و شواهدی که بر
مبنای آن بتوان برنامه ریزی زمینه محور 126را انجام داد ،کامکان روشن نیست.
 117بیت و سایرین« ،برنامۀ همبستگی ملی».

 118کهلر و سایرین« ،ارزیابی تأثیرات با کاربرد روش های مختلط».
 119بیت و سایرین« ،برنامۀ همبستگی ملی»

 120کهلر و سایرین« ،ارزیابی تأثیرات با کاربرد روش های مختلط».

121
122

specific contexts

governance zones

 123یان کهلر« ،نظم اجتامعی در درون و فراتر از سایۀ سلسله مراتب :الگوهای حکومتداری در افغانستان» (مقالۀ کاری  ،33بخش حکومتداری مرکز همکاری های تحقیقاتی،)2012 ،
(index.html/http://www.sfb-governance.de/publikationen/working_papers/wp33دسرتسی در تاریخ  31می )2016؛ یان کهلر ،کریستوف گوستونی و یان بوهنکه،
«منازعه و ثبات در افغانستان :رویکردهای روش شناختی» (ارائه به نشستی تحت عنوان «خشونت ،مواد مخدر و حکومتداری :رویکردی تطبیقی به امنیت مکزیک» ،استانفورد 4 ،اکترب ،)2011
(StabilityConflict_Final_FINAL_Koehler_Gosztonyi_Boehnke.pdf_20130513//http://fsi.stanford.edu/sites/default/files/evnts/mediaدسرتسی در تاریخ 5
جنوری .)2016
 124کهلر و سایرین« ،منازعه و ثبات در افغانستان».

 125برای مثال ،نگاه کنید به «ظرفیت های ادارۀ همکاری های بین املللی آملان ( )GIZدر زمینه های پاسخ به حاالت اضطرار و پروژه های بازسازی» ،ادارۀ همکاری های بین املللی آملان،
( en-factsheet-overview-infrastr-emerg-resp.pdf-https://www.giz.de/nothilfe/de/downloads/giz2014 ،2014دسرتسی در تاریخ  31می .)2016
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2 22 2رسیدگی به خالءها
در ادامه ،ما به رسیدگی به خالءهای موجود در دانش پیرامون نحوۀ ارتباط ساختار شوراها با پیامدهای حکومتداری خواهیم
پرداخت .ما امیدوارم که با رسیدگی به این خالءها به درک و شناخت بهرتی از چند و چون کمک ساختار شوراها به بهبود
حکومتداری و خدمت رسانی در مناطق روستایی افغانستان نائل آییم .ما خالءهای شناسایی شده را از سه دیدگاه بررسی خواهیم
کرد که در سؤاالت ارشادی تحقیق ما در زیر خالصه می شوند:
•

محلی فعال تر با برداشت های بهرتی از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی مرتبط هستند؟
•آیا شوراهای انکشافی
ِ

•

•آیا نتایج مشاهده شدۀ حکومتداری که با ساختار شوراها مرتبط هستند ،به زمینه های مشخصی محدود می شوند یا در
زمینه های مختلفی بروز می کنند؟

•

ِ
همکاری) بهرت سه سطح ساختار شوراها (شوراهای انکشافی محلی ،شوراهای
یکپارچگی (روابط و
•آیا ادغام یا
ِ
انکشافی سطح کلسرت و مجمع های انکشافی ولسوالی) با برداشت های بهرتی از حکومتداری در سطوح قریه و
ولسوالی مرتبط هستند؟

3 33 3داده ها و رویکرد

ما این پرسش ها را با استفاده از داده هایی که از یک رسوی در شامل رشق افغانستان در سال های  2015-2014گردآوری شده
اند ،بررسی خواهیم کرد .این تحقیق به وسیلۀ یان کهلر و کریستوف گوستونی در  25ولسوالی واقع در شامل رشق افغانستان انجام
کمی بیش از  5000پاسخ دهنده کار
شد و در مجموع  253اجتامع روستایی را تحت پوشش قرار داد 127.در این تحقیق از رسوی ّ
تاریخی قریه ها ،کلسرتهای قریه ها و ولسوالی های شامل در
گرفته شد .تألیف معلومات دموگرافیک ،سیاسی ،حکومتداری و
ِ
کمی بودند.
مکمل رسوی ّ
تحقیق و انجام مصاحبه های کیفی گسرتدهّ ،

ما سؤاالت تحقیق را در ابتدا به واسطۀ تجزیه و تحلیل آمار توصیفی 128و نحوۀ ارزیابی پاسخ دهندگان در  25ولسوالی از ویژگی
های مختلف حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی بررسی کردیم .سپس ،ما از تجزیه و تحلیل رگرسیون 129برای درک ارتباط
معین ساختار شوراها با پیامدهای نسبت ًا بهرت یا بدتر در مقایسه با میانگین ها یا حداوسطهای رسوی که در آمار توصیفی
ویژگی های ّ
ارائه می شوند ،استفاده کردیم .به صورت مشخص ،ما می خواستیم تأثیر فعال بودن شوراهای انکشافی محلی و ادغام آنها در
سطوح عالی تر ساختار شوراها را بر برداشت ها از حکومتداری درک کنیم.
در رابطه با آخرین سؤال تحقیق – رویکرد زمینه محور – ،ما زیرمجموعه هایی را مبتنی بر معیارهای مشخص (نظیر امنیت،
ولسوالی شامل در رسوی ایجاد کردیم و به بررسی این مسئله پرداختیم
دورافتادگی جغرافیایی و ساحات اکولوژیکی) در مورد 25
ِ
که آیا ویژگی های یادشده ساختار شوراها (یعنی فعال بودن شوراهای انکشافی محلی و ادغام آنها در سطوح باالتر این ساختار)
به نتایج متفاوتی در زیرمجموعه های متفاوت منجر می شوند یا خیر.

 127ما از پروژۀ  C9مرکز همکاری های تحقیقاتی «حکومتداری در ساحات متأثر از حاکمیت ملی محدود» ( )SFB700که از سوی بنیاد تحقیقات آملان ( )DFGمتویل می شود ،به خاطر حامیت
از این تحقیق تشکر می کنیم؛ رسوی به وسیلۀ سازمان تحقیق و دادخواهی حقوق برش افغانستان ( )AHRRAOزیر نظر نویسندگان این نرشیه انجام شد.
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7نتایج تجربی

1 11 1آمار توصیفی

ما در این بخش به اختصار برداشت ها از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی را مورد بحث قرار می دهیم .هامن گونه که شکل
 2در زیر نشان می دهد ،حکومتداری در سطح قریه در شامل رشق افغانستان بر مبنای ارزیابی پاسخ دهندگان افغانِ ساکن در
قریه ها عموم ًا خوب است .هامن طور که قب ً
ال در شکل  1در باال دیده شد ،شوراهای انکشافی محلی به بخش مستحکمی از
حکومتداری در سطح قریه در این ساحه از کشور تبدیل شده اند .به همین ترتیب 72 ،درصد از پاسخ دهندگان ،رئیس شورا (رئیس
شورای انکشافی محلی) را به عنوان مقتدرترین شخص در قریه ارزیابی کردند 130،حال آن که همین درصد از پاسخ دهندگان
( )%72همچنین باور داشتند که تصمیم های این شورا با منافع عامه (و نه با منافع تعداد اندکی از خانوارهای بانفوذ) همسو بوده
است .در فرجام ،رفع منازعه به وسیلۀ شورای انکشافی محلی مورد ارزیابی نسبت ًا مثبت قرار گرفته است 33 :و  32درصد از پاسخ
دهندگان به ترتیب معتقد بودند که این شورا همواره یا اغلب ًا منازعات را به طور عادالنه رفع کرده است.
شکل  :2برداشت ها از حکومتداری در سطح قریه
منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻮرا از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﻪ

ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﻗﺮﯾﻪ
١٠٠٪

٨٠٪

١٢٪

٤٠٪

٤٠٪

٧١٪

٢٠٪
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا

ﺑﺰرﮔﺎن

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن

٧٪
٢٤٪

٨٠٪
٦٠٪

٦٠٪

٦٠٪

٠٪

١٠٠٪

١٠٠٪

٢٪
١٤٪

٨٠٪

ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن رﻓﻊ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا

٧٢٪

٤٠٪

٢٠٪

٢٠٪

٠٪

٠٪
ﺑﻠﻪ

ﺧﯿﺮ ،ﻓﻘﻂ منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎﻧﻔﻮذ

٣٢٪
٣٣٪
ﻫﻤﻮاره

اﻏﻠﺒﺎً

ﺑﻌﻀﺎً

ﻫﺮﮔﺰ

ِ
حکومتداری دولت محور در سطح ولسوالی کم تر مثبت هستند (شکل  .)3در رابطه با ادارۀ ولسوالی،
نتایج در مورد برداشت ها از
برداشت ها حاکی از آن است که منصفانه بودن حل و فصل اختالفات توسط ولسوالی به مراتب کم تر از شورای انکشافی محلی
است ،به کیفیت معارف در مکاتب نسبت ًا به دیدۀ انتقادی نگریسته می شود و تلقی می شود که پاسخگویی ادارۀ ولسوالی در سطح
بسیار پایینی قرار دارد .از منظر دولت سازی ،تنها نتیجۀ مثبت به ارزیابی پاسخ دهندگان از مقتدرترین شخص در ولسوالی مربوط
می شود 59 :درصد باور دارند که ولسوال چنین شخصی است .شامر پاسخ دهندگانی که معتقدند ولسوال مقتدرترین شخص در
سطح ولسوالی است ،طی سالیان گذشته به طور متداوم رو به افزایش بوده است و این موضوع تحکیم قدرت دولت و حضور فزایندۀ
آن را در ولسوالی ها ،به رغم گسرتش فعالیت های خشونت آمیز شورشیان ،نشان می دهد.

های شامل در آن قس ً
 130باید تأکید کرد که رسوی گروه های منتخب که به آن در شکل  1در باال اشاره شده ،از یک مطالعه دیگر اخذ شده است و ولسوالی ِ
ام از  25ولسوالی شامل در این
رسوی متفاوت هستند.
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ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن رﻓﻊ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺴﻮال

شکل :3

١٠٠٪
٨٠٪
٤٠٪
٠٪

٤٠٪

اﻏﻠﺒﺎً

ﻫﻤﻮاره

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ادارۀ وﻟﺴﻮاﻟﯽ

١٠٠٪
٨٠٪

٣٩٪

٤٠٪

٢٩٪

٦٠٪

٣٨٪

٢٠٪

٩٪
٨٪
ﺑﻌﻀﺎً

٣٪
٦٪
١٢٪

٦٠٪

٤٥٪

٢٠٪

١٠٠٪
٨٠٪

٢١٪

٦٠٪

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﺎرف

ﻫﺮﮔﺰ

١٩٪

٠٪
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب

١٠٠٪
٨٠٪
٦٠٪
٤٠٪
٢٠٪

ﺧﻮب

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺪ

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ

ِ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ

ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ در وﻟﺴﻮاﻟﯽ
٢٣٪
٥٩٪

٢٠٪
٢١٪
٤٪
٠٪
٠٪
٢٪
ﻣﮑﺮرا ً
ﻫﻤﻮاره
دﯾﮕﺮان
وﻟﺴﻮال
ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﻌﻀﺎً
چندمتغیری
رگرسیون
شوراها بر حکومتداری با کاربرد
ﻧﺪرﺗﺎًساختار
تحلیل تأثیرات
2 22 2تجزیه و
ِ
محلی بیشرت فعال و
تأثیرگذاری شوراهای انکشافی
ما در این بخش از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیری برای بررسی نحوه
ِ
کارا و بهرت ادغام یافته در ساختار شوراها بر برداشت ها از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی استفاده می کنیم .مقصود از
این تجزیه و تحلیل ،دستیابی به دو هدف در رابطه با سؤاالت تحقیق است .او ً
ال ،ما می خواهیم بررسی کنیم که آیا یک رابطۀ
به لحاظ آماری معنادار در بین کیفیت ساختار شوراها و برداشت ها از حکومتداری پس از کنرتول سایر عواملی که ممکن است از
لحاظ تئوریک بر این برداشت ها تأثیر بگذارند ،وجود دارد یا نه .ثانی ًا ،در صورتی که موجودیت یک رابطۀ به لحاظ آماری معنادار
در بین ویژگی های ساختار شوراها و برداشت ها از حکومتداری در تجزیه و تحلیل ما تأیید شود ،ما سعی می کنیم تا نیرومندی131
و جهت 132چنین رابطه ای را درک کنیم.

دو مجموعه از ُم ِدل های رگرسیون 133بر طبق اهداف پژوهشی ما طرح شدند .اولین مجموعه از مدل های رگرسیون ،فعال (کارا)
بودن شوراهای انکشافی
محلی شامل در رسوی را به عنوان پیش بینی کننده کلیدی( 134متغیر مستقل) مد نظر قرار می دهد و
ِ
چگونگی اثرگذاری این متغیر بر برداشت ها از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی – متغیرهای وابسته – را بررسی می کند (شکل
های  4و  .)5مدل های رگرسیون دو متغیر مستقل کلیدیِمضاعف – تکرار انتخابات شوراهای انکشافی محلی و ارائه دومین دور از
متویل برنامۀ همبستگی ملی – و شامر زیادی از متغیرهای مداخله گر 135را کنرتول می کنند.

131
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شکل  :4مدل تأثیرات که رابطۀ میان فعالیت شوراهای انکشافی محلی و برداشت ها از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی را
متغیرهای باربط از لحاظ تئوریک  ،این مدل دو متغیر مستقل کلیدی مضاعف
نشان می دهد .عالوه بر شامر قابل توجه ای از دیگر
ِ
– یعنی تکرار انتخابات شوراهای انکشافی محلی و توزیع دور دوم کمک های برنامۀ همبستگی ملی – را هم کنرتول می کند.

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻠﯿﺪی

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ )ﮐﻨﱰول(

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ/ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﻮراﻫﺎ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری در ﺳﻄﺢ ﻗﺮﯾﻪ

ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ

ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری در ﺳﻄﺢ وﻟﺴﻮاﻟﯽ

درﯾﺎﻓﺖ دوﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ
 ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ از وﺿﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﻮﻣﯿﺖ -ارزش ﻫﺎی ﻣﺪرن

 دوراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺣﻀﻮر ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﻗﺮﯾﻪ -ﻏﯿﺮه

دومین مدل رگرسیون نیز به همین منوال است ،اما متغیر مستقل کلیدی (پیش بینی کننده) آن به ادغام یا یکپارچگی ساختار
شوراها به عنوان یک ُک ّل مربوط می شود (شکل  .)5ما بار دیگر برداشت ها از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی و نحوۀ تغییر
این برداشت ها در اثر کارکرد ساختار شوراها را بررسی می کنیم.
شکل  :5مدل تأثیرات که رابطۀ میان یکپارچگی ساختار شوراها (شاخص کارایی شوراها) و برداشت ها از
حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی را نشان می دهد .این مدل به استثنای شاخص کلیدی «یکپارچگی ساختار
شوراها» در دیگر موارد همسان مدل قبلی است .ما این تفاوت را با تغییر رنگ برجسته کرده ایم.

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻠﯿﺪی

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ )ﮐﻨﱰول(

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻮراﻫﺎ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری در ﺳﻄﺢ ﻗﺮﯾﻪ

ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ

ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری در ﺳﻄﺢ وﻟﺴﻮاﻟﯽ

درﯾﺎﻓﺖ دوﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ
 ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ از وﺿﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﻮﻣﯿﺖ -ارزش ﻫﺎی ﻣﺪرن

 دوراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺣﻀﻮر ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﻗﺮﯾﻪ -ﻏﯿﺮه

ادامه این نرشیه به این رشح خواهد بود .در ابتدا ما متغیرهای وابسته ( )Pending Variablesیعنی برداشت ها از حکومتداری را
توصیف می کنیم که بنا بر فرضیات ما باید متأثر از کارکرد خوب یا ضعیف ساختار شوراها باشند .سپس ما متغیرهای مستقل کلیدی
را رشح می دهیم که به ویژگی های ساختار شوراها (فعالیت شوراهای انکشافی محلی و ادغام یا یکپارچگی ساختار شوراها)
مربوط می شوند .هامن طور که قب ً
ال ذکر شد ،انتظار ما این است که این متغیرهای مستقل ،پیش بینی کنندۀ متغیرهای وابسته
(برداشت ها از حکومتداری) باشند .به تعقیب بحث پیرامون متغیرهای وابسته و مستقل ،ما نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون را ارائه
می دهیم .فهرست جامعی از متغیرهای کنرتول و جزئیات درباره نحوه ساخت متغیرهای وابسته ،مستقل و کنرتول در ضمیمۀ 1
درج شده و قابل دسرتسی است.

