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ابراز سپاس
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،افتخار دارد از تمام وزرا ،معینان و نهادهای جمهوری اسالمی
افغانستان ،که در تدوین این پالیسی سهم فعال گرفته و همکاری همهجانبه کردهاند ،بهخصوص
"وزارتخانهها و نهادهای محترم زیر ،تشکر و قدردانیکند:
«وزرات زراعت ،مالداری و آبیاری»« ،وزارت اقوام ،قبائل و سرحدات»« ،وزارت تجارت و
صنایع»« ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی»« ،وزارت مبارزه با مواد مخدر»« ،وزارت
اطالعات ،فرهنگ و جوانان»« ،وزارت اقتصاد»« ،وزارت معارف»« ،وزارت انرژی و آب»،
«وزارت مالیه»« ،وزارت حج و اوقاف»« ،وزارت تحصیالت عالی»« ،وزارت داخله»« ،وزارت
عدلیه»« ،وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهداء و معلولین»« ،وزارت معادن»« ،وزارت صحت
عامه»« ،وزارت فواید عامه»« ،وزارت احیاء و انکشاف دهات»« ،وزارت انکشاف شهری»،
«وزارت امور زنان»« ،وزارت مهاجرین و عودت کنندگان»« ،وزارت ترانسپورت و هوانوردی
ملکی»« ،کمیسیون مستقل انتخابات»« ،ریاست شاروالی کابل»« ،ادارۀ جیودیزی و کارتوگرافی»،
«ادارۀ مرکزی احصائیه»« ،ادارۀ امور و داراالنشای شورای وزیران»« ،کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی»« ،ریاست کوچیها»« ،ادارۀ آمادگی و مقابله با حوادث» ،و
«دفتر لوی څارنوالی و ستره محکمه» میکند.
همچنین ،ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،از معلومات ارزشمند واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان،
بانک جهانی ،بنیاد آسیا و برنامۀ حاکمیت محلی افغانستان ،که در تدوین این پالیسی نقش ارزندهای
داشتهاند ،ابراز امتنان میکند .همچنین ،این اداره تمنا دارد تا حمایتها و کمکهای تخنیکی نهادهای
دولتی و خارجی در تطبیق پالیسی ادارات محلی ادامه پیدا کند.

خالصۀ پالیسی ادارات محلی افغانستان
حکومتداری در والیات ،ولسوالیها ،قریهها و شاروالیها
تطبیق ،نظارت و ارزیابی این پالیسی
این پالیسی شیوۀ حکومتداری محلی را در درازمدت بهبود قابل مالحظهای خواهد بخشیده و با تدوین
قوانین و مقررات جدید و نیز اصالح قوانین و مقررات فعلی ،تغییرات عمدهای را در ساختار
نهادهای محلی و نحوۀ خدمترسانی به مردم ایجاد خواهد کرد .تدوین قوانین و مقررات جدید و
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تغییرات ساختاری نهادها در سال 1389آغاز شده و قرار است در مدت پنج سال (-7386
،)1393طی روند تدریجی و مرحلهوار تطبیق شود .دولت افغانستان به منظور کمک در تطبیق
پالیسی ،از میکانیزمهای مطرح در این پالیسی پشتیبانی میکند.
بناست دولت افغانستان در سال  1393بررسی همهجانبهای از این پالیسی انجام دهد تا نتایج تطبیق
پنج سالۀ آن را ارزیابی کند و در صورت نیاز ،کمیتههای تدوین و تدقیق و تنظیم پالیسی را یک بار
دیگر برای ویرایش و عیار نمودن پالیسی مطابق با نیازهای عصر ،به کار بگمارد .همچنین دولت
یک کمیتۀ فرعی را ،تحت عنوان "گروه کاری تخنیکی اصالح قوانین" ،در بخش سیستم
حکومتداری محلی ایجاد خواهد کرد .ریاست تقنین وزارت عدلیه به حیث رئیس ،و ریاست پالیسی
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به حیث منشی این کمیته خواهند بود .وزارتهایی که در تدوین قوانین
تازه ،یا اصالحات در آنها نقش دارند ،اعضای دایمی این کمیتۀ فرعی خواهند بود .مسئولیت عمدۀ
این کمیتۀ فرعی ،تدوین قوانین تازه و اصالح قوانین موجود به منظور تطبیق پالیسی ادارات محلی و
ارائۀ آن به پارلمان در سال  1389و  1390خواهد بود .دولت افغانستان تدوین همۀ قوانین و
مقررات الزم را ،به منظور تطبیق پالیسی ادارات محلی ،یکی از اولویت هایش دانسته و به صورت
جدی روی آنها ،در جریان سال  ،1389کار خواهد کرد.

حسابدهی به مردم
نهاد های دولتی و شوراهای محلی در سطح والیت ،ولسوالی ،شاروالی و قریه به مردمی که در آن
مناطق زندگی می کنند ،حسابده هستند .ایجاد ادارات دولتی در سطوح مختلف تنها به منظور ارائه
خدمات به مردم خواهد بود .شوراهای منتخب محلی که از نظریات و خواستهای مردم نمایندگی
میکنند ،در سلسلهمراتب سیستم حکومتداری در سطح محلی ،بعد از مردم قرار دارند .نهادهای
دولتی در سطح محلی از طریق شوراهای محلی به مردم حسابده هستند.

نقش و مسئولیت های نهادهای دولتی در سطح والیت ،ولسوالی و قریه
نقش و مسئولیتهای نهادهای دولتی در سطح والیت ،ولسوالی و قریه به قرار ذیل است:
 .7تأمین صلح و ثبات و امنیت؛
 .7تأمین حاکمیت قانون؛
 .3تحقق ،حفظ ،ترویج و توسعۀ حقوق انسانی شهروندان افغانستان؛
 .4انکشاف امور فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و تعلیم و تربیه؛
 .5عرضۀ خدمات به مردم .خدماتی که حکومت باید به مردم عرضه نماید ،عبارتاند از:
تأمین عدالت ،امنیت ،سالمتی جان و مال مردم هنگام مسافرت در راههای عمومی ،تنویر راهها،
آبرسانی و ایجاد سیستم فاضالب ،صحت و تغذی ،معارف ،برق ،سرکها ،حمل و نقل محلی،
زیربناهای شهری و دهاتی ،زراعت و آبیاری ،مدیریت منابع طبیعی ،ثبت امالک غیرمنقول،
مصونیت اجتماعی ،توزیع کارت شناسایی ملی (تذکره) ،انکشاف سکتور خصوصی ،خدمات
شهری مانند مدیریت زباله ها و ضایعات و بازیافت آنها ،مدیریت ترافیک شهری و راه های
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مواصالتی والیات ،تسهیالت تفریحی ،ایجاد کتابخانهها ،و ارائۀ سایر خدمات ارزشمند مورد نیاز
مردم؛
 .6حصول اطمینان از تطبیق اصول حکومتداری خوب ،مانند شفافیت ،حسابدهی به مردم،
مشارکت مردم ،بهخصوص زنان و جوانان ،مشارکت جامعۀ مدنی و بخش خصوصی،
دموکراسی مشارکتی در محالت ،مؤثریت و کارآیی ،برابری جنسیتی ،تسلسل و پیوستگی،
تساوی و شمولیت همگانی ،تأمین حاکمیت قانون و ایجاد سیستمهای قانونی در تمام سطوح
جامعه؛
 .6کاهش فقر و امراض و تطبیق اهداف انکشافی هزارۀ سوم در افغانستان؛
 .8مدیریت و مبارزه با حوادث طبیعی؛
 .6محو کشت خشخاش ،تدوین و ترویج برنامههای معیشت بدیل؛
حفظ محیط زیست ،استفادۀ مثبت و پایدار از منابع طبیعی؛
.71
حمایت از ارزشهای اسالمی و برگزاری شعایر و مناسبتهای دینی؛
.77
کمک و همکاری در تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و برنامههای دارای
.77
اولویت ملی.

حکومتداری در سطح والیت
نهادهای ذیربط در حکومتداری در سطح والیت عبارتاند از:
 دفتر والی
 شاروالی
 نهادهای حکومتی در والیتها به شمول دفتر والیتی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و
خدمات ملکی ،مستوفیت ،څارنوالی والیت ،قوماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی:
 شورای والیتی
 محاکم
 دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 سکتور خصوصی
 جامعۀ مدنی به شمول شوراهای انکشافی و غیر رسمی
 رسانهها و مطبوعات
 نهادهای مردمی
 کمیتۀ انکشافی والیت
 مجلس اداری والیت

نهادهای حکومتداری در سطح ولسوالی:
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 ولسوالی
 شاروالیها



 مجلس اداری ولسوالی
 نهادهای حکومتی در ولسوالی ،به شمول قوماندانی امنیه و مدیریت امنیت ملی
 محکمۀ ابتدائی
 سکتور خصوصی
 جامعۀ مدنی به شمول شوراهای انکشافی و غیر رسمی
 رسانهها و مطبوعات
 نهادهای مردمی

حکومتداری در سطح قریه
نهادهای حکومتداری در سطح قریه در برگیرندۀ شورای قریه ،جامعۀ مدنی به شمول شوراهای
انکشافی قریه و شوراهای غیر رسمی ،کوپراتیفها و اتحادیههای زراعتی ،رسانهها و مطبوعات،
اشخاص غیر حکومتی مانند ملک ،ارباب ،قریهدار ،خان ،ریشسفیدان ،ملک گذر ،کالنتر ،میراب،
علما ،مالامامانمساجد ،قوماندان و غیره میباشند .شورای انتخابی قریه یگانه نهاد رسمی در سطح
قریه خواهد بود.

شیوههای حسابدهی در والیت و ولسوالی
شوراهای والیتی و ولسوالی به مردم حسابده هستند ،زیرا توسط انتخابات آزاد و در نتیجۀ رای
مستقیم مردم به وجود میآیند .اعضای شوراهای والیتی و ولسوالی ،باید به طور منظم ،با مردم
حوزههای انتخابی شان در تماس باشند.
نهادهای دولتی در سطح والیت به شورای والیتی ،و نهادهای والیتی در سطح ولسوالی به شورای
ولسوالی حسابده هستند .واحدهای دومی و سومی ،به شمول نهادهای امنیتی و مستوفیتها و
ولسوالها ،همه به مقام والیت حسابده میباشند .واحدهای سومی در سطح ولسوالی به ولسوال و
شورای ولسوالی حسابده هستند.
ادارۀ والیت و شورای والیتی با محکمه ،برای دسترسی آسان و به موقع شهروندان به خدمات
عدلی در سطح والیت ،همکار خواهند بود .همین طور ،ادارۀ ولسوالی و شورای ولسوالی با محکمه،
برای دسترسی آسان و به موقع شهروندان به خدمات عدلی در سطح ولسوالی ،همکاری همهجانبه
خواهند نمود.


در ولسوالیهایی که شاروالی وجود دارد
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استقالل عمل څارنواالن
څارنوالی والیت و ولسوالی بخشی از ادارۀ والیت و ولسوالی محسوب میشوند ،ولی در وظیفه
استقالل عمل دارند .همچنین ،در تصمیمگیری نیز ،بر مبنای قوانین و صالحیتهای ادارۀ
لویڅارنوالی کشور ،مستقل میباشند .این پالیسی با در نظرداشت اهمیت نقش و وظیفۀ څارنواالن،
استقالل عمل آنها در انجام وظایفشان را به رسمیت شناخته و بر آن تاکید مینماید .څارنوالیها در
والیت و ولسوالی از اجراآت اداریشان به والی ،ولسوال ،شورای والیتی و شورای ولسوالی
گزارشدهاند ،ولی در عملکرد مسلکی خود مستقل خواهند بود.

مسئولیتهای والی و ولسوال
 تأمین صلح و ثبات و امنیت؛ تأمین حاکمیت قانون؛ تحقق ،حفظ ،ترویج و توسعۀ حقوق انسانی شهروندان؛ ترویج و انکشاف فرهنگ ،معارف ،اجتماع و اقتصاد؛ عرضۀ خدمات به مردم مانند تأمین عدالت ،امنیت و حفظ جان و مال شهروندان در شاهراه هایعمومی؛
 آبرسانی و فاضالب؛ صحت و تغذی؛ معارف؛ برق؛ سرکها؛ ترانسپورت محلی؛ زیرساختهای شهری و دهاتی؛ زراعت و آبیاری؛ مدیریت منابع طبیعی؛ ثبت امالک غیرمنقول؛ مصونیت اجتماعی؛ توزیع تذکره؛انکشاف سکتور خصوصی؛ خدمات مدنی مانند جمع آوری زبالهها و ضایعات و بازیافت آنها؛ مدیریت ترافیک؛ تنویر راهها؛ تسهیالت تفریحی؛ کتابخانهها؛ تطبیق اصول حکومتداری خوب؛ کاهش فقر و امراض و تطبیق اهداف انکشافی هزارۀ سوم در افغانستان؛ مدیریت و مبارزه با حوادث طبیعی؛ محو کشت خشخاش؛ -ترویج برنامههای معیشت بدیل؛
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 حفاظت از محیط زیست و استفادۀ مثبت و پایدار از منابع طبیعی؛ کمک و همکاری در تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و برنامههای دارای اولویت ملیبرای افغانستان؛
وظایف والی و ولسوال
والی مسئول اول اجراات ادارات دولتی در سطح والیت است و موارد زیر نکات برجستۀ الیحۀ
وظایفش میباشد:
 .7تأمین صلح ،ثبات ،امنیت و حاکمیت قانون؛
 .7تطبیق ،حفظ ،ترویج و توسعۀ حقوق انسانی شهروندان افغانستان؛
 .3انکشاف فرهنگ ،معارف ،اجتماع و اقتصاد؛
 .4ریاست جلسات کمیتۀ انکشافی والیت؛
 .5ریاست جلسات امنیتی والیت؛
 .6تنظیم پروسههای پالنگذاری ،بودجهسازی و انسجام در سطح والیت؛
 .6بررسی و نظارت بر فعالیتهای تمامی نهادهای دومی وزارتها؛
 .8نظارت بر تطبیق اصالحات اداری و انکشاف خدمات ملکی در سطح والیت؛
 .6نظارت بر برنامهها و فعالیتهای نهادهای امنیتی والیت و ولسوالیها؛
بررسی و نظارت بر امور کاری ولسوالیها و شاروالیها؛
.71
طرح ،تدوین و تطبیق پالنهای مبارزه با موادمخدر ،حوادث طبیعی و سایر
.77
فعالیتهایی که از حیطۀ مسئولیتهای واحدهای دومی خارج است؛
ریاست کمیتۀ والیتی مبارزه با حوادث و مواد مخدر در والیت( .کمیتۀ مبارزه با
.77
حوادث ،مسئولیت نظارت و مدیریت مبارزه با حوادث طبیعی در سطح والیت را به عهده
خواهد داشت).
ولسوال مسئول اول اجراآت ادارات دولتی در سطح ولسوالی است .نقش ولسوال در سطح ولسوالی
شبیه نقش والی در سطح والیت است .ولسوال مسئولیت رهبری ،پالنگذاری و انسجام ،نظارت و
ارزیابی امور کاری نهادهای سومی حکومت در سطح ولسوالی را به عهده خواهد داشت .ولسوال
کمیتههای کاری ولسوالی را در بخشهای مبارزه با مواد مخدر و مدیریت حوادث طبیعی رهبری
خواهد نمود .کمیتۀ ولسوالی مدیریت حوادث طبیعی ،مسئولیت نظارت ،مدیریت آمادگیها ،واکنش و
مبارزه با حوادث طبیعی را در سطح ولسوالی رهبری خواهد کرد.

معاون والی
معاون والی یک کارمند عالیرتبۀ دولتی در سطح والیت است .در حالی که والی روی امور
استراتیژیک والیت تمرکز کاری خواهد داشت ،معاون والی بر تطبیق امور استراتیژیک و اداری
توجه خواهد کرد .این عمل فرصت الزم را برای والی خواهد داد تا روی پالنهای استراتیژیک
امنیتی ،انکشافی و حکومتی فکر و برنامههای مؤثری را برای والیت طرح و رهبری کند .در
صورت تفویض صالحیت از طرف والی ،معاون والی میتواند مسئولیتهای زیر را به عهده بگیرد:
 پالنگذاری و ادارۀ امور روزانه در سطح والیت؛ تنظیم فعالیت ادارات والیتی براساس قانون؛ ترغیب کارمندان ملکی بر پیروی کامل از قوانین؛16
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 ایجاد شرایط سازگار برای فعالیت منظم نهادهای اداری در سطح والیت؛معاون والی در نبود والی ،وظایف و صالحیتهای والی را در اختیار خواهد داشت.
پست معاون والی ،به اساس حکم شماره 7773مورخ  7388/77/76ریاست جمهوری اففانستان ،به
یک پست خدمات ملکی تبدیل شد .معاون والی از طریق کمیسیون اصالحات اداری توسط یک
مکانیزم شفاف رقابتی ،مبتنی بر اصل شایستهساالری ،استخدام میگردد .همچنین ،معاون والی به
حیث مسئول اجرایی والیت ،ایفای وظیفه میکند .چون پست رئیس اجرائیه به اساس این پالیسی از
تشکیل ادارۀ والیت خارج میشود ،معاون والی تمام وظایف و مسئولیتهای رئیس اجرائیه را ،انجام
می دهد.

تقرر در سطح والیت
منظوری مقرریها و انفصال بستها و رتبههای  5و  8کارمندان ملکی در سطح والیت ،بعد از
شناسایی و انتخاب توسط کمیتۀ بررسی مقرریهای والیتی ،بر اساس اصل شایستهساالری و پروسۀ
تقرر رقابتی ،از صالحیتهای والی خواهد بود.
منظوری تقرر و انفصال بستهای  3و  4واحدهای دومی والیت ها از صالحیتهای وزارتهای
مربوطه میباشد .والیها صالحیت رد مقرریهایی را که بهطور قانونمند ،بر اساس روند رقابت
آزاد و اصل شایستهساالری از سوی وزارتهای مربوطه صورت میگیرد ندارند .همین طور
وزارتها ،خارج از روند رقابت آزاد ،کسی را در والیات مقرر کرده نمیتوانند ،ولی صالحیت
تقرر و انفصال کارمندان رتبۀ  3و  4را ،که تا تکمیل روند رقابتی مقرر می شوند ،دارند.

تقرر در سطح ولسوالی
منظوری تقررات و انفصال بستها و رتبههای  6تا  8کارمندان ملکی در سطح ولسوالی ،بعد از
شناسایی و انتخاب توسط کمیتۀ بررسی مقرریهای ولسوالی ،براساس اصل شایستهساالری و پروسۀ
تقرر رقابتی ،از صالحیتهای ولسوال خواهد بود.

شوراهای والیتی و شوراهای ولسوالی
شورای والیتی به منظور تسهیل کار مشترک با نهادهای دولتی در سطح محلی ساختاری را ایجاد و
مشارکت مردمی و جامعۀ مدنی را در روند کاری نهادهای دولتی ترویج خواهد کرد .شورای والیتی
همواره در باره تمام مسائل مربوط به والیت با مردم و نهادهای جامعۀمدنی ،به شمول شوراها،
مشورت خواهد کرد .رئیس شورای والیتی عضو کمیتۀ انکشافی والیت نیز خواهد بود .شورای
والیتی در روند پالنگذاری انکشافی والیتی سهیم بوده و موافقت خود را با آن اعالم می دارد .والی
صالحیت تصویب نهایی پالن انکشافی برای والیت مربوطه را خواهد داشت .شورای والیتی
صالحیت دارد از والی و واحدهای دومی در امور کاریشان حساب بخواهد .این امر از عمدهترین
مسئولیت شوراهای والیتی خواهد بود .والی و واحدهای دومی والیت ها مکلف به گزارشدهی به
شورای والیتی ،در مورد چگونگی تکمیل و تطبیق پالنهای انکشافی والیتی ،میباشند .والیها قانونا ً
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مکلف به گزارشدهی ماهانه به شوراهای والیتی و جواب به سوالهای شورای والیتی ،تا حد امکان،
خواهند بود .شورای والیتی عرضۀ خدمات را نظارت و ارزیابی خواهد نمود .شورای والیتی برای
انجام این امور از شیوههای متعدد ،به شمول سیستمهای نظارت و ارزیابی امور کاری ،استفاده
خواهد کرد .یک سیستم ارزیابی عملکرد ادارات محلی تحت نظارت شورای والیتی ایجاد خواهد شد
که توسط ادارات محلی زمینۀ نظارت بر عرضۀ خدمات به مردم و تأمین حداقل معیارهای خدمات
را فراهم خواهد کرد .معلوماتی را که شورای والیتی در جریان نظارت وارزیابی از امور کاری
والی و نهادهای دولتی جمع آوری میکند ،در اختیار مردم قرار خواهد داد .شورای والیتی مسئولیت
نشر و شریکسازی معیارهای عرضۀ خدمات واحدهای دومی در سطح والیت را به عهده خواهد
داشت .همچنین شورای والیتی مسئولیت بررسی شکایات عامه را نیز میتواند بر عهده داشته باشد.
والی و واحدهای دومی ،در قبال این شکایات و رسیدگی بهموقع ،به شورای والیتی جوابده خواهند
بود.
شورای والیتی نمایندۀ اصلی مردم در نهادهای دولتی در سطح والیت میباشد .شورای والیتی
جلسات منظمی را ،به منظور ارائۀ معلومات به مردم ،در سطح والیت برگزار خواهد کرد .شرکت
در این جلسات برای همۀ مردم آزاد خواهد بود .شورای والیتی در جریان پروسههای پالنگذاری،
بودجهسازی و مسایل انکشافی ،با نهادهای جامعۀ مدنی مشورت خواهد نمود.
شورای والیتی زمینۀ پالنگذاری و بودجهسازی به اشتراک مردم را فراهم میسازد .این شورا
پالنها و بودجۀ والیتی را بررسی و تصامیم نهایی را ،بعد از رأی گیری ،تأیید میکند .والی ،در
پایان ،پالنها و بودجۀ والیت را در سطح والیت امضاء میکند .تایید بودجه از سوی شورای والیت
یک گام میانه میباشد .بودجۀ والیتی بخش جداناپذیر بودجۀ ملی است که از سوی وزارت های
سکتوری ،وزارت مالیه ،شورای وزیران و شورای ملی ،بهعنوان بخشی از بودجۀ ملی ،تصویب
میشود و مقام ریاست جمهوری آن را توشیح میکند .تصامیم تأیید شده توسط شورای والیتی ،در
اسرع وقت ،به مردم اعالم خواهد شد.
شورای والیتی در حل منازعاتی که دارای ماهیت ملکی باشد ،اگر طرفین دعوی بخواهند ،میانجی
خواهد شد .شورای والیتی در همکاری و هماهنگی با نهادهای دیگر والیتی ،در راستای محو رسم و
رواج های غیر قانونی و خالف حقوق بشر و شریعت اسالم ،مانند ازدواج های اجباری و تبادلۀ
دختران  ،تمام کوشش خود را بهکار خواهد گرفت .این شوراها برنامههای نظارتی ،تحقیقی و تعلیمی
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را هماهنگ خواهند ساخت و نیز از عرضۀ خدمات به اقشار
منزوی  ،فقیر و آسیبپذیر ،سالمندان ،اطفال و یتیمان اطمینان حاصل خواهند کرد.
شورای ولسوالی عین وظایف و مسئولیت های شورای والیتی را در سطح ولسوالی خواهد داشت .به
همان شیوه که والی به شورای والیتی جوابده است ،ولسوال و واحدهای سومی به شورای ولسوالی
جوابده خواهد بود .شورای ولسوالی با شورای قریه ،شهروندان محل و نهادهای جامعۀ مدنی ،در
امور پالنگذاری و انکشافی مشورت و پالن انکشافی ولسوالی را تأیید خواهد کرد.همچنین شورای
ولسوالی پیرامون تصامیم الزم در امور اداری ولسوالی بحث و معیارهای حداقل خدمات عامه را
مشخص خواهد کرد .شورای ولسوالی ،به منظور مشورت با مردم محل ،به سرتاسر ولسوالی سفر و
میکانیزم رسیدگی به شکایات مردم را نظارت خواهد نمود .ولسوالها قانونا ً مکلف به گزارشدهی
ماهانه به شورای ولسوالی خواهند بود .شورای ولسوالی فعالیت کاری ولسوالی و واحدهای سومی
نهادهای دولتی را نظارت و ارزیابی خواهد کرد .شوراهای والیتی و ولسوالی نهادهای دولتی را
تفتیش نخواهند کرد .بر عکس ،نهادهای دولتی ،به شمول والیت و ولسوالی ،در ماه یک بار به
پرسشهای شوراهای مربوطۀشان جواب خواهند داد.
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حکومت افغانستان ،از طریق ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،وجوه مالی الزم را در اختیار شوراهای
والیتی ،ولسوالی ،قریه و شاروالی قرار خواهد داد تا آنها بتوانند ،به بهترینوجه ،مسئولیتهایشان
را در قبال شهروندان افغانستان انجام دهند .ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ظرفیت شوراهای محلی را
تقویت و معلومات الزم را با آنان شریک خواهد ساخت تا آنها بتوانند وظایف محولهشان را به نحو
شایسته انجام دهند.

تفویض صالحیتها
هر وزارت باید پالیسی مناسبی برای تفویض صالحیتها و منابع مالی برای واحدهای دومی و
سومیشان ،در والیت ها و ولسوالیها ،تدوین نماید .واحدهای دومی و سومی باید دوباره انسجام یابند
و نیز یک سیستم برای تقسیم صالحیتها و منابع مختلف میان مرکز و والیت ها ،به منظور بهبود
کیفیت خدمات ،ایجاد شود .هر وزارت صالحیتهای الزم را به نهادهایی که به مردم نزدیکتر
هستند و وظایفشان را بهتر میتوانند انجام دهند ،تفویض خواهد نمود .یکی از مهمترین گامها برای
بهبود کیفیت عرضۀ خدمات ،تفویض صالحیتها به واحدهای دومی و سومی در سطح والیت و
ولسوالی است .شریکساختن مردم در تصمیمگیری ،مؤثریت و حسابدهی را در عرضۀ خدمات باال
میبرد .وزارتها ،صالحیتها و منابع الزم را در اختیار واحدهای دومی و سومیشان قرار خواهند
داد .صالحیتهای تدارکاتی و عقد قرارداد واحدهای دومی ،واحدهای سومی ،والی و ولسوال به طور
قابل مالحظهای افزایش خواهد یافت و وزارت تصمیمگیریها و تهیۀ تدارکات به نمایندگی از والیت
را به تدریج کاهش خواهد داد .واحدهای دومی و سومی وزارتها ،والیها و ولسوالها صالحیتهای
جداگانۀ تدارکات و عقد قراردادها را دارا خواهند بود .مرکز اعتماد الزم را به والیت ها و
وزارتهای سکتوری و به واحدهای دومی خود خواهد داشت و به آنها اجازه خواهد داد تا با در
نظرداشت اولویتها و نیازهای محلی تصمیم بگیرند .وزارتها برای بهتر شدن ظرفیت کاری
واحدهای دومی و سومی ،برنامههای ارتقای ظرفیتها را تدوین و اجرا می نمایند و صالحیت تطبیق
پالنهای خود را به واحدهای دومی و سومیشان تفویض خواهند نمود.
این تصمیم بر این واقعیت استوار است که تا زمانی که واحدهای دومی مسئولیت های الزم را به-
دوش نگیرند ،ظرفیت کاریشان بهتر نخواهد شد .واحدهای دومی نقش فعالتری در ابتکار بودجه
سازی والیتی ایفا خواهند کرد و بودجهسازی والیتی تدریجا ً وسعت یافته ،همۀ والیت ها و وزارتها
را در بر خواهد گرفت .صالحیت پالیسیسازی همچنان برای مرکز محفوظ خواهد بود  ،ولی
صالحیتهای تطبیقی در بخشهای آبرسانی و فاضالب ،صحت و تغذی ،معارف ،مدیریت منابع
طبیعی والیتی ،ثبت امالک غیرمنقول ،مصونیت اجتماعی ،توزیع تذکره ،انکشاف سکتور خصوصی،
خدمات شهری مانند جمعآوری زبالهها و ضایعات و بازیافت آنها ،مدیریت ترافیک ،تنویر راهها،
تسهیالت تفریحی ،ایجاد کتابخانهها و خدمات ارزشمند دیگری که مردم به آنها نیاز دارند ،به والیت
ها ،ولسوالیها و شاروالی ها تفویض خواهد شد .دولت به منظور ایجاد و تقویت هماهنگی میان
وزارتها در کابل و والیها در والیت ها و نیز ترغیب بیشتر تفویض صالحیتها به والیت ها،
کنفرانسهای ساالنۀ وزارتها و والیها را برگزار خواهد کرد .وزارتها از امتیازات ،حمایت و
رهنمود مداوم دولت در این پروسه برخوردار خواهند بود .در درازمدت و با درنظرداشت امکانات،
همۀ وزارتهای مربوطه باید در ولسوالی ها ،واحدهای سومی شان را به منظور عرضۀ بهتر
خدمات به مردم ایجاد نمایند.

نهادهای حکومتی در والیت
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نهادهای حکومتی والیت به شوراهای والیتی و والی ،و از طریق آنها به مردم حسابده هستند.
واحدهای دومی باید به طور منظم و در صورت تقاضا در شرایط خاص نیز گزارش کاری خود را
به شورای والیتی ارائه کنند .رئیسهای نهادهای حکومتی که نتوانند معیار الزم عرضۀ خدمات را
تکمیل کنند ،باید مورد مجازات قرار بگیرند .هرگاه در نتیجۀ ارزیابی اجراآت ،ثابت گردد که رؤسای
نهادهای حکومتی معیارهای الزم خدمات رسانی به مردم را تکمیل نکردهاند ،سه مرحلۀ زیر باالی
آنها تطبیق خواهد شد:
 .7آموزش مجدد برای ارتقای ظرفیت هایش؛
 .7تعیین دورۀ آزمایشی و کارآموزی تا زمان رسیدن به هدف (رسیدن به معیارهای الزم عرضۀ
خدمات) ؛
 .3پیشنهاد انفصال از وظیفه؛
صالحیت تصمیم در این موارد را والی پس از مشوره با دفتر مرکزی وزارت مربوطه داشته و
مشخص میکند که رئیس مربوطه باید تحت کدام تعزیرات قرار گیرد .این که مسئول ریاست مورد
نظر نیاز به اصالح نهادی یا ارتقای ظرفیت بیشتر دارد یا خیر ،از مسئولیت های دفتر مرکزی
وزارت مربوطه است.

کمیتۀ انکشافی والیت ،مجلس اداری والیت ،اسمبلی انکشافی ولسوالی و مجلس اداری ولسوالی
کمیتۀ انکشافی والیتی به حیث یک نهاد پالنگذار ،بودجه ساز و انسجامبخش امور چندسکتوری ،به
فعالیت هایش ادامه خواهد داد .جلسات این کمیته هر ماه یک بار برگزار خواهد شد.
مجلس اداری والیت شامل والی به حیث رئیس مجلس و رئیس شورای والیتی ،رئیسهای نهادهای
حکومتی به شمول پولیس و امنیت ،دفتر څارنوالی در سطح والیت ،مستوفیت و معاون والی به حیث
اعضا میباشد .ولسوالها میتوانند در صورت دعوت از طرف مجلس ،در جلسات آن شرکت کنند.
مجلس اداری والیتی برای نخستین بار 45 ،سال پیش ،در ماه جدی سال  7347تأسیس شد.
هدف از ایجاد این مجلس ،انسجام امور اداری والیت و واحدهای دومی در سطح والیت است .این
جلسات باید یک بار در هفته برگزار شود .مجلس اداری والیتی را میشود با حضور  51فیصد
اعضای آن برگزار کرد و تصمیمگیری با تائید آرای  51+7صورت میگیرد .مجلس اداری والیتی
وظایف محولشده را بر اساس قوانین نافذۀ کشور انجام میدهد .این مجلس به والی در انسجام امور
اداری نهادهای والیتی کمک میکند .مجلس اداری والیتی از عین موقعیتی که کمیتۀ انکشافی والیت
دارد ،برخوردار است .چون هردو ،نهادهای هماهنگکننده هستند ،امکان دارد در برخی موارد تداخل
کاری داشته باشند ،اما وظایفشان کامالً از یکدیگر متفاوت است .مجلس اداری والیتی مسئولیت
انسجام امور اداری ،و کمیتۀ انکشافی والیت مسئولیت انسجام امور انکشافی را به عهده دارد.
مسئولیت مجلس اداری والیتی ،تطبیق ،و مسئولیت کمیتۀ انکشافی والیتی ،پالنگذاری است.
کمیتههای انکشافی والیت ،همچنین ،مسئولیت پالنگذاری و بودجهسازی پروژههای انکشافی والیتی
و ارتباط دادن آنها با پالنها و بودجههای والیتی را به دوش دارند .جلسات مجالس اداری والیتی
هفتهای یک بار ،و جلسات کمیتۀ انکشافی والیت ماه یک بار برگزار میگردند .در حقیقت ،مجلس
اداری والیتی ،بخش کوچکی از کمیتۀ انکشافی والیت است و کمیتۀ انکشافی والیت ،فعالیتهای
وسیعتری ،مانند پالنگذاری و بودجهسازی ادارات را ،در سطح والیت انجام می دهد .مجلس اداری
والیتی و کمیتۀ انکشافی والیتی ،هر دو در آخرین تحلیل ،از طریق شورای والیتی به مردم حسابده
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هستند .در سطح ولسوالی ،مجالس اداری ،همانند مجالس اداری والیت ،ایجاد خواهند گردید که دارای
وظایف یکسان میباشند.
اسمبلیهای انکشافی ولسوالیها ،نقش و مسئولیتهای فعلیشان را تا انتخابات شوراهای ولسوالی در
سال  7386و همچنین  ،مسئولیتهای پالنگذاری شوراهای ولسوالی را تا زمان ایجاد آنها ایفا
خواهند کرد .این مجالس پالنهای انکشافی ولسوالی را بر اساس نیازها و اولویتهای محلی تدوین
میکنند .بعد از ایجاد شوراهای انتخابی ولسوالیها ،اسمبلی انکشافی ولسوالی به عنوان سازمان های
جامعهمدنی فعالیت خواهند داشت و با توجه به اولویتهای شهروندان ،ولسوالیها در روند تدوین
پالنهای انکشافی کمک خواهند کرد .مسئولیتهای اسمبلی انکشافی ولسوالی شامل شناسایی
اولویتهای ولسوالی ،تدوین استراتیژیهای مبتنی بر نیازها و اولویتهای مردم محل و قریهها و نیز
کمک به شوراهای ولسوالی در راستای تدوین پالن انکشافی ولسوالی میباشد.

شورای قریه و شورای انکشافی قریه
انتخابات شورای قریه احتماالً در  7361برگزار خواهد شد .شورای قریه مسئولیت تدوین پالنهای
انکشافی قریه ،ایجاد چشمههای عایداتی برای این پالنها ،مدیریت و تطبیق پالنها ،نظارت و
ارزیابی پالن های انکشافی ،نظارت و ارزیابی عرضۀ خدمات دولتی ،اداره و مدیریت وجوه مالی،
همکاری در تولید و عرضۀ کاالها و خدمات ،تنظیم مقررات ساختمانیو امنیتی و ساحوی ،ایجاد
رابطه با مردم محل ،و مطبوعات را به عهده دارد.
شورای قریه در تأمین صلح و امنیت ،حاکمیت قانون ،حقوق انسانی شهروندان افغانستان ،حصول
اطمینان از تطبیق اصول حکومتداری خوب ،کاهش فقر ،تطبیق اهداف انکشافی هزارۀ سوم در
افغانستان ،حفظ محیط زیست ،محو رسمورواجهای غیر قانونی و خالف شریعت ،تالش خواهد کرد.
شورای قریه در مبارزه علیۀ مواد مخدر ،مدیریت حوادث طبیعی ،حفظ محیط زیست ،مصونیت
اجتماعی ،حل منازعات ،آشتی ملی ،مدیریت امور قریه ،مدیریت منابع طبیعی ،ثبت اراضی و تعیین
سرحدات قریهها ،شمارش نفوس ،تهیۀ آمار حیاتی و ایجاد هماهنگی با نهادهای حکومتداری در
سطوح باالتر نقش مهمی را ایفا میکند .شوراهای قریه ،پالنهای انکشافی را طرح و تطبیق خواهند
کرد .شورای قریه با واحدهای سومی ،ولسوال ،شورای ولسوالی و نهادهای سطح باالتر
حکومتداری ،امور مربوط به پالنگذاری و عرضۀ خدمات را هماهنگ خواهد ساخت .شورای قریه
پالن انکشافی قریه را از طریق شورای ولسوالی ،برای منظوری ،به ولسوال ارائه خواهد کرد.
شورای قریه در راستای مشارکت هرچه وسیعتر مردم در پالنگذاری و شناسایی اولویتهای قریه
کوشش خواهد نمود .والی و ولسوال تا زمان انتخاب شوراهای قریهها ،در صورت لزوم ،از
شوراهای انکشافی موجود در قریهها برای ایفای نقش و مسئولیتهای فوق استفاده خواهند کرد .بر
اساس نیازهای مردم قریه ،شورای قریه کمیتههای فرعی را در امور مختلف مانند تعلیم و تربیه،
احیای جنگالت و سایر موضوعات مربوطه بر مبنای نیازهای مردم ایجاد خواهد کرد.
دولت از اینکه هماهنگسازی برنامهها در سطح قریه از طریق شورای قریه صورت می گیرد،
حصول اطمینان خواهد نمود .حکومت از شوراهای قریه حمایتهای مالی الزم را خواهد کرد تا آنها
بتوانند مستقالنه به نمایندگی از قریه ،به عقد و تطبیق قرارداد و موافقتنامهها بپردازند .حکومت ،از
طریق وزارت مالیه ،زمینۀ دریافت وجوه اعطایی انکشافی توسط شوراهای قریه و صالحیت
مصارف وجوه اعطایی توسط این شوراها را ،توسط وزارت احیأ و انکشاف دهات ،فراهم خواهد
ساخت .وزارتها نیز فیصدی مناسبی از بودجۀشان را در سطح قریه به مصرف خواهند رساند.
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حضور حکومت در همۀ نقاط افغانستان ،بعد از انتخاب بیش از  83111شورای قریه ،توسعه خواهد
یافت.
شوراهای انکشافی قریه در شرایط کنونی در بارۀ منابع مالیشان به مردم قریه و وزارت احیاء و
انکشاف دهات حسابده میباشند .شوراهای انکشافی قریهها ،حین انجام وظایف شوراهای قریه ،به
مردم قریه حسابده خواهند بود .بعد از سال  ،7361شوراهای انکشافی قریه صالحیت خواهند
داشت ،که به عنوان سازمانهای جامعۀ مدنی ،به فعالیتشان ادامه دهند.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی اطمینان حاصل میکند که ادارات دولتی در سطح والیت ،ولسوالی و
قریه وظایف شان را ،به وجه احسن ،انجام میدهند .این کار به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی کمک
می کند که عرضۀ خدمات و وضعیت امنیتی در سطح محلی را به نحو محسوسی بهبود بخشد.

انتخابات محلی
جدول زیر چوکات زمانی انتخابات محلی را شرح میدهد:
شورا

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

شورای والیتی  7388هجری  7367هجری  7366هجری  7411هجری  7414هجری
شمسی
شمسی
شمسی
شمسی
شمسی

چهارم

سوم

پنجم

ششم

شورا

دوم

شورای
ولسوالی

 7386هجری  7367هجری  7365هجری  7368هجری  7417هجری
شمسی
شمسی
شمسی
شمسی
شمسی

شورای قریه

 7361هجری  7363هجری  7366هجری  7366هجری  7417هجری
شمسی
شمسی
شمسی
شمسی
شمسی

شاروال

 7386هجری  7363هجری  7366هجری  7417هجری  7415هجری
شمسی
شمسی
شمسی
شمسی
شمسی

شورای
شاروالی

 7386هجری  7363هجری  7366هجری  7417هجری  7415هجری
شمسی
شمسی
شمسی
شمسی
شمسی

دولت بودجۀ مصرفی برای انتخابات شوراهای والیتی ،ولسوالی و قریه را از طریق بودجۀ ملی
تأمین میکند ،ولی بودجۀ مصرفی انتخابات شاروالی و شوراهای شاروالیها را از بودجۀ خود
شاروالیها به دست میآورد.
نظر به قانون اساسی افغانستان ،دورۀ کاری شورای والیتی چهار سال و دورۀ کاری شورای
ولسوالی و قریه سه سال است .شاروال و شورای شاروالی به مدت چهار سال انتخاب خواهند شد.
هیچکس نمیتواند بیشتر از دو بار شاروال شود.
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بیستوپنج فیصد کرسیهای شورای والیتی به زنان تخصیص داده شده است .این حداقل درصد
حضور زنان در شورای والیتی است .زنان ،در صورت اخذ رای بیشتر ،می توانند زیادتر از
بیستوپنج فیصد کرسیهای شورا را اشغال کنند .بیستوپنج فیصد کرسیهای شوراهای ولسوالی نیز
برای زنان اختصاص داده خواهد شد .در صورت عدم تمایل زنان برای کاندیدا شدن در یک
ولسوالی ،کرسیهای باقیمانده را در همان محل ،مردها اشغال خواهند کرد .در شوراهای قریه و
پستهای شاروال هیچ کرسی برای زنان به صورت ریزرفی اختصاص داده نخواهد شد .البته در
راستای ارتقای ظرفیت زنان برای شرکت در انتخابات شوراهای قریه و پستهای شاروال ،گامهای
اساسی برداشته خواهد شد ،اما حد اقل بیستوپنج فیصد کرسیهای شورای شاروالی به زنان
تخصیص داده شده است .حکومت افغانستان ،در جریان اولین بررسی از تطبیق پالیسی ادارات محلی
در سال  ،7363موضوع تخصیص فیصدی مشخصی از کرسیهای شورای قریه را برای زنان
مورد بررسی قرار خواهد داد.
حداقل سن برای کاندیداها در انتخابات شوراهای محلی 77 ،سال ،و برای پست شاروالی  31سال
خواهد بود.
انتخابات شوراهای والیتی ،ولسوالی و قریه بر اساس شیوۀ حوزههای چندگانه و از طریق رأی واحد
غیر قابل انتقال صورت خواهد گرفت .کاندیداهایی که بیشترین رأی را بهدست بیاورند ،انتخاب
خواهند شد .در مرحلۀ اول انتخابات شوراهای والیتی ،یک چهارم کرسیها برای زنانی که بیشترین
رأی را بهدست آورند ،اختصاص خواهد یافت .در مرحلۀ دوم ،کاندیداهایی که بیشترین رأی را
بهدست آورند ،سایر کرسیها را اشغال خواهند کرد.
در مرحلۀ اول انتخابات شوراهای ولسوالی ،یک چهارم کرسیها برای زنانی که بیشترین رأی را
بهدست آورند  ،اختصاص خواهد یافت .در مرحلۀ دوم ،کاندیداهایی که بیشترین رأی را بهدست
آورند ،انتخاب خواهند شد .در صورت نبود فیصدی خاص کاندیداهای زن ،کرسی های ریزرفی
عمومی خواهند شد.
در انتخابات شاروالها ،کاندیدایی که بیشتر از  51فیصد رأیها را بهدست آورده است ،برنده اعالن
خواهد شد .اگر در دور اول انتخابات هیچ کاندیدایی بیش از  51فیصد رأیها را بهدست نیاورد ،بعد
از دو هفته ،میان دو کاندیدایی که بیشترین رأی را در مرحلۀ اول بهدست آورده باشند ،یک دور
دیگر انتخابات برگزار خواهد شد .در ختم دور دوم ،کاندیدایی که بیشترین رأی را بهدست آورد،
برنده اعالن میشود.
سیستم رایگیری شورای شاروالی براساس رای واحد غیرقابلانتقال میباشد و تمام شهر ،حوزۀ
انتخاباتی کاندیداها محسوب میشود.

الیحۀ کاری و اصول وظایف داخلی
همۀ نمایندگان انتخابی و کارمندان محلی باید مطابق الیحۀ کاری و اصول وظایف داخلی اجرای
وظیفه کنند .در این زمینه قراردادهایی ترتیب خواهد شد تا این اشخاص ،قبل از شروع کار ،آنها را
امضاء کنند .ضمیمههای  7و  7سند پالیسی ،شرح مفصل این اصول را ارائه میکند.

شیوههای تقرر والی ،معاون والی و ولسوالها
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مقام والیت یک پست سیاسی است و پیشنهاد تقرر و انفصال آن توسط ادارۀ مستقل ارگانهای محلی،
و منظوری و تصمیم نهایی آن توسط مقام ریاست جمهوری افغانستان صورت میگیرد .تعیین و
سبکدوشی والی مطابق به «قرارداد لندن» و احکام شمارۀ  7116/7477و  7118/666مقام ریاست
جمهوری ،مبنی بر ایجاد میکانیزم مشورتی برای تعیینات مقامات ارشد دولتی ،توسط بورد عالی
مشورتی تعیینات افراد عالیرتبه ،صورت خواهد گرفت.
بورد عالی تعیینات مقامات عالیرتبه ،کاندیداهای پستهای ارشد را ،مطابق به قرارداد لندن و احکام
مقام ریاست جمهوری بررسی خواهد کرد .این عمل کمک میکند تا اطمینان حاصل آید که والی
دارای توانایی و شرایط الزم و کمال صداقت فردی برای انجام وظایف محوله میباشد .بورد عالی
مشورتی تعیینات مقامات عالیرتبه ،مطابق آییننامهها و طرزالعملهای کاری که مورد تصویب مقام
ریاست جمهوری قرار گرفتهاند ،فعالیت میکند .این شیوه باعث اخذ تصامیم بهتر و انتخاب افراد
مناسب در این پست خواهد شد .این بورد بر اساس قوانین و مقررههای تصویبشده از جانب مقام
ریاست جمهوری فعالیت خواهد نمود.
پروسۀ تقرر والیها به نحو و ترتیب زیر انجام خواهد شد:
 .7تهیۀ لیست کاندیداهای بالقوه ،توسط ادارۀ ارگانهای محلی ،برای بورد عالی مشورتی
تعیینات افراد عالیرتبه؛
 .7بررسی لیست ،توسط بورد عالی مشورتی تعیینات افراد عالیرتبه ،طی  31روز؛
 .3پیشنهاد کاندیدهای معرفی شده ،به مقام ریاست جمهوری؛
 .4مشورت ادارۀ ارگانهای محلی با رئیس جمهور در مورد کاندیداهای واجدالشرایط پیشنهادی
بورد؛
 .5منظوری تقرر والی از جمع کاندیداهایی که از سوی بورد پشنهاد شده است ،توسط رئیس
جمهور.

روند تعیینات والی بر اساس ارائۀ معلومات موثق به بورد عالی مشورتی تعیینات مقامات عالیرتبه،
شفافیت روند ،حداقل معیارهای الزم ،عینیت ،بیطرفی و اصول واحد تعیینات ،صورت خواهد
گرفت.
پستهای معاون والی و ولسوال ،پستهای خدمات ملکی میباشد .به اساس حکم شماره  7773مورخ
 7388/77/76رئیس جمهوری اسالمی افغانستان ،معاون والی و ولسوال ،از طریق کمیسیون
اصالحات اداری با مکانیزم شفاف ،رقابتی و مبتنی بر اصل شایستهساالری ،استخدام میشوند.

بهبود امنیت
پولیس ملی افغانستان برای بهبود امنیت وظایف ذیل را انجام میدهد:
 قانون اساسی و قوانین نافذۀ کشور را تطبیق و از حقوق مردم افغانستان دفاع خواهد کرد؛
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 وظایفش را به شیوۀ مسلکی ،حسابده و بدون تبعیض و با حفظ امانتداری انجام خواهد
داد؛
 در همکاری با مردم علیۀ جنایات ،به خصوص جنایت علیه زنان ،اطفال ،سالمندان،
اقلیتها ،اخالل نظم عامه ،جلوگیری از فعالیتهای تروریستی و فعالیتهای غیرقانونی
توسط گروههای مسلح ،کشت ،تولید و قاچاق موادمخدر و فساد مبارزه خواهد کرد.
 از سرحدات افغانستان دفاع و تمامیت ارضی کشور را حمایت خواهد کرد؛
 به شیوهای کار خواهد کرد که اعتماد ،احترام و همکاری مردم را جلب نماید؛
 وظایفش را بدون تبعیض و مطابق با شرایط ،فرهنگ و ارزش های اجتماعی افغانستان ،دین
مبین اسالم ،ارزشهای حقوق بشر و برابری مرد و زن  ،ایفا خواهد کرد؛
 وظایفش را مطابق با قوانین و اساسات جهانی حقوق بشر ،ارزشهای دموکراتیک و حاکمیت
قانون ،که دولت افغانستان به آنها متعهد است ،انجام خواهد داد؛


از تمام امکانات و صالحیتهای خود مطابق قانون استفاده خواهد کرد؛

پولیس در امور کاری خود و در رابطه به منابعی که در اختیارش قرار داده شده است ،به شکل
شفاف و مردمی جوابده خواهد بود .قوماندانان امنیه و سایر فرماندهان پولیس علیه کارمندانی که از
الیحۀ کاری مسلکی و اصول وظایف داخلیشان تخلف میکنند  ،اقدامات جدی انضباطی را اتخاذ
خواهند کرد .پولیس ملی باید الگوی روشنی از ارزشهایی ،مانند برخورد مسلکی و توأم با دسپلین،
صداقت ،عینیت ،بیطرفی ،حسابدهی ،شفافیت و نزدیکی با مردم باشد.
والی در تقرر کارمندان پولیس هیچ نقشی نخواهد داشت .تمام تقرر کارمندان پولیس بر اساس اصل
شایستهساالری و اصول استخدام کارمندان پولیس انجام خواهد شد و به هیچ کسی اجازۀ مداخله در
این پروسه داده نخواهد شد .در بررسی کاندیداهای پستهای پولیس هیچکس دخالت نخواهد کرد و در
صورت وقوع چنین امری ،فرد مداخلهگر مجازات خواهد شد.
بهبود سیستم حسابدهی پولیس در بهبود مؤثریت و کارآیی آن بسیار نقش دارد .اصول رفتاری جدید،
مطابق با قانون ،برای کارمندان پولیس در حال تهیه است .در این اصول نقش پولیس به حیث یک
نهاد خدمترسان به مردم تنظیم میشود .همچنین ،این اصول که در شعاع قانون جدید پولیس و
قانون اساسی افغانستان تدوین میشود ،حسابدهی پولیس را به مردم نیز در بر خواهد گرفت.

همکاری سایر نهادها با محاکم
ادارۀ والیت و شورای والیتی با محاکم جهت دسترسی آسان و بهموقع مردم به خدمات عدلی
همکاری جدی میکنند.

تشکیالت و نفوس
افغانستان در مرکز آسیا موقعیت و  675864کیلومتر مربع ،مساحت دارد .افغانستان  34والیت،
 364ولسوالی و  34مرکز والیت دارد .ضمیمۀ سوم این پالیسی تفصیل کامل را در این مورد ارائه
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میکند .جدول اول در برگیرندۀ اسامی والیات و ولسوالیها و نفوس تخمینی آنها بر اساس شمارش 7
جوالی سال  7114ادارۀ مرکزی احصائیه و نیز تعداد قریهها در هر ولسوالی میباشد .جدول دوم
در برگیرندۀ اسامی شاروالیها و معلومات اساسی در مورد شاروالیها ،در سال 7386هجری
خورشیدی ،میباشد .جدول سوم تعداد ناحیههای شاروالیها را در جاهایی که ناحیههای شاروالی
موجود میباشند ،در بردارد .ناحیه ،یک واحد اداری فرعی شاروالی است .تنها  76شاروالی دارای
 776ناحیه هستند و بقیۀ آنها دارای هیچ ناحیهای نمیباشند.
بر اساس شمارش تخمینی خانوارها توسط ادارۀ مرکزی احصائیه در  71سرطان سال  7383هجری
خورشیدی ،نفوس افغانستان  73565711نفر برآورد شده است 7336 .فیصد نفوس در کابل 6
فیصد در هرات 6 ،فیصد در هلمند 536 ،فیصد در ننگرهار 436 ،فیصد در بلخ و  436فیصد ،در
غزنی زندگی می کنند .بر اساس همین سرشماری  8136 ،فیصد نفوس در دهات و  76341فیصد در
شهرها زندگی میکنند .نفوس در مناطق دهاتی افغانستان  78685711نفر است که در 38566
منطقۀ مسکونی زندگی میکنند .نسبت جمعیت در مناطق مختلفت متفاوت است .حدوسطی که برای
آن می توان در نظر گرفت  316نفر میشوداست؛ یعنی اینکه بیش از نصف نفوس در قریههایی با
نفوس کمتر از  316نفر و نصف دیگر در قریههایی با نفوس بیشتر از  316نفر زندگی
میکنندمیباشد .اوسط نفوس هر قریه  487نفر است .بر اساس آمار خانوار ادارۀ مرکزی احصائیه،
هر خانوار مشتمل بر  633نفر است .تفصیل بیشتر در ضمیمه درج است.

ایجاد واحدهای جدید اداری و تغییرات آن
قانون اساسی افغانستان تقسیمات باالتر از والیت ،مانند «زون» یا «منطقه» را اجازه نمیدهد .البته
وزارتها ،به منظور تأمین اهداف ویژه و تطبیق هرچه مؤثرتر پالنها و برنامههایشان ،افغانستان
را به مناطق یا زونهای مختلف تقسیم میکنند .بهطور مثال ،وزارت انکشاف شهری ،برای تطبیق
برنامههای انکشاف اقتصادی ،از شیوۀ تقسیمبندی منطقوی استفاده میکند .وزارت زراعت و آبیاری
نیز به شیوهای ضرورت دارد که افغانستان را از لحاظ خصوصیات زراعتی و زیستمحیطی به
زونهای مختلف تقسیم کند .دولت افغانستان از اهمیت این اقدامات بهخوبی آگاه است و استفاده از آنها
را در شرایط معین و بهمنظور حصول اهداف انکشافی ،امنیتی و دفاعی درست می داند ،اما دولت
هرگز این تقسیم بندیها را به معنای تصویب این تقسیمبندیها ندانسته و بهحیث واحدهای خاص
سیاسی یا ساحوی و اداری ،بهرسمیت نمیشناسد.
والیات در نتیجۀ فرایندهای سیاسی و تاریخی به وجود میآیند .کوشش جهت تعریف تخنیکی یک
والیت شاید بیجا باشد .افغانستان امروز به  34والیت تقسیم شده است .تقاضا برای ایجاد واحدهای
جدید (والیت ،ولسوالی و شاروالی) همواره وجود داشته است ،اما دولت افغانستان برای ایجاد
واحدهای جدید ،نیازهای مردمی و عواقب سیاسی ،اجتماعی و امنیتی را در نظر میگیرد 34 .والیت
افغانستان به  364ولسوالی و  34مرکز والیت تقسم شده است(به جز کابل ،مزار شریف ،هرات،
جالل آباد و میمنه همۀ  76مرکز والیت دیگر در برگیرندۀ تعداد وسیعی از قریه ها در حدود قلمرو
خود هستند).

تیمهای بازسازی والیتی
مقام ریاست جمهوری افغانستان ،با صدور حکم ریاست جمهوری شماره  7647بهتاریخ  76سرطان
 ،7386کمیسیونی را با عضویت معین امور سیاسی وزارت امور خارجه ،معینهای وزارتهای
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انکشاف شهری و مسکن ،فواید عامه و احیاء و انکشاف دهات ،تحت ریاست رئیس عمومی ادارۀ
مستقل ارگانهای محلی ایجاد نمود.
این کمیسیون موظف است ،میکانیزم دقیق هماهنگی و انسجام امور بازسازی و نوسازی تیمهای
بازسازی والیتی ،نیروهای ائتالف بین المللی و نهادهای محلی را تدوین و تدقیق نموده ،از جریان
تطبیق برنامههای تیمهای بازسازی والیتی مراقبت دوامدار کند .این کمیسیون باید از چگونگی
هماهنگی و اجراآت این تیمها به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد .پروسۀ تدوین پالیسی ادارات
محلی به مسائل مربوط به امور تیمهای بازسازی والیتی نپرداخته است ،زیرا کمیسیون فوق
هماهنگی و رهبری همۀ امور مربوطه را به دوش دارد.

پالنگذاری در سطح والیت ،ولسوالی و قریه
نهادهای محلی نقش بسزایی در شناسایی نیازها و اولویتهای محلی و انعکاس آنها در پالنهای
انکشافی محلی ایفا خواهند کرد .هر والیت ساالنه یک پالن والیتی را ترتیب خواهد داد که دو شیوۀ
جداگانۀ «پالنگذاری مردمی» و «پالنگذاری وزارتی» را به رهبری ریاستهای مربوطه طی
خواهد کرد .در پروسۀ پالنگذاری مردمی ،کمیتۀهای انکشافی والیتی پیشنهادات قریهها را ،که از
طریق ولسوالی به آنها برسد ،بررسی ،قیمتگذاری و اولویتبندی خواهند نمود .در نتیجۀ این پروسه،
یک پالن واحد برای هر سکتور ،که بودجۀ آن از قبل تعیین شده است ،به وجود خواهد آمد .در
پروسۀ پالنگذاری وزارتی به رهبری ریاستهای مربوطه ،هر وزارت پالن خود را برای والیت
مذکور مطابق با پالنهای مرکزی و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان طرحریزی خواهد کرد .در
ختم این پروسه ،هر دو پالن در پالنهای سکتوری والیتی ،و همۀ پالنهای سکتوری والیتی در یک
پالن انکشافی والیتی مدغم خواهند شد.
به منظور تطبیق موفقانۀ این پروسۀ پالنگذاری و تسهیل در اعمال صالحیتهای اجرایی که به
نهادهای دولتی در سطح محلی تفویض شده است (شامل پالنهای مردمی و پالنهای وزارتی به
رهبری دپارتمنتهای مربوطه) ،یک فیصدی مشخصی از مجموع منابع در هر سکتور ،به
پالنگذاری در سطح والیت اختصاص داده خواهد شد .وزارت مالیه فیصدی مشخص از بودجۀ
والیتی را ،در سکتور مشخصی که کمتر از  75فیصد نباشد ،از طریق واحدهای دومی و سومی
وزارتها ،برای "پالن انکشافی ساالنۀ مردم" که انعکاسدهندۀ ضروریات و اولویتهای مردم در
سطح والیت است ،اختصاص خواهد داد .کمیتۀ پالنگذاری و بودجهسازی والیتی فیصدی این
تخصیص را ،به طور منظم ،در طول دورۀ پالنگذاری ،اعالم خواهد نمود.
منابع مالی که در اختیار والیات قرار داده میشود ،باید بر اساس معیارهای حکومت مرکزی و
متناسب با نیاز مالی باشد که صالحیت آن به والیات تفویض شده است .بودجۀ پالنهای مردمی
مخصوص پروژههای انکشافی خواهد بود .بودجۀ پالنهای وزارتی ،به رهبری دپارتمنتهای
مربوطه ،میتواند از عهدۀ مصارفی مانند معاشات ،مصارف اپراتیفی ،حفظ ،مراقبت و امور
انکشافی برآید.
پروسۀ پالنگذاری ساالنه ،پروسههای پالنگذاری استراتیژیک میانمدت را بههمراه خواهد داشت.
این پروسه اهداف و مقاصد استراتیژیک والیت را در میانمدت روشن خواهد ساخت .این اهداف و
مقاصد در تطابق با استراتیژیهای ملی ،مانند استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و چارچوب
استراتیژیک ادارۀ ارگانهای محلی قرار خواهند داشت.
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تطبیق پروسۀ پالنگذاری در سطح والیت ،ولسوالی و قریه
بعد از تأیید و منظوری هر پالن ،هر واحد دومی بخش مربوط به خود در پالنهای انکشافی را به
وزارتهای مربوطهاش ارسال خواهد کرد .وزارتهای مربوطه بعد از بحث و آوردن تغییرات
ضروری  ،آن پالن را به حیث بخشی از بودجۀ درخواستی ساالنه ،به وزارت مالیه ارائه میکند.
سرانجام وزارتهای سکتوری بعد از طی مراحل عادی وزارتها بودجه تضمین شده را برای تطبیق
پالنهای انکشافی والیتی دریافت می کنند.
در مرکز ،وزارتها با حفظ کنترول ،نظارت ،پالیسیسازی و تطبیق برنامههایی که توسط والیت
تطبیق آنها ممکن نیست ،تطبیق پالنهای انکشافی مردمی را به ریاستهای والیتی خود محول می
نمایند .جهت تحقق این موضوع ،مسئولیتهای مصرفی مرتبط به پالنهای انکشافی مردمی به
ریاستهای والیتی این وزارتها تفویض میگردد .ریاستهای والیتی در مورد استفاده وجوه به
وزارتهای سکتوری ،والیها و شورای والیتی پاسخگو خواهند بود.

تخصیص وجوه والیتی
ظرفیتهای بودجهسازی در والیات و وزارتها ارتقا داده شده تا به زودی همۀ والیتها و وزارتها
در این برنامه سهیم گردند .هر وزارت مجموعه وجوهی را به منظور حمایت مالی پالنهای انکشافی
مردمی در بین والیات تقسیم خواهد کرد .این تقسیمبندی بر اساس یک فرمول واضح و مبتنی بر
اصل عدالت ،پاسخگوبودن به ضروریات مردم و در پیوند با اولویتهای ملی خواهد بود .وزارتها
فرمول خاص خود را بر اساس رهنمودهای عمومی و مشروط به منظوری از مرکز طرحریزی
میکنند.

انتقال وجوه مالی به نهادهای انکشافی قریهها
پروسۀ انتقال وجوه مالی به نهادهای انکشافی قریه ،به شکل فعلیاش ،تا آیندههای قابل پیشبینی ادامه
خواهد یافت .اعطای این گونه وجوه مبتنی بر تعداد فامیلها در هر قریه خواهد بود .البته این کار
بستگی به سقف بودجوی در هر قریه دارد .این وجوه به منظور حمایت مالی از پالنهای انکشافی
مردم مورد استفاده قرار خواهد گرفت و از طریق برنامههای مختلف وزارتها عملی خواهد شد.

انتقال وجوه به شاروالیها
شاروالیها وجوهی را از مرکز جهت ارتقای ظرفیتها و عرضۀ خدمات بهتر به مردم دریافت
خواهند کرد .شاروالیها در مورد استفاده از این وجوه صالحیتهای الزم را در اختیار خواهند
داشت .یک فرمول واضح و عادالنه برای تقسیم و انتقال وجوه برای شاروالیها مورد استفاده قرار
خواهد گرفت که مبتنی بر اصول عدالت ،پاسخگویی به ضروریات و ارائۀ مشوقها خواهد بود .بخشی
از این وجوه در راستای ارتقای ظرفیتها و افزایش عواید شاروالیها ،به شکل وجوه اعطایی ،به
آنها داده خواهد شد.
ترتیبات اداری برای پالنگذاری و امور مالی محلی
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یک کمیتۀ شورای وزیران در رابطه با پالنگذاری و تخصیص بودجههای محلی تشکیل خواهد شد تا
تمام سیستم مالی محلی را بررسی و رهنمایی کند .ریاست این کمیته به عهدۀ یکی از معاونین رئیس
جمهور خواهد بود .وزارت مالیه ،وزارت اقتصاد و ادارۀ مستقل ارگانهای محلی معاونیت این کمیته
را به عهده خواهند داشت .همچنین ،وزارت اقتصاد مسئولیت سکرتریت امور این کمیته را نیز به
عهده خواهد داشت .این کمیته سه بار در سال نشست دارد و توسط گروه کاری بینالوزارتی برای
پالنگذاری و بودجهسازی محلی حمایت میگردد .این گروه کاری ،دو بار قبل از هر جلسۀ کمیته،
جهت تهیه مسوده و مرور تخنیکی آن ،با هم نشست خواهند داشت .این کمیته در همکاری نزدیک با
کمیتۀ بودجه کار خواهد کرد .به منظور جلوگیری از تکرار و تداخل پروسهها ،هماهنگی میان این
دو کمیته نهادینه خواهد شد.
کمیتۀ پالنگذاری و امور مالی محلی مسئولیتهای زیر را به عهده خواهد داشت:
 تمویل وجوه مالی و تطبیق پروژهها در والیات،


تعیین فیصدی مجموعۀ منابع سکتوری ملی که باید به والیات تخصیص داده شود،



تعیین فیصدی بودجههای سکتوری جهت استفاده در تطبیق پالنهای انکشافی مردم،

 تعیین سطح کلی وجوه برای انتقال به نهادهای انکشافی قریهها و وجوه قابل انتقال به
شاروالیها،
 منظوری فرمول تخصیص والیتی پیشنهاد شده توسط وزارتها،
 مرور و منظوری فرمولی برای وجوه مالی که در قریهها و شاروالیها مورد استفاده قرار
میگیرد،
 نظارت بر تفویض صالحیتهای فوقالعادۀ مصرف وجوه مالی به والیها ،و
 ارزیابی مؤثریت وزارتها در پاسخگو قراردادن ریاستهایشان به والی و شورای والیتی
و نظارت و ارزیابی تمام عملکرد سیستم پالنگذاری و مالی در سطح محل.

اصالحات سیستم مدیریت مالی محلی
مدیریت مؤثر وجوه مالی عامه و تطبیق سیستم حسابدهی مالی نیاز به بهبود ظرفیت مدیریت مالی
واحدهای دومی در سطح والیات دارد .با تفویض صالحیتهای مصرفی به والیات ،نهادهای دولتی
در سطح والیت نیاز به بهبود همزمان ظرفیت کاری و مدیریت مصارف خواهند داشت .پیشنهاد
تقویت ظرفیت این نهادها در این پالیسی به سه بخش عمده مربوط است:
 کنترول امور مالی؛


سیستم محاسبۀ معیاری؛ و



مدیریت امور کاری.

از آنجایی که مدیریت امور مالی در نهادهای دولتی در والیات فعالً در سطح نازلی قرار دارد ،این
اصالحات مرحله به مرحله و تدریجی تطبیق خواهند شد.
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هدف بخش اول این اصالحات کنترول امور مالی و ایجاد سیستمی است که اطالعاتی را در مورد
امور مالی جمع آوری کند و به آسانی در دسترس قرار دهد و این نهادها را به تدریج برای مطابقت
کامل با معیارهای مناسب آماده بسازد .این بخش حداقل در برگیرندۀ میکانیزمهای کنترول ابتدایی،
حصول اطمینان از محاسبۀ پرداختهای نقدی ،بیالنس موجود نقدی و ایجاد سیستم بودجهسازی
ابتدایی خواهد بود.
هدف بخش دوم این اصالحات مبنی بر محاسبۀ معیاری و بهبود سیستمهای کهنۀ مدیریت امور مالی
موجود و تغییر آنها به سیستمی است که روشهای سالم محاسبه را تطبیق نماید .این سیستم شاید
نتواند بهترین روشها را تطبیق کند ،اما میتواند باعث شفافیت و حسابدهی مالی گردد .این امر
شامل ایجاد سیستم محاسبات مضاعف ،بودجهسازی برنامهها ،بهبود سیستم برآوردی در پروسههای
بودجهسازی ،روشمند کردن بودجهسازی اپراتیفی و حفظ و مراقبت ،و ایجاد سیستم همه گیر تفتیش
خواهد بود .نهادهای دولتی در سطح محلی مورد تفتیش منظم داخلی و خارجی قرار خواهند گرفت و
مدیران این نهادها مسئول تطبیق پیشنهادهای مفتشین به منظور بهبود سیستمها خواهند بود.
هدف بخش سوم این اصالحات مبنی بر مدیریت امور کاری و ایجاد سیستمهای مدیریت امور مالی
است که بتوانند روابط میان اطالعات مالی و امور کاری نهادی را تقویت کند .این فعالیتها در
برگیرندۀ ایجاد سیستم قراردادهای منوط به عملکرد کاری ،باال بردن حسابدهی مسئوالن مدیریتی،
تطبیق سیستم بودجهسازی بر اساس عملکرد و نتایج کاری ،استفاده از سیستم ادغام یافتۀ مدیریت
امور مالی ،ایجاد سیستم بودجهسازی جداگانه برای مصارف درازمدت و ارزیابی و تقویت سیستم
استفادۀ کارا و مؤثر بودجهها خواهد بود.

تنظیم امور شاروالی ها
قانون جدید شاروالی ها
تدوین قانون جدید شاروالیها و مقررات تطبیقی آن در جریان است .این قانون در موارد ذیل به شکل
مشروح بحث خواهد کرد:
تعریف شاروالی ،معیار ایجاد ،ادغام و انحالل شاروالی ،اهداف و فعالیتهای اساسی شاروالیها،
سرپرستی سیاسی و اداری شاروالیها در راستای تعریف و تعیین صالحیتهای نهادهای مرکزی
مانند ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و مقام والیت باالی شاروالیها ،مقررات تطبیقی قانون جدید
شاروالیها ،شاروالیها را به صنفهای مختلف تقسیمبندی نموده و ضمنا ً تعریفی مشخصی از هر
صنف ،پروسۀ ایجاد ،ادغام یا انحالل شاروالیها ارائه خواهد داد.

تعریف ،ایجاد ،ادغام و انحالل شاروالیها
شاروالی را می توان به شکل زیر تعریف نمود:
شاروالی یک نهاد مشخص قانونی و اداری است که سرحد مشخص جغرافیایی و ساحوی دارد و به
منظور عرضۀ خدمات عامه به مردم آن منطقه ایجاد شده است.
در سلسلهمراتب اداری ،شاروالی واحد اداری والیت است .شاروالیهای مقیم در ولسوالیها بهنام
شاروالی ولسوالی یاد میشوند .همۀ این واحدها نظر به سلسله مراتب ،سرحدات مشخص و واضح
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ساحوی ،سیاسی و اداری خواهند داشت .شاروالی نهادی است که صالحیت پیشبرد فعالیتهای
تجارتی مانند خرید و فروش جایداد ،عقد قراردادها ،دایر نمودن دعواهای قانونی و برعکس ،استفاده
از یک نام قانونی و مدیریت تشبثات اقتصادی عامه را دارد .یک شاروالی جدید در صورت کسب
شرایط و معیارهای الزم ،ایجاد خواهد شد .ایجاد ،ادغام و منحل کردن شاروالیها بر اساس سلسله
قوانین و مقررات جدید صورت خواهد گرفت.

وظایف شاروالیها
قانون ،وظایف اصلی و فرعی شاروالیها را بهطور مفصل شرح خواهد داد .وظایف اصلی
شاروالیها شامل حداقل خدماتی است که آنها باید عرضه نمایند .وظایف فرعی شاروالیها شامل
خدماتی میگردد که در کنار خدمات عمده باید عرضه گردند.

ساختار و میکانیزم نهادی شاروالیها
شاروالی ها در میکانیسم ایجاد نهادی خود ،صالحیت ایجاد ساختار نهادی مشخصی را بر اساس
رهنمودهای دولت دارا خواهند بود .دولت نمونههای نهادی را برای هر صنف از شاروالیها مشخص
خواهد ساخت .رهنمودهای چگونگی استفاده از این نمونه ها ،صنفبندی معیاری و نامهای آنها،
سیستم معاشات و تفصیل نقش و مسئولیتهای کارمندان نیز ضمیمه خواهد بود.

شاروالی کابل
شاروالی کابل به حیث یک شاروالی مرکزی صنفبندی شده است ،اما چون کابل پایتخت کشور
است ،شاروالی کابل باید وظایف ،صالحیتها و مسئولیتهای بیشتری داشته باشد .شاروالی کابل یک
نهاد مستقل است و باید به وظایفش در خدمترسانی به مردم شهر عمل کند .در کنار قوانین دیگری
که برای تنظیم امور شاروالی کابل تدوین میشود ،قانون شاروالیها نیز باید امور شاروالی کابل را
تنظیم نماید .دولت نیز می تواند مقررات ویژه ای را جهت تنظیم امور شاروالی کابل وضع نماید.

چارچوب نهادی شاروالیها
دولت باید معیارهای سیستم مدیریت شاروالیها را طرح نماید .این سیستم باید بر اساس پالیسیهای
ملی ،قوانین و مقررات و تا حد امکان ،معیارهای و تجارب بین المللی استوار باشد .در صورت
تخلف و یا عدم موفقیت در تطبیق این سیستم ،شاروالیها و کارمندان آنها باید منتظر عواقب جدی
باشند .به همان شکلی که تطبیق موفق آن سزاوار تشویق و پاداش میباشد ،عدم تطبیق امور متذکره
منجر به برطرفی و مجازات خواهد گردید .دولت قوانین ،مقررات و میکانیزمهایی را در مواردی
مانند :برنامهریزی ،سرمایهگذاری ،پالنگذاری انکشافی ،بودجهسازی ،محاسبه ،تدارکات و مدیریت
تجهیزات لوژستیک ،مدیریت داراییهایی که بیشتر از یک سال مورد استفاده باشند ،مسئولیتهای
دولت در بخش نظارت و ارزیابی پروسۀ تطبیق ،ترتیبات دورۀ انتقالی و فعالیتهای الزم برای انتقال
به سیستم جدید ،پاداش و مجازات در زمینۀ عملکرد بهینه بر اساس این سیستم را تدوین و ارائه
خواهد کرد.
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ادارۀ امور انکشافی در شاروالی
پالنهای انکشافی شاروالی بر اساس روند از پائین به باال استوار خواهند بود تا اولویتها و نیازهای
مردم شهر را به درستی انعکاس دهند .بودجهسازی این پالنها نیز بر اساس شیوۀ از باال به پائین
استوار خواهد بود .برنامهها و پالنهای شاروالی در برنامهها و پالنهای والیتی و ملی مدغم خواهند
شد تا بیانگر نیازهای مبرم جامعه باشند.

خدمات شاروالیها
شاروالیها مسئولیت عرضۀ خدماتی را بهدوش خواهند داشت که به بهترین شکل ممکن در سطح
محلی طرح ریزی و تطبیق گردند .همچنین شاروالیها با نهادهای دیگر دولتی ،سکتور خصوصی و
مردم محل در شناسایی ،اولویت بندی نیازهای محلی و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر ،بسیج
سازی منابع موردنیاز و بهبود خدماتدهی ،همکاری نزدیک خواهند داشت.
تفویض صالحیتها به نهادهای محلی ،بسته به میکانیزمهای حسابدهی و موفقیت در ایجاد
معیارهای خدماتدهی خواهد بود .نهادهای مرکزی منابع مربوطه را به شمول ایجاد ساختارهای
مؤثر برای برنامههای پالن شده انتقال خواهند داد .سیستم و میکانیزم هماهنگی و همکاری را در
عرضۀ خدمات سکتوری برای جلوگیری از هر نوع خالء یا تداخل وظیفوی ایجاد خواهند کرد .اصل
حیاتی در خدماتدهی ،کیفیت و بهبود خدمات است.
دولت احکام الزم را برای تفویض صالحیتهای ابتدایی عرضۀ خدمات و نیز رهنمودهایی را در
حمایت الزم دولت از این پروسه ،برنامههای ارتقای ظرفیت ،رهنمودهای اساسی ،معیارهای عرضۀ
خدمات ،تولید در سطح شاروالی و رهمنودهای ملی را برای واگذاری خدمات شاروالی به نهادهای
قراردادی تدوین و نشر خواهد نمود.

تشبثات اقتصادی شاروالی
شاروالیها صالحیت های تجارتی را به منظور عرضۀ خدمات عامه دارا میباشند .شمولیت
شاروالی ها در این بخش نباید سبب کاهش نقش سکتور خصوصی در این عرصه گردد .خدمات
شاروالی که توسط تشبثات اقتصادی عرضه میگردد ،باید در بدل فیس و عوارض در اختیار عامه
قرار گیرد .تعیین فیس و عوارض در بدل این خدمات ،تداوم و بقای این خدمات را ضمانت میکند.
تعیین مقادیر این فیس و عوارض از طریق پروسههای مشورتی و مشارکتی سهجانبه با شرکتهای
متقاضی این خدمات صورت میگیرد.

