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مقدمه
ِ
شهری برون و درون بودجه ملی و قواعد و رویه های اداری در افغانستان است .رشد
مصئونیت شهری مفکوره نسبت ًا نوینی در محیط پالیسی ،برنامه ریزی
رسیع شهرنشینی طی  16سال گذشته موجب آسیب پذیری ها ،محرومیت ها و ناامنی های مشخصی شده است .بافت اجتامعی شهری که در گذشته وجود
داشت و متضمن همبستگی نسبی و حس امنیت بود ،در اکرث مراکز شهری عمده کشور از هم پاشیده است .در نتیجه ،مصئونیت زنان و جوانان در معرض
خطرات معینی قرار گرفته است .اکرث شهرهای عمده ،شهرک های غیررسمی و کمپ های بیجاشدگان داخلی را در خود جای داده است .شهروندان اغلب
در بهبود مصئونیت شهری مشارکت منی کنند .ظرفیت ارائه خدمات شهری با رشد شهرنشینی منطبق نبوده و پالیسی های حکومتداری شهری کامکان در
حال تدوین است.
شورای عالی انکشاف شهری یک برنامه ملی اولویت شهری را در اواخر سال  2016ایجاد کرد که اکنون به حیث رهنامی برنامه و پالیسی در سکتور شهری
طی دهه پیرشو عمل می کند .برنامه ملی اولویت شهری عبارت است از دستور کاری که مستلزم سعی و تالش بیشرت در جهت تأمین شمولیت ،رشد و ثبات
میباشد .این برنامه سه رکن دارد :تحکیم حکومتداری و نهادهای شهری ،تأمین مسکن کافی و ارائه خدمات شهری اساسی برای همه و تقویت اقتصاد و
مکانی شهری تعیین کرده
طراحی
زیربنای شهری .برنامه ملی اولویت شهری ،موضوع مصئونیت شهری را به عنوان یک دستورکار اصلی در برنامه ریزی و
ِ
ِ
است .رویکرد حکومتداری این برنامه بر مشورت با اجتامعات شهری و مشارکت آنها در طرح برنامه های امنیتی و مصئونیتی و ایجاد کمیته های فرعی امنیت
و مصئونیت در چهارچوب بوردهای مشورتی شاروالی ها تأکید دارد.

برنامه بنای صلح شهری در افغانستان یک ابتکار پیشتاز برنامه اسکان برش سازمان ملل متحد است که از اوایل سال  2015بر مصئونیت و امنیت شهری در
هشت والیت کشور مترکز دارد .این برنامه به تکمیل خالء چالش آفرین ظرفیت در ارائه خدمات و رفع محدودیت مشارکت شهروندان می پردازد .برنامه بنای
صلح شهری در افغانستان بر این فرضیهء نظریه لیربال مبتنی است که دولت منی تواند بدون قرارداد اجتامعی عمل کند .در نتیجه ،دولت با اجتامعات و
شاروالی ها به منظور ایجاد همکاری در بین آنها و ارتقای مشارکت آنها در برنامه ریزی و ارائه خدمات کار می کند .نظریه تغییر در برنامه بنای صلح شهری در
افغانستان بر این فرضیه استوار است که اداره محلی و جوامع می توانند باهم در راستای تأمین مصئونیت و امنیت در ساحات شهری اعتامد کنند.
هدف این پالیسی نامه ،تلخیص یافته ها و پیشنهادهای بازبینی مرحلهء اول اجرای برنامه بنای صلح شهری در افغانستان است که از سوی واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستان و انستیتوت مطالعات انکشافی انجام و از جانب اداره همکاری انکشافی سوئیس متویل گردیده است.