حکومتداری محلی در افغانستان
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

متغیرهای وابسته ()Depending Variables
کمی) برای ارزیابی کیفیت حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی گزینش
در مجموع هفت متغیر (همگی مبتنی بر سؤاالت رسوی ّ
شدند .این هفت شاخص ،متغیرهای وابسته را تشکیل می دهند .از جمله این هفت شاخص ،سه تای آنها به سطح قریه مربوط
می شوند:
•
•

•مقتدرترین شخص در قریه :رئیس شورا (رئیس شورای انکشافی محلی) به عنوان مقتدرترین شخص در قریه نگریسته
می شود؛ این شاخصی برای تحکیم اقتدا ِر همسو با دولت پنداشته می شود.
•تطابق تصمیم های شورا با منافع عامه :تصمیم های شورای انکشافی محلی با منافع عامه منطبق هستند؛ این
شاخص نشان دهندۀ میزان منایندگی شورای انکشافی محلی از منافع متام اجتامع است ،نه فقط از منافع گروه های
بانفوذ و قدرمتند ساکن در قریه.

•

•عادالنه بودن رفع منازعات توسط شورای انکشافی محلی :برداشت ها از منصفانه بودن حل و فصل اختالفات از سوی
شورای انکشافی محلی؛ حل تعارضات محلی یک کارکرد عمدۀ حکومتداری است که شوراهای انکشافی محلی در
رابطه با آن آموزش های گسرتده ای دریافت کرده اند .بنابراین ،این شاخص دربرگیرندۀ یک کارکرد حکومتداری است
که برای حفظ ثبات محلی الزم است.

•

•مقتدرترین شخص در ولسوالی :یک شاخص ترکیبی که در آن ولسوال یا فرمانده پولیس ولسوالی به عنوان مقتدرترین
شخص در ولسوالی نگریسته می شود؛ ولسوال و فرمانده پولیس ولسوالی مهم ترین منایندگان حکومت در سطح
ولسوالی هستند .بنابراین ،ما این امر را شاخصی برای تحکیم اقتدار حکومت می دانیم.

•

•برداشت ها از پاسخگویی ادارۀ ولسوالی به نیازمندی های اجتامع :پاسخ ها به این سؤال رسوی که آیا ولسوال به
مسائل و مشکالت قریه ها می اندیشد یا خیر؛ این پرسش شاخصی برای مرشوعیت نتایج کارکرد دولت انگاشته شد.

در سطح ولسوالی ،چهار شاخص کلیدی (متغیر مستقل) حکومتداری را پیش بینی می کنند:

•

•

•برداشت ها از عادالنه بودن رفع منازعات :فهرستی از  21بازیگر/نهاد متفاوت در سطح ولسوالی (توأم با گزینه
«دیگران») در یکی از سؤاالت رسوی ارائه و از پاسخ دهندگان خواسته شد تا درجۀ نگاه خود به این بازیگران/نهادها
کالس پنهان ()LCA
به عنوان میانجی گران «عادل» در حل و فصل اختالفات را مشخص کنند .از تجزیه و تحلیل
ِ
در رابطه با فهرستی از  11بازیگر/نهاد مهم برای درک الگوهای پاسخ دهی کار گرفته شد 136.کالس  3در  LCAبرای
تجزیه و تحلیل رگرسیون گزینش شد ،زیرا مالحظه شد که اعضای این کالس ( %23از متام منونه) عموم ًا دیدگاه
مثبتی در مورد حل و فصل اختالفات در سطح قریه و از جانب دولت دارند .بنابراینُ ،ک ِد ظاهری 1 137برای عضویت
در این کالس و  0برای غیر آن در رابطه با این متغیر در نظر گرفته شد.

•کیفیت خدمات صحی و معارف (شاخص ترکیبی) :این شاخص پاسخ ها را در مورد ارزیابی خدمات صحی و آموزشی
ترکیب می کند .هم صحت و هم معارف از جمله خدمات عامۀ رضوری هستند که از سوی دولت ارائه می شوند.
معین نتایج کارکرد حکومت می دانیم ،زیرا حکومت افغانستان مسئول ارائه خدمات
ما این امور را شاخص عینی و ّ
مهم صحت و معارف است.
اساسی و ِ

کالس پنهان ( )latent class analysis, LCAیک روش آماری است که از آن برای شناسایی زیرگروه های مشاهده نشده یا «پنهان» در یک جامعۀ آماری با استفاده
 136تجزیه و تحلیل
ِ
از متغیرها یا رفتارهای مشاهده شده ،کار گرفته می شود .برای مثال ،ما در منونه آماری خود می خواستیم پاسخ دهندگان را بر اساس درجۀ رضایت شان از حل و فصل اختالفات توسط  11بازیگر
مختلف (مث ً
ال کالن ها ،شورای انکشافی محلی ،ولسوال ،قضات ،طالبان) در کالس ها یا گروه های مختلفی دسته بندی کنیم .میزان رضایت آنها از طریق ارزیابی شان از عادالنه بودن رفع
منازعات توسط این بازیگران مشاهده شد؛ یعنی این که آیا این بازیگران ،بر مبنای ارزیابی پاسخ دهندگان« ،همواره»« ،اغلب ًا»« ،بعض ًا»« ،ندرت ًا» یا «هرگز» اختالفات را عادالنه و منصفانه حل
و فصل می کنند یا خیر .تجزیه و تحلیل کالس پنهان به شناسایی دسته ها یا گروه هایی از افرادی که رفع منازعات را به طور همسان ارزیابی می کنند ،یاری می رساند .در تحقیق ما ،تجزیه و
تحلیل کالس پنهان هفت کالس یا گروه مختلف را شناسایی کرد :برای مثال ،یک گروه (کالس  )5نظری نسبت ًا انتقادی به حل و فصل اختالفات در سطح محلی داشت و به شدت منتقد انجام
چنین کاری از سوی دولت بود؛ یک گروه دوم (کالس  )6رفع مخاصامت در سطح محلی را می پذیرفت ،اما نظری راجع به انجام این کار از جانب دولت نداشت (پاسخ های «منی دانم»)؛ یک
گروه سوم (کالس  )3دیدگاهی مثبت راجع به حل و فصل منازعات در سطح محلی داشت و انجام چنین کاری به وسیله دولت را می پذیرفت (گرچه با اشتیاق کم تری در مقایسه با رفع اختالفات
به صورت محلی) .عالوه بر این ،تجزیه و تحلیل کالس پنهان ما را قادر می سازد تا معلوماتی را در خصوص اندازه کالس یا گروه مشخصی از افراد در منونۀ تحقیق از طریق قرار دادن پاسخ
معین ،کسب کنیم .در تحقیق ما ،از جمله هفت کالس یا گروه شناسایی شده در تجزیه و تحلیل کالس پنهان ،کالس  3با  1229پاسخ دهنده دومین
دهندگان همسان در یک کالس یا گروه ّ
گروه بزرگ ،کالس  5با  860پاسخ دهنده سومین گروه بزرگ و کالس  6با  573پاسخ دهنده پنجمین گروه بزرگ بودند .تجزیه و تحلیل کالس پنهان در درک الگوهای رفتاری پیچیده و غامض
ِ
(مبتنی بر پاسخ های رسوی) به منظور شناسایی زیرگروه ِ
ذیربط مشخص ،کاربرد دارد .برای تبیین مفصل روش تجزیه و تحلیل کالس پنهان ،نگاه کنید به زورچر و سایرین« ،بازبینی راهربدی
های
وضعیت افغانستان».29 ،
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متغیرهای مستقل()Independent Variables
ما همه مدل ها برای متغیرهای وابسته را با مجموعه ای از متغیرهای مستقل که مبتنی بر مبنای تئوریک مندرج در مدل های
تأثیرات (شکل های  4و  )5هستند ،مشخص می کنیم .ما در منت این نرشیه فقط چهار متغیر مستقل کلیدی را رشح می دهیم
که قصد داریم اثرات آنها را بر برداشت ها از حکومتداری درک مناییم (نگاه کنید به فهرست مفصل متغیرهای کنرتول در ضمیمۀ
 .)1ما در زیر به توضیح این متغیرها و ارائۀ منطق خود در مالحظه آنها به عنوان متغیرهای مستقل کلیدی می پردازیم.
فعالیت شوراهای انکشافی محلی :ما تجزیه و تحلیل خود را با شوراهای انکشافی محلی به عنوان اساسی ترین ،قدیمی ترین
و کاراترین جزء ساختار شوراها آغاز می کنیم .شوراهای انکشافی محلی عالوه بر وظایف خود در حوزه انکشاف به انجام امور
حکومتداری در سطح قریه نیز می پردازند 138.افزون بر این ،این شوراها به طور فزاینده ای نقش منایندگی از اجتامع نزد جهان
بیرون را کسب کرده اند و رس ً
ام از رهگذر ادغام در ساختار شوراها به دولت در سطح ولسوالی دسرتسی دارند .از دید اجتامع ،این
شوراها به واسطۀ رابطه شان با دنیای بیرون به طور عام و با ادارۀ ولسوالی به صورت خاص ممکن است سه کارکرد را اجرا کنند:
منتقل کردن کردن نیازها و مشکالت اجتامع به ادارۀ ولسوالی و نتیجت ًا تأثیرگذاری بر کیفیت حکومتداری دولت در سطح ولسوالی
ِ
ارتباط – بهرت یا بدتر – با
یا دست کم اثرگذاری بر برداشت ها از این نوع حکومتداری؛ کمک به ادارۀ دولتی در دسرتسی و برقراری
قریه ها؛ و نهایت ًا ،ایفای نقش میانجی گر و توضیح «دولت» به اهالی قریه ها.
برای درک نحوۀ تأثیرگذاری شوراهای انکشافی محلی بر برداشت ها از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی ،ما در ابتدا
محلی فعالی که
محلی شامل در رسوی را بنا بر کارایی شان ُکدگذاری کردیم )1( :شوراهای انکشافی
همه شوراهای انکشافی
ِ
ِ
ً
ِ
ِ
شوراهای قسام فعال
شوراهای با فعالیت متوسط و عدم تغییر در تأثیرگذاری شان؛ و ()3
تأثیرگذاری شان رو به افزایش است؛ ()2
محلی شامل در رسوی را بر مبنای خودارزیابی139
یا غیرفعالی که تأثیرگذاری شان رو به کاهش بوده است .ما شوراهای انکشافی
ِ
منایندگان این شوراها که با آنها در چهارچوب تهیه منایه های قریه 140مصاحبه شده بود ،کدگذاری کردیم .منایه های قریه در واقع
مصاحبه های کیفی عمیق با منایندگان همه قریه ِ
های شامل در رسوی هستند که حاوی معلومات پس منظری در مورد مسائلی
نظیر دموگرافی ،اقتصاد ،آموزش و تحصیل ،روابط با دولت ،امنیت و ادغام اجتامعات ساکن در این قریه ها در ساختار شوراها
می باشند.
بر مبنای دسته بندی فوق الذک ِر شوراهای انکشافی محلی نظر به درجۀ فعالیت این شوراها ،ما سه زیرمجموعه از قریه ِ
های شامل
در رسوی را به منظور بررسی تفاوت ها در نحوه برداشت از حکومتداری در قریه ِ
محلی با کارایی
های دارای شوراهای انکشافی
ِ
بهرت (فعال تر) یا کارایی بدتر (کم تر فعال یا غیرفعال) ایجاد کردیم .ما در ابتدا برداشت ها از حکومتداری در سطح قریه را مورد
مالحظه قرار می دهیم و متعاقب ًا حکومتداری در سطح ولسوالی را به بحث می گیریم .انتظار عمومی ما این است که به هامن
پیامنه که نهاد حکومتداری محلی (شورای انکشافی محلی) فعال تر و کاراتر باشد ،به هامن پیامنه برداشت پاسخ دهندگان از
حکومتداری محلی مساعدتر و بهرت خواهد بود.
ِ
ِ
حکومتداری همسو با
تأثیرگذاری مطلوب شوراهای انکشافی محلی بر برداشت ها از
شاخص کارایی شوراها :141ما تا حال نحوه
دولت در سطوح قریه و ولسوالی را مورد مالحظه قرار داده ایم .اما سایر سطوح ساختار شوراها (شوراهای انکشافی سطح کلسرت و
مجمع های انکشافی ولسوالی) چگونه بر تلقی ها در مورد حکومتداری تأثیر می گذارند؟ ما برای بررسی این پرسش ،اظهارنظرهای
محلی شامل در رسوی را در مورد همکاری شان با شوراهای عالی تر (شوراهای انکشافی سطح
منایندگان شوراهای انکشافی
ِ
کلسرت و مجمع های انکشافی ولسوالی) کدگذاری کردیم .رابطه ها با شوراهای انکشافی سطح کلسرت بر مبنای خودارزیابی142
رت مربوطه شان به این رشح کدگذاری شدند:
منایندگان شوراهای انکشافی محلی از همکاری با شوراهای انکشافی سطح کلس ِ
( )1اشرتاک منظم در کار شورای انکشافی سطح کلسرت؛ ( )2اشرتاک نامتداوم یا قسمی؛ و ( )3عدم همکاری یا عدم اشرتاک.
رابطه ها با مجمع های انکشافی ولسوالی بر اساس اظهارنظرهای منایندگان شوراهای انکشافی محلی در مورد آگاهی از کار مجمع
ولسوالی مربوطه شان به این رشح کدگذاری شدند )1( :آگاهی کامل از کار مجمع انکشافی ولسوالی؛ ( )2آگاهی
های انکشافی
ِ
قسمی؛ و ( )3عدم آگاهی .اشرتاک کامل در کار شورای انکشافی سطح کلسرت و آگاهی کامل از کار مجمع انکشافی ولسوالی
نشانگر ادغام خوب شورای انکشافی محلی در ساختار شوراها است ،حال آن که عدم همکاری با شورای انکشافی سطح کلسرت و
عدم آگاهی از کار مجمع انکشافی ولسوالی منایانگر ادغام ضعیف شورای انکشافی محلی در ساختار شوراها می باشد.