مدیریت اجرایی شاروالیها
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ارزیابی اجراآت شاروالیها در مقایسه با اهداف انکشافی ملی و محلی نهادینه خواهد شد .این سیستم
در برگیرندۀ یک سلسله اقدامات تشویقی و مجازاتی خواهد بود .ارزیابی و مدیریت عملکرد
شاروالیها ،پروسههای تصمیمگیری در قبال پالنگذاری انکشافی ،برنامههای سرمایهگذاری عامه،
بودجهسازی ساالنه ،عرضۀ خدمات و ارتقای ظرفیتها را رهبری خواهد نمود.

ارتقای ظرفیتها در شاروالیها
برنامههای سیستماتیک با هدف مشخص ارتقای ظرفیت در شاروالیها تطبیق خواهند شد .مصارف
این برنامهها از بودجۀ شاروالی تأمین خواهد شد .در کنار انکشاف و مدیریت نیروی بشری نهادها،
اصالحات ادارۀ عامه در شاروالیها تطبیق خواهد شد .دولت قوانین و مقررات الزم را در زمینۀ
مسئولیتهای فردی و نهادی در زمینۀ ارتقای ظرفیت در سطح شاروالی و رهنمودهای الزم در
مورد تخصیص بودجۀ ملی به شاروالیها ،برای ارتقای ظرفیت شاروالیها و پروسههای تطبیق
اصالحات ادارۀ عامه در سطح شاروالی ،تدوین و نشر خواهد کرد.

ساختارهای حکومتداری در سطح شاروالیها
چارچوب قانونی ،پالیسی و مقررههای شاروالیها از ایجاد نهادهای کارا و مؤثر شاروالیها پشتیبانی
خواهند نمود .شاروالیها صالحیت ایفای همۀ وظایفشان را خواهند داشت .وظایف حتمی و
احتمالیشان به وضاحت شرح داده خواهد شد .الگوهای سازمانی که در بردارندۀ معیارهای سازمانی
باشند ،برای هر یک از صنفبندی های شاروالیها تدوین خواهد گردید تا رهنمای آنها در زمینۀ
طرح ساختارهای تشکیالتی باشند .رهنمودهای الزم برای اتخاذ یک الگو ،دو یا چند مدل ،براساس
انتخاب مناسبترین مدل ،ارائه خواهد شد.

شاروالها
شاروال ها براساس انتخابات و مطابق به احکام قانون اساسی انتخاب خواهند شد .به منظور حصول
اطمینان از کیفیت باالی مدیریت و رهبری در شاروالی ،معیارهای تحصیلی و تجربوی شاروالها
تعیین و نشر خواهد شد .دولت قوانین و مقررات مربوطه را در قالبهای زیر تدوین و نشر خواهد
کرد:
قانون انتخابات ،الیحۀ وظایف کارمندان انتخابی شاروالیها ،رهنمودهای الزم در مورد دورههای
کاری ،برطرفی ،انتخاب دوبارۀ این کارمندان ،معیارهای تحصیلی و تجربوی شاروالها.
شاروال مسئول اول اجرایی شاروالی است .وظایف شاروال در برگیرندۀ عرضۀ خدمات ،تنظیم امور
کاری ،اداره و مدیریت و هماهنگی با حکومت و مردم است.

معاون شاروال
وظایف و معیارهای تحصیلی و تجربوی معاون شاروال به وضاحت شرح داده خواهد شد تا سلسلۀ
مراتب و حسابدهی در شاروالی واضح باشد .برنامههای ارتقای ظرفیت در شاروالی ،به منظور
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بهبود کیفیت مدیریت و در نتیجه عرضۀ خدمات ،تطبیق خواهند شد .وظایف معاون شاروال،
برقراری و حفظ رابطه میان شورای شاروالی و ادارۀ شاروالی ،رهبری امور شاروالی به حیث فرد
مسئوول درجه دوم و انجام وظایفی است که شاروال به او محول میکند.

شورای شاروالی
قانون شوراهای شاروالی در سال  7116تدوین و انتخابات شوراهای شاروالی در سال 7171
برگزار خواهد شد .این قانون و مقررات اصول وظایف ،ساختار و رابطۀ شورای شاروالی را با
نهادهای دیگر شرح خواهد داد .شورای شاروالی در انجام وظایفش ،از لحاظ نهادی و نیروی بشری،
تقویت خواهد شد.
شورای شاروالی وظایف زیر را اجرا خواهد کرد:
وضع طرزالعملها و مقررههای مربوط به شاروالیها در مورد تصویب بودجۀ ساالنه ،تعیین فیس و
عوارض خدمات شاروالی ،نمایندگی از نیازهای مردم محل ،نظارت و ارزیابی کار ادارۀ شاروالی،
همکاری در تعیین اهداف و مقاصد انکشافی و اولویتها ،نظارتبر تطبیق برنامههای انکشافی
شاروالی و آرزیابی آنها ،برگزاری جلسات مشورتی منظم با مردم محل و فراهم ساختن فرصتهای
مناسب برای جمع آوری نظریات مردم و ارائۀ معلومات به آنان.
شورای شاروالی صالحیت حسابخواهی از حسابدهکارمندان شاروالی را در مورد وظایف محول
شده به آنان دارد.
مجلس اداری شاروالی
شاروال ،رئیس ،معاون شاروال ،معاون رئیس ،و مدیران بخشهای شاروالی ،اعضای این مجلس
خواهند بود .وظایف مجلس اداری شاروالی به طور واضح مشخص خواهد گردید .وظایف مجلس
اداری شاروالی انسجام و ادارۀ امور دیگر بخشهای شاروالی میباشد .این مجلس جهت ایفای
وظایفش بهحیث یک نهاد مؤثر در انکشاف شاروالیها باید صالحیت الزم را دارا باشد .این وظایف
در برگیرندۀ موارد زیر است :ارزیابی پالنها و برنامههای شاروالی ،ارزیابی و تصویب پالنها و
برنامههای انکشاف اجتماعی -اقتصادی شاروالی ،پالنهای سرمایهگذاری ساالنه و بودجۀ ساالنۀ
شاروالی ،نظارت بر تطبیق برنامههای شاروالی ،تأیید تصامیم مدیریت در مورد ادارۀ شاروالیها،
تصویب پالیسیها و قوانین و مقرراتی که امور شاروالی را تنظیم میکنند.
مجلس اداری شاروالی به شاروال و شاروال به شورای شاروالی حسابده خواهد بود.

مسئوالن انتصابی و سایر کارمندان شاروالی
سیستم مدیریت و انکشاف نیروی بشری شاروالی ،مسئولیت رهبری ،مدیریت و ادارۀ پرسونل را
مطابق با اصل شایستهساالری به عهده خواهد داشت .همچنین دولت مسئولیت اصول رفتاری
کارمندان شاروالی و پرسونل آن ،تعیین مجازات الزم در صورت عدم انجام وظایف و پاداش در
34

پالیسی ادارات محلی افغانستان

صورت انجام وظایف را به نحو شایسته به عهده خواهد داشت .مجلس اداری شاروالی برای جذب
همکاری مردم در تطبیق سیستم جدید کمکهای الزم را خواهد کرد .حکومت آییننامهها و اصول
رفتاری را بر اساس اصل انتخاب شایستهساالرانه ،مدیریت پرسونل بر اساس اصل شایستهساالری به
شمول پاداش ،مجازات ،دستهبندی معیاری موقفها ،معیاریسازی تقسیم اوقات ،جبران خساره و
برنامۀ ارتقای ظرفیت را به عهده خواهد داد.

ناحیهها
ناحیهها واحدهای اداری شاروالیها هستند که بنا بر نیازهای اداری و انکشافی و مطابق به معیارهای
تنظیمشده به وجود میآیند .ناحیهها ،که تحت سرپرستی شاروالی فعالیت میکنند ،در ایفای
وظایفشان منابع الزم را در اختیار خواهند داشت .وظایف ناحیهها عبارتاند از :همکاری در تعمیر
و حفظ و مراقبت ساختارهای عامۀ شاروالی ،عرضۀ خدمات اجتماعی-اقتصادی ،تنفیذ قانون،
راهاندازی سرویهای نفوس شماری ،ثبت نام ،ترویج مشارکت عامه در پروسههای تصمیمگیری
شاروالیها و رسیدگی به شکایات ،خواهشها و منازعات عامه.

چارچوب مالی و سیستم عواید شاروالیها
قانون ،به شاروالیها اجازه خواهد داد که بتوانند از عواید خود استفاده کنند .همچنین ،بر اساس این
پالیسی فیصدی مشخصی از تکس اماکن به حیث منبع عایداتی شاروالی به رسمیت شناخته خواهد
شد؛ یعنی وزارت مالیه در بدل جمعآوری تکس اماکن توسط شاروالیها ،فیصدی مشخصی از آن را
به شاروالی میپردازد که میکانیزم آن در ذیل تبیین شده است.
شاروالیها صالحیت تعیین اجرت ،فیس و تکس را به رهبری مرکز و با درنظرداشت شرایط محلی
و آمادگی و توانایی مردم محل در پرداخت آنها دارا خواهند بود .همچنین ،شاروالیها صالحیت ایجاد
و استفاده از منابع عایداتیرا در چارچوب قانون خواهند داشت .تشبثات اقتصادی محلی را که توسط
شاروالیها ایجاد شدهاند ،باید به مثابۀ منابع قانونی عایداتی آنها به رسمیت شناخت .تعیین فیس و
عوارض ،تنها بعد از مشورت با دریافتکنندگان خدمات باید صورت گیرد .شاروالیها باید یک
سیستم اداره و گزارشدهی عواید را ایجاد نمایند که حسابدهی آنها را به مردم و مقامات باالیی
تضمین کند .تخلف از قوانین و مقررات شاروالیها ،فیس و عوارض و ادارۀ گزارشدهی
شاروالیها ،باید عواقب جدی را در پی داشته باشد .دولت قوانین و مقررات مربوط به تطبیق تکس
اماکن (به شمول قیمتگذاری جایداد و تعیین مالیه) ،مسئولیتهای فردی و جمعی در قبال تطبیق
قانون مالیه بر جایداد در سطح ملی ،والیتی و شاروالی ،معیارهای تحصیلی و تجربوی برای ارزیابی
کنندگان شاروالیها ،رهنمودها در مورد تعیین عوارض و استفاده از منابع عایداتی ،سیستم اداره و
گزارشدهی عواید شاروالی ،و عواقب جدی در صورت تخلف از قوانین و مقررات را تصویب و در
اختیار همگان قرار خواهد داد.
جمعآوری تکس اماکن
شاروالیها با اجازۀ وزارت مالیه تکس اماکن را جمعآوری و به حساب وزارت ومالیه واریز
میکنند.در عوض ،وزارت مالیه فیصدی مشخصی از وجوه فوق را مطابق به قانون ،به شاروالیها
اعطا میکنند.
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هر شاروالی باید ارزش امالک را بر مبنای ارزش فعلی بازار امالک تعیین کند و تکس امالک را
نیز بر همان مبنا تنظیم و جمعآوری نماید .وزارت مالیه باید بر روند ارزشیابی و جمعآوری تکس
امالک نظارت نماید .مقررههای الزم جهت امور متذکره از سوی دولت طرح خواهد شدمیکند.

فیس و اجرت شاروالی
هر شاروالی باید انواع فیس ،اجرت و کرایه یا اجاره امالک شاروالی را بر اساس شرایط محلی و
حکم قانون شاروالی تنظیم نماید .همچنین ،هر شاروالی باید صالحیت وضع و تطبیق جریمه بر
اشخاص یا نهادهایی را داشته باشد که از پرداخت تکس امالک ،فیس ،عوارض یا کرایه و اجارۀ
امالک شاروالی سر باز میزنند و یا از قوانین و مقررههای شاروالی تخطی میورزند.

بودجهسازی شاروالی و طرحریزی سرمایهگذاری عامه
بودجهسازی شاروالیها باید به شیوهای سازماندهی گردد که فرصت مداخله در جریان بودجهسازی،
بررسی و تصویب آن مساعد نگردد .به این منظور ،دولت باید یک سیستم بهبودیافتۀ بودجهسازی را
برای شاروالیها ایجاد و فعال سازد .این سیستم باید بر اساس میکانیزم پایین به باال ،شناسایی و
انعکاس نیازها و اولویتهای محلی و پالنهای طوالنیمدت و میانمدت استوار باشد .این سیستم باید
رسیدگی و واکنش به حوادث و وضعیتهای عاجل را توسط ادارات شاروالیها را تسهیل نماید.
برنامهها و پروژه های سرمایهگذاری شاروالیها باید بر اساس مطالعات و بررسیهای مالی،
تخنیکی ،نهادی و محیطی استوار باشد .شاروالیها باید ،به طور منظم ،در مورد اجرای بودجه
گزارش بدهند .دولت قوانین و مقررات مربوط به موارد آتی را تصویب و در اختیار همگان قرار
خواهد داد :اصالحات در سیستم بودجهسازی ،پروسهها ،میکانیزم ،تقسیم وظایف و سلسله مراتب
مشخص و مشروح به منظور تدوین ،بررسی و تصویب بودجهها ،زمان اجرا ،مسئولیتهای فردی و
جمعی در قبال نظارت و ارزیابی و گزارشدهی در مورد اجراآت بودجوی ،پروسهها ،اسناد و
شواهد از نظرسنجی های پایین به باال در جریان بودجهسازی ،فعالیتها ،مسئولیتهای فردی و
جمعی در قبال انتقال به سیستم جدید بودجوی ،رهنمودها برای به راهاندازی مطالعات و بررسی
پیشنهادات سرمایهگذاری شاروالیها و عواقب جدی در صورت تخلف از قوانین و مقررات.

روابط مالی میان نهادهای دولتی و دسترسی شاروالیها به منابع بیرونی
دولت مسئولیت مالی و حمایت از شاروالیها را میپذیرد .شاروالیها باید اجازه داشته باشند تا در
چارچوب قانون ،به منظور عرضۀ خدمات اولیه به مردم ،به سرمایههای بیرونی دسترسی پیدا کنند تا
در صورت لزوم  ،کمبود بودجه نداشته باشند .البته مشروط بر اینکه ،در مدت زمان قانونی ،بتوانند
با تکیه بر سرمایههای بیرونی و عواید شاروالی ،کمبود را جبران نمایند .همچنین شاروالیها باید به
منظور عرضۀ خدمات عامه ،از مردم قرضه بگیرند؛ البته در چارچوب قوانین و مقررات دولت و
توانایی تثبیت شدۀ بازپرداخت شاروالی مذکور بر اساس نسبت پوشش خدمات قرضهدهی-
قرضهگیری .شاروالیها میتوانند به قرضههای بیرونی تنها از طریق وزارت مالیه دسترسی
داشتهباشند .دولت ،قوانین و مقررات در مورد معیار ،میکانیزم ،رهنمودها و پروسههای انتقال منابع
مالی را از دولت به شاروالیها ،رشد سکتور خصوصی و عرضۀ خدمات اولیه به مردم ،موارد و
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پروسههای بیرونرفت از کسر بودجه ،معیار ،میکانیزم ،رهنمودها و پروسههای قرضهگیری محلی
و خارجی توسط شاروالیها را به شمول نسبت پوشش خدمات قرضهدهی-قرضهگیری و
دشواریهای دیگر مالی را تصویب و در اختیار همگان قرار خواهد داد.

مدیریت امور مالی و گزارشدهی در شاروالیها
قانون باید به وضاحت موارد حسابدهی مالی شاروالیها را شرح دهد .بهطور عموم ،شاروالیها به
دولت و نهادهای مربوطۀ آن و حوزههای محلی حسابده خواهند بود .دولت باید یک جدول معیاری
محاسبات ،قوانین و مقررات مالی ،سیستمها و جداول گزارشدهی و میکانیزمهای مدیریت امور
مالی را برای شاروالیها ترتیب دهد .امور مالی شاروالیها باید منظما ً تفتیش گردد و عدم پیروی از
قوانین باید عواقب جدی را به دنبال داشته باشد .دولت در مورد مسئولیتهای فردی و نهادی برای
تدوین ،تطبیق و نهادینهسازی سیستم مدیریت امور مالی شاروالیها ،سیستم راپوردهی مالی
شاروالیها ،جداول محاسبات مضاعف ،قوانین مالی ،سیستمها و جداول گزارشدهی ،سیستم داخلی
کنترول شاروالیها ،پروسهها و معیارهای تفتیش داخلی و خارجی ،و عواقب جدی در صورت تخلف
از این قوانین ،مقررات و سیستمها ،قوانین و مقرراتی را تصویب و در اختیار همگان قرار خواهد
داد .همچنین ،ادارۀ تفتیش و کنترول حسابهای مالی و امور مالی ،شاروالیها را ،به طور منظم،
مورد تفتیش قرار خواهد داد.
روابط شاروالیها با نهادهای دولتی
روابط با دوایر حکومتی
دولت رهنمودهای الزم را در مورد تفویض نوعیت و چگونگی صالحیتهای عرضۀ خدمات
سکتوری مرکزی به شاروالیها ،تقسیم وظایف میان دولت و شاروالیها در بخش پالیسیسازی،
نظارت  ،تطبیق و ارزیابی تأثیرات و پیامدها ،طرح خواهد نمود .وزارت انكشاف شهري به منظور
انکشاف روند شهرسازی و پالنگذاری ،پالیسیها و لوایحی را در سطح کشور وضع خواهند نمود تا
شاروالیها در تطبیق این برنامهها کمک نموده و بر روند کار عملی آن نظارت نمایند .به عالوه ،این
وزارت معیارهای خدمات حداقل را برای شاروالیها در چگونگی عرضۀ خدمات وضع خواهد نمود.
وزارت انکشاف شهری با شاروالیها در روند تدوین ماسترپالن شهری کمک می کند تا در جریان به
وجود آوردن پالنهای میانمدت و درازمدت رهنمای آنها باشد .کمک در تطبیق ماسترپالن شاروالی
نیز از وظایف این وزارت میباشد.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،باید روند فعالیت شاروالیها را رهنمایی و نظارت نماید .همچنین
هماهنگی الزم را بین وزارتهای حکومتی ،ادارات عمومی و کمیسیونهای مستقل ،جهت تطبیق
قانون جدید شاروالیها ،به وجود آورد .روند ایجاد پالیسی و قوانین مربوط به شاروالیها را مطابق
به نیازهای مردم رهبری نماید و ظرفیت های شورا و اداره شاروالیها را باال ببرد تا بتوانند وظایف
و مکلفیتهایشان را ،به صورت درست ،اجرا کنند.

روابط با نهادهای والیتی
قانون جدید شاروالیها روابط کاری و حسابدهی میان ادارات والیتی و شاروالی ها را به روشنی
شرح خواهد داد .به منظور اتخاذ بینش وسیعتر ،برنامههای انکشافی اجتماعی-اقتصادی شاروالیها با
برنامههای والیتی مدغم خواهند شد.
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دولت قوانین و مقررات الزم را در مورد تقسیم وظایف میان ادارۀ شاروالیها و ادارات والیتی،
تعریف حسابدهی و مسئولیت گزارشدهی شاروالیها به نهادهای والیتی ،و نیز رهنمودهای الزم
در مورد ادغام برنامههای شاروالیها در پالنهای انکشافی والیتی و نیز رابطه میان شاروالیها و
ولسوالیها را طرح و اعالن خواهد کرد.
شاروالیها برای اتخاذ بینش واحد و انسجامیافته در قبال دولتسازی ،حکومتداری خوب و ادارۀ
امور انکشافی در انجمن شاروالیها ،خود را منسجم خواهند ساخت .حکومت انجمن شاروالیها را
به مثابۀ همکار انکشافی خود به رسمیت شناخته و حمایت خواهد کرد و منابع الزم را در اختیارش
قرار خواهد داد.
دولت قوانین ،مقررات و رهنمودهای الزم را در مورد سرپرستی اداری شاروالیها در سطح والیت
و ولسوالی و همچنین اساسنامۀ انجمن شاروالیها را طرح و اعالن خواهد کرد.
مشارکت عامه در پروسههای تصمیمگیری شاروالیها
مشارکت جامعۀ مدنی ،جوانان ،زنان و علما
نشر معلومات در مورد اجراآت شاروالیها و دسترسی عامه به آنها ،مردم را در تصمیمگیری و
حمایت از تصامیم و برنامههای شاروالی تقویت میکند .شاروالیها باید حق مسلم مردم در دسترسی
به معلومات را -که قانون اساسی افغانستان تأیید میکند -به رسمیت بشناسند .البته در این زمینه
میشود معلومات را به معلومات قابل نشر و محرم طبقهبندی نمود .مشارکت عامه ،در عین حال که
حق مردم است ،یک مسئولیت نیز میباشد و این را هر دو جانب ،یعنی مردم و نهادهای شاروالی،
باید به رسمیت بشناسند .شاروالیها باید میکانیزمهای مشارکت عامه در امور شاروالیها را ایجاد
کنند  .برای مشارکت فعال و سازنده ،مردم محل باید نمایندگان خود را انتخاب کنند .دولت چارچوب
تنظیمکنندۀ شاروالیها را برای نهادینهسازی مشارکت عامه ،چارچوب نهادی و تطبیقی برای
مشارکت عامه در امور شاروالیها ،فعالیتهای الزم در راستای تقویت این مشارکت ،سکتورهای
مشارکت عامه ،نقطۀ آغاز پروسه ،حدود و معیارهای الزم برای شاروالیها ،مشارکت مردم محل در
این پروسه و میکانیزم نشر معلومات و دسترسی مردم به آنها را طرح و اعالن خواهد کرد.

نقش سکتور خصوصی در انکشاف اقتصادی شاروالیها
نقش سکتور خصوصی در انکشاف اقتصادی باید به وضاحت شرح داده شود و یک چارچوب
تنظیمکنندۀ مشوق سرمایهگذاری و نقش سکتور خصوصی در امور شاروالیها ایجاد گردد.
دیوانساالری و ظرفیت شاروالیها معطوف جلب و جذب سرمایهگذاری خصوصی و کاهش هزینۀ
خدمات خواهد گردید .هر شاروالی باید دارای پالن اولویتهای سرمایهگذاری در شاروالی باشد .این
پالنها باید از فعالیتها و برنامههای انکشافی شاروالیها حمایت کند .کوششها در راستای بهبود
وضعیت سرمایهگذاری در شاروالیها باید روی جلب سرمایه برای صنایع کوچک و متوسط تمرکز
داشته باشد که تشبثات موجود را حمایه و راه را برای فرصتهای جدید اقتصادی هموار سازد.
شاروالی ها باید در تأمین و تقویت رابطه میان تشبثات بزرگ ملی و بین المللی و تشبثات کوچک
محلی کوشا باشند و میکانیزم شرکت عامه و سکتور خصوصی در امور شاروالیها را ایجاد کنند.
دولت قوانین و مقررات الزم را در زمینۀ ایفای نقش سکتور خصوصی در انکشاف اقتصاد محلی،
چارچوب مشوق و تنظیمکننده و سیستم اداری و تطبیقی شاروالیها را که سرمایهگذاری بیرونی در
آن را تشویق و قیمت این سرمایهگذاری را کاهش دهد ،طرح و در اختیار همگان قرار خواهد داد.
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اداره شاروالی می تواند سکتور خصوصی را در امورخدمات رسانی و اجرای پروژه های انکشافی
با خود سهیم سازد؛ اما این روند باید از طریق داوطلبی و شفاف انجام گردد.

موضوعات پیرامونی در پالیسی ادارات محلی
مساوات جنسیتی در ادارات محلی
برنامۀ عمل ملی برای زنان افغانستان کامال در سطح محلی تطبیق خواهد شد .طوری که در
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ذکر شده است ،تا جدی سال  ،7386نقش زنان در مطابقت با
اهداف انکشافی هزارۀ سوم در افغانستان ،در همه نهادهای اداری افغان ،به شمول نهادهای منتخب و
منتصب و خدمات ملکی ،توسط اختصاص کرسی برای زنان بر اساس قانون تبعیض مثبت تقویت
خواهد شد.
این پالیسی از طرح ابتکاری وزارت امور زنان مبنی بر بودجهسازی بر مبنای جنسیت ،به صورت
کامل حمایت میکند.

مشارکت جوانان در ادارات محلی
میکانیزمهای الزم برای مشارکت جوانان در سیستم حکومتداری ملی ،والیتی و محلی ایجاد خواهد
شد .به منظور تشویق مشارکت وسیعتر جوانان در سیستم حکومتداری در سطح محلی ،سن معیاری
برای شرکت در انتخابات شوراهای محلی 77 ،سال تعیین شده که این امر زمینههای سهمگیری
فعاالنۀ آنان را ،به مثابۀ مسوالن انتخابی در نهادهای حکومتداری محلی ،فراهم خواهد ساخت .با
این امکان جوانان به طور مستقیم در روندهای تصمیم گیری ادارات محلی سهیم خواهند شد .مکاتب،
پوهنتونها و مؤسسات تعلیمی ،جوانان را برای شرکت در سیستم حکومتداری آماده خواهند ساخت.
تعلیمات شهروندی نیز شامل سیستم درسی آنها خواهد شد .نهادهای دولتی در سطح والیت ،ولسوالی،
شاروالی و دهات از انجمنها و شوراهای جوانان و مباحث و تصامیمشان در امور مربوط به آنان
پشتیبانی نموده ،منابع مالی الزم را در اختیار آنان قرار خواهند داد ،و از طریق این انجمنها با
صنوف مختلف جوانان روی مسائل حکومتداری محلی بحث و تبادل نظر خواهند نمود .این انجمنها
می توانند مراکز پالنسازی و برنامهسازی را نیز ایجاد نموده و در برنامهسازی و تطبیق پروژهها
سهم ارزنده بگیرند .نهادهای دولتی در سطح والیات ،ولسوالیها ،قریهها و شاروالیها ،جوانان را
در پالنگذاری برای انکشاف محلی سهیم خواهند ساخت .همچنان میان نهادهای دولتی در سطوح
مختلف روی امور مربوط به جوانان مانند معارف ،صحت ،کاریابی ،مبارزه با مواد مخدر ،سرپناه و
محیط زیست ،تبادل نظر و در فراهمسازی شرایط کار برای جوانان کوشش خواهد شد .همچنین این
نهادها روی آموزش تخنیکی جوانان به مثابۀ یکی از تاکتیکها تأکید خواهند ورزید.

حق دسترسی به اطالعات
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دولت افغانستان ،مادۀ  51قانون اساسی افغانستان را ،که بر حق غیر محدود (تا جایی که موجب
ضایع شدن حقوق دیگران نشود) ،دسترسی شهروندان افغانستان به اطالعات ادارات دولتی در
چارچوب قانون تأکید دارد ،تطبیق خواهد کرد .دولت شرایط عملی تطبیق حق قانونی دسترسی به
اطالعات توسط جامعۀ مدنی و شهروندان افغانستان را توسط تدوین قانون دسترسی به اطالعات
دولتی فراهم خواهد نمود .حق دسترسی به اطالعات نهادهای دولتی اساس حسابدهی را تشکیل داده
و باعث شفافیت در پروسههای دولتی و در نتیجه تطبیق اصول حکومتداری خوب میگردد .این
قانون در برگیرندۀ یک طرزالعمل ساده ،سلسله مراتب مسئولیتی برای پاسخگویی به مردم ،جهت
معلومات درخواستشده ،مشخص نمودن صالحیتهای قانونی مقامات دولتی در راستای حفظ
معلومات خاص و کم و کیف حفاظت از این معلومات  ،میباشد.

مشارکت جامعۀ مدنی و مطبوعات در ادارات محلی
نهادهای دولتی در سطح محلی اصول حکومتداری خوب را تطبیق خواهند نمود .برای مردم ،جامعه
مدنی و مطبوعات زمینۀ بحث آزاد و انتقاد سازنده را فراهم نموده ،به نظریات و اولویتهای آنان
ارجحیت قایل خواهند شد.
نهادهای دولتی اشتراک فعال جامعۀ مدنی را تشویق خواهند کرد .به طور مشخص ،این نهادها در
شریکسازی معلومات در مورد بودجهسازی و عرضۀ خدمات ،برگزاری نظرسنجیهای آزاد با
نهادهای جامعۀ مدنی ،سازمانهای غیردولتی ،شوراها ،جرگهها و انجمنها به منظور جمعآوری
نظریات مردم و آگاهی از اولویتهای آنان ،فراهمسازی فرصتهای تصمیم گیری مشترک ،کنترول
مستقیم مردم بر پروسههای تدوین و پالنگذاری ،جمعآوری عواید ،تطبیق ،نظارت و ارزیابی
پالیسیها و پروژههای انکشافی ،مانند برنامۀ همبستگی ملی شوراهای انکشافی قریهها ،نقش فعال ادا
خواهند نمود.
نهادهای دولتی در سطح محلی ،برنامههایی را که مشارکت و کنترول فعال مردم روی وجوه مالی
انکشافی را تأمین و تضمین میکند ،ترجیح خواهند داد و نهادهای جامعۀ مدنی را در پالنگذاری،
تطبیق و نظارت و ارزیابی برنامهها شامل خواهند ساخت .قانون ،شرایط را برای تفتیش شهروندان و
تفتیش اجتماعی امور کاری ادارات محلی آماده خواهد ساخت.
نهادهای دولتی در سطح والیات ،ولسوالیها ،قریهها و شاروالیها جامعۀ مدنی را در نظارت و
ارزیابی امور کاری خود نقش خواهند داد و به این منظور در ایجاد رابطۀ مستحکم با جامعۀ مدنی
کوشش خواهند نمود .فعال نهادهای رسمی و غیر رسمی حکومتداری با هم رابطه دارند و الزم
است این ارتباط نه تنها حفظ ،بلکه از طریق نظرسنجیها و مباحث آزاد با مجامع غیر رسمی
مستحکمتر گردد.
دولت افغانستان میکانیزم پالنگذاری و بودجهسازی اشتراکی را در والیات ،ولسوالیها ،قریهها و
شاروالیهای افغانستان ایجاد خواهد نمود که باعث فراهمسازی زمینۀ مشارکت در پروسههای
تصمیمگیری و اصالح برنامهها به مردم خواهد شد .دولت افغانستان پروسهها و اسناد بودجهسازی را
در اختیار همه قرار خواهد داد .پالنگذاری و بودجهسازی اشتراکی ،باعث شفافیت و حسابدهی
بیشتر و کاهش عدم مؤثریت و فساد در ادارات دولتی را خواهد شد .این اقدام همچنین باعث مشارکت
اقلیتها و گروههای منزوی در پروسههای تصمیمگیری در ادارات محلی و انعکاس خواستههای آنان
در برنامههای انکشافی خواهد شد .نهادهای دولتی از ایجاد انجمن های تخنیکی و نقش فعال و مشوره
دهندۀ آنها پشتیبانی نموده و از فعالیتهای شان در راستای آگاهیدهی به مردم در مورد نقش آنان در
پرداخت مالیات به دولت ،حمایت خواهند کرد.
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از طریق مشوره با مردم محل ،دولت افغانستان نقشه برداری اداری و سیاسی کشور را -که قریهها و
گذرها واحد اساسی آن هستند -آغاز و تکمیل خواهد کرد .استراتیژی انکشاف ملی افغانستان روی
پروسۀ مردمی ثبت زمین در همۀ واحدهای اداری تأکید ورزیده ،آغاز ثبت قبالهها را در ماه جدی
 7386اعالن داشته است .دولت افغانستان ،در مشوره با شوراهای مردمی ،حدود جغرافیایی قریهها،
واحدهای داخل قریههای بزرگ و گذرها را در مناطق شهری تعیین خواهد کرد.
مدیریت منابع طبیعی بر اساس مشوره و نظرسنجی با مردم محل ،به شمول اقلیتهای قومی و بر
اساس ارزشهای محلی صورت خواهد گرفت .استفاده از محیط زیست به شیوۀ مؤثر و بر اساس
ارزشها و نیازمندیهای محل انجام خواهد شد .نهادهای محلی و جامعۀ مدنی نقش مهمی را در
تصمیمگیری و مدیریت منابع قابل احیاء ایفا خواهند نمود .نهادهای دولتی محلی از میکانیزمها و
پروسههایی که حقوق و منافع نهادهای ذیربط محلی را تأمین می کنند ،پشتیبانی خواهند کرد.
نهادهای محلی به مردم جوابگو خواهند بود .مجالس نظرسنجی ،مشارکت وسیع عامه ،اتخاذ شیوهها
و معیارها و خدمات قابل ارزیابی و قبولشده ،نشر اطالعات و معلومات الزم به مردم و رسیدگی به
شکایاتشان جوابگو بودن این نهادها را تضمین خواهد کرد .آنها ،تحت نظارت مستقیم شورای
منتخب محلی مربوطه ،یک میکانیزم رسیدگی به شکایات عامه را ایجاد خواهند کرد که بتواند
رضایت مردم را کسب ،حقوق مردم را به رسمیت شناخته و حفاظت کند و نیز از شیوههای آسان،
عامفهم ،شفاف و مؤثر برای رسیدگی به شکایات استفاده کند .همچنین ،در مورد پروسههای رسیدگی
به شکایات به مردم معلومات فراهم سازد .قابل دید ،قابل دسترسی و جوابگو باشد .در مورد اینکه
در کجا و چگونه باید شکایت خود را درج نمود ،معلومات فراهم کند و زمینۀ نظارت بر این
پروسهها و بهبود آنها را مساعد سازد.
این میکانیزم از یک طرف موقع نظردهی به مردم و از طرف دیگر میکانیزم شنیدن رای مردم را
به این نهادها میسر خواهد ساخت .این میکانیزم باید به مردم اطمینان دهند که نه تنها از شکایات آنها
استقبال میشود ،بلکه به طور جدی مورد رسیدگی قرار میگیرند  .جنبۀ عملی رسیدگی به شکایات
در بهبود شیوه های عرضۀ خدمات بر اساس نظریات مردم خواهد بود .مسئولیت جمع آوری و
رسیدگی به شکایات عامه را مسئولین باالرتبۀ دولتی به عهده خواهند داشت .این میکانیزم منابع مالی
الزم را در اختیار خواهد داشت و صالحیت تعیین و تطبیق جبران خسارههای مالی و جنسی به مردم
را دارا خواهد بود .شوراهای والیتی ،ولسوالی ،قریه و شاروالی پروسۀ رسیدگی به شکایات را در
سطوح مختلف نظارت و ارزیابی خواهند کرد.
مبارزه با فساد در سطح حکومتداری محلی
کمیسیون تدوین استراتیژی مبارزه با ارتشاء و فساد اداری به رهبری رئیس ستره محکمۀ جمهوری
اسالمی افغانستان ،مسودۀ استراتیژی مبارزه با فساد و اصالحات اداری را تهیه نموده است .کابینه
گزارش کمیسیون را مورد قبول قرار داده و شورای ملی قانونی را برای نظارت بر تطبیق
استراتیژی مبارزه با فساد اداری به تصویب رسانیده است .همچنین ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق
استراتیژی مبارزه با فساد اداری ایجاد شده است تا بر تطبیق این استراتیژی نظارت نماید.
استراتیژی و قانون مذکور ،ادارات محلی را در مبارزه با فساد کمک خواهد کرد .این استراتیژی
دارای یک روش و شیوه مدون برای مبارزه با فساد اداری در کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت در
سطح ملی و محلی میباشد .ادارات والیتی ،ولسوالی و شاروالیها باید اصالحاتی را که این
استراتیژی از آنها توقع دارد و در وقت مشخص شدهای که در این استراتیژی ذکر شده ،تطبیق کنند.
والیات و ولسوالیها قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری را ،مطابق نص و
روح قانون ،تطبیق خواهند کرد.
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ادارات محلی و نهادهای انتخابی ،نهادهایی نظیر جامعۀ مدنی ،شوراهای انتخابی و رسانه را به
نظارت بر کارکردهای شان تشویق خواهند نمود.
نهادهای ادارات محلی ،سکتور خصوصی ،سازمانهای جامعۀ مدنی ،رسانهها و مردم را در
راستای اطالعدهی در مورد فساد و پیامدهای آن و همچنین آسیبپذیریهای ناشی از فساد ،یاری می
کند .این اطالعدهی شامل روند مبارزه با فساد و اقداماتی که در جهت یافتن راه حلهای مناسب برای
این پدیدۀ شوم است ،خواهد بود .دولت میکانیزمهای نظارتی نهادهای نمایندگی را از طریق ارائۀ
کمک به رشد ظرفیتهای شوراهای والیتی ،شوراهای ولسوالیها ،شورای قریه و شورای
شاروالیها در مورد مبارزه با فساد ،تقویت میکند.
ادارات محلی با این نهادها در راستای شفافسازی کارکردها و مباحث مربوطه کار خواهند نمود.
حکومت رسانهها و جامعۀ مدنی را در افزایش آگاهی و آموزش عمومی ،از طریق جریان آزاد
معلومات در بین ادارات دولتی و مردم در سراسر کشور ،تقویت خواهد کرد .حکومت میکانیزمهایی
را برای ایجاد هماهنگی با ساختارهای مردمی ،جهت افزایش آگاهی مردم در بارۀ مبارزه با فساد،
ایجاد خواهد کرد .حکومت ،امور برنامه ریزی ،اجرای برنامهها و نظارت از آنها را شفافتر،
اشتراکی و حسابده خواهد ساخت.
جامعۀ مدنی به شمول جرگهها و شوراهای سنتی ترغیب خواهند شد تا از ادارات محلی تقاضای
شفافیت و پاسخگویی بیشتر کند تا فساد کاهش یابد .ادارات محلی میکانیزمهایی را تحت نظارت
شوراهای انتخابی محلی جهت سمع شکایات ایجاد و تطبیق خواهد کرد .طبق این میکانیزم ،شکایات
مربوط به فساد را می توان تسلیم مسئولین ذیربط نمود .ادارات محلی اقدام به نصب و عیار نمودن
وسایل کمپیوتری جهت کاهش فساد و افزایش کارییشان خواهند کرد .ادارات محلی سطح دستگیری
و پیگردهای قانونی قاچاقچیان ،مأمورین فاسد و افزایش معلومات در مورد آنانی را که به تجارت
مواد مخدر آلودهاند ،افزایش خواهد داد .برای مقامات انتصابی و انتخابی محلی اصول وظایف داخلی
تهیه خواهد گردید .دولت افرادی را که در پستهای باالی دولتی استخدام و انتخاب شوند ،ملزم
میسازد تمام دارایی های شان را قبل از تصدی پست مربوطه اعالم نمایند .دولت در فواصل معین
زمانی داراییهای آنها را بررسی خواهد کرد تا منابع درآمد آنها به صوورت درست شناسایی گردد.
دولت اقدامات الزم قانونی را جهت محافظت از جان کسانی که موارد ارتکاب فساد را به مقامات
مربوطه گزارش میدهند ،قبالً در نظر گرفته است .حکومت سیستم حسابدهی عامه را از طریق
نهادینهسازی یک سیستم قوی تفتیش محلی (به شمول تفتیش داخلی و خارجی) تقویت خواهد نمود.
دولت بخش بازرسی (تفتیش) داخلی را در ادارات محلی قویتر ساخته تا بازرسی مسائل مالی و
کاری ،به حیث یک وسیلۀ حساس جهت اطمینان از حسابدهی مردمی ،مورد استفاده قرار گیرد.
حکومت سیستم مالی عامه را در راستای ایجاد مدیریت مؤثر و حسابدۀ منابع عامه در سطح ادارات
محلی تقویت خواهد کرد .این سیستم توانایی آن را خواهد داشت تا جلو هر نوع فرصت
سرپوشگذاشتن بر فساد توسط کارمندان دولتی را بگیرد .در مورد مدیریت مصارف عامه در سطح
محل ،دولت یک سیستم کمپیوتری اداری مالی را در والیات برای مدیریت مصارف ،ارائه قیمتهای
دقیق ،چوکات زمانی ،و همچنین یک الیحه برای خدمات کلیدی دولت ،از قبیل آب و برق در وقت
مناسب ،به صورت شفاف ،آسان و قابل دسترس ایجاد خواهد کرد .دولت همچنین فعالیتهای بازرسی
مالی را مطابق با معیارهای بینالمللی عیار می سازد .حکومت یک سیستم معیاری و یکپارچۀ تهیه و
تدارکات را بر مبنای قانون تهیه و تطبیق خواهد نمود .حکومت ظرفیت کارمندان محلی در بخش
تهیه و تدارکات را افزایش خواهد داد .دولت به محاکم والیتی اجازۀ بررسی تمام اجراآت اداری را
خواهد داد و همچنین یک سیستم شفاف تعیینات برای تقررات کارمندان در ادارات محلی ایجاد خواهد
کرد.
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اصالحات ادارۀ عامه و رشد ظرفیتها در ادارات محلی
اصالحات ادارات عامه
اصالحات اداری تا سال  7367در تمام وزارتها و دفاتر در سطح ملی و محلی -به شمول
شاروالیها -تطبیق خواهد شد .ساختار تشکیالتی در مطابقت با نیازهای جامعه و بخشهای خدماتی
تجدید و بخشهای خدمات عامه دوباره اصالح شده تا انعکاس دهندۀ فعالیتها و مسئولیتهای اصلی
باشند تا به این ترتیب پروسههای مدیریتی سادهتر شوند .وزارتها ،پروسههای کاری خویش را
سادهتر خواهند ساخت .پستها دوباره درجهبندی شده و بر مبنای اصل شایستهساالری استخدام
خواهند شد.
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی یک چوکات جامع و قانونی را (به شمول مقرره
های مدیریت منابع بشری ،پرداخت و ترفیعات ،تقاعد و دیگر امتیازات) در مطابقت با ادارۀ عامه و
تطبیق آن توسط وزارتهای مربوطه در دفاتر در سطح ملی و محلی ایجاد خواهد کرد.

بررسی و ارزیابی امور کاری
بررسی و ارزیابی امور کاری کارمندان ملکی ادارات محلی ،به طور ساالنه ،انجام خواهد یافت.
روند ارزیابی کارکنان جدید ،بعد از گذراندن دورۀ آزمایشی ،صورت میگیرد ،تا معلوم گردد که آیا
آنها مستحق آن هستند که وظایفشان را ،به عنوان کارمند خدمات ملکی ،انجام دهند یا خیر.
وزارتها معیارهای حداقل خدمات را مشخص خواهند ساخت و بررسی و ارزیابی امور کاری
کارمندان ملکی بر اساس آن معیارهای حداقل صورت خواهد گرفت .حکومت از طریق ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی کارکردهای والیها ،معاونین والیها و ولسوالها را ارزیابی خواهد نمود.

آموزش
یک پالیسی آموزشی برای تمام کارمندان ملکی در سطح ادارات محلی طرح و تطبیق خواهد شد .در
این زمینه ترتیبات نهادی الزم ایجاد خواهد شد تا اطمینان حاصل گردد که تمام کارمندان ملکی در
سطح محلی ،عالوه بر دریافت آموزشهای عمومی  ،حد اقل در هر دو سال یک بار ،تحت
آموزشهای مخصوص سازمانی و وظیفوی نیز قرار خواهند گرفت.

آکادمی ادارۀ ارگانهای محلی افغانستان
آکادمی ادارۀ محلی افغانستان ،به حیث یک نهاد آموزشی ملی برای کارمندان نهادهای والیت ها
تأسیس خواهد شد .این نهاد برنامههای آموزشی را برای ادارات محلی تدوین و تطبیق خواهد کرد.
ادارۀ مذکور تحت نظر ادارۀ مستقل ارگانهای محلی برای توسعه و رشد منابع بشری و آموزش
کارمندان ادارات محلی فعالیت خواهد کرد .آکادمی ادارۀ ارگانهای محلی افغانستان نخستین نهاد
آموزشی و انکش افی ،برای رشد و توانایی حاکمیت محلی مؤثر و مدرن خواهد بود .این آکادمی
برنامههای مناسب آموزشی و تعلیمی را برای کارمندان ادارات مختلف ،مطابق با وظایفشان،
طرحریزی و تطبیق خواهد کرد .قبل از ایجاد آکادمی ادارۀ ارگانهای محلی افغانستان ،ادارۀ مستقل
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ارگانهای محلی فرصتهای آموزشی بینالمللی را برای کارمندان بخشهای مختلف در نهادهای
آموزشی مشهور بینالمللی در مورد حاکمیت محلی فراهم خواهد نمود تا آنها را برای تطبیق ،نظارت
و ارزیابی مؤثر این پالیسی آماده سازد.

آموزشهای مسلکی برای فارغین جدید
کمیسیون اصالحات اداری برنامه های کارآموزی را برای جذب بیشتر فارغین جدید پوهنتون ها و
مؤسسات تحصیالت عالی طرحریزی و تطبیق خواهد کرد .این برنامهها کارآموزان را قادر میسازد
تا مسئولیتهای اداری ،تخنیکی و مدیریتی را در خدمات ملکی به عهده گیرند .نهادهای محلی نقش
مرکزی خواهند داشت تا در جلب و جذب این فارغین سعی بیشتر به خرج داده و زمینههای کار و
فعالیت را برایشان به نحو احسن فراهم سازند .هدف این فرصت آموزشی که در برگیرندۀ
آموزشهای ششماهه در مراکز والیتی و دفاتر دوایر والیتی است ،کمک به فارغین جدید برای
تکمیل دانش تئوریکی با تجربۀ کار عملی در عرصههای مختلف اداره از طریق آموزش در حین
وظیفه و یادگیری از طریق آزمون و خطا میباشد .این برنامۀ کارآموزی در استخدام کار آموزان
تازه فارغالتحصیل شدۀ مؤسسات تحصیالت عالی ،در ادارات محلی و تسهیل کسب مهارتها و
تجارب کاری آنان و نیز فراهم آوردن کارمندان مسلکی جوان و واجدالشرایط جهت تطبیق برنامههای
این ادارات ،بسیار مؤثر و مفید میباشد .هدف این برنامه افزایش مهارتهای فارغالتحصیالن جدید
میباشد تا آنها بتوانند برای پستهای مختلف در سطح محلی خود را نامزد کنند.

ارزیابی اجراآت در ادارات محلی
نهادهای ادارات محلی به شمول شوراها و وزارتهای سکتوری باید در جمعآوری ،تدوین و تحلیل
گزارشها ،به صورت سیستماتیک ،سهم فعال بگیرند و گزارشهای مربوط به عرضۀ خدمات را به
طور شفاف ارائه کنند.
یک سیستم مناسب سنجش و بررسی اجراآت ،نهادهای ادارات محلی را قادر میسازد تا از چگونگی
کارکردهای شان آگاه شده و گزارش های خود را بر اساس شواهد و مدارک استوار نمایند .شورای
والیتی این سیستم را هماهنگ ساخته و تا چند سال آینده تمام تالشش بر این خواهد بود که کلیۀ
نهادهای دولتی را در سطح والیت شامل این سیستم بسازد .متعاقبا ً این کار در سطح ولسوالی و قریه
انجام خواهد شد.
این سیستم بر مبنای نتایج استوار خواهد بود ،ولی شاخصهای اجراآت ،نه تنها براساس نتایج ،بلکه
بر اساس بازدهی کاری نیز عیار میگردند .ارتباطات بین پروسۀ پالنگذاری و بودجهسازی و سیستم
بررسی و سنجش اجراآت ایجاد خواهد گردید .دولت برای والیتهایی که بهترین نتایج اجراآت را
ارائه کنند ،برنامههای تشویقی در نظر خواهد گرفت.
کمیسیون مستقل اصالحات اداری ،وزارتها ،ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و نهادهای دیگر محلی،
مشترکا ً روی توسعه و انکشاف منابع بشری ،که قادر به تطبیق سیستم بررسی و سنجش اجراآت
باشند ،کار خواهند کرد .نحوۀ ایجاد و تطبیق این سیستم ،به شمول ایجاد و نظارت حداقل معیارهای
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خدمات عامه ،در برنامۀ آموزشی و انکشافی گنجانیده خواهد شد .ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و
وزارتهای سکتوری ظرفیتهای تکنالوژیکی را ایجاد کرده تا از معلومات در مورد عملکردها به
صورت درست استفاده گردد .سیستم بررسی و سنجش اجراآت طوری بنا نهاده خواهد شد که یک
رقابت سالم را بین نهادهای دولتی ایجاد نماید .دسترسی به معلومات ادارات محلی در خدمت سیستم
بررسی امور کاری آنها بوده ،پروسههای گزارشدهی و حصول اطمینان از صحت معلومات ارائه
شده را حمایت میکند .ایجاد ساختارهای امتیازی در ادارات محلی ،خدمت به مردم را بهبود بخشیده،
حفظ معیار حداقل عرضۀ خدمات را تضمین میکند.

معیارهای خدمات عامه و ایجاد نگرش مشتریگرایانه در خدمات عامه (بازنگری خدمات قابل
عرضه به مردم)
دولت نهادهای ادارات محلی را ملزم به پیروی از روشهای مشخص در رابطه با عرضه خدمات
مؤثر و پاسخگو به نیازهای شهروندان ،مخصوصا ً مردم فقیر ،میسازد .تمام وزارتها و نهادهای
محلی ،به خصوص ریاست های سکتوری ،ملزم خواهند گردید تا معیارهای عرضۀ حداقل خدمات را
در راستای بهبود عرضۀ خدمات عامه اتخاذ و تطبیق نمایند .شوراهای والیتی ،ولسوالی ،قریه و
شاروالی مسئولیت بررسی و نظارت بر تطبیق معیارهای حداقل خدمات را به عهده خواهند داشت.
تمام وزارتها معیارهای حداقل عرضۀ خدمات را تطبیق و بررسی خواهند کرد .شوراهای محلی
معیارهای حداقل عرضۀ خدمات را طرح ،تطبیق و نظارت خواهند کرد .معیارهای حداقل عرضۀ
خدمات به گونهای تنظیم خواهند گردید که بتوانند متضمن نتایجی باشند که باید توسط کارمندان ملکی
برآورده گردند .در صورتی که این معیارهای خدمات توسط کارمندان ملکی برآورده شوند ،آنان یا از
برنامههای ارتقای عملکرد و ارتقای ظرفیت برخوردار خواهند گردید ،یا بر اساس اصل
شایستهساالری ترفیع خواهند یافت .حکومت حقوق و مسئولیتهای شهروندان را در راستای
درخواست خدمات از هر نهاد دولتی در سطح محلی ،به طور واضح ،مشخص خواهد ساخت .در
تمام ادارات محلی سیستم رسیدگی به شکایات عامه ایجاد خواهد گردید .شوراهای والیتی ،ولسوالی،
قریه و شاروالی مسئولیت نظارت بر رسیدگی به شکایات عامه را به عهده خواهند داشت.
جهت اصالح و بازنگری نوعیت خدمات عامه ،یک بخش جدید در تشکیل کارمندان در وزارتهای
سکتوری ایجاد خواهد شد .این بخش ،تنها مسئولیت عرضه و بررسی خدمترسانی به مردم را
خواهد داشت .دولت به صورت واضح مسئولیت دارد که برای شهروندانش خدمات الزم را در هر
ادارۀ دولتی در سطح محلی و ملی عرضه نماید .تمام نهادهای دولتی میکانیزم رسیدگی به شکایات
مردم را ایجاد خواهند کرد .شوراهای والیتی ،ولسوالی و شاروالیها ،به صورت نزدیک ،شامل
پروسۀ رسیدگی به شکایات خواهند شد .وزارتها حداقل معیارات عرضه خدمات را در هر سکتور
ایجاد خواهند کرد .شوراهای محل بر حداقل معیارهای عرضۀ خدمات در نهادهای دولتی نظارت
خواهند کرد .حداقل معیارهای عرضۀ خدمات ،طوری تنظیم میگردد که به شکل تولید و یا بازدهی
برای کارمندان ملکی ارائه گردد.

تفیتش عملکرد ادارات محلی
تفتیش خارجی
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انجام تفتیش توسط یک نهاد مستقل ،یکی از مهمترین اساسات مدیریت امور مالی عامه است .ادارۀ
تفتیش و کنترول ،که باالترین نهاد تفتیش در کشور است و بر اساس قانون تفتیش عمل میکند ،
مسئولیت انجام تفتیشهای خارجی یا نهایی را به دوش دارد .ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و
وزارتها همکاریهای الزم و گزارشهای تفتیشهای داخلی را در اختیار ادارۀ تفتیش و کنترول
قرار خواهند داد .همچنین میکانیزمی برای رسیدگی به مواردی که از طرف ادارۀ تفتیش و کنترول
مطرح میشود ،ایجاد خواهد شد .ادارۀ کنترول و تفتیش عالیترین نهاد تفتیشی در کشور بوده و
مطابق با قانون تفیتش وظایف خود را انجام میدهد .رئیس عمومی ادارۀ تفتیش و کنترول ،مفتش
عمومی افغانستان است .قانون جدید تفتیش افغانستان در حال تدوین است که به وسعت و جدیت کار
ادارۀ تفتیش و کنترول خواهد افزود .این اداره تفتیش خارجی حسابهای حکومت ،نهادهای دولتی در
سطح والیات ،مقامات محلی ،نهادهای مستقل دیگر ،تشبثات عامه ،و برنامهها و پروژههایی را که
توسط حکومت افغانستان تطبیق یا کمک مالی شدهاند ،انجام میدهد .رئیس عمومی ادارۀ تفتیش و
کنترول ابالغیههای مالی نهادهای دولتی را ،که مورد تفتیش این اداره قرار گرفتهاند ،تصدیق میکند.
از آنجا که دولت افغانستان ،به دلیل سالها جنگ داخلی و ناآرامی ،با کمبود منابع مالی و تخنیکی
برای حمایت از برنامههای خود مواجه است ،جامعۀ بینالمللی در بخشهای مالی ،تخنیکی و مدیریت
کشور به آن کمک میکند .این کمکها از طرف دولتها به صورت مستقیم یا از طریق ارگانهای
دوجانبه یا چندجانبه ،یا نهادهای غیر دولتی در اختیار دولت قرار میگیرند .مصارفی از این قبیل که
برای منافع عامه صورت می گیرند ،در چارچوب نظارت توسط ادارۀ تفتیش و کنترول میآیند .همۀ
این نهادها و دپارتمنتهای دولتی حسابها و اطالعات مالیشان را در اختیار ادارۀ تفتیش و کنترول
خواهند گذاشت.

تفتیش داخلی
از آنجایی که قوانین موجود دارای احکام واضح در مورد تفتیش داخلی نمیباشند ،قانون تفتیش به
منظور حتمیساختن تفتیش داخلی در وزارتخانهها ،اصالح خواهد شد .تا زمان اصالح این قانون ،
تفتیش داخلی بر اساس تصمیم اجرائیه صورت خواهد گرفت .مادۀ  67قانون مدیریت امور مالی و
مصارف عامه بیان میکند که وزارت مالیه باید یک واحد تفتیش داخلی را ایجاد و مفتشینی را مقرر
نماید که مسئولیت تفتیش امور مالی و حسابهای بانکی همۀ نهادهای دولتی را به عهده داشته باشد.
تا مدتی اجراآت براساس این ماده صورت میگرفت ،ولی بعدا ً این روند متوقف گردید .ریاست تفتیش
طرق ذیل باال برده است:
داخلی وزارت مالیه ظرفیت مفتشینش را تا حد زیادی از ُ
 .7استخدام فارغین تعلیمیافته از پوهنتونها
 .7میسرسازی زمینۀ آموزش چهارماهه در صنوف محاسبات و تفتیش و به تعقیب آن امتحانات
و اعطای اسناد تکمیل کورسهای آموزشی
 .3آموزش در جریان کار در بخش تفتیش داخلی ،تحت مراقبت متخصصین خارجی
همۀ وزارتها واحدهای تفتیش داخلی را تحت رهنمایی تخنیکی وزارت مالیه ایجاد خواهند کرد.
مانند وزارتهای دیگر ،تفتیش داخلی نهادهای مربوط به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی توسط مفتشین
داخلی این اداره صورت خواهد گرفت .بخش تفتیش داخلی دفتر والی مسئولیت و صالحیت تفتیش
دیگر نهادها ،به جزء دفتر والی ،دفتر ولسوال و شاروالیها را نخواهد داشت.
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تفتیش اجراآت در ادارات محلی
یک سیستم منظم تفتیش اجراآت برای نهادهای دولتی ایجاد خواهد شد .تفتیش اجراآت ،در واقع،
محکی است برای آزمودن اینکه «آیا برنامهها و فعالیتهای دولت نتایج متوقعه را به دست آورده
است یا خیر؟» .تفتیش داخلی مؤثریت اقتصادی ،کارایی و مؤثریت فعالیتهای نهادهای دولتی را
مورد بررسی و آزمون قرار خواهد داد.

مدیریت مبارزه با حوادث
کمیته ملی مبارزه با حوادث در سطح والیت ،مسئولیت نظارت و آمادگی برای مقابله با حوادث در
سطح والیت و واکنش سریع در مقابل این حوادث را به عهده دارد.
این کمیته توسط والی رهبری شده و نمایندههای کمیتۀ ملی مبارزه با حوادث ،شورای والیتی ،رؤسای
واحدهای دومی وزارت خانه ها در والیت ،قوماندان امنیه و واحدهای والیتی اردوی ملی ،گروههای
جامعه مدنی ،سرهمیاشت و سایر نهادهای ذیربط ،اعضای آن خواهند بود .این کمیته مسئولیت طرح
یک پالن عمومی را در مبارزه با حوادث ،حصول اطمینان از تکمیل پالنهای واکنش مرکزی و
والیتی وزارتهای ذیربط و ایجاد هماهنگی میان آنها را خواهد داشت .مرکز کنترول والیتی در
مورد حادثۀ واقعشده هشدار داده ،تمام نهادهای ذیربط را بسیج نموده و ارتباطات الزم را میان آنها
ایجاد و در نشر و پخش معلومات در مورد شیوههای واکنش به حادثه ،نقش ایفا خواهد کرد.
یک شبکه از مراکز پاسخدهی و اجناس مورد ضرورت ایجاد خواهد شد تا انبار اجناسی مانند
کمپلها ،آب آشامیدنی ،تیل و غذا باشد .کمیتۀ مدیریت مبارزه با حوادث در سطح والیات ،دارای یک
کمیتۀ فرعی خواهد بود که مسئولیت تدوین استراتیژی برای کاهش خطرات حوادث طبیعی را به
عهده خواهد داشت .تشکیالت و ساختار این کمیته و شبکههای واکنش به حوادث در سطح ولسوالی،
شبیه سیستم والیتی خواهد بود .کمیتۀ مدیریت مبارزه با حوادث در سطح ولسوالی توسط ولسوال
رهبری میشود و واحدهای سومی وزارتخانهها در سطح والیت ،اعضای آن خواهند بود .هر قریه
باید دارای یک کمیتۀ مبارزه با حوادث باشد .نمایندگان شوراهای قریه ،نهادهای کلیدی جامعۀ مدنی،
از قبیل شوراهای غیر رسمی ،شوراهای انکشافی و جمعی از رضاکاران عضو آن خواهند بود.
شورای والیتی مسئولیت نظارت و ارزیابی مبارزه با حوادث طبیعی را به عهده دارد .نتایج حاصله
از این پروسۀ نظارت ،در اختیار مردم و کمیتۀ والیتی مبارزه با حوادث و ادارۀ ارگانهای محلی
قرار داده خواهد شد .به این ترتیب ،شورای ولسوالی و قریه عین نقش شورای والیتی در سطح
والیت را در سطح ولسوالی و قریه ایفا خواهد نمود.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی برای رشد ظرفیت و حمایت تخنیکی کمیته در تدوین پالنهای مؤثر
برای والیات ،برنامههای الزم را طرح و تطبیق خواهد کرد.

در مورد انکشاف اقتصاد محلی
دولت در راستای کاهش فقر و انکشاف اقتصاد والیات ،برنامۀ چهارگانۀ زیر را روی دست خواهد
گرفت .والی با هماهنگی و همکاری وزارت تجارت و صنایع ،ابتکارات والیتی در بخش انکشاف
اقتصاد محلی را رهبری خواهد نمود .برنامۀ چهارگانۀ انکشاف اقتصادی محلی عبارتاند از:
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آموزشهای مسلکی اقتصادی :این برنامه آموزش و معلومات مربوط به تجارت را از طریق
مکاتب ،پوهنتونها ،مراکز مخصوص آموزش حرفوی و خدمات مشورتی تقویت میکند .این کار
مهارتهای الزم را به مردم میدهد تا تجارت های کوچک را آغاز کنند و با شیوههای جدید تجارت
آشنا شوند .این برنامه تجارت را در محالت رونق بخشیده و باعث ازدیاد فرصتهای کاریابی نیز
میگردد.

ارتقا و مدیریت سرمایه :این برنامه در ایجاد و انکشاف سرمایه در تجارت ،از طریق فعالیتهایی،
مانند رشد سرمایههای محلی ،ایجاد سرمایه در سطح والیت ،آموزش مردم در استفاده از خدمات
بانکی و ارائه قرضههای کوچک برایشان ،کمک خواهد کرد .تمام این فعالیتها مقدار سرمایه در
سیستم را افزایش میدهد که در نتیجه به افزایش بازدهی اقتصادی انجامیده و زمینهها و فرصتهای
شغلی بیشتر را ایجاد میکند.
انکشاف خدمات حمایتی تجارت ،سهولتها و زیرساختها :این برنامه باعث کاهش هزینه تجارت از
طریق ایجاد زیرساختهای ضروری برای تجارت میگردد .همچنین ،این برنامه در شروع
تجارتهای خصوصی مؤثر به نظر میرسد .این قبیل کارها باعث افزایش تولیدات بزرگ و رشد
مناسب اقتصادی ،افزایش روی آوری به فعالیتهای اقتصادی ،شروع تجارتهای جدید و گسترش
تجارتهای دیگر میشود .نتیجه این کار روی آوردن بیشتر مردم به بازار و افزایش بازدهی کار
خواهد بود.

اصالح محیط تجارتی :این برنامه به منظور بهبود محیط قانونی و اداری برای تشبثات و متشبثین در
سطح والیت ،گروپ کاری والیتی را ایجاد و برنامههایی را که در حمایت از پالنهای مرکزی
طرحریزی شدهاند ،تطبیق خواهد کرد .این ابتکار باعث ایجاد تشبثات تازه و انکشاف یافتهها و ازدیاد
و تقویت نیروی کار در سیستم میگردد .به منظور تقویت نیروی کار ،استراتیژی مشخصی جهت
سهیمسازی وسیعتر زنان در پروسههای کاری تدوین خواهد شد ،که نهتنها انکشاف اقتصادی را
رونق خواهد بخشید ،بلکه باعث ایجاد یک سیستم رشد اقتصادی برای زنان نیز خواهد شد .از این
رو ،هر یک از چهار برنامۀ مذبور دارای بخشهای تساوی زن و مرد خواهد بود.

حفاظت از محیط زیست
محیط زیست در سه دهۀ اخیر بسیار آسیب دیده است .وضعیت محیط زیست در کشور ما موجب
نگرانی فراوان است و حفظ آن یکی از اولویتهای حکومت افغانستان است .حفظ محیط زیست به
وضاحت در مادۀ  75قانون اساسی شرح داده شده است .حفظ محیط زیست یکی از اساسیترین
وظایف و مسئولیتهای نهادهای دولتی در سطح محلی میباشد.
به موجب مادۀ  77قانون حفظ محیط زیست ،شورای مشورتی ملی ،به منظور حفظ محیط زیست
ایجاد میشود .این شورا در برگیرندۀ والیها ،رؤسای شوراهای والیتی ،یک نماینده از شورای
ولسوالی ،علمای مذهبی و بزرگان محلی میباشد .این شورا باید سالی یک بار ،به رهبری رئیس
ادارۀ ملی حفظ محیط زیست ،تشکیل جلسه دهد .اولین جلسۀ این شورا به تاریخ  74و  75ثور
 7386در کابل برگزار شد .شورای مشورتی ملی با توافق آراء یک قطعنامۀ  74مادهای را به
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تصویب رساند که به طور واضح و مشروح وظایف و مسئولیتهای نهادهای دولتی در سطح محلی
را بیان کرده است .این پالیسی قطعنامۀ  74مادهای فوق را تأیید میکند.
به موجب مادۀ  77قانون حفظ محیط زیست ،شورای مشورتی محلی را برای حفظ محیط زیست با
شمولیت رؤسای شوراهای والیتی و شورای ولسوالی ،ولسوال ،رئیس ادارۀ ملی حفظ محیط زیست
در والیت مربوطه ،علمای مذهبی و بزرگان محلی ،نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی ،دهاقین و
کوچیها ،ایجاد میشود .این شورا باید هر شش ماه یکبار جلسهاش را دایر نماید .شورای مشورتی
والیتی در مورد محیط زیست باید چنین شورای مشورتی را در سطح ولسوالی نیز ایجاد نماید.
نهادهای دولتی در سطح محلی ،در راستای احیاء و استفادۀ مؤثر و مداوم جنگالت و چراگاهها ،آب و
باتالقها ،حفظ گوناگونی بیولوژیک مناطق حفظشده ،و حفظ محیط زیست در شهرها ،باید اقدامات
عملی را صورت دهند .این امر در استفادۀ مؤثر منابع طبیعی در کشور و شرکت وسیع مردم در
برنامههای حفظ محیط زیست کمک خواهد کرد.

اداره و حفاظت از منابع طبیعی با همکاری مردم
جهت بهبود میکانیزم محافظت محیط و منابع طبیعی و ایجاد یک میکانیزم مدیریت پایدار برای آنها،
دولت و نهاد های محلی موارد ذیل را در نظر خواهند گرفت:
 )7ایجاد فرصت گفتوگو و بحث برای مردم محل در مورد اداره و حفاظت از منابع طبیعی؛
 )7حصول اطمینان از هماهنگی میان ادارات تطبیقکننده و پالیسیساز در راستای ایجاد فرصتهای
کار مشترک و داشتن روش مشخص در رابطه با مدیریت منابع طبیعی؛
 )3افزایش همکاری با مردم از طریق شریکسازی معلومات در مورد چالشهایی که کارمندان
نهادهای مدیریت با منابع طبیعی با آنها رو به رو هستند؛
 )4ارتقای ظرفیت شهروندان جهت اداره پایدار منابع طبیعی؛
 )5ایجاد آگاهی در مورد حقوق و مسئولیت های مردم براساس قوانین و میثاقهای مربوط به محیط
زیست که دولت افغانستان آنها را امضا کرده و متعهد به تطبیق آن میباشد؛
 )6تأسیس شبکههای حمایت از مشارکت نهادهای جامعۀ مدنی ،جهت نمایندگی از مردم و بیان
دیدگاههای آنان در زمینۀ مدیریت منابع طبیعی و ارتقای ظرفیت نهادهای جامعۀ مدنی؛
 )6مدیریت منابع طبیعی با تکیه بر میکانیزمهای مردمی که حمایت ادارات قانونی دولت را با خود
دارند؛
 )8مدیریت منابع طبیعی براساس نظرسنجی مردم محل به شمول گروههای منزویشده ،از قبیل
مردمان بومی و روستایی که باعث انعکاس مناسب ارزشهای محلی در پروسههای مدیریت خواهد
شد؛
 )6استفادۀ پایدار از محیط و رفع نیازهای محلی ،در تطابق با ارزشهای فرهنگی محلی؛
 )71نهادهای دولتی محلی و جامعۀ مدنی (گروههای کاری ،اتحادیههای تولیدکنندگان و غیره) می
توانند در پروسههای تصمیمگیری و ادارۀ منابع طبیعی قابل تجدید ،نقش اساسی داشته باشند؛
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 )77نهادهای محلی دولت پروسیجر و میکانیزمهایی را ایجاد خواهند کرد که حقوق و منافع تمام
نهادهای ذیربط را تأمین نماید.

تعیین حدود قریهها
حکومت ،حدود جغرافیایی موجود قریهها و گذرها را به مثابۀ واحدهای اداری و سیاسی ،بررسی و
تعیین خواهد نمود .نقشههای سیاسی و اداری در تمام سطوح طرح و جهت استفاده در پروسههای
انتخاباتی ،پالنگذاری اجتماعی-اقتصادی و تطبیق پالیسی ادارات محلی ،در اختیار همگان قرار داده
خواهد شد .تقویت ساختارهای حکومتداری در سطح قریه بسیار مهم است .نخستین قدم در این امر،
شناسایی حدود جغرافیایی و تعیین تعداد خانوادههای ساکن در آن قریه میباشد .در گذشته وزارت
مالیه و امالک به منظور جمعآوری مالیه ،مناطق روستایی را به واحدهای مالیاتی تقسیم کرده بودد.
این تقسیمات اکثرا ً با آنچه مردم محل آن را «قریه» می نامیدند ،مطابقت داشت .در عین حال روش
دیگر شناسایی قریهها روشی است که ولسوالیها برای تسهیل امور احصائیوی و اداری در پیش
میگرفتند .بر اساس تجارب گذشته جهت تعیین حدود قریهها ،فاکتورهایی را میشود در نظر گرفت،
مانند تعداد حداقل خانوارها ،مجاورت جغرافیایی ،داشتن ملک یا ارباب مشترک ،شامل بودن در
حقابهها ،شامل بودن در عین گروپهای مالیاتی ،و ثبت بودن در ولسوالی به حیث یک قریهمیشود.
قابل یادآوری است که قریهها قبالً توسط ادارۀ مرکزی احصائیه تعریف گردیدهاند .اجتماعات محلی
با توافق یکدیگر میتوانند حدود قریههایشان را مشخص کنند .بعدا ً دفتر مرکزی جیودیزی و
کارتوگرافی افغانستان حدود تعیین شده توسط مردم را ،در مشوره با شوراهای قریۀ ولسوالیها و
امالک ،به رسمیت خواهد شناخت .توافق مردم در این مورد شرط اساسی پنداشته میشود .این حدود
جغرافیایی به کمک تصویربرداری ستالیت ،با مقیاس مناسب بر مبنای اندازه فیزیکی قریهها،
مشخص میگردد .تصویربرداری از حدود قریهها توسط تیم ساحوی و با تأیید شوراهای همجوار ،به
شمول ثبت اسامی ،امضاها و نشانهای انگشت آنان که حاکی از موافقتشان در مورد حدود
جغرافیایی تعیینشده میباشد ،صورت میگیرد .کاپی اول این تصاویر و تصدیق امضاشده ،به
ریشسفیدان قریه داده میشود و کاپی دوم آن به منظور شمولیت در سیستم معلومات حدود سیاسی و
اداری ،به ادارۀ مرکزی احصائیه ارائه میگردد.

ادارۀ امالک
چنانچه در استراتیژی سکتور حکومتداری ،ادارۀ عامه و حقوق بشر بیان شدهاست ،پروسۀ مردمی
جهت ثبت امالک در تمام واحدهای اداری و ثبت قبالهجات به تمام مناطق شهری و روستایی تطبیق
خواهد شد .دولت قابلیت و توانایی ثبت و آرشیف معلومات دربارۀ قبالهجات عرفی در قریهها را که
ریشسفیدان میتوانند آنها را سرپرستی و بازرسی نموده و از صحت و سقم معلومات مربوط به
حقوق ملکیت مردم اطمینان دهند ،ایجاد خواهد کرد .همچنان که این کار در پروژۀ "ادارۀ زمین های
دهاتی" وزارت زراعت و مالداری صورت میگیرد .در مورد شاروالی ها" ،گذرها" می توانند واحد
محلی ثبت اسناد باشند.
بررسی آرشیف اسناد امالک در شاروالی کابل ،نشان میدهد که اسناد ثبتشده از نظر حقوقی،
نسبت به اسنادی که ثبت نگردیدهاند ،دارای ارجحیت میباشند .تصاویر دقیق گرفتهشده توسط ستالیت
از طرف دولت برای شورای قریهها و گذرها داده خواهد شد تا از آنها در پروسههای تعیین حدود
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علفچرها ،جنگالت ،قطعات کوچک زمین و همچنین تعیین حدود مرزی قریهها و گذرها در ساحات
شهری ،استفاده شود .یک سیستم عادالنه برای حل منازعات مربوط به زمین ایجاد خواهد شد .والیها
و ولسوالها مسئولیت حصول اطمینان از تطبیق قوانین و مقررات را در این زمینه به عهده خواهند
داشت.

استمالک امالک برای اهداف عامه
حکومت در بدل استمالک زمینهایی که برای اهداف عامه صورت میگیرد ،قیمتشان را به مالکین
آنها خواهد پرداخت .وزارتها و نهادهای دولتی قانونا ً پابند به شمولیت قیمت استمالک زمین در
بودجۀ پروژههایشان خواهند بود .پروسۀ استمالک زمین باید به طور مناسب در قانون استمالک
اراضی اصالح گردد.

مبارزه با مواد مخدر
استراتیژی مبارزه با مواد مخدر ،به شمول استراتیژیهای والیتی ،باید دارای چهار بخش ذیل باشد:
محو کشت کوکنار ،کاهش تقاضا ،معیشت بدیل و تنفیذ قانون.
محو به معنی جلوگیری از کشت مواد مخدر توسط تطبیق برنامههای محو و تدویر کمپاین قبل از
کشت مواد مخدر است .کاهش تقاضا توسط تداوی و ارتقای آگاهی در مورد جوانب منفی استفاده از
مواد مخدر صورت میگیرد .فراهمآوری معیشت بدیل در برگیرندۀ بهبود سیستم معیشت قانونی برای
دهقانان فقیر است .تنفیذ قانون به معنی تطبیق قوانین جنایی بر افراد دخیل در کشت و قاچاق مواد
مخدر است.
جهت حصول اطمینان از محو مناسب کشت خشخاش در هر والیت ،در پروسۀ تعیین اهداف محو ،با
والی مشورت صورت خواهد گرفت .با توجه به اینکه مبارزه با مواد مخدر ،یک مسئلۀ ملی است،
نهادهای ملی صالحیت تعیین اهداف و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد را دارند .از آنجایی که ممکن
است والیها معلومات بهتر دربارۀ شرایط و اوضاع محلی داشته باشند ،الزم است که در روند
پالنگذاری شامل گردند .دادن فرصت به والیها برای سهمگیری در پالنهای محو کشت خشخاش،
سبب افزایش مالکیت آنها بر این پالنها شده و در نتیجه سبب افزایش مسئولیت و حسابدهی شان در
زمینۀ تطبیق پالنهای یادشده میگردد .با انجام مشوره با والی در زمینۀ پالنهای محو کشت کوکنار،
گروه کاری محو کشت کوکنار ،نهتنها خواهد توانست پالن بهتری را برای محو کشت کوکنار در
والیت مربوطه طرح کند ،بلکه این امر سبب تشویق هرچه بیشتر والی برای همکاری با این گروه
کاری نیز خواهد شد .همچنین ،سهمگیری والی سبب میگردد که گروه کاری محو کشت کوکنار بتواند
ساحاتی را که باید کشت کوکنار در آنها محو شود ،به نحو بهتری شناسایی و انتخاب نماید.
در ساحات کشت تریاک ،والیها نقش مرکزی را در زمینۀ اجرای برنامههای معیشت بدیل ،به حیث
بخشی از برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت ایفا میکنند .والی در این مورد با رئیس
والیتی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری والیت مشورت خواهد کرد.
تنفیذ قانون ،آخرینبخش اساسی استراتیژی مبارزه با مواد مخدر در سطح والیات است .والی
مسئولیت نظارت بر تطبیق قانون مبارزه با مواد مخدر در سطح والیت را به عهده دارد .اجرای
قانون ،مسئولیت وزارتها و نهادهایی مانند دفتر لویڅارنوال ،وزارت عدلیه و وزارت داخله
میباشد .والی به تنفیذ قانون از طریق نظارت بر فعالیت ها و نتایج کاری آن کمک خواهد نمود .والی
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کمیتۀ اجرای قانون در سطح والیت را رهبری میکند .کمیتۀ مذکور متشکل از نمایندگان والیتی
څارنوالی ،وزارت مبارزه با مواد مخدر ،پولیس مبارزه با مواد مخدر و همچنین قوماندان امنیۀ
والیت میباشد.
این کمیته مسئولیت گزارشدهی در مورد حمله بر کاروان مواد مخدر ،انتقال مواد مخدر ،کشف
البراتوارهای مواد مخدر و همچنین تعقیب و گرفتاری فعاالن تجارت مواد مخدر را به عهده دارد.
همچنین این کمیته مسئولیت نظارت بر جزاهای قانونی و سپری نمودن مدت حبس تعیین شده را به
دوش دارد .گزارش این کمیته با نمایندگان وزارتهای سکتوری ،وزارت مبارزه با مواد مخدر و
ادارۀ ارگانهای محلی شریک ساخته خواهد شد.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،نقش حمایت کننده تخنیکی و ارائهکننده خدمات ارتقای ظرفیت برای
دفاتر والیها را ایفا نموده و زمینۀ عرضۀ خدمات حمایتی دیگر نهادها را برای والی مهیا میسازد.
به عنوان مثال ،ادارۀ مستقل ارگانهای محلی والیها را در طرح برنامههای کوتاهمدت و میانمدت
برای والیاتشان کمک کرده و زمینۀ جلب همکاری نهادهای بینالمللی را مساعد میسازد .حصول
اطمینان از گزارشدهی و پاسخگویی مکمل والیها به مقامات ملی ،به شمول وزارت مبارزه با مواد
مخدر و وزارت داخله ،در رابطه با فعالیتهای کاهش مواد مخدر و سازگاری استراتیژیها و
پالیسیهای والیتی با استراتیژیها و پالیسیهای ملی ،به عهدۀ ادارۀ مستقل ارگانهای محلی خواهد
بود.

