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مطالعه سازمان و ساختار اداره عامه افغانستان در پرتو
قانون اساسی ۱۳۸۲
مقدمه
ل گیری نهادهای مدرن در بخش اداره عامه در اواخر قرن نزدهم ،دولتها اشکال مختلف اداره عامه،
در افغانستان از آغاز شک 
از مرکزگرایی تا مرکزگرایی با گرایش عدم مترکز و در نهایت غیر مترکز ،را به کار بردهاند .با این حال ،بنابر دالیل متعددی چون
ساختارهای قبیلهای و سنتی ،بیثباتی سیاسی ،تغییر رسیع رژیمها ،بحرانهای تاریخی مداوم ،اصالحات اداری از باال به پایین
و ماهیت وارداتی آن و همینطور نیروهای بیگانههراس و مرکزگریز جامعه افغانستان ،هیچ یک از این اشکال اداری نتوانستند به
طور موفقیتآمیزی نهادینه شوند .قانون اساسی کنونی که در سال  ۱۳۸۲وضع شد ،به شکل مرشوط به دنبال بنیانگذاری شکلی
غیرمتمرکز از اداره مترکزگرا بوده است.
تجربه یک و نیم دهه گذشته حاکی از آن است که نظام اداره عامه کنونی در اجرا و دستیابی به اهداف تعیین شده غیر مؤثر
ی توان استدالل کرد که نظام اداره عامه موجود ناکام بوده است .ابهام و تاخیرهای مداوم در قانون اساسی در
بوده است؛ حتی م 
بخشهای اداره عامه ،کمبودی نهادهای اداری پیش بینیشده در قانون اساسی ،شکست در اجرای قانون اساسی در بخشهای اداره
عامه و عدم موفقیت در تاسیس نهادهای اداری بر محوریت قانون اساسی به عنوان قسمتی از دالیل ضعف اداره عامه در افغانستان،
محسوب میگردد.
این پالیسینامه از خالل مصاحبههای وسیع با نخبه گان در داخل و خارج از حکومت افغانستان ،پیشنهاداتی را برای اصالح چارچوب
قانونی و ساختاری اداره عامه در افغانستان ارایه میدارد.

روش تحقیق
در طرح این تحقیق روش کیفی چندگانهای به کار برده شده است؛ این طرح شامل تحلیل منابع اولیه و ثانویه و همینطور مصاحبههای
نیمهساختاریافته با متخصصان و گفتگوها با پالیسیسازان میشود .در این تحقیق با افرادی مصاحبه گردیده که عالوه بر دانش
نظری ،تجربه عملی نیز دارند .در نتیجه در کنار سایر افراد ،با اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ،مقامات عالی رتبه
اداری و محققان حقوقی و اداری ،مصاحبه شده است .مصاحبهها به طور فردی و براساس پرسشهای از پیش آماده شده صورت
گرفتهاند ،در ضمن از مصاحب ه شوندگان نیز خواسته شده بود که مسایلی که خودشان مرتبط و مهم میدانند را نیز مطرح منایند .آنها
همچنان در ادامه مصاحبه در صورت نیاز پرسشهای خود را مطرح میکردند .در تحقیق ،منابع اولیه و ثانویه ،شامل قوانین اساسی
افغانستان ،سایر قانونها و مقررهها ،فرمانهای تقنینی ،راهنامهای اداری ،گزارشهای رسمی و همینطور آثار علمی با دقت بررسی
شده است .در نهایت این گزارش به بررسی نظری اداره عامه ،مطالعه تحول تاریخی آن در افغانستان و بررسی انتقادی وضعیت
کنونی ،کارکردها و اهداف آن میپردازد .در نتیجهگیری این گزارش ،توصیههای در مورد راههای پیش رو برای اداره عامه در
افغانستان ارایه میشود.
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یافتههای کلیدی
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•

•اصالحات گذشته در افغانستان بیانگر آن است که اصالحات معموال به صورت شتاب زده و تندروانه توسط حکومتهای
بیثبات ،از باال به پایین و بدون در نظرداشت زمینه و موانع ساختاری کشور ،محکوم به شکست بوده اند.

•

•قانون اساسی  ۱۳۸۲صالحیت های مهمی به شوراهای محلی داده است .گرچه در عمل ،این اختیارات و صالحیت ها
به طور کامل به نهادهای محلی واگذار نشده است.