 138وزارت احیا و انکشاف دهات« ،برنامۀ همبستگی ملی ،مرحلۀ سوم».
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محلی شامل در
کلیت ساختار شوراها از دید شوراهای انکشافی
ِ
برای درک رابطۀ میان کیفیت حکومتداری در سطح ولسوالی و ّ
رسوی ،ما یک متغیر منفرد را برای پیش بینی کیفیت همکاری در میان سه سطح ساختار شوراها ایجاد کردیم .ما با استفاده از
تحلیل عاملی ،143سه ُبعدی را که کارایی ساختار شوراها بر اساس آن سنجش می شود ،در یک «شاخص» منفرد ترکیب کردیم که
در آن از منراتی برای اندازه گیری درجۀ کارایی ساختار شوراها به عنوان یک ّ
کل استفاده می شود.
برگزاری دومین انتخابات شوراهای انکشافی محلی :انتخابات شوراهای انکشافی محلی و تعداد دورهای متویل برنامۀ همبستگی
ملی که به وسیلۀ این شوراها اجرا شده است .انتخابات شوراهای انکشافی محلی یکی از عنارص بنیادین ساختار شوراها است .این
رسی کسب می کنند که مردان و زنان باالی سن  18سال در آن اشرتاک
شوراها صالحیت خود را از انتخابات از طریق رأی دهی ّ
می کنند .انتخابات جدید به اجتامعات امکان می دهد تا منایندگان باکفایت ،صداقتمند و باانگیزۀ شوراها را مجدد ًا انتخاب کنند
یا اعضای ناکارآمد را با منایندگان نو تبدیل کنند .از دید منایندگان شوراهای انکشافی محلی ،انتخابات اهمیت دارد ،زیرا می
تواند صالحیت جدیدی به آنها دهد یا به منایندگانی که از این کار خسته شده اند ،امکان می دهد تا این مسئولیت را به دیگران
واگذار کنند .بنابراین ،اقتدار نهایی اجتامع بر شورای انکشافی محلی به واسطۀ انتخابات مجدد ًا تصدیق می شود .انتخابات نوین
ِ
انباشت دانش،
همچنین ممکن است به آنچه فاگه و پوشل «یادگیری اجتامعی» می نامند ،منجر شود – یعنی «یادگیری از رهگذر
هنجارها ،رویه ها و اعتامد دسته جمعی گروه های رأی دهندگان» 144.یادگیری اجتامعی قاعدت ًا به معنای یادگیری از طریق سهم
گیری در رویه های دموکراتیک است و چنین رویه هایی در گسرتۀ سیاست محلی به وضوح آشکار است .برای مثال ،اهالی قریه
ها می توانند با سهم گیری یا تأثیرپذیری مستقیم از فعالیت های شوراهای انکشافی محلی به درک و شناخت فزاینده ای از افرادی
دست یابند که برای اجرای وظایف این شوراها ُاص ُلح هستند.
بنابراین ،فرض ما این است که تکرار انتخابات شوراهای انکشافی محلی یک عامل حیاتی است که به کارایی بهرت این شوراها
کمک می کند و به پیامدهای بهرت حکومتداری (و نهایت ًا برداشت های مثبت تر از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی) می
انجامد .از آنجایی که دور دوم انتخابات شوراهای انکشافی محلی در  30قریۀ مربوط به نُه ولسوالی مختلف از جمله  246قریۀ
شامل در رسوی ( %12.2از متام منونه) برگزار نشده بود 145،ما می توانیم نحوۀ تفاوت برداشت ها از حکومتداری محلی را در
اجتامعاتی که شاهد یک یا بیشرت از یک دور انتخابات شوراها بوده اند ،مقایسه کنیم .بنابراین ،ما قریه ِ
های شامل در رسوی را
بنا بر برگزاری یک ( )1یا دو ( )2دور انتخابات کدگذاری کردیم .سپس ما برداشت ها از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی را
در مورد این دو زیرمجموعه از اجتامعات مقایسه کردیم.
دومین بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی :چون وظیفۀ اصلی شوراهای انکشافی محلی اجرای پروژه های انکشافی برنامۀ همبستگی
ملی است ،ما می خواستیم بفهمیم که آیا تکرار اشرتاک در دورهای متویل برنامۀ همبستگی ملی و اجرای پروژه های مربوط
به این برنامه بر برداشت ها از حکومتداری تأثیر می گذارد یا خیر .در واقع ،ظرفیت یک شورای انکشافی محلی در اجرای پروژه
های برنامۀ همبستگی ملی ممکن است مرشوعیت شورا را در انظار عامه و در نتیجه اقتدار آن را افزایش دهد ،علت وجودی146
شورا را حفظ کند ،برگزاری منظم جلسات آن را توجیه مناید و احتام ً
ال توانایی شورا را در ارائه خدمات حکومتداری غیر از انکشاف
ِ
اجتامعات شامل در رسوی نشان می دهد که شامر دورهای کمک برنامۀ همبستگی ملی (مبتنی بر
به اجتامع ارتقا دهد .بررسی
گزارش های شخصی) متفاوت است و این امر امکان مقایسه را در بین ( )1اجتامعاتی که یک دور کمک این برنامه را اجرا کرده
اند ( 76اجتامع از جمله 246؛  %30.9از کل منونه )147و ( )2اجتامعاتی که دو یا بیشرت از دو دور کمک برنامه را عملی کرده اند
( 170اجتامع؛  )%69.1میرس می سازد .باید تأکید کرد که شامر دورهای کمک برنامۀ همبستگی ملی که از جانب یک اجتامع
دریافت شده و انتخابات شورای انکشافی محلی ،مقوله های همسانی 148نیستند ،گرچه اصو ً
ال انتخابات شورای انکشافی محلی
باید قبل از توزیع کمک برنامۀ همبستگی ملی صورت گیرد149.
ِ
کلیدی مربوط به برگزاری دور دوم انتخابات شوراهای انکشافی محلی و دریافت دور دوم متویل برنامۀ
مستقل
این دو متغی ِر
ِ
ً
همبستگی ملی مشخصا به این اظهارنظر بیت و همکارانش رسیدگی می کند که دستیابی به بهبودهای پایدار در عرصۀ حکومتداری
143

factor analysis

 144ژان پل فاگه ( )Jean-Paul Faguetو کارولین پوشل (« ،)Caroline Pöschlآیا مترکززدایی برای توسعه خوب است؟» ،در آیا مترکززدایی برای توسعه خوب است؟ ،ویرایش ژان پل
فاگه و کارولین پوشل (آکسفورد :چاپخانۀ پوهنتون آکسفورد.27 ،)2015 ،

 145در رابطه با اجتامعاتی که فقط یک دور انتخابات شوراهای انکشافی محلی را برگزار کرده اند ،یک قریه در هر یک از ولسوالی های خان آباد ،دشت ارچی ،چال ،ینگی قلعه و رستاق،
سه قریه در بهارک (تخار) ،سه قریه در کشم ،نُه قریه در بغالن جدید و ده قریه در مرکز قندوز وجود دارند.
146

raison d’être

148

identical categories

ولسوالی شامل در رسوی موقعیت دارند.
 76 147شورای انکشافی محلی که دور دوم متویل برنامۀ همبستگی ملی را دریافت نکرده اند ،در  12ولسوالی از جمله 25
ِ
 149در اصول هر دور کمک برنامۀ همبستگی ملی باید با برگزاری انتخابات جدید شورای انکشافی محلی آغاز شود (نگاه کنید به مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،رئیس برنامۀ همبستگی ملی ،بلخ،
 3سپتمرب  .)2015با این حال ،مصاحبه های ما در قریه ها حاکی از آن است که این امر همواره صدق منی کند .از جمله  76اجتامعی که در آن مردم گفتند که فقط یک بودجۀ برنامۀ همبستگی
ملی را دریافت کرده اند یا اص ً
ال چنین بودجه ای را دریافت نکرده اند 25 ،اجتامع یک دور انتخابات برگزار کرده بودند ،حال آن که  51اجتامع دو دور انتخابات را راه اندازی منوده بودند .ممکن
است که این  51اجتامع اکنون منتظر تخصیص و دریافت بودجه خود باشند .بر خالف ،از جمله  170اجتامعی که دو یا بیشرت از دو بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی را دریافت کرده بودند 165 ،تای
آنها دو دور انتخابات راه اندازی کرده بودند ،حال آن که  5اجتامع گفتند که فقط یک دور انتخابات را برگزار کرده اند.
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محلی (پایین تر از سطح ولسوالی) «متکی به ارائۀ قابل پیش بینی و متداوم امکانات و خدمات عامه از سوی حکومت مرکزی»
به شوراهای انکشافی محلی است150.
فعالیت شوراهای انکشافی محلی و پیامدهای حکومتداری

151

محلی فعال
بیایید حاال به رساغ نتایج تحلیل های رگرسیون درباره فعالیت شوراهای انکشافی محلی برویم .آیا شوراهای انکشافی
ِ
تر و کاراتر به بهبود برداشت ها از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی منجر می شوند؟ هامن طور که در مدل تأثیرات نشان
داده شد ،ما عالوه بر متغیر مستقل «فعالیت شوراهای انکشافی محلی» دو متغیر دیگر را نیز مورد مالحظه قرار می دهیم که به
برگزاری دور دوم انتخابات این شوراها و دریافت بودجه دوم برنامۀ همبستگی ملی مربوط می شوند .نتایج بررسی رابطۀ میان این
سه متغیر و برداشت ها از حکومتداری در سطح قریه در جدول  1در زیر خالصه شده اند .به خاطر داشته باشیم که این جدول تنها
بخشی از نتایج را از الگوهای کام ً
ال مشخص نشان می دهند ،زیرا ارائۀ متام نتایج در اینجا به دلیل محدودیت فضا ممکن نیست.

ِ
رابطۀمثبت به لحاظ آماری معنادار در بین فعالیت شوراها و فهرست برگزیده ای از برداشت ها
هامن گونه که انتظار می رفت ،یک
152
از حکومتداری در سطح قریه دریافته شد .یک نقطه افزایش در فعالیت شورای انکشافی محلی با  14نقطۀ درصدی افزایش در
تحکیم قدرت در سطح قریه از دیدگاه حکومتداری خوب مرتبط است (سطح معنادار بودن  .)%1این بدین معنا است که به هامن
پیامنه که یک شورای انکشافی محلی فعال تر باشد ،به هامن پیامنه احتامل این که رئیس این شورا به عنوان مقتدرترین شخص
در قریه قلمداد شود ،بیشرت می شود .افزون بر این ،یک نقطه افزایش در فعالیت شورای انکشافی محلی با  6نقطۀ درصدی
افزایش در برداشت ها از عادالنه بودن رفع منازعات توسط این شورا و  4نقطۀ درصدی افزایش در باور به انطباق تصمیم های شورا
با منافع عامه مرتبط است؛ سطح معنادار بودن این نتایج  %5درصد می باشد .بنابراین ،تجزیه و تحلیل رگرسیون تا حال فرضیۀ ما
را در مورد رابطۀ میان فعالیت شوراهای انکشافی محلی و بهبود برداشت ها از حکومتداری قریه تأیید می کند .با در نظر داشت
شامر زیادی از متغیرهای کنرتول که در رگرسیون مد نظر قرار داده شده اند ،ما می توانیم اطمینان زیادی داشته باشیم که روابط
مشاهده شده نتیجه شانس و تصادف نیستند ،بلکه یک همبستگی 153واقعی را در میان متغیرها نشان می دهند.
جدول  :1فعالیت شورای انکشافی محلی و پیامدهای حکومتداری در سطح قریه
مدل 1

مدل 2

مدل 3

مقتدرترین شخص در قریه

برداشت ها از عادالنه بودن رفع
منازعات توسط شورا

انطباق تصامیم شورا با منافع
عامه

***0.143

**0.0626

**0.0396

()0.0305

()0.0279

()0.0124

0.0283

0.0293

0.0303-

()0.0805

()0.0563

()0.0211

0.0935

*0.150-

0.0440

()0.0948

()0.0864

()0.0329

مشاهده ها

4,383

4,273

4,383

تفاوت رضیب تعیینR-squared ،

0.169

0.207

متغیرها

ِ
شورای با تأثیرگذاری فزاینده

دومین بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی#

دومین انتخابات شورا+

یادداشت :تجزیه و تحلیل با کاربرد داده های رسوی 2015-2014؛ مدل های  1و  2از رگرسیون کم ترین توان های دوم عادی ( )OLSاستفاده می کنند؛ مدل
 3از رگرسیون لوژستیکی (تأثیرات حاشیه ای میانگین یا حداوسط) استفاده می کند؛ خطاهای کلسرتشده استوار در سطح قریه در داخل پرانتز؛ *** * ،** ،سطوح
معنادار بودن را به ترتیب در  %5 ،%1و  %10نشان می دهند؛ #مقولۀ مرجع/مبنا برای این متغیر «یک دور انتخابات شورای انکشافی محلی» است؛ +مقولۀ مرجع/مبنا
برای این متغیر «دریافت یک بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی» است( .برای جزئیات بیشرت در خصوص ِمتُدولوژی ،به ضمیمه  2نگاه کنید).

 150بیت و سایرین« ،برنامۀ همبستگی ملی».316 ،
 151بیت و سایرین« ،برنامۀ همبستگی ملی».316 ،
)percentile point (pp 152
153

correlation
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در رابطه با دو متغیر مستقل کلیدی دیگر – تکرار انتخابات شوراهای انکشافی محلی و دورهای متویل برنامۀ همبستگی ملی
– ،فقط یک رابطۀ معنادار (سطح معنادار بودن  )%10وجود دارد :تدویر دومین انتخابات شورای انکشافی محلی (در مقایسه با
برگزاری تنها یک دور انتخابات) با  15نقطۀ درصدی کاهش در برداشت ها از عادالنه بودن حل و فصل اختالفات توسط این شورا
اجتامع ساکن در قریه توسط
مرتبط است .این مسئله می تواند حاکی از آن باشد که حتی انتخابات دقیقی که پیش از برگزاری آن
ِ
مؤسسات همکار در این رابطه بسیج شده باشند و خود اجتامع آن را عم ً
ال برگزار کرده باشد ،به تنش ها و شکاف های مشخصی
در درون اجتامع می انجامد .با این وجود ،این واقعیت که چنین رابطه ای در رابطه با دریافت بودجۀ دوم برنامۀ همبستگی ملی
یافت نگردید ،نشان می دهد که این تنش ها با گذشت زمان فروکش می کند .دوره برنامۀ همبستگی ملی می تواند این وضعیت را
تبیین کند ،زیرا در مرحله اول انتخابات برگزار می شود و بودجۀ پروژه های جدید به طور تدریجی یک یا دو سال پس از برگزاری
محلی نوتشکیل ،آن پروژه های پایداری را برای عملی کردن
انتخابات و بعد از آن توزیع می شود که اجتامع و شورای انکشافی
ِ
شناسایی کرده باشند.
هیچ رابطۀ به لحاظ آماری معناداری در مورد تأثیرات فعالیت شوراهای انکشافی محلی بر سطح ولسوالی (جدول  )2وجود نداشت.
با این حال ،دو متغیر مستقل دیگر – دومین انتخابات شوراهای انکشافی محلی و دومین بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی – نشان
دهندۀ شامری از نتایج معنادار بودند .دومین انتخابات شوراهای انکشافی محلی با  12.5نقطۀ درصدی کاهش در احتاملِ تع ّلق به
کالس پاسخ دهندگانی مرتبط است که از عادالنه بودن مراجع کنونی حل و فصل منازعات در کل رضایت دارند (برای رشح مفصل
ِ
محتمل برگزاری انتخابات شوراهای انکشافی محلی را
منفی
ِ
این شاخص ،به ضمیمۀ  1نگاه کنید) .این یافته بار دیگر تأثیرات ِ
برجسته می سازد .با وجود این ،به نظر می رسد که این تأثیر در سطح ولسوالی موقتی باشد ،زیرا تأثیرات منفی محتمل با دریافت
دومین بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی از بین می رود ،زیرا دومین بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی با  10نقطۀ درصدی افزایش در احتامل
تع ّلق به کالس پاسخ دهندگانی مرتبط است که بیشرتین رضایت را از عادالنه بودن گزینه ِ
های موجو ِد رفع منازعات دارند .در رابطه
نتایج از لحاظ آماری معنادار ،دومین انتخابات شوراها با افزایش بلن ِد  28نقطۀ درصدی (سطح معنادار بودن  )%5در تحکیم
با سایر ِ
قدرت دولت مرتبط است (یعنی برداشت ها از ولسوال یا قومندان امنیه پولیس ولسوالی به عنوان مقتدرترین شخص در ولسوالی
که شاخصی برای اقتدار دولت است) .این امر همچنین با افزایش نسبت ًا زیا ِد  22نقطۀ درصدی در مورد رضایت از کیفیت خدمات
صحی و آموزشی مرتبط می باشد.
بنابراین ،ما نتیجه می گیریم که فعالیت و صالحیت شوراهای انکشافی محلی احتام ً
ال فقط بر برداشت ها از حکومتداری در سطح
قریه تأثیر می گذارد .با این حال ،ما دو مکانیزمی را شناسایی کردیم که به نظر می رسد شوراهای انکشافی محلی را در رابطه با
متصل می کنند :برگزاری انتخابات این شوراها و اجرای پروژه های مربوط به برنامۀ همبستگی ملی
حکومتداری با سطح ولسوالی ّ
(تخصیص و مرصف بودجه) .از آنجایی که دومین انتخابات شوراهای انکشافی محلی و دومین دور متویل برنامۀ همبستگی ملی
نسبت ًا به طور تصادفی در میان ولسوالی ها توزیع شده (یعنی جهت گیری 154به نفع ولسوالی های امن وجود ندارد) ،ما احتامل
«اریب متغیرهای حذف شده» 155را مطرود می دانیم .عالوه بر این ،ما همچنین از چندین متغیر کنرتول در زمینۀ امنیت مخصوص ًا
متغیرهای شامره  5 ،4 ،3و ( 15ضمیمۀ  )1استفاده می کنیم و متغیر  14مشخص ًا دورافتادگی جغرافیایی را اندازه گیری می کند که
جنبۀ عمده ای در رابطه با دسرتسی به دولت است .بنابراین ،ما بر اساس این مالحظات فرض می کنیم که این دومین انتخابات
شوراهای انکشافی محلی و دومین دور از کمک برنامۀ همبستگی ملی است که برداشت ها از حکومت در سطح ولسوالی را در
درون شوراها تغییر می دهند ،نه دسرتسی بالمانع به دولت به سبب امنیت بهرت .ما در بخش بعدی بررسی می کنیم که آیا ادغام
یا یکپارچگی بهرت ساختار شوراها می تواند همین کارکرد را در برقراری رابطۀ قریه با دولت در سطح ولسوالی داشته باشد یا نه.