استراتیژی ارتباطات
دولت از مشارکت وسیع شهروندان در پروسههای حکومتی حمایت خواهد کرد .بهبود میکانیزمهای
تأمین ارتباطات دوجانبه میان دولت و سایر مسئولین از طریق ارتقای آگاهیهای عامه ،تسهیل
مباحثات عامه ،شریکسازی آموختهها و حصول اطمینان از انعکاس معلومات جمعآوریشده در
سطوح پائین و نیز در تصامیم مقامات باالیی برای طرح پالنهای موثق ،میتواند مشارکت وسیع
مردم را تضمین کند .حکومت از موجودیت و دسترسی به معلومات در بارۀ تطبیق اصالحات
حکومتداری اطمینان حاصل میکند.
همچنین دولت ،از طریق ارتقای آگاهی عامه و تأسیس کانالهای ارتباطی و معلوماتی ،امکان
دسترسی به معلومات در مورد تطبیق اصالحات حاکمیت محلی را فراهم خواهد کرد .این عمل
موجب میشود که مسئوالن ،در مورد حاکمیت محلی ،جلسات مباحثه برگزار کنندمسئولمیگردد.
برای نشر و پخش معلومات به مردم ،از وسایل ارتباط جمعی استفاده خواهد شد .وسیلههای ارتباطات
جمعی شامل رسانههای جمعی ،نشریات دولت ،شبکههای انترنتی و فرستادن نمایندگان برای شرکت
در جلسات شوراها میگردد .به این طریق مردم برای از خوددانستن پالنهای دولتی و ایفای نقش
مورد نظر ،تشویق میشوند و ظرفیت آنها در دسترسی به معلومات ارتقا مییابد و زمینههای ارایۀ
نظریات برای آنان فراهم میگردد.
استراتیژی ارتباطات دولت برای تطبیق پالیسی ادارات محلی مشتمل بر موارد ذیل است:
 .7ارائۀ معلومات به نهادهای کلیدی ذیربط در مورد اهداف ،محتویات و همچنین دستآوردهای
پالیسی؛
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 .7تقویت میکانیزمهای متضمن شفافیت و حسابدهی ،با استفادۀ وسیعتر از رسانهها ،جهت نشر
و پخش معلومات در مورد فعالیتهای دولت به مردم؛
 .3ارائۀ معلومات به کارمندان دولتی در مورد اهداف ،محتویات و همچنین دستآوردهای
پالیسی ،تا آنان بتوانند پالیسی را به بهترینوجه ممکن ،تطبیق و شیوههای اصالح آن را
پیشنهاد نمایند؛
 .4ارائۀ معلومات به مردم و نهادهای دولتی در مورد پروسهها و مراحل تطبیق پالیسی ادارات
محلی؛
 .5نهادینهسازی میکانیزم ارتباطات دوجانبه که آگاهی مردم را از پالیسی ادارات محلی و
پروسههای تطبیق آن تضمین کند؛
 .6برقراری ارتباطات با مردم در والیات ،نیاز به تالشهای نظاممند دفاتر والیها در قالب
سیستم ارتباطات عامه والیتی دارد .هدف اساسی این سیستم ارائۀ صحیح معلومات به مردم و
از بینبردن فاصله میان دولت و مردم خواهد بود.

اهداف سیستم ارتباطات عامه عبارت اند از:
 .7ارتقای مهارتهای دفاتر والی ،شورای والیتی ،ولسوال ،شوراهای ولسوالی و شاروالیها به
منظور ایجاد یک سیستم مؤثر ارتباطات عامه؛
 .7ارتقای مهارتهای تخنیکی و مادی دفاتر والی ،شورای والیتی ،ولسوال ،شوراهای ولسوالی
و شاروالیها و ایجاد یک سیستم مؤثر ارتباطات عامه؛
 .3ارتقای مهارتهای فنی رسانهها و جامعۀ مدنی در سطح والیت به منظور حمایت از تطبیق
مؤثر پالیسی ارتباطات عامه؛
 .4پشتیبانی از ایجاد یک ساختار دایمی والیتی که به حیث یک نهاد مشورتی در امور معلومات
عامه و نهاد تطبیقی استراتیژی ارتباطات عامۀ والیتی برای دفتر والی فعالیت کند؛
 .5ارائه و معرفی سیستمهای جدید ارتباطات به منظور تسهیل تطبیق استراتیژی ارتباطات عامۀ
والیتی؛
 .6تشویق مشارکت وسیع مردم ،بهخصوص گروههای آسیبپذیر مانند زنان و جوانان در
استراتیژی ارتباطات عامۀ والیتی.

کمیتۀ ارتباطات عامۀ والیتی مسئولیت مشورهدهی به دفتر والی در امور معلومات عامه و تدوین و
تطبیق سیستم ارتباطات عامۀ والیتی را به عهده خواهد داشت .ریاست این کمیته به عهدۀ رئیس واحد
دومی وزارت اطالعات و فرهنگ خواهد بود .اعضای این کمیته در برگیرندۀ رؤسای واحدهای
کلیدی ،مانند صحت عامه ،احیاء و انکشاف دهات ،امور زنان ،امور مذهبی ،کار و امور اجتماعی،
معارف ،زراعت ،نمایندۀ تعیینشدۀ شورای والیتی از طرف رئیس آن شورا  ،نمایندگان رادیو و
تلویزیون والیتی ،نمایندۀ مطبوعات آزاد و نمایندۀ جامعۀ مدنی خواهد بود .این کمیته بر پروسۀ تدوین
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و تطبیق استراتیژی ارتباطات عامۀ والیتی در والیت و ولسوالی نظارت خواهد کرد و در مورد
تجربیات مثبت ارتباطات عامه معلومات الزم را به همۀ نهادهای ذیربط والیتی انتقال خواهد داد.
استراتیژی ارتباطات عامۀ والیتی ،شرح تفصیلی اهداف و مقاصد ،تحلیل وضعیت فعلی معلومات و
ارتباطات عامه ،شیوه های تطبیق این استراتیژی در سطح والیت ،شرکای پروسۀ تدوین و تطبیق این
استراتیژی و نقش و مسئولیتهای آنان را در بر خواهد داشت .واحد دومی وزارت اطالعات و
فرهنگ پروسۀ تدوین استراتیژی ارتباطات عامۀ والیتی را به کمک اعضای دیگر کمیتۀ ارتباطات
عامۀ والیتی به عهده خواهد داشت .مسئولیت تصویب این استراتیژی به دوش والی خواهد بود ،البته
مشروط بر تأیید شورای والیتی .این استراتیژی اساس پالنهای ساالنۀ ارتباطات عامۀ والیتی را
خواهد ساخت.
کارمندان نهادهای والیتی ،ولسوالی و شاروالیها برای استفاده از شیوهها و تخنیکهای ارتباطات
عامه آموزش خواهند دید .یک متخصص در بخش خدمات سکتوری و تخنیکی دفتر والی ،یک
کارمند همکار شورای والیتی ،یک نماینده از هر واحد دومی در سطح والیت ،یک نماینده از هر
ولسوالی و یک نماینده از شاروالی والیتی در این آموزشها شرکت خواهد کرد .همچنین ،فعاالن
جامعۀ مدنی ،رهبران محلی ،و نمایندگان مطبوعات ،در بخشهای استفاده از تخنیکهای ارتباطات
عامه و شیوههای مؤثر نشر و انتقال پالیسیها و دستاوردهای دولت آموزش خواهند دید .دولت به
منظور شناسایی نیازهای عاجل و امکانات رسیدگی به آنها ،تجهیزات و ظرفیتهای موجود در بخش
ارتباطات و معلومات عامه در سطح والیت را بررسی خواهد کرد.
دولت از تخنیکها و شیوههای ارتباطات عامۀ ذیل در سطح والیت پشتیبانی خواهد کرد:
 کمپاینهای اطالعات و آگاهیدهی؛
 حسابدهی و مشارکت عامه به شمول آگاهیهای مدنی؛
 جلسات عامه و دیدارها از مراکز کار دولتی؛


معلومات مصور در مراکز عامه؛

 استفاده از مطبوعات چاپی و برقی؛
 استفاده از شیوههای مداوم مشارکت و ارتباطات عامه توسط مطبوعات و جامعۀ مدنی ،مانند
میزگردها ،کنفرانسها ،مصاحبهها ،نظرسنجیهای مردمی ،پخش ورقههای معلوماتی ،نصب
بوردهای معلوماتی؛
 پشتیبانی از ایجاد رسانههای جدید دولتی و غیر دولتی چاپی و برقی ،مثل نشر و پخش
هفتهنامهها و ماهنامهها از طرف مقام والیت و شاروالی؛
 ایجاد تیمهای متحرک معلوماتی که کمپاینهای تعلیمی و معلوماتی را در ولسوالیها و
قریهها به راه اندازند؛


چاپ و نشر راپورهای ساالنه توسط شورای والیتی و شاروالی؛



استفاده از تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات و دیزاین صفحۀ انترنت والیتی.

در راستای وصل نمودن دولت با والیات ،ولسوالیها و قریهها تالشهای بیشتری صورت خواهد
گرفت .این کوششها به هدف تضمین نشر و پخش مؤثر معلومات در سرتاسر کشور خواهد بود.
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وجود چنین میکانیزمی ،رابطه میان  34والیت 364 ،ولسوالی و مرکز را تضمین خواهد کرد .به
این منظور ،تمام مراکز والیتی و ولسوالیها دارای سهولت انترنت و دسترسی به آن خواهند بود تا
جریان معلومات میان ولسوالیها ،شاروالیها و والیات و دولت مرکزی تأمین گردد .تمام وزارتها
و دفاتر عالی دولت افغانستان ،صفحههای انترنتی خویش را جهت دسترسی مردم و جامعۀ جهانی به
معلومات در مورد پالیسیها و برنامههای دولتی ،به زبانهای دری ،پشتو و انگلیسی ایجاد خواهند
کرد .صفحات انترنتی دولتی باید دارای میکانیزمهایی باشد که درج نظریات و شکایات را تسهیل
نماید .البته پیشبینی میشود که در آغاز ،به دلیل سطح پایین سواد و دسترسی محدود به انترنت،
شاید تعداد مراجعهکنندگان به صفحات انترنتی محدود باشد.
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متن کامل پالیسی ادارات محلی افغانستان
بنیاد
نداشتن یک پالیسی جامع و فراگیر برای تنظیم امور ادارات محلی ،از مشخصات بارز حکومتداری
محلی در افغانستان به حساب میآید .چارچوب کاری ادارات محلی فاقد یک پالیسی ،استراتیژی یا
اصول اساسی برای ساختارمندساختن وظایف و مسئولیتهای ادارات محلی میباشد.
بنابراین ،ادارات رسمی موجود در سطح محلی دارای ساختار اجرایی یکپارچه و مؤثری که بتواند
نیازهای مردم در سطح محلی را برآورده سازد ،نمیباشند .ادارات محلی متشکل از یک سلسله
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نهادهایی میباشد که وظایف و مسئولیتهای آنان به طور مناسب و روشن تعریفنشده و در اکثر
موارد این نقشها و مسئولیتها با یکدیگر تداخل دارند .روابط بین ادارات والیت ،ولسوالی و قریه
نیز واضح نمیباشد  .همچنین ،روابط این ادارات با دولت و شهروندان افغانستان که این ادارات برای
آنان خدمات عرضه میکنند ،نیز واضح نیست.
نفوذ گروههای مسلح غیر مسئول و قوماندانان در برخی از ساحات محلی همچنان به قوت خود باقی
مانده است .میزان سهمگیری مردم در ادارۀ محلی و ادارۀ شاروالیها محدود بوده و زنان و جوانان
تقریبا ً در مدیریت
ادارات محلی و شاروالیها سهیم نمیباشند .عالوه بر این ،هیچ نوع نمایندگی دموکراتیک در سطح
قریهها ،شاروالیها و ولسوالیها وجود ندارد .هیچ پالیسی یا احکام قانونی مشخص برای سهمگیری
بخش خصوصی در سطح محلی وجود ندارد .بنا بر دالیل فوق ،کیفیت خدماتی که در سطح محلی
عرضه میگردند ،بسیار نازل است .صالحیت ،اختیار و منابع ادارات محلی ناچیز بوده و بنا بر این،
حسابدهی و شفافیت سکتور عامه در سطح محلی ،بسیار محدود است و این ادارات به مردم حسابده
نمیباشند .از این رو ،سطح پاسخگویی ،مؤثریت و کارآیی در ادارات محلی و شاروالی بسیار پایین
میباشد  .از طرف دیگر ،قوانین ادارات محلی مبهم و گنگ بوده و تقسیمات وظایف بین این ادارات
روشن و واضح میباشدنیست .وجود دستاندرکاران مختلف و میکانیزمهای هماهنگی متعدد در سطح
محلی ،بر ابهام و عدم انسجام هر چه بیشتر موضوعات محلی میافزاید .مهمتر اینکه ،جامعۀ مدنی،
بخش خصوصی و ادارات دولتی در سطح محلی دارای ظرفیت پایین میباشند.
با درنظرداشت این وضعیت ،حکومت ،پالیسی ادارات محلی را با هدف رفع نواقص کنونی ادارات
محلی کشور تدوین نموده است .الزم به یادآوری است که هدف نهایی این پالیسی ،طرح یک چارچوب
کاری فراگیر برای ادارات محلی میباشد ،تا بتواند هدف اولیه و اساسی دولت را در سطح محلی
گسترش داده و برآورده سازد .این هدف ،بهبود همهجانبۀ وضعیت زندگی مردم در سطح محلی
میباشد.
اساسات پالیسی ادارات محلی
قانون اساسی افغانستان ،قرارداد افغانستان ( )Afghanistan Compactاستراتیژی انکشاف ملی
افغانستان ،برنامۀ ملی افغانستان برای زنان ،نتایج تحقیقات پیرامون ادارات محلی و تحلیل چارچوب
قانونی فعلی ،اساس این پالیسی را تشکیل میدهند .قانون اساسی افغانستان دارای برخی احکام
پیرامون حکومتداری ملی میباشد .این احکام به ترتیب ذیل است:
مادۀ اول :افغانستان ،دولت جمهورى اسالمی ،مستقل ،واحد و غیر قابل تجزیه میباشد.
مادۀ دوم :دین دولت جمهورى اسالمی افغانستان ،دین مقدس اسالم است.
پیروان سایر ادیان در پیروى از دین و اجراى مراسم دینیشان در حدود احکام قانون آزاد میباشند.
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مادۀ سوم :در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشد.
مادۀ چهارم :حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد ،که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود
آن را اعمال میکند.
مادۀ ششم :دولت به ایجاد یک جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی ،حفظ کرامت انسانی،
حمایت حقوق بشر ،تحقق دموکراسی ،تأمین وحدت ملی ،برابرى بین همه اقوام و قبایل و انکشاف
متوازن در همه مناطق کشور مکلف میباشد.
مادۀ هفتم :دولت منشور ملل متحد ،معاهدات بینالدول ،میثاقهاى بینالمللی که افغانستان به آنها
ملحق شده است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت میکند.
دولت از هر نوع اعمال تروریستی ،کشت و قاچاق مواد مخدر ،تولید و استعمال مسکرات جلوگیرى
میکند.
مادۀ دهم :دولت ،سرمایه گذاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار دانسته،
مطابق به احکام قانون ،تشویق ،حمایت و مصونیت آن را تضمین میکند.
مادۀ هفدهم :دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح ،انکشاف تعلیمات دینی ،تنظیم و بهبود وضع
مساجد ،مدارس و مراکز دینی تدابیر الزم اتخاذ میکند.
مادۀ بیست و دوم :هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است .اتباع افغانستان ،اعم از
زن و مرد ،در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى میباشند.
مادۀ سی و سوم :اتباع افغانستان حق انتخابکردن و انتخابشدن را دارا میباشند .شرایط و طرز
استفاده از این حق توسط قانون تنظیم میگردد.
مادۀ سی و پنجم :اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادى و یا معنوى ،مطابق به
احکام قانون ،جمعیت ها تأسیس نمایند.
اتباع افغانستان حق دارند ،مطابق با احکام قانون ،احزاب سیاسی تشکیل دهند؛ مشروط بر اینکه
مرامنامه و اساسنامه حزب ،مناقض احکام دین مقدس اسالم و نصوص و ارزشهاى مندرج در قانون
اساسی نباشد ،همچنین تشکیالت و منابع مالی حزب علنی باشد ،اهداف و تشکیالت نظامی و
شبهنظامی نداشته باشد ،وابسته به حزب سیاسی یا دیگر منابع خارجی نباشد.
تأسیس و فعالیت حزب بر مبناى قومیت ،سمت ،زبان ،و مذهب فقهی جواز ندارد.
جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل میشود ،بدون موجبات قانونی و حکم محکمۀ
باصالحیت منحل نمیشود.
مادۀ پنجاهم :دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصالحات در سیستم ادارى کشور
تدابیر الزم اتخاذ نماید .اداره ،اجراآت خود را با بیطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی
میسازد.
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اتباع افغانستان حق دسترسی به اطالعات از ادارات دولتی را ،در حدود احکام قانون ،دارا میباشند.
حدود قانونی این حق تا جایی است که صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه وارد نکند.
اتباع افغانستان بر اساس لیاقت و بدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت
پذیرفته میشوند.
مادۀ پنجاه و سوم :دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی براى بازماندگان شهدا و
مفقودین و براى بازتوانی معلولین و معیوبین و سهمگیرى فعال آنان در جامعه ،مطابق به احکام
قانون ،تدابیر الزم اتخاذ میکند.
دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده ،براى کهنساالن ،زنان بیسرپرست ،معیوبین و معلولین و
ایتام بیبضاعت ،مطابق به احکام قانون ،کمک میکند.
مادۀ هفتاد و پنجم :حکومت داراى وظایف ذیل میباشد:
 -7تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصلههاى قطعی محاکم؛
 -7حفظ استقالل ،دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعۀ بینالمللی؛
 -3تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد ادارى؛
 -4ترتیب بودجه ،تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت از دارایی عامه؛
 -5طرح و تطبیق پروگرامهاى انکشافی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادى و تکنالوژیکی؛
 )6ارایۀ گزارش به شوراى ملی در ختم سال مالی در بارۀ امور انجام شده و نیز پروگرامهاى عمده
سال مالی جدید؛
 )6انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر ،از وظایف حکومت دانسته شده
است.
مادۀ یکصد و سی وششم :ادارۀ جمهورى اسالمی افغانستان بر اساس واحدهاى اداره مرکزى و
ادارات محلی ،طبق قانون تنظیم میگردد.
ادارۀ مرکزى به تعدادی واحد ادارى تقسیم میگردد که در رأس هر کدام یک نفر وزیر قرار دارد.
واحد ادارۀ م حلی ،والیت است .تعداد ،ساحه ،اجزا و تشکیالت والیات و ادارات مربوط ،بر اساس
تعداد نفوس ،وضع اجتماعی و اقتصادى و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم میگردد.
مادۀ یکصد و سی و هفتم :حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادى،
اجتماعی و فرهنگی و سهمگیرى هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی ،صالحیتهاى الزم را
مطابق به احکام قانون ،به اداره محلی تفویض میکند.
مادۀ یکصد و سی و هشتم :در هر والیت یک شوراى والیتی تشکیل میشود.
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اعضاى شوراى والیتی ،طبق قانون ،به تناسب نفوس ،از طریق انتخابات آزاد ،عمومی ،سرى و
مستقیم ،از طرف ساکنین والیت براى مدت چهار سال انتخاب میگردند.
شوراى والیتی یک نفر از اعضاى خود را به حیث رئیس انتخاب میکند.
مادۀ یکصد و سی و نهم :شوراى والیتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور والیت ،به
نحوى که در قوانین تصریح میگردد ،سهم گرفته و در مسایل مربوط به والیت مشوره میدهد.
شوراى والیتی وظایف خود را با همکارى ادارۀ محلی اجرا میکند.
مادۀ یکصد و چهلم :براى تنظیم امور و تأمین اشتراک فعال مردم در ادارۀ محلی در ولسوالیها و
قریهها ،مطابق به احکام قانون ،شوراها تشکیل می گردند.
اعضاى این شوراها از طریق انتخابات آزاد ،عمومی ،سرى و مستقیم از طرف ساکنین محل براى
مدت سه سال انتخاب میشوند .سهمگیرى کوچیان در شوراهاى محلی مطابق به احکام قانون تنظیم
میگردد.
مادۀ یکصد و چهل و یکم :براى اداره امور شهرى ،شاروالی تشکیل میشود.
شاروال و اعضاى مجالس شاروالی ،از طریق انتخابات آزاد ،عمومی ،سرى و مستقیم انتخاب
میشوند.
امور مربوط به شاروالیها توسط قانون تنظیم میگردند.
مادۀ یکصد و چهل و دوم :دولت به مقصد تعمیل احکام و تأمین ارزشهاى مندرج این قانون اساسی،
ادارات الزم را تشکیل میدهد.
مادۀ یکصد و پنجاه و ششم :کمیسیون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و
مراجعه به آراء عمومی مردم در کشور ،مطابق به احکام قانون ،تشکیل میگردد.
مقام عالی ریاست جمهوری در تاریخ  76ثور  8( 7386می  )7118حکمی را در بارۀ آغاز روند
تدوین و تدقیق پالیسی ادارات محلی صادر نمود .در این حکم آمده است که کمیتۀ تدوین پالیسی و
کمیتۀ تدقیق و تنظیم پالیسی ،به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادهای محلی و تنظیم پالیسی واحد
اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی و سیستم تشکیالتی واحدهای اداری ،پالیسی ادارات محلی را طرح خواهد
نمود.
حکومت افغانستان تالش میکند تا اصولی را که بر اساس قرارداد افغانستان ملزم به ارتقای آنها
گردیده است ،از طریق پالیسی ادارات محلی توسعه بدهد .اصولی که بر اساس قرارداد افغانستان
مربوط به بخش حکومتداری می شوند ،عبارتاند از:
 احترام به فرهنگ کثرتگرا ،ارزشها و تاریخ افغانستان مبتنی بر دین مبین اسالم؛
 احترام به سنتهای دیرینۀ مردم افغانستان برای سهمگیری و اشتیاق شان به حق مالکیت؛
 ایجاد ظرفیتهای پایدار در میان نهادهای افغان ،اعمار نهادهای مؤثر حکومتی و جامعۀ
مدنی ،با تأکید خاص بر ظرفیت های بشری زنان و مردان بهطور یکسان؛
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 حصول اطمینان از تخصیص متوازن و منصفانۀ منابع داخلی و بین المللی در سراسر
افغانستان برای تأمین آیندۀ با سعادت و مرفه برای مردم؛
 مبارزه با فساد اداری و تأمین شفافیت و حسابدهی در ادارات دولتی.
همچنین ،حکومت افغانستان در قرارداد افغانستان ) )Afghanistan Compactمتعهد گردیده است
که« :ظرفیت خویش را جهت ارائۀ خدمات اساسی به مردم در سرتاسر کشور به طور سریع ارتقا
خواهد بخشید .حکومت ،اشخاص مسلکی با کفایت و قابل اعتماد را در ادارات خدمات ملکی بر
اساس شایستگی استخدام میکند .یک ادارۀ مؤثر ،جوابده و شفاف را در همۀ سطوح حکومت ایجاد
مینماید ،اصالحات قابل ارزیابی را در امر مبارزه با فساد انجام میدهد ،از عدالت و حاکمیت قانون
حمایت میکند و رعایت از حقوق تمام افغانها را تقویت میبخشد.
«حکومت افغانستان به ایجاد نهادهای هماهنگ و کارا در هر والیت اولویت خواهد داد .این نهادها
شامل ادارات ملکی ،پولیس ،زندانها و نهادهای عدلی میباشند .این نهادها دارای چارچوبهای
مناسب قانونی و طرزالعمل های استخدام مأمورین آموزشدیده ،معاشات کافی ،منابع زیربنایی الزم و
ظرفیتهای نظارت خواهند بود.
«حکومت افغانستان و جامعۀ بین المللی تعهد خود را نسبت به حمایت و ارتقای حقوقی که در قانون
اساسی و قوانین رایج بینالمللی ،از جمله میثاق های بینالمللی حقوق بشر و دیگر معاهدات امضا و
از جانب افغانستان نیز پیشبینی شده ،مجددا ً ابراز مینمایند».
حکومت مطابق به استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در رابطه با استراتیژی سکتور حکومتداری
مکلف به انجام موارد ذیل است:








حکومتداری خوب از طریق ایجاد و تقویت ادارات دولتی در مرکز و والیات برای فراهم
آوردن شفافیت ،مشارکت ملی ،حسابدهی ،مؤثریت ،کارآیی ،تسلسل ،مساوات و برابری
زن و مرد بر اساس اصول مسلم توافق عامه ،دموکراسی و حاکمیت قانون در سطح مرکزی
و محلی؛
دستیابی به پیشرفتها و بهبودیهای قابل اندازهگیری و ملموس در عرضۀ خدمات عامه و
حفظ حقوق انسانی تمام شهروندان کشور ،از طریق سهمگیری مردم در ادارۀ کشور؛
ایجاد یک ادارۀ عامۀ مدرن ،پاسخده ،آزاد و دموکراتیک ،مبتنی بر اصول برابری جنسیتی،
شفاف و حسابده ،با داشتن ظرفیت عرضۀ خدمات مناسب که توان ادارۀ منابع عامه به طور
مؤثر و کارآمد را در راستای عرضه خدمات بهتر به نحو عادالنه داشته باشد؛
از بین بردن تبعیض علیه زنان ،انکشاف نیروی انسانی آنان و بهبود سهمگیری و رهبری
زنان در راستای تضمین مشارکت کامل و برابرشان در همۀ ابعاد زندگی در افغانستان؛
ایجاد یک جامعۀ فراگیر و همهشمول که در آن حقوق انسانی تمام اتباع کشور به رسمیت
شناخته شده ،حفاظت ،احترام و توسعه یابد؛
از بین بردن فساد در سکتورهای عامه و خصوصی در راستای بهبود مؤثریت ،شفافیت و
حسابدهی دولت و ایجاد نمودن یک محیط مساعد برای سرمایهگذاری.

اسناد فوقالذکر مبنای پالیسی ادارات محلی بوده و اهدافی را که پالیسی ادارات محلی باید به آنها
دست یابد ،مشخص میکنند.
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اهداف
هدف از طرح پالیسی ادارات محلی رفع خالءها و نقاط ضعف موجود در چارچوب کنونی ادارات
محلی و طرح یک دیدگاه جامع برای دستیابی به اهداف ذیل میباشد:
 .7تطبیق احکام قانون اساسی بر ادارات محلی؛
 .7ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادهای محلی،
 .3پیشرفت همزمان در بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی؛
 .4ایجاد سیستم تشکیالتی واحدهای اداری؛
 .5عملی ساختن تعهدات حکومت و ریاستجمهوری مطابق به استراتیژی سکتور
حکومتداری ،ادارۀ عامه و حقوق بشر؛
 .6تطبیق تعهدات ادارۀ مستقل ارگانهای محلی که در چارچوب استراتیژی و پالن کاری آن
تسجیل یافته است.
حکومتداری خوب در سطح محلی سبب نهادینه سازی موارد آتی میگردد:
 شفافیت؛
 حسابدهی به مردم؛
 سهمگیری مردم ،به خصوص زنان و جوانان ،جامعۀ مدنی و بخش خصوصی؛
 دموکراسی؛
 مؤثریت و کارایی؛
 تساوی فراگیر؛
 عدالت جنسیتی؛
 همخوانی برنامهها و قوانین؛
 ایجاد یک سیستم مبتنی بر قانون در سطح تمام ادارات دولتی؛
 بهبود عرضۀ خدمات عامه؛
 تقویت انکشاف محلی؛
 کاهش فقر؛

نزدیکتر ساختن تصمیمگیری به مردم و حسابده ساختن تصمیمگیران به مردم
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عرضۀ خدمات زمانی میتواند به وجه احسن ،مؤثر و مفید صورت گیرد که این خدمات از طریق
نزدیکترین نهادها برای مردم عرضه گردند .این امر متضمن حسابده ساختن تصمیمگیرندگان در
مقابل مردم میباشد .حکومت وظایف و مسئولیتهای مربوطه را به ادارات مختلف دولتی بر اساس
اصل عرضۀ بهترین خدمات از طریق نزدیکترین ادارات به شهروندان تفویض و واگذار خواهد
کرد.
دورنمای پالیسی
ادارات مؤثر محلی در افغانستان با چالش مهمی مواجه است که عبارتاند از :نبود یک چارچوب
واضح و منسجم پالیسی و چارچوب حقوقی ادارۀ محلی که متضمن فراهم آوری شفافیت ،سهمگیری،
حسابده ی ،مؤثریت و کارآیی در سطح ادارات محلی .این امر منجر به پیچیدگی و ابهام در وظایف
و مسئولیتهای ادارات والیت ،ولسوالی و قریه با یکدیگر و نیز روابط مبهم این ادارات با مرکز
گردیده است.
با اینکه قوانینی پیرامون وضاحت و روشن نمودن وظایف برخی از ادارات محلی ،به شمول وظایف
والیها ،ولسوال ها و شوراهای والیتی و نیز روابط آنها با یکدیگر وجود دارند ،نتوانستهاند وظایف
این ادارات را به طور مطلوب روشن سازند تا به این وسیله سبب تقویت اصول حکومتداری خوب
گردند .بخشی از این ناکارآیی ناشی از این امر است که این قوانین به طور انتزاعی و بدون در
نظرداشت مکلفیتهای این ادارات طرح گردیدهاند و با یک ساختار که ادارات محلی را قادر به
دستیابی به اهداف متذکره کنند ،سازگار نمیباشند .همچنین ،این قوانین نمیتوانند سبب تقویت و عملی
ساختن اصول قرارداد افغانستان ( )Afghanistan Compactشوند.
این قوانین دارای پیوند الزم با یکدیگر نمیباشند؛ آنها فقط به گونهای با هم مرتبط میباشند که از
طریق آن بتوانند یک پیوند را با مرکز فراهم سازند .یکی از مشخصههای مشترک این قوانین ،آن
است که حاوی احکامی هستند که متضمن حسابدهی به باال ،یعنی مرکز و مقام رئیس جمهوری
می باشند .ولی این قوانین دارای هیچ شرایطی پیرامون ملزمسازی یا حتی تشویق این ادارات به
حسابدهی به مردم نمیباشند؛ در این قوانین ،هیچ احکامی پیرامون این امر که مردم یا نمایندگان
آنان میتوانند ادارات محلی را حسابده سازند ،وجود ندارد .از آنجایی که این قوانین ،ادارات محلی
را ملزم به حسابدهی به مردم نمیکنند  ،در نتیجه این ادارات به مردم جوابده نمیشوند.
همچنین بین آنچه که مطابق قانون باید در سطح محلی اجراآت صورت بگیرد ،با آنچه که در عمل
توسط این ادارات اجرا میگردد ،تفاوت و تناقض وجود دارد.
افغانستان یکی از کشورهای دارای متمرکزترین نظامهای حکومتی در دنیاست .به عبارت دیگر ،این
کشور از نظر سیاسی ،مالی و اداری دارای سیستم متمرکز میباشد .در نتیجه ،تمام تصامیم بودجوی
و تقرر کارمندان در کابل صورت می گیرد و ریاستهای سکتوری والیتی و دفاتر والیها در واقع
دارای هیچ بودجۀ اختیاری نبوده و به طور محدود نظریات آنان در پالنگذاریپالنگذاریهای والیتی
درج و گنجانیده میشود .اجراآت مستقیم رسمی و صالحیت بودجوی برای عرضۀ اکثر خدمات در
والیات توسط وزارتهای سکتوری شدیدا ً متمرکز ،صورت میگیرد .این ساختار شدیدا ً متمرکز
حکومتی ،سبب عدم جوابدهی ادارات دولتی به نیازهای مردم و جلوگیری از عرضۀ خدمات مناسب
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به آنان میگردد .تفویض صالحیت به ادارات محلی ،در صورتی که با دقت پالنگذاری و به طور
مؤثر تطبیق و به طور شایسته مدیریت گردد ،میتواند منجر به تغییرات و بهبودهای قابل مالحظه
در تأمین رفاه مردم در سراسر کشور شود.
در این بخش ،وظایف و مسئولیتهای فعلی نهادهای حکومتداری محلی-که برخی از آنها ایجاد
گردیده و برخی دیگر بر اساس قانون اساسی باید ایجاد گردند  -تشریح شده است .همچنین در این
بخش نقاط قوت و ضعف وظایف فعلی نهادهای متذکره و نیز روابط آنها با دیگر ادارات محلی مورد
بحث قرار گرفته است .در سطح والیت ،این امر شامل دفاتر والیها ،شوراهای والیتی ،مجالس
اداری والیتی و نیز کمیتههای انکشافی والیت میگردد .در سطح ولسوالی این ادارات شامل دفاتر
ولسوالها و شوراهای ولسوالی میگردد .در سطح قریهها این نهادها شامل شوراهای قریه و
شوراهای انکشافی قریه میگردد .بحث مختصری پیرامون جامعۀ مدنی در افغانستان ،وضعیت فعلی
سیستم مالی ادارات محلی و نیز عرضۀ خدمات در سطح محلی در این بخش صورت گرفته است.
شما میتوانید نظریات رؤسای پالیسی وزارتهای مختلف سکتوری را که در نشستهای روند تدوین
پالیسی ادارات محلی اشتراک نموده بودند ،در فصل  ،8بخش  ،5تحت عنوان «تحلیل کار گروهی»
مطالعه نمایید.
ادارۀ والیت
والی
وظایف ،مسئولیتها و الیحۀ وظایف رسمی والیها در قانون ادارات محلی مشخص گردیده است .در
عین حال ،ارزش احکام مواد قانون ادارات محلی که وظایف و مسئولیتهای والیها بر اساس احکام
آنها تبیین گردیدهاند ،محدود میباشد؛ زیرا الیحه وظایف والیها ،فقط یک لیست طویل از
فعالیتهایی را که والیها در آنها دخیل میباشند ،ارائه نموده ،ولی شرح دقیق وظایف و
مسئولیتهای والیها را بیان نکرده است .چنین لیست طویلی ،در واقع ،سبب ابهام در نقشی میگردد
که والی باید ایفا نماید .در احکام این قانون ،وظایف والیها به طور معنیدار دستهبندی نشدهاند .مزید
7
بر تمام نواقص برشمردهشده ،برخی از وظایف والیها کامالً منسوخ شدهاند.

 .1وظایف و صالحیتهای والی مطابق ماده  11قانون ادارات محلی:















رهبری اداره و شعبات تحت اثر مطابق احکام قانون.
تأمین امنیت منطقه و صیانت از حقوق اتباع مطابق احکام قانون.
رعایت اصل تساوی حقوق اتباع ،مطابق احکام قانون.
تحکیم وحدت ملی و رفع خصومتهای قومی و منطقوی.
جلب همکاری ادارات ،مؤسسات و تصدیهای شامل ساحۀ والیت در فراهمآوری تسهیالت جهت انجام امور مفید اجتماعی.
تنظیم روابط مثبت و فعال بین سایر ادارات ذیربط.
تدویر مجالس تربیوی و مجالس علمی (سمینارها ،کنفرانسها) و سایر جلسات فرهنگی و سهمگیری در آن.
فروش امالک دولتی و خرید امالک برای دولت ،مطابق به احکام قانون.
تجلیل مراسم مذهبی و تاریخی مطابق با مقررات شرعی.
تطبیق طرح "پالن" های منظور شده ادارات ،تصدی ها و مؤسسات دولتی شامل ساحه والیت و فراهم آوری تسهیالت در این زمینه.
ارائه پیشنهاد از طریق ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به شورای وزیران در مورد ایجاد و تعدیل واحدهای اداری محلی.
دعوت مجلس اداری والیت در صورت لزوم.
اعطای پاداش و تأدیب کارکنان در حدود صالحیت ،طبق احکام قانون.
قبول احترام قطعات عسکری در مراسم رسمی که توسط قوماندانان قطعه تقدیم میشود ،مطابق شریعت.
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والیها رؤسای قوۀ اجرائیه در سطح محلی هستند و از این رو احکام و دستورهای صادره از مرکز
را به ادارات محلی ابالغ میکنند .والیها به طور رسمی وظیفۀ ایجاد هماهنگی بین ادارات والیت را
داشته و دارای برخی مسئولیتهای اداری نیز میباشند .آنان وظایف خویش را در راستای ایجاد
هماهنگی بین ادارات محلی ،بیشتر از طریق مجلس اداری والیتی یا کمیتههای انکشافی والیتی ،اجرا
میکنند .با آنکه مجالس اداری والیتی از نظر تعداد اعضا و وظایف در والیات مختلف با یکدیگر
فرق دارند ،ولی هر مجلس اداری در کل به حیث یک مرکز مدیریت انجام وظیفه میکند .والی نیز
از طریق آن به طور قابل مالحظهای باالی فعالیتهای ریاستهای سکتوری وزارتها در والیت
اعمال نفوذ میکند .در عین حال ،والیها در رأس کمیتههای انکشافی والیتی قرار دارند که وظیفۀ
ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباطات بین ریاستهای سکتوری ،شوراهای والیتی و تیمهای بازسازی
والیتی را به عهده دارند .ساختار ،وظایف و کیفیت عملکرد کمیتههای انکشافی والیتی نیز در والیات
مختلف با یکدیگر متفاوتندمیباشد .کمیتههای انکشافی والیت ،با همکاری دیگر ادارات والیت ،وظیفه
پالنگذاری طرحهای والیتی را به عهده دارند .والیها بر اساس قانون ادارات محلی باید ،حداقل ماه
یک بار ،با مسئوالن ریاستهای سکتوری والیتی تشکیل جلسه بدهند .مجالس اداری والیتی و
کمیتههای انکشافی والیت در حال حاضر به والیها در انجام این فعالیتها کمک میکنند.
































اتخاذ تدابیر عاجل در زمینۀ سفر بری عمومی ،به منظور سرعت عمل و تأمین اهداف دولت.
منظوری اجرای مصارف بودجوی تأدیات نقدی ،پیشنهادات تعدیالت بودجوی و انتقاالت مجرایی اسناد قراردادها و اجارههای دولت در حدود صالحیت ،مطابق با احکام قانون.
تعیین هیأت خریداری ،معاینه و مناقصه در حدود صالحیت مطابق با احکام قانون.
امر تهیه و خریداری اشیای مورد ضرورت ادارات ،مؤسسات و تصدیهای شامل ساحه والیت مطابق اسناد تقنینی مربوطه.
نظارت (کنترول) و مراقبت از مصارف بودجوی ادارات و مؤسسات تحت اثر و حراست از بانکها و خزائن.
تحصیل مالیات قانونی محصوالت شهری ،باقیات نقدی و جنسی و تصفیهحسابات مربوط به آن توسط شعبات مربوطه مطابق به احکام قانون در روشنی احکام شریعت.
تعمیم و تطبیق اوزان و مقایسات سیستم متریک.
نظارت بر قیمتهای مواد ارتزاقی و استهالکی از طریق شاروالی مربوطه.
مراقبت از امور بندرهای کشور در حوزه والیت.
تطبیق طرح (پالن) تهیه و خریداری غله ،انتقال و توزیع مواد ارتزاقی.
تطبیق برنامههای معارف و بذل مساعدت در این زمینه.
جلب همکاری مردم و مؤسسات در تأسیس مدارس علمی و عرفانی ،کتابخانهها و سایر مراکز فرهنگی و تطبیق برنامههای انکشافی و عرفانی در ساحۀ مربوطه.
جلب همکاری مردم و مؤسسات در ایجاد بازار(مارکیت)های عمده و پرچون مطابق طرحهای شهری.
جلب همکاری مردم و مؤسسات در مورد حفظ محیط زیست و جنگالت.
حفظ و مراقبت سرکها در ساحه والیت توسط شعبات مربوطه.
نظارت و مراقبت از امور ساختمانی تعمیرات ادارات و مؤسسات دولتی.
پیشنهاد تعدیل در نقشههای شهری بر اساس ضرورت.
اصالح و انکشاف شبکههای مخابراتی ،فعال نگهداشتن آنها و تسریع امور پوسته رسانی و مخابرات.
جلوگیری از فروش ادویه تقلبی و طبابت اشخاص غیر مسلکی در ساحه والیت.
ارائه پیشنهاد الزم به مقامات ذیصالح حین بروز مشکالت صحی و شیوع امراض ساری و ساحه والیت.
نظارت و مراقبت از معادن و جلوگیری از استخراج و تجارت غیرقانونی مواد معدنی.
جلوگیری زرع تریاک ،چرس و سایر بوته های مخدره با همکاری مؤظفین مربوطه مطابق با قانون مبارزه علیه مواد مخدر.
نظارت بر حفظ و نگهداشت اموال و زمین های دولتی ،جنگالت ،علفچرها ،منابع آب و سایر ثروت های طبیعی و استفاده معقول از آنها.
تثبیت علفچرها از طریق اداره زراعت و مالداری با درنظرداشت ضرورت اهالی مطابق با مقررات شرعی.
جلب توجه وزارتهای سکتوری در طرح و تهیه پالنهای انکشافی محل.
جلب توجه وزارت اقتصاد در ارتباط با طرح پروژه های کوچک و زودرس منطقوی که از لحاظ ضرورت و احتیاج مردم ایجاب فوریت را میکند.
مساعدت در تهیه معلومات و ارقام احصائیوی در حوزۀ والیت و تشویق اهالی در ارایۀ معلومات مؤثق احصائیوی به گروپهای موظف.
همکاری در تأمین تولید محصوالت باکیفیت و افزایش مثمریت آن.
مساعدت به علماء و روحانیون در انجام امور محوله و همکاری در حفظ ،مراقبت ،ترمیم و اعمار مساجد و سایر اماکن متبرکه.
فراهمآوری تسهیالت برای تکمیل اسناد پاسپورت حجاح و زائرین 1سایر اماکن متبرکه.
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والیها به طور رسمی به مقام ریاست جمهوری و ادارۀ مستقل ارگانهای محلی پاسخده میباشند .در
حکم تأسیس ادارۀ مستقل ارگانهای محلی آمده است که« :این ادارۀ جدید مسئولیت نظارت بر امور
مربوط به والیها ،ولسوالها و دفاتر آنان و نیز امور شاروالیها را (به استثنای شاروالی کابل) به
عهده داشته و از کارکردهای خود به مقام ریاست جمهوری گزارشدهنده میباشد» .والی ،به حیث
یک مقام سیاسی که توسط مقام ریاست جمهوری تعیین میگردد ،به طور مستقیم ،به مقام ریاست
جمهوری حسابده میباشد .از آنجایی که هیچ حکم رسمی در زمینۀ حسابدهساختن والی در مقابل
مردم وجود ندارد ،این نوع روابط ممکن است سبب تأکید بیش از حد بر اهمیت قوۀ اجرائیه به جای
تمرکز بر نیازهای شهروندان والیات مربوطه گردد .با آنکه قانون شوراهای والیتی در این اواخر
تعدیل گردیده تا صالحیتهای الزم به شوراهای والیتی داده شود تا آنها بتوانند والیها را در قبال
عملکردشان به مردم حسابده بسازند ،ولی هیچ مدرک و شواهدی که شوراهای والیتی موفق به
چنین کاری شده باشند ،یا نشانهای از بهبود برقراری ارتباطات بین مردم و حکومت در سطح محلی،
مشاهده نشده است.
والیها دارای صالحیت مستقیم باالی ولسوالها بوده .صالحیت والیها باالی ولسوالها سبب تقویت
« تسلط روابط » میگردد.
روابط بین والیها و پولیس به طور خاص مبهم میباشد .در مادۀ چهار قانون پولیس آمده است:
«پولیس وظایف خود را در مرکز ،تحت رهبری وزیر امور داخله و در والیت ها و ولسوالی ها،
تحت اوامر والی یا ولسوال مربوطه انجام میدهد» .دوگانگی در این قانون زمینۀ این سؤال را
فراهم میسازد که میزان صالحیت واقعی که والیها باالی پولیس دارند و باید اعمال نمایند ،تا چه
اندازه میباشد .بر اساس هدایت وزارت امور داخله والیها از دادن هدایت در امور «تاکتیکی و
اوپراتیفی» به پولیس منع گردیده است .والیها مسئول انتقال فرمانهای اجرایی به پولیس میباشند،
که این امر خود بر ابهام مربوط به روابط بین والیها و پولیس می افزاید.

نهادهای حکومتی در والیت
چارچوب کاری فعلی ریاستهای سکتوری بسیار ناکارآمد است .با اینکه اکثر وزارتهای سکتوری
در والیت ها حضور دارند ،ریاست های سکتوری دارای ساختار حکومتداری مرکزمحور و نیز
ساختار عرضۀ خدمات متمرکز میباشند .ریاستهای سکتوری دارای صالحیت اندکی در زمینۀ
برنامهریزی یا بودجهسازی در والیات میباشند .این ساختار منجر به این شده که وزارتها صالحیت
اجراآت را در مرکز در قبضۀ خود داشته باشند؛ در حالی که این امر میتواند در سطح محلی با
کارآیی بیشتری صورت گیرد.
منابعی که به ریاستهای سکتوری داده میشود ،بر اساس برآورد نیازهای والیتی که توسط ریاست
سکتوری صورت گرفته باشد ،عرضه نمیگردند .و حتی این منابع بر اساس برآورد نیازهای والیت
که توسط ادارات والیت صورت گرفته باشد نیز عرضه نمیگردند .ریاستهای سکتوری و
وزارتها ،تخصیصات ربعوار خود را که از طریق بودجه وزارتهای مربوطه تعیین گردیده است،
دریافت میکنند و دارای هیچ نوع صالحیت برای تغییر نوع مصارف آنها نیست و باید صرفا ً در
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زمینههایی که از طریق مرکز تعیین گردیده است به مصرف برسانند .مصرف سرانۀ وزارتها در
سرتاسر والیتها با یکدیگر بسیار تفاوت دارد .وزارت مالیه ،طرح ابتکاری بودجهسازی والیتی را
معرفی نموده که هدف آن افزایش نقش ریاستهای سکتوری در تصمیمگیری نسبت به وزارتها
میباشد.

تعیینات رتبهها و بستهای  0تا 3
منظوری تقررات و انفصال بستها و رتبههای  5و  6کارمندان ملکی در سطح والیت ،بعد از
شناسایی و انتخاب توسط کمیتۀ بررسی تقرریهای والیت ،بر اساس اصل شایستهساالری و پروسۀ
تقرر رقابتی ،از صالحیتهای والی خواهد بود.
منظوری تقرر و انفصال بستهای  3و  4واحدهای دومی والیتها از صالحیتهای وزارتهای
مربوطه میباشد .والیها صالحیت رد مقرریهایی را که به طور قانونمند ،براساس روند رقابت
آزاد و اصل شایستهساالری از سوی وزارتهای مربوطه صورت میگیرد ،ندارند و همچنان
وزارتها خارج از روند رقابت آزاد کسی را در والیتها مقرر کرده نمیتوانند.
منظوری تمام بستهای  ،6 ،6 ،5و  8در سطح والیت از صالحیت والی و بستهای 3و  4دفاتر
اداری والیت از صالحیتهای ادارۀ مستقل ارگانهای محلی میباشد.
منظوری تقررات و انفصال بستها و رتبههای  6تا  8کارمندان ملکی در سطح ولسوالی ،بعد از
شناسایی و انتخاب توسط کمیتۀ تقررات ولسوالی ،بر اساس اصل شایستهساالری و پروسۀ تقرر
رقابتی ،از صالحیتهای ولسوال خواهد بود.
با اینکه شورای والیتی نقش حسابده ساختن ادارات والیتی دارند  ،وظایفشان محدود به جمعآوری
معلومات پیرامون فعالیتهای ریاستهای سکتوری در والیتها میگردد .شوراهای والیتی دارای
قدرت اجرایی در مورد معلوماتی که از این ریاستها گردآوردهاند ،نمیباشند .عالوه بر این ،در
قانون شوراهای والیتی ذکر گردیده است که« :یکی از وظایف اساسی شوراهای والیتی کسب
معلومات پیرامون اجراآت ادارات والیت و بخشهای تابعۀ آنان و ارائۀ گزارش کتبی به مقام ریاست
جمهوری و شورای ملی میباشد»؛ ولی در این قانون در صورتی که ریاستهای سکتوری و
بخشهای تابعۀ آنان حاضر به ارائۀ معلومات خواستهشده به شورای والیتی نگردند ،هیچ تدبیری
برای مقابله با این موضوع در نظر گرفته نشده است.

کمیتۀ انکشافی والیت
کمیتههای انکشافی والیتی با حکم مقام ریاست جمهوری در سال  7115ایجاد گردیدند .نقش اصلی
کمیتههای انکشافی والیتی عبارت است از )7 :ایجاد هماهنگی میان فعالیتهای ریاستهای سکتوری
وزارتها )7 ،تدوین پالنهای انکشافی والیتی )3 ،تقویت هماهنگی میان تمویلکنندگان )4 ،نظارت
بر تطبیق پروژههای انکشافی )5 ،ارتقای ظرفیت اداری والیت و بهسازی عرضۀ خدمات عمومی.
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مثل بسیاری از دیگر ساختارهای والیتی ،نقشها و وظایف کمیتههای انکشافی والیتی نیز در والیت-
های مختلف با یکدیگر فرق دارند .مجلس اداری والیتی و کمیتۀ انکشافی والیتی تنها نهادهایی
میباشند که می توان از طریق آنها پالنگذاری سرتاسری والیتی و ایجاد هماهنگیهای الزم را در
سطح والیت انجام داد .با اینکه کمیتههای انکشافی والیتی ،یک میکانیزم اساسی برای ایجاد هماهنگی
جهت فعالیتهای انکشافی و پالنگذاری در سطح والیت میباشند ،ولی چون رابطۀ قوی بین
کمیتههای انکشافی والیتی و روند بودجهسازی وجود ندارد ،فعالیتهای آنان تأثیر چندانی باالی آنچه
که عمالً در والیت صورت میگیرد ،نداشته است.
متمرکزسازی تمام تصامیم بودجوی در کابل تمام تالشها را برای درج نظریات والیت در
پالنگذاری انکشافی توسط شوراهای والیتی و کمیتههای انکشافی والیتی تحت الشعاع قرار داده
است .عرصۀ برنامۀ آزمایشی بودجهسازی والیتی شدیدا ً محدود بوده است ،زیرا این بودجه محدود به
بودجه سازی وزارتی با مشورۀ کمیته های انکشافی والیتی میباشد.
در زمینۀ نظارت و بررسی نیز بین وظایف کمیتههای انکشافی والیت و شوراهای والیتی تداخل
وظیفوی وجود دارد .عالوه بر آن ،نحوۀ ارتباط کمیتههای انکشافی با شوراهای والیتی مشخص
نمیباشد.
به طور خالصه میتوان چنین نتیجهگیری کرد که کمیتههای انکشافی والیتی که سکرتریت آنها توسط
ریاستهای والیتی وزارت اقتصاد صورت گرفته و تحت ریاست مقام والیت یا نمایندۀ مقام والیت
قرار دارند ،وظیفۀ هماهنگی و برقراری ارتباطات با ریاستهای سکتوری در والیت ،شورای
والیتی ،مؤسسات غیر دولتی ،سازمانهای بینالمللی و تیمهای بازسازی والیتی را به عهده دارند.
وظیفۀ آنها پالنگذاری در سطح والیت به شمول طرح بودجۀ والیتی میباشد .وظیفۀ کمیتههای
انکشافی والیت تصویب پالنهای انکشافی ،استراتیژیهای سرمایهگذاری خصوصی و عامه و
نظارت بر فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر میباشد .امکان بالقوۀ تداخل وظیفوی بین وظایف
کمیته های انکشافی والیت و شوراهای والیتی وجود دارد و نحوۀ عضویت و مؤثریت کلی این
کمیتهها در سراسر کشور یکسان نمیباشد .کمیتههای انکشافی والیتی شدیدا ً به والی وابسته بوده و
نقش آنان در امور پالنگذاری و بودجهسازی فراتر از سطح هماهنگی ،نامشخص مانده است .روند
پالنگذاری با روند بودجهسازی به علت متمرکز بودن آن پیوند نیافته است.

مجلس اداری والیت
مجلس اداری والیت  45سال پیش ،در تاریخ  78دسمبر سال  7664میالدی ،تأسیس شد .هدف از
تأسیس این مجلس ایجاد یک میکانیزم هماهنگی بین ریاست های سکتوری برای والیها بود .بر
اساس قانون ایجاد مجالس اداری ،ترکیب اعضای مجالس اداری عبارتاند از :والی ،معاون والی،
مستوفی ،قومندان امنیۀ والیت ،څارنواالن و رؤسای نهادهای حکومت در ادارات .مجالس اداری
والیت در هر هفته یک بار تشکیل جلسه میدهند .جلسه در صورتی دایر میگردد که حداقل نصف
اعضای مجلس اداری بتوانند در جلسه شرکت کنند .تصامیم با رأی اکثریت ( )51+7اعضا اتخاذ
میگردد و در صورتی که آراء مساوی باشد ،تصمیم نهایی با رئیس جلسه میباشدخواهد بود .امور
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سکرتریتی مجالس اداری والیت توسط بخش اداری دفتر مقام والیت تنظیم میگردد .مجلس اداری
والیت وظایف خود را براساس قوانین نافذه انجام میدهد .این وظایف عبارت اند از :اجاره دادن و
فروختن زمینهای دولتی ،تقسیم بدهیهای دولت به اقساط ،لغو قراردادهایی که مطابق شرایط قانونی
صورت نگرفتهاند و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات ریاستهای سکتوری ،در صورتی که
رئیسهای این ریاستها چنین موضوعاتی را مطرح نمایند.

شورای والیتی
مادۀ  738قانون اساسی حکم میکند که در هر والیت ،یک شورای والیتی ایجاد گردد .این شورا
یگانه نهاد انتخابی در سطح والیت میباشد که می تواند بر اجراآت ادارات حکومتی نظارت داشته
باشد .در عین حال ،نبود وضاحت در زمینۀ نقش شوراهای والیتی همچنان باقی میماند .حتی
صالحیت انجام آن وظایف شورای والیتی ،که در قانون به طور واضح مشخص گردیدهاند ،نیز،
هنوز به این شوراها داده نشده است .علیرغم آنچه در باال بدان اشاره گردید ،در قانون اساسی آمده
است که شوراهای والیتی باید وظایف خود را در همکاری با ادارۀ والیت انجام دهند .لحنی که در
قانون شوراهای والیتی به کار رفته است ،در بردارندۀ احکام الزم در مورد تأمین همکاری ادارات
دیگر والیت با این شوراها نمیباشد .شوراهای والیتی ،بر اساس مکلفیتهای خود ،باید خدمات
نظارتی و مشورتی در سطح والیت عرضه نمایند ،ولی قانون شوراهای والیتی صالحیت الزم را به
این شوراها ،جهت اطمینان از همکاری والی و یا ریاست های سکتوری وزارتهای سکتوری ،نداده
است .در مادۀ  4فقرۀ  7قانون شوراهای والیتی آمده است که "این شوراها مشوره با ساکنین والیت
را از طریق جلسات مشورتی عمومی ،حداقل هر سه ماه یک بار ،و با مسئولین ادارات مربوط،
حداقل هر ماه یک بار ،دایر خواهند نمود .و نیز این شوراها ،حداقل در هر ماه ،یک بار با والی و
ادارات والیت تشکیل جلسه خواهند داد ".درعین حال ،این احکام ،والی یا مقامات محلی را در برابر
شورای والیتی حسابده نساخته است .به عبارت دیگر ،قانونا ً مکلف به در نظر گرفتن نظریات
شورای والیتی نگردانیده است .همزمان با آن ،مادۀ  78قانون شوراهای والیتی ،واحدهای دومی
وزارتهای سکتوری و دیگر ادارات دولتی در سطح محلی را ،ملزم به ارائۀ معلوماتی کرده که
شوراهای والیتی از این ادارات درخواست کرده است .درخواست ولی هیچ میکانیزم ویژهای را ،در
صورت عدم ارائۀ معلومات خواستهشده از این ادارات ،در نظر نگرفته است .در نتیجه این احکام
غیر قابل تطبیق بوده و شورای والیتی را از انجام وظایف نظارتی آن بازداشته است.
در مادۀ  7قانون شوراهای والیتی آمده است« :شورای والیتی ،به حیث یک مجمع انتخابی ،به هدف
ایجاد ساختاری که مشارکت و سهمگیری مردم و نهادهای جامعۀ مدنی را با ادارات دولتی در سطح
والیت تأمین کند و ادارات والیتی را در امور مربوطه مشوره دهد ،فعالیت میکند» .بدون داشتن
احکامی که شورا بتواند والی یا ادارات والیتی را حسابده سازد ،داشتن چنین نقش نظارتی یا
مشارکتی ،در عمل دارای مفهوم و اهمیت چندانی نمیباشد .مزید بر آن ،چگونگی به کارگیری
صالحیت نظارتی توسط شورای والیتی ،که منجر به بهبود اجراآت آن در این نقش گردد ،نیز مهم
تلقی میگردد.
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این قانون آن قدر مبهم است که نمیتواند شورای والیتی را قادر به انجام مکلفیت قانونی آن ،یعنی
«تعیین اهداف انکشافی دولت در والیتها» کند .برای کمک به شوراهای والیتی ،که بتوانند نقش
خویش را در پالنگذاری به نحو شایسته انجام دهند ،الزم است که این امر به طور واضح در قانون
شوراهای والیتی تعریف گردد .در فقرۀ « »4مادۀ « »4قانون شوراهای والیتی فقط به «ارائۀ
مشوره در مورد طرح پالن انکشافی والیت و پالن پیشبینیشده قبل از پیشنهاد به حکومت »،اشاره
شده است .در قانون شوراهای والیتی در این مورد که این شوراها چگونه باید در این روند
پالنگذاری دخیل باشند ،توضیح داده نشده است .در حال حاضر تداخل کاری در بین وظایف
کمیته های انکشافی والیت و شوراهای والیتی وجود دارد .بر اساس حکم شماره  4776ریاست
جمهوری ،والیها باید در زمینۀ طرح ،سازماندهی و تطبیق برنامههای والیتی ،اقدامات الزم را با
همکاری شوراهای والیتی اتخاذ نمایند ،ولی بدون داشتن میکانیزمهای تطبیقی الزم ،شوراهای والیتی
به سهولت منزوی خواهند شد.
ابهام در مورد دریافت وجوه تمویلی برای اجراآت روزمره می تواند ،به طور بالقوه ،هرنوع
صالحیت شوراهای والیتی را تحت الشعاع قرار دهد .مطابق مادۀ  76قانون شوراهای والیتی «امور
اداری و خدماتی شورا از طرف والیت مربوطه تهیه و تنظیم میگردد» .در این قانون مشخص نشده
است که والیت چگونه این امور را تهیه و تنظیم خواهد نمود .شوراهای والیتی در زمینۀ مصارف
اجرایی خویش وابسته به والیها میباشند .شوراهای والیتی در امور بودجوی و مسائل مربوط به
تعیینات کارمندان خویش از ادارۀ والیتی ،که باید آنها را نظارت نمایند ،مستقل نیستند .از این رو،
شوراهای والیتی برای انجام وظایف روزانۀ خود با کمبود منابع مواجه میباشند.
نبود یک چارچوب جامع و فراگیر برای نهاد شورای والیتی یک ضعف عمده محسوب میشود .این
امر منجر به آن شده که شهروندان کشور نتوانند صدای خود را ،آن گونه که باید ،از طریق مجراهای
حکومتی به گوش مقامات ذیربط برسانند.
یکی از وظایف اساسی شوراهای والیتی ایجاد هماهنگی و همکاری مردم و جامعۀ مدنی با ادارۀ
والیت میباشد .در عین حال ،این سوال که آیا این شوراها به نحو شایسته از موکلین خود نمایندگی
می توانند یا نه ،به قوت خود باقی ماندهاست .ارتباطات بین شوراهای والیتی و شهروندانی که
اعضای این شوراها را انتخاب نمودهاند ،به طور محدود باقی مانده است .عالوه بر این ،سیستم
انتخاباتی رأی واحد غیر قابل انتقال چندحوزهای ،متضمن حضور نمایندگان تمام ولسوالیها در
شورای والیتی نمیباشد .انتخابات شوراهای والیتی بر اساس رأی واحد غیر قابل انتقال میگردد
استوار است .در این انتخابات سراسر والیت ،حوزۀ انتخاباتی نمایندگان محسوب میشود .در این
سیستم هیچ تضمینی برای اینکه در شورای والیتی نمایندگان تمام ولسوالیها حضور داشته باشند،
وجود ندارد .اعضای فعلی شوراهای والیتی ،به تناسب کل جمعیت والیت ،از تعداد کمی نمایندگی
میکنند .این نمایندگان اغلب از مردم منطقۀ خود نمایندگی میکنند و نمایندۀ کل والیتی که حوزۀ
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رسمی انتخاباتی آنان میباشد ،نیستند .بین اعضای شوراهای والیتی و موکلینی که باشندگان ولسوالی-
7
های غیر از ولسوالی منطقۀ خود این نمایندگان میباشد ،رابطۀ ضعیفی وجود دارد.
بهطور خالصه میتوان نتیجهگیری نمود که شوراهای والیتی باید به مردم حسابده باشند ،زیرا
اعضای این شورا توسط مردم انتخاب میشوند .شوراهای والیتی به مردم جوابده میباشند ،زیرا این
شوراها نهادهای انتخابی هستند .نقش فعلی آنان عبارت است از اشتراک در طرح و برنامهریزی،
نظارت و ارزیابی دیگر ادارات والیتی ،سهمگیری در حل منازعات و اختالفات ،زدودن عنعنات
منافی با قانون و شریعت و معیارهای حقوق بشر ،حفظ محیط زیست و کاهش فعالیتهای غیر
مشروع در زمینۀ مواد مخدر.
ابهام در روابط بین شوراهای والیتی ،کمیتههای انکشاف والیتی و دفاتر والیها کامالً ملموس و
مشهود میباشد .این نهادها در زمینۀ هزینههای عملیاتی (معاشات و )...متکی به والی میباشند.
بودجه و تقرر کارمندان شوراهای والیتی ،مستقل از ادارات والیتی نمیباشد؛ در حالی که این ادارات
توسط همین افراد باید نظارت گردند .این نهادها دارای منابع کافی برای انجام امور و کارهای یومیۀ
خود نیستند .قانون فعلی متضمن همکاری بخش اداری والیت با شوراهای والیتی نمیباشد ،زیرا در
قانون فعلی ،بخش اداری در زمینۀ ملزمسازی بخش اداری و نهادهای مجری قانون جهت اشتراک در
جلسات شوراهای والیتی و ارائه معلومات به این شورا ،هیچ نوع تعهدی ندارد .هیچ میکانیزم
مشخصی در زمینۀ درج پیشنهادات شوراهای والیتی در روند برنامهریزی والیتی وجود ندارد.
شوراهای والیتی نمی توانند ،آن گونه که الزم است ،بخش اداری والیت را حسابده بسازند و از آنان
در امور مختلف جواب بخواهند.
موضوعات حلناشدۀ زیادی پیرامون شوراهای والیتی وجود دارد ،از قبیل منابعی که در اختیار آنان
قرار دارد ،و این که آنها به طور مؤثر از موکلین خود نمایندگی میکنند یا خیر و این که روابط آنها
با ادارۀ والیت و ادارات پالنگذاری والیت چگونه است.
شوراهای والیتی میتوانند نقش اساسی را در نمایندگی از موکلین خود ،سهمگیری در پالنگذاری
انکشافی ،نظارت بر فعالیتهای ادارات والیت و حسابده ساختن آنان در قبال عملکردهایشان ایفا
نمایند .در صورتی که ،قانون فعلی شوراهای والیتی چنین صالحیت و قدرتی را در اختیار آنها قرار
نداده است.

محاکم
محاکم ،مطابق به قانون اساسی و قانون تشکیالت و صالحیت قوۀ قضائیه در والیات ایجاد میگردند.
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ادارۀ ولسوالی
ولسوالی در حال حاضر پایینترین سطح ادارۀ رسمی شناختهشده در افغانستان میباشد.
ولسوالی شامل ولسوال و تعدادی از واحدهای سومی وزارتهای سکتوری میباشد .در عین
قوماندانی امنیه ،څارنوالی و محکمۀ ابتدائیه ولسوالی نیز در تشکیل ادارۀ ولسوالی وجود
علیرغم حضور اداره و حکومتداری رسمی در سطح ولسوالی ،یک چارچوب واحد
حکومتداری در این سطح وجود ندارد.

ادارۀ
حال،
دارد.
برای

ولسوالها
پست ولسوال پست خدمات ملکی میباشد .به اساس حکم شماره ( )7773مورخ ()7388/77/76
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان ،معاون والی و ولسوال ،از طریق کمیسیون اصالحات اداری
توسط مکانیزم شفاف ،رقابتی و مبتنی بر اصل شایستهساالری استخدام میگردد.
ولسوال نه تنها نمایندۀ قوۀ اجرائیه در سطح ولسوالی ،بلکه نمایندۀ اول دولت در سطح ولسوالی نیز
میباشد؛ زیرا دولت پایینتر از سطح ولسوالی ،ادارۀ دیگری ندارد .از این رو ولسوالها نقش مهمی
در زمینۀ رویه با شهروندان ایفا میکنند .ولسوالها ممکن است مستقیما ً عرایض را از شهروندان
دریافت و حل و فصل نمایند یا به مقامات ذیربط ارجاع دهند.
ولسوالها به طور رسمی به مقام والیت گزارشدهنده میباشند ،ولی دوری ولسوالیها سبب
محدودیت در ارتباطات ولسوالها با والیها میگردد .چنین چالشهایی ممکن است سبب پیچیدگی
هرنوع تالش در راستای حسابدهساختن ولسوالها گردد.
مطابق فقرۀ « »7مادۀ « »4قانون ادارات محلی ،بین صالحیتهای ولسوالها و والیها هیچ تفاوتی
وجود ندارد ،ولی در عمل ،ولسوالها دارای صالحیتهای بسیار محدود نسبت به والی میباشند .این
در حالی است که ولسوال شخص اول در سطح ادارۀ ولسوالی میباشد .ولسوالها دارای تعدادی
وظایف اداری به شمول ثبت ملکی تولدها ،وفاتها و ازدواجها می باشند .با اینکه ولسوالها به طور
مستقیم باالی قوماندانی امنیۀ ولسوالی دارای صالحیت نمیباشند ،در اغلب موارد نقش برجستهای در
مسائل و موضوعات امنیتی ایفا میکنند.
ولسوال ها اغلب قادرند از طریق روابط خود در امور ولسوالی اعمال نفوذ نمایند .بخشی از این امر
ناشی از قوت روابط شخصی ولسوالها نسبت به صالحیتهای رسمی آنان میشود ،که با تکیه به
آن ،می توانند باالی فعالیتهای مختلف در سطح ولسوالی خود اعمال نفوذ کنند .ولسوالها نقش مهمی
در حل منازعات و تشکیل جلسه با بزرگان محلی در راستای حل موضوعات محلی ایفا میکنند .در
اکثر ولسوالیها ممکن است ولسوال با اشتراک ادارات تابعه ،شوراهایی را برای مشوره در بارۀ
موضوعات محلی یا انتقال اوامر به نهادهای مربوطه ایجاد نماید.
ولسوالی ،در حال حاضر ،پایینترین سطح رسمی شناخته شدۀ اداره در افغانستان میباشد و ولسوال
نقش هماهنگ کننده بین ارگانهای مختلف در سطح ولسوالی را ایفا مینماید .ولسوال بلندترین مقام
دولتی در سطح ولسوالی به حساب می آید .نقش غیر رسمی ولسوال شامل حل منازعات و دیگر
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مشکالت ،بر اساس روابط با مقامات والیت و منفذین سنتی میباشد .ولسوالها دارای شوراهای
مشورتی نیمهرسمی با ملکها ،اربابها و قریهداران میباشند که نقش خاص خود را در ولسوالی ایفا
میکنند .نقش ولسوال با نقش والی دارای برخی مشترکات میباشد .ولسوال علیرغم صالحیتهای
رسمی محدودی که در سطح ولسوالی دارد ،شخص بسیار مهم تلقی گردیده و نقش تعیینکنندهای در
سطح ادارۀ ولسوالی ایفا میکند .وی عالوه بر انجام وظایف اداری ،نظیر ثبت تولدها ،وفاتها و
ازدواجها ،نقش قابل مالحظهای در حل منازعات محلی و تعیین محل حل و فصل منازعات ،تدویر
جلسات سنتی برای بحث و تبادل نظر باالی موضوعات محلی و دریافت عرایض از باشندگان
ولسوالی را نیز به عهده دارد .ولسوال نقش سیاسی مهمی را در حفظ روابط حکومتداری در سطح
ولسوالی ایفا میکند .ولسوال در حقیقت اولین نقطۀ تماس ادارۀ محلی با مردم به حساب میآید.
ولسوال ،به مثابۀ رابط بین جامعه و دولت در سطح ولسوالی ،میتواند در مورد هر عریضهای که به
اولین نهاد رسمی دولتی میرسد ،تصامیم مقتضی اتخاذ نماید 3.با اطمینان از دسترسی مردم به
ولسوال ،وی تأثیر زیادی بر نحوۀ برخورد و رویۀ دولت با مردم دارد .ولسوال با کنترول زمان و
چگونگی رسیدگی دولت و نهادهای غیردولتی به مشکالت ،منازعات محلی ،تولید و قاچاق مواد
مخدر و اعمال نفوذ شدید بر موارد فوق ،نقشی به مراتب فراتر از دامنۀ صالحیتهای رسمی خویش
ایفا میکند .از مصادیق اعمال نفوذ ولسوال این است که او افراد ذیدخل در این امور را خود تعیین
میکند .طبق دیدگاهی که وجود دارد ،ولسوال میتواند به منابع دسترسی پیدا کند و از طریق مبادرت
به فساد ،روی امور مختلف اعمال نفوذ نماید .افرادی که در این پست ایفای وظیفه مینمایند ،به
تناوب تبدیل میشوند .تعیین ،تبدیل و جابجایی ولسوالها از طریق قوۀ اجرائیه صورت می گیرد.
البته متنفذین محلی نیز در این امر بی نقش نیستند.
ولسوالها نقش تعیینکنندهای در حل منازعات ایفا میکنند .این امر ناشی از تمایل مردم به حل
منازعات از طریق ساختارهای عنعنوی میباشد .ولسوال می تواند تعیین کند که یک شکایت برای
حل و فصل ،دوباره به مردم  -ساختارهای سنتی مردمی -ارجاع گردد ،یا توسط خود وی حل شود،
یا اینکه به مراجعی نظیر پولیس ،څارنوالی و محکمه سپرده شود .در حل منازعات ،تعامالت زیاد
بین ساختارها و نهادهای سنتی و رسمی دولتی وجود دارد .این تعامالت از طریق ولسوال صورت
میگیرد .در حال حاضر ،دسترسی بهتر مردم به خدمات پولیس ،څارنوالی و محکمه بستگی تام به
نفوذ ولسوالها دارد.

شورای ولسوالی
با اینکه این نهاد در قانون اساسی پیشبینی شده ،هنوز ایجاد نگردیده است .طبق احکام قانون اساسی،
این شوراها مکلفاند که « فعالیتهای مردمی را سازماندهی نموده و فرصت سهمگیری فعال آنان را
در امور ادارۀ محلی فراهم نمایند» .قرار است که انتخابات شوراهای ولسوالی هر سه سال یک بار،
سری و مستقیم برگزار شود .بر مبنای مادۀ « »84قانون اساسی کشور «از بین
به شکل آزادّ ،
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اعضاى شوراهاى ولسوالیهاى هر والیت ،یک نفر ،به انتخاب شوراهاى مربوطه ،به مدت سه سال،
به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب میگردد».

نهادهای حکومتی در ولسوالی
با توجه به برخی از عوامل ،وزارتهای داخله ،احیاء و انکشاف دهات ،معارف ،زراعت ،آبیاری
و مالداری از جمله وزارتهایی میباشند که حضوری گسترده در سطح ولسوالی دارند .با این حال،
واحدهای سومی این وزارتها دارای مسئولیتهای تطبیقی اندک بوده و در زمینۀ تصمیمگیری دارای
استقالل عمل نمیباشند .در ولسوالیهایی که واحدهای سومی وزارتهای معارف یا صحت عامه
وجود ندارند ،پرسونل مکاتب در قریهها و کارمندان کلینیکهای صحی مستقیما ً گزارش فعالیتهای
خود را به واحدهای دومی این وزارتها در والیت ارائه میکنند .در حال حاضر هماهنگی چندانی
بین واحدهای سومی وزارتهای سکتوری در سطح ولسوالی وجود ندارد.

اسمبلی انکشافی ولسوالی
اسمبلیهای انکشافی ولسوالی به عنوان بخشی از برنامۀ ملی انکشاف ساحوی وزارت احیاء و
انکشاف دهات ایجاد گردیدند .در ولسوالیهایی که اسمبلیهای انکشافی ولسوالی وجود دارند ،مجالس
اداری ولسوالی مرکب از رئیسها و معاونین رئیسهای اسمبلیها میباشند .در ولسوالیهایی که
اسمبلیهای انکشافی ولسوالی وجود ندارند ،سران غیر انتخابی محل در انتخابات مجالس اداری رأی
میدهند و اعضای آن را انتخاب میکنند .از این رو ،انتخابات مجالس اداری ولسوالی به طور کامل
دموکراتیک نمیباشند.
وظایف اساسی اسمبلیهای انکشافی ولسوالی ،مطابق به رهنمودهای وزارت احیاء و انکشاف دهات
در زمینۀ ایجاد اسمبلیهای انکشافی ولسوالی و پالنگذاری جامع انکشاف دهات ،عبارتاند از :کمک
به ولسوالی در راستای پالنگذاری ،مدیریت ،تطبیق پالنها و نظارت بر پیشرفت آنها ،ارزیابی و
بسیج منابع در سطح ولسوالی .اسمبلیهای انکشافی ولسوالی دارای سلسله مسئولیتهای پالنگذاری،
انسجام و مشورتی میباشند .مسئولیتهای این اسمبلیها شامل شناسایی اولویتهای ولسوالی و
استراتیژیهایی میباشد که منافع اجتماعات و قریهها را در روند پالنگذاری و رهبری پالنهای
انکشاف ولسوالی بازتاب بدهند .همچنین ،در الیحۀ وظایف اسمبلیهای انکشافی ولسوالی آمده است
که آنها مسئول ایجاد هماهنگی مؤثر بین تمام مؤسسات ،برنامهها و پروژههای انکشافی در سطح
محلی میباشند .با توجه به این مطلب ،توقع میرود که این نهادها در امور طرحریزی ،بسیج منابع،
تطبیق ،نظارت و ارزیابی پروژههای انکشافی در سطح ولسوالی ،کمک و همکاری نمایند.
ادارۀ قریه
ملکها ،قریهداران یا اربابان ،هم نمایندگان عرفی قریهها نزد دولت محسوب می شوند و هم اشخاص
منتخب مردم برای حل معضالت آنان میباشند .این شکل غیر رسمی حکومتداری قریهای ،در
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سراسر کشور بسیار با یکدیگر متفاوت میباشد .برخی از ولسوالها ملک را نماینده دولت در سطح
قریه میدانند .در عین حال ،هیچ نوع صالحیت داده شده به ملکها رسمی تلقی نمیگردد.

