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این مقالۀ معلوماتی یافته ها و شواهد در مورد ارتباط میان ارائه خدمات و مرشوعیت دولت را برجسته میسازد. این 

مقاله در نتیجۀ پنچ سال تحقیق )۲۰۱۲ – ۲۰۱۷( واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان درمورد مسئله ارتباطات میان ارائه 

خدمات و مرشوعیت دولت در افغانستان، به دست آمده است. این مطالعه بخشی از یک مطالعۀ وسیعرت جهانی تحت 

کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون بوده است که توسط انستیتیوت بیرون مرزی انکشاف )ODI( رهربی و از جانب 

ادارۀ انکشاف بین املللی )DFID( و کمیسیون اروپایی متویل میگردید. عالوه بر این، برای درک بهرت نگرانی های 

موجود در زمینه برنامه ریزی و پالیسی در راستای ارائه خدمات تحت سیطره حکومت موجود، با حکومت افغانستان 

و منایندگان جامعۀ مدنی مشوره هائی صورت گرفته و مالقات های دو جانبۀ غیر رسمی با منایندگان غیر مشخص 

جامعۀ متویل کننده نیز انجام شده است. این مقاله با مرور بر نوشته ها در رابطه به بحث ها در مورد ارائه خدمات و 

مرشوعیت آغاز میگردد. این مقاله بعدًا تجارب افغانستان از ارائه خدمات و برداشت از حکومت را بررسی کرده و با 

ارائه پیامدهای پالیسی خامته پیدا میکند. 

ارائه خدمات و مرشوعیت: یک الگوی سوال برانگیز؟ 

خدماتی که در این مقاله ترشیح گردیده است به خدمات اساسی مانند صحت، تعلیم، آب و حفظ الصحه و همچنان 

ارزشهای عامه مانند امنیت و عدالت بر میگردد. درکشور هائیکه توسط منازعات متداوم متأثر گردیده اند، تنها حکومت 

ها فراهم کنندگان چنین خدمات منی باشند. اکرثًا با سازمان های غیر دولتی و نهادهای ملل متحد به منظور ُپر 

کردن خال های ظرفیت ارائه خدمات دولتی قرار داد صورت میگیرد، بنابر این، در چنین محیط ها، ارتباطات میان 

ارائه خدمات و برداشت از دولت زیر سوال قرار میگیرد. عدم توامنندی دولت های شکننده به انجام وظایف اساسی، 

طوریکه غنی و دیگران استدالل کرده اند )۲۰۰5(  یک خالی خطرناک حاکمیت را به وجود میآورد.

مقالۀ معلوماتی ای کنرسســیوم تحقیقاتی معیشــت مصئون؛ معلومات، 

تحلیل و پیشــنهادات کلیدی در رابطه به پالیســی روی مســائل مربوط به 

معیشــت، خدمات اساســی و محافظت اجتامعی در اوضاع متأثر شده از 

منازعات را ارائه میکند. این مقاله و ســایر مقاالت معلوماتی کنرسســیوم 

تحقیقاتی معیشــت مصئون از ویب ســایت ذیل قابل دریافت است: 

 )UK Aid( این پروژه توســط نهاد امدادی www.securelivelihoods.org

مربــوط حکومت بریتانیا، نهاد امدادی آیرلند )Irish Aid( و کمیســیون 

اتحادیۀ اروپا متویل گردیده اســت. 

نظریاتی که در این مقاله ابراز گردیده منعکس کنندۀ نظریات نویسنده یا 

نویسندگان میباشند و لزوما منعکس کننده نظریات واحد تحقیق و ارزیابی 

افغانستان، پالیسی های حکومت بریتانیا یا نظریات نهاد امدادی آیرلند، 

اتحادیۀ اروپا، کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون یا رشکای ما منی باشد. 

کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون 

انستیتیوت بیرون مرزی انکشاف

1811 D کد نرشیه 

T +44 )0(20 3817 0031
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E slrc@odi.org.uk

www.securelivelihoods.org
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نویسندگان: اشلی جکسون و اورځال نعمت

سیاست ها در ماورای شواهد:

مورد سوال قرار دادن ارتباط میان 

ارائه خدمات و مرشوعیت دولت در 

افغانستان

پیام های کلیدی: 

شبکه های دسرتسی مبنی بر ارتباطات، تعین کننده این موضوع اند که چه کسی میتواند  ■

خدمات اساسی را دریافت مناید و چگونه این خدمات فراهم گردد.  

دسرتسی به خدمات به صورت گسرتده توسط داینمیک ها و منافع محلی صورت میگیرد. ■

دسرتسی غیر عادالنه یا ) غیر منصفانه( اکرثاً به برداشت از مرشوعیت صدمه وارد  ■

مینامید.

داکرت افغان در حال نوشــن نسخه
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ارائه امنیت، حکومتداری یا خدمات اساس میباشند. در سال های اولی بعد از 

۲۰۰۱، دسرتسی به تعلیم و مراقبت صحی بطور قابل مالحظه توسعه پیدا کرد، 

ولی بعداً به زودی به رکود و ایست مواجه گردید. روایت های ثبت نام ملیون 

ها تن از اطفال در مکاتب بعد از سال ۲۰۰۱ و پیرشفت بزرگ در فراهم آوری 

خدمات صحی بر این واقعیت سایه افگنده که این دست آوردها طوریکه اصاًل 

ادعا شده اند بزرگ نیستند و دسرتسی به خدمات اکرثاً انحصاری میباشد. آنچه 

را که دست آوردهای پیشین در رابطه به توسعۀ خدمات اساسی و بهرت سازی 

معیشت  قلمداد میشدند فعاًل بواسطه بی امنیتی ها و یک دولت کرایه ای 

)Rentier( چپاولگر مورد تهدید و در حالت تضعیف قرار دارند. قابل یادآوری 
است که خدمات بخشی از راه حل را شکل میدهند، ولی راه حل های کامل 

نیستند. از سال ۲۰۰۱ بدینسو، دیدگاه روشنی در مورد آیندۀ مودل های ارائه 

خدمات انکشافی برای افغانستان وجود ندارد. رضورت به یک دیدگاه تصویر 

بزرگ است، که باید ابعاد وسیع خدمات را مورد رسیدگی قرار دهد به شمول 

نگرانی های امنیتی و عدلی که برای افغانها بسیار مهم میباشند و در خالل آنها 

برنامه هایی چون میثاق شهروندی باید قرار داشته باشد.