154

bias

“omitted variable bias” 155
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جدول  :2فعالیت شوراهای انکشافی محلی و پیامدهای حکومتداری در سطح ولسوالی
مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

برداشت ها از عادالنه بودن
رفع منازعات (عضویت در
)LCA

مقتدرترین شخص در
ولسوالی

برداشت ها از پاسخگویی
ادارۀ ولسوالی

کیفیت خدمات صحی و
معارف (شاخص ترکیبی)

0.00801

0.0269-

0.00639-

0.0442-

()0.0149

()0.0244

()0.0411

()0.0374

**0.125-

***0.280

0.130

**0.224

()0.0447

()0.0801

()0.0967

()0.109

***0.0973

0.0140

0.0476-

0.0176

()0.0251

()0.0552

()0.0736

()0.0779

مشاهده ها

4,602

4,602

3,408

تفاوت رضیب تعیینR-squared ،

0.272

0.149

0.225

متغیرها

ِ
شورای با تأثیرگذاری فزاینده

دومین بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی#

دومین انتخابات شورا+

یادداشت :تجزیه و تحلیل با کاربرد داده های رسوی 2015-2014؛ مدل  1از رگرسیون لوژستیکی (تأثیرات حاشیه ای میانگین یا حداوسط) استفاده می کند؛ مدل
های  3 ،2و  4از رگرسیون های کم ترین توان های دوم عادی ( )OLSاستفاده می کنند؛ خطاهای کلسرتشده استوار در سطح قریه در داخل پرانتز؛ **** ،** ،
سطوح معنادار بودن را به ترتیب در  %5 ،%1و  %10نشان می دهند؛ #مقولۀ مرجع/مبنا برای این متغیر «یک دور انتخابات شورای انکشافی محلی» است؛ +مقولۀ
مرجع/مبنا برای این متغیر «دریافت یک بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی» است.

یکپارچگی سطوح مختلف ساختار شوراها و حکومتداری در سطح ولسوالی

ارتباط یکپارچگی ساختار شوراها به عنوان یک ّ
ِ
کل با برداشت ها از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی می
این بخش به نحوۀ
پردازد .ما بار دیگر از سه متغیر مستقل کلیدی استفاده می مناییم :شاخص کارایی شوراها ،دومین انتخابات شوراهای انکشافی
محلی و دومین بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی .نتایج در سطح قریه در جدول  3در زیر رشح داده شده اند.
جدول  :3کارایی شوراها و برداشت ها از حکومتداری در سطح قریه
مدل 1

مدل 2

مدل 3

رئیس شورابه عنوان مقتدرترین
شخص در قریه

برداشت ها از عادالنه بودن
رفع منازعات توسط شورا

انطباق تصامیم شورا با منافع
عامه

**0.0817

0.0528

**0.0495

()0.0462

()0.0348

()0.0167

0.0485

0.0375

0.0271-

()0.0838

()0.0545

()0.0211

0.0904

*0.154-

0.0471

()0.103

()0.0856

()0.0356

مشاهده ها

4,383

4,273

4,383

تفاوت رضیب تعیینR-squared ،

0.155

0.206

متغیرها

شاخص کارایی شوراها…
دومین بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی#

دومین انتخابات شورای انکشافی محلی+

یادداشت :تجزیه و تحلیل با کاربرد داده های رسوی 2015-2014؛ مدل های  1و  2از رگرسیون کم ترین توان های دوم عادی ( )OLSاستفاده می کنند؛ مدل
 3از رگرسیون لوژستیکی (تأثیرات حاشیه ای میانگین یا حداوسط) استفاده می کند؛ خطاهای کلسرتشده استوار در سطح قریه در داخل پرانتز؛ *** * ،** ،سطوح
معنادار بودن را به ترتیب در  %5 ،%1و  %10نشان می دهند؛  ...شاخص ترکیبی تأثیرگذاری رو به افزایش/کاهش شورای انکشافی محلی و آگاهی آن از کار شورای
انکشافی سطح کلسرت و فعالیت های مجمع انکشافی ولسوالی با کاربرد تحلیل عاملی چندحالتی؛ #مقولۀ مرجع/مبنا برای این متغیر «یک دور انتخابات شورای
انکشافی محلی» است؛ +مقولۀ مرجع/مبنا برای این متغیر «دریافت یک بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی» است.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

یک نقطه افزایش در شاخص کارایی شوراها ،یعنی افزایش تأثیرگذاری و ادغام یک شورای انکشافی محلی در شورای انکشافی
سطح کلسرت و مجمع انکشافی ولسوالی مربوطه ،به طور اوسط با  8نقطۀ درصدی افزایش در تحکیم اقتدار شورای انکشافی
محلی ،یعنی برداشت پاسخ دهندگان از رئیس این شورا به عنوان مقتدرترین شخص قریه ،مرتبط است .این مسئله همچنین با
 5نقطۀ درصدی افزایش در احتامل این که تصامیم شورا منطبق با منافع عامه (نه منافع تعداد معدودی از خانواده های بانفوذ)
تلقی شوند ،مرتبط است .تنها یک نتیجۀ به لحاظ آماری معنادار در مورد انتخابات شوراهای انکشافی محلی و بودجه های برنامۀ
همبستگی ملی وجود دارد :دومین انتخابات شوراهای انکشافی محلی با  15نقطۀ درصدی کاهش در برداشت ها از عادالنه بودن
حل و فصل اختالفات به وسیلۀ این شوراها مرتبط است.
در مورد نتایج در سطح ولسوالی (جدول  ،)4یک نقطه افزایش در شاخص کارایی شوراها به صورت اوسط با  5نقطۀ درصدی کاهش
در احتاملِ تعلق به آن دسته از پاسخ دهندگانی مرتبط است که در مجموع از گزینه های فعلی رفع مخاصامت رضایت دارند (برای
تبیین این متغیر ،به ضمیمۀ  1نگاه کنید) .این بدین معنا است که یک شورای انکشافی محلی که ادغام بهرتی در سطوح عالی
تر ساختار شوراها (شورای انکشافی سطح کلسرت و مجمع انکشافی ولسوالی) دارد ،رضایت از گزینه های موجود رفع منازعات را
کاهش می دهد .با وجود این ،این تأثیر نسبت ًا ضعیف است و سطح معنادار بودن آن رصف ًا  %10است .همچنین یک نقطه افزایش
در شاخص کارایی شوراها با  8نقطۀ درصدی کاهش در تلقی از ولسوال یا فرمانده پولیس ولسوالی به عنوان مقتدرترین شخص در
ولسوالی مرتبط است {سطح معنادار بودن  .)%10تبیین این نتایج منفی رضوری است .به نظر می رسد که این نتایج در ولسوالی
های دورافتاده (یعنی ولسوالی هایی که فاصلۀ میان مراکز آنها و رسک های آسفالت (قیر ریزی شده) اصلی تقریب ًا بیش از 30
دقیقه با موتر باشد} مشاهده شده اند .در این ولسوالی ها ،روابط کاری میان مجمع های انکشافی ولسوالی و ولسوال ها خیلی
ضعیف بوده است :ولسوال ها از اقتدار انکشافی مجمع ها آزرده شده و مجمع ها از همکاری با ولسوال ها امتناع کرده اند .روابط
کاری در میان این دو بازیگر مهم در ولسوالی های کم تر دورافتاده بهرت بود و با رابطۀ تعریف شده در پالیسی حکومتداری محلی
ادارۀ مستقل ارگان های محلی شباهت بیشرتی داشت .در واقع ،روابط کاری ضعیف در میان مجمع های انکشافی ولسوالی و
ولسوال ها می تواند برداشت ها را هم از اقتدار دولت و هم از منصفانه بودن حل و فصل اختالفات خدشه دار سازد.
جدول  :4کارایی شوراها و برداشت ها از حکومتداری در سطح ولسوالی

متغیرها

شاخص کارایی شوراها…

دومین بودجۀ برنامۀ
همبستگی ملی#

دومین انتخابات شورا+
مشاهده ها
تفاوت رضیب تعیین،
R-squared

مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

برداشت ها از عادالنه بودن رفع
منازعات (عضویت در )LCA

مقتدرترین شخص در
ولسوالی

برداشت ها از پاسخگویی
ادارۀ ولسوالی

کیفیت خدمات صحی و معارف
(شاخص ترکیبی)

*0.0368-

*0.0750-

**0.113

**0.0985

()0.0185

()0.0414

()0.0470

()0.0454

**0.120-

***0.279

0.124

**0.219

()0.0455

()0.0811

()0.0991

()0.109

***0.0985

0.0136

0.0539-

0.00678

()0.0248

()0.0540

()0.0717

()0.0791

4,602

4,602

4,602

3,408

0.281

0.154

0.227

یادداشت :تجزیه و تحلیل با کاربرد داده های رسوی 2015-2014؛ مدل  1از رگرسیون لوژستیکی (تأثیرات حاشیه ای میانگین یا حداوسط) استفاده می کند؛
مدل های  3 ،2و  4از رگرسیون های کم ترین توان های دوم عادی ( )OLSاستفاده می کنند؛ خطاهای کلسرتشده استوار در سطح قریه در داخل پرانتز؛ ***،** ،
* سطوح معنادار بودن را به ترتیب در  %5 ،%1و  %10نشان می دهند؛  ...شاخص ترکیبی تأثیرگذاری رو به افزایش/کاهش شورای انکشافی محلی و آگاهی آن از
کار شورای انکشافی سطح کلسرت و فعالیت های مجمع انکشافی ولسوالی با کاربرد تحلیل عاملی چندحالتی؛ #مقولۀ مرجع/مبنا برای این متغیر «یک دور انتخابات
شورای انکشافی محلی» است؛ +مقولۀ مرجع/مبنا برای این متغیر «دریافت یک بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی» است.

این دو نتیجه مثبت هستند و سطح معنادار بودن آنها  %5است .یک نقطه افزایش در شاخص کارایی شوراها با  11.3نقطۀ درصدی
افزایش در برداشت ها از اندیشیدن ادارۀ ولسوالی به نیازمندی های قریه مرتبط است .این نتیجه نسبت ًا قوی می باشد و معنای
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آن این است که زندگی در قریه ای که شورای انکشافی محلی آن به بهرتین وجه در ساختار شوراها مدغم شده ،با  22.6نقطۀ
درصدی افزایش در باورمندی مردم به پاسخگویی ادارۀ ولسوالی مرتبط است .به همین منوال ،یک نقطه افزایش در این شاخص
با  10نقطۀ درصدی افزایش در ارزیابی مثبت کیفیت معارف و خدمات صحی مرتبط است ( 20نقطۀ درصدی افزایش در رابطه با
شوراهای انکشافی محلی ای که به بهرتین شکل در ساختار شوراها مدغم شده اند).
نتایج در مورد دومین انتخابات شوراهای انکشافی محلی و دومین بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی مشابۀ نتایجی هستند که در
خصوص فعالیت شوراهای انکشافی محلی به مشاهده رسیده اند (جدول  .)2دومین انتخابات شوراهای انکشافی محلی (در
مقایسه با برگزاری فقط یک دور انتخابات) به طور اوسط با  12نقطۀ درصدی کاهش در احتاملِ تعلق به کالسی در  LCAمرتبط
است که بیشرتین خرسندی را از گزینه های موجود حل و فصل اختالفات دارند (سطح معنادار بودن  . )%5این موضوع همچنین با
افزایش بسیار باالی  28نقطۀ درصدی در تصورها از ولسوال یا فرمانده پولیس ولسوالی به عنوان مقتدرترین شخص در ولسوالی و
افزایش  22نقطۀ درصدی در خرسندی از خدمات صحی و معارف مرتبط است (سطح معنادار بودن این نتایج به ترتیب  %1و .)%5
تنها یک رابطۀ معنادار در مورد دریافت دومین بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی (در مقایسه با دریافت فقط یک بودجه) وجود دارد10 :
نقطۀ درصدی افزایش در تعلق به دستۀ پاسخ دهندگانی که بیشرتین خشنودی را از گزینه های کنونی رفع مخاصامت دارند .این
نتایج بار دیگر نشان می دهند که تنش ها و شکاف های ناشی از تکرار انتخابات شوراهای انکشافی محلی ماهیتی موقت دارند.

3 33 3رویکرد زمینه محور به حکومتداری محلی؟ چالش ها و استعدادهای محلی

ما تا حال نشان داده ایم که کارایی شوراهای انکشافی محلی و ادغام آنها در سطوح عالی تر ساختار شوراها بر برداشت ها از
ِ
تأثیرات (اکرث ًا مثبتی) دارند .ما در این بخش نهایی این سؤال را مطرح می کنیم که آیا این
حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی
مثبت ساختار شوراها بر تلقی ها از حکومتداری به زمینه های خاصی در سطح ولسوالی (مث ً
تأثیرات مشاهده شده و اکرث ًا ِ
ِ
ال رشایط
ِ
خاص زمینه ،قابل تعمیم هستند .به سخن دیگر ،ما این پرسش را طرح می
رشایط
از
نظر
قطع
که
این
یا
شوند
می
محدود
امنیتی)
ِ
معینی بهرت کار می کنند یا خیر .این نتایج می توانند هم برای حکومت افغانستان و هم
کنیم که آیا ساختار شوراها تحت رشایط ّ
برای سازمان های انکشافی بین املللی حائز اهمیت زیاد باشند ،زیرا نحوۀ افزایش مؤثریت مداخله ها در زمینه را نشان خواهند داد.
ِ
قلمروی تحت کنرتول یک دولت یکدست و یکرنگ امروزه یک نظریه گسرتده است ،اما خیلی قدیمی نیست.
حکومتداری جامعه در
سیاسی یکدست که بر قوانین عمومی در جوامع متنوع و ناهمگون مبتنی باشد ،اخرتاع و ابداع عرص ملت  -دولت های
حکمرانی
ِ
ِ
کنونی استیالی ملت
مدرن است .امپراتوری ها ،پادشاهی ها یا ملوک الطوایفی های ادوار پیشین که برخی از آنها حتی تا عرص
ِ
 دولت ها دوام آورده اند ،این امر را بدیهی می پنداشتند که فرمانروایی یک روند سازش پذیر با درجات مختلف مذاکره و َاشکالمتفاوت اعاملِ قدرت مرکزی بر جوامع فرمانربدار گوناگون است .رویکر ِد پیچیدن یک نسخه برای همه 156در عرصۀ حکومتداری
محلی مقدور نیست ،مگر این که فرمانروا با خطر شورش یا مهاجرت فرمانربدارانش به خارج از قلمروی حاکمیت مواجه گردد.
سلطنت افغانستان – پادشاهی قبل و بعد از تحکیم خشونت آمیز اقتدار و کوشش های تجددطلبانۀ عبدالرحامن خان و امان الله
خان – مصداق بارزی از کشمکش بر رس قدرت مرکزی بوده که در آن شکل های متفاوتی از حکومتداری محلی در بخش های
مختلف سلطنت مورد مذاکره قرار می گرفته اند 157.حتی امروزه بسیاری از دولت هایی که رس ً
ام به عنوان ملت  -دولت های واحد
و متمرکز تشکیل شده اند ،اغلب ًا فاقد ظرفیت ،ارادۀ سیاسی یا مرشوعیت داخلی (اکرث ًا ترکیبی از همه این عوامل) برای نفوذ در
درون جامعه از رهگذر قواعد و نهادهای حکومتی یکدست و همشکل هستند158.
در حال حارض حکومتداری محلی در افغانستان به راه های مختلف از سوی بازیگران مختلف و در حدود مختلف صورت می گیرد.
بر خالف نظام های فدرال یا ساختارهای فراملی ،این نتیجه از لحاظ سازمانی ّنیت و مقصود قانون اساسی نیست ،زیرا افغانستان
در قانون اساسی به عنوان یک دولت واحد و متمرکز تعریف شده است .این اوضاع و احوال در واقع نتیجۀ غیرعمدی اما قابل پیش
بینی وابستگی های مسیر تاریخی ،159از هم پاشیدگی اجتامعی ،وجود مراکز قدرت نیمه خودمختار در ساحات ،محدودیت اقتدار
ِ
قدرت مرکزی و دسرتسی محدود دولت مرکزی به ساحاتی است که عم ً
ال از سوی رقیبان مسلح اداره می شوند و آنها نه تنها حریف
حکومت ،بلکه مخالف نحوه شکل گیری دولت هم هستند .نتیجت ًا حکومتداری محلی پراکنده است ،اما دچار هرج و مرج نیست.
درک و تحلیل نحوۀ کارکرد الگوهای حکومتداری در افغانستان از این حیث مهم است که تصامیم آگاهانه ای در مورد پالیسی های
حکومتداری محلی اتخاذ شوند .با این حال ،این امر توضیحات زیادی را راجع به رویکردهایی که ممکن است بهرتین کارکرد را
ِ
حکومتداری پایین تر از سطح
تحت رشایط محلی خاص داشته باشند ،ارائه منی دهد .ممکن است عملیاتی کردن مفهوم نواحی
156

one-size-fits-all approach

 157بارنت آر .روبین (،)Barnett R. Rubinتجزیۀ افغانستان :شکل گیری و سقوط دولت در نظام بین امللل (نیوهیون :چاپخانۀ پوهنتون ییل.)2002 ،