شورای قریه
با اینکه دولت ،مطابق قانون اساسی کشور ،مکلف به ایجاد شوراهای قریه گردیده تا «فعالیتهای
مردم در سطح قریه را سازماندهی و فرصتهای مناسب را برای سهمگیری فعال آنان در امور
محلی فراهم سازد »،هنوز انتخابات این نهادها را برگزار نکرده است.

شورای انکشافی قریه
وزارت احیاء و انکشاف دهات روند ایجاد شوراهای انکشافی قریه را ،به مثابۀ بخشی از برنامۀ
همبستگی ملی ،در سال  7113آغاز نمود .دو هدف عمدۀ برنامۀ همبستگی ملی افغانستان عبارتاند
از:
 )7عرضۀ پروژههای انکشافی محلی
 )7بهبود و تقویت ادارۀ قریه .شوراهای انکشافی قریه مبلغ شصتهزار دالر امریکایی را صرف
تمویل برنامههای محلی برای امور زیربنایی یا انکشاف منابع بشری نمودهاند.
در طول دو سال اول فعالیتهای برنامۀ همبستگی ملی ،وزارت احیاء و انکشاف دهات توانست ده
هزار و چهارصد شورای انکشافی قریه را ایجاد نماید .این وزارت فعالیتهای این برنامه را ،در
سال سوم ایجاد این برنامه وسعت بخشید و تعداد شش هزار و نهصد شورای انکشافی دیگر را نیز
ایجاد نمود که تعداد مجموع شوراهای انکشافی ،فقط در طی سال سوم ،از مرز هفده هزار شورا
گذشت .شوراهای انکشافی قریه در حال حاضر بیشتر از نیمی از دهات افغانستان را تحت پوشش
قرار دادهاند.
شوراهای انکشافی قریه مسئولیت طرح پالنهای انکشافی قریه را به عهده دارند .این پالنها ترکیبی
از پروژههایی میباشند که توسط مردم محل اولویتبندی گردیدهاند .شوراهای انکشافی قریه وجوه
اعطایی جهت کمک به تطبیق پروژههای مربوطه را از طریق برنامۀ همبستگی ملی دریافت می
دارند .در عین حال ،وجوه اعطایی برنامۀ همبستگی ملی فقط یک بار پرداخت میگردد و هیچ تمویل
مستمر دیگری برای این شوراها از طرف این وزارت وجود ندارد و خود مسئول وجهیابی میباشند.
برنامۀ همبستگی ملی ،مردم را در زمینۀ انتخاب پروژههای مورد نظر در سطح قریه و سهمگیری
آنان در تطبیق این پروژهها تشویق و ترغیب میکند .برنامۀ همبستگی ملی دارای مجموعهای از
معیارهای پیشرفته پیرامون شیوههای تطبیق مردمی پروژهها میباشد .نوع پروژههایی که توسط این
برنامه در سطح قریههای کشور تطبیق گردیدهاند ،متفاوت میباشد .پروژه های برنامه همبستگی ملی
افغانستان توسط مؤسسات غیردولتی تطبیق میگردد .برنامۀ همبستگی ملی اوالً یک ابتکار انکشافی
محلی به حساب میآید و ثانیا ً یک ابتکار حکومتداری در سطح قریه میباشد .سلسله انتخابات
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مختلف که منجر به ساختارهای فعلی شوراهای انکشافی قریه گردیدهاند ،در سراسر والیات افغانستان
صورت گرفته است .در اکثر قضایا ،همکاران تسهیلکننده این برنامه ،طرزالعملهای انتخابات را به
نحوی تنظیم نمودهاند که زمینۀ سهمگیری زنان در این شوراها فراهم گردد .در زمینۀ انتخاب اعضای
رهبری شوراهای انکشافی تفاوت های زیادی وجود دارد.
شوراهای انکشافی قریه توانستهاند تغییرات قابل مالحظهای را در انکشاف منابع قابلدسترس در
سطح قریهها و در جاهایی که این منابع به پروژههای موفق انکشافی قریه تبدیل گردند ،به وجود
بیاورند .پذیرش و مشروعیت این برنامه و دولت در سطح قریهها ،بر اثر فعالیتهای برنامۀ
همبستگی ملی گسترش یافته است .شوراهای انکشافی قریه نهادهای مردمی در سطح محل میباشند.
تطبیق بسیاری از مراحل برنامۀ همبستگی ملی به اشکال مختلف صورت گرفته است ،مثل ترکیب
شوراهای انکشافی قریه و قالببندی آن ،توسعۀ شوراهای انکشافی محل و عرضۀ فعالیتهای خارج
از انتخاب پروژه و تطبیق آن میگردد 6.بسیاری از اعضای شوراهای انکشافی قریه ادعا میکنند که
در دیگر کارکردهای دولتی ،نظیر حل اختالفات مردم ،دخیل میباشند ،در حالی که این اجراآت کلی
نیست و در صورتی که چنان موضوعی رخ دهد ،معموالً از طریق ترکیب با ساختارهای سنتی و
دخیلسازی افراد ،که نوعی صالحیت ترکیبی را تشکیل می دهد ،حل میگردد .سهمگیری حقیقی و
بایسته زنان در انکشاف شوراهای انکشافی قریه و وظایف ادارۀ محل با مشکالتی مواجه میباشد.
میتوان گفت که میزان سهمگیری زنان بستگی به تسهیل شرایط سهمگیری آنها دارد .در عین حال،
سهم گیری آنان منحصر و محدود به وظایف ادارۀ اجتماع یا مسائل مربوط به حکومتداری محل
میگردد و در انتخاب پروژهها دخیل نمیباشد.
بسیاری از مردم ابراز داشتهاند که از شوراهای انکشافی قریه برای مقاصدی فراتر از برنامهریزی
استفاده نمودهاند .شوراهای انکشافی قریه ،به طور مکرر ،در امور سازماندهی حشر سهم فعال
داشتهاند .برخی دیگر از شوراهای انکشافی قریه در فعالیتهای تنظیم امور آمادگی و مقابله با
حوادث سهم فعال گرفتهاند و تعدادی دیگر در ایجاد فرصتهای شغلی برای گروههای آسیبپذیر و
جمعآوری پول برای خانوادههای بیبضاعت همکاری نمودهاند.
شوراهای انکشافی قریه سهم بارزی را در زمینۀ رفاه مردم و اجتماعات محل در سراسر کشور ایفا
نموده و تالشهای بیوقفهای ،در راستای کمک به سهمگیری مردم در شناسایی و تشخیص
اولویتهای انکشافی آنان ،انجام داده اند.
برای حفظ جایگاه شوراهای انکشافی قریه به مثابۀ نهادهای حاکمیت محلی ،وزارت احیاء و انکشاف
دهات طرزالعملی را تهیه نموده که مبنایی را برای تداوم کار و فعالیت این شوراها در آینده فراهم
میآورد .طرزالعمل یادشده ،در نوامبر سال  ،7116توسط مقام عالی ریاست جمهوری به امضا
رسید .این طرزالعمل یک رهنمود اداری برای فعالیتهای وزارت احیاء و انکشاف دهات بوده و
برای وزارتهای دیگر الزامآور نمیباشد .این طرزالعمل نقش شوراهای انکشافی قریه را توسعه داده
و وظایف هماهنگی و اداری بیشتری ،فراتر از گسترۀ اصلی فعالیتهایشان را به آنها محول نموده
.1

نیکسون ،همیش ،تغییر در سطح حکومتداری محلی ،شورای انکشافی قریه در افغانستان ،مرکز تحقیق و ارزیابی افغانستان ،پرسشنامه مرکز تحقیق و ارزیابی افغانستان.
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است .در طرزالعمل شوراهای انکشافی قریه موضوعات حساس و مهمی ،از قبیل اینکه آیا این
شوراها نهادهای جامعۀ مدنی یا نهادهای ادارۀ محلی میباشند ،بیپاسخ مانده است .همچنین ،این
سوال که شوراهای انکشافی قریه فعالیتها و وظایف خود را با شوراهای قریه و نیز ولسوالها و
شوراهای ولسوالی چگونه هماهنگ خواهند نمود ،نیز مبهم مانده است .عالوه بر این ،نقش حل
منازعات قریه که به شوراهای انکشافی قریه سپرده شده است ،نیز مبهم میباشد.
در عین حال ،سؤاالتی پیرامون ظرفیت شوراهای انکشافی قریه در سراسر کشور مطرح میباشد.
همچنین ،سؤاالتی نظیر اینکه "ظرفیت شوراهای انکشافی قریه برای انجام فعالیتهای حکومتداری
چگونه باید ارتقا یابد و برای تداوم اکثریت این شوراها ،در صورت ادامهنیافتن برنامۀ همبستگی
ملی ،به چه چیز ها و منابعی نیاز است" ،بیپاسخ ماندهاند.
مخالفتهایی در برابر شوراهای انکشافی قریه از طرف ساختارهای سنتی قدرت ،نظیر ملک ها،
شوراهای عرفی و نیز ولسوالها وجود داشته است.
ادارات غیر رسمی حکومتداری در سطح قریه
ملک ،ارباب ،قریهدار
این افراد مسئول برقراری ارتباطات بین مردم و دولت میباشند .آنان در راستای حل و فصل
منازعات و حفظ منابع و جایدادهای عامۀ قریه فعالیت میکنند" .ملک" یا "قریهدار" ،اساسا ً حلقۀ
وصل بین مردم و ادارۀ ولسوالی میباشد .ملک دارای نقش مسلط در قریه بوده و صالحیت و جایگاه
خاص خود را در سطح قریه دارد .وظایف ،حوزۀ انتخاب و روش تعیین ملک ،در بخش های مختلف
کشور ،بسیار متفاوت میباشد .نقش ملک ها نسبت به دیگر نهادهای قریه بسیار تفاوت دارد .در
برخی نقاط کشور این نهاد کامالً از بین رفته است؛ ولی در نقاط دیگر ،ملکهای قریه هنوز هم نقش
خود را ،به حیث یک شخص محوری در سطح محل ،حفظ نمودهاند .ملکها پل ارتباطی بین مردم و
ادارۀ ولسوالی میباشند .آنها با اشتراک در جرگهها ،ثبت تولدها ،ازدواجها ،و حاضر ساختن
خانوادهها در مراسم عقد نکاح و ...فعالیت میکنند .ملکها یا توسط مردم قریه انتخاب میشوند و یا
این مقام را به طور خانوادگی به ارث بردهاند .ملکهای جدید با اجماع سران خانوادههای قریه
انتخاب می شوند .میزان نفوذ ملک نیز بسیار متفاوت میباشد .ملک تنها میتواند با یک اجتماع و یا
یک بخش کوچک قریه در ارتباط باشد .در برخی حوزهها و ناحیهها ،یک سیستم پذیرفتهشدۀ ناحیهها
یا حوزههای فرعی به نام "منطقه" وجود دارد که هریک دارای تعداد مشخصی ملک میباشد .ملکها
برای پستی که احراز نمودهاند و فعالیتهایی که انجام میدهند ،هیچ نوع حمایت مالی از مردم یا
دولت دریافت نمیکنند .در برخی از والیات عبارت "ارباب" مشخص کنندۀ اشخاص بانفوذ در
اجتماعات محلی میباشد .اربابها چنین نفوذی را از مجرای مالکیت بر زمین به دست میآورند.
سازماندهی و تنظیم امور حکومتداری در سطح قریه در نقاط مختلف کشور فرق دارد.

خان
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"خان" کسی است که زمین زیادی دارد و منابع اجتماع را کنترول میکند .خان زمینۀ کار برای
کارگران قریه را فراهم مینماید و همچنین ،زمین زراعتی در اختیار دهقانان قرار میدهد و در حل
منازعات و اختالفات به مردم قریه کمک میکند.

ریشسفید ،ملک گذر ،کالنتر
رهبران اجتماع عموما ً از طبقۀ ذکور و گروپهای قبیلوی اند ،که به نام "ریشسفید" از آنها یاد
میگردد.

میراب
مسئول کنترول آب کانالهای عمومی میباشد و مسئول مراقبت از این کانالها به عهدۀ اوست.

علما و مالامامان
رهبران مذهبی که وظیفۀ امامت جماعت و ارائۀ خطبه به مردم را به عهده دارند و دارای صالحیت
قضاوت در زمینۀ امور اخالقی میباشند .همچنین آنان در حل منازعات ،از منظر قوانین شرع ،نیز
با مردم همکاری میکنند.

تعیین والی و ولسوال
تجربه کشورهای مختلف در حال گذار از کشمکشها و بحرانها نشان میدهد ،وقتی رهبری این
کشورها وسایل و سیستمهای مدیریتی مناسب ،شفاف و حسابده را ایجاد و آنها را به طور عادالنه و
درست اجرا کردهاند ،اجزای کلیدی و اساسی صلح و انکشاف پایدار ،بیشتر قابل حصول و دستیابی
گردیده است .از این طریق مشروعیت دولت و اعتماد مردم نسبت به آن به دست می آید .حکومت
افغانستان برای رسیدن به این هدف الزم است سیستمها و ابزارهای مدیریتی الزم را برای تعیین
والیها و ولسوالها طرح نماید .تعیین والیها بر اساس اصل شایستهساالری یکی از الزمههای
تشویق و تأمین صلح پایدار در کشور به حساب میآید.
پالیسی و قوانین فعلی در زمینۀ تعیینات والیها و ولسوالها تا حد زیادی واضح میباشد .مطابق با
قرارداد لندن و احکم شماره  ،7477صادره در  76سپتمبر  2008مقام ریاست جمهوری ،مبنی بر
ایجاد یک میکانیزم مشورتی برای تعیینات مقامات عالیرتبۀ دولتی ،این مقامات قبل از تعیین باید
مورد بررسی قرار گیرند .با آنکه وضاحت قانونی در مورد نحوۀ تعیینات مقامات ارشد دولتی وجود
دارد ،پروسۀ طرحشده در مورد تعیینات والیها و ولسوالها مراعات و پیگیری نشده است.
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بر اساس "قرارداد افغانستان" که در جنوری سال  7116میالدی روی آن توافق صورت گرفت« ،در
خالل  6ماه یک میکانیزم برای تعیینات شفاف ملی ایجاد خواهد گردید (تا آگست )7116و طی 77
ماه این میکانیزم تطبیق خواهد شد(.الی فبروری  ،)7116و تا  74ماه ،به طور کامل ،برای تعیینات
تمام بستهای عالی مرکزی و قضایی و نیز برای تعیینات والیها ،قوماندانان امنیه ،ولسوالها و
رئیسهای امنیت ملی در سطح والیت به اجرا در خواهد آمد ».هدف از ایجاد میکانیزم تعیینات ملی،
داشتن یک میکانیزم بررسی و ارزیابی تمام تعیینات پست های عالی دولتی و اجرای اصل
شایستهساالری در این تعیینات میباشد.
مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ،در پاسخ به قرارداد افغانستان ،حکمی را در سپتمبر
 7116برای ایجاد یک میکانیزم مشورتی برای تعیینات پستهای عالی دولتی صادر نمود .در مادۀ
« »4این حکم آمده است« :پستهای ارشد تحت این حکم ،شامل والیها ،معینان وزارتها،
قوماندانان امنیه ،رییسهای امنیت در سطح والیت و اعضای کمیسیون مستقل اصالحات اداری و
خدمات ملکی ،از طریق بورد عالی تعیینات برای افراد عالیرتبه ،و معاون والی و ولسوال از طریق
بورد تعیینات مستقل خدمات کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی تعیین گردند».
مطابق حکم مقام ریاست جمهوری ،بورد عالی تعیینات ملی مکلف میباشد که نظریات خود را در
بارۀ هر یک از کاندیداهای پستهای ارشد ملکی ،که در باال به آنها اشاره شد( ،والیها ،معینان
وزارتها ،قوماندانان امنیه ،رئیسهای امنیت در سطح والیت ،اعضای کمیسیون مستقل اصالحات
اداری و خدمات ملکی) به طورکتبی به مقام ریاست جمهوری ارائه نمایند.
مقام ریاست جمهوری ،در عقرب  ، 7386حکمی را امضا کرد (حکم شماره  )7766که بعد از آن
به جای کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در زمینۀ
تعیینات معاونین والیها و ولسوالها با مقام ریاست جمهوری کار خواهد نمود.
درعین حال ،مقام ریاست جمهوری حمل  7386حکم شماره  666را در بارۀ طرزالعمل کاری بورد
عالی تعیینات ملی صادر نمود .بر اساس این طرزالعمل کاری ،بورد عالی تعیینات ملی مسئول
بررسی کاندیداهای پست والیها و ولسوالها میباشد .در مادۀ اول این طرزالعمل کاری آمده است:
« این حکم به منظور حمایت مؤثر از ادارۀ ملکی و بهبود ظرفیت کاری در سطح رهبری وزارتها
و ادارات دولتی ،ایجاد شفافیت در استخدام و رعایت اصل سپردن کار به کاردان انفاذ یافته است».
باالخره ،مقام ریاست جمهوری ،در ماه حوت  ،7388حکم شماره  7773را در بارۀ تبدیلی پست
معاون والی و ولسوال به پست های خدمات ملکی صادر نمود .به اساس این حکم ،ولسوال از طریق
کمیسیون اصالحات اداری توسط مکانیزم شفاف ،رقابتی و مبتنی بر اصل شایسهساالری استخدام
میگردد.
پولیس ملی افغانستان
امنیت یکی از پیششرطهای الزم برای انکشاف میباشد .حاکمیت نظم و قانون فضای الزم را برای
حصول صلح و انکشاف در گسترۀ وسیعتر آن فراهم میآورد .از این رو ،داشتن یک نیروی پولیس
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قوی و با انگیزه ،برای تقویت امور حکومتداری در کشور یک امر الزم میباشد .پولیس ملی
افغانستان اولین نقطۀ اتصال حکومت با مردم در والیات میباشد .با آنکه در راستای تطبیق
اصالحات در وزارت داخله و بخش پولیس طی دو سال گذشته پیشرفت جریان داشته است ،موانع
متعددی از جمله فساد ،در مقابل تطبیق اصالحات در این وزارت هنوز هم وجود دارد .یکی از موانع
اساسی در برابر تطبیق اصالحات در بخش پولیس ،عدم تقویت ،کارآیی و حسابدهی پولیس ملی
است که منجر به این شده که حکومت جمهوری اسالمی افغانستان نتواند به گسترش حاکمیت قانون،
رشد اقتصادی ،ثبات سرتاسری و مشروعیت دست یابد.
برای اصالح بسیاری از مشکالتی که در بخش پولیس وجود دارد ،روند تطبیق رتبهها و معاشات در
اوایل سال  7384آغاز گردید .اهداف عمدۀ این اصالحات عبارت اند از:
 .7اصالح ساختار پستهای عالی ،از طریق کاهش تعداد پستهای عالی؛
 .7نهادینهسازی یک روند برای امتحان و انتخاب افسران پولیس ،بر اساس اصل
شایستهساالری ،به جای انتخاب بر اساس روابط شخصی و حزبی و یا از راه های غیر
مشروع دیگر؛
 .3افزایش معاشات برای تسهیل و زمینهسازی برای استخدام و حفظ کارمندان و کاهش فساد.
مهمترین بخش اصالحات رتبهها و معاشات ایجاد روندی برای تقرر افسران پولیس برای کاهش تعداد
زیادی از بستهای عالی بود .تطبیق روند اصالحات رتبهها و معاشات از اوایل سال  7384شروع
و در اواسط سال  7386به پایان رسید.
یکی از موانع جدی فراروی تطبیق اصالحات پولیس ،اطمینانیافتن از این امر است که تعیینات و
ترفیعات به طور درست و بر اساس شایستهساالری صورت گیرد و از آن عدول نگردد.
تا سال  7384میان وزارت امور داخله و جامعۀ بینالمللی نسبت به ارائۀ آموزشهای بیشتر و تجهیز
نیروهای پولیس ،که تحت اصالحات قرار نگرفته بود ،اجماع و درک بهتری به وجود آمد .از آن
زمان تا کنون منابع و توجه بیشتری به اصالح اداری و اصالح پولیس معطوف گردیده است.
اصالحات اداری شامل موارد آتی میباشد:
.7
.7
.3
.4
.5

ایجاد  5قوماندانی ساحوی پولیس بر اساس مدل ساختار ساحوی اردوی ملی افغانستان؛
بررسی سلسلهمراتب قومنده برای شاملسازی مراکز فرماندهی ساحوی؛
تجدید توازن بین قوای پولیس و سوق نیروهای پولیس بیشتر به مناطق جنوب کشور ،برای
کمک به عملیات مقابله با ناآرامیها؛
حذف برخی از نیروهای پولیس (پولیس شاهراه افغانستان و پولیس ضد حوادث و ایجاد
پولیس ملی کمکی افغانستان و پولیس حفظ نظم عامه)؛
اصالح تشکیل و افزایش تعداد نیروهای پولیس افغانستان نسبت به آنچه که در قرارداد
افغانستان مورد توافق قرار گرفته بود( .از  67هزار به  87هزار).

ناتوانی در اتخاذ یک شیوۀ مؤثر و جامع برای اصالحات اداری در وزارت داخله ،یکی از
کوتاهیهای عمده در بخش اصالح پولیس در افغانستان ،از سال  7387تا به حال میباشد؛ ولی از
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سال  7387تا کنون پیشرفتهای چشمگیری در دو بخش اصالحات اداری (اصالح معاشات و
اصالح رتبهها و معاشات) صورت گرفته است.
شاروالیها
قانون شاروالیها اساس ساختار تشکیالتی شاروالی را بیان و نیز انعطافپذیری الزم جهت ایجاد
تغییر و تعدیل چنین ساختار تشکیالتی را به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده تصریح مینماید.
در حالی که ساختارهای تشکیالتی کنونی شاروالیها نمیتوانند این ادارات را قادر سازند تا خدمات
ضروری را ،با در نظرداشت سطح کنونی شهرنشینی و منابع موجود ،عرضه کنند .وظایف مقامات
شاروالی ،از قبیل شاروال و معاون شاروالی ،و ساختارهای کلیدی ،چون شوراهای شاروالیها و
شوراهای اداری شاروالیها ،در قانون شاروالیها تعریف نشده اند .بسیاری از فرآیندهای
حکومتداری ،از قبیل طرح پالیسی وظیفوی ،قوانین محلی ،تطبیق پالن ،مراقبت و ارزیابی ،تنظیم
کارکردهای شاروالی ،تفتیش و کنترول داخلی در اداره شاروالی نهادینه نشدهاند .مشارکت دولت و
اجتماعات محلی ،در حالی که در چارچوبهای قانون و پالیسی تجویز و حکم شده ،در حد یک
ویژگی دورنمای معیاری اداره باقی مانده است .نظارت بر شاروالیها یکی از وظایف اساسی ادارۀ
مستقل ارگانهای محلی میباشد .همین طور ،توقع میرود که شاروالیها تحت نظارت مستقیم مقام
والیت قرار داشته باشند .اما چگونگی و شیوههای نظارت بر ادارات شاروالی ها مغشوش است.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی از طریق ریاست امور شاروالیهای خویش ،بعضی اوقات ،مستقیما ً
امور شاروالیها را با اعزام هیئت تفتیش مورد بررسی قرار میدهد و از شاروالها و سایر مقامات
ذیربط خواهان معلومات میگردد .اکثر شاروالیهای والیتی یا ولسوالی ،مستقیما ً به والی ،و یا
طوری که بعدا ً مورد بحث قرار خواهد گرفت ،به مجلس اداری والیت -که والی در رأس آن بوده و
رئیسهای سایر ادارات والیتی و وزارتخانهها در آن عضویت دارند -گزارشدهنده میباشند .قضایا و
مواردی وجود دارد که شاروالیهای ولسوالیها آنها را به شاروالی والیتی که تحت نظارت آن قرار
دارند ،گزارش میدهند .در این توافق و ترتیبات ،شاروالی والیتی حتی عواید شاروالیهای
ولسوالیها را جمعآوری نموده و بودجه مصارف آنها را ترتیب مینماید تا بعدا ً در بودجۀ شاروالی
والیتی گنجانیده شود .عدهای از شاروالهای ولسوالیها تحت نظر ولسوالها کار میکنند .این امر
شاید مبین این حقیقت باشد که قلمرو شاروالیهای ولسوالی از قلمرو شاروالیهای والیتی گرفته شده
است.
شاروالی کابل وضعیت متفاوتی با سایر شاروالیها دارد .وضعیت آن شبیه یک ادارۀ مرکزی است
که مستقیما ً به حکومت مرکزی گزارشده میباشد .این شاروالی به ادارات سکتوری سطح مرکز
دسترسی مستقیم دارد .سایر شاروالیها اکثرا ً ،یا به صورت مستقیم از طریق وزارتها یا از طریق
ریاست های والیتی آنها ،با ادارات سکتوری ارتباط برقرار مینمایند.
شاروالیها مأموریت دارند تا نیازهای ساکنین تحت پوشششان را از طریق منابع عایداتی خویش و با
درنظرداشت رهنمودها و پالیسیهای ادارات مرکزی ذیربط تأمین کنند .چنان که در قانون
شاروالیها تصریح شده است ،شاروالی مسئولیت عرضه خدمات آتی را دارد:
 خدمات اساسی اجتماعی-اقتصادی در امر تهیه و توزیع غذا ،جلوگیری از شیوع امراض،
معیشت ،امور فرهنگی ،ورزشی ،سوادآموزی و آموزش مسلکی؛
 خدمات اجتماعی ،از قبیل تکفین و تدفین اموات ،حمایت حقوقی و غیره؛
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 احداث ،تنظیم و حفظ و مراقبت از زیربناهای عامه ،مثل آب ،سیستم فاضالب ،جادهها،
تسهیالت ورزشی ،تشناب ها و حمامهای عمومی ،مارکیتها ،مراکز فرهنگی و تاریخی،
مراکز مدنی ،باغهای عمومی ،منازل مسکونی و تجارتی و تسهیالت باربری عمومی.
خدماتی از قبیل خدمات زراعتی ،مخابراتی ،تکنالوژی معلوماتی ،خدمات زیربنایی ،تجارت و امثال
اینها ،به عهدۀ ادارات مرکزی میباشند و مستقیما ً توسط خود آنها پالنگذاری ،برنامهریزی و
عرضه میگردند .شاروالیها در تطبیق این پالنها با این ادارات همکاری نموده و بعضا ً به نمایندگی
از ادارۀ مرکزی بر پیشرفت کار پالنها نظارت مینمایند .شاروالیها ،به علت نداشتن منابع الزم،
هم از لحاظ شناسایی نیازمندیهای واقعی و هم از لحاظ حمایت مالی از عرضۀ خدمات ،دچار
محدودیت و مشکل میباشند .سیستمهای خدماترسان در اداره شاروالی ،جهت پاسخدهی به نیاز
واقعی یا تمرکز توجه به عرصههای شدیدا ً نیازمند ،نهادینه نشدهاند.
پالنگذاری اجتماعی-اقتصادی در ارتباط به پالنگذاری انکشافی در سطح اداره محلی تا هنوز نهادینه
نشده است .در بسیاری از حاالت ،شاروالیها حتی ارقام و معلومات الزم برای طرح پالن انکشافی
پاسخده را ندارند .دولت ،ماسترپالنها را طرح ،تأیید و تصویب مینماید و شاروالیها مسئول پیشنهاد
ماسترپالنها به دولت و تطبیق آنها میباشند .در واقع شاروالیها این ماسترپالنها را تحت نظارت
مرکز تطبیق مینمایند .در اغلب موارد ،ساختارها و میکانیزمهای نهادی الزم برای همخوانی با روند
پالنگذاری -بودجهسازی تا کنون در سطح شاروالیها ایجاد نگردیده است .در ضمن ،به سهمگیری
مردم به مثابۀ بخش غیر قابل انکار این روند نگریسته نمیشود.
با این وصف ،قانون شاروالیها ،شورای اداری شاروالی را ملزم به تصویب پالنها و بودجههای
شاروالی مطابق با نیازهای مردم و دیدگاههای شاروالی مینماید.
شاروالیها دارای صالحیت مالی میباشند ،چون به آنها اختیار داده شده است تا برای خود عواید
تولید نموده و تا حدی در استفاده از این عواید دارای استقالل باشند .انتقال وجوه بین ادارات حکومتی
قانونا ً مجاز است ،ولی به صورت عموم ،عملی نمیگردد .بودجۀ شاروالیها در صورت عدم کفایت،
باید از جانب حکومت مرکزی تکمیل و افزایش یابد .زمانی که پروژههای حکومت مرکزی به
شاروالی انتقال مییابد ،بودجه آن نیز باید همزمان به شاروالی منتقل گردد .بودجۀ شاروالیها از
جانب شاروال ترتیب میشود و شورای اداری شاروالی آن را تأیید و پس از ارزیابی وزارت مالیه،
در بودجۀ ملی شامل و برای منظوری به شورای وزیران تقدیم میشود .بودجه شاروالیها متشکل از
بودجۀ عادی و انکشافی است ،که  45فیصد عواید ثابت شاروالیها برای تمویل بودجۀ عادی و 55
فیصد باقیمانده ،به عنوان عواید ثابت و عواید غیرثابت ،برای تمویل بودجۀ انکشافی مورد استفاده
قرار میگیرد .در صورتی که عواید ثابت نتواند بودجۀ عادی را تمویل کند ،با موافقت وزارت مالیه،
کسر آن از  55فیصد باقیماندۀ عواید ثابت و عواید غیر ثابت جبران میگردد.
خالصۀ چارچوب قانون فعلی شاروالیها
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قانون شاروالیها سه سال قبل از توشیح قانون اساسی جدید ،در سال  7366وضع و تصویب
شد .از این رو ،این قانون مطابقت کامل با قانون اساسی ندارد.
برخالف احکام قانون اساسی در رابطه با تفویض صالحیتهای الزم به ادارۀ محلی به
منظور بهبود شرایط محلی از طریق سهمگیری مردم ،در قانون شاروالیها و سایر قوانین،
تفویض صالحیت یا مسئولیتها تصریح نگردیده است.
قانون اساسی در مورد انتخاب شاروال و اعضای شورای شاروالی صراحت دارد و قانون
شاروالی در مورد انتصاب و مقرری آنها صراحت دارد.
قانون شاروالیها ،با وجود اینکه شاروالیها را ملزم به استقالل مالی و خودکفایی مالی نموده
است ،به آنها صالحیتهای کافی برای تولید عواید را نداده است.
در حال حاضر ،در تعریف حقوقی شاروالیها ،شخصیت حقوقی و ویژگیهای آنها به طور
واضح تبیین نشده است.
این تعریف ،نواحی شاروالی را که همسطح با شاروالیها در سلسلهمراتب موجود قرار
دارند ،شامل نمیگردد .وجود دو نوع متفاوت از واحدهای ادارۀ محلی موجب اغتشاش در
امر بررسی ،نظارت و گزارشدهی و گزارشگیری میگردد.
شاورالی کابل از یک وضعیت خاص و مشابه با وزارتخانههای حکومت مرکزی برخوردار
است.
شرایط ایجاد شاروالیها ناکارا و بحثبرانگیز است ،زیرا این شرایط غیر قابل سنجش بوده
و عواملی مانند ساحات اراضی ،حدود جغرافیایی ،ظرفیت مالی ،عرضۀ خدمات و تقسیم
اداری در آن نادیده گرفته شده است.
قانون شاروالیها قادر به تبیین واضح صالحیتها و تعریف مسئولیتهای شاروالیها نیست
تا این ادارت بر اساس آنها بتوانند وظیفه و مأموریت خود را که عبارت از «تأمین رفاه
عمومی مردم میباشد» به انجام برسانند .همچنین در این قانون ،وظایفی از قبیل پالنگذاری
انکشافی ،ایجاد چشمههای عایداتی ،عرضۀ خدمات اساسی ،تقویت اجتماعات محلی و وضع
مقررههای محلی ،یا از قلم افتاده ،یا مبهم میباشد.

با درنظرداشت ناهمخوانیها و نواقص مذکور ،موانع قانونی و ساختاری ذیل به قوت خود در
حکومتداری و ادارۀ شاروالیها باقی خواهند ماند:
 .7چهارچوب ضعیف قانونی و پالیسی؛
 .7شاروالیهایی که به طور غیر رسمی ایجاد شدهاند ،نزد حکومت مرکزی دارای اعتبار
نمیباشند.
 .3انتقال مبهم صالحیت از حکومت مرکزی به اداره محلی؛
 .4کمبود منابع بشری مسلکی؛
 .5صالحیتها و مسئولیتهای مبهم؛
 .6تمرکزگرایی شدید ،به خصوص در تصمیمگیری؛
 .6محیط بازدارنده که سبب محدودیت فعالیتهای سکتور خصوصی و مشارکت عامه میگردد.
 .8نظارت و بررسی ضعیف حکومت مرکزی؛
 .6وجود قدرتمندان فراقانونی و فساد اداری؛
نبود صلح و ثبات؛
.71
وجود قدرتمندان بیشتر بر مبنای قانون اساسی و فساد اداری؛
.77
ظرفیت بسیار پایین در میان نهادها و ادارات همکار؛
.77
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ظرفیت پایین خدماترسانی که منجر به کیفیت پایین و غیرجوابده ساختن خدمات
.73
شاروالی میگردد.
عدم شفافیت و حسابدهی مستقیم به مقامات ذیصالح ادارات حکومتی و مردم؛
.74
نبود پالنهای درازمدت که رهنمای رشد و توسعه شاروالیها باشد.
.75
ننبود میکانیزمها و ساختارهای نظاممند نهادی و کم مصرف؛
.76
منابع غیرکافی برای تحقق مقاصد انکشافی؛
.76
تولید ناکافی عواید و مدیریت ضعیف مالی؛
.78
نبود دموکراسی نمایندگی؛
.76
مشارکت محدود زنان؛
.71
درچارچوب قانونی فعلی ،شاروالیها قادر به ارائۀ رهنمود کافی برای ادارۀ محلی ،به شمول
شاروالیها و نواحی ،نمیباشد .شرح عمودی وظایف از سطح حکومت مرکزی تا پایینترینسطح
سلسلهمراتب حاکمیت مبهم است که بخشی از این ابهام به تفکیک نواحی شاروالی از ولسوالیها بر
میگردد ،حتی اگر هر دوی آنها در یک سلسهمراتب قرار داشته باشند .افزون بر آن ،اساس قانونی
کافی برای شاروالیها جهت خدماترسانی به طور کامل و مسئوالنه و مدیریت مؤثر و کارای
فعالیتهای مربوط به شاروالیها فراهم نشده است.
در حقیقت قانون شاروالیها  3سال قبل از توشیح قانون اساسی جدید وضع گردید .از این رو ،الزم
است تا قانون شاروالیها جهت همخوانی و مطابقت با احکام قانون اساسی ،مورد بازنگری قرار
گیرد .در ضمن ،بعضی از مواد این قانون واضح نبوده و نمی تواند اساسات کافی را برای طرح
پالیسی ادارۀ شاروالی و ایجاد استراتیژی شاروالی در اختیار قرار دهد .بعضی از این موضوعات
عبارت اند از:







نبود تعریف واضح از شاروالیها و نواحی آنها؛
نبود احکام الزم برای طبقهبندی شاروالیها؛
نبود احکام الزم برای ایجاد و انحالل شاروالیهایی که دوام مالی ندارند یا شاروالیهایی که
به طور غیر رسمی ایجاد گردیده اند و نبود احکام الزم برای ادغام شاروالی ها؛
وظایف اساسی و اختیاری شاروالیها به طور واضح تعریف نگردیده است.
نبود احکام الزم در بارۀ میکانیزمها و ساختارهای نهادی نظیر کارکردها ،ادارۀ شاروالیها،
روابط بین ادارات دولتی ،نظارت اداری ،مدیریت انکشافی ،مدیریت مالی ،شبکهسازی و
مشارکت شاروالی با سایر ادارات؛
احکام الزم برای مجازات و تأدیب کارمندانی که از قانون سرپیچی کنند وجود نداشته و یا به
طور واضح تعریف نشده اند.

در پالیسی شاروالی باید سعی شود یک چارچوب قانونی ایجاد گردد که به طور کامل با قانون اساسی
افغانستان ،به مثابۀ قانون مادر ،مطابقت داشته باشد ،تا اطمینان حاصل آید که در این چارچوب
قانونی می تواند نوع و ماهیت وظایف شاروالیها تعریف گردد .همچنین بر مبنای این پالیسیها باید
میکانیزمهایی برای ایجاد ،ادغام و انحالل شاروالیها شناسایی گردد .این چارچوب باید دارای اساس
قانونی کافی جهت سازماندهی شاروالیها و به عهدهگیری وظایف حکومتداری و تحقق اهداف
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شاروالیها باشد .این قانون باید اساس تدوین قواعد و مقررات متمم برای ادارۀ امور شاروالیها را
فراهم سازد.

ارائه تسهیالت و امکانات دفتری برای ادارات محلی
در حال حاضر زیربناهای کافی برای اسکان ادارات محلی برای ایفای وظایف و نقش های محوله
آنان وجود ندارد .در سطح والیت فقط  76والیت از  34والیت دارای دفتر برای والیها بوده و از
میان آنان فقط  74اداره دارای سیستم آب و برق میباشند .فقط برای  75والی از  34والی از طرف
دولت اقامتگاه فراهم گردیده است .عالوه بر آن ،فقط برای  5شورای والیتی از  34شورای والیتی،
از طرف دولت تعمیر محل کار داده شده است.
در سطح ولسوالی کمبودهای یاد شده بیشتر است .فقط  781ولسوال از  364ولسوال دارای دفاتر کار
میباشند که از طرف دولت برای آنها فراهم شده است .همچنین برای  776ولسوال از  364ولسوال
از طرف دولت منزل رهایشی داده شده است.
نبود زیرساخت برای حمایت از والیها و ولسوالها و نیز شوراهای والیتی ،یک مانع جدی برای
استفادۀ مؤثر از توان و قابلیتهایشان در انجام وظایف و مسئولیتهای سپردهشده میباشد.
جامعۀ مدنی و رسانهها
جامعۀ مدنی به حوزهای از فعالیتهای اجتماعی غیر اجباری اطالق میگردد که بر محور مصالح،
اهداف و ارزشهای مشترک میچرخد .جامعۀ مدنی ،از نظر ساختار اداری از دولت ،خانواده و
بازار متمایز میباشد؛ این در حالی است که مرزهای بین دولت ،جامعۀ مدنی ،خانواده و بازار اغلب
پیچیده ،نامشخص و قابل مذاکره میباشد .حوزۀ جامعۀ مدنی اغلب عرصهها ،عاملین و ساختارهای
اداری متنوعی را در بر میگیرد که از نظر درجۀ رسمیت ،صالحیت و اختیار با یکدیگر فرق
دارند .جامعۀ مدنی ،اغلب ،ترکیبی است از سازمانهایی ،نظیر نهادهای خیریۀ ثبتشده ،مؤسسات
انکشافی غیر دولتی ،گروههای اجتماعی ،سازمانهای زنان ،سازمانهای مذهبی ،نهادهای تخصصی،
7
اتحادیههای تجاری ،گروههای همیاری ،اصناف تجاری ،ائتالفها و گروههای دادخواهی میباشد.
جامعۀ مدنی مجموعهای از سازمانهای داوطلب مدنی و اجتماعی و نهادهایی میباشد که اساس یک
جامعۀ فعال را ،که مغایر با ساختارهای اجباری دولت و نهادهای تجاری میباشد ،پیریزی میکند.
.5

پوهنحی اقتصاد لندن ،مرکز جامعۀ مدنیhttp://www.lse.ac.uk/collections/CCS/what_is_civil_society.htm ،
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جامعۀ مدنی شامل ادارات دولتی ،احزاب سیاسی و بازار (بخش خصوصی) نمیگردد .در افغانستان،
جامعۀ مدنی شامل شوراها ،جرگهها ،جلسهها ،شوراهای اجتماعی ،نهادهای علمی ،سازمانهای
اجتماعی ،گروههای اجتماعی ،گروههای همیاری ،سازمانهای غیردولتی ،انجمنهای مسلکی،
سازمانهای مذهبی ،شوراهای علماء ،اصناف تجاری ،کوپراتیفها ،گروههای فرهنگی ،اتحادیههای
تجاری ،گروههای زنان ،گروههای فعال ،سازمانهای خیریه ،گروههای مدنی ،کلبها (کلبهای
ورزشی ،اجتماعی و )...و نیز گروههای طرفدار محیط زیست میشود.
برای برخورداری از حکومتداری آزاد و دموکراتیک محلی ،الزم است مردم و جامعۀ مدنی حق
ابراز نظر و ظرفیت اعمال نفوذ را باالی موضوعات تصمیمگیری که بر زندگی آنها تأثیرگذار
میباشداست ،داشته باشند .در عین حال ،اگر تعهد قوی از طرف دولت برای رفع نیازها و توجه به
نقطه نظرات مردم وجود نداشته باشد ،تنها اعتراض مردم از عملکرد ادارات دولتی و یا ابراز نظر
پیرامون اجراآت ادارات دولتی نمیتواند مؤثر واقع شود .مشروعیت دولت -حداقل تا حدودی-
بستگی به واکنش دولت به خواستهای مردم دارد .عالوه بر این ،سهمگیری جامعۀ مدنی در
روندهای تصمیمگیری دولت ،یکی از الزمههای ادارۀ سالم و ابتکارات انکشافی حمایوی از اقشار
فقیر میباشد .دادن حق ابراز نظر به جامعۀ مدنی ،اغلب ،بستگی به تقویت میکانیزمهای حسابدهی
دارد که دولت را ترغیب به پاسخدهی و برآوردهکردن خواستههای مردم مینماید .دولتهای موفق،
کنترول بیرونی رسمی باالی عملکرد قوای مجریه ،قضائیه و مقننه و نیز کنترول غیر رسمی از
طریق بررسی جامعۀ مدنی و رسانهها را مثبت و ضروری میدانند.
مؤسسات غیردولتی در افغانستان در امور عرضۀ خدمات ،ارائۀ کمکهای بشردوستانه و آموزش
مدنی و دیگر فعالیتهای مربوط به جامعۀ مدنی فعالیت میکنند .درعین حال ،مؤسسات غیر دولتی
نقش «دیدهبان» دولت را ایفا و تالش نمودهاند ،حسابدهی دولت را تقویت نمایند .همچنین ،مؤسسات
غیر دولتی بیشتر در نقش عرضهکنندۀ خدمات ظاهر شده اند ،نه به مثابۀ مدافع حسابدهی به مردم.
مؤسسات غیر دولتی تا کنون ظرفیت کمی را در مورد نظارت بر دولت و ایجاد البی با شورای ملی
یا قوۀ اجرائیه از خود به نمایش گذاشتهاند.
بخشی از ضعفهای نهادهای جامعۀ مدنی در افغانستان ناشی از ارتباط بسیار ضعیف آنها با
رسانههاستمیگردداست .باید اعتراف کرد که در افغانستان ،برای سهمگیری مردم در تصمیمگیری
سیاسی یا طرحریزی انکشافی در سطح ملی و محلی ،هیچ مکانیزمی وجود نداشته و یا اگر وجود هم
داشته ،بسیار ضعیف بوده است.
ساختارهای غیر رسمی حکومتداری نیز میتوانند به مثابۀ نهادهای جامعۀ مدنی مورد استفاده قرار
گیرند .شوراها ،جرگهها ،علما و نیز ملکها وسیلۀ ارتباط بین مردم و حکومت میباشند .مقامهای
محلی ،نظیر والیها ،با بسیاری از این عامالن غیر رسمی در امور مربوطه مشوره مینمایند ،ولی
هیچ ترتیبات رسمی و منسجمی برای ساختارهای غیر رسمی جهت برقراری ارتباط با دولت وجود
ندارد .به نظر میرسد که شوراهای سنتی و جرگهها توان چندانی برای انعکاس صدای مردم و ایفای
وظیفه به عنوان نهادهای جامعۀ مدنی ندارند .شوراها یا جرگههایی که تحت رهبری ملکها قرار
دارند ،ممکن است توسط زورمندان قبضه گردند ،یا در اجراآت خود ،به جای مردم ،از جناح خاصی
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حمایت کنند .عالوه بر آن ،اقشار منزوی ،نظیر زنان که دارای قدرت بسیار کمی میباشند ،به ندرت
در این شوراها شامل اند و منافع آنها اغلب در نظر گرفته نمیشود.
وضعیت عرضۀ خدمات عامه در سطح محلی
هرچند طی هفت سال گذشته ،تالشهایی در راستای تقویت ادارات محلی صورت گرفته است؛ اما این
ادارات هنوز در ابتدای راه قرار دارند .سطح پاسخدهی این ادارات به مردم پایین بوده و ظرفیت
منابع بشری آنها ضعیف میباشد .مجموع این عوامل سبب میگردند که ادارات محلی خدمات
بیکیفیت و سطح پایین را به مردم عرضه کنند .عدم توفیق افغانستان در عمل به تعهدات توافقنامۀ
بینالمللی اقتصاد ،حقوق اجتماعی و فرهنگی ( ،)ICESCRشاخصهای پایین انکشاف نیروی
انسانی و پیشرفت محدود در راستای دستیابی به اهداف انکشافی هزارۀ سوم ،نشاندهندۀ آن است که
کیفیت عرضۀ خدمات در افغانستان نسبت به کشورهای دیگر جهان در پایینترین سطح قرار دارد.
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،در رابطه با حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم،
آمده است که «علیرغم کوششهایی که دولت افغانستان تا کنون انجام داده است ،موفق نگردیده است
تا حداقل تعهدات اساسی خود را مبنی بر دستیابی به حقوق اقتصادی و اجتماعی افغانها تحت
کنوانسیون حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برآورده سازد» 4.برخی از دالیل اساسی که دولت
نتوانسته است به تعهدات خویش عمل کند ،عبارت اند از :ظرفیت پایین دولت برای عرضۀ خدمات
که ناشی است از اتخاذ تمام تصامیم در سطح مرکزمیباشد .همچنین ،عوامل دیگری ،نظیر عدم
مؤثریت و ضعف مدیریتی ادارات محلی که ریشه در بودجه و صالحیت شدیدا ً متمرکز دارد ،در
پایینبودن سطح حسابدهی ادارات محلی به مردم ،دخیل میباشند.
رهبران جهان ،در سال 7111میالدی ،طرح اهداف هزارۀ سوم را اعالن نمودند که بر مبنای آن
کشورها برای تقویت تالشهای صلح جهانی ،حقوق بشر ،دموکراسی ،حکومتداری قوی ،ثبات
محیطی ،ریشهکنسازی فقر ،ترویج اصول انسانی و برابری انسانی متعهد شدند .هشت هدف انکشافی
هزارۀ سوم ،بر مبنای اعالمیۀ هزارۀ سوم ،به عنوان اهداف قابل قیاس برای پیشرفت ،انکشاف و
ریشهکنسازی فقر طرح گردیده است .این اهداف کشورهای عضو را برای بهترسازی وضعیت
بشری ،از طریق ریشهکنکردن گرسنگی و فقر ،فراهمآوردن تعلیم و تربیه ،توجه به صحت ،ایجاد
تساوی جنسیتی و حفاظت محیط زیست متعهد میسازد .در مارچ سال  7114افغانستان نیز اعالمیۀ
هزارۀ سوم را امضا کرد و خود را برای دستیابی به اهداف انکشافی هزارۀ سوم ،به عالوۀ هدف
6
دستیابی به امنیت تا سال  ،7171متعهد دانست.
طوری که اهداف انکشافی هزارۀ سوم افغانستان ،در گزارش سال  ،7115توضیح داده شده است،
ارتباط نزدیک بین تعهد دولت برای حمایت از حقوق بشر و دستیابی به اهداف انکشاف هزارۀ سوم
 .6کمیسیوه مستقل حقوق بشر افغانستان ،حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان ،بخش  ،2اگست .2002
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میباشدوجود دارد؛ زیرا بسیاری از اهداف آنها با هم مطابقت دارند .کوششهای اخیر برای
اندازهگیری پیشرفت دولت جمهوری اسالمی افغانستان به سوی دستیابی به اهداف انکشافی هزارۀ
سوم نشان میدهد که اگر این کوششها تسریع نگردد ،دولت به اهداف خود تا سال  7171دست
نخواهد یافت .پیشرفتهای قوی در عرضۀ خدمات ،برای رسیدن به اهداف انکشافی هزارۀ سوم در
8
طی این مدت ،ضروری میباشد.
سطح انکشاف در افغانستان و پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف انکشافی هزارۀ سوم منعکسکنندۀ
دسترسی ناچیز مردم افغانستان به خدمات میباشد 6.شاخص انکشاف بشری افغانستان 1/345
میباشد .افغانستان ،از بین  768کشور ،در ردیف  764قرار می گیرد .وضیعت انکشاف زنان در
افغانستان به شکل قابل مالحظهای پایین میباشد.
کوششهایی که برای اندازهگیری سطح انکشاف بشری ،مطابق با اهداف انکشافی هزارۀ سوم ،و نیز
سنجش تعهدات اجراشدۀ دولت ،مطابق با کنوانسیون حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سازمان
ملل متحد انجام شده است ،آشکار میسازد که با وجود مشکالت زیاد در افغانستان ،پیشرفتهایی
برای دستیابی به انکشاف و ریشهکنسازی فقر صورت گرفته است؛ ولی هنوز انکشاف در عرصۀ
اقتصادی و اجتماعی کافی نیست .دولت به منظور اجرای تعهدات خویش ،باید اصالحات الزم را به
وجود آورد و نیز خدمات الزم را برای بهبود وضعیت صحی و تعلیمی ،به شمول آب آشامیدنی
صحی ،سیستم فاضالب و ترانسپورت در اختیار مردم قرار بدهد .ضعف فعلی حکومتداری محلی و
عرضۀ خدمات ناکافی ،نقش مهمی را در پایین بودن سطح انکشاف بشری ،کاهش امید مردم به تأمین
امنیت و ثبات بهتر و کاهش چانسهای دستیابی افغانستان به اهداف انکشافی هزارۀ سوم ،ایفا میکند.
یکی از مهمترین موانع تقویت حکومتداری محلی و عرضۀ خدمات بهتر در افغانستان ،نبود پالیسی
منظم برای ساختار ادارات محلی میباشد .نقشها و روابط ساختارهای ادارات محلی مبهم و حتی با
هم در تناقض می باشند .این امر به مانعی در راستای انجام وظایف این نهادها و انکشاف یک سیستم
برای عرضۀ خدمات بهتر مبدل گردیده است .نبود یک پالیسی یا استراتیژی یکپارچه سبب میگردد
که ادارۀ متمرکز و ساختار خدماترسانی ذاتالبینی ،مانند گذشته ،شدیدا ً ناکارآمد باقی بماند .یکی از
اهداف اساسی این پالیسی ،اصالح حکومتداری و اداره به شیوهای میباشد که منجر به عرضۀ
خدمات مؤثر و بهتر گردد.
روابط حسابدهی ،در چارچوب فعلی حکومتداری ،در سطح محلی بسیار ضعیف میباشد .نبود
شفافیت و حسابدهی ،به خصوص حسابدهی به مردم ،در ادارات دولتی یکی از موانع عمده و
اساسی میباشد که فراروی عرضۀ خدمات بهتر به مردم قرار دارد .زیرا روابط قوی حسابدهی
یکی از عوامل تعیین کننده در عرضۀ خدمات مؤثر به حساب میآید .ایجاد سیستمی که بتواند چنین
روابطی را تأمین نماید ،برای بهبود انکشاف و توسعۀ انسانی یک امر انکارناپذیر است.

 .2اهداف انکشافی هزارۀ سوم افغانستان به قرار ذیل است )1 :از بین بردن فقر شدید و گرسنگی )2 ،دستیابی به معیارهای جهانی تعلیم و تربیه در سطح ابتدائی)3 ،
تقویت عدالت جنسیتی و زنان )1 ،کاهش مرگ و میر اطفال )5 ،بهبود صحت مادران )6 ،مقابله با امراض مهلک ایدز ،ماالریا و سایر امراض )2 ،حصول اطمنیان از
استفادۀ مؤثر از محیط و حفظ آن )2 ،توسعۀ همکاریهای انکشافی در سطح بینالمللی )9 ،تأمین امنیت.
 . 2لطفاً برای کسب معلومات بیشتر به گزارش اهداف انکشافی هزارۀ سوم افغانستان مراجعه نمایید.
 .9لطفاً برای کسب معلومات بیشتر به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گزارش توسعۀ بشری افغانستان مراجعه نمایید.
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اقتصاد افغانستان
اقتصاد افغانستان همچنان ضعیف باقی مانده است .تولید اقتصادی چندصد دالری سرانه برای ایجاد
عواید کافی شخصی ،تداوم یک سکتور عامۀ مؤثر یا تمویل انبوه واردات کاالها و خدمات ناکافی
می باشد .عالوه بر ادامۀ مشکل امنیت ،عوامل عمدۀ دیگر در زمینۀ تولید پایین اقتصادی عبارت اند
از :سطح پایین اشتغال ،بازدهی ضعیف کار ،نبود سرمایه و بازدهی اندک سرمایه و نبود یک پالیسی
جامع برای تشویق متشبثین برای سرمایهگذاری در افغانستان .حداقل ،علت بخشی از این عوامل به
سطح پایین آموزش و مهارتها ،محیط نامساعد سرمایهگذاری بر میگردد و عامل دیگر اینکه در
افغانستان سرمایه گذاری بسیار مشکل و گران تمام میشود.
در عین حال ،افغانستان از نقطه نظر رشد اقتصادی (با نرخ رشد دو رقمی) در مقایسه با اکثر
کشورهای آسیایی (با وجود میزان رشد کند) دارای چشمانداز خوبی میباشد .عملکرد افغانستان در
زمینۀ جذب مستقیم سرمایهگذاری خارجی نیز خوب بوده است .با نگاهی عمیق تر به موضوع ،در
مییابیم که اقتصاد افغانستان دارای مشخصههایی است که مشکل آفرین هستند .اوالً ،اندازه و سایز
اقتصاد افغانستان بر مبنای درآمد سرانه میباشد .درآمد سرانۀ سال  7115افغانستان حدود  778دالر
بوده است .در مقایسه با آن ،درآمد سرانۀ کشور نپال  761دالر امریکایی ،درآمد سرانۀ جمهوری
قرقیزستان  451دالر امریکایی و درآمد سرانۀ ترکمنستان  78786دالر امریکایی بوده است .دومین
خاصیت مشکل آفرین اقتصاد افغانستان آن است که تولید اصلی این کشور محصوالت زراعتی،
سنگ های معدنی ،گوشت گوسفند ،پشم و سمنت میباشند .با این وجود ،افغانستان مقدار کمی
محصوالت کمارزش در بازار را تولید می کند؛ در حالی که باید محصوالتی با ارزش باالی
صادراتی را که در کشور وجود دارند ،تولید کند .در عین حال تراز یا بیالنس تجاری منفی آن 737
میلیارد دالر در سال  7115بوده است.
سهمگیری پایین نیروی کار ( )Low inputs of labourرا میتوان با در نظرداشت دو پدیده شرح
داد :اوالً ،سطح بلند بیکاری .در سال  7115میزان بیکاری در افغانستان در حدود  41فیصد تخمین
زده شده بود 71.ثانیا ً ،زنان هنوز هم به طور گسترده از نیروی کار کنار گذاشته میشوند .این دو
عامل شدیدا ً سبب محدودیت فرصتهای سهمگیری مردم افغانستان در فعالیتهای مفید اقتصادی شود.
کیفیت پایین کار در افغانستان ناشی از چند عامل است .چندین دهه جنگ و بیتوجهی سبب تضعیف
شرایط آموزشی نهادهای آموزشی رسمی و غیر رسمی گردید و بسیاری از شاگردان نتوانستند از
تعلیمات یا آموزشهای موجود بهرهمند شوند که زنان با مشکالت ویژهای در این زمینه مواجه
بودهاند .این امر سبب گردیده است که بسیاری از مردم از دانش و مهارتهای مؤثر کاری یا
تجارتپیشگی محروم بمانند .بسیاری از کسانی که دارای مهارتهای تجارتی یا صنعتی هستند،
مهارتهای آنان بسیار کهنه و قدیمی میباشد ،زیرا آنان فرصت فراگیری مهارتها و اندیشههای نو
و انکشاف تکنولوژیکی را در عرصههای کاریشان نداشتهاند.

 .10منبع :سازمان استخباراتی امریکا ،گزارش حقایق سال .)Fact Book( 2006
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سطح پایین سرمایهگذاری ( )Low input of capitalناشی از چندین عامل است:
 )7امنیت :بدون تردید ،وضعیت امنیتی در افغانستان سبب میگردد که سرمایهگذاری در افغانستان
پرهزینه شود و سرمایهگذ اران برای کسب منفعت ،مخاطرات و ریسک را قبول کنند که این امر خود
سبب میگردد که تمایلی برای سرمایهگذاری در کشور نداشته باشند.
 )7تعداد زیادی از سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه مطمئن نیستند که انواع قرضههای موجود شرعی
باشند .به هرحال ،مهمترین مانع سرازیر شدن سرمایه به افغانستان ممکن است چارچوب کاری
77
اداری و حقوقی برای سرمایهگذاری باشد .در جدیدترین گزارش بانک جهانی آمده است:
«افغانستان از  71امتیاز در زمینۀ قدرت قوانین محافظتی خود برای حفاظت از قرضهدهندگان ،هیچ
امتیازی کسب نکرده است .همچنین از  71امتیاز برای قوانین حفظ تساوی سرمایهگذاران فقط 6
امتیاز را از آن خود نمود .این وضعیت سبب گردید تا افغانستان در این عرصه ،مقام یک صد و
هفتاد و هفتم را در بین یکصد و هفتاد و هشت کشور به دست آورد( .این بدان معنا است که فعالً در
زمینۀ حفاظت حقوقی از سرمایه گذاران ،افغانستان در لیست ضعیفترین کشورها در تمام دنیا قرار
دارد) .با در نظرداشت اینکه افغانستان هیچ قانونی برای ورشکستگی ندارد و سیستم قضایی مناسب
هم موجود نیست ،ضعف این حفاظتهای حقوقی مضاعف میگردد .البته کار باالی یک برنامه که
بتواند این مشکالت را رفع نماید جریان دارد .مثالً دولت توانسته است در سال گذشته قانون جدیدی
را در برای حمایت از شرکتهای تجاری تصویب کند .الزم به یادآوری است که این قانون دارای
مجموعهای از احکام جامع برای حمایت از سرمایهگذاران میباشد؛ و نیز یک قانون که اجازۀ قرضۀ
مشترک مصون ( )collateral-secured borrowingرا می دهد ،تدوین شده و بحث باالی
مندرجات آن جریان دارد.
 )3موقعیت محاط به خشکی افغانستان سبب گردیده است که سرمایهگذاران بالقوۀ خارجی تمایل
کمتری برای سرمایهگذاری روی صنایع تولیدی تخصصگرا (نوع ممتاز سرمایهگذاری خارجی که
دیگرکشورهای رو به انکشاف از جاذبههای آن برخوردارند) در افغانستان داشته باشند.
نبود بازدهی سرمایه ( )Lack of capital productivityدر افغانستان را می توان ناشی از این
حقیقت دانست که افغانستان برای انجام کارهای تجاری ،کشوری پرهزینه است و هم پروسههای
کاری در آن بسیار کند میباشد .با اینکه ممکن است یک شرکت تجاری را بتوان در طی یک یا دو
روز ثبت نمود ،ولی این شرکت پس از شروع کار  ،برای انواع کارهای تجاری ،به مجوزهای
سکتوری مختلف نیاز دارد که ممکن است صدور این جوازها بیشتر از یک سال طول بکشد.
زیربناهای ضعیف و نداشتن کارگران ماهر سبب شده است که سرمایهگذاری سود چندانی نداشته
باشد.
تصویر کلی اقتصادی افغانستان دلگرمکننده نیست .به کارگیری ابتکارات انکشافی در سطح محلی که
سبب انکشاف اقتصاد محلی شوند ،می تواند تا حد زیادی منجر به تقویت اقتصاد افغانستان گردد.

 .11انجام تجارت ( ،)Doing Businessگزارش تجارت افغانستان.
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پالنگذاری و امور مالی در سطح محلی
نهادهای محلی فعالً صالحیت بودجوی ندارند .والیات در حال حاضر «واحدهای اداری» میباشند نه
«واحدهای اول بودجوی» .این وضعیت سبب محرومیت والیات از داشتن بودجه مخصوص به خود
گردیده و یا به عبارت دیگر نمیتوانند به طور مستقیم از وزارت مالیه وجوه دریافت کنند .ادارۀ
مستقل ارگانهای محلی واحد اول بودجوی میباشد که وجوه مالی خود را از طریق وزارت مالیه
دریافت میکند .دفاتر والیها در واقع واحدهای فرعی بودجوی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به
حساب میآیند .در صورت نیاز دفاتر والیها ،مقداری وجوه ناچیز به این ادارات تأدیه میگردد ،ولی
تمام امور مربوط به تهیه و خریداری آنان از طریق مرکز صورت میگیرد.
در اصل ،بودجه ای تحت عنوان بوجۀ والیتی وجود ندارد و مقدار مشخصی از وجوه برای کل والیت
تخصیص نمییابد .به جای آن ،وزارتهای سکتوری مقداری بودجه را به هر والیت تخصیص داده
و مطابق آن به والیات وجوه مالی ارائه میدارند .پس از آنکه این پول اعطا (گرانت) میگردد ،باز
هم قسمت عمدۀ آن در کابل باقی میماند .با آنکه  66فیصد پول تخصیص داده شده در والیات ،در
شاروالیها و قریهها مصرف میگردد ،فقط  76فیصد آن به صوورت پول نقد به والیات پرداخت
میشود .اکثریت عمدۀ پول ارسال شده به والیات مربوط به معاشات معلمان میگردد که برای توزیع
به ریاستهای معارف والیات فرستاده میشود .عالوه بر آن ،اکثر تصامیم مربوط به تهیه و تدارکات
و قراردادها در مرکز (کابل) گرفته میشود.
از نواقص عمده در روند تخصیص فعلی بودجه به والیات ،میتوان به مواردی از قبیل عدم مشوره
با والیت در زمینۀ تخصیص بودجه و در نظرنگرفتن یا عدم انعکاس اولویتها و نیازهای والیات در
امور بودجوی اشاره نمود .وزارتهای سکتوری از مقدار بودجۀ سال مالی خود واقف نمیباشند و
نیز بودجههای والیتی با پالنهای انکشافی والیتی همخوانی ندارند .برنامۀ آزمایشی بودجهسازی
والیتی اولین گام در راستای مشوره با مقامات والیت پیرامون تخصیص منابع به والیات به شمار
میآید.
تفاوت زیادی بین مصارف بودجۀ عادی و بودجۀ انکشافی وجود دارد .اختالف مصارف در والیات،
نشاندهندۀ این است که منابع ،به طور عادالنه ،به والیات تخصیص نمییابد .عالوه بر این،
تخصیص افقی وجوه یا توزیع منابع مالی در بین والیات و ولسوالیها بسیار ناچیز میباشد.
معیارهای توزیع وجوه به والیات کامالً واضح نمیباشند .در بین دفاتر ساحوی ،کمیسیونها و ادارات
دولتی -برعکس ریاست های سکتوری وزارتها -شیوههای معیاری برای حسابداری یا بودجهسازی
استفادهنمیشود.
تصمیمگیری و تمویل تمام مصارف والیات ،ولسوالیها و قریهها در بودجۀ ملی صورت میگیرد.
دولت مرکزی فقط دارای یک سطح بودجوی میباشد .صالحیت بودجوی و روند طرح بودجه بسیار
متمرکز است ،ولی چارچوب کاری تطبیق بودجوی ،کمتر متمرکز و حسابدهی ضعیف میباشد.
چهار بخش بودجه (بودجۀ معاشات ،بودجۀ عادی و مراقبت ،بودجۀ انکشافی داخلی و خارجی)
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هرکدام بهطور متفاوت طرح میگردد؛ تنها وجه مشترک آنها این است که بهنحو بسیار متمرکز
طرح میشوند.
شاروالیها ،ادارات بودجوی جداگانه اند که دارای صالحیت بودجوی میباشند .صالحیت بودجوی
آنان ،از طریق روند تصویب مرکزی و دیگر مداخالت مقامات باال ،با موانع متعددی مواجه میباشد.
قابل یادآوری است که شاروالیها دارای یک چارچوب کاری مالی مناسب نیز نمیباشند .شوراهای
انکشافی قریه بودجه و منابع خود را از برنامۀ همبستگی ملی دریافت مینمایند.
صالحیت در سیستم مالی و کنترل آن بین ادارات دولتی متمرکز میباشداست .این امر سبب میگردد
که منابع عامه ،مطابق شرایط و نیازهای محلی به مصرف نرسند .واضح است که این امر تنها یک
موضوع روند بودجوی نیست ،بلکه اعطای صالحیت بودجوی در تمام سطوح ادارات دولتی را نیز
77
در برمیگیردمیگردد.
ابتکارات فعلی پیرامون بودجهسازی محلی میتواند بهنحوی پاسخگوی این معضالت باشد .برای
بهبود عرضۀ خدمات در سطح محلی ،بهبود جوابدهی وزارتهای سکتوری به اولویتهای مردم و
حصول اطمینان از تنظیم بهتر بودجهها با پالنهای انکشافی والیتی ،وزارت مالیه ،درسال ،7385
برنامۀ بودجهسازی والیتی را طرح نمود .این برنامه در سه وزارت معارف ،وزارت احیاء و
انکشاف دهات و وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری و در سه والیت پنجشیر ،بلخ و قندهار به طور
آزمایشی آغاز گردید.
طرزالعمل بودجهسازی والیتی به قرار ذیل میباشد :وزارت مالیه سقفهای بودجوی را جهت
استفاده از منابع قابلدسترس ،برای سال مالی مورد نظر ،به وزارتهای سکتوری ارائه مینماید .آن
گاه ،وزارتها از واحدهای دومی خود در والیات میخواهند تا طرحهای پیشنهادی بودجوی را برای
والیات مربوطه تهیه نمایند .رؤسای والیتی ابتدا طرحهای پیشنهادی خود را ،برای بحث و
تصمیمگیری ،به کمیتههای انکشافی والیتی تسلیم میکنند .طرحهای پیشنهادی بودجوی والیت ،پس از
آنکه مورد تأیید کمیته انکشافی والیت قرار گیرد ،جهت تأیید به وزارتهای سکتوری مربوطه تسلیم
میشود .وزارتهای سکتوری بودجههای والیتی را جمعبندی ،و جهت دفاع بودجه ،به وزارت مالیه
تسلیم میکنند .در صورتی که الزم باشد ،در طرحهای پیشنهادی بودجه والیتی تغییراتی اعمال گردد،
وزارت مالیه این طرحها را دوباره به وزارتهای مربوطه ارسال میدارد تا تغییرات مورد نیاز را
وارد نمایند .متعاقبا ً ،وزارتهای سکتوری با واحدهای دومی خویش در والیات و کمیتههای انکشافی
والیتی ،برای نهاییساختن بودجۀ والیتی مشوره مینمایند .آنگاه ،این وزارتها طرحهای پیشنهادی
مربوطه را ،جهت تأیید شورای ملی و کابینه ،به وزارت مالیه تسلیم میکنند .از این بودجه پس از
تصویب شورای ملی ثقابل استفاده میشود .وزارتهای سکتوری و وزارت مالیه ،برای مطلع ساختن
آنان از تأیید بودجۀ والیتی و ارسال اسناد الزم برای تخصیص بودجه به آنان ،با ریاستهای
سکتوری و کمیتههای انکشافی به تماس میشوند .در نهایت ،رؤسای والیتی میتوانند از بودجۀ
والیتی ،مطابق قواعد و مقررات مربوطه ،استفاده نمایند.
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بودجهسازی والیتی ،در سال  ،7386در  6والیت دیگر ،به طور آزمایشی ،تطبیق گردید که در
نتیجه ،تا کنون برخی از نقاط ضعف آن مشخص شده است .ارتباطات ضعیف بین وزارتهای
سکتوری و ریاستهای سکتوری و نیز ظرفیت پایین ریاستهای سکتوری از مشکالت بودجه
والیتی به حساب می آیند که البته این مشکالت تأثیرات سوء باالی نهاییساختن ابتکارات بودجوی
والیتی داشتهاند .همچنین ابتکار بودجهسازی والیتی نتایج مثبتی نیز داشته است؛ از جمله اینکه
وزارتهای سکتوری توانستند بودجههای مرکز را با بودجههای والیتی جمع کنند .همچنین،
ارتباطات بین وزارتهای سکتوری و ریاستهای سکتوری بهبود یافت و عالوه بر آن ،کمیتههای
انکشافی والیتی در زمینۀ تحلیل و تدقیق بودجه ،تجارب ارزندهای حاصل نمودند.
در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت ،الزم است که در جریان تدوین پالیسی ادارات محلی ،توزیع
صالحیت بودجوی بین سطوح مختلف حکومت و طرح یک پالیسی برای تخصیص منابع مالی به
73
والیات ،تحقیق و بررسی شود.
روند تدوین پالیسی ادارات محلی
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،بر اساس فرمان مورخ  8سنبله سال  31(7386اگست سال میالدی
 )7116مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد شد .برنامههای كاری آن عبارت اند :بهبود
حكومتداری و اصالح ادارات محلی و شاروالیها در راستای رسیدن به ثبات ،امنیت و انكشاف در
كشور  .ادارۀ مستقل ارگانهای محلی برای انجام مکلفیتهای سپرده شده و به پیروی از مواد قانون
اساسی کشور ،پیشنهاد ساختن پالیسی ادارات محلی افغانستان را با همکاری نزدیک وزارتها،
ادارات و کمیسیونهای مستقل ،تقدیم مقام عالی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان نمود .متعاقبا ً،
کابینه و مقام عالی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان موافقت خویش را با این طرح اعالن داشتند.
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان ،به پیروی از احکام مواد شماره  736و  736قانون اساسی و
مصوبۀ شماره  46مورخ  7386/77/76شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان ،به منظور
ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادهای محلی و تنظیم پالیسی واحد اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی و سیستم
تشکیالتی واحدهای اداری ،کمیتههای تدوین و تدقیق پالیسی ادارات محلی افغانستان را منظور نمود.
کمیتۀ تدوین پالیسی مرکب از معینان وزارتها و معاونان ادارات دولتی زیر است:
 معینان وزارتهای امور داخله ،مالیه ،عدلیه ،اقتصاد ،احیاء و انکشاف دهات ،انکشاف
شهری ،فواید عامه ،مخابرات ،زراعت و آبیاری ،مبارزه با مواد مخدر ،صحت عامه،
معادن ،کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین و امور زنان به حیث اعضا؛
 معاونین کمیسیون مستقل انتخابات ،ادارۀ مرکزی جیودیزی و کارتوگرافی ،ادارۀ مستقل
مبارزه با ارتشاء و فساد اداری ،ریاست عمومی احصائیه مرکزی و شاروالی کابل به حیث
اعضا،
 نمایندۀ با صالحیت ریاست عمومی اداره امور و داراالنشای شورای وزیران به حیث عضو؛
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 رئیس داراالنشای کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به حیث عضو.
کمیتۀ تدقیق و تنظیم پالیسی ادارات محلی افغانستان تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری دایر
گردید که تمام وزرا ،رؤسای ریاستهای مستقل و رؤسای کمیسیونها در آن عضویت داشتند.
در این راستا ،چهار گروه کاری برای تدوین پالیسی دایر گردید تا روی گزینههای پالیسی بهطور
همهجانبه بحث و تبادل نظر نمایند .این گروههای کاری به چهار بخش موضوعی تقسیم شدند:
.7
.7
.3
.4

گروه کاری حکومتداری؛
گروه کاری جامعۀ مدنی ،بخش خصوصی ،زنان و جوانان؛
ادارۀ شاروالیها؛
پالنگذاری و امور مالی محلی.

این گروههای کاری طی  74روز ( 75جون تا  76اگست  7118میالدی) در جلسات تدوین پالیسی
ادارات محلی شرکت کردند.

این پالیسی در نتیجۀ  74دور جلسۀ گروههای کاری در سطح رئیسهای پالیسی وزارتها،
کمیسیونها و ادارات مستقل و نیز جلساتی که به تاریخ  77جون 71 ،سپتمبر 71 ،سپتمبر78 ،
سپتمبر و  75اکتوبر  7118میالدی ،در سطح کمیتۀ تدوین مسودۀ پالیسی برگزار شد ،به وجود آمد.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،پس از تدوین این پالیسی ،مشورههای عامه را در سطح ملی و محلی با
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مردم و نیز ادارات جامعۀ بینالملی انجام داد .همچنین کمیتۀ تدوین پالیسی اکثر نظریات و پیشنهادات
ارائهشده توسط شرکای محلی ،ملی و بینالمللی را در مسودۀ پالیسی ادارات محلی شامل ساخت.
شرکای محلی ،ملی و بین المللی طی نظرخواهیهایی که از آنان صورت گرفت از تدوین پالیسی
استقبال و به طور همهجانبه حمایت خود را از آن ابراز داشتند .الزم به یادآوری است که تمام
وزارتها و ادارات دولتی در روند تدوین این پالیسی سهمگیری فعال و همهجانبه داشتند.
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دور اول نشست کمیتۀ تدقیق و تنظیم پالیسی تحت ریاست مقام محترم معاونت دوم ریاست جمهوری،
دمحمکریم خلیلی ،و با عضویت وزراء ،رؤسای ریاستها و کمیسیونهای مستقل در تاریخ
 7386/77/6برگزار گردید .اعضای کمیتۀ تدقیق و تنظیم پالیسی ،طی این نشست ،در ابتدا از
زحمات مقامات ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در راستای تهیۀ مسودۀ پالیسی ادارات محلی ،که
حاصل یک روند اشتراکی با دخالت تمام ادارات بود ،ابراز تشکر و قدردانی کردند .سپس ،مسودۀ
پالیسی ادارات محلی را به طور همهجانبه مورد تدقیق و بازنگری قرار دادند و نظریات و
پیشنهاداتشان را در راستای ایجاد تغییرات و اصالحات الزم در بخشهای حکومتداری محلی،
شاروالی ،پالنگذاری مالی و موضوعات مهم و مشترک مسودۀ پالیسی ،ابراز داشتند.
دومین دور نشست کمیتۀ تدقیق و تنظیم پالیسی ادارات محلی ،به تاریخ  75ثور  ،7388تحت ریاست
محترم دمحمکریم خلیلی ،معاون دوم ریاست جمهوری در قصر گلخانه برگزار شد و اعضای کمیته یک
بار دیگر روی موضوعات پالیسی به طور مفصل و همهجانبه بحث و تبادل نظر کردند .در پایان این
نشست ،محترم دمحمکریم خلیلی برای دو هفتۀ دیگر فرصت داد تا باالی موضوعات پالیسی کار کرده و
نظریات ادارات مربوطۀ خود را به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به طور کتبی ارسال کند .بر همین
مبنا ،روند مشورتی بینالوزارتی در زمینۀ پالیسی ادارات محلی بر اساس هدایت جاللتمآب ،دمحمکریم
خلیلی برای دو هفتۀ دیگر نیز ادامه یافت.
دورنمای زمانی پالیسی
دولت ،پالیسی ادارات محلی را برای مدت پنجاه سال آینده طرح میکند ،زیرا ایجاد تغییرات در
قوانین و ساختارهای اداری ،به طور مکرر ،امکانپذیر نمیباشد .در عین حال ،بدون تردید گسترۀ
اصالحات بسیار وسیع بوده و دولت نمیخواهد تمام اصالحات را در یک زمان تطبیق نماید ،زیرا،
به نظر دولت ،این امر سبب اخالل در امور کاری خواهد گردید .دولت بر آن است که یک راهکار
تدریجی یا مرحلهوار را برای اصالحات محلی اتخاذ نماید .این پالیسی یکی از بخشهای عمده و
ویژۀ اصالحات در سطح ادارات محلی است که بر اساس تسلسل مناسب و منطقی و بر مبنای
گسترش تدریجی دامنۀ تطبیق آن طی پنج سال آینده (  ،)7363-7386طرح گردیده است .این
مدتزمان مصادف با دورۀ زمانی تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان است ،که طی این دوره،
حکومت افغانستان مکلف است اصالحات عمدهای را در سکتورهای مختلف تطبیق نماید .دولت این
پالیسی را ،از سال ( )7363-7386بر اساس یک تسلسل منطقی و بر مبنای یک روند گسترش
تدریجی طی پنج سال آینده ،تطبیق خواهد نمود .حکومت افغانستان یک سیستم حمایوی تمویل را ،در
راستای حمایت از تطبیق این پالیسی ،ایجاد خواهد کرد .حکومت افغانستان در سال  7363یک
بررسی همهجانبه از نتایج تطبیق آن به عمل خواهد آورد .بر اساس نتیایج این بررسی ،دولت ،اولین
دور بازنگری اساسی خویش را از پالیسی ادارات محلی انجام خواهد داد .دومین دور اصالحات
ادارات محلی در سال  7363آغاز خواهد شد و بدون تردید در سالهای آتی اصالحات بیشتری
صورت خواهد گرفت.
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پالیسی برای ادارات محلی
حکومتداری در سطح والیت
بدون داشتن یک قانون که به طور واضح و روشن وظایف و مسئولیتهای ادارات محلی را تشریح
نماید ،نقش این ادارات همچنان مبهم باقی خواهد ماند .چنین ابهامی در نقشها و مسئولیتهای ادارات
محلی ،منجر به تداوم ضعف اداره در سطح محلی خواهد شد .مشخصۀ چنین اداره ،بیکفایتی،
حسابده ی ضعیف و هماهنگی ناکارآمد در بین ادارات محلی خواهد بود .تداوم چنین امری دولت را
از عرضۀ خدمات مؤثر و باکیفیت به مردم و برآورده ساختن خواستههای آنان باز میدارد .در
قانون ،باید به طور صریح و روشن مشخص گردد که دولت از ادارات والیت و نهادهای شخصی در
سطح محلی چه انتظاراتی دارد.