روش شناسی
مرور اسناد ،برنامه ها و آثار موجود در زمینهء حکومتداری شهری در افغانستان امکان شناسایی مسائل و سؤاالتی را فراهم آورد که طی مصاحبه با دست
اندرکاران کلیدی (در کل  12مصاحبه با متویل کنندگان ،مقامات حکومت و رشکا) و دو بحث گروهی متمرکز با مستفیدشوندگان مورد بررسی بیشرت قرار
گرفت .مطالعه کتابخانه ای شامل آثاری چون اسناد پروژه ،گزارش های عملیاتی و ساالنه ،رسویهای مبنایی ،تفتیش های بیرونی ،مواد مربوط به پوشش
رسانه ای و انکشاف ظرفیت ،اسناد پالیسی ،گزارش های تحقیقی و رسویهای ملی می شد .با این کار تیم تحقیق توانست تا نحوه جمع آوری و استفاده از
داده ها در اجرای برنامه را تجزیه و تحلیل کند .چشم گیر بودن حجم آثار موجود نشان دهندهء جنبه های گوناگون حکومتداری شهری ،قوتها و ضعف
های برنامه ها و چالش هایی است که باید برای رفع آنها اقدام شود .مرور این آثار همچنین نشان میدهد که مصئونیت و امنیت شهری ،موضوعات وسیعی
هستند که یک رویکرد جالب برای بسیاری از مداخله ها در عرصهء حکومتداری شهری به شامر میروند.
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یافته های کلیدی
ارتباط با پالیسی :رویکرد ،اهداف و بازده های برنامه بنای صلح شهری در افغانستان مرتبط بوده و با پالیسیهای فعلی خصوص ًا چهارچوب ملی صلح و
انکشاف افغانستان ،برنامه شهری دارای اولویت ملی و تا حدی میثاق شهروندی در ساحات شهری منطبق می باشد .رویکرد اجتامع محور که بر تأمین
فراگیری اجتامعی – زنان ،جوانان و بیجاشدگان داخلی – تأکید میورزد و با سطوح باالتر شهری (شوراهای گذر و برنامه های نواحی) مرتبط است ،به اجرای
اهداف پالیسی حکومت افغانستان کمک می کند.
ادغام آموخته ها :بر عالوه ،برنامه بنای صلح شهری در افغانستان آموخته ها از برنامهء همبستگی ملی ،تجربهء قبلی خود این برنامه در زمینهء همبستگی
شهری و دیگر برنامه های شهری را مدغم کرده است .بنابراین ،این برنامه الگویی را برای برنامه های آینده در عرصه انکشاف شهری ایجاد می کند که در
برنامه ریزی مبتنی بر اجتامع و مرتبط با برنامه ها و طراحی سازمانی در سطوح ناحیه و کل شهر متکی است.
گسرتش دیدگاه ها دربارهء مصئونیت و امنیت :برنامهء بنای صلح شهری در افغانستان توانسته است نگرش های پولیس ،اجتامعات و تصمیم گیرندگان
پالیسی دربارهء مصئونیت و امنیت شهری را فراتر از جنبهء پولیسی آن ارتقا دهد .این برنامه ،امنیت را به حیث یک مفکورۀ تعریف شده از باال به پایین که
اغلب نقش شورشگری مسلحانه به جای مسائل نرم ت ِر مربوط به نیازهای اجتامع در آن برجسته می شود ،به چالش کشیده است.
زیرساختی مشخص کوچک تا متوسط و
خدمت عینی به مصئونیت شهری :برنامهء بنای صلح شهری در افغانستان یک رابطه قوی میان پروژه های
ِ
مصئونیت شهری ایجاد کرده است .مصئونیت شهری غالباً یک ایده انتزاعی است .با این حال ،رویکرد این برنامه در تشخیص مشکل و ارائه راه حلهای
انکشاف زیربناها از منظر یک اجتامع معین در عینیت بخشیدن به مفکوره مصئونیت شهری بسیار مؤثر بوده است .بنابراین ،برنامه صلح پروری در شهرهای
افغانستان یک دستورکار کارآمد را برای تأمین امنیت برشی در ساحات شهری ارائه می دهد.