 158یان کهلر و بوریس ویلکه (« ،)Boris Wilkeامنیت بدون وجود دولت چگونه کار می کند؟ یافته ها از شامل رشق افغانستان و پاکستان» ،در دولت از ِ
آن کیست؟ حکومتداری در مناطق
متأثر از حاکمیت ملی محدود و مستحکم ،ویرایش ماریان بایشایم ( ،)Marianne Beisheimتنیا ای .بورزل ( ،)Tanja A. Börzelفیلیپ گنشل ( )Philipp Genschelو برنارد زانگل
(( 86-55 ،)Bernard Zangelبادن-بادن :نوموس.)2011 ،
159

historical path dependencies
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ولسوالی بنا بر دو علت دشوار باشد :او ً
ال ،این الگوها از لحاظ مکانی پراکندگی زیادی دارند و ثانی ًا ،بسیاری از آنها از نظر دوره های
نسبت ًا کوتاه زمانی دستخوش تغییر و نوسان می شوند .بنابراین ،ما تصمیم گرفتیم تا مالک های باثبات تر ،اما به لحاظ جغرافیایی
باربط ،را برای بررسی پراکندگی ها در رابطۀ میان دولت و مردم معرفی کنیم .پس ما در این بخش تأثیرات ساختار شوراها بر
شاخص های حکومتداری در سطح ولسوالی را در مورد زیرمجموعه هایی از ولسوالی ِ
های شامل در رسوی از دید معیارهای
جغرافیایی مشخص برآورد می کنیم .ما به لحاظ مفهومی به این زیرمجموعه ها از ولسوالی ها به عنوان «دسته بندی های ولسوالی
ها از نگاه تأثیرات بر حکومتداری» 160اشاره می مناییم .این دسته بندی ها به لحاظ آماری زیرمجموعه هایی از مشاهدات مبتنی
بر رسوی هستند که بنا بر مالک های تئوریک تشکیل شده اند.
ما در این نوشتار از دو مالک تئوریک برای تقسیم ولسوالی ِ
های شامل در رسوی در دو دسته بندی/زیرمجموعه از ولسوالی ها
از نگاه تأثیرات بر حکومتداری استفاده می کنیم :امنیت و مجاورت به زیرساخت های حمل و نقل و ارتباطات (خطوط اصلی
ارتباطات یعنی رسک ها) .امنیت باربط است ،زیرا رشایط عملکرد ساختار شوراها را اساس ًا دگرگون می سازد .او ً
ال ،ناامنی مانع
اجرای فعالیت های معمول شوراها می شود (ممکن است اعضای شوراها مورد تهدید قرار گیرند یا با دشواری هایی در اجرای
وظایف خود مواجه شوند) و ثانی ًا ،ممکن است اولویت های شوراها بنا بر مالحظات امنیتی تغییر کند .ممکن است ساختار شوراها
در زمینه ای صلح آمیز به انجام کارهای انکشافی ،پیشربد امور حکومتداری محلی و «ایجاد ُپلی در بین ملت و دولت» مشغول
باشند ،اما با وخامت اوضاع امنیتی ممکن است اعضای شوراها به عنوان افراد بانفوذ محلی فعالیت های خود را به طور فزاینده
ای به مذاکره با جنگجویان به منایندگی از مردم معطوف کنند .نقش ساختار شوراها در برقراری ارتباط مردم با دولت و بر عکس
آن می تواند به وضوح مورد تهدید شورشیان قرار گیرد .در رابطه با دسته بندی ولسوالی ها از نگاه امنیت ،ولسوالی ها بر حسب
رویدادهای امنیتی و درجه حضور شورشیان یا حکومت دسته بندی شدند ،اما عامل زمان نیز در رابطه با رخدادهای امنیتی و منازعه
مد نظر قرار داده شد .ما این کار را برای در نظر گرفنت نوسانات در وضع امنیتی در جریان دوره رسوی از سال  2010الی سال
 2015 - 2014انجام دادیم.
پیوستگی/161دسرتسی به زیرساخت های حمل و نقل و ارتباطات مهم است ،زیرا ولسوالی ها را به دولت مرکزی و فعالیت های
ِ
حکومت مستقر در
اقتصادی ارتباط می دهد .با در نظر داشت مرکزیت مفرط (بیش از حد) دولت در افغانستان ،دسرتسی به
کابل باید به روند مساعدتر و کارآمدتری از اجرای قواعد و مقررات اداری و در مجموع حضور مرئی تر و گسرتده تر دولت در سطح
ولسوالی منجر شود .بر خالف ،انتظار ما این است که در ولسوالی های دورافتاده تر ،راه حل ِ
های اداری و حکومتداری منحرصتر
و محلی تر باشند و در کل حضور حکومت مرکزی در این ولسوالی ها محدودتر باشد .پیوستگی (یا اتصال) و دورافتادگی نه تنها با
ِ
حکومتداری دولت محور ،بلکه با فرصت های اقتصادی و معیشتی نیز ربط دارند .این فرصت ها همچنین می توانند تأثیر
ماهیت
نیرومندی بر ساختارهای اجتامعی (جهت گیری برون نگرانۀ خانوارها) و عالقمندی آنها به مشارکت در راهکارهای حکومتداری
ِ
مالک 30
محلی نظیر ساختار شوراها داشته باشند .در رابطه با دسته بندی ولسوالی ها از نظر پیوستگی ،ولسوالی ها بر طبق
دقیقه فاصله مرکز ادارۀ ولسوالی با موتر از رسک قیرریزی شده اصلی (خط ارتباطات) تقسیم شدند .دو رسک قیرریزی شده اصلی
شامل در رسوی وجود دارند :رسک که از کابل از طریق بغالن و قندوز به گذرگاه مرزی شیر خان بندر و سپس کشور
در ساحه
ِ
تاجیکستان منتهی می شود و رسک که مرکز قندوز را از طریق تالقان به فیض آباد وصل می کند .مالک پیوستگی ولسوالی ها بر
مبنای این تعریف در جریان دورۀ زمانی رسوی ،ثابت بود.
دسته بندی ولسوالی ها از نظر امنیت و تأثیر کارایی ساختار شوراها بر برداشت ها از حکومتداری
جدول  5در زیر نتایج را در رابطه با اوضاع امنیتی در ولسوالی ها خالصه می کند .کارایی بهرت ساختار شوراها به طور اوسط با
های قس ً
افزایش در برداشت ها از پاسخگویی ادارۀ ولسوالی در ولسوالی ِ
ام امن و ولسوالی های امن مرتبط است .این تأثیر مثبت
های قس ً
در ولسوالی ِ
ام امن نسبت ًا نیرومندتر از ولسوالی های امن است .هیچ تأثی ِر به لحاظ آماری معناداری بر این متغیر وابسته
در ولسوالی های ناامن وجود ندارد.
یک نقطه افزایش در شاخص کارایی شوراها به صورت اوسط با  9نقطۀ درصدی کاهش در برداشت ها از عادالنه بودن رفع منازعات
در ولسوالی های قس ً
ام امن مرتبط است .هیچ تأثیر از لحاظ آماری معناداری بر این متغیر وابسته در ولسوالی های ناامن و ولسوالی
های امن وجود ندارد.
ساختار شوراها هیچ تأثیر از لحاظ آماری معناداری بر تحکیم اقتدار دولت در سطح ولسوالی در هیچ یک از ولسوالی های دسته
بندی شده بر مبنای اوضاع امنیتی در جریان دورۀ زمانی  2015 - 2010ندارد .کارایی بهرت ساختار شوراها به طور اوسط با افزایش
برداشت ها از کیفیت خدمات صحی و معارف در ولسوالی های امن مرتبط است (سطح معنادار بودن فقط  .)%10هیچ تأثیر از لحاظ
آمار معناداری بر این متغیر وابسته در ولسوالی های ناامن و قس ً
ام امن وجود ندارد.
“governance effect clusters” 160
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جدول  :5شاخص کارایی شوراها در مورد دسته بندی ولسوالی ها بر اساس وضعیت امنیتی
متغیرها

مدل 1

(شاخص کارایی شوراها #در
دسته بندی ولسوالی ها بر
مبنای امنیت)

برداشت ها از پاسخگویی برداشت ها از عادالنه بودن
رفع منازعات (عضویت
ادارۀ ولسوالی به
در )LCA
رضوریات اجتامع

ولسوالی های ناامن

ولسوالی های قس ً
ام امن

ولسوالی های امن
مشاهده ها

مدل 2

مدل 3

مدل 4

کیفیت خدمات صحی و
مقتدرترین شخص در ولسوالی معارف (شاخص ترکیبی)

0.135-

0.0457-

0.140-

0.0792

()0.0960

()0.0344

()0.103

()0.0688

***0.240

**0.0871-

0.0108

**0.188

()0.0808

()0.0374

()0.0576

()0.0837

**0.173

0.0129-

0.0590-

0.0262

()0.0700

()0.0240

()0.0445

()0.0657

4,666

4,602

4,666

3,454

یادداشت:تجزیه و تحلیل با کاربرد داده های رسوی 2015-2014؛ تأثیرات حاشیه ای میانگین یا حداوسط تنها برای زیرمجموعه های ولسوالی ها؛ برگرفته از
الگوهای کام ً
ال مشخص که در جدول های  2و  4ارائه شده؛ مدل  2از رگرسیون لوژستیک استفاده می کند؛ سایر مدل ها برآوردهایی با استفاده از رگرسیون های
کم ترین توان های دوم عادی ( )OLSهستند؛ خطاهای کلسرتشده استوار در سطح قریه در داخل پرانتز؛ *** * ،** ،سطوح معنادار بودن را به ترتیب در  %5 ،%1و
 %10نشان می دهند؛ #شاخص کارایی شوراها یک شاخص ترکیبی از تأثیرگذاری رو به افزایش/کاهش شورای انکشافی محلی و آگاهی آن از کار شورای انکشافی
سطح کلسرت و فعالیت های مجمع انکشافی ولسوالی با کاربرد تحلیل عاملی چندحالتی است.

دسته بندی ولسوالی ها از نظر پیوستگی و تأثیر کارایی ساختار شوراها بر برداشت ها از حکومتداری
جدول  6در زیر نتایج را در مورد دورافتادگی/پیوستگی ولسوالی ها خالصه می کند .کارایی بهرت ساختار شوراها به طور اوسط با
افزایش در برداشت ها از پاسخگویی ادارۀ ولسوالی در ولسوالی هایی مرتبط است که دور از خطوط اصلی ارتباطات واقع شده اند.
هیچ تأثیر از لحاظ آماری معناداری بر این متغیر وابسته (پاسخگویی ادارۀ ولسوالی) در ولسوالی هایی وجود ندارد که در فاصلۀ 30
دقیقه با موتر از خطوط اصلی ارتباطات موقعیت دارند.
یک نقطه افزایش در شاخص کارایی شوراها به صورت اوسط با  6نقطۀ درصدی کاهش در برداشت ها از عادالنه بودن حل و فصل
اختالفات در ولسوالی های دورافتاده مرتبط است .هیچ تأثیر از لحاظ آماری معنادار بر این متغیر مستقل در ولسوالی هایی وجود
ندارد که به خوبی پیوسته یا متصل هستند .ساختار شوراها هیچ تأثیر به لحاظ آماری معناداری بر تحکیم اقتدار دولت در سطح
ولسوالی در هیچ یک از ولسوالی هایی ندارد که بر اساس مجاورت با خطوط اصلی ارتباطات دسته بندی شده اند.
کارایی بهرت ساختار شوراها به طور اوسط با افزایش در برداشت ها از کیفیت خدمات صحی و معارف در ولسوالی های دورافتاده
مرتبط است .هیچ تأثیر از لحاظ آمار معناداری بر این متغیر مستقل در ولسوالی هایی وجود ندارد که به آسانی قابل دسرتسی هستند.
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جدول  :6شاخص کارایی شوراها در مورد دسته بندی ولسوالی ها بر اساس دسرتسی به خطوط ارتباطات (رسک های قیرریزی شده اصلی)
متغیرها

مدل 1

(شاخص کارایی شوراها #در
دسته بندی ولسوالی ها بر
مبنای پیوستگی)

برداشت ها از پاسخگویی برداشت ها از عادالنه بودن
رفع منازعات (عضویت در
ادارۀ ولسوالی به
)LCA
رضوریات اجتامع

ولسوالی هایی که به خوبی
متصل هستند

ولسوالی های دورافتاده
مشاهده ها

مدل 3

مدل 4

مدل 2

مقتدرترین شخص در
ولسوالی

کیفیت خدمات صحی و
معارف (شاخص ترکیبی)

0.0361

0.0142

0.116-

0.0326-

()0.0634

()0.0229

()0.0724

()0.0613

**0.161

**0.0604-

0.0239-

**0.134

()0.0640

()0.0235

()0.0365

()0.0572

4,602

4,602

4,602

3,408

یادداشت:تجزیه و تحلیل با کاربرد داده های رسوی 2015-2014؛ تأثیرات حاشیه ای میانگین یا حداوسط تنها برای زیرمجموعه های ولسوالی ها؛ برگرفته از
الگوهای کام ً
ال مشخص که در جدول های  2و  4ارائه شده؛ مدل  2از رگرسیون لوژستیک استفاده می کند؛ سایر مدل ها برآوردهایی با استفاده از رگرسیون های
کم ترین توان های دوم عادی ( )OLSهستند؛ خطاهای کلسرتشده استوار در سطح قریه در داخل پرانتز؛ *** * ،** ،سطوح معنادار بودن را به ترتیب در  %5 ،%1و
 %10نشان می دهند؛ #شاخص کارایی شوراها یک شاخص ترکیبی از تأثیرگذاری رو به افزایش/کاهش شورای انکشافی محلی و آگاهی آن از کار شورای انکشافی
سطح کلسرت و فعالیت های مجمع انکشافی ولسوالی با کاربرد تحلیل عاملی چندحالتی است.