نهادهای حکومتداری در سطح والیت










والی
شورای والیتی
محاکم والیت
کمیتۀ انکشافی والیت
مجلس اداری والیت
قومندانی امنیه
واحدهای دومی وزارتها در والیات
سکتور خصوصی
جامعۀ مدنی به شمول شوراها ،رسانهها و اجتماعات

از میان نهادهای حکومتداری مذکور ،نهادهای ذیل شامل ادارۀ والیتی میباشند:






والی
کمیته انکشافی والیت
مجلس اداری والیت
قومندانی امنیه7
نهادهای دومی وزارتها

وظایف کلی ادارات در والیات
وظایف کلی ادارات والیت ،ولسوالی و قریه
 .7تأمین صلح ،امنیت ،نظم و ثبات
 .7تأمین حاکمیت قانون
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 .3ترویج ،گسترش و حفاظت از حقوق بشری شهروندان
 .4توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی و فرهنگی مردم
 .7عرضۀ خدمات به مردم
این خدمات در برگیرندۀ موارد زیر میباشد :تأمین عدالت ،امنیت ،سالمتی جان و مال مردم
هنگام مسافرت در راههای عمومی ،آبرسانی و فاضالب ،صحت و تغذیه ،معارف ،برق،
سرکها ،حمل و نقل محلی ،زیربناهای شهری و دهاتی ،زراعت و آبیاری ،مدیریت منابع
طبیعی ،ثبت امالک غیرمنقول ،مصونیت اجتماعی ،صدور کارت شناسایی ملی (تذکره) ،انکشاف
سکتور خصوصی ،خدمات شهری مانند مدیریت زبالهها و ضایعات و بازیافت آنها ،مدیریت
ترافیک شهری و راههای مواصالتی والیات ،تنویر راهها ،تسهیالت تفریحی ،ایجاد کتابخانهها و
ارائۀ سایر خدمات ارزشمند و مورد نیاز مردم میباشد.
 .4زدایش فقر و بیماری و دستیابی به اهداف انکشافی هزارۀ سوم برای مردم والیت
 .6کاهش و مدیریت حوادث و بالیای طبیعی
 .8از بین بردن کشت کوکنار و بهبود معیشت بدیل
 .6حفظ محیط زیست و استفاده مدبرانه از منابع طبیعی و حفظ آن برای نسلهای آینده
حمایت از برگزاری و بزرگداشت مراسم و شعائر اسالمی
کمک در تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و برنامههای دارای اولویت ملی

.71
.77

برای اطمینان از ترتیبات حکومتداری خوب در سطح محلی ،نهادینهسازی موارد آتی الزامی
میباشد:












شفافیت؛
حسابدهی به مردم؛
مشارکت مردم ،به خصوص زنان و جوانان؛
مشارکت جامعۀ مدنی و بخش خصوصی؛
دموکراسی مشارکتی در محالت؛
مؤثریت و کارآیی؛
برابری جنسیتی؛
تسلسل و پیوستگی؛
تساوی و شمولیت همگانی؛
تأمین حاکمیت قانون و ایجاد سیستمهای قانونی در تمام سطوح جامعه؛
ایجاد یک سیستم قانونمند در سطح تمام ادارات دولتی.

وظایف و مسئولیتهای نهادهای دولتی در سطح والیت
نهاد

نقش و مسئولیتها
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 -7مراقبت از کیفیت خدمات ،ارزیابی عملکرد ادارات والیت ،تنظیم روابط
ادارات والیت با اجتماعات محلی ،جامعۀ مدنی و رسانهها
شورای
والیتی

 -7همکاری در تأمین امنیت ،نظم عامه و حاکمیت قانون
 -3از بین بردن آداب و رسوم مغایر با شریعت و قانون.
 -4حفظ ،تقویت و گسترش حقوق بشر
 -5حفظ محیط زیست و مبارزه با مواد مخدر
 -7مسئول اول اجرایی ادارۀ والیت
 -7منظوری پالنهای انکشافی و بودجوی والیت
 -3امنیت ،نظم عامه ،صلح و ثبات تأمین حاکمیت قانون اساسی و قوانین عادی
 -4حفظ ،تقویت و گسترش حقوق بشر
 -5بررسی ،ارزیابی ،تأمین کیفیت ،و مدیریت اجرایی عرضۀ خدماتی که در سطح
محلی ارائه می گردند
 -6رهبری پالنگذاری انکشافی والیت ،بودجهسازی والیتی ،توسعۀ اقتصاد محلی،
انکشاف بخش خصوصی و ادارۀ سالم
 -6تطبیق اصالحات ادارۀ عامه و ارتقای ظرفیت ادارات دولتی در سطح والیت

والی

 -8تالش برای کاهش فقر
 -6دستیابی به اهداف انکشافی هزارۀ سوم
 -71مقررات ،هماهنگی ،انسجام و مدیریت امور مربوطه
 -77صالحیت مصارف مالی و مدیریت مالی
 -77حفظ محیط زیست
 -73مبارزه با مواد مخدر
 -74مدیریت حوادث
 -75ثبت اراضی و استمالک اراضی برای استفادۀ عامه

قوماندان

تأمین امنیت ،نظم عامه ،ثبات ،صلح ،تنفیذ قانون ،کاهش میزان جرایم ،صیانت از
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امنیه

حقوق بشر ،مبارزه با قاچاق و تولید مواد مخدر

واحدهای
دومی
وزارتهای
سکتوری

عرضۀ خدمات ،اعتالی تسهیالت خدماتی ،طرح مقررهها ،ارائۀ معلومات به مرکز
در زمینۀ پالیسی سازی و عرضۀ حداقل استندرد خدمترسانی

محاکم والیت بررسی امور قضایی والیات
دفتر
څارنوالی
والیت

تحقیق و تعقیب عدلی و قضایی

تیمهای
بازسازی
والیتی

انجام خدمات بازسازی و انکشافی از طریق هماهنگی با ادارات والیت و نهادهای
حکومتداری محلی

جامعۀ مدنی ،نظارت ،تأمین کیفیت ،مدیریت کارکرد خدمات عامه که در سطح محلی عرضه
میشوند .ارائۀ خدمات مشترک و تولید کاالهای مشترک خدماتی
شوراهای
غیرانتخابی
و انتخابی،
رسانهها،
ریشسفیدان
قومی،
رهبران
مذهبی

شیوههای حسابدهی در سطح والیت
تمام ادارات دولتی در سطح والیت به مردم والیت حسابدهنده خواهند بود.
تمام ادارات دولتی در سطح والیت ،ولسوالی ،قریه ،ادارات شاروالی و نیز شوراهای والیتی،
ولسوالی و شوراهای شاروالیها باید به مردم ساحات مربوط به فعالیتهای خودشان حسابده باشند.
هدف از ایجاد ادارات دولتی در سطوح مختلف ،ارائۀ خدمات مناسب و مطابق با نیازهای مردم
میباشد .از آنجایی که شوراهای انتخابی محلی از خواستهها و آرمان های مردم نمایندگی میکنند ،از
نظر سلسله مراتب قدرت از همۀ نهادهای دیگر به مردم نزدیکتر میباشند .ادارات محلی از طریق
شوراهای محلی مربوطه به مردم محل حسابده میباشند.
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شوراهای والیتی ،ولسوالی و قریه از آن رو به مردم حسابده میباشند که با رأی مستقیم آنان انتخاب
میگردند .اعضای شوراهای مذکور در بارۀ موضوعات مربوطه باید با موکلین خود به طور منظم
مشوره نمایند.
ادارۀ والیت از طریق شورای والیتی به مردم حسابده میباشد .به همین شکل ادارۀ ولسوالی از
طریق شورای ولسوالی به مردم حسابده میباشد .عالوه بر آن ،قوماندان امنیه ،مستوفیت ،واحدهای
دومی وزارتها و ولسوالها به والیها و به مردم ،از طریق شوراهای والیتی حسابده خواهند بود.
واحدهای سومی وزاتهای سکتوری و قوماندانی امنیۀ ولسوالی به ولسوال و شورای ولسوالی
حسابده میباشد.

شیوه های حسابدهی در سطح والیت
نهادهای حکومتداری حسابده به مردم:
 شورای والیتی
 ادارۀ والیت
نهادهای حکومتداری محلی حسابدهنده به مقام ریاست جمهوری و نهادهای اولی در کابل:
 والی والیت
 ادارۀ والیت
ادارات دولتی حسابده به مردم از طریق شورای والیتی:
 والی والیت
 قوماندان امنیه
 واحدهای دومی حکومت در والیات
ادارات دولتی حسابده به والی:
 قوماندان امنیه
 واحدهای دومی حکومت در والیات
 ولسوالها
حضور مردم در والیت
اعضای شوراهای والیتی توسط مردم و با رأی مستقیم آنان انتخاب میشوند.
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تعیین و توظیف کارمندان ملکی در والیت
منظوری تقررات و انفصال بستها و رتبههای  5و  6کارمندان ملکی در سطح والیت ،بعد از
شناسایی و انتخاب توسط کمیتۀ بررسی تقرریهای والیت بر اساس اصل شایستهساالری و پروسۀ
تقرر رقابتی ،از صالحیتهای والی خواهد بود.
منظوری تقرر و انفصال بستهای  3و  4واحدهای دومی والیات از صالحیتهای نهادهای مربوطه
میباشد .والیها صالحیت ندارند مقرریهایی را رد کنند که به طور قانونمند ،بر اساس روند رقابت
آزاد و اصل شایستهساالری از سوی وزارتهای مربوطه صورت میگیرد .همچنین ،وزارتها،
خارج از روند رقابت آزاد ،کسی را در والیات مقرر کرده نمیتوانند.
منظوری تمام بستهای  ،6 ،6 ،5و  8در سطح والیت و بستهای  3و  4دفاتر اداری والیت از
صالحیتهای ادارۀ مستقل ارگانهای محلی میباشد.
منظوری تقررات و انفصال بستها و رتبههای  6تا  8کارمندان ملکی در سطح ولسوالی ،بعد از
شناسایی و انتخاب توسط کمیتۀ تقررات ولسوالی ،براساس اصل شایستهساالری و پروسۀ تقرر
رقابتی ،از صالحیتهای ولسوال خواهد بود.
اصالحات در سطح ادارات محلی با هدف تأمین و بهبود امنیت ،حکومتداری ،اقتصاد و رفاه کلی
شهروندان افغانستان به شیوه آتی به منصۀ اجرا نهاده خواهند شد:
والی
وظایف و مسئولیتها:
 وظایف اصلی والیها و ولسوالها در سطح والیت و ولسوالی عبارتاند از :تأمین صلح،
امنیت ،نظم عامه ،ثبات ،تأمین حاکمیت قانون ،حفظ و حمایت از حقوق بشر و ترویج آن،
توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی و تعلیمی ،حصول اطمینان از ارائۀ خدمات عامۀ مناسب ،با
کیفیت کافی و مورد نیاز ،ایجاد ترتیبات الزم جهت تأمین ادارۀ سالم در سطح والیت ،کاهش
تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی و مدیریت حوادث غیر مترقبۀ طبیعی ،محو کشت
کوکنار و تقویت معیشت بدیل ،کاهش فقر ،ایجاد هماهنگی میان فعالیتهای ادارات مرکزی و
محلی ،تنظیم امور عامه ،بهبود اداره امور مالی و تهیه و تدارکات ،حصول اطمینان از
انکشاف اداری و ادارۀ مؤثر ،حمایت از فعالیتهای مربوط به تجلیل مراسم و شعائر
اسالمی ،کمک در راستای تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و سایر برنامههای
دارای اولویت ملی.
 والی مسئول اول اجرایی اداره والیت میباشد .مقام والیت مسئولیت رهبری امور
پالنگذاری ،بودجهسازی و هماهنگی امور اداری ،انکشافی و امنیتی مربوطه را در سطح
والیت به عهده دارد .تقویت جایگاه مقام والیت و اعطای صالحیتهای الزم به وی ،امکان
پالنگذاری بهتر و ایجاد هماهنگی در میان دیگر ادارات والیت به شمول واحدهای دومی
وزارتهای سکتوری ،شوراهای والیتی و کمیتههای انکشافی والیت را برای والی فراهم می
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سازد .در نتیجه ،این امر میتواند سبب طرح پالنهایی گردد که توان رفع نیازهای
شهروندان والیت را به وجه بهتری داشته باشند .هماهنگی هر چه بیشتر با وزارتهای
سکتوری سبب تقویت فعالیتهای پالنگذاری ادارۀ والیت میشود .فعالیت هایی که شامل
بودجهسازی جهت تمویل برنامههای الزم و تقویت والیها در راستای نظارت بر فعالیتهای
واحدهای دومی وزارتهای سکتوری است .همچنین ،هماهنگی با وزارتهای سکتوری
باعث کسب این اطمنیان میشود که این ریاستها برنامهها و فعالیتهای مطروحها را مطابق
پالنگذاری قبلی اجرا مینمایند.
جلسات کمیتههای انکشافی والیت ،حداقل هر ماه یک بار ،تحت ریاست مقام والیت دایر
میشوند  .هدف از تدویر این جلسات اطمینان یافتن از این امر است که امور پالنگذاری و
بودجهسازی والیتی ،به طور منظم و به موقع پیش رفته و ادارۀ والیت از نزدیک ناظر بر
این روند است میکند .برگزاری این گونه جلسات باعث ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر در میان
ادارات دولتی در سطح محلی میگردد.
والی طی جلسات کمیتۀ انکشاف والیتی ،هماهنگیهای الزم را با نهادهای والیتی ،برای
طرح پالنهای والیتی و تدوین بودجههای مربوطه جهت حمایت از چنین پالنهایی ،به عمل
خواهد آورد .جلسات کمیتۀ انکشافی والیتی ،حد اقل ماهانه یک بار ،باید دایر شوند.
والی نیازهای انکشافی والیت را با همکاری و مشوره با ادارات والیت ،به خصوص
ریاستهای سکتوری ،تعیین خواهد نمود.
والی در صورت لزوم در زمینۀ مدیریت و تطبیق پالنهای والیتی با دیگر ادارات والیت
همکاریهای الزم را خواهد نمود .والی گزارش پیشرفت فعالیتهای صورتگرفته در والیت
را ،به ویژه گزارش آن دسته فعالیتهایی را که در راستای تطبیق پالن های انکشاف والیتی
صورت گرفته است ،به طور منظم به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ارائه مینماید.
والی به عنوان مسئول اول اجرایی اداره والیت و رئیس کمیته انکشاف والیتی ،وظیفه دارد
عدالت جنسیتی در مورد شاملین پالنهای انکشاف والیتی و دیگر فعالیتها و اقدامات سطح
والیت ،ولسوالی ،شاروالی و قریهرعایت کند .والی باید از تأمین و گنجانیدن اهداف تساوی
جنسیتی در استراتیژیها و پالنهای ریاستهای سکتوری وزارتها اطمینان حاصل نماید.
والیها از حسابدهی ادارات محلی به مردم و شورای والیتی اطمینان حاصل مینمایند و
برای این که مطمئن شوند که آیا ادارات مذکور حداقل معیارهای خدماتی را رعایت و طرح
های انکشافی خود را در موعد مقرر تطبیق و اجرا مینمایند ،بر فعالیت های آنها نظارت می
کنند .داشتن چنین صالحیتی به والیها فرصت آن را میدهد تا ریاستهای سکتوری را در
قبال برنامههای خود ،مطابق توافقات انجام شده در زمینۀ تأمین حداقل معیارهای خدماتی،
حسابده بسازند .در صورتی که ریاستهای سکتوری وزارتهای ذیربط با تأمین حداقل
معیارهای خدماتی فاصله داشته باشند ،مردم میتوانند شکایتنامههای خود را از ادارات
مذکور به والیها و شورای والیتی ارائه نمایند .پس از این که از موثق بودن شکایات
اطمینان حاصل گردید ،شکایات ارائهشده به ریاستهای سکتوری مربوطه ،جهت اتخاذ
اقدامات الزم ارجاع خواهند شد .در صورتی که ادارۀ مربوطه اقدامات الزم را جهت اصالح
و رفع مشکالت برشمردهشده اتخاذ ننماید ،شورای والیتی یا نهادی که شکایات واصله را
دریافت نموده است ،آن را به مقام والیت ارسال و مقام والیت نیز با ریاست های وزارت
مربوطه در مرکز مکاتبه خواهد نمود .والی مؤظف است اقدامات الزم را در راستای حل
منطقی مشکالت و موضوعات مربوطه و حصول اطمینان از رفع چنین معضالتی به عمل
آورد.
در راستای تطبیق برنامههاییمثل مبارزه با مواد مخدر و مقابله با حوادث ،که خارج از
صالحیت واحدهای دومی وزارتهای سکتوری میباشد ،صالحیتهای الزم به والی اعطا
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خواهد شد .در این عرصهها ،والیها نقش مرکزی و رهبری امور پالنگذاری ،بودجهسازی
و مصارف را به عهده خواهند داشت .همچنین والی دارای نقش خطیری خواهد بود در روند
تمام امور مربوط به فعالیتها و برنامههای مبارزه با مواد مخدر به شمول پالنگذاری ،ایجاد
هماهنگی و انسجام ،نظارت و ارزیابی .والی در فعالیتهای هر چهار عرصۀ مربوط به
مبارزه با مواد مخدر ،به ویژه آگاهیدهی عامه پیش از کشت خشخاش ،معیشت بدیل ،از بین
بردن کشت خشخاش و تنفیذ قانون ،به طور همهجانبه دخیل میباشد .در هر والیت یک کمیتۀ
مدیریت حوادث ایجاد خواهد شد .این کمیته مسئولیت نظارت و ادارۀ موارد مربوط به آمادگی
و مقابله و کاهش خسارات و تبعات حوادث در سطح والیت را به عهده خواهد شد.
 والی ریاست کمیتۀ مدیریت مبارزه با حوادث و حاالت اضطرار را به عهده خواهد داشت.
این کمیته مسئولیت نظارت و ادارۀ امور آمادگی ،واکنش و مقابله ،اسکان مجدد
( )Rehabilitationو فعالیت های کاهش تلفات و خسارتهای ناشی از حوادث در سطح
محلی را به عهده خواهد داشت .نمایندۀ ادارۀ عمومی آمادگی و مقابله با حوادث ،نماینده
شورای والیتی ،نمایندگان تمام ریاستهای سکتوری والیت ،نمایندۀ اردوی ملی ،پولیس ملی
و گروههای جامعۀ مدنی نظیر جمعیت هالل احمر افغانی ،اعضای این کمیته را تشکیل
میدهند.

اهداف ،مقاصد و نتایج کاری والی
اهداف
والی

کاری مقاصد
والی

کاری نتایج کاری والی

 -7تأمین صلح ،حصول اطمینان
امنیت ،نظم عامه از تأمین امنیت
و ثبات در والیت عامه ،نظم و
ثبات
مربوطه

 تحکیم وحدت ملی و رفع خصومتهای قومی و
منطقوی؛
 ایجاد زمینه برای اقوام مختلف که بتوانند در کنار
یکدیگر با صلح و تفاهم زندگی نمایند؛
 تأمین همهجانبۀ امنیت منطقه و والیت؛
 صیانت از حقوق شهروندان و تأمین امنیت جانی
و مالی آنها مطابق احکام قانون؛
 تأمین امنیت جادهها در مسیر والیت برای عبور و
مرور افراد و کاالها؛
 نبودن پوستههای تالشی غیر قانونی ،عدم اخاذی
و اجحاف در پوستههای تالشی دولتی ،تأمین
امنیت سرکها و پاک نمودن سرکها از وجود
سارقین و گروههای مسلح غیر قانونی؛

104

پالیسی ادارات محلی افغانستان

 حفاظت از مکاتب ،دفاتر و ساختمانهای دولتی
در والیت در مقابل حمالت مسلحانه؛
 حفظ و مراقبت از میدانهای هوایی ملکی در
ساحه والیت و تأمین امنیت آنها از طریق شعبات
مربوطه؛
 رعایت قوانین پولیس توسط نیروهای پولیس ملی؛
 هماهنگی مداوم و به موقع با اردو و پولیس ملی
در امور مربوط به تأمین امنیت عامه؛
 اتخاذ تدابیر عاجل در موقع سفربری عمومی
نیروهای مسلح کشور ،به منظور سرعت عمل و
تأمین اهداف دولت؛
 پرداختن تمام ادارات مدیریتی دولتی به رفع
چالشهای امنیتی ،به مثابۀ یک نهاد واحد؛
 دخیلساختن شوراهای والیتی ،اجتماعات محلی،
جامعۀ مدنی و رسانه ها در تأمین امنیت و نظم
عامه؛
 قبول احترام قطعات عسکری مطابق شریعت در
مراسم رسمی که توسط قوماندانان قطعه تقدیم
میشود.
 -7تأمین حاکمیت حصول اطمینان
از رعایت قانون
قانون در والیت
و
اساسی
حاکمیت قانون

 اعمال احکام قانون اساسی ،اوامر و هدایات
قانونی مقامات ذیصالح در ساحۀ مربوطه و
نظارت دوامدار بر اجرای آن؛
 رعایت اصل تساوی حقوق شهروندان ،مطابق
احکام قانون اساسی و دیگرقوانین کشور؛
 تطبیق قانون بر کسانی که حقوق شهروندان را
نادیده گرفته و از آنها تخطی نمایند؛
 تعقیب قانونی قضایای مربوط به دستگیری و
توقیف خودسرانه ،شکنجه ،اخاذی ،غصب
داراییهای مردم؛
 اتخاذ تصامیم در والیت مطابق به قوانین و
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ضوابط ،نه از طریق شبکههای غیررسمی ،از
قبیل روابط شخصی و واسطهبازی؛
 عملکردهای فریبکارانه و واسطهبازی در تصمیم
سازیهای امور عامه والیت جایی نخواهند
داشت؛
 تعلیم عامه و آگاهیدادن به آنان در مورد
مسئولیتهای شان در قبال حفظ و تأمین حاکمیت
قانون.

 -3تحقق ،حمایت حصول اطمینان
و توسعۀ حقوق از تحقق ،حمایت
بشری شهروندان و توسعۀ حقوق
بشر
والیت مربوطه

 اتخاذ اقدامات عاجل در زمینۀ جلوگیری از نقض
حقوق بشر؛
 رعایت اصل تساوی حقوق اتباع کشور ،مطابق
احکام قانون در ساحۀ والیت؛
 رعایت اصول حقوق بشر توسط نهادهای غیر
رسمی؛
 تحقق و حمایت از حقوق بشری اطفال ،زنان و
اشخاص دارای معلولیت؛
 جلوگیری از ازدواج دختران زیر سن قانونی،
خشونتهای خانوادگی ،بد دادن زنان و آزار
جنسی آنان؛
 همکاری ادارۀ والیت با ریاست والیتی کمیسیون
مستقل حقوق بشر و شورای والیتی در راستای
تحقق اهداف این نهادها در امور مربوط به
نظارت ،بررسی ،حمایت و گسترش حقوق بشر.

 -6افزایش رشد رهبری طرح
پالن ساالنه و
اجتماعی،
اقتصادی ،تعلیمی پالن
و فرهنگی والیت استراتیژیکی
در
والیت
راستای انکشاف

 ایجاد فرهنگ مشارکت از طریق پالنگذاری و
بودجهسازی ساالنه والیت به صورت مشارکتی؛
 ایجاد هماهنگی مؤثر با شوراهای والیتی ،جامعۀ
مدنی و واحدهای اداری وزارتها و ادارات
دولتی در والیت ،درج به موقع طرحها و
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والیت ،جمعبندی
نیازمندیهای
شهروندان والیت

برنامههای وزارتها و ادارات دولتی و
اولویتهای مردم در پالن انکشافی والیتی و
تطبیق برنامههای سرمایهگذاری عامه؛
 پالنهای انکشافی والیتی با درنظرداشت عالیق و
اولویتهای مردم طرح و تدوین گردیده و سپس
جهت تصویب به شورای والیتی پیشکش
میگردند؛
 تشویق و هماهنگسازی روند مشارکت
وزارتهای سکتوری در تهیۀ پالنهای انکشاف
محلی؛
 تخصیص منابع مطابق به خواستهها و نیازهای
مردم محل؛
 تهیه طرحهای پیشنهادی در راستای تأمین برق
در تمام شهرها و قریههای والیت؛
 حمایت از مساعی و تالشهایی که در راستای
استخراج معادن والیت مربوطه صورت
میگیرند.

 ایجاد پیوند و ارتباط مناسب بین پالنهای انکشافی
والیت و بودجهسازی والیت؛

ایجاد پیوند و
ارتباط بین پالن
انکشافی والیت
با بودجۀ والیت

 بودجهسازی با اشتراک مردم.

تطبیق به موقع
پالنهای
انکشافی والیت

 تطبیق به موقع پالنهای تصویبشده توسط
ریاستهای سکتوری و مؤسسات دولتی موجود
در والیت و حمایت از تطبیق این گونه پالنها؛
 ایجاد زمینههای مساعد و مؤثر جهت تطبیق
پالنهای انکشافی شهری و روستایی؛
 تکمیل به موقع پروژههای عامالمنفعه و ساختمانی
مطابق با معیارهای پذیرفتهشده و کیفیت مناسب.
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جذب و تشویق
بخش خصوصی
به سرمایهگذاری
در والیت

 تشویق سکتور خصوصی به سرمایهگذاری در
عرصههای تجارت ،ساختمانی ،حمل و نقل،
زراعت ،صحت ،معارف و دیگر خدمات مفید
اجتماعی؛
 بررسی طرح پروژههای کوچک با هدف برآورده
نمودن نیازهای مبرم مردم محل و تشویق
ریاستهای سکتوری و دیگر ادارات دولتی در
تطبیق این گونه پروژهها؛
 تأسیس مراکز و مجتمعهای عمدهفروشی و
پرچون فروشی توسط ادارات شاروالیها.

رشد قوای بشری
مردم والیت

 تطبیق برنامههای آموزشی برای مردان و زنان،
دختران و پسران و تأمین کمکهای الزم جهت
تطبیق چنین برنامهها؛
 جلب همکاری مردم ،ادارات دولتی و شاروالیها
در راستای ایجاد مکاتب و مدارس مذهبی،
مؤسسات علمی ،کتابخانهها و سایر مراکز
فرهنگی و نیز تطبیق برنامههای انکشافی و
آموزشی؛
 سازماندهی و تدویر جلسات آموزشی و علمی
(سمینارها ،کانفرانسها) با هدف تشویق و تسهیل
انکشاف منابع بشری در سطح والیت و اشتراک
در آنها؛
 حفظ فرهنگ افغانی و غنیسازی هر چه بیشتر
آن.

تشویق و بسیج
جهت
مردم
تطبیق برنامهها،
و
پروژهها

 تشویق و بسیج مردم در حفر و پاککاری
مجراهای آب (کانال ها و کاریزها) ،تحکیم
سربندها و سایر شبکههای آبیاری از طریق
حشرهای مردمی؛
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فعالیتهای
در
انکشافی
سطح والیت

 تشویق و بسیج مردم در احداث سرکهای
فرعی ،اعمار پلها ،نگهداری سرکها و
ساختمانهای عامالمنفعه؛
 جلب همکاری مردم و ادارات دولتی در احیاء و
انکشاف ورزشهای باستانی محلی و بینالمللی از
طریق احداث و توسعه میدانهای ورزشی و
باشگاههای (کلپ) ورزشی.

اعمار
تسهیل
ساختمانهای
دولتی و نظارت
و مراقبت از
امور ساختمانی
تعمیرات ادارات
مؤسسات
و
دولتی

 بررسی تسهیالت تعمیرها و تجهیزات شوراهای
والیتی ،ادارات دولتی و شاروالیها؛
 تجهیز تمام شوراهای محلی ،تأسیسات دولتی
شاروالیها با تسهیالت اساسی به شمول دفاتر
کار ،تشنابها ،کمپیوترها ،وسایل مخابراتی و
ارتباطی و فرنیچر؛
 در اختیار قراردادن وسایل حمل و نقل برای تمام
کارمندان انتصابی و انتخابی در راستای برقراری
ارتباطات با مردم و فراهم نمودن خدمات الزم
برای آنان؛
 حفظ و مراقبت از داراییهای عامه ،نظیر
سرکها و ساختمانهای دولتی ،با حمایت ادارات
و مؤسسات دولتی و با همکاری اجتماعات محلی؛
 نظارت بر پروژههای ساختمانی تأسیسات دولتی؛
 حفظ و بهبود تماسها و ارتباطات بین ادارات
دولتی با یکدیگر و بین ادارات دولتی و مردم.

حصول
-7
از
اطمینان
دریافت خدمات
عامۀ مناسب و
کافی و با کیفیت و
مورد نیاز مردم

سرپرستی،
ارزیابی ،کنترول
کیفیت و مدیریت
کارکرد خدمات
عمومی که به
والیت
مردم

 عرضۀ خدمات مناسب توسط مراجع دولتی برای
مردم؛
 مردم خدمات مورد نیاز خود را از مراجع دولتی
دریافت می نمایند؛
 مردم خدمات مورد نیازشان را از ادارات دولتی
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والیت

عرضه
میگردند.

به موقع و بدون دادن رشوه دریافت میدارند؛
 هزینهنمودن باالی خدمات عامه رابطۀ مستقیم با
دست آوردها [رضایت مردم از حکومت] دارد؛
 دریافت مقدار مناسب امکانات مالی توسط اداراتی
که در خط اول عرضه خدمات به مردم قرار
دارند؛
 والی مسئولیت نظارت بر امنیت ،انتقال مصون
کاالها و عبور و مرور از سرکهای عامه ،آب و
فاضالب ،صحت و تغذیه ،تعلیم و تربیه ،برق،
جادههایی که در مسیر والیت قرار دارند ،حمل و
نقل محلی ،زیربناهای شهری و روستایی،
مدیریت منابع طبیعی ،زراعت و آبیاری،
مصونیت اجتماعی ،توزیع کارت شناسایی ملی
(تذکره) ،انکشاف بخش خصوصی ،خدمات ملکی
از قبیل مدیریت جمع آوری و بازیافت زبالهها و
ضایعات ،مدیریت ترافیک ،تنویر سرکها ،ایجاد
اماکن و پارکهای تفریحی ،ایجاد کتابخانهها و
سایر تسهیالت الزم و مراقبت از آنها؛
 شاروالیها خدمات الزم را در چارچوب
مکلفیتهای سازمانی خودشان ارائه خواهند
داشت؛
 رهبری روند ثبت اراضی با همکاری مردم در
ساحات شهری و روستایی؛
 رهبری نقشهبرداری سیاسی و اداری قریههای
موجود در والیت در مشوره با اجتماعات محلی و
همکاری ادارات ذیربط؛
 توجۀ خاص به اقشار فقیر ،زنان و مناطق دور
افتاده از نظر جغرافیایی؛
 اخذ مالیات و فیس با توجه به استطاعت مردم و
استفادهکنندگان از خدمات دولتی.
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 -4ایجاد ترتیبات حمایت از ایجاد
انکشاف
الزم جهت تأمین و
نهادهای منتخب
حکومتداری
خوب در سطح و جامعۀ مدنی
والیت

 ارائۀ حمایتهای الزم به شوراهای والیتی جهت
پیشبرد وظایف محوله ،به شمول نظارت بر
فعالیتهای تنفیذ قانون ،انکشاف متوازن ،عرضۀ
خدمات و امور مربوط به حقوق بشر؛
 ایجاد زمینۀ مناسب و فراهمآوری فرصتهای
الزم برای اشتراک فعال شورای والیتی در پالن-
گذاری انکشافی و بودجهسازی والیتی؛
 ارائۀ معلومات درخواستشده از دفتر والی و
ادارت دولتی به شورای والیتی ،بدون هیچ نوع
تأخیر؛
 تدویر نشستهای مشورتی منظم بین دفتر والی و
شورای والیتی ،طرح نظرات و پیشنهادهای
شورای والیتی که در محدودۀ صالحیت
کاریشان ارائه گردیده است ،توسط مقام والیت
لحاظ گردیده و با جدیت و سرعت اقدامات الزم
در این زمینه صورت خواهد گرفت.

حمایت از روند
حسابدهی به
مردم

 اداره والیت و والی در برابر مردم والیت از
طریق شورای والیتی و نهادهای جامعۀ مدنی
حسابده میباشند و مراجع ذکرشده حق دارند بر
کارکرد والی و ادارۀ والیت نظارت نمایند.

حمایت از ایجاد
شفافیت و حق
دسترسی مردم
معلومات
به
دولتی

 تطبیق فعاالنۀ قانون و حق دسترسی مردم به
معلومات ادارات دولتی؛
سیستمهای الزم برای شهروندان و جامعۀ مدنی جهت
استفاده از این حق ایجاد خواهد گردید .بر اساس
احکام قانون اساسی ،اتباع کشور حق دسترسی به
معلومات ادارات دولتی را دارند .دسترسی به
معلومات ادارات دولتی سبب شفافیت در فعالیتها و
کارکردهای ادارات دولتی و حسابدهی این ادارات
به مردم میگردد.
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از
حمایت
مشارکت مردم،
خصوص
به
زنان و جوانان،
در امور ادارۀ
والیت

 ایجاد زمینۀ مشارکت فعال زنان و جوانان در
امور تصمیمگیری والیت.

از
حمایت
مشارکت جامعۀ
مدنی در امور
حکومتداری
محلی

 ایجاد زمینۀ مشارکت جامعۀ مدنی در امور
حکومتداری والیت؛
 تجویز و تقویت شریکسازی معلومات (ادارات
مرکزی و ارگانهای محلی معلومات مربوط به
بودجه و عرضه خدمات عامه را در دسترس
مردم قرار خواهند داد ).حکومت و ادارات
محلی ،پیش از اتخاذ هر نوع تصمیم مهم ،با
شوراها ،مجالس ،جرگهها ،جامعۀ مدنی و
مؤسسات غیر دولتی مشورههای گسترده و
همهجانبهای را در زمینۀ خواستها و اولویتهای
مردم انجام خواهند داد .تصمیمگیری مشترک (بر
اساس این روند شهروندان نهتنها نظریات و
پیشنهادات خود را پیرامون عالیق و
اولویتهایشان بیان خواهند داشت ،بلکه در روند
تصمیمگیری نیز به طور عملی دخیل و سهیم
خواهند بود)؛
 ابتکار عمل و کنترول پروژهها توسط جوانب
ذیدخل (شهروندان در پروسههای طرح پروژه،
جمعآوری پول برای تمویل ،تطبیق پالیسیهای
مربوطه کنترول خواهند داشت .این روند تا کنون
در برنامۀ همبستگی ملی و شوراهای انکشافی
قریه یا سایر پروژههای انکشافی که توسط مردم
تطبیق شدهاند ،در عمل پیاده گردیده است).
 نهادهای جامعۀ مدنی از توان و ظرفیت نظارت
بر کارکرد ادارات محلی برخوردار خواهند شد؛
 ایجاد زمینۀ فعالیت آزادانۀ رسانهها و نشر
گزارشهای مربوط به عرضۀ خدمات عامه
توسط ادارات محلی؛
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 تمام معلومات مربوط به بودجه به طور واضح در
اختیار مردم قرار داده خواهد شد؛
 تسهیل میکانیزم و سازوکار رسیدگی به شکایات
مردم توسط والی؛
 به کارگیری شیوههای حسابدهسازی مردمی ،از
قبیل بررسی مصارف عامه ،بررسی اجتماعی،
تفتیش و بررسی توسط شهروندان با استفاده از
کارت سنجش نظریات مردم و تقویت چنین
میکانیزمهایی توسط مقام والیت؛
 والی رهبری روند پالنگذاری و بودجهسازی
مشارکتی والیت را به عهده خواهد داشت؛
 مدیریت منابع طبیعی بر اساس مشوره گسترده با
اجتماعات محلی (به شمول کوچیها و گروههای
بومی صورت خواهد گرفت).
 مدیریت منابع طبیعی بازتاب دهندۀ منافع و
اولویتها و ارزشهای مردم خواهد بود؛
 با انجمنهای مسلکی پیرامون موضوعات
مربوطه مشوره صورت خواهد گرفت؛
از
حمایت
مشارکت سکتور
خصوصی

 توسعه تجارت در ساحاتی که از اولویت باال
برخوردار هستند؛
 تقویت مهارتهای تجارتی مردم؛
 در اختیار قراردادن وجوه بیشتر به بنگاههای
تجاری کاهش موانع قانونی و اداری که بنگاههای
تجاری در حال حاضر با آنها مواجه میباشند؛
 فراهمنمودن زیرساختهای بیشتر برای مؤسسات
تجاری؛
 از بین بردن موانع تجاری در سطح محلی که
بنگاههای تجاری برای انجام امور تجاری یا رشد
تجارت خود با آنها مواجه میباشند و نیز از بین
بردن موانعی که تجار در زمینۀ ایجاد شرکتهای
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تجاری با آنها مواجه میباشند

تقویت کارآیی و
مؤثریت ادارات
دولتی

 ادارات دولتی نتایج فعالیتها و خدمات مورد نیاز
را ،با استفادۀ بهینه از منابعی که در اختیارشان
قرار دارد ،در زمان مناسب ،در اختیار مردم
قرار خواهند داد؛
 تصامیم از طریق نزدیکترین ادارات به مردم،
اتخاذ خواهند شد

تقویت برابری و
اشتراک همگانی

 باید برای تمام گروهها ،به ویژه گروه های
آسیبپذیر ،زمینۀ دستیابی به امور رفاهی الزم
و بهبود آن فراهم گردد؛
 تسهیالت صحی و آموزشی الزم برای همۀ مردم-
به شمول گروههای محروم -فراهم خواهد گردید؛
 در زمینههای فوق توجه ویژه به گروههای
محروم و آسیبپذیر ،نظیر زنان و اطفال ،خواهد
شد؛
 ادارات دولتی در سطح والیت و ولسوالی و
شاروالیها ،به طور منظم ،معلومات مربوط به
تعداد و هویت اشخاص دارای معلولیت،
بازماندگان شهدا ،تعداد و هویت اشخاص غیر
شاغل و نوع مهارتهای آنها و نیز تعداد
سالمندان و مشخصات آنها را جمعآوری خواهند
نمود.

حمایت و تقویت
برابری جنسیتی

 هر دو جنسیت (مردان و زنان) اجزای الینفک
در همه مباحثات ،ابتکارات و توافقات عمومی در
امور مهم و سرنوشتساز کشور به حساب
میآیند؛
 باید تالشهای پیگیر و مستمر در راستای زدودن
فاصلۀ تاریخی که بین این دو جنسیت (مردان و
زنان) وجود دارد ،صورت گیرد؛
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 ایجاد محیط و شرایط مساعد که جوابگوی
نیازهای اساسی و استراتیژیک زنان و مردان
باشد؛
 زنان و مردان باید هر دو به مثابۀ منابع ارزشمند
بشری والیت به حساب آیند.

حمایت و تقویت
یکپارچگی و
تسلسل

 والی برای یافتن راهکار یکپارچهاز درون
ساختار پیچیدۀ حکومتداری والیت ،باید دارای
مهارتهای قوی رهبری و ارتباطات شفاف باشد؛
 وجود یکپارچگی و نظم سبب ایجاد اعتماد بیشتر
مردم به دولت میگردد.

ایجاد سیستمهای
قانونی مورد نیاز
در تمام ادارات

 ادارات والیت ،ولسوالیها ،شاروالیها و قریهها
به مثابۀ سیستم واحد قانونی عمل خواهند نمود ،نه
به حیث ادارات مبتنی بر سیستم قیمومیتی.

 -6کاهش تلفات و کمیتۀ مبارزه با
و حوادث و حاالت
خسارات
مدیریت حوادث اضطراری
غیر مترقبه

 والی ریاست کمیتۀ مبارزه با حوادث و حاالت
اضطرار والیت را به عهده دارد؛
 این کمیته پالن کاری مبارزه با حوادث و حاالت
اضطراری والیت را ،با همکاری نهادهای
دومی ،جامعۀ مدنی و اجتماعات محلی ،طرح
مینماید؛
 کمیتۀ متذکره مسئولیت ایجاد هماهنگی امور
مربوط به آمادگی و مقابله با حوادث را به عهده
دارد؛
 نهادهای دولتی مسئولیت تطبیق برنامههای اساسی
مقابله با حوادث طبیعی را به عهده دارند؛
 ساختار کمیتۀ ادارۀ حوادث طبیعی شامل
شبکههای اتاق کنترول ،کمیتههای ایجاد هماهنگی
و مؤسسات تطبیق کننده به سطح والیت و
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ولسوالی و شاروالی میگردد؛
 کمیتۀ مبارزه با حوادث و حاالت اضطراری
نقشها و وظایف ریاستها را مشخص و
هماهنگیهای الزم را در زمینۀ آمادگی این
ادارات برای مقابله با حوادث میکندتعیین میکند؛
 حصول اطمینان از تطبیق استراتیژیهای کاهش
تلفات و خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه
توسط نهادهای دولتی؛
 طرح یک سیستم نظارتی برای نظارت بر حوادث
طبیعی و غیر طبیعی؛
 جلب همکاری مردم در تسکین آالم ،بازسازی و
کاهش تلفات ناشی از حوادث غیر مترقبه؛
 این کمیته مراکز تدارکاتی را جهت مقابلۀ به موقع
و ارائۀ کمکهای عاجل ایجاد مینماید

حصول اطمینان
از اقدام به موقع
در زمینۀ ارائه
کمکهای
مربوط به صحت
عامه

 آمادگی والیت برای رفع نیازهای صحی و
جلوگیری از شیوع امراض ساری؛
 اقدامات عاجل در جلوگیری از فروش داروهای
تاریخگذشته و تقلبی؛
 پیگرد عدلی داکتران قالبی و دواهای تقلبی؛
 در اختیار گذاشتن بستۀ اساسی خدمات صحی
برای شهروندان.

کشت
 -8محو کشت محو
کوکنار و تقویت کوکنار و تقویت
معیشت بدیل
معیشت بدیل

 جلوگیری از کشت خشخاش ،چرس و سایر
بوتههای مخدره ،با حمایت مراجع دولتی ذیربط؛
 تعیین ساحاتی که باید کشت خشخاش آنها تخریب
گردد .این کار وظیفۀ والی است ،زیرا والی
نسبت به وضعیت و شرایط محلی و وضعیت
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اقتصادی مردم محل بهتر معلومات دارد؛
 پالن نهایی محو کشت کوکنار باید توسط والی به
امضا برسد؛
 والی ریاست «کمیتۀ رهبری کاهش تقاضای مواد
مخدر» را به عهده خواهد داشت .اعضای این
کمیته عبارت اند از :وزارت صحت عامه،
وزارت معارف و دیگر مراجع ذیربط ،مانند
وزارت اطالعات و فرهنگ و جوانان؛
 این کمیته در مورد فعالیتهای برنامۀ کاهش
تقاضای مصرف مواد مخدر (مانند اعمار و
فعالسازی کلینیکها ،فعالسازی برنامههای
درمانی اجتماعی ،کاهش تقاضا و غیره) ،
مؤثریت و کارآیی برنامهها (مانند نتیجۀ هزینه
برنامهها) باید به مراجع ذیربط گزارش بدهد.
این کمیته ،همچنین ،نظر خود را در مورد
کارکردهای کلی که برای کاهش مصرف مواد
مخدر صورت گرفته است ،ارایه مینماید.؛
 والی مسئولیت ادارۀ برنامههای کوتاهمدت معیشتی
را برای دهقانان فقیری که کشت خشخاش آنها
باید طبق جدول زمانبندی تخریب گردد ،به عهده
دارد .این برنامهها ،شامل کمکهای نقدی،
حمایتهای تخنیکی ،فراهمسازی دسترسی این
کشاورزان به بازارها میگردد؛
 کمک به کشاورزان بخشی از کمپاین
مرحلهبندیشده مبارزه با مواد مخدر است که
شامل کمپاینهای قبل از کشت خشخاش،
معیشتهای بدیل ،تخریب ساحات کشت کوکنار و
تنفیذ قانون میشود؛
 والی ،به مثابۀ شخص اول روند پالنگذاری
والیت ،مسئولیت دارد از تطبیق موفقیتآمیز
برنامههای معیشت بدیل اطمینان حاصل نمایند.
مثالً برنامههایی از قبیل ارائه آموزشهای زراعی
و بهبود کیفیت محصوالت زراعی توسط وزرات
زراعت و توسعه راههای مواصالتی توسط
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وزارت فواید عامه؛
 والی و شورای والیتی بر عرضۀ خدمات مربوط
به معیشت بدیل نظارت و هماهنگیهای الزم را
اعمال میکنند؛
 مؤسسات بینالمللی مطابق به پالن والیتی و
روش تطبیق آن فعالیت مینمایند .این مؤسسات
خدماتی ،برنامههایی مانند ارتقای ظرفیت و
همکاری تخنیکی را ارایه نموده و هزینهشان را
از طریق وزارت مالیه و بودجۀ انکشافی تامین
خواهند نمود؛
 والی رهبری «کمیتۀ رهبری تنفیذ قانون مبارزه
با مواد مخدر» را به عهده دارد؛
 اعضای این کمیته شامل څارنوالی  ،ریاستهای
سکتوری وزارت مبارزه با مواد مخدر ،پولیس
مبارزه با مواد مخدر ،گروه کاری مبارزه با مواد
مخدر ،وزارت داخله و سایر ارگانهای ذیربط
می باشند .این کمیته از عملیات و فعالیتهایی که
در راستای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر،
جلوگیری از انتقال مواد خام مخدر و جلوگیری از
فعالیت البراتوارها ،دستگیری و تعقیب قانونی
کسانی که در صنعت مواد مخدر فعالیت دارند،
انجام میشود ،به مراجع ذیربط گزارش میدهد.
این کمیته ،همچنین ،در مورد پیشرفت کار و
مؤثریت کلی این برنامهها نظر خود را ارائه
میکند.

و
 -6فقرزدایی و فقرزدایی
به
به دستیابی
دستیابی
«اهداف انکشافی «اهداف انکشافی
هزارۀ سوم» در
هزارۀ سوم»
والیت

 والی نه تنها مسئول ایجاد ترتیبات الزم برای
عملی سازی ادارۀ سالم در سطح والیت میباشد،
بلکه باید ادارات دولتی در سطح والیت را در
برابر مردم و به ویژه اقشار فقیر جامعه جوابده
بسازد؛
 والی متعهد است که نه تنها تدابیر و ترتیبات الزم
را برای حکومتداری خوب تهیه نماید ،بلکه
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نهادهای حکومتداری را در مقابل مردم فقیر
حسابده بسازد؛
 والی تالش میکند تا منابع بیشتری را به آن تعداد
از خدمات اجتماعی که در راستای زدایش فقر
نقش اساسی دارند ،تخصیص دهد؛ (مثالً تعلیم و
تربیه ،صحت ،آب ،فاضالب) و در عرضۀ این
خدمات اقشار آسیبپذیر ،از قبیل زنان ،کودکان،
اشخاص دارای معلولیت ،خرده زمین داران و
کارگران بیزمین در مناطق شهری و افراد فقیر
روستانشین را در اولویت قرار میدهد؛
 ادارۀ والیت ،امور حکومتداری را در راستای
عرضۀ خدمات مناسب به اقشار فقیر بیش از پیش
تقویت میکند؛
 والی تالش خواهد ورزید تا حد امکان نظریات و
نیازهای اقشار فقیر را در تصامیم مربوطه لحاظ
نماید؛
 والی کمکهایالزم را در راستای انسجام و
سازماندهی هرچه بیشتر اقشار فقیر فراهم خواهد
آورد؛
 والی حاکمیت قانون را با در نظرداشت روندهای
حمایت از اقشار فقیر تقویت خواهد نمود؛
 والی مشارکت مؤسسات غیر دولتی ( )NGOرا
که از قشر فقیر حمایت میکند ،تقویت نموده و
گسترش خواهد داد؛
 والی تالش خواهد نمود تا ابعاد مختلف فقر ناشی
از تمایزات جنسیتی را درک و شناسایی نموده و
اقدامات الزم را در جهت زدودن آنها انجام دهد.

 -71کمک و
در
همکاری
تطبیق استراتیژی
ملی
انکشاف

مؤثر

تطبیق
استراتیژی
ملی
انکشاف
افغانستان،

 استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ( )ANDSبه
شکل مؤثر و به موقع در والیت تطبیق میشود؛
 برنامههای دارای اولویت ملی به شکل مؤثر
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و برنامههای
افغانستان
برنامههای دارای دارای اولویت
و
ملی
اولویت ملی
فعالیتهای
حکومت مرکزی
در والیت
ایجاد هماهنگسازی
-77
هماهنگی در بین تالشهای ادارات
فعالیتهای ادارات محلی و مرکزی
محلی و مرکزی

تطبیق میشوند؛
 والی از انجام شمارش نفوس ،برگزاری انتخابات
و ثبت امور شهری در سطح والیت کامالً حمایت
مینماید.

 والی ها مسئولیت نظارت و ارزیابی و تطبیق
اصالحات ادارۀ عامه و ارتقای ظرفیت کارمندان
ملکی را در ساحۀ والیت به عهده خواهند داشت؛
 راهنمایی مستمر ریاستهای سکتوری ،ادارات
دولتی و شاروالیها در زمینۀ تطبیق برنامهها و
فعالیتهای آنان؛
 تأمین روابط مسالمتآمیز و فعال بین نهادهای
دولت مرکزی و حاکمیت محلی؛
 تسهیل و هماهنگی فعالیتهای کارمندان دولت در
سفرهای رسمی شان به والیت؛
 فروش امالک دولتی و خرید امالک برای دولت،
با در نظرداشت منافع عمومی مردم ،مطابق با
احکام قانون؛
 جبران خسارۀ زمیندارانی که به خاطر منافع
عمومی ،دولت به زور زمین شان را ا گرفته
است؛
 در سطح والیت هیچ زمین دولتی و یا زمین
شخصی به زور از کسی گرفته نخواهد شد.
 جلب همکاری مردم و مؤسسات دولتی در
راستای حفظ محیط زیست و جنگالت؛
 ارائۀ طرحهای پیشنهادی معقول و موجه به
شعبات و ادارات تحت امر و مقامات ذیربط،
جهت رفع نیازهای مردم و عرضۀ خدمات مورد
نیاز به آنان؛
 همکاری نزدیک با نمایندگی جمعیت هالل احمر
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افغانی به منظور ارتقای عواید و تقویت بنیۀ مالی
آن و جلب همکاری های مردم به صورت
رضاکارانه.
 -77تنظیم امور تنظیم امور منافع
عامه
منافع عامه

 پالن خریداری و حمل و نقل غلهجات و سایر
مواد اولیه و توزیع آنها به مردم بر اساس پالیسی
حکومت صورت خواهد گرفت.
 حفظ ملکیتهای دولتی؛
 نظارت بر حفظ اموال و زمینهای دولتی ،
جنگالت ،منابع آب و سایر ثروتهای طبیعی و
استفاده معقول از آنها؛
 نظارت بر معادن و جلوگیری از استخراج و
تجارت غیر قانونی مواد معدنی؛
 همکاری با کوچیها و مالداران برای استفادۀ
مؤثر و منصفانه از مالچرها؛
 تثبیت علفچرها از طریق ریاست زراعت و
مالداری با در نظرداشت ضرورت اهالی منطقه و
مطابق با احکام شرعی؛
 حمایت از
اندازهگیریها؛

تطبیق

روش

متریک

برای

 مساعدت در تهیۀ معلومات و ارقام احصائیوی در
حوزۀ والیت و تشویق در ارایه معلومات موثق
احصائیوی به تیمهای موظف دولتی؛
 ارائۀ پیشنهاد از طریق ادارۀ مستقل ارگانهای
محلی به شورای وزیران در مورد ایجاد و تعدیل
واحدهای اداری محلی.

اعمال
صالحیتهای
قانونی در سطح
محلی

 تعمیل احکام اسناد تقنینی ،اوامر و هدایات قانونی
مقامات ذیصالح در ساحۀ مربوطه و نظارت بر
اجرای آنها.
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 -73بهبود اداره روندهای
امور مالی و تهیه بودجهسازی و
و
و تدارکات در تخصیص
حسابدهی مالی
والیت.
در سطح والیت.

 پرداخت پول نقد ،تغییرات در الیحۀ پیشنهادی
بودجه ،طی مراحل قراردادها و توافقنامهها به
شمول اجارۀ امالک دولتی توسط دفاتر والیها و
ولسوالها؛
 ایجاد کمیتۀ مزایده و تهیه و تدارکات مطابق
قوانین مربوط برای ارائۀ کاالها و خدمات با
قیمت مناسب به دفاتر والیها و ولسوالها؛
 تهیه و تدارک کاال توسط دفاتر والیها و
ولسوالها مطابق به قوانین مربوطه و در موعد
مقرر؛
 تفتیش و نظارت بر مصارف بودجهای دفاتر
والیها ،ولسوالها ،ادارات و تأسیسات دولتی
مطابق با قوانین مربوطه.

عواید
ایجاد
برای دولت و
ادارات
شاروالیها

حصول تطبیق
-74
از ساختارهای جدید
اطمینان
انکشاف اداری و تشکیالتی
ادارۀ مؤثر

 جمعآوری بهموقع تمام عواید و مالیات قانونی
حکومت؛
 حمایت از نهادهای جامعۀ مدنی که آگاهی مردم
را در زمینۀ وظایف و مکلفیتهایشان در
پرداخت مالیات ،افزایش میدهند.
 والیها مسئولیت نظارت و ارزیابی و تطبیق
اصالحات ادارۀ عامه و ارتقای ظرفیت کارمندان
ملکی را در ساحۀ والیت به عهده خواهند داشت؛
 استخدام کارمندان واجدالشرایط برای تمام
پستهای رتبه  5الی رتبه  8در اداره والیت؛
 تشکیالت جدید دفاتر والیها ،مطابق با رهنمود و
تصمیم کمیسیون مستقل اصالحات اداری و
خدمات ملکی ،به طور کامل فعال خواهد شد و
مطابق با الیحۀ وظایفشان عمل خواهند کرد؛
 فراهمآوری دفاتر کار و
والیها و ولسوالها؛

تجهیزات الزم برای

 تطبیق اصالحات ادارۀ عامه و اصالح رتبهها و
معاشات در تمام دفاتر دولتی در والیات و ادارات
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شاروالیهای والیت ،مطابق رهنمودهای کمیسیون
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی.

ادارۀ
ایجاد
خدمات ملکی
کارآمد و مؤثر

 ارائۀ آموزشهای الزم به تمام کارمندان بخش
خدمات ملکی ،از قبیل آموزشهای تخصصی
جهت مجهز نمودن آنان به دانش و مهارتهای
الزم برای اجرای شایستۀ وظایفشان؛
 برای تمام کارمندان بخش خدمات ملکی دورۀ
آموزشی اساسات و مبانی کمپیوتر برگزار خواهد
گردید .برای کارمندانی که نیاز به فراگیری
برنامههای ویژه و تخصصی کمپیوتری داشته
باشند نیز دورههای آموزشی الزم دایر خواهد
شد؛
 برای کارمندانی که امور کاری آنان مشابه
میباشد ،دورههای مشترک آموزش کمپیوتر دایر
خواهد شد؛
 ایجاد سیستم مدیریت کارآمد منابع بشری ،به
شمول ارزیابی عملکرد کارمندان.

معرفی روش
های مؤثر اداری
و اجرایی

 معرفی و تطبیق طرزالعمل های مؤثر اداری و
اجرایی؛
 معرفی و تطبیق مقررهها و طرزالعملهای ساده و
مؤثر کاری؛
 آموزش کارمندان برای فراگیری مقررهها و
طرزالعملهای جدید کاری.

از
 -75حمایت از حمایت
برگزاری مراسم برگزاری مراسم
و شعائر اسالمی و شعائر اسالمی

فراهمآوری
تسهیالت مربوط

 برگزاری مراسم مذهبی ،تاریخی و ملی مطابق
مقررات شرعی؛
 مساعدت به علما و روحانیون در انجام امور
محوله و همکاری در حفظ ،مراقبت ،ترمیم و
اعمار مساجد و سایر اماکن متبرکه.
 فراهم آوری تسهیالت الزم در تکمیل اسناد
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به حج و دیگر
سفرها به قصد
زیارت

پاسپورت حجاج و زائران سایر اماکن متبرکه.

معاون والی
در قانون ادارات محلی جزئیات وظایف معاون والی مشخص نگردیده است .در این قانون فقط آمده
است که والی وظایف و مسئولیت های معاون والی را تعیین میکند (مادۀ  76قانون ادارات محلی)

وظایف و مسئولیت های معاون والی
پست معاون والی پست خدمات ملکی میباشد .چون پست رئیس اجرائیه ،به اساس این پالیسی ،از
تشکیل اداره والیت از بین می رود ،معاون والی تمام وظایف و مسئولیتهایی را که توسط رئیس
اجرائیه انجام داده میشد ،انجام می دهد.
معاون والی تمام فعالیتهای خود را تحت رهبری و نظر والی انجام میدهد.
وظایف و مسئولیتهای معاون والی به قرار ذیل است:
 معاون والی در غیاب والی صالحیتهای والی را در اختیار خواهد داشت.
 معاون والی یک کارمند عالیرتبۀ ملکی و مسئول امور اجرایی والیت است.
 معاون والی ،تحت رهبری والی مسئول پروسۀ پالنگذاری و تطبیق امور کاری استراتیژیک
و اداری والیت است.
 معاون والی ،مسئول اجراییساختن دیدگاه والی در تمام امور مربوط به دفتر مقام والیت ،از
طریق طرح برنامههای اجرایی ،پالنها و فعالیتهای مؤثر و عملی است .به منظور
تسهیلدر استفاده از صالحیتهای اجرایی در سطح محلی ،به شمول پالنهای مردمی و
پالن های وزارتی به رهبری رؤسای واحدهای دومی ،معاون والی با تمام ادارات ذیربط در
طرح و تدوین این پالنها همکاریهای الزم را انجام میدهد.
 معاون والی ،تحت رهبری والی ،مسئول مدیریت جریان بودجۀ عادی ساالنۀ دفتر والی ،به
شمول نظارت بر اجرای بودجه ،ارزیابی و گزارشدهی است.
 معاون والی مسئول هماهنگی ،جمعآوری و نظارت بر روند پیشنهادات پالنهای ساالنه از
قریه توسط ولسوالیها و مدغمساختن آنها در سطح محلی است .او مدیریت روند تطبیق
پالنهای ساالنۀ والیتی و نیز مدیریت روند اولویتبندی ،قیمتگذاری و طرح نهایی پالن
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ساالنۀ والیتی را با سایر ریاستهای سکتوری ذیدخل در والیت (آمریت در صورت نبود
ریاست) به عهده دارد .در عین حال ،معاون والی مسئول فراهمسازی تسهیالت الزم برای
برنامههای ارتقای ظرفیت نهادهای دولتی در سطح والیت است.
 معاون والی مسئول هماهنگی امور مهم و موضوعات مشترک استراتیژی انکشافی ملی
افغانستان (عدالت جنسیتی ،مبارزه با مواد مخدر ،همکاری منطقهای ،مبارزه با فساد و
مراقبت از محیط زیست) و امتزاج آنها در پالنگذاری ،بودجهسازی و ادارۀ امور روزمره
در سطح والیت است و به منظور حصول اطمینان از تطبیق استراتیژی انکشاف ملی
افغانستان در سطح والیت میگردد ،از آن حمایت میکند.
 معاون والی بر روند تطبیق فعالیتهای ادارات محلی ،ریاستهای سکتوری و تخنیکی والیت
کنترول و نظارت میکند و مسئول مستقیم امورات مالی اجرایی و اداری دفتر والی میباشد.
 معاون والی قبل از برگزاری جلسات کمیتهً انکشافی والیتی ،جلسات اداری و تخنیکی در
والیت ،مسئول نظارت بر تطبیق روند امور مالی و اداری والیت میباشد و در تطبیق پالن
والیتی ریاستهای سکتوری سهم بارز دارد.
 معاون والی مسئولیت تنظیم فعالیت منظم ادارات والیتی را بر اساس قانون به عهده دارد و
مراقب است که کارمندان ملکی از قوانین به طور کامل پیروی کنند و شرایط الزم کار
(فضای مناسب ،وسایل و تجیهزات ،خدمات اداری ،کتابخانه) جهت فعالیت منظم نهادهای
اداری در سطح والیت ،مهیا باشد.
 معاون والی باید از فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و کارهای حکومتی در سطح
والیت آگاهی داشته باشد .این امر شامل آگاهی از پالنهای اقتصادی ساالنۀ والیتی ،پالن
استراتیژیک والیتی ،پالنهای انکشاف والیتی و تمام برنامههای انکشافی و اقتصادی
نهادهای والیتی میشود .در بخش سیاسی ،معاون والی مکلف است تا از فعالیتهای
گروههای سیاسی آگاهی داشته باشد و از انجام این فعالیتها در چهارچوب قانون اطمینان
حاصل کند .مزید بر آن ،معاون والی باید از اوضاع اجتماعی ،سازمانها و نهادهای
اجتماعی و فعالیتهای نهادهای جامعۀ مدنی که با هدف تقویت زیرساختهای مثبت اجتماعی
و اصالح زیرساختهای غیر مؤثر ،آگاهی داشته باشد و از آنان در حد الزم حمایت کند.
 تمام بخشهای اجرایی دفتر مقام والیت به معاون والی گزارشده هستند .معاون والی برای
تحقق این امر ،یک سیستم منظم گزارشدهی و مدیریت معلومات را در سطح والیت ایجاد
میکند .بر اساس این سیستم ،سلسلهمراتب گزارشدهی در بین هر اداره مشخص است و
کارهای اداری به صورت منظم توزیع و اجراآت آنها به طور منظم پیگیری میشود .سیستم
گزارشدهی و مدیریت معلومات شامل جمعآوری معلومات و ایجاد بانک معلوماتی ،تحلیل و
تجزیۀ معلومات و تولید گزارشها و طرزالعملهای مشخص برای جمعآوری ،تحلیل و تجزیۀ
گزارشها میباشد .این سیستم بر مبنای گزارشدهی از باال به پایین و بالعکس استوار خواهد
بود .بر این اساس مسئوالن تصمیم گیرنده از وضیعت عملکرد ادارات و مشکالت آنها آگاهی
دقیق داشته و هدایات الزم را به کارمندان صادر خواهنذ کرد و خود نیز در برابر کارمندان
و مردم حسابده خواهند بود.
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 معاون والی برای بهبود پالنگذاری و ادارۀ امور روزانۀ والیت ،یک سیستم مؤثر پالن-
گذاری را طرح مینماید که شامل پالن کاری روزانه ،هفتهوار و ماهوار کارمندان والیت
خواهد بود .این سیستم با سیستم گزارشدهی و مدیریت معلومات مرتبط خواهد بود تا از
طریق آن میزان پیشرفت پالن کاری روزانه ،هفتهای و ماهوار کارمندان ،نظارت و ارزیابی
شود.
 معاون والی بر عملکرد کارمندان دفتر مقام والیت نظارت میکند و هدایات الزم را جهت
بهبود کیفیت اجراآت آنان ارائه میکند.
 معاون والی ،در صورت لزوم به مقام والیت در امور تأمین صلح ،امنیت ،نظم و ثبات،
حاکمیت قانون ،توسعه و تقویت حقوق بشری شهروندان ،توسعۀ امور اجتماعی ،اقتصادی،
تعلیمی و فرهنگی ،ایجاد ادارۀ سالم ،کاهش فقر ،مبارزه با امراض ،مقابله با حوادث ،مبارزه
با کشت خشخاش ،حفظ محیط زیست و تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و اهداف
انکشافی هزارۀ سوم افغانستان ،مشوره میدهد.
 معاون والی ،تحت رهبری والی ،مسئول پالنگذاری ،هماهنگی ،بازنگری ،ارزیابی ،مدیریت
و عملکرد بخشهای اجرایی دفتر مقام والیت و بهبود روندها و طرزالعملهای کاری است.
او این کار را از طریق وضع پروسیجرها و طرزالعملهای مدیریت مبتنی بر نتایج انجام
خواهد داد .این امور براساس سیستم پاداش (سفرهای مطالعاتی به خارج از کشور و تشویق
مادی) و مجازات (آموزشهای اجباری و کسر معاش) استوار خواهد بود که طبق آن
کارمندان در صورت اجراآت خوب تشویق و در صورت کوتاهی در انجام وظایفشان
بازخواست خواهند شد .این امر سبب مسئولیت پذیری ،تعهد ،حسابدهی ،افزایش بازده و
کاهش فساد اداری خواهد شد.
 معاون والی به مسئوالن ادارات دولتی در سطح والیت در در زمینههای نوگرایی ،تطبیق
سیستمها ،شیوههای نوین مدیریتی ،مدیریت تغییر برای بهبود کارایی این ادارات و تطبیق
استراتیژی ها و پالیسیهای دولت مشورههای الزم را ارائه میکند .همچنین معاون والی به
مسئوالن دفاتر ساحوی کمیسوین مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،کمیتههای تعیینات
والیتی ،کمیتههای بررسی والیتی ،گروههای ارتقای ظرفیت والیتی و کمیتههای همکاری
والیتی در راستای انجام مصاحبۀ دقیق و مسلکی ،تدوین مسلکی الیحۀ وظایف ،آشنایی با
محیط کار و اصول نهادی ،انتخاب ،استخدام ،تقرر کارمندان ملکی بر اساس اصل
شایسته ساالری و تعیین معیارهای تحریری ارزیابی کارمندان برای انتخاب مجدد و ترفیع
آنها ،مشوره الزم را ارائه میکند .مزید بر آن معاون والی در زمینههای تأمین نظم مدیریتی،
شناسایی و تدویر ورکشاپهای آموزشی و حمایت از کارمندان در امور امنیت شغلی ،حمایت
از رشد مسلکی ،استیناف (دادخواهی) در برابر تصامیم غیر منصفانه ،در مشورهدهی
کارمندان به مسئول ین ،مشوره ارائه نموده و گزارش های الزم را برای مقامات دولتی تهیه و
ارائه میکند.
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حسابدهی
والیهای والیات به مقام ریاست جمهوری و ادارۀ مستقل ارگانهای محلی حسابده میباشند .والیها
در مورد فعالیتهای جاری والیت ،مخصوصا فعالیتهایی که به مثابۀ بخشی از پالنهای انکشافی
والیتی و همچنین فعالیتهای مربوط به امور امنیتی ،حکومتداری ،انکشافی و اقتصادی والیت
میباشد ،به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی باید گزارش ارائه کنند .والیها به مقام ریاست جمهوری،
که ایشان را منصوب میکند  ،نیز حسابده میباشند.
والیها به شوراهای والیتی و از طریق شوراهای والیتی به مردم والیت حسابده هستند.
والیها مطابق قانون مکلف خواهند بود هر ماه یک بار به شورای والیتی اسناد و مدارک مورد نیاز
را ارائه دهند.
والی ها مکلفیت خواهند داشت تا در حد توان ،به سؤاالت شوراهای والیتی پیرامون معلومات خواسته
شده پاسخ دقیق دهند.
والی ،شورای والیتی را در جریان پیشرفت تطبیق پالنهای والیتی ،که در راستای نیل به اهداف
انکشافی ،امن یتی ،حقوق بشر ،ادارۀ سالم و حاکمیت قانون صورت گرفته اند ،قرار خواهد داد .دفتر
والی معلومات ذکر شده را با سنجش دقیق از کارکردهای انجام شده تهیه و در اختیار شورای والیتی
قرار خواهد داد .شورای والیتی جلسات علنی ماهوار خویش را دایر و مسئولیت دارد مردم را از
پیشرفت تطبیق پالنهای والیتی و پیشرفت در امور انکشافی ،امنیتی ،حقوق بشر ،حکومتداری
خوب و حاکمیت قانون و سایر فعالیتهای مهم والیت آگاه سازد.
شورای والیتی میتواند والی را به علت برگزار نکردن جلسات ماهوار کمیته انکشافی والیت و به
خاطر عدم فعالیت این کمیته و نیز عدم انجام وظایف قانونی که به وی تفویض گردیده است ،مورد
پرسش قرار دهد .شورای والیتی می تواند مراتب عدم رضایت خود را در مورد نحوۀ کارکرد والی
و نیز رفتار مغایر با هنجارهای اخالقی او به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و دفتر مقام ریاست
جمهوری ابراز نماید .شورای والیتی پیش از گزارش این عمل ،به والی فرصت خواهد داد تا
توضیحات الزم را در این زمینه ارائه و از خود دفاع نماید.ظ

منابع
منابع مالی برای مخارج عادی دفتر والی از جانب ادارۀ مستقل ارگانهای محلی عرضه میگردد.
وجوه الزم برای برنامههایی مثل مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با حوادث و حاالت اضطراری ،که
از حوزۀ فعالیت و صالحیت ریاستهای سکتوریخارج است ، ،از طریق بودجه ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی تمویل خواهند شد.
شوراهای والیتی
وظایف و مسئولیتها
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شورای والیتی ساختاری را جهت همکاری و مشارکت مردم و نهادهای جامعۀ مدنی با ادارۀ
والیت ایجاد خواهد کرد .شورای والیتی به شکل منظم جلسات مشورتی را با شهروندان و
نهادهای جامعۀ مدنی به شمول شوراهای سنتی و جرگهها دایر خواهد نمود .شورای والیتی
مردم و جامعۀ مدنی را تشویق به سهمگیری در امور حکومتداری محلی مینماید.
شورای والیتی با مؤکلین خود به طور منظم مشوره مینماید.
رئیس شورای والیتی عضو کمیته انکشاف والیتی میباشد و زمینۀ طرح اشتراکی
پالنگذاری و بودجهسازی والیتی را تسهیل خواهد نمود.
شورای والیتی در روند پالنگذاری والیتی سهیم است و موافقت خود را با آن اعالن
میدارد .والی صالحیت تصویب نهایی پالن انکشافی برای والیت مربوطه را خواهد داشت.
مؤثریت این شیوه در زمینۀ گنجانیدن اولویتهای مردم در پالنهای انکشافی به اثبات رسیده
است .از طریق این ابتکار نهادهای جامعۀ مدنی میتوانند پروژههایی را پیشنهاد نمایند که
بعدا ً بتوان با مردم دربارۀ آنها مشوره نمود .طرحهای پیشنهادی در بردارندۀ ارزیابی تخنیکی
و طرزالعمل های مکرر برای تصمیمگیری در مورد تخصیص بودجه نهایی خواهند بود.
شورای والیتی جهت بهبود حسابدهی ،نقش برجستهتری را در بررسی و حسابدهسازی
ادارۀ والیت ایفا خواهد نمود .روابط حسابدهی اساس عرضۀ خدمات مؤثر به شهروندان به
حساب میآید.
وظیفۀ اساسی شورای والیتی حسابده ساختن ادارات و مؤسسات والیت در مقابل مردم
میباشد .والی شورای والیتی را در جریان پیشرفت تطبیق پالنهای والیتی که در راستای
نیل به اهداف انکشافی ،امنیتی ،حقوق بشر ،ادارۀ سالم و حاکمیت قانون صورت گرفتهاست،
قرار خواهد داد .شورای والیتی مسئولیت دارد اطمینان حاصل کند که ریاستهای سکتوری
خواهند توانست برنامههای انکشافی والیت را به موقع اجرا نمایند و در عین حال خدمات آنها
از حداقل معیارهای تعیین شده توسط وزارتهای مربوطه ،برخوردار است یا نه .همچنین
شوراهای والیتی در راستای حصول اطمینان از این که والیها نقشها و مسئولیت های
خویش را در چارچوب صالحیتهای قانونی خود ایفا میکند و از این چارچوب فراتر
نمیرود ،نیز تقویت خواهند شد.
والیها تا حد امکان مکلف به گزارشدهی ماهوار به شوراهای والیتی و جوابدهی به سوال
های شورای والیتی خواهند بود .والی به طور قانونی مکلف میباشد در هر ماه معلومات
الزم را در اختیار شورای والیتی قرار دهد .والیها موظفاند به سواالت مطرحشده از
طرف شورای والیتی ٬به طور همهجانبه ٬پاسخ ارائه کنند .والی مکلف است شورای والیتی
را در جریان پیشرفتهای پالنهای انکشافی و والیتی و پیشرفتهای حاصله در زمینههای
انکشاف ،امنیت ،ادارۀ سالم ،حقوق بشر و حاکمیت قانون قرار دهد.
شورای والیتی میتواند گزارشی را مبنی بر عدم رضایت خود از کارکرد والی یا تخطی
والی از قانون به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ارائه
نماید .این شورا پیش از ارسال گزارش خود ،به والی فرصت خواهد داد تا در این زمینه
توضیحات الزم را ارائه یا از خود دفاع نماید.
شوراهای والیتی توضیحات والی را استماع و معلومات الزم را به طور ماهوار در بارۀ
پیشرفت و تطبیق پالنهای انکشافی والیتی در زمینههای انکشاف ،امنیت ،ادارۀ سالم ،حقوق
بشر و حاکمیت قانون جمعآوری خواهند نمود.
شوراهای والیتی بر عرضۀ خدمات نظارت و آن را ارزیابی خواهند نمود .بهسازی نقش
نظارتی و بررسی شوراهای والیتی اساس تقویت روابط ارگانهای محلی و حسابدهی آنان
و درعین حال تأمین بهبود عرضۀ خدمات به شهروندان محلی به حساب میآید .با آنکه
وزارتهای سکتوری وظایف و صالحیت های بیشتری را در سطح والیت به واحدهای
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سومی خودشان اعطا مینمایند ،الزم است که شوراهای والیتی نیز از نقش ویژهای در
نظارت و بررسی عرضه خدمات برخوردار شوند .این نقش در راستای حصول این اطمینان
خواهد بود که عرضهکنندگان ،خدمات محلی کافی را با در نظرداشت شاخصهای کیفیت،
مؤثریت و کارآیی به شهروندان عرضه مینمایند.
شوراهای والیتی از برخی ابزارها برای نظارت و ارزیابی کارکردهای واحدهای سکتوری در
سطح والیتی استفاده نموده و مردم را از میزان و نوع خدماتی که باید از این ادارات توقع داشته
باشند ،مطلع خواهند ساخت .استفاده از ابزارهایی که ذیالً توضیح آنها ارائه خواهد شد ،می تواند
سبب ایجاد یک نظام حکومتداری نتیجهده در سطح محلی گردد .یک سیستم برای ارزیابی
کارکردها 8تحت نظر شورای والیتی 8ایجاد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت .این سیستم
شوراهای والیتی را قادر خواهد ساخت تا بتوانند بر عرضۀ خدمات در سطح محلی نظارت کنند
و اطمینان حاصل نمایند که این خدمات بر مبنای معیارها و اهداف ارائه میگردند .تمام معلوماتی
که شورای والیتی از این طریق جمعآوری میکندمیکند ،در دسترس عامه قرار داده میشود .در
حال حاضر این سیستم چیزی جز نتایج فعالیت ها را ارزیابی نمیکند.
 به این منظور شورای والیتی از شیوههای متعددی که در برگیرندۀ سیستمهای ارزیابی و
بررسی امور کاری خواهد بود ،استفاده خواهد کرد.
معلومات جمعآوری شده پس از نظارت و ارزیابی امور کاری والی و نهادهای دولتی توسط
شورای والیتی در اختیار مردم قرار داده خواهد شد .شورای والیتی مسئولیت نشر و
شریکسازی معیارهای عرضۀ خدمات واحدهای دومی در سطح والیت را به عهده خواهد
داشت .همچنین شورای والیتی مسئولیت بررسی شکایات عامه را خواهد داشت .والی و واحدهای
دومی در قبال این شکایات و چگونگی رسیدگی به آنها از طریق شورای والیتی به مردم جوابده
میباشند.
 شوراهای والیتی مسئولیت نظارت بر عرضه خدمات را به عهده خواهند داشت .بهسازی
نقش نظارتی شوراهای والیتی نقطۀ ثقل تقویت روابط ارگانهای محلی و حسابدهی آنان و
در عین حال بهبود عرضۀ خدمات به شهروندان محلی به حساب میآید .همزمان با آنکه
وزارتهای سکتوری وظایف و صالحیتهای بیشتری را به ریاستهای سکتوری خودشان
اعطا میکنند ،الزم است که شوراهای والیتی نیز از نقش ویژهای در نظارت و بررسی
عرضه خدمات برای برخوردار شوند تا اطمینان حاصل کنند که عرضهکنندگان خدمات
محلی 8خدمات کافی را مطابق با شاخصه های کیفیت ،مؤثریت و کارآیی به شهروندان ارائه
میکنند .شوراهای والیتی از برخی ابزارها برای نظارت و ارزیابی کارکردهای ریاستهای
والیتی استفاده نموده و مردم را از میزان و نوع خدماتی که باید از این ادارات توقع داشته
باشند ،مطلع خواهد ساخت.
 یک سیستم ارزیابی کارکردها تحت نظر شورای والیتی ایجاد و مورد استفاده قرار خواهد
گرفت .این سیستم شوراهای والیتی را قادر خواهد ساخت که بتوانند بر عرضۀ خدمات در
سطح محلی نظارت و اطمینان حاصل نمایند که این خدمات بر مبنای معیارها و اهداف ارائه
میگردند .تمام معلوماتی که شورای والیتی از این طریق جمع آوری میکند ،در دسترس
76
عامه قرار داده میشود.
 شورای والیتی مسئولیت خواهد داشت تا گزارش ارزیابی کارکردها و حد اقل معیارهای
کاری تعیین شده را برای ریاستهای والیتی نشر نماید .نشر این موضوع می تواند از طریق
کتابهای رهنمای حاکمیت محلی صورت گیرد .این کتابهای رهنما ابزارهای انتقال
معلومات مهم در مورد خدمات ادارات دولتی و روندهای کاری آنان میباشد .شوراهای
 .11برای اجرایی شدن این سیستم الزم است تمام وزارتهای سکتوری معیارهای حداقلی را وضع نمایند.
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والیتی مسئولیت نشر و توزیع این کتابها را به عهده دارند .از وسایل الزم برای توزیع این
معلومات استفاده خواهد شد.
شورای والیتی 8همچنین مسئول توزیع کارتهایی است که شهروندان محلی برای درج
میزان رضایت کلی خودشان از عملکرد ریاستهای والیتی وزراتهای سکتوری و دیگر
عرصههای کارکردی ادارات محلی 8ازآنها استفاده خواهند کرد .شورای والیتی مسئولیت
دارد مردم را از موجودیت این کارتها مطلع نموده و معلومات الزم را در بارۀ نحوۀ
خانهپریکردن این کارتها در اختیار مردم قرار دهد .سپس معلومات مندرج در این کارتها
را جمعآوری نموده و موضوعات مربوطه را ،به شکل مستقیم یا از طریق والی با
وزارتخانه های مربوطه در میان گذاشته و تعقیب نماید .شورای والیتی نتایج حاصله از این
کارتها را در اختیار والی ،ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و وزارتها قرار خواهد داد تا آنها
بتوانند زنجیرۀ حسابدهی را تکمیل و از معلومات مربوط به عملکرد خدماتی نهادهای
والیت آگاهی حاصل نمایند .مرکز ،بررسیهای الزم را از ادارات نهادهای والیت که
خدماتشان با حداقل معیارهای خدماتی فاصله دارد ،انجام خواهد داد .نتایج حاصله از این
بررسیها در اختیار عموم مردم نهاده خواهد شد .شورای والیتی از فعالیتهای ادارات
وزارتهای سکتوری در سطح والیت مراقبت مینماید تا اطمینان حاصل کند که ادارات یاد
شده اقدامات الزم را در راستای تأمین هرچه بیشتر برابری جنسیتی انجام می دهند و نیز از
پیشرفت آنها جهت رسیدن به اهداف تعیینشده ،در راستای برابری جنسیتی استفاده به عمل
می آورند.
شورای والیتی مسئولیت نظارت بر میکانیزم رسیدگی به شکایات شهروندان را به عهده
دارد .این شکایات میتواند در مورد کیفیت عرضه خدمت و یا دیگر موضوعات مورد عالقه
شهروندان باشد .والی و ریاستهای والیتیبرای پاسخ به موقع به این شکایات  ،با شورای
والیتی همکاری خواهند کرد .در صورتی که شورای والیتی به این نتیجه برسد که واحدهای
دومی وزارتها مطابق اصل عرضۀ حد اقل خدمات معیاری وزارتهای مربوطه عمل
نمی کنند ،این شورا می تواند مرکز و والی را در جریان قرار دهد تا اقدامات مقتضی جهت
رفع مشکالت مطرح شده اتخاذ گردد .چنین معلوماتی از طریق کتابهای رهنمای والیت و
سایر وسایل دیگر در اختیار مردم قرار داده خواهد شد.
شورای والیتی نمایندۀ اصلی باشندگان والیت در ساختار حاکمیت محلی میباشد .شورای
والیتی نشستهای منظمی را با مردم در بارۀ موضوعات مربوطه برگزار میکند و آنها را
در جریان کارکردهای ادارۀ والیت قرار میدهد .به صورت مشخصتر ،شورای والیتی به
مردم در مورد پیشرفتهای والی و واحدهای دومی وزارتهای سکتوری در زمینۀ تطبیق
پالن انکشافی ،امنیت ،حقوق بشر ،حکومتداری خوب و حاکمیت قانون گزارش خواهد داد.
پس از طرح حد اقل معیارهای خدماتی توسط وزارتهای سکتوری ،شورای والیتی مکلف
است در مورد پیشرفت واحدهای دومی وزارتهای سکتوری برای دستیابی به حد اقل
استندرد خدماتی معلومات جمعآوری کند و آنها را در اختیار عموم مردم قرار دهد .همچنین،
رئیس شورای والیتی نیازها و خواستهای مردم را در زمان برگزاری جلسات کمیتۀ
انکشافی والیت مطرح خواهد کرد.
شورای والیتی معلومات جمعآوریشده در جلسات مشورتی را با مردم در اتخاذ تصامیم مهم
مد نظر میگیرد .شورای والیتی با نهادهای جامعۀ مدنی پیرامون موضوعات پالنگذاری،
انکشاف ،حکومتداری و امنیتی مشوره مینماید.
شورای والیتی میتواند در حل و فصل منازعاتی که ماهیت مدنی دارند ،در صورت موافقت
طرفین ،میانجیگری کند.
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شورای والیتی با هماهنگی با مقامات مربوطه برای از بین بردن آداب و سنن مغایر با احکام
شریعت ،قانون و آموزه های حقوق بشر ،از قبیل ازدواج های اجباری ،بد دادن زنان ،فعاالنه
سهمگیری مینماید.
شورای والیتی مسئول تدقیق و بررسی اقدامات و واکنشهای انجامشده برای مقابله با حوادث
طبیعی و غیر طبیعی میباشد .نتایج این گونه بررسیها در اختیار مردم ،کمیتۀ مبارزه با
حوادث والیت ،ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و ادارۀ ملی آمادگی و مقابله با حوادث ،قرار
داده خواهد شد.
حکومت بودجۀ کافی را از طریق ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در اختیار شوراهای والیتی
قرار خواهد داد تا با استفاده از آن بتوانند وظایف خودشان را به نحو شایسته به پیش برده و
مکلفیتهای خود را به انجام برسانند.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،شورای والیتی را در راستای انجام وظایف محوله و عملی
ساختن مسئولیتهایی که در قبال مردم (مؤکلین شان) دارند تقویت خواهد کرد.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ظرفیت کاری شوراهای والیتی را ارتقا داده ،از شریک سازی
معلومات و تجارب در میان آنان حمایت مینماید.