سه عامل عمده  مانع بهبود ارائه خدمات در افغانستان 
میگردند: 

وابستگی به متویل کنندگان. 1

اولین عامل، وابستگی به متویل کنندگان است، جائیکه بسیاری از خدمات 

ارائه شده مانند صحت و تعلیم بطور دو جانبه از جانب متویل کنندگان متویل 

گردیده است و جزء سیستم بودجوی حکومت منیباشد. طبق یک گزارش بانک 

جهانی در سال ۲۰۱6، 45 فیصد تولیدات ناخالص ملی در سال ۲۰۱3 امور 

مربوط به رشد، ارائه خدمات و امنیت را متویل مینمود و اینطور نتیجه گیری 

شده است که افغانستان به سطح جهان یگانه کشوری است که به گونۀ فوق 

العاده وابسته به کمک های خارجی میباشد )بانک جهانی، ۲۰۱6: 3(. این امر 

نه تنها به پایداری و تداوم این خدمات صدمه وارد مینامید، بلکه این موضوع 

بدین معناست که بسیاری از محالت بطور وسیعی وابسته به چنین حامیت 

ها هستند. اسرتاتیژی های خروجی واقعگرا در سطح برنامه ریزی به گونۀ 

جدی مطرح نیست و یک دید گاه وسیع دراز مدت در این رابطه که حکومت 

افغانستان چگونه میتواند بطور پایدار وظایف خود را انجام دهد، وجود ندارد. 

ظرفیت پائین سکتور عامه برای مدیریت ارائه خدمات. 2

گرچه مثال های موفقیت آمیز  توامنندی یکعده نهادها در رسیدگی به مسائل 

مربوط به ظرفیت وجود دارد که از آنجمله میتوان از وزارت احیا و انکشاف 

دهات و تا اندازه ای از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نامربد. ظرفیت پائین 

دسرتسی،  قابل  اهداف  گیری  اندازه  و  تطبیق  ریزی،  برنامه  مدیریت،  در 

همه ساله منتج به مرصف کمرت بودجۀ ساالنه میگردد در حالیکه نیاز جدی 

به خدمات وجود دارد. مشابه به یافته های کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت 

مصئون در رابطه به ارتقای ظرفیت، در افغانستان شیوۀ ارتقای ظرفیت ساده 

و فرمایشی بوده و بیشرت به مثابۀ یک پروسۀ تخنیکی نسبت به یک پروسۀ 

سیاسی که در آن روابط قدرت بیشرت مطرح است، دیده میشود. 

بی ثباتی سیاسی. 3

یک  از  کشور  این  سال ۲۰۱4،  در  ملی  وحدت  تشکیل حکومت  زمان  از 

سلسله بحران های سیاسی عبور کرده است که این موضوع ارائه خدمات 

به عدم مرشوعیت  منجر  - عدم ظرفیت  میباشد  بغرنج  و  پیچیده  این خال 

ارتقای ظرفیت دولت  از طریق  میگردد، و به عدم مرشوعیت فقط میشود 

ها برای ارائه امور عامه و خدمات رسیدگی صورت گیرد )دیینی، ای تل، 

به  امنیت  نبود  به  از جنگ،  ۲۰۱۷(.  در دولت های شکننده و متأثر شده 

مثابۀ هردو - یعنی یک شاخص و یک علت خطرناک نگریسته میشود. جامعۀ 

بین املللی با روی دست گرفن یک سلسله اقدامات متنوع دولت سازی به 

این مشکل پاسخ داده است البته به این باور که   بی امنیتی و عدم ظرفیت 

قابل ترمیم میباشند، حد اقل بطور قسمی، از طریق کارهای انکشافی )روچا 

مینوکال ۲۰۱۱؛ زووی لیک، ۲۰۰9(.  به هرصورت، در عمل نتیجۀ چنین 

اقدامات اکرثًا باعث رس درگمی بیشرت شده است. )نعمت، ۲۰۱4(. 

تیوری های تغییر مبنی بر با ثبات سازی و مقابله با شورشگری، یک روش مشابه 

استدالل را تعقیب مینامید. به امداد در مناطق ناامن از طریق "بدست آوردن 

قلب ها و افکار"، به مثابۀ یک ابزار جهت محافظت از نیروی های نظامی و بهرت 

منودن وضعیت عمومی امنیتی، نگریسته میشود. هردو یعنی چار چوب های مقابله 

با شورشگری و با ثبات سازی بر برنامه ریزی امدادی نظامی و ملکی در افغانستان 

سیطره دارند، و این نظریات با استدالل های نوع - خالی حاکمیت در طرح برنامه 

و اجرای آن با هم ممزوج گردیده اند. توسعۀ خدمات صحی و تعلیمی همراه با زیر 

بنا ها و ایجاد شغل، قباًل به شکل یک هدف در نظر گرفته میشد. در افغانستان 

پس از ۲۰۰۱، مانند سایر دولت های شکننده، ارائه خدمات به شکل تفکیک 

ناپذیر با امنیت و اهداف سیاسی مرتبط بوده است. یک مثال مهم این موضوع 

در افغانستان فراهم کردن این چنین خدمات توسط تیم های بازسازی والیتی در 

والیات مختلف این کشور که توسط قوماندانان نظامی نیروهای بین املللی رهربی 

میگردید، میباشد. شواهد از افغانستان، همچنان از هفت کشور دیگر متأثر شده 

از منازعات که در آن جا کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون تحقیقاتی را انجام 