تحقیق ما دربارۀ نحوه ای که ساختار شوراها برداشت های از حکومتداری را در زمینه های متفاوت (وضع امنیتی ،پیوستگی/
دورافتادگی) تغییر می دهند ،تاکنون بسیار مقدماتی است و در مراحل آغازین خود قرار دارد .تحلیل اولیۀ ما نشان می دهد که
ِ
حکومتداری دولت محور در ولسوالی های امن و دورافتاده
کارایی بهرت ساختار شوراها به طور اوسط با برداشت های مثبت تر از
مرتبط است .تأثیر ساختار شوراها بر تصورها از حکومتداری در ولسوالی هایی که ناامن هستند اما پیوستگی یا اتصال خوبی دارند،
معنادار نیست .این پرسش که آیا ساختار شوراها می تواند سایر شاخص های حکومتداری را در جهت مثبت یا منفی متأثر سازد یا
اص ً
تفحص در آینده می باشند.
ال مؤثریت خود را در این رابطه از دست می دهد یا نه ،موضوعاتی برای تحقیق و ّ

4 44 4نتایج تحقیق تا حال

محلی شامل
ما پیش از آن که به رساغ بررسی یافته هایامن برویم ،چیکدۀ نتایج تحقیق را ارائه می کنیم .ما شوراهای انکشافی
ِ
در رسوی را بر اساس خودارزیابی آنها از فعالیت ،کارایی و نحوۀ ارتباط شان با سطوح عالی تر ساختار شوراها به خصوص شوراهای
انکشافی سطح کلسرت و مجمع های انکشافی ولسوالی کدگذاری کردیم .نحوۀ رابطۀ آنها با سطوح عالی تر ساختار شوراها نیز بر
محلی فعال تر و ادغام یافته تر برداشت
مبنای خودارزیابی کدگذاری شد .هدف این بود تا بررسی شود که آیا شوراهای انکشافی
ِ
ها و تلقی ها از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی را بهبود می دهند یا خیر .ما از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیری برای
بررسی رابطۀ میان خصوصیات شوراهای انکشافی محلی (فعالیت و ادغام) و برداشت ها از حکومتداری کار گرفتیم تا معلوم شود
که آیا تفاوت های مشاهده شده در برداشت ها از حکومتداری نتیجۀ دیگر عوامل (مث ً
ال امنیت و دسرتسی به رسک های اصلی)
هستند یا به خصوصیات مذکور شوراهای انکشافی محلی ربط دارند .تجزیه و تحلیل رگرسیون همچنین به ما امکان می دهد تا
ِ
نیرومندی روابط تأییدشده را ارزیابی مناییم .ما همچنین در ساخت مدل های رگرسیون تصمیم گرفتیم تا تأثیر سایر ویژگی های
ساختار شوراها را هم بررسی کنیم :ادغام یا یکپارچگی عمودی ساختار شوراها ،برگزاری دومین انتخابات شوراهای انکشافی محلی
و دریافت دومین بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی.
فرضیات قبلی ما در این ارتباط که فعالیت بیشرت شوراهای انکشافی محلی با برداشت های مثبت تر از حکومتداری در سطح قریه
مرتبط است ،در تجزیه و تحلیل مورد تأیید قرار گرفتند .با وجود این ،بر خالف انتظارات اولیۀ ما ،هیچ رابطۀ از لحاظ آمار معناداری
در بین فعالیت شوراهای انکشافی محلی و تلقی ها از حکومتداری در سطح ولسوالی دریافته نشد .این امر نشان می دهد که گرچه
حامیت از شوراهای انکشافی محلی و ظرفیت سازی آنها ارزنده است و حکومتداری در سطح قریه را بهبود می بخشد ،اما این
ِ
حکومتداری دولت محور و نتیجت ًا دولت افغانستان ندارند.
شوراها ظاهر ًا هیچ تأثیری بر برداشت ها از
با همه اینها ،سه مکانیزم در تحلیل ما شناسایی شدند که رابطه ای را فی مابین حکومتداری در سطح قریه و برداشت ها از
حکومتداری دولت محور در سطح ولسوالی برقرار می کنند .اولین رابطه به وسیلۀ ادغام عمودی ساختار شوراها برقرار می شود،
گرچه تأثیر آن قس ً
ام دوپهلو است .پیوند بهرت شوراهای انکشافی محلی با سطوح عالی تر ساختار شوراها (شوراهای انکشافی سطح
کلسرت و مجمع های انکشافی ولسوالی) با پاسخگویی بیشرت ادارۀ ولسوالی و بهبود خدمات صحی و معارف مرتبط است .لیکن این
تأثی ِر مثبت به طور قسمی به واسطۀ پیامدهای نسبت ًا منفی در زمینه حل و فصل اختالفات و گرایش به نگریسنت به بازیگرانی غیر
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ِ
دهندگان مربوط به
از ولسوال یا قومندان امنیه پولیس ولسوالی به عنوان مقتدرترین شخص در ولسوالی کاهش می یابد .پاسخ
محلی ادغام یافته تر نسبت ًا به اعضای مجمع های انکشافی ولسوالی یا کالن های ّ
محل به عنوان مقتدرترین
شوراهای انکشافی
ِ
بازیگران در سطح ولسوالی نگاه می کنند.
دومین مکانیزمی که قریه را به ولسوالی (و از طریق آن به دولت) متصل می کند ،برگزاری دور دوم انتخابات شوراهای انکشافی
محلی است .در این مورد ،تدویر دومین انتخابات شوراهای انکشافی محلی رابطۀ ِ
مثبت نیرومندی با تحکیم اقتدار دولت (باور به
ولسوال یا قومندان امنیه پولیس ولسوالی به عنوان مقتدرترین شخص در ولسوالی) و بهبود خدمات صحی و معارف دارد .این نتایج
منفی نسبت ًا نیرومن ِد ناشی از برگزاری دومین انتخابات شوراهای انکشافی محلی بر برداشت ها از
مثبت تا اندازه ای به وسیلۀ تأثیر ِ
منصفانه بودن رفع مخاصامت تقلیل می یابند .این تأثیر منفی هم در سطح قریه و هم در سطح ولسوالی بروز کرده است .ما این
نتایج را به عنوان تنش های ناشی از برگزاری انتخابات آزاد تفسیر می کنیم 162.در صورتی که این تفسیر درست باشد ،این مسئله
خاطر نشان می سازد که باید با گزینۀ برگزاری انتخابات شوراهای قریه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات محتاطانه و هشیارانه
برخورد شود .اگر انتخابات شوراهای انکشافی محلی که مؤسسات همکار به دقت آمادگی های برگزاری آن را می گیرند و به طور
مجزا در هر قریه تدویر می شود ،به اخالل های قابل توجه ای می انجامند ،در این حالت انتخابات شوراهای قریه که قرار است
در یک روز در رسارس کشور و بدون در نظر داشت رشایط متفاوت حاکم بر قریه های مختلف ،برگزار شود ،به چه تنش ها و اخالل
هایی منجر خواهد شد؟
سومین مکانیزمی که قریه را به ولسوالی و از رهگذر آن به دولت وصل می کند ،توزیع و اجرای دور دوم متویل برنامۀ همبستگی
ملی است .تنها یک رابطۀ از لحاظ آمار معنادار در این خصوص وجود دارد :توزیع دومین بودجۀ برنامۀ همبستگی ملی با افزایش
بسیار معنادار و نسبت ًا نیرومندی در سطح رضایت مردم از عادالنه بودن حل و فصل منازعات مرتبط است .این یافته در روشنایی
منفی مشاهده شده در بین برگزاری دومین انتخابات شوراهای انکشافی محلی و برداشت ها از رفع مخاصامت خوشبینانه
رابطۀ ِ
ً
است :از آنجایی که برنامۀ همبستگی ملی معموال بعد از برگزاری انتخابات شوراهای انکشافی محلی اجرا می شود ،این امر محتمل
است که تنش ها و شکاف های بروز کرده در بین مردم در اثر برگزاری انتخابات شوراهای انکشافی محلی رصف ًا موقتی باشند.
اما واضح نیست که آیا این گذشت زمان است که اصطکاک های ناشی از انتخابات را ترمیم می کند یا توزیع امکانات مالی برای
اجتامعات مردم .بر عهدۀ تحقیقات آینده است که این موضوع را با تجزیه و تحلیل مفصل تر مصاحبه های کیفی ما روشن سازد.
در نهایت ،ما نشان دادیم که تأثیرات ساختار شوراها بر حکومتداری در ولسوالی های امن ،قس ً
ام امن و دورافتاده نیرومندتر هستند.
از آنجا که تداخل مشخصی در بین این دو مقوله – ولسوالی های دورافتاده در منونۀ ما اغلب امن تر هستند – وجود دارد ،روشن
نیست که آیا یک تأثیر یا در واقع هر دو تأثیر (امنیت و پیوستگی/دورافتادگی) در کارآمدتر ساخنت ساختار شوراها نقش دارند.

 162گرچه این نتیجه جالب است ،اما ممکن است به صورت مشخص در رابطه با روندهای آشکار منازعه در جامعه افغانستان تعجب آور نباشد – روندهایی که به تفاوت های قدرت ،روش های
خودیاری (بالقوه خشونتبار) و نهادهای دستیابی به اتفاق نظر (جرگه ها یا شوراهای سنتی) برای رسیدگی به منازعات ،رقابت ها و مسائل سیاسی متکی هستند .نگاه کنید به کهلر و سایرین،
«منازعه و ثبات در افغانستان».
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8جمع بندی

هدف کلی این نوشتار ،بررسی رابطه های محتمل در بین خصایص ساختار شوراها (کارایی شوراهای انکشافی محلی ،یکپارچگی
ساختار شوراها ،انتخابات این شوراها و کمک های برنامۀ همبستگی ملی) و تلقی ها از حکومتداری در سطوح قریه و ولسوالی
بود .هامن گونه که در بخش قبلی نشان داده شد ،ما موفق به شناسایی تعدادی از رابطه ِ
های به لحاظ آماری معناداری شدیم که
تصویر متنوعی از کارکرد احتاملی این تعامل ارائه می دهد.
تبیین این یافته ها در راستای تأیید یا رد تبیین های احتاملی ،مستلزم کار بیشرتی است :غربال یا زیر و رو کردن صدها مصاحبۀ
کیفی که با منایندگان مردم در قریه ها صورت گرفته و انجام تجزیه و تحلیل های آماری بیشرت .ما در این مقطع از زمان رصف ًا سه
تبیین احتاملی را پیشکش می کنیم که الزم است در آینده مورد آزمایش قرار گیرند.

1 11 1تمرکززدایی انکشاف و پاسخگویی

عمومی تعقیب اهداف انکشافی از رهگذر رویکردهای مبتنی بر اجتامع که از دهه  1980به کار
برنامۀ همبستگی ملی با گرایش
ِ
163
بسته شده اند و معمو ً
ِ
ال
انکشاف اجتامع محور اطالق می شوند ،همسویی دارد .انکشاف اجتامع محور دو خصیصه دارد :تسهیل
برگزاری انتخابات محلی برای ایجاد یک مرجع منایندۀ تصمیم گیری محلی (در مورد ما ،شوراهای انکشافی محلی و در مجموع
ساختار شوراها) و واگذاری صالحیت تصمیم گیری در مورد کمک های انکشافی به این مرجع منتخب محلی .از لحاظ تئوریک،
پیامدهای انکشافی و حکومتداری بهرتی از این رویکرد ناشی می شوند ،زیرا مرجع تصمیم گیری محلی در مقایسه با منایندگان
منتصب حکومت مرکزی یا کارمندان خارجی مؤسسات ،درک و شناخت بهرتی از نیازمندی های محلی دارد و مکانیزم های
پاسخگویی که از طریق انتخابات ایجاد شده ،این مرجع تصمیم گیری محلی را به کاربرد این دانش به نفع اجتامع مجبور می کنند.
شامری از نتایج تحقیق ما مؤید این فرضیات هستند .بر اساس نتایج تحقیق 84 ،درصد از پاسخ دهندگان «موافقت کامل» یا
«موافقت» دارند که اقتدار مقتدرترین شخص در قریه از انتخاب آن شخص نشأت می گیرد ،حال آن که  72درصد معتقدند تصامیم
شوراهای انکشافی محلی که به طور دموکراتیک انتخاب شده اند ،با منافع عامه مطابقت دارند .حدود دو سوم از پاسخ دهندگان
( )%63باور دارند که این تصامیم «هرگز» یا «ندرت ًا» تحت تأثیر بازیگران داخلی یا خارجی قدرمتند نظیر قوماندان ها ،زمینداران
عمده ،مقام های حکومت ،مؤسسات و طالبان قرار ندارند .رسانجام ،اکرث پاسخ دهندگان ( )%60بر این نظرند که پروژه های
انکشافی قریه ها بر اساس رأی اکرثیت مردم گزینش می شوند ،نه به خاطر البی گری اشخاص یا مؤسسات بانفوذ .این نتایج در
صورتی مثبت تر هستند که شوراهای انکشافی محلی کارایی بهرتی داشته باشند ،بهرت در ساختار شوراها مدغم شده باشند یا قریه
نتایج مثبت در اثر تنش های ناشی از
ها کمک های بیشرتی را از برنامۀ همبستگی ملی دریافت کرده باشند .ممکن است برخی از ِ
رقابت بر رس ُپست های شوراهای انکشافی محلی کاهش یابند .جای تأسف است اگر چنین امری صدق کند .با این حال ،تکرار
انتخابات برای حفظ پاسخگویی ،مرشوعیت و انگیزه در درازمدت الزم و رضوری است .ما از مواردی اطالع داریم که مردم اعضای
شوراهای انکشافی محلی خود را به خاطر اتهامات مبنی بر فساد مالی و بی کفایتی برطرف کرده اند و اینها مصادیق کیفی دیگری
از کارکرد مکانیزم های پاسخگویی هستند.
بنابراین ،به نظر می رسد که رویکرد برنامۀ همبستگی ملی به انکشاف اجتامع محور کارکرد خوبی داشته است :شوراهای انکشافی
محلی ایجاد شده اند ،مرشوعیت دارند ،نسبت به اجتامعات محلی پاسخگو هستند و موفق شده اند تا در رشایط خصامنه و دشوار
از مداخلۀ داخلی و خارجی نامرشوع قس ً
ام عاری باشند .از دید ما ،این امر تا حد زیادی بیان کنندۀ پیامدهای ِ
مثبت مشاهده شده
در سطح قریه است ،زیرا شوراهای انکشافی محلی در همین سطح مرشوعیت و اقتدار دارند .با این حال ،این مکانیزم (تفویض
صالحیت ها توأم با تأمین پاسخگویی محلی) در مورد تبیین پیامدهای ِ
مثبت مشاهده شده در سطح ولسوالی ناکافی است .ما دو
مکانیزم تصادفی یا َس َببی 164بیشرت را برای تبیین پیامدهای حکومتداری در سطح ولسوالی پیشنهاد می کنیم :تغییر برداشت ها و
موجودیت مجرایی برای اطالع دهی نیازها و رسیدگی به شکایات.

2 22 2تغییر برداشت ها از رهگذر تعامل و آگاهی

فعالیت ها ،خدمات و کمک های مرتبط با برنامۀ همبستگی ملی «دولت را نزد مردم می آورند» و این کار را طوری انجام می دهند
که برای اهالی قریه های واقع در شامل رشق افغانستان قابل فهم و معنادار باشد .بنابراین ،احتام ً
ال برای نخستین بار طی نسل
ها است که اهالی قریه ها واقع ًا چیزی محسوس و مثبت را از دولت دریافت کرده اند 165.این نوع انتقال از دولت به اهالی قریه
ها فقط به کمک ها محدود منی شود ،بلکه شامل همه فعالیت هایی می شود که به برگزاری انتخابات شوراهای انکشافی محلی
163
164

community-driven development

causal mechanisms

 165روابط دولت  -ملت به خصوص در رابطه با حل و فصل اختالفات نسبت ًا پیچیده است .اجتامعات در صورتی به طور متداوم خواستار مساعدت دولت می شوند که نتوانند با منازعات در سطح
محلی کنار بیایند .نگاه کنید به یان کهلر« ،تحقیق منازعه نهادمحور :یک رویکرد روش شناختی و کاربرد آن در رشق افغانستان» ،در فضاهای منازعه در زندگی روزمره :دیدگاه هایی از رسارس
آسیا ،ویرایش مارتین سوکِ فِلد (( 113-86 ،)Martin Sökefeldبیلفلد :دستنوشته.)2015 ،
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و اجرای بودجه های برنامۀ همبستگی ملی ربط دارند .این روند با بسیج اجتامعی اهالی قریه و ظرفیت سازی منایندگان منتخب
آنها آغاز می شود .منایندگان قریه در طول اجرای روند ملزم به بازدید مکرر از ادارۀ ولسوالی و حتی مرکز والیت هستند و متاس
های فراوانی با مقام های حکومت برقرار می کنند .این امر می تواند به منایان کردن چهرۀ مالیم و خیرخواهانۀ دولت برای اهالی
قریه ها و درک بهرت آنها از کارکردهای دولت کمک کند و در نتیجه باعث کاهش تفکرات قالبی و تعصبات منفی علیه دولت می
شود .شایان ذکر است که منایندگان شوراهای انکشافی محلی در بعضی از مصاحبه ها از وزارت احیا و انکشاف دهات «مانند یک
پدر» یاد کرده اند 166.ما همچنین تعداد کم تری از پاسخ های «منی دانم» را در مواردی دریافتیم که در آن شوراهای انکشافی
محلی فعال تر بودند ،انتخابات مکرری را برگزار منوده بودند و کمک های بیشرتی را دریافت کرده بودند و به نظر می رسد که
این عوامل تأییدکنندۀ این فرضیه است :فراوانی پاسخ دهندگانی که گزینه «منی دانم» را انتخاب می کردند ،کم تر بود ،زیرا آنها
از حکومتداری محلی و مهم تر از آن از حکومتداری در سطح ولسوالی باخرب بودند و مفکوره ای از آن در ذهن خویش داشتند.