افزایش نوآوری :مشارکت و سهم گیری فعال اجتامعات در طرح و اجرای پروژه های زیرساختی اغلب امکان افزایش ابتکار و نوآوری در پروژه ها را فراهم
مصئونیتی مخصوص زنان ،اطفال ،موظفین شاروالی ،پولیس و غیره گسرتش یافته است .این متهیدات شامل ایجاد جاهای نشسنت
آورده و در نتیجه ،تدابیر
ِ
در نقاط مشخص ،اعامر اماکن تفریحی و ورزشی برای زنان و اطفال ،نصب چراغ بر رس در خانه ها ،ساخنت پارک های فامیلی ،ایجاد ساحات مختلط برای
مردان و زنان و یا اختصاص پارک ها  /مراکز به زنان ،تعریض رسکها به خاطر تسهیل گزمه پولیس و غیره می شود.
ارتقای همبستگی و همکاری در اجتامع شهری :این تحقیق به شواهدی دست یافت که همبستگی شهری در ساحاتی ایجاد شده است که افراد از گروه
های مختلف جغرافیایی ،زبانی و قومی در آن ساکن شده اند .برنامه صلح پروری در شهرهای افغانستان همچنین سطح اعتامد میان اعضای اجتامع اعم از
مردان و زنان را که قبل از اجرای این برنامه تعامل محدودی باهم داشتند ،ارتقا داده است .این امر اجتامع را در رابطه با مأمورین شاروالی و پولیس توامنند
ساخته است .زنان و دخرتان صداها و عرصه هایی برای سهم گیری در متهیدات مصئونیتی و کسب مصئونیت پیدا کرده اند .سطح همکاری در میان اعضای
اجتامع افزایش یافته است .به طور مثال ،منایندگان اجتامع توانسته اند با بعضی از مردان جوان به منظور خودداری از آزار و اذیت دخرتان و زنان بر روی
رسک کار کنند .همکاری در میان اجتامعات نیز در حالتی بیشرت شده که پروژه هایی نظیر آبرسانی موجب وابستگی متقابل آنها شده است.
افزایش همکاری با موظفین شاروالی و پولیس :مصاحبه ها و مستندات به وضوح نشان می دهد که همکاری بین اجتامعات و مأمورین اداره محلی بهبود
یافته است .در نتیجهء مشورت ها و دیگر تعامل ها ،اعضای اجتامع توانسته اند تا با مأمورین پولیس در نواحی ،موظفین تنظیف شاروالیها و غیره در متاس
شوند .از سوی دیگر ،مأمورین پولیس از منایندگان اجتامع تقاضا کرده اند تا به آنها در گزمه بهرت رسک ها مخصوص ًا با نصب چراغ بر رس در خانه ها کمک
کنند .رسانجام ،شواهد گفت و شنود حاکی از آن است که رشوه ستانی موظفین پایین رتبهء پولیس و شاروالی به خصوص آنهایی که مسئول تجویز امور ساخت
و ساز هستند ،پس از آن متوقف شده است که رهربان اجتامع مجاری ارتباطی منظمی را با سطوح عالی تر پولیس و شاروالی برقرار کردند.
کارآمدی در ارائه خدمات و پاسخگویی مقامات :در یک مورد ،نوآوری از لحاظ تخصیص نقاط مشخصی به جمع آوری زباله های جامد ،موجب ارتقای
سطح کارآمدی و پاسخگویی موظفین شاروالی گردید .تخصیص این نقاط در ابتدا یک حس مسئولیت را در میان خانوارها ایجاد کرد ،زیرا آنها دیگر آشغال
خود را به هر طرف منی انداختند .رهرب این اجتامع مسئولیت داشت تا هنگام پر شدن این نقاط از زباله ها با موظفین شاروالی در متاس و خواستار اقدام آنها
شود .مشارکت اجتامع باعث شد تا موظفین ناحیهء مربوطه اقدام به انتقال زباله ها کنند .روند کاری موظفین شاروالی نیز بهبود یافت ،زیرا دیگر مجبور نبودند
تا زباله ها را از نقاط مختلف جمع آوری کنند .در مجموع ،بهبودهای زیربنایی ،اغلب به دسرتسی بهرت مقامات ارائه دهنده خدمات (امبوالنس ،گزمه پولیس،
اطفائیه و غیره) به اجتامعات منجر شده است.