نهادهای دومی حکومت در والیات
96
نقش و مسئولیتها
 وظیفۀ بنیادی ریاستهای سکتوری وزارتها عرضۀ خدمات میباشد و از این رو این
ادارات از هیچ کوششی در راستای اعطای تسهیالت خدماتی به مردم نباید کوتاهی نمایند.
 هر وزارت باید پالیسی مناسبی را برای تفویض صالحیتها و منابع الزم برای واحدهای
دومی و سومیشان در والیات و ولسوالیها تدوین نماید .واحدهای دومی باید از لحاظ
تشکیالت و تقسیم صالحیتها و وظایف مختلف مورد بازبینی قرار گیرند و یک سیستم تقسیم
وظایف و صالحیتها میان مرکز و والیات به منظور بهبود کیفیت و مؤثریت خدمات به
میان آید .هر وزارت صالحیتهای وظیفوی را تا سطحی که در انجام آن وظایف مزایای
مقایسوی داشته باشد ،به نهادهایی که به مردم نزدیکتر هستند و به وجه بهتر می توانند
وظایفشان را انجام دهند ،تفویض خواهد نمود .تفویض صالحیتها به واحدهای دومی و
سومی در سطوح والیتی و ولسوالی ،یکی از مهمترین گامها برای بهبود کیفیت و مؤثریت
خدمات خواهد بود .نزدیکتر بودن تصمیمگیری به مردم ،مؤثریت و حسابدهی را در
عرضۀ خدمات باال می برد .با تقسیم وظایف بین ادارات مرکز و واحدهای دومی آنها در
سطح والیات ،وزارتها منابع کافی و صالحیتهای الزم را در راستای انجام وظایف محوله
به ادارات والیتی خودشان اعطا خواهند کرد .تفویض صالحیتهای تدارکاتی و عقد قرارداد
با واحدهای دومی و سومی ،دفاتر والیها و ولسوالها به تدریج افزایش خواهد یافت و
وزارت های مرکزی اخذ تصامیم و تهیۀ تدارکات به نمایندگی از والیت را به تدریج کاهش
خواهند داد .مرکز به والیات ،و وزارتهای مرکزی به واحدهای دومی اعتماد الزم را
خواهند داشت و به آنها اجازه خواهند داد تا با در نظرداشت اولویتها و نیازهای محلی
تصمیم بگیرند .با آن که صالحیت تصامیم سیاسی و پالیسی در سطح مرکز حفظ خواهند شد,
ولی به تدریج صالحیتهای وظیفوی در بارۀ آب و فاضالب ،صحت و تغذیه ،معارف،
راههای مواصالتی محلی ،حمل و نقل محلی ،زیربناهای شهری و دهات ،زراعت و آبیاری،
مدیریت منابع طبیعی ،ثبت اراضی ،مصونیت اجتماعی ،توزیع کارت شناسایی ملی (تذکره)،
 .15این وظایف و مسئولیت ها وظایف جانبی می باشند که این ریاست ها در کنار خدمات عمومی که برای مردم فراهم می نمایند ،باید انجام دهند.
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انکشاف بخش خصوصی ،و خدمات مدنی نظیر مدیریت جمعآوری انواع زبالهها و ضایعات
و بازیافت آنها ،مدیریت ترافیک شهری و برونشهری ،چراغ های شاهراهها ،تسهیالت
تفریحی ،کتابخانهها و خدماتی ارزشمند دیگری که مردم به آنها نیاز دارند ،به ادارات دولتی
در سطح والیت ،ولسوالی و شاروالی ها تفویض خواهد شد.
دولت هر ساله کنفرانس ساالنۀ وزارتهای سکتوری و والیها را در راستای ایجاد هماهنگی
هرچه بیشتر بین وزارتهای سکتوری و والیها برگزار خواهد نمود تا از این طریق بتواند
زمینۀ تفویض صالحیتهای بیشتر را به ادارات دولتی درسطح والیت ،ولسوالی و
شاروالیها فراهم سازد .دولت مزایا و مشوقهای قابل توجه و قوی ،همچنین حمایت و
رهنمودهای الزم را به آنان ارائه خواهد نمود.
وزارت های مرکزی برای بهتر شدن ظرفیت کاری واحدهای دومی و سومی و برای تفویض
صالحیت ها به این واحدها ،برنامۀ ارتقای ظرفیت ها را تدوین و اجرا خواهند کرد و
اصالحات ادارۀ عامه و سیستم رتبهها و معاشات را تا سال  7367هجری شمسی (7173
میالدی) در این ادارات تطبیق خواهد نمود .از طریق اصالحات ادارۀ عامه ساختار اداری
این ادارات اصالح ،روند مدیریتی این ادارات ساده ،و مهارتهای ضروری و دانش پایۀ
کارمندان خدمات ملکی ،انکشاف خواهد یافت.
وزارتخانهها یک سیستم مدیریت عملکرد را ایجاد و فعال خواهند ساخت .این سیستم شامل
طرح «حداقل معیار خدمات میگردد .نهادهای دومی نه تنها باید شورای والیتی را در جریان
معلومات مربوط به حداقل معیارهای خدمات بگذارند ،بلکه باید شورای والیتی را مطلع
کنندکه آیا توانستهاند حداقل معیارهای خدمات را تأمین کنند یا نتوانسته اند ،یا این که از
حداقل معیارهای خدمات پیشی گرفته اند  ،و تا چه حد از آن فراتر رفته اند.
وزارتهای سکتوری میزان همکاری خودشان را در طرح ابتکاری بودجۀ والیتی افزایش
خواهند داد  .طرح ابتکاری بودجۀ والیتی در طول روند تطبیق این پالیسی به تمام وزارتها
و والیات گسترش داده خواهد شد .ریاستهای سکتوری به طور همهجانبه با شورای والیتی،
کمیتۀ انکشافی والیت و والیها همکاری خواهند کرد.
ریاستهای سکتوری در والیت مربوطه خویش باید اهداف و استراتیژیهایی را جهت تقویت
تساوی جنسیتی (جندر) طرح نمایند و همچنین شاخصهای مورد نیاز را در راستای ارزیابی
پیشرفت برای رسیدن به این اهداف نیز ایجاد نمایند.

حسابدهی
 واحدهای دومی به شکل «از پایین به باال» به ادارات مرکزی وزارتخانه های ذیربط
حسابده میباشند.
 واحدهای دومی به شوراهای والیتی و از طریق آنها به مردم حسابده هستند .واحدهای
دومی باید به طور منظم و در هر ماه یک بار معلومات کاری خود را به شورای والیتی
ارائه نمایند .شورای والیتی صالحیت درخواست معلومات از واحدهای دومی را دارد و
میتواند در صورت لزوم آنها را برای ارائۀ گزارشهای شان در جلسات شورای والیتی
دعوت کند .حسابدهی واحدهای دومی به شورای والیتی ،در حقیقت حسابدهی به مردم
است که باعث باالرفتن کیفیت عرضۀ خدمات خواهد شد.
 رؤسای واحدهای دومی که نتوانند معیار الزم عرضۀ خدمات را تکمیل نمایند ،باید مورد
مجازات قرار گیرند .هرگاه در نتیجۀ ارزیابی اجراآت ثابت گردد که رؤسای واحدهای دومی
معیارهای الزم خدماترسانی به مردم را تکمیل ننموده اند ،سه مرحلۀ ذیل باالی آنها تطبیق
خواهد شد:
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 oآموزش مجدد برای ارتقای ظرفیت
 oتعیین دورۀ آزمایشی الی حصول هدف (رسیدن به معیار الزم عرضۀ خدمات)
 oپیشنهاد انفصال
صالحیت تصمیمگیری در این مورد را والی در مشوره با شورای والیتی و وزارت
مربوطه خواهد داشت .همچنین وزارت مربوطه مسئولیت ارزیابی اداره مربوطه را در
قسمت نیاز بیشتر به اصالح اداری یا ارتقای ظرفیت به عهده خواهد داشت.
واحدهای دومی وزارتها گزارش کاری خود را به والی والیت ارائه میکنند.

منابع تمویل
ریاستهای والیتی از طریق بودجۀ ملی (بودجۀ برنامه) تمویل میگردند.
کمیته انکشافی والیت
وظایف و مسئولیتها
کمیتۀ انکشافی والیتی به فعالیتش به حیث یک نهاد پالنگذاری ،بودجهسازی و انسجام چندسکتوری
ادامه خواهد داد .جلسات این کمیته ماه یک بار برگزار خواهد شد .در کمیتۀ انکشافی والیت والی
رئیس مجلس است و رئیس شورای والیتی یکی از اعضای کمیته .والی ،تاریخ ،وقت ،مکان و
دستور کار جلسه این کمیته را تعیین میکند .رئیس شورای والیتی ،رؤسای واحدهای دومی
وزارتهای سکتوری در سطح والیت مکلفاند در جلسات کمیتۀ شورای والیتی اشتراک ورزند.
شاروال مرکز والیت عضو کمیته انکشافی والیت میباشد .ولسوالها می توانند ،در صورت دعوت
از طرف والی ،در جلسات شرکت ورزند ،ولی اشتراک آنها در تمام جلسات الزامی نمیباشد .کمیتۀ
انکشافی در صورت لزوم می تواند مراجع دیگر ،از جمله نهادهای جامعۀ مدنی ،تیم های بازسازی
والیتی یا مؤسسات تمویلکننده را برای شرکت در جلسات این کمیته دعوت نماید .اصول و
مقررههای کمیتههای انکشافی در سراسر کشور الزماالجرا می باشند.
کمیتههای انکشافی والیتی ،بودجۀ ریاستهای سکتوری را نیز تصویب مینماید که این بودجه به
حیث بخشی از الیحۀ ابتکاری تخصیص بودجۀ والیتی تقدیم میگردد.،

حسابدهی
شورای انکشافی والیتی یک نهاد انسجام دهنده است و نیاز به حسابدهی ندارد.

منابع
 بودجۀ ملی (بودجه بر اساس برنامه) منبع تمویل وجوه مورد نیاز کمیتۀ انکشافی والیتی
میباشد.
 کمیته انکشافی والیتی از طرف واحد دومی وزارت اقتصاد سکرتریت میگردد.
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مجلس اداری والیت
وظایف و مسئولیتها
مجلس اداری والیتی مشتمل بر والی به حیث رئیس مجلس ،رئیس شورای والیتی ،رؤسای واحدهای
دومی ،دفتر لوی څارنوال در سطح والیت ،قوماندان امنیۀ والیت ،مستوفیت و معاون والی به حیث
اعضا میباشد .ولسوالها میتوانند در صورت دعوت از طرف مجلس ،در جلسات آن شرکت
ورزند.
برای اولین بار مجلس اداری والیتی  45سال پیش در ماه جدی سال  7347تأسیس شد .هدف از
ایجاد این مجلس انسجام امور والیت و واحدهای دومی در سطح والیت بود.
جلسات اداری والیت در هر هفته یک بار برگزار میشده است .مجلس اداری والیتی با حضور51
فیصد از اعضای آن برگزار میشود و تصمیمگیری با تائید آرای 7+51صورت میگیرد .مجلس
اداری والیتی وظایف خود را براساس قوانین نافذه انجام میدهد؛ که این وظایف به ترتیب ذیل است:
تأیید خرید و فروش زمین های دولتی در سطح والیت ،تبدیل دیون دولت به اقساط ،فسخ قرارداد در
صورت عدم مطابق با احکام قانون کار ،و بحث روی امور مربوط به واحدهای دومی ،در صورت
تصویب آجندا توسط رئیس مجلس اداری در آینده به مجمعی تبدیل خواهد شد که والی می تواند
انسجام امور اداری واحدهای سکتوری و ادارات والیتی را از طریق آن انجام دهد .آرای 7+51
اعضای حاضر در جلسه منجر به تصمیمگیری خواهد شد .از نظر اهمیت تسلسل نهادهای
هماهنگکننده ،مجالس اداری والیت بعد از شوراهای انکشافی والیتی در مرتبۀ دوم قرار دارند .چون
هردوی آنها نهادهای هماهنگکننده هستند و امکان دارد در مواردی وظایفشان یکسان باشند؛ اما
مکلفیتهایشان کامالً از یکدیگر متفاوت هستند .مجلس اداری والیت مسئولیت انسجام امور اداری،
و کمیتۀ انکشافی والیت مسئولیت انسجام امور انکشافی را به عهده دارد.
تطبیق پالنهای انکشافی والیتی وظیفۀ مجلس اداری والیت میباشد؛ در حالی که وظیفۀ طرح این
پالنها و بودجهسازی و ارتباط برقرار نمودن بین پالنها و بودجهها به عهدۀ کمیتۀ انکشاف والیتی
میباشد .مجلس اداری والیت هفتهای یک بار تشکیل جلسه میدهد؛ در حالی که کمیته انکشافی
والیتی ماهی یک بار تشکیل جلسه میدهد .در حقیقت مجلس اداری بخش جانبی کمیته انکشافی
والیتی میباشد ،زیرا کمیتۀ انکشافی روی موضوعات عمدهای از قبیل پالنگذاری و بودجهسازی در
سطح والیت کار میکند .مجلس اداری والیتی و کمیتۀ انکشافی والیتی ،هردو از طریق شورای
والیتی به مردم حسابده هستند .عالوه بر این ،مجلس اداری ولسوالی در سطح ولسوالی ایجاد خواهد
شد که کارکرد آن مانند مجلس اداری والیت خواهد بود.

حکومتداری در سطح ولسوالی
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بدون داشتن یک قانون که به طور واضح وظایف و مسئولیتهای ادارات دولتی در سطح ولسوالی را
تشریح نماید ،نقش این ادارات همچنان مبهم باقی خواهد ماند .چنین ابهامی در نقشها و مسئولیتهای
ادارات ولسوالی منجر به تداوم ضعف اداره در سطح محلی خواهد شد .مشخصۀ چنین ادارهای
بیکفایتی ،حسابدهی ضعیف و هماهنگی ناکارآمد در بین ادارات ولسوالی خواهد بود .تداوم چنین
امری دولت را از عرضۀ خدمات مؤثر و باکیفیت به مردم و برآوردهساختن خواستههای آنان باز
میدارد .در قانون باید به طور صریح و روشن مشخص گردد که دولت از ادارات ولسوالی و
نهادهای خصوصی در سطح محلی چه انتظاراتی دارد.
نهادهای حکومتداری در سطح ولسوالی شامل نهادهای ذیل است:











ولسوال
شورای ولسوالی
قوماندان امنیه
واحدهای سومی وزارتها در ولسوالی
محکمۀ ولسوالی
سکتور خصوصی
جامعۀ مدنی به شمول شوراهای انکشافی و شوراهای غیر رسمی
مطبوعات
نهادهای مردمی
مجلس اداری ولسوالی

از جمله ادارات دولتی ذکر شده در باال ،ادارۀ ولسوالی ،شامل ارگانهای ذیل میباشد:






ولسوال
مجلس اداری ولسوالی
قومندانی امنیه
واحدهای سومی وزارتها
محکمه

وظایف کلی ادارات ولسوالی شامل موارد ذیل است:
 .7تأمین صلح ،امنیت ،نظم و ثبات در ولسوالی مربوطه
 .7برقراری حاکمیت قانون در سطح ولسوالی
 .3تحقق ،حمایت ،توسعه و تقویت حقوق انسانی شهروندان ولسوالی مربوطه
 .4توسعۀ امور اجتماعی ،اقتصادی ،تعلیمی و انکشاف فرهنگی ولسوالی مربوطه
 .5عرضۀ خدمات به شهروندان ولسوالی مربوطه
این خدمات شامل امور ذیل میشود :عدلی ،امنیتی ،فراهمآوری انتقال مصون افراد و کاالها از
طریق جادههای عمومی ،آبرسانی و امور فاضالب ،صحت و تغذیه ،تعلیم و تربیه ،برقرسانی،
اعمار و حفظ و مراقبت سرکها ،حمل و نقل محلی ،ایجاد زیربناهای شهری و روستایی،
زراعت و آبیاری ،اداره منابع طبیعی ،ثبت اراضی ،مصونیت اجتماعی ،توزیع کارت شناسایی
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(تذکره) ،انکشاف سکتور خصوصی ،عرضۀ خدمات شهری مانند مدیریت انواع زبالهها و
ضایعات و بازیافت آنها ،امور ترافیکی ،تنویر سرکها ،تسهیالت تفریحی ،ایجاد کتابخانهها و
مراقبت از آنها و سایر خدمات مورد نیاز مبرم مردم
 .6ساخت ادارۀ سالم در والیات از طریق تأمین موارد آتی صورت میگیرد :شفافیت و حق
دسترسی به معلومات ،پاسخدهی به مردم ،مشارکت مردم به خصوص جوانان و زنان،
سهمگیری نهادهای مدنی و بخش خصوصی در امور حکومتداری محلی ،دموکراسی محلی،
مؤثریت و کارآیی ،مساوات و همه شمولی ،برابری جنسیتی ،یکپارچگی ،تسلسل ،طرح
سیستمهای قانونی
 .6کاهش فقر ،مبارزه با امراض و نیل به اهداف انکشافی هزارۀ سوم در راستای بهبود
وضعیت زندگی مردم
 .8کاهش خسارات و کنترول حوادث در ساحۀ ولسوالی
 .6نابودی کشت خشخاش و تقویت معیشت بدیل کشاورزان در ساحۀ ولسوالی
حفظ محیط زیست و وادارساختن استفادهکنندگان از محیط زیست به نحو مطلوب و
.71
حفظ آن برای نسلهای آینده
حمایت از برگزاری و بزرگداشت مراسم و شعائر اسالمی
.77
کمک در تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و برنامههای دارای اولویت ملی
.77
در ساحۀ ولسوالی مربوطه

وظایف و مسئولیتهای ادارات حکومتداری در سطح ولسوالی
نهاد
شورای
ولسوالی

ولسوال

نقش و مسئولیتها
















توافق روی پالن انکشافی ولسوالی و بودجۀ ولسوالی ،بررسی ،نظارت و
ارزیابی ،تأمین کیفیت ،ارزیابی عملکرد ادارات ولسوالی ،تنظیم روابط
ادارات ولسوالی با اجتماعات محلی ،جامعۀ مدنی و رسانهها
همکاری در تأمین امنیت ،نظم عامه و حاکمیت قانون
از بین بردن آداب و رسوم مغایر با شریعت و قانون
حفظ ،حمایت و توسعۀ حقوق بشر
حفظ محیط زیست ،مبارزه با مواد مخدر
مسئول اول اجرایی ادارۀ ولسوالی
تأمین امنیت ،نظم عامه ،صلح و ثبات
تأمین حاکمیت قانون و قانون اساسی
حفظ ،حمایت و گسترش حقوق بشر
بررسی ،ارزیابی ،تأمین کیفیت و مدیریت عملکرد عرضۀ خدماتی که در
سطح محلی صورت میگیرند.
پالنگذاری انکشافی ولسوالی
توسعۀ اقتصاد محلی
انکشاف بخش خصوصی
ادارۀ سالم
تطبیق اصالحات ادارۀ عامه و ارتقای ظرفیت ادارات دولتی در سطح
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ولسوالی
 تالش در کاهش فقر
 دستیابی به اهداف انکشافی هزارۀ سوم
 تطبیق مقررات
 هماهنگی و ادارۀ امور
 صالحیت مالی مصارف و مدیریت مالی
 حفظ محیط زیست
 مدیریت حوادث طبیعی و غیر طبیعی
 ثبت و استمالک اراضی برای استفادۀ عامه
 کمک در تهیۀ نقشۀ قریهها
 حمایت از برگزاری و بزرگداشت مراسم و شعائر اسالمی
 برقراری ارتباطات با اجتماعات محلی ،جامعۀ مدنی ،رسانهها و مطبوعات
قومندانی امنیه تأمین امنیت ،نظم عامه ،ثبات ،صلح ،تنفیذ قانون ،کاهش میزان جرائم ،صیانت
حقوق بشر ،مبارزه با قاچاق و تولید مواد مخدر
واحدهای
سومی
وزارتهای
سکتوری

عرضۀ خدمات ،اعطالی تسهیالت خدماتی ،طرح دستورالعملها ،ارائۀ معلومات به
مرکز جهت پالیسیسازی

مقام څارنوالی تحقیق و تعقیب عدلی و قضایی
ولسوالی
تیمهای
بازسازی
والیتی

انجام خدمات بازسازی از طریق هماهنگی با ادارات دولتی در سطح والیت،
ولسوالی و نهادهای حکومتداری محلی

جامعۀ مدنی ،بررسی ،نظارت ،تأمین کیفیت ،ادارۀ خدمات عامهای که در سطح محلی عرضه
میشوند ،ارائۀ خدمات مشترک و تولید کاالهای مشترک خدماتی
شوراهای
غیرانتخابی و
انتخابی،
رسانهها ،ریش
سفیدان قومی،
رهبران مذهبی
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شیوههای حسابدهی در سطح ولسوالی
تمام ادارات ولسوالی به مردم ولسوالی حسابدهنده میباشند.
تمام ادارات دولتی در سطح ولسوالی و شوراهای ولسوالی ،در ساحات مربوط به فعالیتهای
خودشان به مردم حسابده میباشند .هدف از ایجاد ادارات دولتی در سطوح مختلف ،ارائه عرضۀ
خدمات مناسب و مطابق با نیازهای مردم میباشد .مردم(ملت) جوهرۀ دولت است و دولت اقتدار و
مشروعیت خود را از آن کسب میکند .از آنجایی که شوراهای انتخابی ولسوالی از خواستهها و
آرمانهای مردم نمایندگی مینمایند ،تنها نهادهایی میباشند که از نظر سلسله مراتب قدرت از همه
نهادهای دیگر به مردم نزدیکتر هستند .ادارات ولسوالی از طریق شوراهای ولسوالی مربوطه به
مردم حسابده میباشند.
شوراهای ولسوالی از آن رو به مردم حسابده میباشند که با رأی مستقیم آنان انتخاب میشوند.
اعضای شوراهای مذکور دربارۀ موضوعات مربوطه باید با موکلین خود به طور منظم مشوره
نمایند.
قوماندانی امنیه ولسوالی و ادارات دولتی در سطح ولسوالی به شورای ولسوالی حسابده میباشد.

ادارات دولتی که در سطح ولسوالی مستقیما ً به مردم حسابده میباشند:
 شورای ولسوالی
 ادارۀ ولسوالی
ادارات حکومتداری در سطح ولسوالی که به مقام والیت و وزارتهای سکتوری حسابده
میباشند:
 ولسوال
 ادارۀ ولسوالی
ادارات دولتی که به شورای ولسوالی حسابده میباشند:
 ولسوال
 قوماندان امنیه
 واحدهای سومی وزارتهای سکتوری
ادارات دولتی حساب دهنده به ولسوال:
 قوماندان امنیه
 واحدهای سومی وزارتهای سکتوری در ساحه ولسوالی
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حضور مردم در سطح ولسوالی
 اعضای شوراهای ولسوالی توسط مردم انتخاب میشوند.
تعیین و توظیف کارمندان ملکی در سطح ولسوالی
تمام تعیینات مربوط به ولسوالی به شمول رتبههای  6تا  8کارمندان ملکی در سطح ولسوالی بعد از
شناسایی و انتخاب آنها توسط کمیته استخدام والیتی و به تأسی از طرزالعمل توظیف کارمندان ملکی
بر اساس اصول شایستهساالری و رقابت آزاد ،توسط ولسوال منظور میگردد.
ولسوال
وظایف و مسئولیتها
وظایف اصلی ولسوالها در سطح ولسوالی عبارتاند از :تأمین صلح ،امنیت ،نظم عامه و ثبات،
تأمین حاکمیت قانون ،حفظ ،حمایت و توسعه حقوق بشر ،توسعه اجتماعی ،اقتصادی و تعلیمی،
حصول اطمینان از ارائۀ خدمات عامه مناسب و باکیفیت مورد نیاز مردم ،ایجاد ترتیبات الزم جهت
تأمین ادارۀ سالم در سطح والیت ،کاهش تلفات و خسارات و مدیریت حوادث طبیعی ،محو کشت
کوکنار و تقویت معیشت بدیل ،زدودن فقر ،ایجاد هماهنگی میان فعالیت های ادارات مرکزی و
محلی ،تنظیم امور عامالمنفعه ،بهبود اداره امور مالی و تهیه و تدارکات ،حصول اطمینان از انکشاف
اداری و ادارۀ مؤثر ،حمایت از برگزاری و بزرگداشت مراسم و شعائر اسالمی ،و کمک در راستای
تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و سایر برنامههای دارای اولویت ملی
 ولسوال ،مسئول اول اجرایی ادارۀ ولسوالی میباشد .ولسوال مسئولیت رهبری امور
پالنگذاری ،بودجهسازی و هماهنگی امور اداری ،انکشافی و امنیتی مربوطه را در سطح
ولسوالی به عهده دارد .تقویت جایگاه ولسوال و اعطای صالحیتهای الزم به وی ،امکان
پالنگذاری بهتر و ایجاد هماهنگی در میان دیگر ادارات ولسوالی به شمول واحدهای سومی
وزارتهای سکتوری و شوراهای ولسوالی پس از تشکیل آنها و نیز کمیتههای انکشافی
ولسوالی را برای ولسوال فراهم میسازد .در نتیجه ،این امر می تواند منجر به پیامدهای ذیل
شود:
بازتاب عالئق و نیازهای مردم در پالنهای انکشافی ولسوالی ،مرتفعسازی نیازهای اجتماعات
محلی و مردم قریه ،طرح و تطبیق به موقع پالنهای انکشافی ولسوالی
هماهنگی نزدیک با واحدهای سومی وزارتهای سکتوری ،سبب تقویت فعالیتهای پالنگذاری
میشود که از طریق ادارۀ ولسوالی اجرا میگردند .ولسوال به آن دسته از اولویتهای قریه که
میتوان آنها را فورا ً به کمیتۀ انکشافی والیت تقدیم نمود ،ارجحیت خواهد داد.
 صالحیتهای الزم به ولسوال در راستای تطبیق برنامههایی از قبیل مبارزه با مواد مخدر و
مقابله با حوادث که خارج از صالحیت واحدهای سومی وزارتهای سکتوری میباشد،
اعطاء خواهد شد.در این عرصهها ولسوال نقش مرکزی رهبری امور پالنگذاری،
بودجهسازی و مخارج را به عهده خواهد داشت .همچنین ولسوال در روندهای تمام امور
مربوط به فعالیتها و برنامههای مبارزه با مواد مخدر به شمول پالنگذاری ،ایجاد هماهنگی
و انسجام ،نظارت و ارزیابی ،نقش خطیری را به دوش دارد .ولسوال در تمام فعالیتهای هر
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چهار عرصۀ مربوط به مبارزه با مواد مخدر ،به ویژه آگاهیدهی عامه پیش از کشت
خشخاش ،معیشت بدیل ،از بین بردن کشت خشخاش و تنفیذ قانون به طور همهجانبه دخیل
میباشد .عالوه بر آن ،در هر ولسوالی یک کمیتۀ مدیریت حوادث ایجاد خواهد شد .این کمیته
مسئولیت نظارت و ادارۀ موارد مربوط به آمادگی و مقابله و کاهش خسارات و تبعات حوادث
در سطح ولسوالی را به عهده خواهد شد.
ولسوالها دارای وظایف اداری ،مانند جمعآوری معلومات در مورد تولدات ،وفاتها و
ازدواج ها را به عهده دارند .با برگزاری انتخابات شوراهای قریه ،این شوراها مسئولیت ثبت
تولدات ،وفاتها و ازدواجها را در قریهها به دوش خواهند داشت .آن گاه ،دفتر ولسوالی
مسئولیت جمعآوری و توحید این معلومات را به عهده خواهد داشت.
ولسوال در جلسات کمیتههای انکشافی ولسوالی اشتراک میکند .هدف از تدویر این جلسات
اطمینانیافتن از این امر است که امور پالنگذاری و بودجهسازی ولسوالی به طور منظم و به
موقع پیش رفته و ولسوال از نزدیک پالنهای ولسوالی را در راستای حصول اطمینان از این
امر که این پالنها به طور مؤثر و در موعد مقرر انجام میپذیرند ،نظارت میکند .برگزاری
این گونه جلسات باعث ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر در میان ادارات دولتی در سطح ولسوالی
میگردد.
ولسوال در امر نظارت و تطبیق پالن انکشافی ولسوالی کمک میکند.
ولسوال در راستای طرح و تطبیق پالن انکشافی ولسوالی ،طبق ضرورت با دیگر نهادهای
ولسوالی همکاری و هماهنگی های الزم را ایجاد میکند .با برگزاری انتخابات شوراهای
ولسوالی ،این امر شامل این نهادها نیز میگردد.
ولسوال به طور ماهوار گزارش فعالیت های خود را به شورای ولسوالی ارائه می کند (بعد
از انتخاب شورای ولسوالی در سال  .)7171این امر سبب افزایش حسابدهی ولسوال به
مردم میگردد و در نتیجه باید سبب بهبود جوابدهی ادارات دولتی گردد .ولسوال بر اساس
قانون ،مکلف خواهد بود .مطابق به درخواست شوراهای ولسوالی و به طور ماهوار گزارش
فعالیتها و اسناد مربوطه را در اختیار شورای ولسوالی قرار دهد.
ولسوالها مسئولیت سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای واحدهای سکتوری در ولسوالیها را
به عهده دارند .داشتن چنین صالحیتی به ولسوال فرصت این را میدهد تا اطمینان حاصل
نماید که واحدهای سکتوری برنامههای خود را مطابق توافقات انجام شده در پالنهای
انکشافی ولسوالی انجام میدهند .همچنین ،با در اختیار داشتن این معلومات ،ولسوالها
واحدهای سومی را در قبال توافقات انجام شده پیرامون برآورده نمودن حداقل معیارهای
خدمات جوابده میسازند .عامۀ مردم حق دارند در صورتی که خدمات عرضهشده توسط
وزارتها با حداقل معیارهای خدماتی مطابقت نداشته باشند ،از ریاستهای سکتوری به طور
کتبی به دفتر مقام ولسوالی و شورای ولسوالی شکایت نمایند .پس از کسب اطمینان از معتبر
بودن شکایات انجام شده ،ولسوال باید شکایت را به ادارۀ مربوطه ارجاع داده ،اقدامات الزم
را مبذول و توضیحات و معلومات الزم را ارائه نماید .ولسوال موظف است برای حل منطقی
مشکالت و موضوعات مربوط و حصول اطمینان از رفع چنین معضالتی اقدامات الزم را
انجام دهد.

اهداف ،مقاصد و نتایج کاری ولسوال
اهداف
ولسوال

کاری

مقاصد کاری ولسوال

نتایج کاری ولسوال
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 -7تأمین صلح ،حصول اطمینان از تأمین
امنیت ،نظم عامه و امنیت عامه ،نظم و ثبات
ثبات در ساحۀ
ولسوالی



تحکیم وحدت ملی و رفع خصومتهای
قومی و منطقوی
تأمین امنیت منطقه و صیانت از حقوق
شهروندان مطابق احکام قانون
ایجاد زمینه برای اقوام مختلف که بتوانند
در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی
نمایند.
تأمین امنیت جاده ها در مسیر ولسوالی
برای عبور و مرور افراد و کاالها
جلوگیری از ایجاد پوسته های تالشی
غیرقانونی ،عدم اخاذی و اجحاف در
پوستههای تالشی دولتی ،تأمین امنیت
سرکها و پاک نمودن سرکها از وجود
سارقین و گروههای مسلح غیر قانونی
حفاظت از مکاتب ،دفاتر و ساختمانهای
دولتی در والیت در مقابل حمالت
مسلحانه
حفظ و مراقبت میدانهای هوایی ملکی
در ساحه ولسوالی و تأمین امنیت آن از
طریق شعبات مربوطه
رعایت قوانین پولیس توسط نیروهای
پولیس ملی
هماهنگی مداوم و بهموقع با اردو و
پولیس ملی در امور مربوط به تأمین
امنیت عامه
اتخاذ تدابیر عاجل در موقع سفر بری
عمومی ،به منظور سرعت عمل و تأمین
اهداف دولت



تعمیل احکام ،اسناد تقنینی ،اوامر و
هدایات قانونی مقامات ذیصالح در
ساحه مربوطه و نظارت بر اجرای آن
رعایت اصل تساوی حقوق شهروندان،
مطابق احکام قانون اساسی و دیگر
قوانین کشور
تعقیب قانونی قضایای مربوط به
دستگیری و توقیف خودسرانه ،شکنجه،
اخاذی و غصب داراییهای مردم
اتخاذ تصامیم در ساحۀ ولسوالی مطابق
به قوانین و ضوابط و نه از طریق
راههای غیررسمی از قبیل روابط












 -7تأمین حاکمیت حصول اطمینان از رعایت
قانون در ولسوالی قانون اساسی و حاکمیت
قانون
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شخصی و واسطه بازی
 عدم استفاده از شیوههای فریبکارانه و
واسطهبازی در تصمیمسازیهای امور
عامه
 تعلیم عامه و آگاهی دادن به آنان در
مورد مسئولیتهایشان در قبال حفظ و
تأمین حاکمیت عامه
 -3تحقق ،حمایت ،حصول اطمینان از تحقق،
و توسعۀ حقوق حمایت و توسعه حقوق بشر
بشری شهروندان
ولسوالی مربوطه









توسعۀ رهبری طرح پالن ساالنه و
-4
پالن استراتیژیک ولسوالی
اجتماعی،
انکشاف
راستای
اقتصادی ،تعلیمی در
بندی
جمع
و فرهنگی در ولسوالی،
شهروندان
نیازمندیهای
ساحۀ ولسوالی
ولسوالی
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اتخاذ اقدامات عاجل در زمینۀ جلوگیری
از نقض حقوق بشر
رعایت اصل تساوی حقوق شهروندان،
مطابق احکام قانون
رعایت اصول حقوق بشر توسط نهادهای
غیر رسمی عدلی
تحقق و حمایت از حقوق بشری اطفال،
زنان و اشخاص دارای معلولیت
جلوگیری از ازدواج های اجباری
دختران کم سن و سال ،خشونتهای
خانوادگی ،بد دادن زنان و آزار جنسی
آنان
همکاری ادارۀ والیت با ریاست والیتی
کمیسیون مستقل حقوق بشر و شورای
ولسوالی در راستای تحقق اهداف این
نهادها در امور مربوط به نظارت،
تحقیق ،حمایت و گسترش حقوق بشر

 پالنگذاری و بودجهسازی
ولسوالی با اشتراک مردم
 ایجاد هماهنگی مؤثر با شوراهای
ولسوالی ،جامعۀ مدنی و واحدهای اداری
وزارتها و ادارات دولتی در ولسوالی،
درج به موقع طرحها و برنامههای
وزارتها و ادارات دولتی و اولویتهای
مردم در پالن انکشافی ولسوالی و تطبیق
برنامههای سرمایهگذاری عامه.
 پالنهای انکشافی ولسوالی با در
نظرداشت عالیق و اولویتهای مردم
طرح و تدوین گردیده و سپس جهت
تصویب به شورای والیتی پیشکش
میگردند.
ساالنه
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 تشویق و هماهنگسازی روند مشارکت
واحدهای سومی وزارتهای سکتوری
در تهیۀ پالنهای انکشاف محلی
 ارائه طرح های پیشنهادی برای تمدید
شبکۀ برق ،حفظ و اعمار جادههای
مواصالتی ،سیستم آب برای تمام شهرها
و قریهها در ساحه ولسوالی
 حمایت از فعالیت های استخراج معادن

ایجاد پیوند بین پالن
انکشافی ولسوالی و بودجه
والیتی

 ایجاد پیوند بین پالن انکشافی ولسوالی و
بودجه والیتی

تطبیق به موقع پالنهای
انکشافی والیت





جذب و تشویق بخش
جهت
خصوصی
سرمایهگذاری در ولسوالی
مربوطه
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تطبیق به موقع پالنهای تصویب شده
توسط واحدهایهای سکتوری و
مؤسسات دولتی موجود در والیت و
تقویت و تطبیق این پالنها
ایجاد زمینههای مساعد جهت تطبیق
پالنهای انکشافی شهری و روستایی
تکمیل به موقع پروژههای عامالمنفعه و
ساختمانی مطابق با معیارهای پذیرفته
شده و با کیفیت مناسب
تشویق سکتور خصوصی به سرمایه
گذاری در عرصههای تجارت،
ساختمانی ،حمل و نقل ،زراعت ،صحت،
معارف و دیگر خدمات مفید اجتماعی
بررسی طرح پروژههای کوچک با هدف
برآورده نمودن نیازهای مبرم مردم محل
و تشویق واحدهای سکتوری و دیگر
ادارات دولتی در تطبیق این گونه
پروژهها
تأسیس مجتمعهای عمدهفروشی و
پرچونفروشی توسط ادارات شاروالیها

پالیسی ادارات محلی افغانستان

انکشاف منابع بشری در
ولسوالی







تشویق مردم جهت تطبیق
برنامهها ،پروژهها و
فعالیتهای انکشافی در
سطح ولسوالی






تسهیل اعمار ساختمانهای
دولتی و نظارت و مراقبت
از امور ساختمانی تعمیرات
ادارات و مؤسسات دولتی
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تطبیق برنامههای آموزشی برای مردان
و زنان ،دختران و پسران و تأمین
کمکهای الزم جهت تطبیق این برنامهها
جلب همکاری مردم ،ادارات دولتی و
شاروالیها در راستای ایجاد مکاتب و
مدارس مذهبی ،مؤسسات علمی،
کتابخانهها و سایر مراکز فرهنگی و نیز
تطبیق برنامههای انکشافی و آموزشی
سازماندهی و تدویر جلسات آموزشی و
علمی (سمینارها و کنفرانسها) با هدف
تشویق و تسهیل انکشاف منابع بشری در
سطح ولسوالی و اشتراک در آنها
حفظ فرهنگ ملی و غنیسازی هر چه
بیشتر آن
تشویق مردم در حفر و پاککاری
مجراهای آب (کانالها) و کاریزها،
تحکیم سربندها و سایر شبکههای
آبیاری از طریق حشرهای مردمی در
این زمینه
تشویق و ترغیب مردم در احداث
سرکهای فرعی ،اعمار پلها ،ترمیم
سرکها و ساختمانهای عامالمنفعه
جلب همکاری مردم و ادارات دولتی در
احیاء و انکشاف ورزش های باستانی،
محلی و بینالمللی از طریق احداث
توسعه و انکشاف میدانهای ورزشی و
باشگاههای(کلپ) ورزشی
بررسی تسهیالت تعمیرها و تجهیزات
شوراهای ولسوالی ،ادارات دولتی و
شاروالیها
در اختیار قراردادن وسایل حمل و نقل
برای کارمندان انتصابی و انتخابی در
راستای برقراری ارتباطات با مردم و
فراهم نمودن خدمات الزم برای آنان
حفظ و مراقبت از داراییهای عامه نظیر
سرکها و ساختمانهای دولتی توسط
ادارات ولسوالی با حمایت ادارات و
مؤسسات دولتی و با همکاری اجتماعات
محلی
نظارت بر پروژههای ساختمانی تأسیسات
دولتی
حفظ و بهبود تماسها و ارتباطات بین
پالیسی ادارات محلی افغانستان

ادارات دولتی با یکدیگر و بین ادارات
دولتی و مردم

حصول
-5
اطمینان از دریافت
عامه
خدمات
مناسب ،کافی ،با
کیفیت و مورد نیاز
مردم ولسوالی

ارزیابی،
سرپرستی،
کنترول کیفیت و مدیریت
کارکرد خدمات عمومی که
به مردم ولسوالی عرضه
میگردد.
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عرضۀ خدمات مناسب توسط مراجع
دولتی برای مردم
مردم خدمات مورد نیاز خود را از
مراجع دولتی دریافت می نمایند.
مردم خدمات مورد نیازشان را از ادارات
دولتی به موقع و بدون دادن رشوه
دریافت می دارند.
میزان هزینهای که صرف خدمات عامه
میگردد ،رابطۀ مستقیم با رضایت مردم
از حکومت دارد.
دریافت مقدار مناسب امکانات مالی
توسط اداراتی که در خط اول عرضه
خدمات به مردم قرار دارند.
ولسوال مسئولیت نظارت بر موارد ذیل
را به عهده دارد :امنیت ،انتقال مصون
کاالها و عبور و مرور از سرکهای
عامه ،آب و فاضالب ،صحت و تغذی،
تعلیم و تربیه ،برق ،جادههایی که در
مسیر والیت قرار دارند ،حمل و نقل
محلی ،زیربناهای شهری و روستایی،
مدیریت منابع طبیعی ،زراعت و
آبیاری ،مصونیت اجتماعی ،توزیع
کارت شناسایی ملی (تذکره) ،انکشاف
بخش خصوصی ،خدمات ملکی از قبیل
مدیریت بازیافت زبالهها و ضایعات،
مدیریت ترافیک ،تنویر سرکها ،ایجاد
اماکن و پارکهای تفریحی ،ایجاد
کتابخانهها و مراقبت از آنها
رهبری روند ثبت اجتماعی اراضی در
ساحات شهری و روستایی
رهبری نقشه برداری سیاسی و اداری
قریههای موجود در والیت از طریق
پالیسی ادارات محلی افغانستان



 -6ایجاد ترتیبات حمایت از ایجاد و انکشاف
الزم جهت تأمین نهادهای منتخب و جامعۀ
ادارۀ سالم در مدنی
سطح ولسوالی








حمایت از روند حسابدهی
به مردم



حمایت از ایجاد شفافیت و
حق دسترسی مردم به
معلومات دولتی
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مشوره با اجتماعات محلی و همکاری
ادارات ذیربط
بذل توجه خاص به اقشار فقیر ،زنان و
مناطق دورافتاده از نظر جغرافیایی
اخذ مالیات و فیس با توجه به استطاعت
مردم و استفادهکنندگان از خدمات دولتی
ارائه حمایتهای الزم به شوراهای
ولسوالی جهت پیشبرد وظایف محوله به
شمول نظارت بر فعالیتهای تنفیذ قانون،
انکشاف متوازن ،عرضه خدمات و امور
مربوط به حقوق بشر.
ایجاد زمینۀ مناسب و فراهمآوری
فرصتهای الزم برای اشتراک فعال
شورای ولسوالی در پالنگذاری انکشافی
و بودجهسازی والیتی
ارائۀ معلومات درخواستشده از دفتر
ولسوالی و ادارات دولتی به شورای
ولسوالی بدون هر نوع تأخیر
تدویر نشستهای مشورتی مداوم بین
دفتر ولسوالی و شورای ولسوالی
صورت میگیرد .نظرات و طرحهای
پیشنهادی شورای ولسوالی که در
محدودیت صالحیت کاریشان ارائه
گردیده است ،توسط مقام ولسوالی لحاظ
گردیده و اقدامات الزم و به موقع در
زمینه صورت خواهد گرفت.
اداره ولسوالی و ولسوال در برابر مردم
ولسوالی از طریق شورای ولسوالی
حسابده میباشند و مراجع ذکرشده حق
دارند بر کارکرد ولسوال و ادارات
ولسوالی نظارت نمایند.
تطبیق فعاالنۀ قانون حق دسترسی مردم
به معلومات ادارات دولتی .سیستمهای
الزم برای شهروندان و جامعۀ مدنی
جهت استفاده از این حق ایجاد خواهند
گردید .بر اساس احکام قانون اساسی
شهروندان کشور حق دسترسی به
معلومات ادارات دولتی را دارند.
دسترسی به معلومات ادارات دولتی سبب
شفافیت در فعالیتها و کارکردهای
ادارات دولتی و حسابدهی این ادارات
به مردم میگردد.
پالیسی ادارات محلی افغانستان

حمایت از مشارکت مردم به
خصوص زنان و جوانان در
امور ادارۀ والیت

 ایجاد زمینۀ مشارکت فعال زنان و
جوانان در امور تصمیم گیری والیت

حمایت از مشارکت جامعۀ
امور
در
مدنی
حکومتداری محلی

 ایجاد زمینۀ مشارکت جامعۀ مدنی در
امور حکومتداری ولسوالی
 تجویز و تقویت شریکسازی معلومات.
ارگانهای محلی معلومات مربوط به
بودجه و عرضۀ خدمات عامه را در
دسترس مردم قرار خواهند داد .حکومت
و ادارات محلی با شوراها ،مجالس،
جرگهها ،جامعۀ مدنی و مؤسسات
غیردولتی مشورههای گسترده و همه
جانبهای را در زمینۀ خواستها و
اولویتهای مردم پیش از اتخاذ هر نوع
تصمیم مهم انجام خواهد داد.
 تصمیمگیری مشترک .بر اساس این روند
شهروندان نه تنها نظریات و پیشنهادات
و
عالیق
پیرامون
را
خود
اولویتهایشان بیان خواهند داشت ،بلکه
در روند تصمیمگیری نیز به طور عملی
دخیل و سهیم خواهند بود.
 ابتکار عمل و کنترول پروژهها توسط
جوانب ذیدخل
(شهروندان در پروسهها و طرحهای
جمعآوری پول برای تمویل ،تطبیق یا
پالیسیهای مربوطه دخیل خواهند بود .این
روند تا کنون در برنامۀ همبستگی ملی و
شوراهای انکشافی قریه یا سایر پروژههای
انکشافی که توسط مردم تطبیق شدهاند در
عمل پیاده گردیده است)
 تقویت نهادهای جامعۀ مدنی با هدف
نظارت بر کارکرد ادارات محلی
 ایجاد زمینۀ فعالیت آزادانۀ رسانهها و
نشر گزارشات مربوط به عرضۀ خدمات
عامه توسط ادارات محلی
 به کارگیری شیوههای حسابدهسازی
مردمی از قبیل بررسی مصارف عامه،
بررسی اجتماعی و استفاده از سنجش
نظریات مردم و تقویت این میکانیزمها
 ولسوال ،رهبری روند پالنگذاری و
بودجه سازی مشارکتی ولسوالی را به
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حمایت از مشارکت سکتور
خصوصی






تقویت کارآیی و مؤثریت
ادارات دولتی




تقویت برابری و مشارکت
همگانی
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عهده خواهد داشت.
مدیریت منابع طبیعی بر اساس مشورۀ
گسترده با اجتماعات محلی ،به شمول
کوچیها و گروههای منزوی ،صورت
خواهد گرفت.
مدیریت منابع طبیعی بازتاب دهندۀ منافع
و اولویتها و ارزشهای مردم خواهد
بود.
پیرامون
مسلکی
انجمنهای
با
موضوعات مربوطه مشوره صورت
خواهد گرفت.
توسعۀ تجارت در ساحاتی که از اولویت
باال برخوردار هستند.
تقویت مهارتهای تجارتی مردم
فراهم نمودن زیرساختهای بیشتر برای
مؤسسات تجاری
از بین بردن موانع تجاری که بنگاههای
تجاری برای انجام امور تجاری و یا رشد
تجارت خود با آنها مواجه هستند و نیز از
بین بردن موانعی که تجار در زمینۀ
ایجاد بنگاهها و شرکتهای تجاری با آنها
مواجه میباشند.
ادارات دولتی نتایج و خدمات مورد نیاز
را با استفادۀ بهینه از منابعی که در
اختیارشان قرار دارد ،در زمان مناسب،
در اختیار مردم قرار خواهند داد.
تمام تصامیم از طریق نزدیکترین
ادارات به مردم ،اتخاذ خواهند شد.
برای تمام گروه ها ،به ویژه گروههای
آسیبپذیر باید زمینۀ دستیابی و بهبود
امور رفاهی الزم فراهم گردد.
تسهیالت صحی و آموزشی الزم برای
همۀ مردم ،به شمول گروههای
آسیبپذیر ،فراهم خواهد گردید.
در زمینههای فوق توجه ویژه عطف
گروههای محروم و آسیبپذیر ،نظیر
زنان و اطفال خواهد شد.
ادارات دولتی در سطح ولسوالی و قریه
معلومات مربوط به تعداد و هویت
اشخاص دارای معلولیت ،بازماندگان
شهدا ،تعداد و هویت اشخاص غیر شاغل
و نوع مهارتهای آنها را به طور منظم
پالیسی ادارات محلی افغانستان

جمعآوری خواهند نمود.

حمایت و تقویت برابری
جنسیتی







حمایت و تقویت یکپارچگی
و تسلسل




ایجاد سیستم های قانونی
مورد نیاز در تمام ادارات



هر دو جنسیت (مردان و زنان) در امور
مهم و سرنوشتساز کشور اجزای
الینفک در همۀ مباحثات ،ابتکارات و
رسیدن به توافق عمومی به حساب می
آیند.
در راستای زدودن فاصلۀ تاریخی که بین
این دو جنسیت (مردان و زنان) به
مالحظه میرسد ،باید تالشهای پیگیر و
مستمر صورت گیرد.
ایجاد محیط و شرایط مساعد که
و
اساسی
نیازهای
جوابگوی
استراتیژیک زنان و مردان باشد.
زنان و مردان باید هر دو به مثابۀ منابع
ارزشمند انسانی ولسوالی به حساب آیند.
ولسوال در راستای تأمین یک راهکار
یکپارچه در بین ساختار پیچیدۀ
حکومتداری ولسوالی باید دارای
مهارتهای قوی رهبری و ارتباطات
شفاف باشد.
وجود یکپارچگی و نظم سبب ایجاد
اعتماد بیشتر مردم به دولت میگردد.
شاروالیها و ادارۀ قریه به مثابۀ یک
سیستم واحد قانونی عمل خواهند نمود؛ نه
به حیث ادارات مبتنی بر سیستم رابطۀ
قیمومیتی

 -6کاهش تلفات و مدیریت حوادث و ارائه
و کمکهای عاجل
خسارات
مدیریت حوادث

 آماده سازی والیت برای رفع نیازهای
عاجل

حصول اطمینان از واکنش
عاجل در امور مربوط به
صحت عامه

 آمادهسازی ولسوالی جهت رفع نیازهای
صحی عامه و جلوگیری از شیوع
امراض ساری
 اتخاذ اقدامات الزم در زمینۀ جلوگیری
از فروش داروهایی که تاریخ آنها
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 -8محو کشت محو کشت کوکنار و تقویت
کوکنار و تقویت معیشت بدیل
معیشت بدیل
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منقضی گردیده و نیز داروهای تقلبی
جلوگیری از فروش ادویۀ تقلبی و طبابت
اشخاص غیرمسلکی در ساحه والیت
عرضۀ بستۀ خدمات اساسی صحی به
مردم ولسوالی
جلوگیری از کشت خشخاش ،چرس و
سایر بوتههای مخدره با کمک سایر
نهادهای ذیربط
تعیین ساحاتی که باید کشت خشخاش آنها
تخریب گردد؛ زیرا ولسوال معلومات
بهتری نسبت به وضعیت و شرایط محلی
و وضعیت اقتصادی مردم محل دارد.
پالن نهایی محو کشت کوکنار باید توسط
والی به امضا برسد.
ولسوال ریاست «کمیتۀ رهبری کاهش
تقاضای مواد مخدر» را به عهده خواهد
داشت .اعضای این کمیته عبارتاند از:
وزارت صحت عامه ،وزارت معارف و
دیگر مراجع ذیربط ،مانند وزارت
اطالعات و فرهنگ و جوانان
این کمیته در مورد فعالیتهای برنامۀ
کاهش مصرف مواد مخدر ،مانند اعمار
و فعال سازی کلینیکها ،فعالسازی
برنامههای درمانی اجتماعی ،مؤثریت و
کارآیی برنامهها برنامهها ،باید به مراجع
کمیته،
ذیربط گزارش بدهد .این
همچنین ،نظر خود را در مورد
کارکردهای کلی که در زمینۀ کاهش
مصرف مواد مخدر صورت گرفته است،
ارائه میکند.
ولسوال مسئولیت ادارۀ برنامههای
کوتاهمدت معیشتی را برای دهقانان
فقیری که کشت خشخاش آنها باید طبق
جدول زمانبندی تخریب گردد ،به عهده
دارد .این کمکها شامل کمکهای نقدی،
حمایتهای تخنیکی و فراهمسازی
دسترسی این کشاورزان به بازارها
میگردد.
کمک به کشاورزان بخشی از کمپاین
مرحلهبندیشدۀ مبارزه با مواد مخدر ،که
شامل کمپاینهای قبل از کشت خشخاش،
تخریب ،معیشتهای بدیل و تنفیذ قانون
پالیسی ادارات محلی افغانستان









 -6کاهش فقر و کاهش فقر و دستیابی به
دستیابی به اهداف «اهداف انکشافی هزارۀ
هزارۀ سوم» در والیت
انکشافی
سوم»
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میباشد.
ولسوال به مثابۀ شخص اول روند
پالنگذاری ولسوالی مسئولیت دارد از
تطبیق موفقیتآمیز برنامههای معیشت
بدیل اطمینان حاصل نمایند .مثل
برنامههاارائۀ آموزشهای زراعی و
بهبود کیفیت محصوالت زراعی توسط
وزارت زراعت و توسعۀ راه های
مواصالتی توسط وزارت فواید عامه
ولسوال و شورای ولسوالی بر عرضۀ
خدمات مربوط به معیشت بدیل نظارت و
هماهنگیهای الزم را اعمال میکنند.
مؤسسات بین المللی مطابق به پالن
والیتی و روش تطبیق آن فعالیت
مینمایند .این مؤسسات خدماتی
برنامههایی مانند ارتقای ظرفیت و
همکاری تخنیکی را ارائه و منابع مالی
را از طریق وزارت مالیه و بودجه
انکشافی عرضه خواهند نمود.
والی رهبری «کمیتۀ رهبری تنفیذ قانون
مبارزه با مواد مخدر» را به عهده دارد.
اعضای این کمیته شامل نمایندۀ لوی
څارنوالی  ،وزارت مبارزه با مواد
مخدر ،پولیس مبارزه با مواد مخدر،
گروه کاری مبارزه با مواد مخدر،
وزارت داخله و سایر ارگانهای ذیربط
میباشد .کمیته از عملیات و فعالیتهایی
که در راستای جلوگیری از قاچاق مواد
مخدر ،جلوگیری از انتقال مواد خام
مخدر و جلوگیری از فعالیت البراتوارها،
دستگیری و تعقیب قانونی کسانی که در
صنعت مواد مخدر فعالیت دارند ،به
مراجع ذیربط گزارش ارائه میکند .این
کمیته همچنین در مورد پیشرفت کار و
مؤثریت کلی این برنامهها نظر خویش را
ارائه میکند.
ولسوال نه تنها مسئول ایجاد ترتیبات
الزم برای عملی سازی ادارۀ سالم در
سطح ولسوالی میباشد ،بلکه باید ادارات
دولتی در سطح ولسوالی را نیز در برابر
مردم ،به ویژه اقشار فقیر جامعه جوابده
بسازد.

پالیسی ادارات محلی افغانستان













 -71کمک و
همکاری در تطبیق
استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان و
برنامههای دارای
اولویت ملی

تطبیق مؤثر استراتیژی
انکشاف ملی افغانستان،
برنامههای دارای اولویت
ملی و فعالیتهای حکومت
مرکزی در والیت
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ولسوال متعهد است که نه تنها تدابیری
برای حاکمیت بهتر بسنجد ،بلکه حکومت
را برای مردم محل نیز حسابده سازد.
ولسوال بیشتر منابع را به اهدافی
اختصاص خواهد داد که می توانند سبب
کاهش فقر در ولسوالی شود ،مثل
معارف ،صحت ،آب و فاضالب .اقشار
آسیبپذیر ،از قبیل زنان ،کودکان،
اشخاص دارای معلولیت ،زمینداران
کوچک و کارگران بیزمین در مناطق
شهری و افراد فقیر روستانشین ،برای
دریافت این خدمات اولویت دارند.
ادارۀ ولسوالی امور حکومتداری را در
راستای عرضۀ خدمات مناسب به اقشار
فقیر بیش از پیش تقویت میکند.
ولسوال تالش خواهد ورزید ،تا حد
امکان ،نظریات و نیازهای اقشار فقیر را
در تصامیم مربوط لحاظ نماید.
ولسوال کمکهای الزم را در راستای
انسجام و سازماندهی هرچه بیشتر اقشار
فقیر فراهم خواهد آورد.
ولسوال از فساد جلوگیری میکند.
ولسوال حاکمیت قانون را با در
نظرداشت روندهای حمایت از اقشار فقیر
تقویت خواهد نمود.
ولسوال مشارکت مؤسسات غیر دولتی
( )NGOرا که از قشر فقیر نمایندگی
مینمایند ،تقویت نموده و گسترش خواهد
داد.
ولسوال تالش خواهد نمود تا ابعاد مختلف
فقر ناشی از تمایزات جنسیتی را درک و
شناسایی نموده و اقدامات الزم را در
جهت زدودن آنها انجام دهد.
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
( )ANDSبه شکل مؤثر و به موقع در
والیت تطبیق میشود.
برنامههای دارای اولویت ملی به شکل
مؤثر تطبیق میشوند.
ولسوال از انجام شمارش نفوس،
برگزاری انتخابات و ثبت امور شهری
در سطح ولسوالی کامالً حمایت میکند.
امور سرحدات مطابق قانون تنظیم
پالیسی ادارات محلی افغانستان


هماهنگ هماهنگ سازی تالش های
-77
نمودن فعالیت های مراجع حکومت مرکزی و
دولت مرکزی و محلی در والیت
ادارات محلی

















 -77تنظیم امور تنظیم امور منافع عامه
منافع عامه
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میشود.
تسهیل پروسۀ صدور اسناد سفری
افغانها (تذکره و پاسپورت) به خارج از
کشور و سفر حج
ولسواالن مسئولیت نظارت بر تطبیق
اصالحات ادارۀ عامه و انکشاف ظرفیت
کارمندان ملکی را در ساحۀ ولسوالی به
عهده دارند.
ارائۀ رهنمودهای مستمر به ریاستهای
سکتوری ،ادارات دولتی و شاروالیها
در زمینۀ تطبیق برنامهها و فعالیتهای
آنان.
تأمین روابط مسالمتآمیز و فعال بین
نهادهای دولت مرکزی و حاکمیت محلی.
به هیچ کس اجازۀ داده نمیشود که
زمینهای دولتی یا زمین های شخصی
مردم را به طور غیر قانونی غصب
نماید.
تسهیل و هماهنگ نمودن فعالیتهای
کارمندان دولت در سفرهای رسمی شان
به والیت
فروش امالک دولتی و خرید امالک برای
دولت با در نظرداشت منافع عمومی
مردم ،مطابق به احکام قانون
جلب همکاری مردم و مؤسسات دولتی
در راستای حفظ محیط زیست و جنگالت
ارائۀ طرحهای پیشنهادی معقول و موجۀ
شعبات و ادارات تحت اثر ،به مقامات
ذیربط ،جهت رفع نیازهای مردم و
عرضۀ خدمات مورد نیاز به آنان
همکاری نزدیک با نمایندگی جمعیت
هالل احمر افغانی (سره میاشت) به
منظور ارتقای عواید و تقویت بنیۀ مالی
آن و جلب همکاریهای مردم به صورت
رضاکارانه
پالن خریداری و حمل و نقل غلهجات و
سایر مواد اولیه و توزیع آنها به مردم بر
اساس پالیسی حکومت صورت خواهد
گرفت.
حفظ ملکیتهای دولتی
نظارت بر حفظ و نگهداشت اموال و
زمینهای دولتی ،جنگالت ،منابع آب و
پالیسی ادارات محلی افغانستان







اعمال صالحیتهای قانونی
در سطح محلی



 -73بهبود امور ایجاد عواید برای ادارات
مالی و تهیه و دولتی و ادارات شاروالیها
در
تدارکات
ولسوالی




جدید



حصول تطبیق ساختارهای
-74
از تشکیالتی
اطمینان
انکشاف اداری و
اداره مؤثر
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سایر ثروتهای طبیعی و استفاده معقول
از آنها
نظارت و مراقبت از معادن و جلوگیری
از استخراج و تجارت غیرقانونی مواد
معدنی
همکاری با کوچیها و مالداران برای
استفاده مؤثر و منصفانه از مالچرها
تثبیت علفچرها از طریق ریاست زراعت
و مالداری با در نظرداشت ضرورت
اهالی منطقه
حمایت از تطبیق روش متریک برای
اندازهگیریها
مساعدت در تهیۀ معلومات و ارقام
احصائیوی در حوزۀ ولسوالی و تشویق
در ارایۀ معلومات موثق احصائیوی به
گروههای مؤظف
تعمیل احکام اسناد تقنینی ،اوامر و
هدایات قانونی مقامات ذیصالح در ساحۀ
مربوطه و نظارت بر اجرای آنها
جمعآوری بهموقع تمام عواید و مالیات
قانونی حکومت
حمایت از نهادهای جامعۀ مدنی که سطح
آگاهی عامۀ مردم در زمینۀ وظایف و
مکلفیتهایشان در قبال تادیۀ مالیات را
افزایش میدهند.
ولسواالن مسئولیت نظارت بر تطبیق
اصالحات ادارۀ عامه و انکشاف ظرفیت
کارمندان ملکی را در ساحۀ ولسوالی به
عهده دارند.
استخدام کارمندان واجدالشرایط برای تمام
پست های رتبه  6الی  8در ادارۀ
ولسوالی
تشکیالت جدید دفتر ولسوال ،مطابق با
رهنمود و تصمیم کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی به طور
کامل فعال و وظایف محوله را مطابق با
الیحۀ وظایف شان اجرا خواهند کرد.
فراهم آوری دفاتر کار و تجهیزات الزم
برای دفاتر ولسوالها جهت اجرای تمام
وظایف محوله این ادارات
پالیسی ادارات محلی افغانستان



ایجاد ادارۀ خدمات ملکی
کارآمد و مؤثر







معرفی روشهای
اداری و اجرایی

مؤثر






 .75حمایت از
و
برگزاری
بزرگداشت مراسم
و شعائر اسالمی



فراهم آوری تسهیالت
مربوط به حج و دیگر
سفرها به قصد زیارت
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تطبیق اصالحات ادارۀ عامه و اصالحات
رتب و معاشات در تمام دفاتر دولتی در
والیت و ادارات شاروالیهای والیت
مطابق رهنمودهای کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی
ارائه آموزش های الزم به شمول
آموزشهای تخصصی برای تمام
کارمندان بخش خدمات ملکی در راستای
مجهز نمودن آنان به دانش و مهارتهای
الزم جهت اجرای شایسته وظایف محوله
برای این کارمندان
برگزاری دورههای آموزشی اساسات و
مبانی کمپیوتر برای تمام کارمندان بخش
خدمات ملکی ،برای کارمندانی که نیاز
به فراگرفتن برنامههای ویژه و تخصصی
کمپیوتر داشته باشند نیز دورههای
آموزشی الزم دایر خواهد شد.
برای کارمندانی که امور کاری آنان
مشابه میباشد دورههای مشترک آموزش
کمپیوتر دایر خواهد شد.
ایجاد سیستم مدیریت کارآمد منابع بشری
به شمول ارزیابی عملکرد منابع بشری
معرفی و تطبیق طرزالعمل های مؤثر
اداری و اجرایی
معرفی و تطبیق مقررهها و طرزالعمل
های ساده و مؤثر کاری
آموزش کارمندان در فراگیری مقررهها و
طرزالعمل های جدید کاری
حمایت از تجلیل مراسم مذهبی ،تاریخی
و ملی مطابق با اصول شرعی
کمک به علما و روحانیون در انجام امور
محوله و همکاری در حفظ ،مراقبت،
ترمیم ،اعمار مساجد و سایر اماکن
متبرکه
فراهمآوری تسهیالت الزم در تکمیل
اسناد پاسپورت حجاج و زائران سایر
اماکن متبرکه
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حسابدهی









ولسوالها به والی و ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و مقام ریاست جمهوری حسابده
میباشند .آنها در مورد فعالیتهای جاری در سطح ولسوالی ،بهویژه فعالیتهایی که بخشی
از پالنهای انکشافی والیتی و همچنین فعالیتهای مربوط به امور امنیتی ،حکومتداری،
انکشافی و اقتصادی والیت میباشد ،باید به مراجع ذیربط گزارش دهند.
ولسوالها به شوراهای ولسوالی و از طریق این شوراها به مردم والیت حسابده هستند.
ولسوالها ،مطابق قانون ،مکلف خواهند بود تا به شکل ماهوار اسناد و مدارک مورد نیاز را
به شورای ولسوالی ارائه دهند .ولسوالها مکلفیت خواهند داشت تا معلومات خواستهشده را
در اختیار شوراهای ولسوالی قرار بدهند .ولسوال ،شورای ولسوالی را در جریان پیشرفت و
تطبیق پالنهای والیتی که در راستای نیل به اهداف انکشافی ،امنیتی ،حقوق بشر ،ادارۀ سالم
و حاکمیت قانون صورت گرفته است ،قرار خواهد داد .دفتر ولسوال معلومات ذکرشده را ،با
سنجش دقیق از کارهای انجام شده ،تهیه و در اختیار شورای ولسوالی قرار خواهد داد.
شورای ولسوالی جلسات ماهوار خویش را ،که شرکت مردم در آن بالمانع میباشد ،دایر
خواهد کرد و مسئولیت دارد تا مردم را از پیشرفت تطبیق پالنهای والیتی و پیشرفت در
امور انکشافی ،امنیتی ،حقوق بشر ،حکومتداری خوب و حاکمیت قانون و سایر فعالیتهای
مهم والیت آگاه سازد.
نقش نظارت ،بررسی و ارزیابی برای شورای ولسوالی یک امر اساسی در بهبود
حسابدهی و حصول اطمینان از عرضۀ خدمات بهتر میباشد .زمانی که وزارتخانهها
مسئولیت بیشتری را در سلسله عرضۀ خدمات متقبل میگردند ،اهمیت نقش شورای ولسوالی
در ارزیابی ،نظارت و بررسی اجراآت عرضهکنندگان خدمات محلی جهت کسب اطمینان
از عرضۀ خدمات کافی و مفید برجسته تر میگرد .شورای ولسوالی جهت بررسی عملکرد
مدیریتها و همچنین ،برای آگاهی عامه از سطح خدماتی که آنها می توانند از این ادارات
توقع داشته باشند ،یک سیستم ارزیابی عملکرد کارمندان را طراحی می کند و همراه کتاب
رهنمای خدمات حاکمیت محلی و کارت گزارش ارزیابی شهروندان از خدمات عرضهشده
توسط ادارات ولسوالی ،در اختیار مردم قرار میدهد.
شورای ولسوالی می تواند ولسوال را به خاطر برگزار نکردن جلسات ماهوار کمیتۀ
انکشافی ولسوالی و عدم عملکرد صحیح این شوراها و نیز انجام ندادن وظایف قانونی که به
وی تفویض گردیده است ،مورد بازخواست قرار دهد .شورای ولسوالی از طریق شورای
والیتی می تواند مراتب نارضایتی خود را به دفتر والی ،ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و
دفتر مقام ریاست جمهوری در مورد نحوۀ کارکرد ولسوال و رفتار غیر اخالقی وی ابراز
نماید .پیش از این گزارش ،ولسوال فرصت خواهد یافت توضیحات الزم را در این زمینه
ارائه و از خود دفاع نماید.