داده اند، بطور مستقیم این نظریات را به چالش میکشد. به اساس شواهد کمی و 

کیفی، کنرسسیوم تحقیقات معیشت مصئون دریافته است که "دسرتسی بهرت به 

خدمات اساسی، محافظت اجتامعی، یا کمک های معیشتی"  بطور الزامی منجر 

به "احساس وادراک مثبت از حکومت" منیگردد )نیکسن و مالیت ۲۰۱۷(. در 

حالیکه ارائه خدمات میتواند برداشت از دولت را بهرت سازد، ولی این، پاسخ کامل 

به مشکل یک خالی حاکمیت نیست.

این چنین یافته ها برای آنانیکه به محیط افغانستان آشنایی دارند نباید تعجب 

آور باشد. اکرث اقدامات کمک رسانی نتوانسته اند اهداف معینۀ خود را بدست 

آورند در عوض مشوقات انحرافی، تشدید منازعات و وارد کردن صدمه به 

مرشوعیت دولت را ایجاد کرده اند. در واقع، یک مطالعه در سال ۲۰۱۱ از 

Tufts University روی کمک ها به مناطق ناآرام افغانستان دریافته است که 
»شواهد بی ثبات کنندۀ کمک ها نسبت به تأثیرات باثبات سازی آنها بیشرت 

بوده است« )فیشستین و ویلدر، ۲۰۱۱(.  هنوز هم به نظر میرسد که حکومت 

افغانستان و جامعۀ بین املللی توان آن را ندارند که از شواهد بیاموزند. 

تجارب افغانستان از ارائه خدمات و شناخت از حکومت 

در افغانستان، منونه هایی از اینکه ارائه خدمات )و در واقع اقدامات وسیعرت 

انکشافی( باید چگونه صورت بگیرد، مشابهت اندکی با آنچه که آنان در واقع 

و  بایستگی  و  سیاسی  معامالت  دارد.  وجود  شدند،  می  انجام  چگونه  باید 

ناگزیری ارائه یک روایت موفق؛ به حسابدهی و توامنندی آموخن و تغییر 

روند، صدمه وارد کرده است. نهاد های دولتی در همه سطوح شکننده و استوار 

بر روابط شخصی؛ همراه با موجودیت ارتباط ضعیف با مردم و ظرفیت محدود 
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بویژه در مناطق نا امن و دور افتاده را متأثر ساخته است. از یکطرف، فقدان 

ثبات سیاسی به ماهیت مرشوعیت حکومت وحدت ملی صدمه وارد کرده، 

در حالیکه این حکومت خارج از چارچوب قانون اساسی ایجاد گردیده است. 

از جانب دیگر، این امر روند ارائه خدمات توسط وزارت های مختلف را کند 

ساخته است؛ در بعضی موارد منظوری تعیینات در سطح وزارت یک سال را 

در بر گرفته )ادارۀ انکشاف بین املللی ایاالت متحده، ۲۰۱6(. برخالف این 

واقعیت که حکومت از این بحران ها جان بسالمت برد، خواه این بحران ها 

مربوط به بدتر شدن وضعیت امنیتی یا مربوط به برکنار کردن چهره های مهم 

سیاسی از مقام هایشان بوده است، چنین بحران ها تأثیرات مستقیم بر شیوۀ 

درک افغانها از حکومت داشته و تأثیرات منفی بر توامنندی حکومت بر تأمین 

عادالنه و به وقت ارائه خدمات از خود بجا گذاشته است. 

یافته های کلیدی

شبکه های دسرتسی مبنی بر ارتباطات، این امر را تنظیم مینامید که 

چه کسی میتواند خدمات اساسی را دریافت مناید و چگونه این خدمات 

فراهم گردد.

خدمات حکومتی بر روی همه باز نیست. افغانستان دارای حکومتی است 

شده  ساخته  ها  نهاد  از  که  این  نه  است،  گردیده  ترکیب  ارتباطات  از  که 

باشد )نیکسن، ۲۰۰8(. شبکه های دسرتسی مبنی بر ارتباطات، قدرت را از 

طریق توزیع منابع ذریعۀ نهاد های دولتی، ایجاد و تنظیم مینامیند )جکسن 

و مینویا، ۲۰۱6(. کار گذاران در داخل نهادهای دولتی منابع را از طریق 

فراهم آوری خدمات و اشیای اساسی "عامه" به وجود میآروند. خدمات یک 

منبع است که باید ترصف شود، نه اشیای عامه که آزادانه داده شود. پروسه 

های رسمی ظاهرًا تعقیب میگردد تا این ذهنیت را ایجادمناید که نهادها 

کار مینامیند و از توهم اصالحات حامیت میکنند، ولی فعاالنه سد راه مبیان 

آمدن نهادهای کاری می شوند )جکسن، ۲۰۱6(. مقررات واقعی بسیار زیاد 

دور از آن مقرراتی استند که در اسناد پالیسی ها نوشته شده اند. 