نهادسازی و پایداری :برنامه بنای صلح شهری در افغانستان یک برنامه خارج از بودجه ملی است .اگر قرار باشد این یک برنامه درون بودجه ملی باشد،
شاروالی ها که مجریان کلیدی این برنامه خواهند بود ،با چالش های قابل مالحظه ای از لحاظ متویل ارائه خدمات ،اداره ،نظارت ،روابط عامه و پاسخگویی
روبرو خواهند شد .برنامه صلح پروری در شهرهای افغانستان تاکنون بر ظرفیت سازی به وسیله آموزش مقامات از طریق برگزاری کارگاه هایی که به ظرفیت
ت ها در شهرهای مختلف ،در
ی ها در اجرای این برنامه ،با وجود تفاو 
سازمانی منتج نخواهد شد ،مترکز چندانی نداشته است .با این وجود ،مشارکت شاروال 
کل مناسب بوده است .در ضمن ،این برنامه روند نهادسازی را مث ً
ال از طریق تشکیل بوردهای مشورتی شاروالی ها آغاز کرده است .با این حال ،نهادینه کردن
اهداف این برنامه در چهارچوب شاروالی ها مستلزم برداشنت گام های بیشرتی خواهد بود .رابطه هایی با شاروالی ها جهت تأمین بودجه حفظ و مراقبت پروژه
های زیرساختی در آینده برقرار شده است .با این همه ،پایداری این برنامه مسئله ای است که به مالحظه و بررسی بیشرتی نیاز دارد.
ِ
شهری مختص به ساحات یا نفوس مشخص به طور متداوم از بین رفته است.
اجتامعی ناشی از ناامنی
کاهش ننگ اجتامعی و مسائل حیثیتی :ننگ و عار
ِ
پاسخ دهندگان اظهار داشتند که ساحاتی که ناامن دانسته می شد ،حیثیت خود را از لحاظ مصئونیت این ساحات در نتیجه بهبودهای حاصله از اجرای برنامهء
صلح پروری در شهرهای افغانستان ترمیم کرده و این امر موجب بازگشت خانوارهایی شده است که قب ً
ال از این ساحات متواری شده بودند.
مصئونیت شهری به حیث محرک رشد اقتصادی :بسیاری از پاسخ دهندگان گفته اند که فعالیت اقتصادی در نتیجه افزایش مصئونیت شهری رونق گرفته
2

مصئونیت شهری :برنامه بازبینی بنای صلح شهری در افغانستان

و شکوفا شده است .رسک هایی که روشن هستند ،غالب ًا به عرصه ای برای زندگی اجتامعی تبدیل می شوند – امری که قب ً
ال وجود نداشته است .در نتیجه،
دکانها ،رستورانت ها ،فروشندگان نوشیدنی و آیسکریم ،دواخانه ها و مراکز آموزشی می توانند برای ساعات بیشرتی فعالیت کنند و خانواده ها می توانند به
دخرتان و پرسان شان اجازه دهند تا شب دیرتر به خانه بازگردند .با این وجود ،رابطه میان رشد و مصئونیت شهری کامکان مستلزم پژوهش بیشرت است.