منابع:
منابع مالی برای مخارج عادی دفتر ولسوال از جانب ادارۀ مستقل ارگانهای محلی از طریق دفتر
والی تأمین میگردد.
وجوه الزم برای برنامههایی که از حوزۀ فعالیت و صالحیت ریاستهای سکتوری خارج است ،مثل
مبارزه با مواد مخدر و مدیریت حوادث غیر مترقبه ،از طریق ادارۀ مستقل ارگانهای محلی تمویل
خواهند شد.
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شورای ولسوالی
در هر یک از  364ولسوالی کشور یک شورای ولسوالی ایجاد خواهد شد .عالوه براین ،در 76
ولسوالی مرکز والیت نیز یک شورای ولسوالی وجود خواهد داشت .هرات ،کابل ،جالل آباد ،مزار
شریف و میمنه ولسوالیهای مرکزیاند که در قلمروشان هیچ قریه ای وجود ندارد .از این رو ،این
پنج ولسوالی مرکز والیت دارای شورای ولسوالی نخواهند بود .سایر  76ولسوالی مرکز والیت،
قلمروشان دارای قریهجات میباشند که در جدول ذیل تشریح شده است:

شمار والیت
ه

مرکز والیت

ولسوالی مرکز تخمین نفوس تعداد
نام
تعداد
اساس قریهها
بر
ولسوالیه والیت
در
سرشماری
ا
سال  7383ولسوال
ی
در ولسوالی
مرکز
مرکز والیت
والیت

1

بدخشان

شهر بدخشان

27

بدخشان

61057

104

2

بادغیس

شهر قلعه نو

6

مرکز والیت بادغیس

69,349

85

3

بغالن

شهر پلخمری

14

مرکز والیت بغالن

191,640

158

4

بلخ

مزاری شریف

14

مرکز والیت بلخ

375,181

000

5

بامیان

شهر بامیان

6

مرکز والیت بامیان

70,028

159

6

دایکندی شهر نیلی

8

مرکز والیت دایکندی

30,058

105

7

شهر فراه

10

مرکز والیت فراه

109,409

118

فراه
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8

فاریاب

شهر میمنه

13

مرکز والیت فاریاب

68,055

000

9

غزنی

شهر غزنی

18

مرکز والیت غزنی

154,618

72

10

غور

شهر چغجران

9

مرکز والیت غور

132,442

300

11

هلمند

شهر لشکرگاه

12

مرکز والیت هلمند

201,546

102

12

هرات

شهر هرات

15

مرکز والیت هرات

397,456

000

13

جوزجا
ن

شهر شبرغان

10

مرکز والیت جوزجان

148,329

77

14

کابل

شهر کابل

14

مرکز والیت کابل

1,925,54
8

000

15

کندهار

شهر کندهار

15

مرکز والیت کندهار

437,625

137

16

کاپیسا

شهر
محمودراقی

6

مرکز والیت کاپیسا

48,774

61

17

خوست

شهر خوست

12

مرکز والیت خوست

160,214

155

18

کنر

شهر اسعدآباد

14

مرکز والیت کنر

29,177

11

19

کندوز

شهر کندز

6

مرکز والیت کندز

247,450

171
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20

لغمان

شهر مهترالم

4

مرکز والیت لغمان

112,856

158

21

لوگر

شهر پل علم

6

مرکز والیت لوگر

88,886

193

22

نیمروز

شهر زرنج

4

مرکز والیت نیمروز

49,851

80

23

ننگرها
ر

شهر جالل اباد

21

مرکز والیت ننگرهار

205,423

000

24

نورستا
ن

شهر پرون

7

مرکز والیت نورستان

11,508

22

25

پکتیا

شهر گردیز

10

مرکز والیت پکتیا

73,131

91

26

پکتیکا

شهر شرن

18

مرکز والیت پکتیکا

54,416

97

27

پنجشیر

شهر بازارک

6

مرکز والیت پنچشیر

15,593

53

28

پروان

شهر چاریکار

9

مرکز والیت پروان

130,613

77

29

سمنگان شهر ایبک

6

مرکز والیت سمنگان

85,427

78

30

شهر سرپل

6

مرکز والیت سرپل

115,463

201

سرپل
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31

تخار

شهر تالقان

16

مرکز والیت تخار

194,471

192

32

ارزگان

شهر ترینکوت

4

مرکز والیت ارزگان

109,712

146

33

وردگ

شهر میدان شهر 8

34

زابل

شهر قالت

مجموع

10

مرکز
وردگ

والیت

مرکز والیت زابل

میدان 35,008

64

36,560

91

364

وظایف و مسئولیتها









شورای ولسوالی ساختاری را جهت همکاری و مشارکت مردم و نهادهای جامعۀ مدنی با
اداره ولسوالی ایجاد خواهد کرد .مزید بر آن ،شورای ولسوالی به شکل منظم با شهروندان و
نهادهای جامعۀ مدنی به شمول شوراهای سنتی و جرگهها درسطح ولسوالی جلسات مشورتی
را دایر خواهد نمود .شورای ولسوالی تالش خواهد نمود ،مردم و جامعۀ مدنی را تشویق و
میزان سهمگیری آنان را در امور حکومتداری تقویت نماید.
شورای ولسوالی به شکل منظم با شهروندان و نهادهای جامعۀ مدنی ،به شمول شورا های
سنتی و جرگهها ،جلسات مشورتی را دایر خواهد نمود.
شورای ولسوالی در تدوین پالنهای انکشافی ولسوالی سهمگیری نموده و بر اجرای آنها
نظارت میکند.
شورای ولسوالی زمینۀ طرح پالنگذاری با اشتراک مردم را تسهیل میکند .اهمیت این امر
به مثابۀ یک ابزار مهم سهیمسازی شهروندان در اولویتبندی پالنها به اثبات رسیده است.
از این طریق ،سازمانهای جامعۀ مدنی میتوانند پروژههایی را پیشنهاد نمایند و سپس در
مورد آنها با مردم بحث کنند .این طرحهای پیشنهادی از طریق ارزیابی تخنیکی ،در
پالنهای انکشافی درج خواهند شد.
شورای ولسوالی پالنهای انکشافی ولسوالی را تأیید و امضا میکند.
شورای ولسوالی روی تصامیم عمده ادارۀ ولسوالی بحث و تبادل نظر نموده و متعاقبا ً
تصامیم عمده ادارۀ ولسوالی را تأیید خواهد نمود .تصمیمگیری در مورد این که کدام
موضوعات جزء موضوعات عمده ولسوالی به حساب میآیند ،به عهدۀ شورای ولسوالی
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میباشد .در صورتی که شورای ولسوالی با تصامیم موافق نباشد ،موضوع را دوباره جهت
بازنگری به ادارۀ ولسوالی ارجاع میدهند.
در صورتی که شورای ولسوالی با تصمیمی موافقت نکند ،موضوع را به اداره والیت ،جهت
تجدید نظر ،ارجاع میدهد.











شورای ولسوالی نقش برجستهای را در نظارت بر کارکردها و حسابدهسازی ادارۀ ولسوالی
جهت بهبود حسابدهی در سطح ولسوالی ایفا خواهد نمود .روابط حسابدهی محور ،بنیاد و
اساس بهبود عرضه خدمات مؤثر به شهروندان در سطح ولسوالی را تشکیل میدهد.
صالحیتهای الزم به شورای ولسوالی جهت جوابدهسازی ولسوال و واحدهای سومی
وزارتهای سکتوری به مردم در مقابل کارکردها یا عدم اجرای وظایف محولۀ آنان ،اعطا
خواهد شد.
وظیفۀ اساسی و کلیدی شورای ولسوالی حسابدهساختن ادارات و مؤسسات ولسوالی در مقابل
مردم میباشد .ولسوال شورای ولسوالی را در جریان پیشرفت تطبیق پالنهای ولسوالی ،که
در راستای نیل به اهداف انکشافی ،امنیتی ،حقوق بشر ،ادارۀ سالم و حاکمیت قانون ،صورت
گرفتهاند ،قرار خواهد داد .شورای ولسوالی مسئولیت دارد ،اطمینان حاصل نماید که
واحدهای سومی وزارتهای سکتوری به موقع خواهند توانست برنامههای انکشافی ولسوالی
را اجرا نمایند و در عین حال خدماتی که عرضه کردهاند از حداقل معیارهای تعیینشده توسط
وزارتهای مربوطه برخوردار باشند .همچنین شوراهای ولسوالی در راستای حصول
اطمینان از این که ولسوالها نقشها و مسئولیتهای خویش را در چارچوب صالحیتهای
قانونی خود ایفا کنند  ،نیز تقویت خواهد گردید.
ولسوال به طور قانونی مکلف میباشد ،طی هر ماه معلومات الزم را در اختیار شورای
ولسوالی قرار دهد ،و به سواالت مطرحشده از طرف شورای ولسوالی به طور همهجانبه
پاسخ دهد و شورای ولسوالی را در جریان پیشرفتهای پالنهای انکشافی ولسوالی و
پیشرفتهای حاصله در زمینههای انکشاف ،امنیت ،ادارۀ سالم ،حقوق بشر و حاکمیت قانون
قرار دهد.
شورای ولسوالی میتواند ولسوال را به خاطر انجام ندادن وظایف قانونی که به وی تفویض
شده است ،مورد بازخواست قرار دهد .شورای ولسوالی میتواند از طریق شورای والیتی
گزارشی را مبنی بر نارضایتی خود از کارکرد یا رفتار اخالقی ناهنجار وی به ادارۀ مستقل
ارگان های محلی و دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نماید .این شورا پیش از ارسال این
گزارش به ولسوال فرصت خواهد داد تا در این زمینه توضیحات الزم را ارائه و از خود
دفاع نماید.
شوراهای ولسوالی توضیحات ولسوال را استماع و معلومات الزم را در بارۀ پیشرفت و
تطبیق پالنهای انکشافی ولسوالی در زمینههای انکشاف ،امنیت ،ادارۀ سالم ،حقوق بشر و
حاکمیت قانون به طور ماهوار جمعآوری خواهد نمود.
شورای ولسوالی مسئولیت نظارت و ارزیابی عرضۀ خدمات را در سطح ولسوالی به عهده
خواهد داشت .بهسازی نقش نظارتی و بررسی شوراهای ولسوالی اساس تقویت روابط
ارگانهای محلی و حسابدهی آنان و در عین حال تأمین بهبود عرضۀ خدمات به شهروندان
محلی به حساب میآید .همان طور که وزارتهای سکتوری وظایف و صالحیتهای بیشتری
را به واحدهای سومی خودشان در سطح ولسوالی اعطا مینمایند ،الزم است ،شوراهای
ولسوالی نیز از نقش ویژهای در نظارت و بررسی عرضۀ خدمات برخوردار شوند .این نقش
به آنها اجازه خواهد داد که از عرضۀ خدمات محلی مطابق با شاخصهای کیفیت ،مؤثریت
و کارآیی اطمینان حاصل کنند .شوراهای ولسوالی از برخی ابزارها برای نظارت و ارزیابی
کارکردهای واحدهای سکتوری در سطح ولسوالی استفاده نموده و مردم را از میزان و نوع
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خدماتی که باید از این ادارات توقع دریافت آن را داشته باشند ،مطلع خواهد ساخت .استفاده
از ابزارهایی که ذیالً توضیح داده خواهد شد ،میتواند سبب ایجاد یک نظام حکومتداری
مبتنی بر نتیجه در سطح محلی گردد.













یک سیستم ارزیابی کارکردها تحت نظر شورای ولسوالی ایجاد و مورد استفاده قرار خواهد
گرفت .این سیستم شوراهای ولسوالی را قادر خواهد ساخت تا بتوانند بر عرضۀ خدمات در
سطح محلی نظارت و اطمینان حاصل نمایند که این خدمات بر مبنای معیارها و اهداف
عملکردها ارائه میگردد .تمام معلوماتی که شورای ولسوالی از این طریق جمعآوری میکند
در دسترس عامه قرار داده میشود.
شورای ولسوالی مسئولیت خواهد داشت ،گزارش ارزیابی کارکردها یا حداقل معیارهای
خدماتی تعیینشده برای واحدهای سومی وزارتهای سکتوری در یک ولسوالی را نشر نماید.
نشر این موضوع میتواند از طریق کتابهای رهنمای حاکمیت محلی صورت گیرد .این
کتاب های رهنما ابزارهای انتقال معلومات مهم در مورد خدمات ادارات دولتی و روندهای
کاری آنان میباشد .شوراهای ولسوالی مسئولیت نشر و توزیع این کتابها را به عهده دارند.
از وسایل الزم برای توزیع این معلومات استفاده خواهد شد.
شورای ولسوالی از فعالیتهای ادارات وزارتهای سکتوری در سطح ولسوالی نظارت
مینمایند تا اطمینان حاصل کند که ادارات یادشده اقدامات الزم را در راستای تأمین هرچه
بیشتر برابری جنسیتی انجام دادهاند و نیز بر پیشرفت آنها جهت رسیدن به اهداف تعیینشده
در راستای برابری جنسیتی نظارت میکند.
شورای ولسوالی مسئولیت نظارت بر میکانیزم رسیدگی به شکایات شهروندان را دارد .این
شکایات میتوانند در رابطه به کیفیت عرضۀ خدمت و موضوعات مورد عالقه شهروندان
باشند .ولسوال و نهادهای ولسوالی دربارۀ شکایاتی که صورت گرفته است ،و پاسخ به موقع
به این شکایات و انتقال آن به مردم ،به شورای ولسوالی جوابده میباشند .در صورتی که
شورای ولسوالی به این نتیجه برسد که واحدهای سومی وزارتها مطابق اصل عرضۀ حداقل
خدمات معیاری وزارتهای مربوط عمل نمیکنند ،این شورا میتواند ولسوال ،والی ،شورای
والیتی و مرکز را در جریان قرار دهد تا اقدامات مقتضی جهت رفع مشکالت مطرحشده،
توسط مراجع ذیربط اتخاذ گردد .چنین معلوماتی از طریق کتابهای رهنمای والیت و سایر
وسایل دیگر در اختیار مردم قرار داده خواهد شد.
شورای ولسوالی نمایندۀ اصلی باشندگان ولسوالی در ساختار حاکمیت محلی میباشد .شورای
ولسوالی نشستهای منظمی را با مردم دربارۀ موضوعات مربوطه برگزار میکند و آنها را
در جریان کارکردهای ادارۀ ولسوالی قرار میدهد .به صورت مشخصتر ،شورای ولسوالی
در مورد پیشرفتهای والی و واحدهای سومی وزارتهای سکتوری در زمینۀ تطبیق پالن
انکشافی ،امنیت ،حقوق بشر ،حکومتداری خوب و حاکمیت قانون ،به مردم گزارش خواهد
داد .پس از طرح حد اقل معیارهای خدماتی توسط وزارتهای سکتوری ،شورای ولسوالی
مکلف است در مورد پیشرفت واحدهای سومی وزارتهای سکتوری در راستای دستیابی به
حد اقل معیارهای خدماتی و پیشرفتهای حاصله ،معلوماتی جمعآوری کند و آنها را در
اختیار عموم مردم قراردهد.
شورای ولسوالی معلوماتی را که در جلسات مشورتی با مردم جمعآوری شده است ،در اتخاذ
تصامیم مهم مد نظر می گیرد .شورای ولسوالی با نهادهای جامعۀ مدنی پیرامون موضوعات
پالنگذاری ،انکشاف ،حکومتداری و امنیتی مشوره میکند.
شورای ولسوالی میتواند در حل و فصل منازعات دارای ماهیت مدنی ،در صورتی که
طرفین دعوی موافق باشد ،میانجیگری کند.
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 شورای ولسوالی با مقامات مربوط در زمینۀ از بین بردن آداب و سنن مغایر با احکام
شریعت ،قانون و آموزههای حقوق بشر ،از قبیل ازدواج های اجباری ،بد دادن زنان ،و نیز
حل و فصل منازعات و رفع کدورتها همکاری میکند.
 شورای ولسوالی مسئول بررسی اقدامات و واکنشهای انجامشده برای مقابله با حوادث طبیعی
و غیر طبیعی میباشد .نتایج این بررسیها در اختیار عموم مردم نهاده خواهد شد .همچنین
این نتایج در اختیار کمیتۀ حوادث اضطراری ولسوالی ،ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و
ادارۀ ملی آمادگی و مقابله با حوادث نهاده خواهد شد.

حسابدهی
 ابزار اساسی و بنیادی حسابدهسازی شوراهای ولسوالی ،انتخاب آنها توسط مردم از طریق
انتخابات میباشد .وظیفۀ اساسی و خطیر شورای ولسوالی عبارت است از انجام وظیفه در
راستای حسابدهسازی ادارۀ ولسوالی.
 شوراهای ولسوالی صالحیت کافی دارند که ازحسابده ولسوال و واحدهای اداری
ریاستهای سکتوری در سطح ولسوالی در زمینۀ کارکردها و یا عدم کارکردهایشان حساب
بخواهند .ولسوال و واحدهای سومی وزارتهای سکتوری در قبال تصامیم و کارکردهایشان
به شورای ولسوالی جوابده میباشند.
منابع





دولت وجوه کافی را از طریق ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در اختیار شوراهای ولسوالی
قرار خواهد داد تا این شوراها بتوانند وظایف و مکلفیتهای قانونیشان را به نحو کارآمد
اجرا کنند.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی از شورای ولسوالی حمایت الزم را خواهد کرد تا آن شورا
بتواند نقش های خود را ایفا و وظایفی را که در برابر موکلین خود دارد انجام دهد.
ادارۀ مستقل ارگان های محلی ظرفیت شوراهای ولسوالی را ارتقا بخشیده و از تبادل دانش
در میان آنان حمایت میکند.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی زمینۀ فعالیت منظم شوراهای انتخابی در سطح والیت،
ولسوالی و قریه را فراهم خواهد کرد .ادارۀ مستقل ارگانهای محلی مقررات الزم را در
پرتو قوانین مربوطه برای فعالیت منظم شوراهای انتخابی وضع و این مقررهها را از طریق
تصویب حکومت نافذ خواهد نمود.

واحدهای سومی (آمریتها و مدیریتها) وزارتهای سکتوری در سطح ولسوالی
وظایف و مسئولیتها
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عرضۀ خدمات ،وظیفۀ بنیادی واحدهای سومی وزارتهای سکتوری میباشد و از این رو،
این ادارات از هیچ کوششی در راستای اعطالی تسهیالت خدماتی به مردم نباید کوتاهی
کنند.
مسئولیتهای واحدهای سومی وزارتهای سکتوری بر اساس دادن صالحیتهای الزم از
طرف وزارتهای سکتوری به آنان استوار خواهد بود .در راستای انجام این وظایف ،هر
وزارت مکلف است ،پالیسی ویژهای را برای اعطای صالحیتهای الزم به واحدهای دومی
و سومی خودشان تدوین نماید .واحدهای سومی وزارتهای سکتوری با هدف تقسیم
صالحیتها و وظایف در بین ادارات مرکزی ،والیتی و ولسوالی سازماندهی مجدد خواهند
شد .ساختار واحدهای سومی وزارتهای سکتوری با هدف افزایش مؤثریت کاری این
ادارات تجدید خواهد شد و تفویض صالحیتهای الزم به آنها صورت خواهد گرفت .زمانی
می توان مؤثریت و کارآیی خدمات را به حداکثر رساند که این خدمات از طریق نزدیکترین
ادارات به مردم عرضه شوند و این امر میتواند متضمن حسابدهی نهادهای عرضهکننده
خدمات به شهروندان باشد .تفویض صالحیتها به هر سکتور به بهترین وجه ممکن صورت
خواهد گرفت .مدیریت کارآمد تفویض صالحیتها در راستای دستیابی به مزایای عرضۀ
خدمات از طریق نزدیکترین ادارات به مردم ،یکی از مهمترین اقداماتی است که
وزارتهای سکتوری در راستای بهبود عرضۀ خدمات انجام خواهند داد .صالحیتهای تهیه
و خدمات و عقد قرارداد ریاستهای سکتوری ،واحدهای سومی وزارتهای سکتوری و
ولسوال به اندازۀ کافی افزایش خواهد یافت .هر زمان که ادارات محلی دارای ظرفیت کافی
برای انجام امور تهیه و خدمات گردیدند ،مرکز (کابل) این کار را به آنان واگذار و دیگر به
نیابت از آنان تصمیمگیری نخواهد کرد .مرکز (وزارتها) به ادارات والیتی خویش اعتماد
خواهند نمود تا آنان بتوانند بهترین تصامیم را بر مبنای منافع و اولویتهای مردم اتخاذ
نمایند .به همین منوال ادارات والیتی نیز به واحدهای سومی وزارتهای سکتوری در سطح
ولسوالی اعتماد نموده و به آنان صالحیت خواهند داد تا بر اساس اولویتها و منافع مردم
محل تصامیم درست را اتخاذ کنند.
وزارتها روند اجرای پالنهای خودشان را برای تفویض صالحیت به ادارات محلی آغاز
خواهند نمود و منتظر نخواهند ماند تا این ادارات ظرفیت کافی برای انجام این امور را به
دست بیاورند؛ زیرا در اصل ظرفیت این ادارات تا زمانی که صالحیتها به آنها تفویض و
مسئولیت به آنها محول نگردد ،ارتقا پیدا نخواهد نکرد.
اصالحات اداری به سطح ولسوالی توسعه یافته و تا سال  7173( 7367میالدی) در تمام
ادارات ولسوالی تطبیق خواهد شد .ساختارهای تشکیالتی ادارات ولسوالی بر بنیاد اصالحات
ادارۀ عامه اصالح و تغییرات الزم در روند مدیریتی این ادارات اعمال و روند اجراآت ساده
ساخته خواهد شد .مزید بر آن ،مهارتها و دانش پایه کارمندان خدمات ملکی انکشاف خواهد
یافت.
واحدهای سومی وزارتهای سکتوری با شورای ولسوالی در زمینۀ انکشاف ،فعالسازی و
استفاده از سیستم مدیریت عملکرد ،از نزدیک ،همکاری خواهند نمود .این امر شامل حداقل
معیارهای خدماتی میگردد .ادارات ولسوالی وزارتهای سکتوری مکلفاند ،دربارۀ حد اقل
معیارهای خدماتی به شورای ولسوالی معلومات دهند .همچنین ،این ادارات باید معلومات
مربوط به برآوردهساختن حداقل معیارهای خدمات ،معلومات مربوط به ناکامی در برآورده
نمودن این معیارها را به شورای ولسوالی ارائه نماید.
تمام وزارتهای مربوطه واحدهای سومیشان را ،جهت عرضۀ خدمات بهتر به مردم ،در
ولسوالیها ایجاد و فعال خواهند کرد.
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حسابدهی
 ادارات ولسوالی «از نظر حسابدهی رو به باال» به ریاستهای سکتوری وزارتهای
سکتوری در والیت حسابده میباشند.
 ادارات ولسوالی از طریق شوراهای ولسوالی به مردم حسابده میباشند .این ادارات باید
معلومات الزم را به طور منظم ،و در صورت درخواست شورای ولسوالی ،تحت شرایط
ویژه ،در اختیار آنها قرار دهد .شورای ولسوالی میتواند هر یک از مسئولین ادارات
ولسوالی را جهت ارائه معلومات و توضیحات پیرامون یک موضوع مورد نظر مردم ،در
ماه یک بار ،به مقر شورا دعوت نماید .حسابدهی ادارات ولسوالی به شوراهای ولسوالی
سبب افزایش حسابدهی این ادارات به مردم و در نتیجه حسابده ،منجر به عرضۀ خدمات
بهتر به مردم میگردد.
 آمرین واحدهای ولسوالی که نتوانند معیار الزم عرضۀ خدمات را تکمیل نمایند ،باید مورد
مجازات قرار بگیرند .هرگاه ،در نتیجۀ ارزیابی اجراآت ،ثابت گردد که مسئولین واحدهای
سومی معیارهای الزم خدماترسانی به مردم را تکمیل ننموده اند ،سه مرحلۀ ذیل باالی آنها
تطبیق خواهد شد:
 oفراگیری آموزشهای جدید،
 oقرار گرفتن تحت شرایط دورههای آزمایش و کارآموزی ،تا بتواند حداقل معیارهای
خدماتی را درعرضۀ خدمات تأمین نماید.
 oدر صورتی که اقدامات متذکره نتیجه ندهد ،مسئول مربوطه باید از وظیفه
سبکدوش گردد .ولسوال با شورای ولسوالی و ریاست والیتی وزارت سکتوری
مربوطه ،در بارۀ این که کدام یک از اقدامات تنبیهی یادشده باید بر مسئول واحد
سومی وزارت سکتوری مربوطه در سطح ولسوالی اعمال گردد ،مشوره خواهد
نمود .ریاست والیتی وزارت سکتوری مربوطه برای اینکه بداند آیا واحد سومی آن
وزارت نیاز به تغییرات سازمانی و ظرفیت سازی بیشتری دارد یا نه ،در ارزیابی
خود دقت بیشتر خواهد کرد.
 واحدهای سومی وزارتهای سکتوری در قبال انجام یا عدم انجام وظایفشان به ولسوال
حسابده میباشند.
منابع:
 واحدهای سومی وزارتهای سکتوری از طریق بودجۀ ملی (بودجه بر اساس برنامه)،
تمویل خواهند گردید.

اسمبلی انکشافی ولسوالی
وظایف و مسئولیتها
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 اسمبلی انکشافی ولسوالی بر تداوم فعالیتهایشان تا زمان برگزاری انتخابات شورای
ولسوالی و شورای قریه ،در سال ( 7386هجری خورشیدی)  7171میالدی ،ادامه می
دهند.
 اسمبلی انکشافی ولسوالی وظیفۀ پالنگذاری ولسوالی را تا زمان ایجاد شورای ولسوالی به
عهده خواهد داشت.
 اسمبلی انکشافی ولسوالی ،پالنهای انکشافی ولسوالی را بر مبنای اولویتها و نیازهای
مردم محل طرح و تدوین خواهد نمود .این شوراها از طریق همکاری با واحدهای سومی
وزارتهای سکتوری در سطح ولسوالی امور پالنگذاری ،نظارت و ارزیابی ،ایجاد
چشمههای عایداتی در سطح ولسوالی را انجام خواهند داد.
وظایف اسمبلی انکشافی ولسوالی عبارتاند از :شناسایی اولویتهای ولسوالی ،طرح
استراتیژیهایی که در آنها منافع اجتماعات محلی و اهالی قریهها به بهترینوجه تبارز یافته
باشد و رهبری طرح پالنهای انکشافی ولسوالی.
اسمبلی انکشافی هماهنگی و انسجام الزم را در میان ارگانها ،برنامهها و پروژههای
انکشافی در سطح ولسوالی ایجاد خواهند کرد.
حسابدهی
 اسمبلی انکشافی ولسوالی ،مانند گذشته ،به وزارت احیاء و انکشاف دهات حسابده خواهد
بود.
 اسمبلی انکشافی ولسوالی در زمینۀ کارکردهایش به مردم محل حسابده می باشد.
منابع:
اسمبلی انکشافی قریه از طریق بودجه ملی (بودجه بر اساس برنامه) تمویل خواهد شد.

مجلس اداری ولسوالی
وظایف و مسئولیتها
مجلس اداری ولسوالی مشتمل است بر ولسوال به حیث رئیس مجلس ،مسئولین واحدهای سومی
وزارتهای سکتوری ،و ادارات دولتی در سطح ولسوالی به حیث اعضای این مجلس .ولسوال از
طریق این مجلس هماهنگیهای الزم را در امور اداری ،انکشافی و امنیتی در بین فعالیتهای
واحدهای سومی وزارتهای سکتوری و سایر ادارات در سطح ولسوالی ایجاد میکند.
ساختارهای حکومتداری در سطح قریه
ادارات حکومتداری ذیل در سطح قریه وجود دارد:
 .7شورای قریه؛
 .7شورای انکشافی قریه؛
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 .3جامعۀ مدنی ،شامل شوراهای رسمی ،شوراهای غیر رسمی و رسانهها؛
 .4نهادهای غیررسمی حکومتداری ،نظیر ملک ،ارباب ،قریهدار ،خان ،ریشسفید ،وکیل گذر،
کالنتر ،میرآب ،علما ،مال امامان مساجد ،قوماندان و اجتماعات محلی؛
از میان این نهادها حکومتداری ،نهاد رسمی حکومتداری در ادارۀ قریه« ،شورای قریه» میباشد.
مسئولیتهای اساسی ادارات قریه به قرار ذیل است:
 .7تأمین صلح و ثبات و امنیت؛
 .7تأمین حاکمیت قانون؛
 .3درک ،حفظ ،ترویج و توسعۀ حقوق انسانی شهروندان افغانستان؛
 .6انکشاف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و تعلیم و تربیه؛
 .7عرضۀ خدمات به مردم؛
این خدمات در برگیرندۀ موارد آتی میباشد :تأمین عدالت اجتماعی ،امنیت ،سالمتی جان و مال
مردم هنگام مسافرت در شاهراهها  ،آبرسانی ،صحت و تغذی ،معارف ،برق ،سرکها ،حمل و
نقل محلی ،زیربناهای شهری و دهاتی ،زراعت و آبیاری ،مدیریت منابع طبیعی ،ثبت امالک
غیر منقول ،مصونیت اجتماعی ،توزیع کارت شناسایی (تذکره) ،انکشاف سکتور خصوصی،
خدمات مدنی مانند مدیریت جمع آوری زباله و ضایعات و بازیافت آنها ،مدیریت ترافیک و میان
والیتی ،چراغهای سرکها ،تسهیالت تفریحی ،کتابخانهها و خدماتی ارزشمند دیگری که مردم به
آنها نیاز دارند.
 .4حصول اطمینان از تطبیق اصول حاکمیت خوب ،مانند:
 شفافیت؛
 حسابدهی به مردم؛
 مشارکت مردم ،به خصوص زنان و جوانان؛
 مشارکت جامعۀ مدنی و سکتور خصوصی؛
 دموکراسی مشارکتی در محالت؛
 مؤثریت و کارآیی؛
 مساوات و شمولیت همگانی؛
 حاکمیت قانون و ایجاد سیستمهای قانونی در تمام سطوح جامعه؛
 .6کاهش فقر و امراض و تطبیق اهداف انکشافی هزارۀ سوم در افغانستان؛
 .8مدیریت و مبارزه با حوادث طبیعی؛
 .6محو کشت خشخاش و ترویج و تدوین برنامههای معیشت بدیل؛
حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده و وادارساختن مردم به استفادۀ مطلوب از آن،
.71
حمایت از برگزاری و بزرگداشت مراسم و شعائر اسالمی؛
.77
معاونت و همکاری در تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و برنامههای ملی
.77
دولت افغانستان

وظایف و مسئولیت ها در سطح قریه
نهاد

 وظایف و مسئولیت ها
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شورای قریه



















شورای انکشافی قریه
جامعۀ مدنی ،شوراهای غیر رسمی
و رسمی ،رسانهها ،رهبران
قبیلهای ،رهبران دینی














طرح و تطبیق پالن انکشافی قریه؛
نظارت و ارزیابی امور کاری پروسههای
عرضۀ خدمات دولتی؛
اداره و مدیریت وجوه مالی؛
ایجاد رابطه با مردم محل ،جامعۀ مدنی و
مطبوعات؛
تأمین صلح ،ثبات و امنیت؛
تأمین حاکمیت قانون و حقوق انسانی شهروندان
افغانستان؛
حصول اطمینان از حاکمیت قانون؛
حمایت ،تقویت و گسترش حقوق بشر؛
ادارۀ سالم؛
کاهش فقر؛
تطبیق اهداف انکشافی هزارۀ سوم در
افغانستان؛
محو رسم و رواج غیر قانونی و خالف
شریعت؛
مبارزه علیۀ مواد مخدر؛
مدیریت حوادث؛
صالحیت مالی مصارف و تنظیم امور مالی؛
عرضۀ خدمات بر مبنای پالیسی حکومت؛
تولید مشترک محصوالت و ارائه خدمات
انکشافی؛
طرح مقررههای ساختمانی ،امنیتی و منطقوی؛
مصونیت اجتماعی؛
حل منازعات؛
مدیریت امور کلی قریه؛
مدیریت حوادث طبیعی؛
حفظ محیط زیست؛
تعیین سرحدات قریهها؛
نفوس شماری؛
هماهنگی با نهادهای دولتی در سطوح باالتر.
طرح و تطبیق تمام پروژههای انکشافی در
سطح قریه
بررسی ،نظارت ،کنترول کیفیت ،مدیریت
عملکرد خدمات عامه عرضهشده در سطح
قریه
تولید کاالها و خدمات انکشافی

168

پالیسی ادارات محلی افغانستان

شیوه های حسابدهی در سطح قریه
تمام نهادهای حکومتداری در سطح قریه به مردم قریه حسابده می باشند.

نهادهای حکومتداری حسابده به مردم
 شورای قریه
 رئیس شورای قریه
 شورای انکشافی قریه
نهادهایی که به شورای قریه حسابده می باشند:
 رئیس قریه یا رئیس شورای قریه
 اعضای شورای قریه
نمایندگی در سطح قریه
 اعضای شوراهای قریه توسط مردم انتخاب میگردند.
 رئیس شورای قریه از طریق اعضای شورای قریه انتخاب میشود.
شورای قریه
نقش ها و مسئولیتها
قانون اساسی بر ایجاد شوراهای قریه تأکید میکند .انتخابات شوراهای قریه ،مطابق قانون اساسی،
در سال  7177برگزار خواهد شد .با ایجاد بیش از  38111شورای قریه ،حضور حکومت در
سراسر افغانستان بسط و توسعه خواهد یافت .وظایف و مسئولیتهای شورای قریه به قرار ذیل
میباشد:











تهیه و تطبیق پالن انکشافی قریه؛
بررسی ،نظارت ،ارزیابی و اطمینان از کیفیت مدیریت عملکرد خدماترسانی دولت؛
ارتباط با نهادهای جامعه مدنی و مطبوعات؛
کمک به حفظ صلح ،امنیت ،نظم و ثبات عمومی؛
کمک به تأمین حاکمیت قانون؛
حفظ ،تقویت و گسترش حقوق بشر؛
ادارۀ سالم؛
کاهش فقر؛
دستیابی به اهداف انکشافی هزارۀ سوم؛
مبارزه با آداب و رسوم خالف قانون و شریعت اسالمی؛
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مبارزه علیه مواد مخدر؛
مبارزه با حوادث غیرمترقبه؛
ادارۀ امور قریه؛
صالحیت مصارف مالی و مدیریت مالی؛
هماهنگی؛
عرضه خدمات بر اساس سیاست فعلی حکومت؛
تولید محصوالت و کاالهای مشترک؛
طرح آییننامههایی از قبیل آییننامههای ساختمانی ،امنیتی ،زونبندی و ...
تأمین مصونیت اجتماعی؛
حل منازعات مردم قریه،
مدیریت امور قریه،
مدیریت منابع طبیعی،
حفظ محیط زیست؛
ثبت اراضی؛
تعیین حدود جغرافیایی قریه؛
ثبت نفوس و آمار حیاتی؛
تسهیل فعالیت شورای انکشافی قریه؛
همکاری با نهادهای حکومتداری در سطوح باالتر.

ایجاد هماهنگی میان جوانب ذیدخل










شوراهای قریه پالنهای انکشافی قریه را طرح و با واحدهای سومی وزارتهای سکتوری،
ولسوالها ،شوراهای ولسوالی و سایر نهادهای حکومتداری در صورت لزوم همکاری
خواهند نمود .این گونه همکاری ،متضمن تنظیم پالنها ،پروژههای حکومت ،واحدهای
سومی وزارتهای سکتوری تمویلکنندگان با نیازها و اولویتهای مردم میباشد.
شورای قریه پالن انکشافی قریه را برای منظوری به ولسوال ارائه خواهد کرد.
شورای قریه در راستای مشارکت وسیعتر مردم در پالنگذاری و شناسایی اولویتهای قریه
کوشش خواهد نمود.
شورای قریه خدمات الزم را به مناطق مورد نیاز ،بر اساس پالیسی دولت عرضه میکند.
شورای قریه موضوعات کلی و رایج در قریه را مدیریت خواهد نمود.
شورای قریه در ادارۀ قریه ،به شمول موارد آتی ،سهم میگیرد:
 oثبت اراضی،
 oنگهداری احصائیههای حیاتی.
شورای قریه مسئولیت ثبت آمار حیاتی ،از قبیل تعداد نفوس قریه ،به شمول مردان و
زنان قریه ،تعداد زاد و ولد ،وفیات و ازدواجها را ثبت خواهد کرد.
شورای قریه دسترسی مردم قریه به معلومات دولتی در سطح قریه را تأمین و تضمین
میکند.
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 شورای قریه با باشندگان قریه ،به شمول زنان و جوانان ،در مورد موضوعات مربوطه
مشوره میکند.
 شورای قریه از مسئولین دولتی در سطح قریه ،در مورد وظایف و مسئولیتهایشان ،مطابق
قانون ،حساب می خواهد.
 شورای قریه بر فعالیت های تمام نهادهای رسمی و غیر رسمی در سطح قریه نظارت و
ارزیابی میکند.
 شورای قریه به طور منظم با مقامات پولیس نشست هایی را برگزار میکند .همچنین این
شورا با اردوی ملی افغانستان که در سطح قریه کار میکند ،دربارۀ وضعیت موجود امنیتی
تعامل خواهد داشت.
 شورای قریه اطالعات مربوط به مسائل امنیتی را با مقامات مقام ولسوالی و قوماندانی امنیه
در میان می گذارد.
 شورای قریه از برنامههای ابتکاری ذیل حمایت می کند:
ارائه خدمات تأمین اجتماعی به افراد فقیر و خانواده های فقیر ،عرضه خدمات اجتماعی به
پروژه هایی که نیاز به مراقبت اجتماعی داشته و در غیر این صورت از دسترسی به خدمات
اساسی محروم خواهند شد ،بیمه اجتماعی برای مصونیت مردم در برابر خطر های اقتصادی،
برابری اجتماعی برای حمایت از مردم در مقابل خطر یا ریسک اجتماعی از قبیل تبعیض یا سوء
استفاده از آنان .در صورتی که موضوع ضربه اقتصادی در سطح قریه فراگیر باشد ،در آن
صورت شورای قریه برای مقابله با عواقب آن با دیگر ادارات حکومتداری در سطح باالتر
هماهنگی های الزم را به عمل خواهد آورد.
 شورای قریه می تواند در حل و فصل منازعاتی که ماهیت غیر جنایی داشته باشند ،با توافق
طرفین منازعه میانجیگری و ساطت نماید.
 شورای قریه قضایای جنایی و سایر موضوعاتی را که خارج از حوزۀ صالحیت آنان باشد،
جهت حل و فصل به مراجع قانونی ذیربط ارجاع می دهد.
 شورای قریه از تأمین حداقل معیارهای مدیریت آب و فاضالب در سطح قریه اطمینان حاصل
میکند .این امر می تواند شامل دفن مناسب زباله ها و ایجاد سیستم فاضالب باشد.
 شورای قریه هماهنگی های الزم را با مراجع ذیربط در راستای محو آداب و رسوم
غیرقانونی و خالف شریعت به عمل آورده و با آنان همکاری خواهد نمود.
 شورای قریه نقش کلیدی را در مدیریت حوادث طبیعی از طریق کار با مردم قریه پیرامون
جلوگیری از بروزحوادث ،آماده سازی ،مقابله با حوادث ،بازسازی و کاستن از خسارت های
جانی و مالی حوادث طبیعی ایفا خواهد نمود .نمایندگان شوراهای قریه ،نهادهای کلیدی
جامعۀ مدنی از قبیل شوراهای غیر رسمی ،شوراهای انکشافی و جمعی از رضاکاران
عضویت کمیته آمادگی و مقابله با حوادث در قریه را خواهند داشت .این کمیته مسئولیت
طرح یک پالن عمومی و واحد در مبارزه با حوادث ،حصول اطمینان از عرضه و توزیع
کمک های عاجل و ایجاد هماهنگی میان آنها را خواهد داشت.
 شورای قریه کمیته های جانبی را در عرصه های مختلف کاری (از قبیل کمیتۀ معارف،
کمیتۀ سرسبزی و احیای جنگالت) با در نظرداشت منافع و اولویت های مردم ایجاد خواهد
نمود.
 دولت اطمینان حاصل میکند که تمام امور انکشافی قریه از طریق شوراهای قریه صورت
می گیرد.
حسابدهی
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ابزار اساسی و بنیادی حسابده سازی شوراهای قریه ،انتخاب آنها توسط مردم از طریق
انتخابات میباشد.
وظیفۀ اساسی و خطیر شورای قریه عبارت از انجام وظیفه در راستای حسابده سازی ادارۀ
قریه میباشد.
شورای قریه گزارش فعالیت ها و مصارف خود را به شورای ولسوالی و ولسوال تقدیم می
کند.
شورای قریه گزارش فعالیت های خود را به مردم قریه ارائه نموده و اطمینان حاصل میکند
که تمام نهادهای حکومتداری در سطح قریه نیز گزارشات مربوط به فعالیت های خودشان
را به مردم ارائه می نمایند.
شورای قریه جلسات عمومی با شرکت مردم را در سطح قریه تدویر میکند تا زمینۀ بررسی
کارکردهای خود را برای مؤکلین شان فراهم سازد .اشتراک تمام مردم در جلسات شورای
قریه آزاد میباشد .ارزیابی های به عمل آمده از کارکرد شورای قریه توسط مردم به شورای
ولسوالی ارائه خواهدشد.

منابع






دولت وجوه کافی را در اختیار شوراهای قریه قرار خواهد تا این شوراها بتوانند وظایف و
مکلفیت های قانونی شان را به مرحله اجرا بگذارند .دولت حمایت های مالی الزم را از
شوراهای قریه به عمل می آورد و صالحیت امضا و عقد قرارداد و موافقت نامه مستقالنه
به نمایندگی از قریه و نیز اجرای آنها را به شورای قریه تفویض میکند .وزارتهای
سکتوری مقدار قابل مالحظه ای از بودجه های خود را برای مصرف در سطح قریه
اختصاص خواهند داد.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی حمایت های الزم را از شورای قریه در راستای قادر ساختن
آنان در ایفای نقش ها و انجام وظایفی که در قبال مؤکلین خودشان دارند ،به عمل خواهد
آورد.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ظرفیت شوراهای قریه را ارتقا بخشیده و از تبادل دانش در
میان آنان حمایت میکند.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی هزینه های اجرایی شورای قریه را تمویل میکند.

شوراهای انکشافی قریه
وظایف و مسئولیتها
 شوراهای انکشافی قریه تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای قریه در سال 7361هجری
خورشیدی ( 7177میالدی) ،فعالیت شان را ادامه خواهند داد .در این مدت وظایف
شوراهای قریه را نیز انجام خواهند داد.
 بعد از ایجاد شوراهای قریه ،شوراهای انکشافی قریه ممکن است از بین بروند .این شوراها
مختار خواهند بود تا به مثابۀ نهادهای جامعۀ مدنی به فعالیتهای خود در عرصۀ تطبیق
پالنهای انکشافی مردمی ادامه دهند.
حسابدهی
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 شوراهای انکشافی قریه به مردم قریه حسابده میباشند.
 شورای انکشافی قریه ،مانند گذشته ،به وزارت احیاء و انکشاف دهات ،که به آنان وجوه
مالی اعطا می کند ،حسابده خواهند بود.
 شوراهای انکشافی قریه تا زمان ایجاد شوراهای قریه وظایف این شوراها را نیز به عهده
خواهند داشت و از این رو به مردم حسابده خواهند بود.
منابع:
وزارت احیاء و انکشاف دهات وجوه اعطایی را از طریق بودجه ملی به شوراهای انکشافی قریه
اعطا میکند.
انتخابات شوراهای ولسوالی ،قریه ،شاروالها و شاروالیها
رهنمای انتخابات
در ذیل ،جدول زمانبندیشدهای را در مورد انتخابات شوراهای والیتی ،شوراهای ولسوالی،
شوراهای قریه ،شوراهای شاروالی و شاروالها مشاهده میکنید:
دور سوم

شورا

دور دوم

شورای
والیتی

 7388هجری  7367هجری  7366هجری 7411
شمسی ( 7176هجری
شمسی ( 7116شمسی
شمسی
میالدی)
(7173
میالدی)
(7177
میالدی)
میالدی)

دوردوم

دور چهارم

دور سوم

دور پنجم

 7414هجری
شمسی
(7175
میالدی)

شورا

دور اول

شورای
ولسوالی

 7417هجری
 7365هجری 7368
 7386هجری 7367
شمسی ( 7171هجری شمسی شمسی ( 7176هجری شمسی شمسی
(7177
(7176
میالدی)
(7173
میالدی)
میالدی)
میالدی)
میالدی)
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شورای قریه

 7417هجری
 7361هجری  7363هجری  7366هجری 7366
شمسی ( 7176هجری شمسی شمسی
شمسی ( 7177شمسی
(7173
(7171
میالدی)
(7174
میالدی)
میالدی)
میالدی)
میالدی)

شاروال

 7415هجری
 7386هجری  7363هجری  7366هجری 7417
شمسی ( 7178هجری شمسی شمسی
شمسی ( 7171شمسی
(7176
(7177
میالدی)
(7174
میالدی)
میالدی)
میالدی)
میالدی)

شورای
شاروالی

 7415هجری
 7386هجری  7363هجری  7366هجری 7417
شمسی
شمسی ( 7178هجری
شمسی ( 7171شمسی
شمسی(7176( 7177
میالدی)
(7174
میالدی)
میالدی)
میالدی)
میالدی)

منبع تمویل برای انتخابات
 بودجۀ ملی منبع تمویل برای انتخابات شورای والیتی ،قریه و ولسوالی خواهد بود.
 بودجۀ شاروالی ،منبع تمویل برای انتخابات شاروال و شاروالی خواهد بود.
دورۀ خدمت
شورا

مطابق به پالیسی

مطابق به قانون اساسی

شورای والیتی

تصریح قانون اساسی

چهار سال

شورای ولسوالی

تصریح قانون اساسی

سه سال

شورای قریه

تصریح قانون اساسی

سه سال

شاروال

چهار سال

ذکر نشده

شورای شاروالی

چهار سال

ذکر نشده

174

پالیسی ادارات محلی افغانستان

تعداد دوره
شورا

دورۀ تصدی

شورای والیتی

هیچ

شورای ولسوالی

هیچ

شورای قریه

هیچ

شاروال

دو بار
هیچ

شورای شاروالی

ریزرف کرسی برای زنان
بیستوپنج فیصد پست های شورای والیتی برای زنان ریزرف خواهد شد .این میزان فیصدی حد اقل
کرسی هایی میباشد که برای زنان اختصاص می یابد .زنان میتوانند برای تصاحب کرسیهای
دیگر ریزرفناشده ،از طریق انتخابات ،به رقابت بپردازند.
بیستوپنج فیصد کرسی های شورای ولسوالی برای زنان ریزرف خواهد شد .این کرسیها برای
زنانی که از طریق انتخابات بخواهند شامل شورا شوند ،بالمانع خواهد بود .در صورتی که کاندید
زن برای این کرسیها وجود نداشته باشد ،مردان میتوانند از طریق انتخابات این کرسیها را
تصاحب کنند.
در شوراهای قریه هیچ کرسیی برای زنان ریزرف نخواهد شد .قابلیتهای زنان برای احراز این
کرسی ها از طریق رقابت با مردان تقویت خواهد شد .در جریان بازنگری همهجانبه از تطبیق این
پالیسی ،که قرار است در سال  7367هجری شمسی صورت گیرد ،حکومت موضوع ریزرف
کرسی برای زنان در شوراهای قریه را مد نظر قرار خواهد داد.
برای مقام شاروال ،هیچ کرسیی برای زنان ریزرف نخواهد شد .قابلیتهای زنان برای احراز این
کرسیها از طریق رقابت با مردان تقویت خواهد شد.
بیستوپنج فیصد کرسی های شورای شاروالی برای زنان ریزرف خواهد شد .این تعداد از کرسیها
حد اقل کرسی های الزم برای زنان میباشد و آنان میتوانند برای احراز کرسیهای دیگر به رقابت
بپردازند.

شرایط سنی
حدود سنی ذیل حداقل شرایط سنی برای کاندیداهای پستهای آتی میباشد:
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اعضای شورای والیتی 77 :سال
اعضای شورای ولسوالی 77 :سال
اعضای شورای قریه 77 :سال
شاروال 31 :سال
شورای شاروالی 77 :سال

حوزه انتخابات
شورا

حوزۀ انتخاباتی

شورای والیتی

حوزۀ انتخابی کل والیت

شورای ولسوالی

حوزۀ انتخابی کل ولسوالی

شورای قریه

حوزۀ انتخابی کل قریه

شاروال

حوزۀ انتخابی کل شهر

شورای شاروالی

حوزۀ انتخابی کل شهر

پس از انجام سرشماری در سال 7386هجری شمسی ( 7171میالدی) حکومت حوزههای انتخاباتی
شوراهای والیتی را تعیین خواهد کرد.

سیستم انتخابات
شورا

سیستم انتخابات

شورای والیتی

حوزۀ انتخاباتی شورای والیتی ،والیت و آراء
آن به شکل واحد و غیرقابل انتقال میباشد .در
مرحلۀ اول یک چهارم کرسیها برای
کاندیداهای زن ،که دارای بیشترین آراء می
باشند ،ریزرف میگردد .در مرحله دوم،
کاندیداهایی که دارای بیشترین آراء هستند برای
کرسی های باقیمانده انتخاب خواهند شد.

شورای ولسوالی

حوزۀ انتخاباتی شورای ولسوالی ،ولسوالی و
آراء آن به شکل واحد و غیرقابل انتقال میباشد.
کاندیداهایی که دارای بیشرین آراء هستند
انتخاب میگردند .در مرحله اول یکچهارم
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کرسیها برای کاندیدهای زن ،که دارای
بیشترین آراء هستند ،ریزرف میگردد .در
مرحله دوم ،کاندیدهایی که دارای بیشترین آراء
هستند برای کرسیهای باقیمانده انتخاب
میشوند .در صورتی که کاندیدهای زن برای
کرسیهای ریزرف شده در سطح ولسوالی
وجود نداشته باشند ،این پستها از حالت
ریزرف خارج و به مردان واگذار میگردد.
شورای قریه

حوزۀ انتخاباتی آنها قریه و رأی آنها به شکل
واحد و غیرقابل انتقال میباشد.

شاروال

برای انتخابات شاروالها ،کاندیدی که بیشتر از
 51فیصد آراء قانونی را به دست میآورد،
برنده اعالم میگردد .در صورتی که هیچ
کاندیدی بیشتر از  51فیصد آراء را به دست
نیاورد  ،دو هفته بعد از اعالن نتیجه دور اول
انتخابات ،دور دوم انتخابات در بین دو کاندیدایی
که بیشترین آراء را به دست آورده باشند،
برگزار میشود .در دور دوم انتخابات صرفا ً دو
کاندیدی که بیشترین تعداد آراء را به دست
آوردهباشند باید شرکت نمایند .در دور دوم
انتخابات کاندیدایی که دارای آرای بیشتر باشد،
برنده انتخابات اعالم میگردد.

شورای شاروالی

حوزۀ انتخاباتی شورای شاروالی ،شهر و آراء
آن به شکل واحد و غیر قابل انتقال میباشد.
کاندیداهایی که بیشترین رأی را به دست آورده
باشند ،به حیث عضو شورای شاروالی انتخاب
خواهند شد .در مرحله اول انتخابات شورای
شاروالی ،حداقل یک چهارم کرسیهای این
شورا به آن تعداد از کاندیداهای زن اختصاص
داده خواهد شد که بیشترین رأی را از آن خود
کرده باشند .در دور دوم ،در صورتی که
کاندیداهای زن اکثریت آراء را به دست آورده
باشند ،می توانند کرسیهای دیگری را تصاحب
نمایند.
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احکام انتخابات مختلف
 کرسیهای الزم برای شوراهای والیتی
تعداد کرسیهای الزم برای شوراهای والیتی بر اساس نفوس والیتها خواهد بود .در زیر نسبت
کرسی ها و نفوس مشخص شده است:
-

والیات با کمتر از  5113111نفر :هفت کرسی
والیات  5113117تا  71113111نفر :سیزده کرسی
والیات  71113117تا  731113111نفر :نوزده کرسی
والیات  731113117تا  331113111نفر 75 :کرسی
والیات با بیشتر  331113111نفر 37 :کرسی

در والیتهایکه کوچیها اسکان دایمی دارند ،یک تعداد مشخصی از کرسیها ،متناسب با نفوس
کوچیها به آنان اختصاص داده میشود.

 کرسیهای الزم برای شورای ولسوالی
تعداد اعضای هر شورای ولسوالی ،نظر به تعداد نفوس آن ،به قرار ذیل است:
-

ولسوالی کمتر از  713111نفر 5 :عضو
ولسوالی با  713117الی  413111نفر 6 :عضو
ولسوالی با  413117الی  613111نفر 6 :عضو
ولسوالی با  613117تا  813111نفر 77 :عضو
ولسوالی با  813117الی  7113111نفر 73 :عضو
ولسوالی با  7113111نفر 75 :عضو

 کرسی های الزم برای شوراهای قریه
تعداد اعضای شوارای قریه ،متناسب با نفوس ،آن به قرار ذیل است:
-

قریههایی که میان  711الی  311نفر ساکن دارند 3 ،عضو
قریههایی که میان  317الی  511نفر ساکن دارند 5 ،عضو
قریههایی که میان  517تا  611نفر ساکن دارند 6 ،عضو
قریههایی که بیشتر از  617تا  7111نفر ساکن دارند 6 ،عضو
قریههایی که بیشتر از  7111نفر ساکن دارند 77 ،عضو

 تعداد کرسیهای الزم به شورای شاروالی به شکل ذیل است:
 .7هر شورای شاروالی باید حد اقل هفت کرسی داشته باشد.
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 .7در شاروالیهایی که به ناحیهها تقسیم نشدهاند ،شورای شاروالی جمعا ً دارای هفت
کرسی میباشد .برای تصدی آنها باید انتخابات سرتاسری در سطح شهر برگزار
گردد و دو کرسی از مجموع کرسیهای متذکره باید برای زنان ریزرف شود.
 .3شاروالیهایی که توسط ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به دو یا چند ناحیه تقسیم
شدهاند ،شوراهای شاروالی آنها باید دارای هفت کرسی باشد .کرسیهای ریزرفشده
برای زنان در این شوراها ،بر اساس جدولی که در زیر خواهد آمد ،تخصیص خواهد
یافت .اعضای شورای شاروالی از طریق حوزههای فراگیر شهری و شهرکها
انتخاب خواهند گردید.
 .4شاروالیهایی که توسط ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به دو یا چند ناحیه تقسیم
شدهاند ،شورای شاروالی آنها باید دارای تعداد مشخصی کرسی باشند و کرسیهای
ریزرفشده برای زنان ،در این شوراها بر اساس جدول ذیل تخصیص خواهد یافت.
اعضای شورای شاروالی از طریق حوزههای فراگیر شهری توسط رأی واحد غیر
قابل انتقال انتخاب خواهند گردید .برندۀ انتخابات ،کاندیداهایی خواهند بود که دارای
بیشترین رأی باشند.
کرسی فیصدی کرسی
های تعداد
کرسی حوزه
تعداد نواحی تعداد
های ریزرف های ریزرف
شورای شهری
های
شاروالی
شده برای زنان شده برای زنان
شاروالی
شاروالی
در سطح شهر
1

6

6

7

76۲

7

6

6

7

76۲

7

6

6

7

76۲

3

6

6

7

76۲

4

6

6

7

76۲

5

6

6

7

76۲

6

6

6

3

33۲

6

6

6

3

33۲

8

77

77

3

76۲

6

73

73

4

37۲

71

73

73

4

37۲
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77

75

75

4

76۲

77

76

76

5

76۲

73

76

76

5

76۲

74

76

76

5

76۲

75

76

76

5

76۲

76

77

77

6

76۲

76

73

73

6

76۲

78

73

73

6

76۲

76

75

75

6

78۲

71

76

76

6

76۲

77

76

76

8

78۲

77

76

76

8

78۲

73

76

76

8

78۲

74

37

37

8

76۲

75

33

33

6

76۲

تعداد کرسیهای شاروالی کابل و تعداد ناحیههای آن ،براساس فورمول باال و بر مبنای معلوماتی که
توسط شاروالی کابل ارائه میگردد ،تعیین خواهد شد.

اصول وظایف داخلی کارمندان انتخابی و انتصابی محلی
قواعد رفتار و اصول اخالقی کارمندان انتخابی و انتصابی محلی در بخش ضمایم درج گردیده است.
معرفی چنین اصولنامههایی ضروری است ،اما برای حصول اطمینان از داشتن کارمندان انتخابی
صادق ملکی ،که برای تقویت اصول حکومتداری خوب از هیچ کوششی دریغ نورزند ،کافی
نمیباشد .برای مؤثریت این اصول رفتاری الزم است برخی میکانیزمهای تقویتی دیگر به کار گرفته
شوند.آ
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اصولنامۀ رفتاری در سیستمهای مختلف خدمات عامه و به شکلهای مختلف در سراسر دنیا استفاده
شده است .برای تطبیق این اصولنامۀ رفتاری نیاز به آموزش مسلکی مداوم ،نهادینهسازی مدیریت
مؤثر ،تعهد رهبری سیاسی و اداری الزم پنداشته میشود .امضا و رعایت این اصولنامهها برای تمام
مسئولین منتخب و منتصب محلی الزم است .اصولنامۀ رفتاری متضمن موارد آتی میباشد :در
نظرداشتن منافع عامه ،شفافیت ،صداقت ،مشروعیت ،بیطرفی ،جوابگویی ،مؤثریت و کارآیی
فعالیتهای ذیل در راستای تشویق کارمندان جهت تطبیق اصول رفتاری صورت خواهد گرفت:






ایجاد فرهنگ مسئولیتپذیری مسلکی ،خودنظمی و حمایت از حاکمیت قانون .این امر از
طریق قوانین مؤثر ،که کارمندان ملکی را ملزم به ارائۀ دالیل معقول برای اتخاذ تصامیمشان
نماید ،حمایت خواهد گردید.
نهادینه شدن روشهای اداری که باعث تقویۀ ارزشهای اخالقی و صداقت فردی و ارزیابی
عملکرد مؤثر شود.
استفاده از روشهای مدیریتی که باعث تشویق کارمندان انتخابی و انتصابی ملکی برای
مبارزه با فساد شود.
ایجاد و تطبیق استراتیژیهای ادارۀ قوای بشری که رابطه بین اجراآت صادقانه و پیشرفت در
کار را تقویت میکند.
ارائۀ آموزشهای الزم در رابطه به اصول وظایف داخلی ،تطبیق اصول اخالقی ،استفادۀ
درست از صالحیت مسلکی و نیازمندیهای مسئولیتهای مسلکی.

بهبود امنیت در سطح محلی
پولیس ملی افغانستان حافظ قانون اساسی بوده و قوانین موضوعه را در راستای حمایت از حقوق
شهروندان کشور اجرا میکند .پولیس وظایف خویش را به طور مسکلی ،بدون گرایش تبعیضی و بر
مبنای حسابدهی و امانت داری اجرا میکند.
پولیس ملی افغانستان مسئول تطبیق قانون در کشور میباشد .پولیس با همکاری مردم در راستای
مبارزه با جرائم ،به شمول جرائم علیه زنان ،اطفال ،بزرگساالن و اقلیتهای قومی فعالیت
خستگی ناپذیر خواهد داشت .همچنین پولیس با همکاری مردم جلو هر نوع بی نظمی به شمول
فعالیتهای تروریستی و فعالیتهای مسلحانه غیرقانونی را خواهد گرفت .پولیس ملی افغانستان از
کشت ،تولید و قاچاق مواد مخدر جلوگیری و با فساد مبارزه خواهد نمود .پولیس ،تمامیت ارضی
کشور را تضمین و از مرزهای آن محافظت میکند .پولیس خادم مردم بوده و به گونهای با آنان
رفتار خواهد نمود که بتواند همکاری ،اعتماد و احترام آنان را به خود جلب نماید .پولیس در اجراآت
خود بدون گرایش به تبعیضات مختلف و مطابق به قانون کشور که به اصول دین مقدس اسالم ،آداب
و سنن ملی و نیز ارزشهای جنسیتی مبتنی است ،عمل خواهد نمود .همچنین ،پولیس ملی وظایف و
مسئولیتهای خود را ،مطابق ابزارها و آموزههای حقوق بشر ،بنیادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون
که مورد پذیرش حکومت افغانستان قرار گرفتهاند ،اجرا میکند .پولیس از تمام ابزارهای حقوقی و
قدرت خویش ،مطابق به قانون کشور ،استفاده میکند .اقدامات پولیس برمبنای قانون ،متناسب با
شرایط و نیاز استوار خواهد بود.
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پولیس در مورد فعالیتها و منابعی که در اختیار آن قرار میگیرد ،به طور شفاف و به عموم مردم
حسابده میباشد  .قوماندان امنیه و سایر فرماندهان پولیس اقدامات تنبیهی الزم را علیه کسانی که از
مقررات مسلکی پولیس تخطی میورزند ،اتخاذ خواهند کرد .در صورت تخطی پولیس از قانون،
اقدامات حقوقی الزم از طریق محاکم و څارنوالی اتخاذ خواهد شد .پولیس ،ارزشهای مسلکیبودن،
رعایت نظم و دسپلین ،صداقت  ،بیطرفی ،عینیتگرایی ،حسابدهی و شفافیت و اتخاذ تصامیم مطابق
با ارزشهای مردمی را در کارکردهای خود ،مالک قرار داده و تقویت میکند.
بهبود و تقویت روابط بین والیها و قوماندانان امنیه
یک پیششرط الزم برای بهبود ارتباط بین والیها و پولیس شفافکردن رابطه بین والیها و واحدهای
مربوطه است .یکی از عرصههایی اصلی که اصالحات فعلی باید روی آن تمرکز نماید ،افزایش
ظرفیت والیها برای ایجاد هماهنگی میان فعالیتهای ریاستهای سکتوری در سطح والیت ،بدون
دخالت بیش از حد در کارکردها و فعالیتهای روزانۀ ریاستهای سکتوری ،به شمول امور پولیس
میباشد .اصالح و واضحسازی قانون پولیس ملی و قانون ادارات محلی و اطمینان از تطبیق آنها
برای دستیابی به این هدف یک امر الزامی به شمار میآید .یکی دیگر از پیششرطهای الزم جهت
بهبود خدمات پولیس ملی افغانستان تعیین آنان بر مبنای اصل شایستهساالری و بدون دخالت هیچ
کس ،حتی والی ،میباشد.
مادۀ چهارم قانون پولیس
در مادۀ چهارم قانون پولیس آمده است« :پولیس وظایف خود را در مرکز تحت رهبری وزیر امور
داخله و در والیات و ولسوالیها تحت اوامر والی یا ولسوال مربوط انجام میدهد ».والیها مسئولیت
ایجاد هماهنگی در بین پولیس و ریاست امنیت ملی را در والیتی مربوطه دارند و ولسوالها نیز عین
وظایف را در سطح ولسوالی به عهده خواهند داشت.
قانون ادارات محلی
 همان طور که در باال ذکر شد ،وظایف و مسئولیتهای ادارات محلی مطابق با قانون ادارات
محلی باید مورد بازنگری قرار گیرند تا بتوان نقش هماهنگ کنندۀ والیها و ولسوالها را
تقویت نمود .تعیین نقش و مکلفیت واضح برای والیها زمینهساز تسهیالت مؤثرتری در بین
ادارات والیت ،به شمول تأمین امنیت ،خواهد گردید.
 والی ها در تعیینات کارمندان پولیس دخالت نخواهند داشت .تمام تعیینات پولیس بر مبنای
اصل شایستگی صورت خواهد گرفت.
بهبود مؤثریت کاری پولیس ملی افغانستان
 در تعیینات پولیس که مبتنی بر اصل شایستهساالری است ،هیچ نوع دخالتی اجازه داده
نمیشود.
 روند بررسی کاندیداهای پست پولیس ،بدون وقفه ،ادامه خواهد یافت .هرگونه دخالت در
امور بررسی کاندیداها با مجازات همراه خواهد بود.
 سیستم رتبهها و معاشات پولیس ملی با اردوی ملی ،در راستای مبارزه با فساد ،همسان
خواهد شد.
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بهبود حسابدهی پولیس به مردم
 اصول رفتار پولیس در این اواخر تدوین گردیده است .این اصول سند حقوقی است که بر
مبنای آن وظیفۀ اصلی و اساسی پولیس ،خدمت به مردم افغانستان میباشد .این اصول
میکانیزمی را برای حسابده ساختن پولیس به دست میدهد.
 اصول رفتاری پولیس ،به منظور حصول اطمینان از مطابقت آن با قوانین و مقررات نافذ،
بازنگری میگردد .اصولنامۀ مذکور شامل ارزش ها ،معیارها و قواعد رفتاری خواهد بود
که در پرتو آن تصامیم ،طرزالعملها و سیستمهایی اجر ا شود که بتوانند سطح رفاه مردم و
کارکردهای پولیس(احترام به حقوق شهروندان) را باال ببرد.
 میکانیزمهای الزم برای اطمینان از تطبیق طرزالسلوک پولیس ایجاد خواهد گردید.
 ایجاد میکانیزم رسیدگی به شکایات از طریق شماره تلفون  776یکی از ابتکارات مهم و با
ارزش میباشد.
 میکانیزم رسیدگی به شکایات از طریق شماره تلفون  776به سایر والیات و مناطق و
شاروالیهای عمده ،به محض فراهم شدن منابع ،گسترش خواهد یافت.
 با در نظرداشت این امر که تمام شهروندان کشور به تلفون دسترسی ندارند ،ابزارهای
دیگری برای تسهیل دریافت شکایات شهروندان کشور ایجاد خواهد گردید .به مردم ابالغ
خواهد شد که آنها میتوانند شکایات کتبی و شفاهی خود را به شورای والیتی تقدیم نمایند.
شورای والیتی از تسلیم شکایات مردم به مقام ذیصالح وزارت داخله اطمینان حاصل خواهد
نمود و این مقام وزارت داخله مسئولیت رسیدگی و حل و فصل شکایات را به عهده خواهد
داشت.
 اصالحات الزم در وزارت امور داخله برای اطمینان از رسیدگی به شکایات مردم ،به گونۀ
حسابده ،شفاف ،بیطرفانه و مؤثر و قانونی ،انجام خواهد شد .یک کمسیون مستقل در
راستای بازنگری و بررسی شکایات واصله به وزارت داخله ایجاد خواهد گردید .برای تأمین
اصل بیطرفی و استقاللیت این کمیسیون ،الزم است که یک بودجۀ بی طرفانه و کافی برای
این کمیسیون اختصاص داده شود تا کمیسیون بتواند تعهدات و مکلفیتهای خود را ،به طور
کامل و مؤثر ،انجام دهد .نمایندۀ جامعۀ مدنی عضویت این کمیسیون را خواهد داشت.