•

•ظاهرا قانون اساسی  ،۱۳۸۲اداره مرکزی را شامل وزرایی می داند که به گونه فردی به شورای ملی پاسخگو هستند؛ و
حکومت (کابینه) به طور جمعی به شورای ملی پاسخگو نیست .لذا ،اداره های مرکزی غیر از وزارتخانه ها با بحران
پاسخگویی مواجه اند .این چالش به دلیل تناقضی که در قانون اساسی  ۱۳۸۲وجود دارد ،به میان آمده است .قانون
اساسی فعلی به دنبال ایجاد نظام اداری به شکل نظام پارملانی می باشد؛ در حالیکه قانون اساسی به نظام سیاسی
ریاستی گرایش دارد.

•

•علی رغم حکم رصیح و اغلب به موقع قانون اساسی و نیاز فوری برای اصالحات اداری ،تعدادی از قوانین کلیدی هنوز
تصویب و یا به روز نشده اند .این قوانین شامل قانون ساختار اساسی دولت ،قانون حکومتداری محلی و قانون شوراهای
والیتی است.

•

•به نظر منی رسد اختیارات مشورتی شوراهای والیتی هدف حکومتداری مشارکتی را تامین کنند .عالوه بر این ،اعطای
اختیارات واقعی به ادارههای محلی پیش رشطی است تا شوراهای والیتی نظارت واقعی انجام بدهند .در حال حارض،
شوراهای والیتی  -تنها شورای انتخابی محلی که ایجاد شده است  -عمدتا نقش سیاسی دارد.

•

•افغانستان فاقد چارچوبی قانونی است که شخصیت قانونی نهادهای اداری را توجیه و ترشیح کند .به عنوان مثال ،روشن
نیست که آیا کابینه ،شورای وزیران ،یا شوراها و کمیسیون هایی که در کاخ ریاست جمهوری تشکیل شده اند دارای
اختیارات قانونی مجزا هستند یا خیر .در صورتی که اختیارات قانونی داشته باشند ،باید به تعدادی سواالت حقوقی مربوط
به اختیارات قانونی آنها پاسخ داده شود؛ اگر آنها چنین صالحیتی ندارند ،ارتباط رسمی آنها با شورای ملی باید حل شود.

•

•در حالیکه اکرثیت پاسخ دهندگان در این تحقیق معتقدند که نظام اداره عامه قبول شده در قانون اساسی  ۱۳۸۲نظام
مرکزگرا با گرایش به عدم مترکز است ،تعدادی قابل توجه پاسخ دهندگان باور دارند که بر اساس قانون اساسی ،ایجاد
تعدادی از شوراهای محلی انتخابی و پذیرش اصل حکومتداری مشارکتی ،نظام اداری افغانستان یا نظام غیرمتمرکز
است و یا هم نظام غیرمتمرکز با گرایش به مترکز می باشد.

•

•قانون اساسی سال  ۱۳۸۲در مورد اینکه کدام نهاد اختیار ایجاد یا انحالل ادارههای محلی را دارد ،مبهم می باشد.

•

•قانون اساسی نظام اداری را ظاهرا به دو بخش مرکزی و اداره محلی تقسیم می کند و اداره مرکزی را شامل وزارتخانهها
می داند که دارای ادارههایی در سطح محلی هستند که مستقیام توسط مرکز کنرتول میشوند.

•

•جایگاه قانونی تعدادی از نهادهای اداری موجود  -از جمله دفرت ریاست اجرایی حکومت و شوراها و کمیسیون هایی که
در کاخ ریاست جمهوری ایجاد شده اند  -مشکوک است .عالوه بر اینها ،تعدادی از نهادهای اداری پیشبینی شده در
قانون اساسی – مثل شوراهای روستا و ولسوالی ،شورای شهرداری و شهردار منتخب  -هنوز ایجاد نشده اند.

•

•قانون اساسی سال  ۱۳۸۲رصاحت کافی در مورد وضعیت رشکت (کمپنی) های دولتی ندارد.

مطالعه سازمان و ساختار اداره عامه افغانستان در پرتو قانون اساسی ۱۳۸۲

پیشنهادات
در حالی که هنوز هیچ توافقی در مورد نیاز و محتوای اصالحات بنیادین اداره عامه در افغانستان وجود ندارد ،براساس یافته های
تحقیق توصیههای زیر ارائه میشوند.