مصئونیت شهری مستلزم تغییر ذهنیت است که وقت می گیرد :مشارکت شاروالی ها در برنامه صلح پروری در شهرهای مختلف افغانستان ،متفاوت
بوده است .هر چند محیط پالیسی حامی هدف و رویکرد این برنامه است ،ولی رویه های اداری اغلب با تعریف مصئونیت از دیدگاه اجتامع تضاد دارد یا
علیه آن مقاومت می کند .موظفین شاروالی ها غالب ًا منی خواهند با گروه های آسیب پذیری چون بیجاشدگان داخلی به دلیل ترس از مرشوعیت بخشی به
شهرک های آنها کار کنند .بعضی از شارواالن تا حدی علیه تشکیل بوردهای مشورتی شاروالی ها مقاومت کرده اند ،حال آن که این بوردها جزء الینفک
طراحی برنامه های نظیر برنامهء صلح پروری در شهرهای افغانستان هستند .ناامنی شهری اغلب بیشرتین تأثیر را بر زنان دارد .با این حال ،شاروالی ها فاقد
کارمندان زن هستند و پاسخگویی کمرتی نسبت به نظریات و مطالبات زنان دارند .برقراری متاس با پولیس غالب ًا به اقداماتی که مطابق با انتظارات زنان از
مصئونیت شهری باشد ،منی انجامد.

پیشنهادها
ِ
تعمیم موضوع مصئونیت شهری در برنامه ریزی شهری :مصئونیت شهری اکنون در پالیسی شهری درج شده است ،اما باید در برنامه ِ
شهری برون
های
و درون بودجه شمولیت یابد .مالحظات مربوط به مصئونیت ،نقش محوری را در ایجاد اعتامد میان شهروند و دولت دارد و این هدفی است که اکرث برنامه ها
به دنبال تحقق آن هستند .برنامهء صلح پروری در شهرهای افغانستان ،آموخته هایی را ارائه می دهد که می توان آنها را در بسیاری از برنامه ها مدغم کرد.
جستجوی رابطه میان مصئونیت شهری و انکشاف :رابطهء متقابل میان مصئونیت شهری و انکشاف تا کنون در افغانستان مورد بررسی قرار نگرفته است.
برای تثبیت رابطهء آنها و جمع آوری شواهد در این زمینه ،نیاز به تحقیقات بیشرت میباشد.

جستجوی رابطه میان آموزش و مصئونیت شهری :برخی شواهد از این بازبینی به دست آمد که نشان می دهد که فرصت های یادگیری مخصوص ًا از
طریق افزایش وقت و فضا برای نسل جوان بیشرت شده است .این امر که هر خانوار چراغی را بر رس در خانه اش نصب کرده ،اغلب نتیجهء این توقع است
که اطفال بتوانند به صنوف آموزشی خود دیرتر در شب رفت و آمد داشته باشند .با این حال ،تثبیت رابطه میان دسرتسی به آموزش و مصئونیت شهری مستلزم
تحقیق معترب است.
مطالعه پیوند میان مصئونیت شهری و ارائه خدمات :این بازبینی نشان می دهد که ارائه خدمات منظم تر و کارآمدتر و مقامات پاسخگوتر شده اند .این
جنبهء برنامه باید در رابطه با هر اجتامع جستجو و مطالعه شود.
مصئونیت شهری و تولید عواید :این بازبینی همچنین به شواهدی دست یافت که نشان می دهد پروژه های مصئونیت شهری به ثبت خانه ها در شاروالی
ها انجامیده و بنابراین ،مبنای اخذ مالیات گسرتش یافته است .این رابطه باید فراتر از موارد یا قضایای انفرادی جستجو شود.

استفادهء بهرت از تکنالوژی معلوماتی :در برنامه ریزی آینده باید استفاده بهرتی از تکنالوژی معلوماتی خصوص ًا در رابطه با جوانان شهری و نیز حکومت
افغانستان به عمل آید .جوانان شهری اکنون به صورت منظم از رسانه های اجتامعی و تکنالوژی های دیجیتال استفاده می کنند و حکومت افغانستان نیز
اقداماتی را در زمینهء مشارکت دولتداری باز و قانون حق دسرتسی به اطالعات روی دست گرفته است .می توان از تکنالوژی برای مقابله با آزار و اذیت بر
روی رسک ،گزارش دهی جرایم ،تقاضای اقدام شاروالی در زمینه های مربوطه ،بهبود ارائه خدمات یا دریافت نظریات اصالحی کار گرفت.