نهاد های حکومتی عادت کرده اند که  منافع زورمندان را برآورده سازند، این 

نهاد ها در راستای منافع آنانیکه دارای قدرت اندک اند و یا در جهت اهداف 

معینه خودشان، به ندرت عمل مینامیند. مقرری ها به یک پست خدمات ملکی 

اکرثاً نیاز به تأدیۀ رشوت دارد. مشابهاً، یک عضوی شورای والیتی میتواند 

در بدل پول یک منازعه را حل و فصل مناید. گزارش اخیر کمیته مستقل 

مشرتک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در مورد تعلیم و تربیه چگونگی 

این مسئله را در سیستم تعلیمی دولت ارائه مینامید. بطور مثال، این گزارش 

دریافته است که در استخدام معلمین »صد فیصد فساد« وجود دارد؛ چندین تن 

از مسئولین منابع برشی اظهار داشته اند که »تقریباً هر یک در ساحۀ مسوولیت 

خود به اساس خویش خوری مقرر گردیده است، بدون در نظر داشت اینکه آیا 

طرز العمل های رسمی در نظر گرفته شده اند یا خیر« )۲۰۱۷(. معلمین اکرثًا 

باید بخاطر بدست آوردن و حفظ وظایف خود پول بپردازند، که این امر منجر به 

پائین بودن شایستگی معلمین گردیده است. بدون تعجب، گزارش های این 

کمیته نشان میدهد که 3۱ فیصد از شاگردان صنف ششم حتی قادر به نوشن 

یک لغت ساده نیستند )در هامن مرجع(. 

دسرتسی به خدمات به صورت گسرتده توسط داینمیک ها و منافع 

محلی صورت میگیرد

داینمیک های محلی و شبکه های دسرتسی، 

تعیین کنندگان کلیدی این موضوع اند که کدام 

خدمات واقعاً ارائه گردد و به چه کسی برسد. یک 

ارزیابی بانک جهانی در سال ۲۰۱5 از برنامۀ ملی 

مراقبت صحی، بستۀ اساسی خدمات صحی، 

عمده  خطر  مثابۀ  به  را  سیاسی"  "مداخالت 

)بانک جهانی،  تلقی مینامید  ارائه خدمات  به 

۲۰۱5(. یک مطالعۀ جداگانۀ بانک جهانی و واحد 

تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد صحت و تعلیم و تربیه 

نشان میدهد که داینمیک های محلی چگونه دسرتسی 

به خدمات را منحرف میسازد. در وردک، اعضای شورای 

والیتی ولسوالی بهسود با اکرثیت – هزاره چندین کلینک محلی داشتند، گرچه 

این کلینک ها مطابق طرزالعمل های "رسمی" نبودند. از میان هشت ولسوالی در 

این والیت، این یگانه ولسوالی خوب با هم مرتبط، 4۰ فیصد کلینک های متام 

والیت را به خود اختصاص داده است )ایچاویز، ۲۰۱6: 4۲(.  

را  خدمات  ارائه  موجود  رویکردهای  که  متحداملآل  و  یکسان  ریزی  برنامه 

مشخص میسازد، عمیقاً منجر به دسرتسی  غیر عادالنه حتی در سطح محلی 

میگردد، طوریکه این موضوع را کار کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون روی  

تفکیک سازی در سطح قریه که توسط برنامۀ همبستگی ملی صورت گرفته، 

نشان میدهد )پین، ۲۰۱6(. در بسیاری از اقدامات دولت های شکننده، رویکرد 

ارائۀ خدمات بطور فزاینده ای تکنوکراتیک بوده است ولی در مجموع از لحاظ 

سیاسی ساده لوحانه ثابت گردیده است. این امر منجر به تقویت کاربردهای 

)Rentier( گردیده و بر تالش های اصلی نهاد سازی صدمه وارد کرده است. 

دسرتسی غیر عادالنه یا ) غیر منصفانه( اکرثًا به برداشت از مرشوعیت 

صدمه وارد مینامید 

طوریکه یافته های وسیع کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون نشان میدهد، 

درک این امر که خدمات چگونه ارائه میگردد مهم است. این پنداشت ها که 

دسرتسی به خدمات انحصاری یا غیر عادالنه است، ممکن به ادعای صالحیت 

داشن و مرشوعیت دولت صدمه وارد کند )دیکس، و دیگران.، ۲۰۱۲(. در 

حال حارض، بسیاری از افغان ها این حکومت را از نقطۀ نظِر بدبینانه، یک 

حکومت فاسد و احجاف آمیز میدانند و از نقطۀ نظر خوشبینانه، یک حکومت 

غیر پاسخگو و ضعیف در ارائه خدماتش قلمداد مینامیند. 

سیستم توزیع منابع و خدمات مبنی بر نیازمندی نیست؛ اکرثا این امر متعلق 

به قدرت یک قدرمتند محلی یا رهرب متنفذ سیاسی است؛ کسی که میتواند 

منابع بیشرتی را به محلۀ خود جلب مناید. به استثنای یک چند برنامۀ محدود 

که همه کشور را تحت پوشش قرار داده است، نگرانی های معتربی روی 

توزیع غیر عادالنۀ منابع وجود دارد. 

افغانها، مانند سایر مردم، میخواهند که با ایشان آبرومندانه برخورد شود و 

به ایشان اطمینان معقول داده شود که تعامل آنان با مقامات، منصفانه و 

تعامالت  که  دریافته  ننگرهار  در  "ویگند"  مطالعات  بود.  خواهد  عادالنه 

کوچک و روزانه با دولت ادراک و احساس افغان ها را از مرشوعیت، بیش از 

همه شکل می دهد )ویگند، ۲۰۱۷(. این کار در بسیاری بخش های کشور 

مشهود است؛ جائیکه نقش مؤثر ولسواالن و والی ها در حفظ ارتباط مکرر 

با رهربان محلی در توزیع متوازن منابع در محالت شان کمک کرده است.  