3 33 3مجرای ارتباطی برای انتقال ضروریات و رسیدگی به شکایات

رصف نظر از برداشت های مردم و افزایش آشنایی و درک آنها از دولت ،ساختار شوراها و احتام ً
ال منایندگان شوراهای انکشافی
محلی با بازدیدها و فعالیت های خویش در جریان روند برنامۀ همبستگی ملی همچنین به عنوان یک مجرای عینی برای انتقال و
اطالع دهی نیازها و مشکالت مردم و اجتامعات به مقام های ذیربط حکومت اجرای وظیفه می کنند .در یک رسوی دیگر که ما
اخیر ًا در نُه ولسوالی واقع در شامل افغانستان انجام داده ایم (و با مجموعۀ داده های مورد استفاده در این نرشیه همسان نیست)،
 59درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که در صورت بروز شکایات در خصوص خدمات اساسی نظیر خدمات صحی و معارف،
شخص یا نهادی که آنها در ابتدا به آن مراجعه خواهند کرد ،شورای انکشافی محلی و سپس ادارۀ ولسوالی ( )%17خواهد بود .ما
همچنین شاهد موارد مکرری بودیم که در آن شوراهای انکشافی محلی به منایندگان مجمع های انکشافی ولسوالی برای رفنت نزد
ادارۀ ولسوالی یا ریاست های ذیصالح حکومتی به منایندگی از آنها مراجعه کرده بودند.
دیدگاه مثبت به حکومتداری در سطح ولسوالی که با ادغام یا یکپارچگی بهرت ساختار شوراها مرتبط است ،تأییدکنندۀ این مکانیزم
است .ممکن است که تکرار انتخابات شوراهای انکشافی محلی و بودجه های برنامۀ همبستگی ملی – عالوه بر بهبود برداشت ها
و درک و شناخت مردم ّ
محل از دولت – همچنین این ارتباط عمودی را تسهیل کند.

4 44 4پیشنهادات :حفظ و رشد ساختار شوراها

نیاز به اجرای احکام قانون اساسی دربارۀ تشکیل شوراهای ولسوالی اخیر ًا وضعیت اصالحات در حکومتداری در سطح ولسوالی و
ِ
اولویت مهم سیاستگذاری تبدیل کرده است .در حال حارض در مورد راه حل
پایین تر از آن را از یک مشاجرۀ کم اولویت به یک
های زیادی بحث می شود :بعضی از این راهکارها ظاهر ًا مطابقت بیشرتی با احکام قانون اساسی دارند اما خطرات جدی تری
را در قبال دارند ،حال آن که برخی دیگر احتام ً
ال انطابق کم تری با مفاد قانون اساسی دارند ولی جد ّیت خطرات مرتبط با آنها در
سطح پایین تری قرار دارد.

ِ
ظرفیت راهکارهای مختلف در
لیکن سازگاری با قانون اساسی و خطرات تنها مالحظاتی نیستند که باید این مشاجره را آگاه سازند.
اجرای وظایف و کارکردها در درازمدت مخصوص ًا ارائه خدمات انکشافی و حکومتداری به مردم در سطح ولسوالی و پایین تر از آن
کمی و کیفی از شامل رشق افغانستان استفاده
به هدف بهبود مرشوعیت دولت نیز باید مد نظر قرار گیرند .ما از داده های رسوی ّ
می کنیم تا به این مشاجره از طریق ارائۀ راه حل های مبتنی بر شواهد ،کمک مناییم .این تحقیق روی ترتیبات موجو ِد حکومتداری
در سطح ولسوالی و پایین تر از آن در شامل رشق کشور متمرکز بود.

ما دریافتیم که شوراهای انکشافی محلی خدمات مرشوع و باکیفیتی را در زمینۀ حکومتداری در سطح قریه ارائه می دهند .فعالیت
بیشرت (و احتام ً
رت) شوراهای انکشافی محلی به برداشت های بهرت مردم از حکومتداری در سطح قریه می
ال آموزش دیدگی به ِ
انجامد .با این وجود ،هر قدر هم که شوراهای انکشافی محلی فعال باشند ،این شوراها رصف ًا برداشت ها از حکومتداری در سطح
ِ
حکومتداری دولت محور در سطح ولسوالی ندارند.
قریه را بهبود می بخشند .آنها هیچ تأثیری بر تلقی ها از کیفیت و مرشوعیت
با وجود این ،ما سه مکانیزمی را شناسایی کردیم که برداشت های مردم از حکومتداری دولت محور را رصیح ًا تغییر می دهند و متام
این مکانیزم ها با ساختار شوراها ربط دارند )1( :برگزاری انتخابات مجدد )2( ،توزیع مجدد کمک های برنامۀ همبستگی ملی و
( )3ادغام شوراهای انکشافی محلی در سطوح باالتر ساختار شوراهای انکشافی تحت رهربی وزارت احیا و انکشاف دهات (یعنی
شوراهای انکشافی سطح کلسرت و مجمع های انکشافی ولسوالی) .نتایج تحقیق این دیدگاههای مکرر در مورد ساختار شوراها را
طرد می کند که این شوراها عمدت ًا ّ
تشکل هایی هستند که به وسیلۀ متویل کنندگان به پیش برده می شوند ،مرشوعیت محلی اندکی
دارند و رصف ًا در حوزه انکشاف و توسعه فعالیت می کنند.
 166مصاحبه با فرد مطلع کلیدی ،رئیس شورای انکشافی محلی ،دایکندی 8 ،نومرب .2012
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

بر عکس ،ساختار شوراها در ظرف هفت تا هشت سال از تأسیس آن از مرشوعیت محلی زیادی برخوردار شده و به نهاد اصلی
ارائه دهندۀ خدمات حکومتداری در سطح پایین تر از ولسوالی مبدل شده اند .تأثیر این ساختار بر حکومتداری هم در سطح قریه
و هم در سطوح ولسوالی محسوس است .از همه مهم تر این که فعالیت های ساختار شوراها رقیبی برای حکومتداری دولت محور
نیستند ،بلکه این شوراها بر عکس قریه ها را به دولت وصل می کنند و به بهبود برداشت ها از کیفیت حکومتداری دولت محور
کمک می منایند167.
یافته کلیدی دوم به تفاوت ها در چگونگی کارکرد ساختار شوراها نظر به وضع امنیتی و موقعیت جغرفیایی ولسوالی ها مربوط می
شود .یافته های ما نشان می دهند که ساختار شوراها بهرتین کارکرد را در ولسوالی های دورافتاده اما نسبت ًا امن دارد .در این مورد،
این ساختار نیرومندترین تأثیر مثبت را بر برداشت های مردم از دولت دارد .در ولسوالی های ناامن ،یکپارچگی بهرت ساختار شوراها
یا کارکرد بهرت شوراهای انکشافی محلی هیچ تأثیری بر تلقی ها از دولت منی گذارد ،اما این بدین معنا نیست که این ساختار
کارکردهای مهمی در ولسوالی های ناامن ندارد .به رغم این که شوراهای انکشافی محلی و در مجموع ساختار شوراها تصورات از
دولت را در ولسوالی های ناامن بهبود منی دهند ،لیکن کارکرد بهرت شوراهای انکشافی محلی ترس و هراس مردم از شبه نظامیان
محلی فعال تر و کاراتر می توانند
غیررسمی (اربکی ها) را کاهش می دهد .عالوه بر این ،به نظر می رسد که شوراهای انکشافی
ِ
نظامی رسکش اعامل کنند .این ظرفیت شوراهای انکشافی محلی در اوضاع امنیتی کنونی که
کنرتول بیشرتی را بر فرماندهان شبه
ِ
در آن شبه نظامیان به واقعیت گریزناپذیری در زندگی روستایی مبدل شده اند ،حائز اهمیت فراوان است.
بنابراین ،پیشنهاداول ما گزینش یک سناریوی حکومتداری در سطح پایین تر از ولسوالی است که کلیت ساختار شوراها را حفظ و
تحکیم مناید .این پیشنهاد دو جنبه دارد .او ً
ال ،ساختار شوراها نه فقط باید به عنوان مجرای ارائۀ خدمات انکشافی عمل کند ،بلکه
ً
ِ
اجتامعات مردم نیز اجرا مناید .ثانیا ،ساختار
باید وظیفۀ کامل خویش را به عنوان ارائه کنندۀ خدمات حکومتداری و منایندگی از
شوراها باید با یکپارچگی عمودی کامل آن حفظ شود ،زیرا فقط از رهگذر ادغام شوراهای انکشافی محلی در شوراهای انکشافی
سطح کلسرت و مجمع های انکشافی ولسوالی است که قریه ها با دولت متصل می شوند و در نتیجه تلقی های اهالی قریه ها
از دولت بهبود می یابد .بنابراین ،انحالل یا کاهش قابل توجۀ وظایف و کارکردهای ساختار شوراها می تواند رابطه های آغازین
اجتامعات مردم با دولت را از بین بربد.
پیشنهاد دوم ما به اتخاذ رویکرد زمینه محور به ساختار شوراها مربوط می شود .منطبق کردن نهادسازی محلی 168با موقعیت
جغرافیایی و اوضاع امنیتی ولسوالی ها با مترکز منابع و کارهای انکشافی از طریق ساختار شوراها بر ولسوالی های دورافتاده اما
امن ،الزم و رضوری است؛ در ولسوالی های ناامن ،ساختار شوراها می تواند کامکان به عنوان میانجی گر در بین دولت و گروه
های مسلح مخالف عمل کند ،گرچه منی توان توقع داشت چنین امری تأثیری بر مرشوعیت دولت تحت این رشایط داشته باشد.
در ولسوالی هایی که به خوبی متصل و امن هستند ،دولت می تواند بر متهیدات مستقیم برای تعامل با منایندگان مردم از طریق
مشوره ،خدمت رسانی و شکل های عام پاسخگویی (مث ً
ال از طریق فعالیت های ریاست های مربوطه) تأکید کند .با این حال،
شوراهای انکشافی محلی باید کامکان در ولسوالی های ناامن حفظ شوند ،زیرا به نظر می رسد که آنها تا اندازه ای بر شبه نظامیان
محلی کنرتول دارند و بنابراین می توانند تهدیدهای این شبه نظامیان علیه مردم ّ
محل را کاهش دهند.
پیشنهاد سوم و نهایی به انتخابات ربط دارد .حتی انتخابات شوراهای انکشافی محلی که به صورت انفرادی و با اتخاذ آمادگی
های قبلی و دقیق برگزار می شوند ،به تنش ها و اخالل های موقت ،لیکن قابل مالحظه ای ،در سطح قریه منجر می شوند.
انتخابات شوراهای قریه ،ولسوالی و ولسی جرگه که به طور همزمان در رسارس کشور برگزار می شوند ،چه تنش ها و ناآرامی های
بیشرتی را به بار خواهند آورد؟ ممکن است مدیریت چنین تنش ،اخالل یا ناآرامی ای نظر به وضع امنیتی شکنندۀ کنونی از توان
کشور بیرون باشد .با در نظر داشت این خطرات ،ما قوی ًا پیشنهاد می کنیم که انتخابات همزمان شوراهای قریه و ولسوالی به دلیل
نگرانی از تشدید گسرتدۀ تنش ها در کشور برگزار نشوند.

 167این مطلب مرشوط است .در ولسوالی های «دورافتاده» و «نسبت ًا امن» ،کارایی بهرت ساختار شوراها با کاهش در سطح رضایت اجتامعات مردم از حل و فصل اختالفات توسط دولت
مرتبط است .روشن نیست که آیا این امر رصف ًا یک تصادف است یا این که رابطه ای ع ّلی یا سببی در بین یکپارچگی بیشرت ساختار شوراها و کاهش در خرسندی مردم از رفع منازعات به وسیلۀ
دولت وجود دارد.
168

44

subnational institution building

AREU

میامض

2017

ضامیم
این بخش به ارائۀ فهرست جامعی از متغیرهای کنرتولِ مورد استفاده در تجزیه و تحلیل رگرسیون و به توصیف مباحث تشخیصی
رگرسیون 169می پردازد .این دو بخش بیش از حد ف ّنی و تخنیکی پنداشته شدند و از همین رو ،در منت اصلی این نرشیه نیامده اند.
ضمیمه  :1فهرست متغیرهای کنترول
مستقل از لحاظ تئوریک باربط را به عنوان کنرتول هایی در مدل های رگرسیون وارد کردیم.
ما شامر قابل توجه ای از متغیرهای
ِ
نتایج این متغیرها در منت اصلی این نرشیه به بحث گرفته نشدند .هدف کلی این متغیرها ،حصول اطمینان از این است که رابطۀ
میان متغیرهای مستقل و وابسته ساختگی نیست و تحت تأثیر سایر متغیرهای از لحاظ تئوریک باربط قرار ندارد که می توانند
متغیرهای مستقل را که به عنوان شاخص های حکومتداری به کار می روند ،متأثر سازند.
1 .1بهره مندی از پروژه های انکشافی :سؤالی در رسوی که از پاسخ دهندگان می پرسد که آیا اجتامع آنها از پروژه های
مشخص همکاری انکشافی نظیر اعامر رسک ها و پل ها (در کل  10نوع پروژه) در ظرف دو سال گذشته برخوردار
شده است یا خیر .حداوسط این پاسخ ها در برآورد بهره مندی اجتامعات از فعالیت های انکشافی کاربرد دارد.

2 .2شامرش پروژه (فی شورای انکشافی محلی) :شامر پروژه های انکشافی فی شورای انکشافی محلی .این داده ها از
منایه های شوراهای انکشافی محلی 170گردآوری می شوند.

املللی کمک به امنیت :سؤالی در رسوی که از پاسخ دهندگان در مورد میزان ترس یا هراس شان
3 .3ترس از نیروهای بین ِ
171
از قوای خارجی می پرسد (مقیاس لیکرت سه نقطه ای ).

4 .4کالس یا زیرمجموعۀ پاسخ دهندگانِ «نرتس» :یک متغیر با کدگذاری ظاهری 172که به وسیلۀ تجزیه و تحلیل کالس
پنهان در مورد سؤال مربوطۀ رسوی نظیر شامره  3در باال نظر به چهار بازیگر متفاوت برآورد می شود :طالبان ،اربکی
ها/شبه نظامیان محلی ،مردان مسلح بیرونی و گروه های تبهکار .اعضای کالس «نرتس» زیرمجموعه ای از متام
منونه را تشکیل داده و از پاسخ دهندگانی منایندگی می کنند که از هیچ یک از بازیگران مذکور بیم و هراسی ندارند.

5 .5نواحی حکومتداری :یک متغیر پنج مقوله ای با کدگذاری کارشناسی 173که بر منایه های شوراهای انکشافی محلی
مبتنی است و از آن برای تعیین این نواحی حکومتداری استفاده می شود )1( :حکومت و حکومتداری مختلط)2( ،
حکمرانی فرماندهان )3( ،ساحات دورافتاده )4( ،نواحی مورد مناقشه و ( )5حکمرانی طالبان« .نواحی حکومتداری»
در کنرتولِ حاکمیت/حضور دولت در مدل های رگرسیون کاربرد دارد.

6 .6مقتدرترین شخص قریه :سؤالی در رسوی که از پاسخ دهندگان می پرسد که مقتدرترین شخص قریه را از میان
فهرستی از  12شخص (همراه با گزینه «دیگر») انتخاب کنند .یک متغیر چهار مقوله ِ
ای مورد استفاده در تجزیه و
تحلیل از سؤال اصلی کدگذاری شد )1( :فرمانده جهادی محلی ،فرمانده اربکی ها یا فرمانده پولیس محلی؛ ()2
معلم ،تاجر ،مال ،زمیندار/خان و ملک/ارباب؛ ( )3کالن های قومی و قریه ،معلم ،داکرت ،مأمور پولیس؛ و ( )4رئیس
شورای انکشافی محلی.
7 .7کمک سازمان های انکشافی بین املللی به توسعه و انکشاف در هفت سکتور :سؤالی در رسوی که از پاسخ دهندگان
می پرسد که تا چه اندازه با بیانیه هایی در مورد کمک مثبت چندین بازیگر انکشافی به توسعه و انکشاف در هفت
سکتور موافقت دارند .پاسخ ها درباره سازمان های انکشافی بین املللی برآورد شدند .حداوسط اکرث پاسخ ها در هر
مقوله در متام هفت سکتور در اندازه گیری سطح کلی رضایت مردم از توسعه و انکشاف به کار رفته است.

8 .8ارزش های مدرن :سؤالی در رسوی که از پاسخ دهندگان در خصوص میزان موافقت شان با چهار بیانیۀ ارزشی
(مقیاس لیکرت چهارنقطه ای) می پرسد .این بیانیه های ارزشی به این موارد مربوط می شوند :فرصت های شغلی
خارج از مزرعه/غیرزراعتی برای مردان و زنان ،تأثیر مثبت معارف بر پرسان و دخرتان ،تأثیر مثبت نصاب تعلیمی
دولتی بر اجتامع و سازگاری این نصاب تعلیمی با ارزش های اسالمی .از حداوسط اکرث پاسخ ها در هر مقوله در مورد
چهار بیانیۀ ارزشی در  246قریۀ شامل در رسوی برای تولید این متغیر استفاده شد.
169
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9 .9رسانه های مدرن :یک شاخص جمعی 174از سه متغیر با کدگذاری ظاهری از سؤالی در رسوی که از پاسخ دهندگان
می خواهد تا یک منبع رسانه ای (روزنامه ،تلویزیون یا رادیو) را در یک مقیاس پنج نقطه ای بنا بر درجۀ اهمیت منبع
رسانه ای ،رتبه بندی کنند.