ادغام بهرت جوانان و سایر گروه های آسیب پذیر در جامعه :نفوس جوان در ساحات شهری بیشرت از ساحات روستایی است .این قرش با چالش های
مشخصی به لحاظ مصئونیت شهری روبرو است که منیتوان به همهء این مشکالت فقط از طریق رویکرد اجتامع محور رسیدگی کرد .به طور مثال ،نفوس
جوانانی که به خاطر تحصیالت عالی یا یافنت مشاغل به شهرها می آیند ،اغلب در لیلیه ها یا اماکن خارج از محوطه اکادمیک ساکن می شوند .این وضعیت
در رابطه با بیجاشدگان داخلی نیز صدق می کند .بنابراین ،این گروه های آسیب پذیر رضورت به ادغام بهرتی از طریق طرح و اجرای برنامه هایی دارند که
نیازهای آنها را تأمین و آسیب پذیری هایشان را رفع می کند.
اطالع رسانی بهرت در مورد پیامد و استعداد برنامه های مصئونیت شهری :برنامهء بنای صلح شهری در افغانستان و برنامه هایی از این قبیل ،باید اطالع
رسانی بهرتی را در خصوص پیامد و استعداد مصئونیت شهری در توامنندسازی دیگر اجتامعات یا مقامات حکومتی در کسب آگاهی و اتخاذ اسرتاتیژی های
مشابه انجام دهد.
ابتکار در ظرفیت سازی :برنامه های مصئونیت شهری به درک مأمورین شاروالی و پولیس از این مفکوره و ادغام آن در کارشان بستگی دارد .مساعی کنونی،
ظرفیت سازی را به مفهوم ضعیف و غیر موثر آموزش ها محدود منوده است .برنامه های آینده باید راه حل های مبتکرانه ای را در همکاری با حکومت به
منظور ایجاد ظرفیت برشی و سازمانی در زمینه مصئونیت شهری در نهادهای مربوطه پیدا کند.

حفظ ظرفیت سازمانی برای مصئونیت شهری :برنامهء بنای صلح شهری در افغانستان میتواند یک روند اجرایی تقریب ًا کامل را در تعدادی از شاروالی ها
از طریق ایجاد ظرفیت سازمانی و برشی و نظارت بر مقامات شاروالی آزمایش کند و بدین ترتیب از ظرفیت سازی و آموزش سازمانی در مقیاس کوچک فراتر
رود ،اما کنرتول بر وظایف اداری و نظارتی را دست کم الی کاهش چالش های مرتبط با اعتامد در شاروالی های مربوطه حفظ کند .آموخته های این پروژهء
امتحانی می تواند در بسط و گسرتش برنامه مورد استفاده قرار گیرد.
گسرتش حیطهء مصئونیت شهری :برنامهء صلح پروری در شهرهای افغانستان توانسته است خطرات متعدد فراراه تأمین مصئونیت را شناسایی کند .با این
وجود ،بسیاری از این خطرات نظیر استفاده از کیبل های برق بدون روکش یا واقعات انفجار کپسول های گاز برجسته نشده است .بر عالوه ،ممکن است
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آموزش اجتامعات دربارهء خطرات مصئونیت محیطی که کمرت ملموس هستند اما راه حل های محلی می تواند برای رفع آنها مؤثر واقع شود ،رضوری باشد.
طرح روش های قانع کننده برای ارزیابی تأثیرات برنامه :برنامه های مصئونیت شهری به ویژه برنامهء بنای صلح شهری در افغانستان نیازمند جستجوی
راه هایی برای جمع آوری داده های معترب دربارهء نتایج پروژه های مصئونیت شهری خواهد بود .به طور مثال ،در این برنامه ها میتوان در جهت ارزیابی
تأثیرات پروژه های مصئونیت شهری بر وسعت ارائه خدمات یا سطح فعالیت اقتصادی و اجتامعی قبل و بعد از اجرای پروژه ها تالش منود.