هامنطور که یافته های 

گسرتده ای کنرسسیوم 

معیشت مصئون نشان 

میدهد، درک چگونگی 

ارائه خدمات بسیار مهم 

میباشد.
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پیامد ها

دوری جسنت از مودل های تکنوکراتیک در زمینه شیوه اجرای . 1

کار ها  

اگر نظریات افغان ها در مورد حکومت از طریق تعامالت آن ها با حکومت شکل 

بگیرد، پس اصالحات باید روی شبکه های انحصاری ارتباطات که دسرتسی به 

محافظت، خدمات و وسایل بقا را اداره میکند، مترکز مناید – نه روی نظریات 

خوشبینانۀ خیالی و غیر ُمِمد که یک دولت چگونه باید فعالیت مناید. 

شهروندی  میثاق  میگیرد.  ارتباط  شهروندی  میثاق  به  فاصله  بال  ها  پیامد 

به این منظور طرح گردیده است تا ارتباط جدید حسابدهی را ایجاد مناید. 

میثاق شهروندی این هدف را دنبال مینامید که ارتباط مشخص میان دولت 

و شهروندانش را و همچنان میان رهربی ولسوالی و قریه و موکلین شان را از 

طریق ایجاد یک میثاق جدید میان دولت و شهروندانش، تغییر دهد. برخالف 

شبکه های مبنی بر ارتباطات که در تحقیقات کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت 

مصئون بدست آمده و برخالف قراردادهای جمعی اجتامعی که به گونۀ تاریخی 

ماهیت ارتباطات با دولت افغانستان را شکل داده، میثاق شهروندی یک قرار 

داد کالسیک اجتامعی میان هر یک از شهروندان و دولت را در نظر گرفته و 

یک استدالل تخنیکی را برای بهرت ساخن این ارتباط ترسیم مینامید.  

غور در مورد سوء استفاده از منابع عامه به نفع طبقه قدرمتند، نیاز به رسمایه 

گذاری قابل مالحظه روی تطابق دادن برنامه های ملی با محیط سیاسی 

محلی دارد. نقطۀ آغاز باید این باشد که فرضًا منابع تحت ترصف قدرمتندان، 

در هر سطحی که باشند، قرار خواهد گرفت؛ با روی دست گرفن این کار 

باید از لحاظ سیاسی تعهد کرد که انحصار انحرافی به چالش کشانیده شده 

و تضعیف گردد ) پین، ۲۰۱6(. 

حرکت به سوی روشهای آگاهانه سیاسی . 2

چالشی که میثاق شهروندی با آن مواجه است، ولی به نظر منیرسد که مورد 

مالحظه قرار گیرد، اینست که یک فرد چگونه میتواند از منطق این شبکه 

های دسرتسی در سطح محلی و ملی به یک شبکۀ مطلق و کلی بین یک 

میثاق شهروندی فرضیۀ  اسناد  در  تغییر دهد.  را  دولت، جهت خود  و  فرد 

واضحی وجود دارد که وزارتخانه ها مانند وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت 

صحت عامه و معارف در موقفی قرار خواهند داشت که خدمات را مستقیاًم 

به شوراهای انکشافی محلی به اساس تقاضاهایشان ارائه کرده و میتوانند 

که توسط این شوراهای انکشافی محلی در رابطه به ارائه این خدمات مورد 

محاسبه قرار گیرند )پین، ۲۰۱6(. در واقع، منابعی را که این برنامه ها فراهم 

مینامیند آن شیوه های عملکرد و روش هایی را تقویت می منایند که آنان در 

تالش تحت غور قراردادن آنها می باشند )پین، و دیگران.، ۲۰۱۷(. 

شانزده سال تجارب ناکام در افغانستان – بویژه در رابطه به "توامنند ساخن دولت" 

برای ارائه خدمات -  به روشنی نشان میدهد که این موضوع به تنهایی منیتواند 

پرسش هایی را که در رابطه به مرشوعیت مطرح میگردد، پاسخ دهد، و مسائل 

واقعی در رابطه به اینکه چگونه به خدمات دسرتسی حاصل گردد، وجود دارد. یک 

موضوع عمدۀ که اکرثاً از نظر دور نگهداشته میشود اینست که ارتقای توامنندی 

وظیفوی اکرثاً تحت نفوذ ارتباطات قدرت، اینکه قدرت چگونه توزیع میگردد و 

اینکه کی ها در میان نهاد های رسمی و غیر رسمی روی تصمیم گیری و تنظیم 

رفتارها کنرتول دارند، قرار میگیرد )دینی و مالیت با بنسن، ۲۰۱۷:۱4(. 

ارائه  بهبودی  و  با تالش های میثاق شهروندی جهت اصالح  نویسندگان 

میثاق  مهم  بسیار  جزء  یگانه  این  واقع،  در  منیکنند؛  مخالفت  خدمات 

شهروندی میباشد. به هرصورت، این امر  هم خطرناک و هم غلط میباشد 

که اگر تصور شود که این مودل منتج به مرشوعیت بیشرت برای حکومت 

مسون،  ۲۰۱۲؛  گوردون،  ۲۰۱4؛  )مکلوغلین،  گردید  خواهد  افغانستان 

۲۰۱۲؛ کارپنرت، و دیگران.، ۲۰۱۲؛ هیروس و دیگران.، ۲۰۱۷؛ نیکسون 

 .)۲۰۰9 روبینستین،  ۲۰۱۲؛  دیگران.،  و  برینکرهوف،  ۲۰۱۷؛  مالیت،  و 

طبق یک سند میثاق شهروندی، این برنامه "دایره آسیب پذیری و خشونت 

را از طریق ژرف وعمیق ساخن مرشوعیت دولت افغانستان، در هم خواهد 

شکست". این یک هدف واقعبینانه نیست زیرا کدام برنامۀ انکشافی در هیچ 

جایی وجود ندارد تا این مهم را انجام دهد. جهت رسیدن به این هدف نیاز به 

پیرشفت های چشمگیر در زمینه امنیت و استقرار قابل اعتبار سیاسی میباشد.  