در کوتاه مدت ،دولت افغانستان باید:
•

•قوانین بنیادی اداره عامه ،ازقبیل قانون تشکیالت اساسی دولت ،قانون شوراهای محلی ،قانون ارگان های محلی و
قانون شاروالی ها به تصویب برسد؛

•

•صالحیت های الزم در زمینه های مرصف بودیجه ،مشارکت در پالیسی سازی ،برنامه ریزی ،استخدام و تدارکات برای
ادارات محلی تفويض گردد؛

•

•برای اعامل م ٔوثر نقش مشورتی و نظارتی شوراهای محلی ،میکانیزم های کار ٓامدی تهیه گردد؛

•

•برای نشان دادن التزام به الزامات قانون اساسی ،ادارات مستقل در بدنه ادارات اصلی و مورد ت ٔاکید قانون اساسی ادغام
شوند ،تا با نقش پالیسی سازی و همکاری تخنیکی تحت رهربی وزرا ایفای نقش منایند؛

•

•شوراهای محلی که هنوز ایجاد نگردیده است ،مبنظور تحقق مواد قانون اساسی نه رصف به هدف ٓاماده شدن رشایط
دایر شدن لویه جرگه ،ت ٔاسیس گردند؛

•

•برای نظارت کلی بر متام ادارات محلی و رهربی اداره محلی به صورت منسجم و یکپارچه ،برای والیان و ولسواالن
صالحیت های الزم تفويض شود.

در دراز مدت ،قانون اساسی باید به طور پیوسته اصالح شود تا:
•

•نوع نظام سیاسی بر اساس روابط قوا ،ریاستی ،مختلط و یا پارملانی ،با ت ٔامل و ٓاگاهانه در قانون اساسی در نظر گرفته
شود؛ زیرافعال با ٓانکه نظام سیاسی شبه ریاستی است ،اماسازمان اداری مورد نظرقانون اساسی بایک نظام پارملانی بیشرت
هامهنگی دارد؛

•

•نهادهای مرکزی اداره عامه تحت نظم تعریف شده در قانون اساسی قرار داده شوند؛

•

•شوراهای محلی و شوراهای شاروالی یا ادغام گردند و یا روابط شان طوری تنظیم گردد که هر دو با تکیه بر اراده مردم،
به حیث تصمیم گیرنده های نهایی در سطح اداره محلی ،اداره محلی را از طریق مقامات اداری رهربی کنند؛ البته ادغام
نهادهای انتخابی به کاهش تعداد و هزینه های انتخابات ها نیز منجر خواهد شد؛

•

•نظام عدم مترکز اداری ،با رعایت مختصات و م ٔولفه های اساسی ٓان ایجاد گردد؛

•

•سازوکارهای الزم برای اداره محلی منسجم و هامهنگ در نظر گرفته شود؛

•

•اهداف اداره عامه بصورت شفاف مشخص شود.

3

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

نظریاتی که در این مقاله ابراز گردیده مربوط به نویسنده می باشد و منعکس کننده نظریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و
انستیتوت صلح ایاالت متحده منی باشد.
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در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان:
واحــد تحقيــق وارزیابــی أفغانســتان یــک نهــاد مســتقل تحقیقاتِــی مســتقردرکابل میباشــد کــه درســال۲۰۰۲باهمکاری جامعــه بیــن
املللــی در افغانســتان تاســیس گردیــده اســت .هــدف ایــن نهــاد تحقیقاتــی انجــام و عرضـ ٔە تحقیقــات بــا کیفیــت عالــی ،مبنــی بــر
شــواهد ،مرتبــط بــا پالیســی و انتشــار نتایــج حاصلـ ٔە ا ٓنهــا 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 درا ٓســیای میانــه در رده پنجــم قــرار دارد .ایــن نهــاد بــا پالیســی ســازان ،جامعـ ٔە مدنــی ،محققــان
و محصلیــن بــه منظــور تحقــق اهــداف خویــش ارتبــاط برقــرار مــی منایــد تــا اســتفاده از نــرات مبنــی بــر شــواهد و کتابخان ـ ٔە
ایــن واحــد ترویــج یافتــه ،ظرفیــت تحقیقــی ا ٓنهــا تقویــت شــود و فرصــت هــا بــرای بازتــاب اندیشــه هــا ،مناظــره هــا و تحلیــل هــا
ایجــاد گــردد .واحــد تحقیــق و ارزیابــی افغانســتان توســط هیـأت 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.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برنده جایزه بهرتین نهاد تحقیقاتی بین املللی سال  ۲۰۱۸مجله پراسپیکت بریتانیا
 )Magazineگردیده است.
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