1010مدرسه/مکتب عامه :یک متغیر سه مقوله ای که از منایه های شوراهای انکشافی محلی برگرفته شده است 1 :در
صورتی که تعداد مدارس از مکاتب فی شورا بیشرت باشد 2 ،در حالتی که تعداد مکاتب از مدارس بیشرت باشد و  0در
وضعیتی که تعداد مدارس و مکاتب برابر باشد.
1111متغیر ظاهری در رابطه با پشتون ها :خودشناسایی به عنوان یک پشتون 1 :برای پشتون و  0برای غیر آن.

1212شوراهای انکشافی محلی در اجتامعاتی که کم تر از  30درصد از نفوس شان پشتون هستند :داده ها از منایه های
شوراهای انکشافی محلی گردآوری شدند .یک متغیر ظاهری برای قریه هایی که کم تر از  30درصد از نفوس شان
پشتون هستند.

1313شوراهای انکشافی محلی در اجتامعاتی که کم تر از  50درصد از نفوس شان پشتون هستند :داده ها از منایه های
شوراهای انکشافی محلی گردآوری شدند .یک متغیر ظاهری برای قریه هایی که کم تر از  50درصد از نفوس شان
پشتون هستند.
1414دورافتادگی :داده ها از منایه های شوراهای انکشافی محلی گردآوری شدند .فاصلۀ شوراهای انکشافی محلی از
مرکز ولسوالی با موتر فی دقیقه .چون داده ها بیش از اندازه چوله یا کج 175بودند ،از تبدیل جذری 176کار گرفته شد.

1515دسرتسی به ساحه :کدگذاری بر اساس معلوماتی که تیم رسوی در مورد قابل دسرتسی بودن ساحه جمع آوری کردند.
از این متغیر برای کنرتول قابل دسرتسی بودن ساحه با کاربرد یک مقیاس چهارنقطه ای استفاده می شود.
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46

additive index
skewed
square root transformation

AREU

میامض

2017

ضمیمه  :2مباحث تشخیصی رگرسیون و آزمون های استواری
هامن طور که در باال ذکر شد ،ما از ترکیبی از رگرسیون های کم ترین توان های دوم عادی ( )OLSو لوژستیکی 177برای ارزیابی
همگانی178
تأثیر متغیرهای مستقل کلیدی بر شاخص های حکومتداری استفاده می کنیم .برای در نظر گرفنت
محتمل پاسخ ها
ِ
ِ
های شامل در منونه و به علت کاربرد برخی شاخص ِ
در قریه ِ
های سطح قریه در تجزیه و تحلیل رگرسیون ،ما مدل های رگرسیون
را به وسیلۀ خوشه بندی خطاهای معیار 179در سطح قریه برآورد می کنیم .رگرسیون لوژستیکی در برآورد مدل ها در هنگامی کاربرد
ِ
دارد که متغیرهای وابسته به طور ظاهری کدگذاری شوند ،یعنی آنها
متغیرهای برآم ِد دوحالتی 180باشند .با این حال ،کاربرد رگرسیون
 OLSدر زمانی کاربرد دارد که متغیرهای وابسته عبارت از منره های تحلیل مؤلفه های اصلی 181یا حداوسط های قریه ها باشند
نتایج مرتبط با متغیرهای کلیدی در رابطه با متغیرهای وابسته
یا سطح ترتیبی 182داشته باشند .برای حصول اطمینان از این که ِ
ترتیبی ،استوار 183باشند ،ما مدل ها را به وسیلۀ رگرسیون های  OLSکه در آن از یک رگرسیون لوژستیکی مرتّب – 184شیوه ای که
برای تحلیل داده های سطح ترتیبی مناسب تر است – استفاده می شود ،مجدد ًا برآورد می کنیم .هیچ تفاوت معناداری در جهت
ِ
یا معناداری
آماری رضیب های برآورده شده 185با استفاده از دو مدل متفاوت رگرسیون دریافته نشد .بنابراین ،ما نتایجی را از مدل
186
های  OLSارائه می داریم که تفسیر آنها در مقایسه با مدل های رگرسیون ترتیبی به مراتب شهودی تر و سهل تر است.
از آنجایی که شامر قابل مالحظه ای از متغیرهای مستقل در برآورد مدل ها به کار می روند ،آزمون های همخطی چندگانه 187در
مورد هر یک از مدل های برآوردشده انجام شدند تا از عدم همبستگی باالی 188این متغیرها با همدیگر اطمینان حاصل شود ،زیرا
چنین امری به مسئلۀ همخطی چندگانه می انجامد .در صورتی که دو متغیر ربط تنگاتنگی با همدیگر داشته باشند – یعنی آنها پدیدۀ
همسانی را در حد زیادی اندازه بگیرند – ،گنجاندن آنها در یک مدل همسان می تواند به طور بالقوه به بی ثباتی برآورد رضیب ها
منتج شود و تفسیر مدل را دشوار سازد .به رغم شمولیت تعداد قابل توجه ای از متغیرهای مستقل ،آزمون های همخطی چندگانه
ای که در خصوص مدل های مختلف اجرا شدند ،هیچ مشکل یا مسئله ای را نشان منی دهند.
مدل ها همچنین از لحاظ نقاط داده ای غیرعادی و مؤثر 189که می توانند اثر نابجایی را بر برآوردها وارد سازند ،مورد آزمون قرار
گرفتند .منودارهای متغیرهای جمعی( 190که همچنین به منودارهای رگرسیون جزئی 191معروف هستند) در شناسایی نقاط داده ای
مؤثر کاربرد دارند .هیچ مشاهده ای از مدل ها دور انداخته نشد ،زیرا شواهدی دال بر موجودیت نقاط مؤثر کرانگین یا مفرط192
به دست نیامد .تعدادی از نقاط دورافتاده 193در سطح خانوار در نقاط ُبرینشی 194به مشاهده رسیدند ،اما این نقاط به قدری ناچیز
هستند که مسائل مورد نگرانی جدی را مطرح منی کنند.
در فرجام ،آزمون های خطی بودن 195در مورد پیش بینی کننده های کلیدی و متغیرهای برآمد/وابسته و آزمون های عادی بودن
مانده ها 196برای حصول اطمینان از این امر اجرا شدند تا فرضیات کلیدی در مدل ها نقض نشده باشند.

177

ordinary least squares (OLS) and logistic regressions

179

clustering standard errors
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homogeneity

binary outcome variables
principal components analysis scores
ordinal level
robust
ordered logistic regression
estimated coefficients
more intuitive
multicollinearity tests
not highly correlated
unusual and influential data points
added variable plots
partial regression plots
extreme influential points
outlier
cut-off points

linearity checks

normality of residuals checks
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همکاری های بین املللی آملانen-factsheet-overview-infrastr--https://www.giz.de/nothilfe/de/downloads/giz2014.2014 ،
( emerg-resp.pdfدسرتسی در تاریخ  31می .)2016
جمهوری اسالمی افغانستان« .پالیسی حکومتداری محلی» .کابل :ادارۀ مستقل ارگان های محلی.2010 ،
جمهوری اسالمی افغانستان« .پالیسی بهبود حکومتداری و انکشاف در ولسوالی ها و قریه ها» .کابل :ادارۀ مستقل ارگان های
محلی و وزارت احیا و انکشاف دهات.2013 ،
جمهوری اسالمی افغانستان« .افغانستان به سوی خودکفایی :اولین گزارش پیرشفت امور» .کابل:جمهوری اسالمی افغانستان.2015 ،
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جمهوری اسالمی افغانستان« .وضعیت شهرهای افغانستان» .کابل :جمهوری اسالمی افغانستان.2015 ،
جمهوری اسالمی افغانستان« .مسودۀ پالیسی حکومتداری محلی». .کابل :ادارۀ مستقل ارگان های محلی.2016 ،
یوکم ،تورسنت ،ایلیا مورتزاشویلی و جنیفر مورتزاشویلی« .ایجاد حکومت محلی در دولت های شکننده :شواهد آزمایشی از
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روزمره :دیدگاه هایی از رسارس آسیا ،ویرایش مارتین ِ
سوک ِفلد .113-86 ،بیلفلد :دستنوشته.2015 ،
کهلر ،یان و کریستوف گوستونی« .حکومتداری در سطح پایین تر از ولسوالی :مهندسی اجتامعی و حکومتداری محلی در شامل
رشق افغانستان» .در حکومتداری در حد خوب .چطور سودان جنوبی می تواند به دولتی پایدار و اداره ای کارآمد دست یابد؟،
ویرایش ام .شاپر .64-39 ،لوکوم :اکادمی انجیلی لوکوم.2011 ،
کهلر ،یان ،کریستوف گوستونی و یان بوهنکه« .منازعه و ثبات در افغانستان :رویکردهای روش شناختی»( .ارائه به نشستی
تحت عنوان «خشونت ،مواد مخدر و حکومتداری :رویکردی تطبیقی به امنیت مکزیک» ،استانفورد 4 ،اکترب http://fsi. .2011
StabilityConflict_Final_FINAL_Koehler_Gosztonyi_Boehnke._20130513//stanford.edu/sites/default/files/evnts/media
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(pdfدسرتسی در تاریخ  5جنوری .)2016
کهلر ،یان ،کریستوف گوستونی ،کیت چایلد و بصیر فدا« .ارزیابی تأثیرات با کاربرد روش های مختلط :کارآمد ساخنت ارزیابی
های ثبات برای همکاری انکشافی» .مجلۀ مطالعات اقتصادی صلح و امنیت  ،10شامره .74-61 ،)2015( 2

کهلر ،یان و بوریس ویلکه« .امنیت بدون وجو ِد دولت چگونه کار می کند؟ یافته ها از شامل رشق افغانستان و پاکستان» .در دولت
از آنِ کیست؟ حکومتداری در مناطق متأثر از حاکمیت ملی محدود و مستحکم ،ویرایش ماریان بایشایم ،تنیا ای .بورزل ،فیلیپ
گنشل و برنارد زانگل .86-55 ،بادن-بادن :نوموس.2011 ،

وزارت احیا و انکشاف دهات« .برنامۀ همبستگی ملی ،مرحلۀ سوم ،رهنمود عملیاتی ،نسخه ششم» .کابل :وزارت احیا و انکشاف
دهات.2012 ،
نیکسون ،همیش« .تغییر سیامی حکومتداری محلی؟ شوراهای انکشافی محلی در افغانستان» .کابل :واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان.2008 ،
روبین ،بارنت آر .تجزیۀ افغانستان :شکل گیری و سقوط دولت در نظام بین امللل .نیوهیون :چاپخانۀ پوهنتون ییل.2002 ،
سالتامرشه ،داگالس و ابهیالش مدهی« .حکومتداری محلی برای نیازمندی های محلی :یافته های کلیدی و گزینه های
سیاستگذاری برای افغانستان» .کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان.2011 ،
سالتامرشه ،داگالس و ابهیالش مدهی« .حکومتداری محلی در افغانستان :دیدگاهی برخاسته از واقعیات» .کابل :واحد تحقیق
و ارزیابی افغانستان.2011 ،
شورکین ،مایکل« .حکومتداری محلی در افغانستان» .سانتا مونیکا ،کالیفرنیا :اندیشکدۀ رند.2011 ،
فان بیلرت ،مارتینا« .کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ انتخابات  2016را اعالم کرد – اما چه بر رس اصالحات انتخاباتی آمد؟».
شبکۀ تحلیلگران افغانستان 18 ،جنوری .2016
زورچر ،کریستوف ،کاترین گلوخفتسوا ،گریگ فیفه و نورا روهرن« .بازبینی راهربدی وضعیت افغانستان (گزارش نهایی)»ُ .بن:
وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی جمهوری فدرال آملان.2013 ،
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پیشنهادات شام
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می خواهد تا از پیشنهادات شام بعنوان استفاده کننده گان منابع تحقیقاتی این اداره مستفید
شود .شام چه خواننده همیشگی انتشارات ما باشید ،چه در یکی از سخرنانیها و ورکشاپهای این واحد رشکت کرده باشید ،چه
از کتابخانه استفاده کرده باشید و چه به تازگی با این سازمان آشنا شده باشید ،نظرات و پیشنهادات شام برای ما باارزش است.
نظر های شام به ما کمک میکند تا هدف خود را به بهرتین شکل تعقیب منوده و یافته های کاری خود را به شکل بهرت با خواننده
گان نرشیات ما به اشرتاک بگذاریم .آسانرتین راه برای ارائه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشدareu@areu.org.af .
همچنان شام می توانید به این شامره متاس بگیرید  )+39(9970 806 845و هر نظری دارید ،با ما در میان بگذارید .اما برخی
اطالعاتی که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از:
•
•

•چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید (مطالعه انتشارات ،رشکت در جلسات)...،؟
•به چه منظور از پژوهشهای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید؟

•

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

•

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

•

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

•

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

•

•از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا از مجلدات؟

•

•نظر شام دربارۀ روند پژوهشی و نتایج ما چیست؟

•

•به نظر شام ما چه کارهایی را میتوانیم بهرت انجام دهیم؟
عرصۀ عالقمندی ،اشتغال ،مطالعه و موقعیت تان
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نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
متام نرشیات در وبسایت  www.areu.org.afقابل دستیابی اند و اکرث آنها بصورت نسخه چاپی رایگان در دفرت کابل واحد تحقیق
و ارزیابی افغانستان موجود می باشد.
موجود به زبان
دری

موجود به زبان
پشتو

تاریخ

نام نرشیه

نویسنده

جوالی 2016

نزدیک ساخنت دولت با مردم:
غیرمتمرکز ساخنت پالنگذاری و
بودجه سازی

نعمت الله بیژن،
فرحت امیل و هارون
نایب خیل

برنامه ریزی،
بودجه گذاری و
حکومتداری در
سطح والیتی

نرشیۀ تحلیلی

جوالی 2016

نقش جامعۀ مدنی در ترویج
حکومتداری خوب در افغانستان

اورځال ارشف نعمت و
َکرین ِورنِر

جامعۀ مدنی و
حکومتداری

نرشیۀ تحلیلی

می 2016

اقدام متوازن کننده برای
حکومتداری سکتور منابع

جاوید نورانی و لین
دی بروکِ ِر

معادن و حکومتداری نرشیۀ تحلیلی

می 2016

توسعۀ منابع آبی فرامرزی :چه
دیدگاه هایی برای همکاری
در میان افغانستان ،ایران و
پاکستان وجود دارند؟

وینسِ نت توماس با
مجیب احمد عزیزی و
خالد بهزاد

مدیریت منابع
طبیعی

می 2016

لیا ویلفردا آر .ای.
نگاه نزدیک به مردان و «انواع
پیالنگو ،چونا آر.
مردانگی» :مشارکت فعال مردان
اِچاوز ،پرویز طفیل،
در برابری جنسیتی
سید مهدی موسوی

اپریل 2016

ِ
دولت ُسست بنیان :چگونه تریاک
تیشه به ریشۀ افغانستان زد

اپریل 2016

یادداشت مخترص بر تحقیق
ساحوی در والیت قندهار ،دسمرب
پل فیشتین
 2015الی جنوری  :2016کوکنار و
معیشت روستایی

√

دیوید منسفیلد

√

مارچ 2016

اردوی ملی افغانستان پس از
آیساف

آنتونیو جیوستوزی و
علی محمد علی

فربوری 2016

اصل در جزئیات :سقوط روزافزون
ننگرهار به دامن شورشگری،
خشونت و تولید وسیع مواد مخدر

دیوید منسفیلد

√

چونا آر .اِچاوز ،سید
مهدی موسوی و
لیا ویلفردا آر .ای.
پیالنگو

√

جنوری 2016

سوی دیگر نابرابری جنسیتی:
مردان و خصوصیات مردانگی در
افغانستان

√

√

√

√

موضوع تحقیق

نوع نرشیه

مطالعۀموردی

جنسیت

پالیسی نامه

مدیریت منابع
طبیعی

کتاب

مدیریت منابع
طبیعی

خالصه نامه

حکومتداری

توضیح نامه

مدیریت منابع
طبیعی

خالصه نامه

جنسیت

نرشیۀ تحلیلی
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