تعیین اهداف واقع بینانه. 3

تیوری های ساده گرایانۀ تکنوکراتیک در رابطه به تغییر و  معیارهای غیر 

روش  به  نیاز  است.  مختل منوده  را  افغانستان  در  سازی  دولت  واقعبینانه، 

های سیاسی شناخته شده مبنی بر تجربه و اولویت، البته با در نظر داشت 

نیازمندی وضع امنیتی، سیاسی  و اقتصادی، میباشد. به نظر منیرسد که میثاق 

شهروندی بتواند ارتباط جدید میان دولت و شهروندانش را گسرتش دهد، مانند 

برنامۀ همبستگی ملی که نتوانست به هدف خود یعنی گسرتش روابط مردم با 

حکومت، دست یابد ) پین، ۲۰۱6(. و این منشور دایره خشونت را هم درهم 

نخواهد شکست. با در نظرداشت نیاز مربم به خدمات اساسی در رسارس کشور، 

آیا این کافی نخواهد بود تا به سادگی روی منابع میثاق شهروندی برای ارائه 

خدمات نجات بخش و تغییر دهندۀ حیات، مترکز کرد و تالش منود تا برای 

بهبودی کیفیت، قابلیت دسرتسی و حسابدهی آنان تالش کرد؟

توجه به واقعیت های بی امنیتی . 4

در 4۰ فیصد کشور که خارج از اداره حکومت قرار دارد، ارتباط ارائه خدمات با 

مرشوعیت دولت بطور کامل نا محتمل میباشد )دفرت رسمفتش ویژه برای بازسازی 

افغانستان یا سیگار، ۲۰۱۷(. به هرصورت، تالش به این منظور که افغان ها در 

هر جائیکه زنده گی میکنند بطور متداوم به این خدمات دسرتسی داشته باشند 

و از دست آورد های که در زمینه های تعلیم و رفاه عامه صورت گرفته حامیت 

منایند، در سالهای آینده از اهمیت قابل مالحظۀ برخوردار خواهد بود. چگونگی 

یقینی ساخن ارائه خدمات در این ساحات و نیاز به انطباقات در رویکرد ها در 

میثاق شهروندی خوب توضیح نگردیده است. در والیت های مانند هلمند و لوگر، 

ارتباطات میان حکومت و گروپ های مخالف برای تضمین دسرتسی به خدمات 

اساسی، جدایی ناپذیر است؛ در مناطق دیگری، نهاد های حکومتی و غیر 

حکومتی دلچسپی اندکی به همکاری با یکدیگر دارند، که در نتیجه تأثیرات منفی 

بر افغان ها به عنوان دریافت کنندگان این خدمات، دارد. باالخره تطبیق کنندگان 

میثاق شهروندی نیاز به محل و حامیت دارند تا در مورد دسرتسی به خدمات و 

منابع در مناطقی که بیرون از کنرتول دولت هستند بحث و گفتگو منایند.

شامر زیاد اسرتاتیژی ها و معیار های وجود دارند که بعد از تسوید، فراموش 

شده اند و شامر محدود آنها وارد پروسه های ثبات سازی در کشور گردیده اند. با 

در نظرداشت عمق بی امنیتی، یک آیندۀ درخشان برای بسیاری از افغان ها غیر 

ممکن به نظر میرسد. مرشوعیت وابسته به یکتعداد عوامل میباشد، ولی یکی 

از این عوامل که زیاد فراموش شده است عبارت از توامنندی دولت به فراهم 

ساخن یک دیدگاه دراز مدت و قابل اعتبار به شهر وندانش میباشد. 
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نتیجه گیری

ارائه خدمات فقط یکی از عوامل شکل دهی برداشت مردم از حکومت بوده و 

این موضوع بشکل استثنایی زیاد مهم میباشد. قدرت، سیاست ها و ارتباطات 

بگونۀ ژرف چگونگی ارائه خدمات در افغانستان را شکل میدهد. هر اقدام باید 

بر اساس درک عمیق از محیط صورت بگیرد و به آن پاسخگو باشد. برنامه 

های یکسان حتی در زمینه ارائه خدمات در محدوده خود دست آورد خواهد 

داشت، ولی گسستگی و عدم انسجام بین اقدامات تخنیکی و روند سیاسی به 

طور مستمر مانع دسرتسی یکسان به خدمات و نهاد سازی موثر، میگردد. در 

این مرحلۀ توسعۀ نهادی افغانستان، مشکالت بسیار عمده را منیتوان رصف از 

طریق اصالحات تخنیکی مورد رسیده گی قرار داد )پاسخی که چندین بار ارائه 

گردیده است(. بخاطر آوردن تغییرات به مشوقات و تحریامت مبنی بر سیاست 

نیاز میباشد. شواهد بسیار زیاد دال بر این مطلب در دست میباشد، ولی با آنهم 

این واقعیت ها ندرتاً بطور کافی در راستای ارائه خدمات و ارتقای ظرفیت در 

افغانستان در نظر گرفته شده است. سوال اینجاست که چه زمانی حکومت 

افغانستان و جامعۀ جهانی بر اساس این شواهد اقدام خواهند منود. 

مراجع

بیت، ای، اف. کریسشیا و ار. اینکولوپای )۲۰۱۱( بدست 
آوردن قلب ها و افکار؟ شاهدی از یک تجربۀ ساحوی در 
افغانستان. مقالۀ تحقیقی دیپارتنمت علوم سیاسی ام آی 

تی، شامره. ۲۰۱۱ – ۱4. 

برینکرهوف، دی.، ای.ویرت بیرگ و اس. دین )۲۰۱۲( " 
ارایۀ خدمات و مرشوعیت در دولت های شکننده و متأثر 
شده از منازعه." بازنگری مدیریت عامه، ۱4 )۲(، پی پی. 