ارتقای انسجام برنامه ها :چندین برنامه در عرصهء حکومتداری شهری وجود دارد که باید به طرز مؤثری هامهنگ و منسجم شود .بسیاری دست اندرکاران
از جزئیات کار متامی این برنامه ها آگاهی ندارند .دست اندرکاران میتوانند در جلسات یادگیری گرد هم آیند .گروه کاری تخنیکی میتواند بیش از پیش تشکیل
جلسه دهد و مانند یک عرصهء هامهنگی و انسجام آنالین که داده های آن از سوی برنامه ها تأمین شود ،عمل کند .میتوان در این برنامه ها از داده های
جغرافیایی-مکانی استفاده کرد و این معلومات را در یک پایگاه داده ها متمرکز ساخت .حداقل ،تجدید معلومات ،این مسئله را که چه کسی چه کاری را چه
زمانی و در کجا انجام می دهد ،روشن خواهد ساخت.

نظریاتی که در این مقاله ابراز گردیده مربوط به نویسنده می باشد و منعکس کننده نظریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان SDC ،و  IDSمنی باشد.
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در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان:
واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان یــک نهــاد مســتقلِ تحقیقاتــیِ مســتقر در کابــل مــی باشــد کــه در ســال  ۲۰۰۲بــا همــکاری جامعــه بیــن
املللــی در افغانســتان تاّســیس گردیــد .هــدف واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان انجــام و عرضــۀ تحقیقــات بــا کیفیــت عالــی ،مبنــی بــر
شــواهد ،مرتبــط بــا پالیســی و انتشــار نتایــج حاصلــۀ آنهــا و همچنــان ترویــج فرهنــگ پژوهــش و مطالعــه مــی باشــد.
طبــق گــزارش دانشــگاه پنســیلوانیا ،واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان منحیــث یــک نهــاد پژوهشــی دارای جایــگاه عالــی در افغانســتان
بــوده و در بیــن نهــاد هــای پژوهشــی درآســیای میانــه در رده پنجــم قــرار دارد .واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان بــا پالیســی ســازان ،جامعــۀ
مدنــی ،محققــان و دانشــجویان بــه منظــور تحقــق اهــداف خویــش ارتبــاط برقــرار مــی منایــد تــا اســتفاده از نــرات مبنــی بــر شــواهد و
کتابخانــۀ ایــن واحــد ترویــج یافتــه ،ظرفیــت تحقیقــی آنهــا تقویــت شــده و فرصــت هــا بــرای بازتــاب اندیشــه هــا ،مناظــره هــا و تحلیــل هــا
ایجــاد گــردد .واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان توســط هیــأت مدیــره اداره مــی شــود کــه متشــکل از مناینــدگان ادارات متویــل کننــده،
ســفارتخانه هــا ،ســازمان ملــل متحــد و دیگــر ســازمان هــای چندجانبــه ،جامعــه مدنــی و کارشناســان مســتقل مــی باشــد.

متویل کنندگان برنامه ها:
متویل کنندگان این اداره شامل نهاد انکشافی بین املللی سویدن ( )SIDAو نهاد های بین املللی ذیل میباشد:
The European Commission (EC), United States Institute of Peace (USIP), Norwegian Institute of International Affairs (NUPI),
Overseas Development Institute (ODI-UK), Promundo (US), Sustainable Development Policy Institute (SDPI), Regional
Environmental Centre for Central Asia (CAREC), Institute of Development Studies (IDS) and Swiss Agency for Development
and Cooperation(SDC), School of Oriental and African Studies (SOAS), Economic and Social Research Council United Kingdom

(ESRC-UK) and South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).

همچنان این اداره عضویت شبکه های جهانی ذیل را دارا میباشد:
Leveraging Agriculture for Nutrition in South Asia (LANSA),Resolve Network,Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC),
Global Challenges research Fund (GCRF), A Conflict Sensitive Unpacking of The EU Comprehensive Approach to Conflict and
Crisis Mechanism (EUNPACK), Environmental Natural Resources Monitoring Network (ENRMN), Mining Watch Afghanistan
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