 .۲93 – ۲۷3

آر. مالیت ) ۲۰۱۲( محافظت  آر سلرت و  کارپنرت، اس.، 
اجتامعی و خدمات اساسی در اوضاع شکننده و متأثر شده 
تحقیقات  لندن: کنرسسیوم   .8 کاری  مقالۀ  منازعات.  از 

معیشت مصئون. 

دینی، ال. و مالیت، آر. با بینسن، ام.اس. )۲۰۱۷( ارایۀ 
خدمات و ظرفیت دولت: یافته های کنرسسیوم تحقیقاتی 
معیشت  تحقیقاتی  کنرسسیوم  لندن:  مصئون.  معیشت 
والن  جی.  و  هسمن  کی.  اس.،  دیکس،  مصئون. 
در  دولت  ثبات  و  مرشوعیت  به  فساد  خطرات   )۲۰۱۲(

اوضاع شکننده. یو 4 مرکز منبع ضد فساد/ تیری.

ارایۀ  ای  اقتصادی  سیاست   )۲۰۱6( سی.  ایچاوز، 
واحد  کابل:  افغانستان.  در  صحی  و  تعلیمی  خدمات 

تحقیق و ارزیابی افغانستان.

آوردن  بدست   )۲۰۱۱( ویلدر   . ای  و  پی.  فیشسن، 
در  امنیت  و  امداد  میان  ارتباط  بررسی  افکار؟  و  ها  قلب 

افغانستان. میدفورد، ام ای: پوهنتون تفت. 

غنی، ای. ، سی. الک هرت و ام. کرنهن ) ۲۰۰5( بسن 
کاری  مقالۀ  دولت سازی.  رویکرد  خالی حاکمیت: یک 
انکشاف. گوردن،  بیرون مرزی  انستیتیوت  لندن:   .۲53
سازی:  دولت  و  ثبات  منازعه،  صحت،   "  )۲۰۱۲( اس. 
و  مداخله  است؟ جورنال  ریگ ساخته شده  بر  خانه  یک 

دولت سازی. ۲۰۱۲، ۷)۱(، صفحات ۲9 – 44. 

کمیتۀ مستقل مشرتک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد 
وزارت  پذیری رسارس  آسیب  بررسی ای  اداری )۲۰۱۷(. 
ارزیابی  و  نظارت  مستقل مشرتک  کمیتۀ  کابل:  معارف. 

مبارزه علیه فساد اداری

بنظر  ای  شبکه  دولت  یک  مانند   )۲۰۱6( ای.  جکسن، 
لندن:  افغانستان.  در  محلی  حکومتداری  میرسد: 

کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون

بازی:  مقررات   )۲۰۱6( مینویا  جی.  و  ای.  جکسن، 
لندن:  دسرتسی.  های  شبکه  ای  تیوری  یک  بصوب 

کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون.

لیک، دی. )۲۰۰8( " ساخن دولت های مرشوع بعد از 
بعد  جنگ های داخلی،" در تقویت صلح در دولت های 
از جنگ های داخلی: انتقال اخاللگران به سهم گیرنده 

گان. شیکاگو: مطبوعات پوهنتون شیکاگو. 

خدمات  ارایۀ  زمانی،  چه    "  )۲۰۱5( سی.  مکلوغلین، 
منازعات  از  شده  متأثر  و  شکننده  دولت  یک  مرشوعیت 
صفحات   ،)3(۲8 حکومتداری،  میتواند؟  ساخته  بهرت  را 

 .356 – 34۱

آب،  خدمات  ارایۀ  میان  ارتباطات   )۲۰۱۲( ان.  مسون، 
تدارکات، بهداشت و حفظ الصحه و ایجاد صلح و دولت سازی: 
یک بازنگری ادبیات. لندن: انستیتیوت بیرون مرزی انکشاف. 

در عرص  " حکومتداری محلی  ای. )۲۰۱4(  او.  نعمت، 
مداخله گرایی آزاد: روابط حکومتداری در افغانستان بعد 
از ۲۰۰۱. تیزیس پی ایچ دی در کتابخانۀ اس او ای اس 

قابل دریافت است. 

نیکسن، ایچ. )۲۰۰8(  دولت سازی محلی در افغانستان. 
مقالۀ ترکیبی. کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان. 

نیکسن، ایچ. و آر. مالیت )۲۰۱۷( ارایۀ خدمات، ادراک 
عامه و مرشوعیت دولت: یافته ها از کنرسسیوم تحقیقاتی 
معیشت مصئون. لندن: انستیتیوت بیرون مرزی انکشاف. 

در  قریه  محیط  تحلیل  از  استفاده   )۲۰۱6( ای.  پین، 
لندن:  گسرتده.  های  پیامد  و  ها  روش  افغانستان: 

کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون.

پین، ای، ای. جکسن، دی. هوت و جی. مینویا )۲۰۱۷( 
میان  همخوانی  برای  تالش  انتقال؟  حال  در  افغانستاِن 
ها  درس  سیاسی:  های  پروسه  و  تخنیکی  های  راه حل 

از ساحه. لندن: کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون.

روبینستین، ال. )۲۰۰9( باز سازی ای صحت بعد از منازعه: 
بنیاد های جدید برای پالیسی ای ایاالت متحده. واشنگن، 
دی سی: انستیتیوت صلح ایاالت متحدۀ. سیگار )۲۰۱۷( 

گزارش ربعوار به کانگریس ایاالت متحده. 3۰ اکتوبر. 

نتایج  و  بانک جهانی ) ۲۰۱5( " گزارش تکمیل تطبیق 
اف  تی  شامره.  اف  دی  اس  جی  بالعوض  کمک  بر 
۰959۱9 به مبلغ ۱۷.65 ملیون دالر به جمهوری اسالمی 
بستۀ خدمات صحی"  پروژۀ   از  برای حامیت  افغانستان 

۲5 سپتمرب. واشنگن، دی سی: بانک جهانی.  

اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده )۲۰۱6( " تحلیل 
سیاسی – اقتصادی ای ظرفیت ارایۀ خدمات افغانستان" 
که برای بازنگری توسط اداره انکشاف بین املللی ایاالت 
بین  دیموکراسی  کمپنی  توسط  و  گردیده  آماده  متحده 

املللی تهیه شده است.  

ویگن، اف. )۲۰۱۷9 " طالبان افغانستان – جهاد گرایان 
قانونی یا افراط گرایان اجباری؟" جورنال کمک و دولت 

سازی. ۱۱)3( صفحات 359 – 38۱. 

شناختی  باز  افغانستان:   "  )۲۰۱6( جهانی،  بانک 
سیستامتیک کشور" گزارش بانک جهانی 

http://documents.worldbank.org/curated/

en/3۰۲9۱۱468۱9۰۷6۷498/pdf/-۱۰34۲۱SCDP-۱5۲89۱

SecM-۰۰55-۲۰۱6IDA-SecM-۲۰۱6

-۰۰4۱IFC-SecM-۰۰۲9-۲۰۱6MIGA-SecM-۲۰۱6

مرحله دوم کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون: 
تحقیق جدید موضوعی

در مرحله دوم کنرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون ) ۲۰۱۷ – ۲۰۱9( ما 

پژوهش خود را در مورد نقشی که خدمات در تشکیل  مرشوعیت دولت بازی 

میکند ادامه خواهیم داد. مطالعات موردی مرحله اول کنرسسیوم تحقیقاتی 

ساخن  در  خدمات  ارائه  اهمیت  که  ساخت  روشن  مصنون،  معیشت 

مرشوعیت چگونه وابسته به تاریخ بنیانگذاری دولت میباشد. به هرصورت، 

این موضوع غیر روشن باقی میامند که چرا خدمات برای مرشوعیت در 

یکعده دولت ها اهمیت پیدا میکند و برای برخی دولت ها نه، و اینکه چرا 

سایر منابع مرشوعیت اهمیت خود را از دست میدهند. گسرتده تر از این، ما 

هنوز هم سطح اهمیت خدمات در ساخن مرشوعیت دولت در کشور های 

متأثر شده از منازعات، را منیدانیم. برای اینکه به متویل کنندگان و پالیسی 

سازان تصویر روشن ارتباط میان ارائه خدمات و ساخن مرشوعیت دولت 

را فراهم سازیم، ما مطالعات موردی را در رسیالنکا، پاکستان و نیپال براه 

خواهیم انداخت.   
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در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 

واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان یــک نهــاد مســتقل تحقیقاتــِی مســتقر در کابــل مــی باشــد کــه در ســال ۲۰۰۲ بــا همــکاری جامعــه بیــن املللــی در 

افغانســتان تاســیس گردیــد. هــدف ایــن نهــاد تحقیقاتــی انجــام و عرضــۀ تحقیقــات بــا کیفیــت عالــی، مبنــی بــر شــواهد، مرتبــط بــا پالیســی و انتشــار نتایج 

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. ایــن نهــاد با پالیســی 

ســازان، جامعــۀ مدنــی، محققــان و محصلیــن بــه منظــور تحقــق اهــداف خویــش ارتبــاط برقــرار مــی منایــد تــا اســتفاده از نــرشات مبنــی بــر شــواهد و 

کتابخانــۀ ایــن واحــد ترویــج یافتــه، ظرفیــت تحقیقــی آنهــا تقویــت شــود 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. 

 )Prospect Magazine( واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان برنــده جایــزه بهرتیــن نهــاد تحقیقاتــی بیــن املللــی ســال ۲۰۱8 مجلــه پراســپیکت بریتانیــا

گردیــده اســت. 

متویل کننده اساسی: 

Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) نهاد انکشافی بین املللی سویدن

متویل کنندگان برنامه ها:

پروژه های مشخص واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال ۲۰۱8 توسط  نهاد های بین املللی ذیل متویل گردیده است:

European Union (EU), Global Challenges Research Fund (GCRF), United States Institute of Peace (USIP), Norwegian Institute of 
International Affairs (NUPI), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Overseas Development Institute (ODI-
UK), Institute of Development Studies (IDS) and Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), and British Council (BC). 

همچنان این اداره عضویت شبکه های جهانی ذیل را دارا میباشد:

Resolve Network, Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC), Global Challenges research Fund (GCRF), A Conflict Sensitive 
Unpacking of The EU Comprehensive Approach to Conflict, Crisis Mechanism (EUNPACK), ADB-Asian Think Tank Network (ATTN) 
and The Central Asian Think Tank Network (CTTN).

 - ©SLRC ۲۰۱6 ۱39۷واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان©

این نرشیه میتواند فقط برای اهداف غیر تجارتی و در صورت یادآوری نویسنده و منبع نقل قول، استناد و یا تکثیر گردد. متام حقوق نارش محفوظ است. 

هرگاه این نرشیه چاپ مجدد، ذخیره و یا بصورت برقی به دسرتس گذاشته میشود، باید خط ارتباطی به سایت انرتنتی AREU( www.areu.org.af(در 

آن چاپ و یا روی صفحٔە انرتنتی گذاشته شود. برای هر گونه استفادٔە که در فوق مشخص نگردیده است، باید اجازٔە قبلی بصورت تحریری از رشکت 

نارش، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با ارسال ایمیل به آدرس areu@areu.org.af  یا با متاس گرفن با ۱5 34 ۲۲۱ ۲۰) ۰ ( 93+ اخذ گردد.
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