استقالل عمل څارنواالن
براساس حکم مادۀ  734قانون اساسی کشور «کشف جرایم ،توسط پلیس و تحقیق جرایم و اقامۀ دعوا
علیه متهم در محکمه از طرف حارنوالي مطابق به احکام قانون صورت مي گیرد .څارنوالی جزء
قوه اجرائیه بوده و در اجراآت خود مستقل مي باشد .تشکیل ،صالحیت و طرز فعالیت څارنوالی
توسط قانون تنظیم مي گردد».
څارنوالی والیت و ولسوالی بخشی از ادارۀ والیت و ولسوالی محسوب میشوند .ولی نهادهای مزبور
از نظر وظیفوی دارای استقالل عمل میباشند .این نهادها دارای استقالل تصمیمگیری بر مبنای
قوانین و صالحیتهای ادارۀ لویڅارنوالی کشور می باشند .این پالیسی با در نظرداشت اهمیت نقش
و وظیفۀ څارنواالن ،استقالل عمل آنها در انجام وظایفشان را به رسمیت شناخته و بر آن تأکید
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میکند .څارنوالی در والیت و ولسوالی از اجراآت اداری شان به والی ،ولسوال ،شورای والیتی و
شورای ولسوالی گزارش می دهد ،ولی در عملکرد مسلکی خود مستقل باقی خواهد ماند.
ادارۀ والیت و شورای والیتی از نزدیک با محاکم در راستای دسترسی آسان و بهموقع مردم به
خدمات عدلی همکاری مینمایند .همین طور ،ادارۀ ولسوالی و شورای ولسوالی مکلفاند با محاکم در
راستای دسترسی آسان و به موقع مردم به خدمات عدلی همکاری نمایند.
همین طور ،قانون تشکیالت و صالحیتهای څارنوالی ،که در سال  7361هجری خورشیدی(7667
میالدی) توشیح گردیده است ،هنوز بر روال کاری څارنوالی حاکم میباشد .بر بنیاد این قانون،
څارنواالن نه تنها مکلف به دفاع و صیانت از حقوق و آزادیهای شهروندان افغانستان مطابق به
قانون اساسی کشور و سایر قوانین نافذه می باشند ،بلکه مکلفاند تا از حقوق و منافع دولت نیز
صیانت نمایند .وظایف و صالحیتهای څارنواالن در برگیرندۀ دفاع و صیانت از «حقوق و منافع
مشروع مرکز و ادارات محلی ،ادارات دولتی و نهادهای خصوصی ،احزاب سیاسی ،نهادهای مدنی
در مقابل تخطی میباشد ».در مادۀ  74این قانون به صراحت آمده است که ادارۀ لوی څارنوالی
وظیفۀ نظارت بر « تطبیق قانون و پایبندی برابر شهروندان کشور و ادارات دولتی به احکام قانون»
را به عهده دارد .لویڅارنوالی مکلف است تا نقش عمده ای را در تقویت حاکمیت قانون توسط دولت
و شهروندان کشور ایفا نماید .براساس این قانون لویڅارنوالی دارای دفاتر څارنوالی در سطح والیت
ها و ولسوالی ها میباشد و این دفاتر نیز وظیفۀ تقویت قانون در سراسر کشور را به عهده دارند.
وظیفۀ څارنوال «نظارت بر حقوقمند بودن فعالیتهای کشف و تحقیق جرایم توسط ارگانهای ذیربط
میباشد» .مطابق با قانون اساسی کشور ،کشف جرایم به عهدۀ پولیس میباشد .در عین حال براساس
احکام این ماده وظیفۀ نظارت بر حقوقمند بودن فعالیتهایی که در راستای کشف و تحقیق جرایم
توسط پولیس صورت میگیرند ،به عهدۀ څارنواالن نهاده شده است.
وظیفۀ لوی څارنوالی اطمینان یافتن از صدور اسناد حقوقی در مطابقت با احکام قانون میباشد .همان
طوری که در مادۀ  77قانون څارنوالی ذکر شده است ،یکی از وظایف څارنواالن «نظارت بر
مطابقت فرامین ،دستورالعملها ،لوایح ،آییننامهها ،احکام تقنینی ،مقررهها ،قوانین ،منشورها و
مصوبههای شوراهای وزیران با قانون میباشد».
در مادۀ  77قانون لویڅارنوالی تاکید شده که څارنوالی باید بر عرایض و شکایات مردم رسیدگی
کند .این امر لوی څارنوالی را قادر می سازد که جهت حسابده ساختن دولت و شهروندان کشور در
زمینۀ تقویت حاکمیت قانون مراحل الزم را طی کندمیکند .در فقرۀ  6مادۀ  77قانون لویڅارنوالی
آمده است که در عرصۀ نظارت عمومی ،څارنوالی وظیفۀ نظارت و ارزیابی «شکایات شهروندان
کشور و ابالغ تخطی از قانون به مراجع ذیربط دولتی را به عهده دارد» .څارنواالن صالحیت و
مکلفیت دارند تا از رسیدگی مراجع ذیربط به موارد تخطی از قانون ،اطمینان یابند .مطابق با احکام
مادۀ  73قانون لوی څارنوالی «در حین نظارت څارنواالن از احکام مندرج در مادۀ  77قانون
لویڅارنوالی  ،ادارات مربوطه و مقامات ذیربط موظفاند تا در مدت بیست روز پس از دریافت
مکتوب څارنوالی نتایج مورد نظر را به څارنوال مربوطه ارائه نمایند .څارنواالن مکلف میباشند تا
قضایایی را که به آنها ارجاع میگردند ،مورد بررسی قرار دهند .آنها مؤظفاند قضایای جنایی را
بررسی نمایند که این روند با درج عریضه از طرف شاکی علیه متهم و فراخواندن متهم به محکمه
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مورد پیگیری قرار میگیرد .براساس قانون ،څارنواالن ،در صورت ارتکاب جرایم و انجام تخلفات
اداری و انضباطی مطابق با قانون حسابده میباشند.
در عین حال ،الزم است مجازات تعیین شده برای څارنواالن و نیز میکانیزم های تطبیق آنها هرچه
بیشتر واضح گردند تا پشتوانۀ تطبیقی هرچه بیشتر برای آنها فراهم گردد .در این قانون اصول
وظایف څارنواالن نیامده است .الزم است تا اصول وظایف څارنواالن طرح گردد تا در پرتو آن
څارنواالن در زمینۀ تقویت قانون و پایبندی به اصول اخالقی ،در برابر قانون حسابده گردند .الزم
است قانون لویڅارنوالی تعدیل گردد و اداراتی که لویڅارنوالی صالحیت نظارت بر اجراآت آنها
در مطابقت با قانون را دارد ،مشخص گردند .با در نظر داشت نقش مهم څارنواالن در تقویت قانون،
این پالیسی از استقالل عمل آنها و نفوذناپذیری آنها از تمام نهادها و مقامات قوۀ مجریه و مقننه کامالً
حمایت میکند.
ارائه تسهیالت و امکانات به ادارات محلی و دولتی
تا ماه جدی سال ( 7367آخر سال  ،)7118آمارگیری کامل از تسهیالت موجود در همۀ شورا ها،
دفاتر ادارۀ ارگانهای محلی به شمول شاروالیها انجام خواهد شد .تا پایان سال  71(7367مارچ
 ،)7173همه شوراهای انتخابی و ادارات دولتی به شمول شاروالیها دارای تسهیالت ابتدایی و
امکانات از قبیل تعمیر ،کودکستان ،کمپیوتر ،تسهیالت ارتباطی و فرنیچر خواهد شد .مسئوولین سطح
ملی و محلی از وسایل الزم جهت برقراری ارتباطات با مردم برخوردار خواهند شد .حکومت هزینۀ
کافی برای فعالسازی و حفظ و مراقبت این وسایل را فراهم خواهد ساخت .در عین حال ،حکومت
عملکرد اجرایی تمام ادارات محلی را از طریق ارائۀ تسهیالت فیزیکی ،وسایل و ابزارهای الزم
بهبود خواهد بخشید.
تفویض مسئولیتها در والیات ،ولسوالیها و قریهها
تفویض صالحیتها سبب کارآیی و مؤثریت قابل توجهی میگردد؛ زیرا کسانی که مسئول عرضۀ
خدمات میباشند ،از صالحیت و قدرت کافی برای تصمیمگیری بر مبنای نیازهای عینی دریافت
کنندگان خدمات برخوردار میباشند .عرضۀ خدمات زمانی میتواند به وجه احسن( مؤثر و مفید)
صورت گیرد که از طریق نزدیکترین نهادها برای مردم عرضه گردند .این امر متضمن حسابده-
ساختن تصمیمگیرندگان در مقابل مردم میباشد.
صالحیتهای وزارتهای سکتوری به تدریج و با گذشت زمان به ترتیب ذیل به واحدهای دومی و
سومی آنها تفویض خواهد شد:
 اکثر صالحیتهای پالیسیسازی که مرتبط با تعلیمات ابتدایی باشند ،مختص به مرکز خواهند
بود؛ ولی صالحیتهای تطبیق آنها به والیتها و ولسوالیها تفویض خواهند شد.
 اکثر صالحیتهای پالیسیسازی که مرتبط با تعلیمات ثانوی باشند ،مختص به مرکز خواهند
بود ،اما صالحیتهای تطبیق آنها به والیات تفویض خواهند گردید.
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اکثر صالحیت های پالیسی سازی که مرتبط با کلینیکهای صحی باشند مختص به مرکز
خواهند بود ،اما نصالحیتهای تطبیق آنها به والیات و ولسوالیها تفویض خواهد شد.
مسئولیت حفظ و مراقبت از این تسهیالت به قریهها سپرده خواهد شد.
صالحیتهای پالیسیسازی که مرتبط با حمل و نقل عامه .باشند مختص به مرکز خواهند
بود؛ مسئولیت حفظ و مراقبت از این تسهیالت به قریهها سپرده خواهد شد.
صالحیتهای پالیسیسازی که مرتبط با شاهراه های والیتی باشند ،مختص به مرکز خواهند
بود ،اما ،تقریبا ً ،تمام صالحیتهای تطبیق و حفظ و مراقبت از آنها به والیات تفویض خواهند
گردید.
اکثر صالحیتهای پالیسیسازی که مرتبط با راههای دسترسی محلی باشند ،به والیات
تفویض خواهند شد؛ برخی از صالحیتهای تطبیق ،حفظ و مراقبت و انتخاب مراکز آنها به
ولسوالیها و قریهها تفویض خواهند گردید.
اکثر صالحیتهای پالیسیسازی که مرتبط با انکشاف سکتور خصوصی باشند منحصر به به
مرکز خواهند بود ،اما صالحیتهای تطبیق آنها به والیات تفویض خواهند گردید .برخی از
صالحیتهای تطبیقی به ولسوالیها تفویض خواهند شد.
صالحیتهای پالیسیسازی که مرتبط با انکشاف زراعت باشند منحصر به مرکز خواهند بود،
اماصالحیتهای تطبیق آنها به والیات و ولسوالیها تفویض خواهند شد.
صالحیتهای پالیسیسازی که مرتبط با مدیریت منابع طبیعی میگردند در مرکز حفظ
خواهند گردید؛ در حالی که صالحیتهای تطبیق آنها به والیات و ولسوالیها تفویض خواهند
شد .برخی از صالحیتهای تطبیقی به قریهها تفویض خواهند شد.
صالحیتهای پالیسیسازی که مرتبط با مدیریت حوادث میگردند در مرکز حفظ خواهند
گردید؛ در حالی که صالحیتهای تطبیق آنها به والیات و ولسوالیها و قریهها تفویض
خواهد شد.
صالحیتهای پالیسیسازی که مرتبط با مصونیت اجتماعی باشند ،منحصر به مرکز خواهند
بود ،اما صالحیتهای تطبیق آنها به والیات و ولسوالیها و قریهها تفویض خواهد شد.
قریهها میتوانند در زمینۀ پرداخت تأمین اجتماعی و تسهیل سرپناه در این زمینه نقش ایفا
کنند.
برخی از صالحیت های پالیسی سازی که مرتبط با معیشت بدیل میگردد ،به والیات و
برخی دیگر به ولسوالیها تفویض خواهند شد .قریهها میتوانند در تشخیص ساحات و
شناسایی نوع کمکهایی که باید به دهقانان عرضه شود ،ایفای نقش کنند.
صالحیتهای پالیسیسازی که مرتبط با محو کشت خشخاش باشند ،منحصر به مرکز خواهند
بود ،اما اکثر صالحیتهای تطبیق آنها به والیات و ولسوالیها تفویض خواهد شد .صالحیت
تطبیق پالنهای قبل از کشت خشخاش به قریه ها تفویض خواهند شد.
صالحیتهای پالیسیسازی که مرتبط با آبرسانی باشند ،منحصر به مرکز خواهند بود ،اما
صالحیتهای تطبیق آنها به والیات و ولسوالیها تفویض خواهند گردید .همچنین،
صالحیتهای حفظ و مراقبت و جمعآوری فیس آب به شاروالیها و قریهها تفویض خواهند
شد.
صالحیتهای پالیسی سازی که مرتبط با سیستم فاضالب باشند ،منحصر به مرکز خواهند
بود ،اما صالحیتهای تطبیق آنها به والیات و شاروالیها تفویض خواهند شد .صالحیتهای
حفظ و مراقبت آنها به شاروالیها و قریه ها تفویض خواهند شد.
صالحیتهای پالیسیسازی که مرتبط با تسهیالت تفریحی میگردند و نیز صالحیتهای
تطبیق آنها به شاروالی ها تفویض خواهند شد .صالحیتهای حفظ و مراقبت آنها به
شاروالیها و قریهها تفویض خواهند شد.
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تقسیمات اداری موجود در سطح محلی
افغانستان در جنوب آسیای میانه موقعیت دارد و دارای  657/864کیلومتر مربع مساحت و مرز
مشترک با  6کشور ذیل است.
کشور همسایه

مرز ها

طول مرز به کیلومتر

پاکستان

مشرق و جنوب شرق

 7431کیلومتر

ایران

غرب

 636کیلومتر

ترکمنستان

شمال غربی

 644کیلومتر

ازبکستان

شمال

 736کیلومتر

تاجیکستان

شمال شرق

 7716کیلومتر

چین

شرق

 66کیلومتر

افغانستان  34والیت 364 ،ولسوالی و  34مرکز والیت دارد .هرات ،جالل آباد ،کابل ،مزارشریف
و میمنه ،ولسوالی های مرکز والیت بوده و در تقسمات اداری خود دارای قریه نمیباشند .سایر 76
ولسوالی مرکز دیگر حدودا ً دارای  311قریه میباشند .ضمیمۀ سوم این پالیسی ،تفصیل کامل را در
این مورد ارائه میکند .جدول اول در برگیرندۀ اسامی والیات و ولسوالیها و نفوس تخمینی آنها و
نیز تعداد قریهها در هر ولسوالی میباشد .جدول دوم در برگیرندۀ اسامی  753شاروالی و معلومات
اساسی در مورد شاروالیها در سال  7386هجری خورشیدی میباشد .جدول سوم در بردارندۀ تعداد
ناحیه های شاروالیها در جاهایی است که ناحیههای شاروالی موجود میباشد .ناحیه ،یک واحد
اداری فرعی شاروالی است 76 .شاروالی دارای  777ناحیه بوده و 777شاروالی دارای هیچ
تقسیمات ناحیهای نمیباشند.
بر اساس شمارش خانوار ادارۀ مرکزی احصائیه ،نفوس افغانستان  73565711نفر است7336 .
فیصد این تعداد نفوس در کابل ( 7/6نفوس افغانستان در کابل زندگی میکند)  6فیصد در هرات6 ،
فیصد در هلمند 536 ،فیصد در ننگرهار 436 ،فیصد در بلخ و  436فیصد در غزنی زندگی می کنند.
بر اساس شمارش خانوار ادارۀ مرکزی احصائیه در تاریخ  7جوالی  8136 ،فیصد نفوس در دهات
و  76341فیصد نفوس در شهرها زندگی میکنند .نفوس مناطق دهاتی افغانستان 78685711نفراست
که در  38566منطقۀ مسکونی با اندازههای مختلف تقسیم شدهاند که حد وسط آن  316نفر میشود؛
یعنی بیشتر از نصف نفوس در قریه های با نفوس کمتر از  316تن و نصف دیگر نفوس در قریه
هایی زندگی می کنند که نفوس آنها بیشتر از  316نفر میباشد .اوسط نفوس هر قریه  487است .بر
اساس آمار خانوار ادارۀ مرکزی احصائیه ،هر خانوار مشتمل بر  633نفر است .تفصیل بیشتر در
ضمیمه درج است.
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در صد قریه ها

1

 7111نفر یا
بیشتر

1

3

90 - 99

3

0 9
80-89
0 9
70-79

4

0 9
60 - 69

5

0 9
50 -59

6

0 9
40 -49

8

0 9
30 - 39
0 9
20 - 29
0 9
10 - 19
9

2

1

1

0

5

0

5

0

کمتر از 7111
نفر

0

از مجموع  38566محل مسکونی روستایی ،که توسط دفتر مرکزی احصائیه ،طی برنامۀ شمارش
خانوارها در سالهای  7113الی  7115لیست آن تهیه شده است 7416 ،محل مسکونی آن به دالیل
جابجایی خانوادهها بهخاطر خشکسالی و جنگ و دالیل دیگر ،دارای سکنه نمیباشند .معلومات ارائه
شده توسط برنامۀ ثبت خانوادهها نشاندهندۀ آن است که تعداد  447قریه خالی از سکنه و  666قریه
به ویرانه تبدیل شدهاند .بنا بر این در زمان اجرای برنامۀ ثبت خانوادهها  36761محل مسکونی
روستایی دارای سکنه در کشور موجود بوده است .اگر ما تعداد  663قریۀ فرعی را از مجموع
محلهای مسکونی روستایی دارای سکنه کم کنیم ،ت مجموع قریهجات دارای سکنه در سراسر
کشور ،در سالهای  7113الی  7115به  36366قریه میرسد .اما این رقم متغییر میباشد؛ زیرا
بعد از برنامۀ ثبت خانوادهها توسط دفتر مرکزی آمارگیری ممکن است بعضی از قریهجات متروک
دوباره دارای سکنه شده و بعضی قریه جات تخریبشده نیز بعد از گذشت مدتی دوباره اعمار شده
باشند .یک تصویر واضح از این قریهها پس از انجام نفوس شماری و نشر نتایج آن در سال7171
به دست خواهد آمد.
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پالیسی برای ایجاد واحدهای اداری جدید
زونها و منطقهها
ایجاد واحدهای جدید اداری و یا تغییر آنها
قانون اساسی افغانستان تقسیمات باالتر از والیت ،مانند زون و یا منطقه ،را اجازه نمیدهد .البته
وزارتها ،به منظور تأمین اهداف ویژه و تطبیق هرچه مؤثرتر پالنها و برنامههای شان ،افغانستان
را به مناطق و یا زونهای مختلف تقسیم میکنند .به طور مثال ،وزارت انکشاف شهری برای تطبیق
برنامه های انکشاف اقتصادی از این شیوه منطقوی استفاده به عمل آورده است .وزارت زراعت و
آبیاری نیز نیاز به استفاده از این شیوه برای تقسیمبندی افغانستان به زونها از لحاظ خصوصیات
زراعتی و زیستمحیطی دارد .دولت افغانستان از اهمیت این اقدامات به خوبی آگاه است و استفاده از
آنها را در شرایط معین و به منظور حصول اهداف انکشافی ،امنیتی و دفاعی درست می داند .اما
دولت ،هرگز ،این تقسیمبندیها را به معنای تصویب این تقسیمبندیها به حیث واحدهای خاص سیاسی
و یا ساحوی اداری نمیداند و به رسمیت نمیشناسد.
پالیسی در مورد ایجاد والیتهای جدید
والیتها در نتیجۀ پیامدهای سیاسی و تاریخی به وجود میآیند .کوشش جهت تعریف تخنیکی یک
والیت شاید بیجا باشد .افغانستان امروز به  34والیت تقسیم شده است .تقاضا برای ایجاد واحدهای
جدید (والیت ،ولسوالی و شاروالی) همواره وجود داشته است ،اما دولت افغانستان برای ایجاد
واحدهای جدید ،نیاز های مردمی ،عواقب سیاسی ،اجتماعی و امنیتی و تأثیرات آن باالی تمامیت
ارضی ،وحدت و یکپارچگی و ملی را در نظر خواهد گرفت.
پالیسی در مورد ایجاد ولسوالیها
 34والیت افغانستان به  364ولسوالی و  34مرکز والیت تقسیم شده است .در برخی والیات
ولسوالیهای غیر رسمی وجود دارد که والیها آنها را جهت تنظیم بهتر مناسبات سیاسی قبیلهای ،در
حدود قلمرو ولسوالی ایجاد نمودهاند و در بیشتر اوقات نیز این ولسوالیها بر اساس تقاضای مردم
ایجاد شدهاند .این ولسوالیها در سطح والیت رسمیت دارند ولی در سطح مرکز رسمیت ندارند.
تصمیم در مورد ولسوالیهای رسمی و غیر رسمی اتخاذ خواهد شد .ولسوالیهای جدید بار دوش
بودجه ملی نیز میباشند .دولت هزینههای ایجاد ولسوالیهای جدید را با در نظرداشت مزایایی که
برای مردم از نظر دسترسی آسان تر آنان به خدمات و بهبود امنیت و انسجام امور دارد ،خواهد
سنجید.
همکاری میان والیات
تمام شوراهای والیتی مکلف میباشند ،با یکدیگر ،در زمینۀ امور حکومتداری ،امنیتی و انکشافی،
که حوزۀ تأثیر آنها فراتر از سطح یک والیت میباشد ،همکاری داشته باشند .در راستای دسترسی به
اهداف فوق ،هر شورای والیتی یکی از اعضای خود را مکلف میگرداند تا با سایر شوراها در
تماس بوده و در زمینۀ امور مربوطه با آنان مشوره نماید .در عین حال ،شوراهای والیتی با یکدیگر
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در راستای امور حکومتداری ،امنیتی و انکشافی والیات همجوار کامالً همکاری خواهند نمود .ادارۀ
مستقل ارگانهای محلی با تدویر کانفرانسهای دورهای والیها ابتکار عمل و رهبری این روند را به
عهده خواهد داشت .برخی از وزارتها و ادارت به خاطر سهولت در اجرای وظایف محولهشان اقدام
به ایجاد دفاتر حوزوی کردهاند .دفاتر والیتی وزارتها در حوزۀ مربوطه در راستای موضوعاتی که
مربوط به حوزۀ آنها میگردد ،با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
تیم بازسازی والیتی ()PRT
رئیس جمهور در فرمان صادرۀ خود ،در  76جوالی  ،7118کمیسیونی را تأسیس کرده که رئیس
عمومی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،معین امور سیاسی وزارت امور خارجه و معینهای
وزارتهای فواید عامه ،احیاء و انکشاف دهات و شهرسازی به حیث اعضای آن و رئیس عمومی
ادارۀ ارگانهای محلی رئیس آن میباشند .این کمیسیون جهت پیشنهاد راههایی برای توسعۀ هماهنگی
میان تیمهای بازسازی والیتی ،قوای ائتالف بینالمللی و ادارات محلی تأسیس گردیده است.
این کمیسیون بر آن است تا میکانیزم مشخصی را جهت هماهنگی میان تیمهای بازسازی والیتی و
قوای ائتالف بینالمللی با نهادهای محلی ایجاد کند و پروگرامها و پروژههای تیم بازسازی والیتی را
نظارت نماید.
ادارۀ شاروالی
حکومتداری شاروالی
کلیات
قانون جدید شاروالی ها وضع خواهد گردید و در حدود شش ماه بعد از وضع آن ،قواعد و مقررات
فرعی تطبیق آن منتشر خواهد شد تا رهنمودی برای تطبیق احکام این قانون باشد.

قانون جدید شاروالیها در بردارندۀ موارد آتی خواهد بود:
.7
.7
.3
.4
.5

تعریف شاروالیها؛
تعریف معیار برای ایجاد ،ادغام و یا انحالل شاروالیها؛
رسالت و وظایف بنیادی شاروالیها؛
توضیح در بارۀ سرپرستی سیاسی و اداری شاروالیها به خاطر تعیین صالحیتهای دولت
(مانند تعیین صالحیت اداره ارگانهای محلی و والی) باالی شاروالیها؛
امتیاز و تشویق ،در صورت تطبیق احکام قانونی ،و وضع تحریمات ،در صورت عدم تطبیق
احکام قانونی.
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قواعد و مقررات تطبیقی
قواعد و مقررات تطبیقی برای قانون شاروالی باید دارای تصریحات اساسی ذیل باشد:
 .7طبقهبندی شاروالیها و تعریف هر طبقه؛
 .7روند ایجاد ،ادغام و یا انحالل شاروالیها.
در مورد سایر شرایط مهم قانون پیشنهادشدۀ شاروالیها ،در فصلهای بعدی این سند به طور مفصل
بحث گردیده است.
ایجاد ،ادغام و انحالل شاروالیها
اهداف پالیسی
تعریف شاروالی:
« شاروالی یک نهاد مشخص قانونی و اداری است که دارای حدود جغرافیایی و یا ارضی معین بوده
و هدف آن تأمین رفاه باشندگان حوزههای خود میباشد».
.7
.7
.3

.4
.5
.6
.6

در سلسه مراتب اداری و حکومتداری ،شاروالی در مرتبۀ پایینتر از والیت قرار دارد؛
یک شاروالی از ترکیب چند ناحیه به وجود می آید و ناحیه از ترکیب چند قریه به وجود می
آید .تمام این واحدها از نگاه سلسله مراتب تعیین کننده حدود ارضی ،اداری می باشند؛
شاروالی یک شخصیت حقوقی حکمی عامه است که به خاطر تأمین نیازمندیهای عمومی
مردم ،نظیر استمالک ،فروش دارایی ،عقد قرارداد ،ایجاد شده و میتوان علیه شاروالیها
اقامۀ دعوی کرد و آنها نیز میتوانند علیه دیگرنهادها و یا افراد اقامۀ دعوی نمایند.
شاروالیها می توانند از یک نام قانونی استفاده نموده و یا تشبثات اقتصادی عامه را ایجاد و
اداره نمایند؛
یک شاروالی میتواند با در نظرداشت یک سلسله معیارات تعیینشده ،ایجاد گردد؛
شاروالیها میتوانند ،نظر به یک پروسۀ قانونی منظم ،ایجاد ،ادغام و یا منحل شوند؛
شاروالیها میتوانند تحت شرایط خاص مدغم شوند؛
شاروالیها میتوانند تحت شرایط خاص منحل شوند؛

قواعد و مقررات تطبیقی
معیارهای ایجاد شاروالیها می تواند شامل موارد ذیل باشد:
 .7باید دارای حدود جغرافیایی معین باشد ،یعنی حداقل ساحهای را که احتوا میکند  51کیلومتر
مربع باشد و مورد تأیید ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی باشد.
 .7باید دارای حداقل  713111نفر نفوس باشد ،که توسط ادارۀ مرکزی احصائیه تأیید شده باشد.
 .3باید ظرفیت خود کفایی مالی ،جهت تأمین سهولتها و خدمات عامه ضروری ،را دارا باشد.
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پروسۀ ایجاد ،ادغام و انحالل شاروالیها میتواند شامل مراحل ذیل گردد:
.7
.7
.3
.4

مردم قریه از طریق شوراهای قریه جلسات مشورتی را تدویر و عرایض خود را طرح
مینمایند.
مردم قریه بعد از فیصلهنامۀ شورای قریۀ مربوطه ،عریضهای را به شورای شاروالی تقدیم
میکنند .این شورا عریضۀ مزبور را ،بر اساس معیارهای مربوطه ،مورد بررسی قرار می
دهد.
شورای شاروالی بعد از انجام جلسات مشورتی الزم ،عریضۀ مردم را به شورای والیتی
تسلیم میکند تا شورا منظور نماید.
شورای والیتی بعد از بررسی عریضۀ مردم ،آن را تصدیق و جهت تصویب به ادارۀ مستقل
تقدیم میکند.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،بعد از بررسی درخواستهای مردم و اطمینان یافتن از
مطابقت پیشنهادات مردم با معیارهای قانونی جهت ایجاد شاروالیهای جدید ،عریضۀ مردم
را جهت اتخاذ تصمیم نهایی تقدیم شورای وزیران میکند و تصمیم شورای وزیران مشروط
به تأیید شورای ملی میباشد.

شرایط انحالل شاروالیها
موارد ذیل میتواند به عنوان شرایط انحالل یک شاروالی در نظر گرفته شود:
 در صورتی که شاروالی بدون طی مراحل قانونی و بدون تأیید دولت ایجاد شده باشد. در صورتی که یک شاروالی نتواند معیارهای الزم را تأمین نماید و قابلیت تأمین نیازهای مالیخود را نداشته باشد ،ملغی میگردد.
 شاروالی بیثبات از نظر مالی میتواند با شاروالی همجوار خود مدغم شود .این کار میتواند ازطریق ادغام با یک شاروالی دیگر و یا ادغام شاروالیهای بی ثبات از نظر مالی با این شاروالی،
به یک شاروالی با ثبات مالی تبدیل گردد .امکانات و منابع شاروالی بی ثبات به شاروالی بزرگتر
و با ثبات داده خواهد شد.
دستهبندی شاروالیها
اهداف پالیسی
 .7شاروالی ها باید بر اساس ترکیبی از عوامل مختلف دستهبندی گردند.
 .7فهرستی از واژهها و اختصارات معیاری برای دستهبندی شاروالیها باید در نظر گرفته شود.
 .3دستهبندی شاروالیها به شکل منظم توسط دولت جهت دوباره دستهبندی کردن ،انجام تغییرات
اجتماعی اقتصادی ،و شرایط سیاسی و اداری مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
قواعد و مقررات تطبیقی
از عوامل آتی برای صنفبندی شاروالیها میتوان استفاده نمود:
 .7درآمد شاروالی با تصدیق وزارت مالیه؛
 .7شمارش و تثبیت نفوس ،با تصدیق احصائیه مرکزی؛
 .3ساحۀ اراضی ،با تصدیق ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی.
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هرکدام از فهرست واژهها و اختصارات معیاری ذیل را میتوان مورد استفاده قرار داد.
 نظر به تولید عواید؛
 نظر به سطح شهریبودن؛
 نظر به ترکیبی از عوامل مختلف.
وظایف شاروالیها
اهداف پالیسی
 .7وظایف اصلی و فرعی شاروالیها در قانون شاروالیها تصریح خواهد شد.
 .7وظایف اصلی شاروالیها عبارت از خدمات حداقلی میباشد که باید به مردم عرضه شود ،در
حالی که وظایف فرعی عبارت از وظایفی میباشد که در کنار وظایف اصلی و بر اساس
ظرفیت ،شاروالیها میتوانند عرضه نمایند.
قواعد و مقررات تطبیقی
وظایف اصلی پیشنهاد شده برای شاروالیها قرار ذیل است:
 حکومتداری و ادارۀ امور انکشافی
 .7ایجاد ساختارهای اداری و میکانیزمهای الزم برای تشویق و ترویج مشارکت مردم
در امور حکومتداری و ادارۀ شاروالی و مشارکت سکتور خصوصی در رشد
اقتصادی شاروالی؛
 .7توسعه ،تطبیق ،نظارت و ارزیابی پالنهای درازمدت انکشافی اجتماعی -اقتصادی
برای شاروالی ،که بر اساس رهنمودهای انکشافی منتشرشده توسط دولت تهیه شده
باشد و جوابگوی ضرورتهای مبرم سکتورهای خاص اجتماع ،مانند جوانان،
زنان ،افراد مسن ،کوچیها و غیره ،باشد؛
 .3تعریف نحوۀ استفاده از زمینهای تحت صالحیت شاروالی در مناطق مختلف مطابق
به پالن های انکشافی -اجتماعی اقتصادی شاروالی؛
 .4همکاری با نهادهای دولت در تنظیم پالنها و برنامههای آنان جهت منعکس کردن
اولویتهای سکتور شاروالی ،مثل تعلیم و تربیه ،صحت ،اماکن عامه ،کاهش فقر،
زراعت ،ادارۀ محیط زیست و زیربناها با تأکید خاص بر جوانبی که شاروالی
ظرفیت تأمین آنها را ندارد؛
 .5همکاری با دولت در قسمت تطبیق پروژههای انکشافی در ساحۀ مسئولیت شاروالی؛
 .6صدور جواز کار برای تشبثات خصوصی که خواهان فعالیت در ساحۀ صالحیت
اداری شاروالی باشند؛
 .6جمعآوری مالیات ،فیس و هزینهها ،نظر به قوانین ملی و محلی؛
 .8تعیین ارزش ملکیتها در ساحۀ مسئولیت شاروالی و نظر به ماسترپالن شهری و
نرخ رایج ملکیتها؛
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 .6تشویق سهمگیری مردم در ادارۀ شاروالی .به طور مثال در تعیین نیازهای اساسی
انکشافی ،سهمگیری در پالنگذاری و برنامهریزی و ارزیابی عملکرد شاروالی در
قبال اهداف انکشافی.
 ارائۀ خدمات
 .7همکاری با دولت در تطبیق برنامهها و پروژهها
 .7طبیق و تأمین زیربناهای اساسی و خدمات ملکی شاروالی ،مانند تهیۀ آب ،برق،
پیشگیری امراض ،صفایی ،سرسبزی ،سرکهای شاروالی ،سهولتهای ترانسپورتی،
مانند ترمینال ،مراکز تفریحی ،فرهنگی ،تاریخی و غیره.
 وضع قوانین
 .7وضع قوانین محلی با حمایت قوانین ملی و اولویتهای انکشافی شاروالی ،همچنین
توسعه مؤثریت اداره شاروالی؛
ایجاد روشهای منظم تشویقی جهت سهمگیری اجتماع در حاکمیت شاروالی و ارائۀ
خدمات ضروری عامه؛
تحمیل و جمع آوری جریمه در صورت عدم پیروی از قوانین دولتی؛
 .7تعیین مالیات محلی ،فیس و پرداختها ،معین نمودن قیمت کاالها جهت حصول
اطمینان از پوشش هزینه.

وظایف فرعی پیشنهادی برای شاروالیها به ترتیب ذیل میباشد
 حکومتداری و ادارۀ امور انکشافی
.7
.7
.3
.4
.5

ایجاد ساختارها و میکانیزمهای اداری جهت تشویق مردم به سهمگیری در حکومتداری
شاروالی و ادارۀ سکتور خصوصی و شراکت با آن در توسعۀ اقتصاد شاروالی؛
همکاری با ادارات مرکزی در قسمت تنظیم پالنها و برنامههابرنامههایشان به خاطر
منعکسکردن اولویتهای سکتور شاروالی؛
هماهنگی با دولت مرکزی به خاطر پیروی از رهنمودهای انکشاف شهری در تطبیق
پروژههای انکشافی در ساحۀ مسئولیت شاروالی؛
تشویق سکتور خصوصی از طریق روشهای تشویقی ،دوامدار و واضح به خاطر
سرمایه گذاری خصوصی در ساحۀ مربوط به اداره شاروالی؛
شراکت با شرکتهای سکتور خصوصی در داد و ستد تشبثات اقتصاد عامه با هدف بهبود
عرضه خدمات.

 ارائه خدمات:
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 .7ارائۀ خدمات اساسی و ضروری اجتماعی اقتصادی مطابق با چارچوب انکشافی ملی و به
منظور رفع نیازهای مردم محل .این نوع خدمات شامل تطبیق برنامهها و پروژههای
اجتماعی ،اقتصادی ،امنیتی ،زیست محیطی و سایر برنامهها و پروژههای کاهش فقر با هدف
توسعه رفاه عامه جامعه و ساکنین آن میباشد.
 .7تطبیق و مدیریت پروژههای زیربنایی شهری ،مانند آبرسانی ،برق ،صحت ،تحصیالت
عالی و مسلکی ،تسهیالت بهداشت محیط ،سرکها ،مراکز تفریحی و غیره که منجر به
انکشاف اجتماعی و اقتصادی شود.
 .3ایجاد و مدیریت تشبثات اقتصادی شاروالی به خاطر مؤثریت خدمات و منفعت مناسب آنان.
 قانونگذاری
 .7ایجاد روشهای منظم تشویقی به خاطر شاملشدن سکتور خصوصی در حکومتداری
شاروالی ،بهخصوص در انکشاف اقتصاد محلی و تأمین خدمات عمومی.
 .7تطبیق دستورهای مقامات محلی ،جهت حمایت از صالحیت های شاروالی ،مانند عقد
قراردادها ،ایجاد نهادهای حقوقی و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی.
ساختارهای نهادی و میکانیزمهای اداری برای شاروالیها
اهداف پالیسی
 .7شاروالیها در قسمت ایجاد میکانیزمهای اداری و سازمانی رهنمایی خواهند شد.
 .7شاروالی ها صالحیت خواهند داشت تا ساختار اداری خود را نظر به رهنمودهای ایجاد شده
توسط دولت طرح و تنظیم نمایند.
قواعد و مقررات تطبیقی
 الگوهای سازمانی برای هر یک از دسته بندیهای شاروالیها ایجاد خواهد شد تا رهنمودی
برای طرح ساختاراداری شاروالیها باشد.
 رهنودهایی در قسمت انتخاب یک ،دو و یا بیشتر ایجاد خواهد شد تا شاروالیها را در قسمت
انتخاب مناسبترین مودل کمک نماید.
 تقسیم بندی وظایف ،عناوین ،ساختارهای جبران خسارت ،شرح وظایف و صالحیتهای
شاروالی به صورت معیاری تهیه خواهد شد تا بتواند شاروالیها را در قسمت طرح ساختار
نهادی و توسعه و مدیریت نیروی بشری آنها رهنمایی کند.
شاروالی کابل
پالیسیهای ذیل برای شاروالی کابل پیشنهاد میگردند:
 .7در تقسیمبندی ،شهر کابل دارای یک شاروالی است .اما این شاروالی با در نظرداشت این امر که
شهر کابل از موقعیت پایتخت بودن برخوردار است ،باید دارای وظایف ،صالحیت ها و مسئولیت
های خاصی باشد.
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 .7مسئولیت نظارت بر شاروالی کابل ،مانند گذشته ،به عهدۀ رئیس جمهور خواهد بود .مسئولیت
اساسی شاروالی کابل برآوردهساختن مکلفیتهای این شاروالی در زمینۀ تأمین امور رفاهی
شهروندان کابل میباشد.
 .3شهرکابل ،مانند گذشته ،تحت قوانین شاروالیها ،به عالوۀ قوانین نافذۀ خاصی که برای ادارۀ آن
وضع میگردد ،اداره خواهد شد.
 .4دولت می تواند مقررههای خاصی را جهت ادارۀ شاروالی کابل وضع نماید.
چارچوب اداری شاروالیها
سیستمهای مدیریت
موضوعات پالیسی
موضوعات پالیسی عبارتاند از:
 .7سیستمها و پروسیجرهای کاری که در بسیاری از شاروالیها استفاده میشود کهنه میباشند.
 .7سیستمهای مدیریت به خاطر ادارۀ مؤثر انکشافات موجود نیست.
 .3عدم موجودیت شفافیت در فعالیتهای ادارات شاروالی.
مقصد پالیسی
مقصد پالیسی ایجاد ساختارها و میکانیزمهای اداری برای شاروالی است تا در نتیجۀ آن ادارۀ مؤثر و
کارا و حکومتداری اشتراکی ،فراگیر ،شفاف و حسابده به وجود بیاید.

طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
 .7حکومت معیارهایی را برای سیستم مدیریت شاروالیها تعیین خواهد کرد.
 .7این سیستم با پالیسیها ،قوانین و مقررات ملی مطابقت خواهد داشت و نیز تا حد امکان با
استانداردهای بینالمللی همخوانی خواهد داشت.
 .3در صورت عدم مطابقت فعالیتهای شاروالیها با این سیستمها و یا [عدم] تطبیق ،تغییراتی
در شاروالیها ایجاد و یا مسئولین آن مورد مجازات قرار خواهند گرفت؛ در حالی که در
صورت مطابقت و کارکرد عالی ،مورد تشویق و پاداش قرار خواهند گرفت.
قواعد و مقررات تطبیقی
 .7برای پالنگذاری انکشافی و برنامههای سرمایهگذاری ،بودجهسازی ،محاسبه ،تهیه و
تدارکات و مدیریت لجستیکی و مدیریت داراییهای ثابت ،سیستمها و پروسیجرهایی با
مقررات الزم ایجاد خواهد شد.
 .7برای تطبیق این سیستمها دولت حمایتهای الزم را از شاروالیها به عمل خواهد آورد.
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 .3وظایف دولت در قسمت نظارت بر تطبیق
 .4دورۀ انتقالی و فعالیتهای مربوطه جهت گذار به سیستم های جدید
 .5مجازات در صورت عدم تطبیق ،و پاداش و تشویق در صورت تطبیق عالی
اداره امور انکشافی شاروالیها
موضوعات پالیسی
موضوعات عمده به قرار ذیلاند:
 .7برنامهریزی انکشافی شاروالی پاسخگوی نیازهای ابراز شده توسط مردم نمیباشد.
 .7عدم تکافوی منابع انکشافی برای حمایت از اولویتهای انکشاف اساسی و تشدید کمبود منابع
به علت فساد
 .3از آنجایی که ادارات مرکزی خدمات سکتوری خود را به طور مستقیم ارائه میکنند،
شاروالیها به طور محدود به مردم جوابگو هستند.
مقاصد پالیسی
مقاصد پالیسی قرار ذیل است:
 .7ایجاد یک سیستم ادارۀ انکشاف شاروالی که پاسخگوی احتیاجات و اولویتهای محلی باشد.
 .7هدایت روند انکشافی و نتایج کار شاروالی جهت تقویت پاسخگویی ادارۀ شاروالی به مردم
سفارشات پالیسی
اهداف پالیسی
 .7پالنهای انکشافی شاروالی بر اساس روش «از پایین به باال» به خاطر انعکاس دادن
اولویتهای اجتماع ،و «از باال به پایین» بخاطر انعکاس دادن تصامیم بودجهای طرح خواهد
شد.
 .7پالنها و برنامههای شاروالی در راستای بازتاب نیازها و اولویتهای محلی ،بر اساس
روندهای بودجه سازی و پالنگذاری در سطح والیات و مرکز توحید خواهند شد.
قواعد و مقررات تطبیقی
 .7مقاصد ،آرمانها و اهداف انکشافی اجتماعی -اقتصادی ملی انعکاسدهندۀ آرمانهای ملی
است که طی جلسات مشورتی و اشتراکی ابراز شده است.
 .7مجتمع ها ،سیستمها و پروسیجرهای الزم برای پالنگذاری از پایین به باال که منعکسکننده
اولویتهای اجتماع میباشد و پالنگذاری از باال به پایین که بیانگر موجودیت منابع میباشد،
ایجاد خواهند شد.
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خدمات شاروالی
موضوعات پالیسی
شاروالیها باالی خدمات اساسی مانند صحت ،تعلیم و تربیه ،برق ،سرکها و غیره کنترول ندارند.
این خدمات به طور مستقل از طریق واحدهای دومی و سومی وزارتهای سکتوری ،که شدیدا ً
متمرکز میباشند ،ارائه میگردد و شاروالی فقط بر پیشرفت تطبیق آن نظارت میکند .بنابراین
شاروالیها خود را در قبال عدم کیفیت این خدمات جوابگو نمیدانند.
از جانب دیگر ،ارائۀ خدمات شاروالی ،مانند تهیۀ آب و زیربناهای کوچک اجتماعی نیز با محدودیت
و کمبود منابع و نبود ظرفیت در شاروالیها مواجه میباشد .دولت تمایلی در قسمت تفویض برخی از
وظایف خدماتی خود به شاروالی ها نشان نداده است .اجتماعات محلی در پالنگذاری ارائۀ خدمات،
تشخیص احتیاجات ،اولویتبندی آنها و برنامههای سرمایهگذاری دخیل نبوده اند.
شاروالیها بر مبنای مسئولیت خود مکلف به ارائۀ خدمات عامۀ رفاهی به مردم میباشند .هرچند عدم
کنترول آنها بر خدمات ارائهشده با مأموریت آنها در تناقض میباشد .همزمان با این مشکل،
گزاره های دیگری نیز وجود دارد که باالی مردم تأثیر مستقیم دارد .از این رو ،گزارههای عمدۀ
پالیسی به قرار ذیل میباشند:
 عرضۀ خدمات شاروالی غیرجوابده ،ناکافی و دارای کیفیت پایین میباشند.
 پالنگذاری وبودجهسازی برای خدمات سکتوری در مرکز صورت میگیرد ،که این امر
منجر به عدم مطابقت بین نیازهای مردم و خدمات عرضه شده میگردد.
 پالنگذاری عرضۀ خدمات پیوستگی دقیق بین اولویتهای مردم با طرح برنامه و تمویل آنها
ندارد.

مقاصد پالیسی
بر اساس موضوعات متذکره اهداف پالیسی به قرار ذیل میباشند:
 .7بهبود کیفیت خدمات عامه در سطح شاروالی
 .7قادر نمودن ادارات شاروالی جهت تقبل مسئولیت های بیشتر برای عرضۀ خدمات اساسی
عامه
طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
 .7شاروالیها مسئولیت عرضۀ خدمات عامه را ،که به بهترین وجه پالنگذاری ،تهیه و به سطح
محل عرضه گردد ،به عهده میگیرند.
 .7شاروالیها اجازه خواهند داشت که با دیگر نهادهای دولتی ،سکتور خصوصی و اجتماعات
محلی جهت شناسایی و اولویتبندی نیازهای محلی همکاری نمایند.
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.3
.4
.5
.6
.6

شاروالی ها اجازه خواهند داشت تا با سایر ادارات دولتی ،بخش خصوصی و اجتماعات
محلی در راستای دستیابی به توازن اقتصادی ،بسیج منابع مورد نیاز و بهبود عرضۀ خدمات
همکاری نمایند.
تفویض صالحیت عرضۀ خدمات همراه با تفویض صالحیتهای الزم حسابدهی ،منوط به
تعیین معیارهای خدماتی خواهد بود.
ادارات مرکزی منابع الزم را در اختیار شاروالیها قرار خواهند داد که این امر شامل
ظرفیتسازی برای برنامههای پیشرفته میشود.
سیستمها و طرزالعملهای الزم جهت هماهنگی بین مرکز و شاروالی و همکاری در عرضۀ
خدمات سکتوری طرح خواهد گردید تا اطمینان حاصل گردد که هیچ خالء و یا دوگانگی در
امور موجود وجود نخواهد داشت.
مهم ترین اصل در عرضه خدمات ،بهتر ساختن خدمات است.

قواعد و مقررات تطبیقی
اعالم رسمی جهت تفویض خدمات اساسی ذیل:
.7
.7
.3
.4
.5
.6
.6
.8

خدمات صحی اساسی ،مانند خدمات مراقبت طفل و مادر ،تأمین امالح و ویتامینها،
جلوگیری از شیوع امراض و غیره؛
اعمار و نگهداری تأسیسات شهری شاروالی ،مانند سیستمهای آبرسانی ،برق ،سرکهای
مربوط به شاروالی ،مراکز تفریحی و پارکها؛
بهداشت محیط؛
حفاظت و ادارۀ منابع طبیعی که در محدودۀ حوزۀ شاروالی قرار دارد؛
مدیریت حوادث؛
ارائۀ رهنمودهای الزم برای دولت ،به شمول ارتقای قابلیت و ظرفیت شاروالیها
طرح رهنمودهای ملی و معیاری برای عرضه خدمات در سطح شاروالی
طرح رهنمودهای ملی برای انعقاد قراردادهای فرعی در زمینۀ خدمات شاروالی

سرمایهگذاریهای اقتصادی شاروالی
موضوعات پالیسی
در قسمت عرضۀ خدمات تا کنون شاروالیها نتوانستهاند از فرصتهای تشبثات اقتصادی مستفید
گردند .گزارههای مهم در این باره عبارتاند از:
 قوانین و مقررات فعلی صالحیتهای حقوقی برای ایجاد تشبثات اقتصادی را به شاروالیها
نداده است.
 تالشهای موجود شاروالیها در زمینۀ به عهدهگرفتن فعالیتهای اقتصادی مستقیما ً در رقابت
با سکتور خصوصی قرار میگیرد (مثل هوتلها و کلوپهای عروسی).
 چنین تالشهایی با هدف ایجاد عواید صورت می گیرد ،نه عرضۀ خدمات باکیفیت به مردم.
مقاصد پالسی
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مقاصد پالیسی به قرار ذیل میباشد:
 .7ایجاد تشبثات اقتصادی در درون اداره شاروالی؛
 .7رشد تشبثات اقتصادی به مثابۀ نیروی محرک عرضۀ خدمات اساسی؛
 .3ایجاد تشبثات اقتصادی به حیث ابزارهای ایجاد منابع و بسیج آنها در سطح محلی.

طرحهای پیشنهادی پالسی
اهداف پالیسی
.7
.7
.3
.4
.5
.6

شاروالیها صالحیت اعمال اختیارات حقوقی را که قانونا ً به آنها تفویض گردیده است،
خواهند داشت.
شاروالیها میتوانند تشبثات اقتصادی را برای عرضۀ خدمات اساسی ایجاد نمایند.
سهمگیری شاروالیها در تشبثات اقتصادی نباید باعث جلوگیری از اشتراك سكتور خصوصی
گردد.
شاروالی در قبال عرضه خدمات توسط تشبثات اقتصادی فیس و سایر هزینههای دیگر را از
مشتریان دریافت خواهد نمود.
تنظیم تعرفه برای تشبثات اقتصادی به شاروالیها کمک میکند تا خدمات خود را از نظر
مالی به طور پایدار عرضه کنند.
تعیین نرخ از طریق مشورههای سهجانبه به شمول مشوره با مردم که پرداخت کنندگان
نرخهای تعیینشده میباشند ،صورت خواهد گرفت.

قوانین و مقررات تطبیقی
.7
.7
.3
.4
.5

تهیۀ سرمایه برای تشبثات اقتصادی شاروالی؛
دسترسی تشبثات اقتصادی به منابع خارجی ،به شمول قرضه و سرمایهگذاری سكتور
خصوصی؛
طرح رهنمود پیرامون پوشش هزینه ،سود ناخالص و تنظیم تعرفه؛
طرح قوانین و مقررات مربوط به تفتیش محاسبه و تفتیش عامه قابل تطبیق بر تشبثات
اقتصادی شاروالیها؛
راه حلیابی برای کسر و مازاد سرمایه تشبثات اقتصادی شاروالی.

مدیریت عملكرد
موضوعات پالیسی
ظرفیت جمعآوری ،پردازش ،تجزیۀ معلومات و اتخاذ اقدامات الزم یا تصمیمگیری در سطوح مرکز
ضعیف و در سطح محلی بسیار ضعیف میباشد.
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از طرف دیگر ایجاد پالیسی و تصمیمگیری مستدل و دقیق ،مستلزم تعهد و ایجاد فضای مناسب برای
نظارت ،ارزیابی و گزارشدهی میباشد.

موضوعات ذیل شناسایی گردیده است:
 چهارچوب قانونی و پالیسی در قسمت مدیریت عملكرد شاروالی وضاحت ندارد.
 ساختار و میكانزم اداری در قسمت مدیریت همهجانبه عملكرد در سطح مركزی و محلی
ایجاد نگردیده است.
 ظرفیت و توانایی برای مدیریت عملكرد در سطح سازمانی و فردی وجود ندارد.

مقاصد پالیسی
مقاصد پالیسی ،مطابق با استراتیژی دولت در زمینۀ استفاده از سیستم نظارت و ارزیابی ،جهت تحكیم
ارتباط بین تصمیم گیری ،پالنگذاری و بودجهسازی به قرار ذیل میباشد:

.7
.7
.3
.4

تقویت حسابدهی ادارات شاروالی به مردم؛
بهبود عملکرد ادارات شاروالی؛
بهبود روندهای پالنگذاری و بودجهسازی
خالقیت و بازدهی ادارات و پرسونل شاروالی.

طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
 .7نهادینهسازی سنجش عملکرد شاروالی ،با در نظرداشت اهداف انکشافی ملی و محلی؛
 .7سیستم ارزیابی عملکرد شاروالیها شامل پاداش و مجازات خواهد بود.
 .3تصمیمگیری شاروالیها در امور پالنگذاری ،برنامهریزی سرمایهگذاری عامه ،بودجهسازی
ساالنه ،و عرضۀ خدمات ظرفیتسازی بر مبنای مدیریت عملکرد خوب صورت خواهد
گرفت.

قواعد و مقررات تطبیقی
 .7تعیین مسئولیتهای فردی و اداری برای مدیریت عملكرد شاروالی؛
 .7تدوین طرزالعمل برای تعیین اهداف ،نشان و مقاصد انكشاف ملی و رهنمودهای الزم برای
طرح معیارهای عملکرد شاروالی؛
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 .3پروسهها و تعیین زمان برای ارزیابی عملکرد دورهای شاروالی و گزارش عملکرد
شاروالی؛
 .4میکانیزمهای پاداش و مجازات.
بلند بردن ظرفیت و قابلیت شاروالیها
موضوعات پالیسی
شاروالیها دارای ظرفیت و قابلیت الزم برای عرضۀ خدمات مورد نیاز به شهروندان نمیباشند تا از
این طریق بتوانند به مکلفیتهای خود جامۀ عمل بپوشانند .ضعف در پالنگذاری و برنامهریزی سبب
گردیده است که شاروالیها نتوانند نیازهای واقعی مردم را به طور درست شناسایی نمایند.
شاروالیها دارای ظرفیت الزم برای ایجاد عوایدی که بتوانند نیازهای مردم رابرآورده کنند ،نیستند.
این امر ناشی از بانک معلوماتی ضعیف ،نبود تخصص الزم و همکاری کردن مالیاتدهندگان با
شاروالی است .بودجههای عادی و انکشافی غیر واقعی ،غیر جوابده بوده و متمرکز بر اولویتهای
خدماتی نمیباشند .سیستمها و طرزالعملهایی موجود توان ارتقای ظرفیت اداری شاروالی را ندارند.
شاروالی ها فاقد دانش ،مهارت و نگرش الزم در زمینۀ بهبود کیفیت خدمات میباشند .برای تعداد
زیادی از مأمورین و كارمندان محلی فرصت داده نشده است تا قابلیتهای شان را رشد بدهند.
شاروالیهایی که از تمویلکنندگان کمک دریافت میکنند ،ازاین قاعده مستثنی میباشند.






هیچ پایگاه معلوماتی موثقی وجود ندارد که بتواند یک شیوه و راهکار واقعی را برای
ارتقای ظرفیت و قابلیت شاروالیها فراهم سازد.
هیچ برنامه هدفمندی برای ارتقای ظرفیت شاروالیها و کارمندان ملکی آنها در راستای
پاسخدهی به اولویتها و ظرفیتهای الزم و تقویت آنها ،وجود ندارد.
برنامههایی که اکنون در حال تطبیق میباشند ،عمدتا ً توسط تمویلکنندگانی انجام میشوند
که هدف آنها دستیابی به اهداف کوتاهمدت میباشد .از این طریق فرصتهای ظرفیتسازی
بهطور پراکنده فراهم میگردد که اغلب این فرصتها معطوف به همکاران تخنیکی
میگردد.
كارمندان خدمات ملکی شاروالی دارای هماهنگی الزم برای دریافت خدمات ارتقای
ظرفیتی بهتر و رشد این ظرفیتها نمیباشند.

مقاصد پالیسی
مقاصد پالیسی به قرار ذیل میباشد:
 .7حصول اطمینان از این امر که شاروالیها دارای امکانات کافی برای انجام وظایف خود بوده
و از این طریق قادر به انجام مسئولیت و مکلفیت شان میباشند.
 .7تربیه و جابهجایی كاركنان خدمات عامه متعهد و کارفهم در ادارات شاروالی.
طرحهای پیشنهادی پالیسی
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اهداف پالیسی
 .7ارائۀ برنامههای انکشاف ظرفیتی هدفمند و نظاممند به ادارات شاروالیها
 .7منابع الزم برای ظرفیتسازی مستمر و تقویت ادارات شاروالیها از طریق بودجۀ
شاروالیها فراهم خواهد شد.
 .3اصالحات ادارۀ عامه در سطح ادارات شاروالیها تطبیق خواهد گردید که منجر به تقرر
منابع بشری کارفهم و انکشاف و مدیریت سازمانی در شاروالیها خواهد شد.
قواعد و مقررات تطبیقی
 .7مسؤلیتهای انفرادی و اداری جهت ارتقای ظرفیت در سطح شاروالی؛
 .7رهنمودهای الزم در قسمت تخصیص بودجۀ شاروالی و بودجۀ ملی برای ایجاد ارتقای
ظرفیت ادارات شاروالی؛
 .3مسؤلیتها ،رهنمودها و طرزالعملهای انفرادی و اداری برای تطبیق اصالحات ادارۀ عامه
در سطح شاروالیها.
ساختارهای اداری و حکومتداری و وظایف آنها
ساختارهای حکومتداری و تشكیالت اداری فعلی بر اساس احكام قانون بنا شدهاند ،اما نمیتوانند
شاروالیها را قادر به ارایۀ خدمات کیفی و مؤثر سازند .ادارۀ شاروالی نیاز به مؤثریت ،پاسخدهی و
حسابدهی دارد .خالءها و تداخل کاری در کارکردها و عرضۀ خدمات شکلدهندۀ روابط بین ادارات
دولتی و ادارات شاروالیها میباشد ،که منجر به پیچیدگی و ابهام در گزارشدهی و نظارتبر کارکرد
شاروالیها میگردد.

وظایف ،نقشها و مسئولیتها و حسابدهی ادارات شاروالی مبهم میباشد .میکانیزمهای تطبیق با
چارچوبهای قانونی و پالیسی سازگاری ندارند .صالحیتها در ادارات شاروالیها از طریق رسمی
و نیز به طور فراقانونی اعمال میگردد.

اداره شاروالی به صورت کل
موضوعات پالیسی
قانون شاروالیها وظایف محدودی را به شاروالیها داده است که این امر سبب محدودیت دسترسی،
محدودیت فضای کاری و عدم مؤثریت کارکرد شاروالیها میگردد.
احکام قانونی در زمینۀ ارائۀ رهنمودهای الزم برای ایجاد ساختار داخلی شاروالی موفق نبوده است و
در نتیجه باعث به وجودآمدن خالء در وظایف شاروالی میگردد .قانون فعلی شاروالی رهنمودهای
محدودی را در اختیار شاروالیها قرار داده است .از قبیل نهادهای شاروالیها (مانند شورای
شاروالی در رابطه با وظایف ،مسئولیتها و صالحیتهای آنان) .به عالوه  ،این قانون قادر نیست،
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به صورت واضح ،رهنمودهای الزم را در اختیار مسئوالن شاروالی ،مانند شاروال و معاون شاروال
در رابطه به پیشبرد وظایف مربوطۀ شان ،قرار دهد .همچنین این قانون نمیتواند حدود صالحیتها
و حسابدهی این مقامات را نیز مشخص نماید .کارمندان ملکی شاروالی با ساحۀ کلی وظایف و
مسئولیتهای شان آشنا نیستند .این کارمندان فاقد خالقیت و گرایش خدماتی میباشند که سبب بهبود
خدمات میگردد.
ساختار داخلی شاروالیها جوابگوی تغییرات انکشافی عرضۀ خدمات عامه نمیباشد .این ساختارها
نه بر اساس یک رهنمود واضح و نه بر مبنای قوانین و مقررات استوار میباشند ،از این رو
جوابگوی امور عملیاتی و اجرایی نیستند .این ساختارها دارای انعطافپذیری و شیوههای کنترولی
الزم نیز نمیباشند .سیستمهای اداری و طرزالعملهای کنونی قادر به راهنمایی خدمات عامه
شاروالی به طور پیشگیرانه و با قابلیت بازدهی خدمات عامه نمیباشند.







قانون فعلی شاروالیها قادر به تقویت شاروالیها در راستای انجام ماموریت خود نیست و نیز
توان تعریف کلی سلسله خدمات را ندارد.
قانون فعلی شاروالیها قادر به توانا نمودن شاروالیها جهت دستیابی کلی به مأموریتشان
نبوده و نمیتواند به صورت واضح خدمات عمومی را که شاروالیها باید در حوزۀ مربوطۀ
خود عرضه نمایند ،توضیح دهد .این امر شامل شاروالی کابل با در نظرداشت وضعیت
خاص آن نیز میشود.
شاروالیها با در نظرداشت سطح موجود شهرنشینی در عرضۀ خدمات خویش ،دارای
انعطافپذیری الزم نمیباشند.
وظایف نهادها و مسئولین شاروالی به صورت درست تشریح و توضیح نگردیده است .
معیار کیفیت و کارکرد برای کارمندان ملکی شاروالی ،جهت عرضه خدمات عالی عامه،
تعیین نگردیده است.

مقاصد پالیسی
ایجاد یک محیط اداری مساعد جهت دستیابی به موارد آتی:
 .7تشویق شایستهساالری و مسلکساالری در ادارۀ شاروالی و ایجاد یک سیستم ادارۀ مؤثر و
کارا؛
 .7تربیۀ کارمندان ورزید و متعهد خدمات عامه در ادارات شاروالیها.
طرح های پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
 .7چارچوبهای حقوقی ،پالیسی و تنظیمی میتواند به شاروالیها در راستای ایجاد ساختارهای
مؤثر و نهادی ،به شمول ساختارهای ذیل ،کمک نماید:
 oایجاد ساختار سازمانی مؤثر با گرایش به عرضۀ خدمات و روابط بین شاروالیها؛
 oشرح و بیان وظایف شاروالی و مسئولین شاروالی به شکل واضح؛
 oایجاد سیستمهای بررسی کارکرد افراد و اداره و طرح معیارهای کیفیتی؛
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 oمدلهای سازمانی با استندردهای مناسب اداری برای هر صنف شاروالی ایجاد خواهد
گردید تا شاروالیها را در طرح ساختار اداریشان راهنمایی نمایند.
 .7به شاروالیها صالحیتهای الزم ،جهت اعمال تمام صالحیتها در راستای انجام وظایف آنها
و انعطافپذیری الزم برای عرضۀ خدمات مناسب ،داده خواهد شد .خدمات اصلی و فرعی
شاروالیها مشخص خواهند گردید.
 .3رهنمودهای الزم جهت اتخاذ یک یا چند مدل به شاروالیها ارائه خواهد شد تا در پرتو آن
بهترین مدل مربوطه را انتخاب نمایند.
قواعد و مقررات تطبیقی
 .7طرح معیار و پروسۀ الزم برای انتقال از یک مدل اداری به مدل دیگر
 .7طرح معیارها و رهنمودهای الزم جهت انتخاب و دیزاین بهترین مدل برای ادارۀ شاروالی،
با شرط تصویب توسط ادارۀ مستقل ارگانهای محلی.

شاروال
موضوعات پالیسی
شاروالها مسئولیت رهبری ادارۀ شاروالی و برنامههای آن را به عهده دارند .طبق قانون
شاروالیها ،شاروال ها باید از طریق انتخابات تعیین گردند ،ولی در حال حاضر آنان از طریق مرکز
منصوب میشوند .این امر سبب عدم توازن میان ساختارهای سلسله مراتب دولتی ،محدودیتهای
سیاسی ،قوممداری ،فساد و نارکارآیی گردیده است .برخی از شاروالهای انتصابی داری شرایط و
کفایت کاری نمیباشند که این امر سبب میگردد آنها نتوانند ادارۀ شاروالی را به طور مناسب رهبری
و هدایت نمایند .عالوه بر آن ،تصامیم شاروالیها نیز در هالهای از منافع مختلف [و متضاد] اتخاذ
میگردد.

موضوعات مهم پالیسی به ترتیب عبارتاند از:
 .7تاحال ،شاروالها برمبنای اصول شایستهساالری منصوب نمی شدهاند.
 .7هیچ مشوق و امتیازی برای مسئولین انتخابی شاروالی وجود ندارد تا آنها تشویق به کارکرد
خوب شوند .همچنین آنان در قبال عملکرد ضعیف و یا عدم عملکرد ،مورد مجازات قرار
نمیگیرند.

اهداف پالیسی
اهداف آتی برای موضوعات کنونی شاروالیها پیشنهاد میگردد:
 .7بهبود کیفیت رهبری شاروالی،
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 .7حصول اطمینان از مشروعیت تقرر شاروالها.
طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
 .7همان طور که در قانون اساسی مشخص شده ،انتخابات منظم برای مسئولین انتخابی شاروالی
برگزار خواهد گردید.
 .7جهت حصول اطمینان از رهبری و ادارۀ باکیفت عالی شاروالی ،معیارهای اهلیت و
تواناییهای شاروالها مشخص خواهد گردید.
 .3جهت بهبود مدیریت و رهبری مسئولین انتخابی شاروالی ،پروگرامهای ارتقای ظرفیت در
امور حکومتداری و ادارۀ شاروالی برگزار خواهد گردید.
قواعد و مقررات تطبیقی
 .7قانون انتخابات ،قوانین و مقررات مربوط به مسئولین انتخابی شاروالی،
 .7رهنمود دورۀ خدمت ،برکناری و انتخاب دوبارۀ مسئولین شاروالی.
معیارهای اهلیت برای شاروالها
.7
.7
.3
.4
.5
.6
.6

حد اقل  31سال داشته باشد.
باید شهروند افغانستان باشد.
از اخالق خوب برخوردار باشد.
باید دارای سند فراغت رسمی از صنف  77باشد.
دارای تحصیالت عالی و تجربه کافی باشد.
مرتکب جرم نشده باشد.
باید،حد اقل ،به مدت  3سال در شهری که خود را کاندید پست شاروالی میکند ،زندگی نموده
باشد.

وظایف فرعی شاروال
عرضۀ خدمات
 .7حصول اطمینان از عرضۀ خدمات ابتدایی و تهیۀ تجهیزات کافی ،به شمول آن دسته
تجهیزاتی که با هماهنگی دولت مرکزی تهیه میگردد.
 .7تطبیق پالنها و پروگرامها برای آسایش عمومی شاروالی و ساکنین.
 .3مشورههای منظم با مسئولین نواحی و ساکنین نواحی شاروالی جهت ایجاد شرایط صمیمی،
مشخصکردن نیازمندیهایی که در اولویت قرار دارند ،و شناسایی راهحلهای ممکن برای
موضوعات انکشافی.
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وظایف انتظامی
اجرای وظیفه به مثابۀ مسئول اجرایی ادارۀ شاروالی
.7
.7
.3
.4
.5
.6
.6

تنفیذ تمام قوانین و مقررات مربوط به حکومتداری شاروالی و اعمال صالحیت های حقوقی
شاروالیها؛
صدور فرامین اجرایی برای انفاذ و تطبیق قوانین شاروالی در حدود صالحیت شاروالی؛
حصول اطمینان از جمعآوری مالیات و دیگر درآمدهای شاروالی و همچنان حصول اطمینان
از اینکه منابع مالی شاروالی مطابق قانون و مقررات جهت پرداخت مخارج و رفع مسئولیت
های شاروالی به مصرف می رسد؛
صدور الیسنس و جوازنامه و تعلیق و ابطال آنها ،در صورت تخطی از شرایطی که مطابق
با آن صادر می گردند؛
حصول اطمینان از اینکه اجازهنامههای ضروری قبل از ایجاد هرگونه ساخت و ساز اخذ
میگردد .همچنین ساخت و سازهایی که مطابق با مقررات صورت نمیگیرند ،با رعایت و
در نظرداشت قواعد و رهنمودها تخریب خواهند گردید؛
اتخاذ اقدامات الزم برای حفظ و نگهداری زمینهای شاروالی و سایر منابع طبیعی مربوط به
شاروالی؛
ایجاد زمینۀ مساعد تجاری ،از قبیل ارائۀ مشوقهای سرمایهگذاری و سادهسازی روند
اجازهنامههای تجاری ،در راستای تشویق سرمایهگذاری ،با در نظرداشت اولویت فعالیتهای
اقتصادی در ساحۀ شاروالیها.

اداره و مدیریت
 .7ارزیابی و کنترول تمام پروگرامها ،پروژهها ،خدمات و فعالیتهای ادارۀ شاروالی؛
 .7طرح پالیسیها و رهنمودهای الزم برای ادارۀ شاروالی و عملیات شاروالی ،مسئولیت در
مقابل شورای شاروالی ،والیت و دولت جهت تطبیق مؤثر پروگرامهای انکشافی شاروالی؛
 .3حصول اطمینان از اینکه تمام مسئولین و کارمندان اجرایی شاروالی صادقانه وظایف و
مسئولیت های خویش را اجرا و در محدودۀ صالحیت وظایف و مسئولیتهای خویش فعالیت
مینمایند؛
 .4ایجاد یک روش برای تعقیب و پیگیری اداری و قضایی هر مسئول یا کارمند شاروالی که در
اجرای وظایف رسمی مرتکب قانون شکنی شود؛
 .5رهبری طرح پالن انکشافی اقتصادی -اجتماعی با کمک شورای شاروالی؛
 .6آغاز و پیشنهاد اقدامات الزم جهت وضع مقررههای الزم به مجلس شاروالی و تهیۀ پارامتر
پالنگذاری در زمینۀ عملکرد وظایف مربوطه؛
 .6استخدام تمام مسئولین و کارمندانی که معاشات آنها از منابع مالی شاروالی پرداخته میشود؛
به استثنای مسئولینی که توسط مقامات باال یا ادارات مرکزی منصوب میشوند.
 .8آغاز و به حد اکثر رسانی میزان عایدات و اداره مالی به شمول استفاده از عایدات جهت
تطبیق پالنها و پروگرامهای انکشافی؛
 .6نمایندگی از شاروالی در عقد معامالت و امضای قراردادها ،اسناد حقوقی و ملکیتهای
شاروالی
حصول اطمینان از شفافیت و حسابدهی در تمام معامالت شاروالیاعم از معامالت
.71
داخلی و خارجی؛
هماهنگی با دولت و اجتماعات محلی؛
.77
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ارائۀ گزارش به والی و نهادهای مرکزی راجع به اداره ،انکشاف شاروالی ،مدیریت
.77
و تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی شاروالی؛
هماهنگی امور تطبیق خدمات سکتوری و تخنیکی که مستقیما از طرف نهادهای
.73
مرکزی در شاروالی تهیه میگردد؛
حصول اطمینان از تطبیق درست ماسترپالن و پالن انکشافی ،اقتصادی و اجتماعی؛
.74
نمایندگی از شاروالی در نزد دولت و نهادهای دولتی ،برای سوق پالنها ،پروگرامها
.75
و بودجۀ تخصیصیافته از طرف دولت برای شاروالی ،جهت تقویت و برآوردهسازی اولویت
های شاروالی؛
سهیمسازی مردم در ادارۀ شاروالی به شمول تشخیص اولویتهای شاروالی ،تطبیق
.76
پالنها و پروگرامهای شاروالی و ارزیابی و بررسی عملکرد شاروالی؛
تشویق مشارکت سکتور خصوصی در انکشاف اقتصاد محلی از طریق
.76
سرمایهگذاری خصوصی در فعالیتهای دارای اولویت اقتصادی.

معاون شاروال
موضوعات پالیسی
به جز قانون شاروالی که بیان می دارد «:قبول مسئولیت های تفویض شده توسط شاروال» ،نکات
دیگری در این چوکات قانونی در رابطه با وظایف معاون شاروالی تبیین نگردیده است .همین طور،
مسئولیتها و امور حسابدهی معاون شاروال واضح نیست.
بنا به دالیل متعدد ،معاون شاروال قادر به داشتن سهم کلی و نقش مفید در امور شاروالی نمیباشد؛ از
جمله:
 وظایف ،نقش و امور حسابدهی معاون شاروالی که ارتباط به شاروال و دیگر نهادهای
شاروالی یا مسئولین مربوطه می گیرد ،واضح نیست.
 ارزش اداری معاون شاروالی در سلسلهمراتب اداره قابل شناخت نیست.
 کارآیی و تواناییها در رهبری شاروالی ،به صورت عموم ،در سطح پایین قرار دارد..
مقاصد پالیسی
مقاصد پالیسی قرار ذیل است:
 .7حصول اطمینان از اینکه شاروالیها دارای سلسلهمراتب و اوامر منظم میباشد.
 .7بهبود کیفیت رهبری شاروالی
طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
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 .7شاروال میتواند یک معاون برای شاروالی انتخاب نماید .همچنین ،شاروال میتواند یک نفر
را که به نظر وی دارای شرایط الزم است ،به حیث معاون شاروالی انتخاب نماید .همچنین،
شاروال میتواند یکی از کارمندان ارشد شاروالی را به حیث معاون شاروالی انتخاب نماید.
 .7وظایف و کیفیت کاری معاونین شاروالی ،به صورت واضح ،تعریف خواهد گردید تا امور
حسابدهی و جریان صالحیت در سطح رهبری شاروالی مشخص شود.
 .3برنامههای ارتقای ظرفیت برای مسئولین شاروالی ،جهت بهبود کیفیت رهبری و مدیریت
شاروالی ،دایر خواهد گردید.

قواعد و مقررات تطبیقی
وظایف فرعی معاون شاروالی
 .7جهت حصول اطمینان از تصویب مقررهها و تهیۀ چارچوب قانونی برای حکومتداری خوب
شاروالی ،معاون شاروالی به حیث رابط اساسی بین حکومتداری شاروالی و مجلس
شاروالی ،فعالیت خواهد نمود.
 .7معاون شاروال به حیث دومین مقام در سطح ادارۀ شاروالی ،امور اجرایی را به نمایندگی از
شاروال یا در غیاب شاروال و بر اساس تفویض صالحیت ،رهبری میکند.
 .3معاون شاروال وظایف دیگری را نیز در صورتی که از طرف شاروال مطابق به قوانین
مربوطه به وی تفویض گردد ،اجرا میکند.
تعیینات کارمندان و مسئوالن انتصابی شاروالی
موضوعات پالیسی
نقش تعداد زیادی از مسئولین و کارمندان شاروالی ،با در نظرداشت رسالت و هدف شاروالی و
وظایف مربوطهشان ،مبهم است .آنان وظایف خود را بر اساس تصورات خویش ،نه بر اساس الیحۀ
وظایف ،اجرا می کنند .الیحۀ وظایف توانایی رهنمایی کارمندان شاروالی را در انجام وظایف شان
ندارد.
تعداد زیادی از کارمندان خدمات عامه فاقد اهلیت کاری بوده و توانایی کاریشان در سطح پایین
قرار دارد .معاش این کارمندان کم است و افرادی که دارای کارکرد مناسب نمیباشند ،به نحوی در
اداره باقی میمانند.
ساختار اداری موجود شاروالی با اشکال اداری معیاری ،مانند نامگذاری ،صنف بندی موقف های
اداری ،ساختار معاش و غیره سازگار نمیباشد.
کیفیت پایین کار شاروالی سبب ممانعت از عرضۀ خدمات شاروالی گردیده که این امر ناشی از
موضوعات مختلفی میباشد:
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شکل اداری معیاری و هیچ نوع سیستم ادارۀ منابع بشری وجود ندارد.
انتخاب ،استخدام و ترفیع بر اساس شایستگی نیست.
روشهای تشویقی و جزایی جهت رهنمایی کارکرد کارمندان وجود ندارد.
در حال حاضر مشکالتی مانند عدم تعهد ،روحیۀ پایین کاری ،قابلیت تولیدی پایین و فساد
اداری وجود دارد.

مقاصد پالیسی
موارد آتی مقاصد پالیسی شاروالیها بوده که از طریق آنها تالش میشود تا به موضوعات آتی
رسیدگی شود:
 .7تقویت تواناییهای کارمندان شاروالیها؛
 .7تربیۀ کارمندان خدمات ملکی متعهد و مسلکی در شاروالیها.
طرحهای پیشنهادی پالیسی
شرح پالیسی
اداره و انکشاف منابع بشری روی موارد ذیل تأکید میکند:
.7
.7
.3
.4

رهنمایی مدیریت و اداره مبتنی بر اصل شایستهساالری،
تهیۀ اصول رفتاری برای مسئولین و پرسونل شاروالی،
تعیین پاداش و مجازات برای عملکرد نمونه و عدم عملکرد،
فراهم آوری مشارکت حوز مربوطه در تطبیق این سیستم.

قواعد و مقررات تطبیقی
.9
.7
.3
.4
.5

رهنمودهای استخدام و انتصاب بر اساس اصل شایستهساالری؛
سیستمهای ادارۀ منابع بشری بر اساس کارکرد ،به شمول پاداش و مجازات؛
صنفبندی بستها و نامگذاری معیاری؛
بیمه و جبران خسارت به شکل استندرد؛
برنامۀ ارتقای ظرفیت.

شوراهای شاروالی
موضوع پالیسی
اگرچه قانون اساسی ،در مورد ساختار شورای شاروالی ،چنین اشاره کرده است« :تنظیم فعالیتهایی
که مردم در آن سهیماند و فرصتدهی برای سهمگیری فعال مردم در امور شاروالیها»؛ اما هنوز
شورای شاروالی به شکل رسمی ایجاد نگردیده است .اعضای شورای شاروالی به مدت سه سال
انتخاب می گردند.
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تطبیق قوانین مربوط به تشکیل شوراهای شاروالی و تفویض صالحیتها و مسئولیتهای مربوطه به
آنشوراها ،و در عین حال طرح میکانیزم مالی مناسب برای شاروالی تا سال  7386هجری
خورشیدی ( 71اکتوبر  7171میالدی) و تدویر انتخابات شوراهای شاروالی در همین سال،
در قانون شاروالیها وظایف شوراهای شاروالی به طور غیر منسجم بیان گردیده است:
 تأیید بودجه و چارت تشکیل اداری شاروالی،
 استفاده از ذذخیرۀ مالی شاروالی در موارد عاجل،
 تقاضای افزایش بودجۀ شاروالی از وزارت مالیه.
این موضوعات جهت تعیین نقش و وظایف شاروالی ناکافی میباشد ،اما موضوع اساسی این است که
یک اساس قانونی برای ایجاد ،ترکیب ،وظایف و روابط داخلی شورای شاروالی وجود ندارد.

مقصد پالیسی
مقصد پالیسی ایجاد اساسات الزم برای تشکیل و فعالسازی اجالس شاروالی میباشد.

طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
 .7قانون انتخابات شاروالیها در سال  7386انفاذ و در همان سال انتخابات شاروالیها نیز
برگزار خواهد شد.
 .7در این قانون ،قواعد و مقررات تطبیقی آن ،وظایف ،ترکیب ،و روابط شورای شاروالی تبیین
خواهد شد.
 .3ظرفیت کاری شورای شاروالی بلند برده خواهد شد تا وظایف و مسئولیتهای خود را عملی
نمایند.

قواعد و مقررات تطبیقی
وظایف شورای شاروالی:
 .7وضع اساسنامههای شاروالی ،مانند اوامری که قوانین عامه را تقویت نمایند؛
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 .7وضع مقررههای شاروالی در مورد بودجههای ساالنه ،به شمول ایجاد و تعیین قیمت مالیات
شاروالی ،فیسها و دیگر هزینههای مربوط به شاروالی؛
 .3نمایندگی از نفوس تحت ساحۀ شاروالی برای انعکاس نیازمندیهای عامه در اولویتهای
شاروالی از طریق فراهمسازی اشتراک و سهمگیری مردم در ادارۀ شاروالی
 .4تفتیش و ارزیابی ادارۀ شاروالی و حصول اطمینان از حسابدهی و اجرای بودجه؛
 .5همکاری در تشخیص اهداف و مقاصد انکشافی ،شناسایی اولویتهای انکشافی و تشخیص و
تطبیق تدابیر ،جهت بهبود ،مؤثریت و جوابگویی عرضۀ خدمات شاروالی؛
 .6تفتیش و ارزیابی در مورد تطبیق پالن و پروگرامهای شاروالی مطابق با اهداف و مقاصد
انکشافی؛
 .6برگزاری نشستهای مشورتی بین مردم تحت ساحۀ شاروالی ،شاروال و دیگر مسئولین
شاروالی؛
 .8فراهمآوری فرصتهای ابراز نظر برای مردم جهت بهبود شفافیت و حسابدهی ،و همچنین
تقویۀ دسترسی مردم به شاروالی؛
 .6تأیید اساسنامه ها و مقررههای شاروالی؛
تأیید پالن شاروالی؛
.71
تأیید بودجۀ ساالنۀ شاروالی؛
.77
تأیید انواع تکس ،فیس ،عوارض و کرایۀ امالک شاروالی و نرخ آنها؛
.77
مشوره با مردم در راستای شناسایی نیازها و اولویتهای آنان و ترغیب مسئوالن
.73
ادارۀ شاروالی جهت اتخاذ اقدامات الزم در راستای رفع مشکالت و نیازهای مردم؛
انجام مشورۀ منظم با نهادهای جامعۀ مدنی و مردم؛
.74
تدویر جلسات عامه و استماع نظریات مردم در مورد موضوعات و عالیق مهمشان؛
.75
حسابدهساختن ادارۀ شاروالی در قبال اجراآت آن؛
.76
نظارت و ارزیابی عملکرد ادارۀ شاروالی؛
.76
نظارت بر سیستم نتیجه گیری شاروالی از طریق نظارت و ارزیابی ادارۀ شاروالی؛
.78
نظارت و ارزیابی اجرای بودجۀ شاروالی؛
.76
نظارت بر تطبیق استندردها و حداقل معیارهای خدماتی؛
.71
حصول اطمینان از خدماترسانی شاروالی به زنان ،اطفال ،اقشار آسیبپذیر ،اقشار
.77
منزوی و محروم ،اقشار فقیر ،اشخاص دارای معلولیت ،سالمندان و یتیمان؛
نظارت و ارزیابی اجراآت دفاتر ناحیههای شاروالی
.77
تسهیل روند پالنگذاری و بودجهسازی شاروالی؛
.73
انجام وظیفه به مثابۀ پل مشورتی و گفتمان بین باشندگان شهر و ادارۀ شاروالی؛
.74
پیشنهاد مجازات کارمندان شاروالی به شاروال در قبال عدم متابعت از قوانین
.75
شاروالی و عدم انجام وظایفشان.

مجلس اداری شاروالی
موضوعات پالیسی
مجلس اداری شاروالی متشکل از شاروال ،معاون شاروال و مدیران شعبات شاروالی میباشد .در
قانون شاروالیها برخی از مسئولیت های مجلس اداری شاروالی تعیین گردیده ،که به ترتیب،
عبارتاند از:
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 .7تأیید چارت تشکیالتی و بودجۀ شاروالی ،قبل از تسلیم آن به وزارت مالیه؛
 .7تصویب استفاده از پسانداز مالی شاروالی؛
 .3تصویب درخواست افزایش بودجه از طرف دولت.
در چارچوب قانونی ،رهنمودهای بسیار محدودی در رابطه با وظایف و کارکرد این مجلس آمده
است .از مندرجات این چارچوب چنین استنباط میگردد که این مجالس به مثابۀ بوردها یا کمیتههای
اجرایی ایفای وظیفه خواهند نمود.
موارد زیر برخی از موضوعات پالیسی میباشد:
 ماهیت وظایف مجلس اداری شاروالی به شکل کامل تعریف نگردیده است.
 در اکثر قضایا ،اجالس توانایی آن را ندارد که حتی معلومات انکشافات اقتصادی -اجتماعی
را به میزان کم فراهم بسازد و فعالیتهای مؤثر و خدمات عامه را بهبود بخشد .مباحثات
داخل مجلس بیشتر باالی موضوعات اداری متمرکز است.
 تصامیم مجلس اداری عاری از عالیق شخصی و سیاسی نیست.
مقاصد پالیسی
ایجاد یک سیستم اداری پالیسیساز ،مؤثر و دوامدار شاروالی که بتواند رهنمودهای انکشافی و
عملیاتی درازمدت را ایجاد نماید.

طرح پیشنهادی پالیسی
وظایف پالیسی
.7
.7
.3
.4

موجودیت مجلس اداری شاروالی باید در مطابقت با ایجاد شورای شاروالی باشد.
مجلس اداری شاروالی به شورای شاروالی حسابده میباشد.
وظایف مجلس اداری شاروالی به شکل واضح تعریف خواهد شد .این وظایف بر اساس سایر
وظایف ادارۀ شاروالی تعیین خواهند گردید.
به مجلس اداری شاروالی باید صالحیت کافی داده شود تا بتواند به یک ساختار انکشافی مؤثر
برای شاروالی تبدیل گردد.

وظایف مجلس اداری شاروالی
 .7ایجاد هماهنگی فعالیتهای ریاستهای مختلف شاروالی؛
 .7تهیۀ پالنها و برنامههای شاروالی ،به شمول برنامهها و پالنهای اقتصادی -اجتماعی،
پالنهای سرمایهگذاری ساالنه و دستیابی به توافق کلی در زمینۀ پالنهای مذکور قبل از
تسلیم آنها به شورای شاروالی؛
 .3تهیه بودجۀ ساالنه شاروالی و تقدیم به شورای شاروالی برای تأیید و پیگیری اجرای
بودجه؛
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.4
.5
.6
.6

بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مربوط به تطبیق پالنها و برنامههای شاروالی و
چارهجویی برای موضوعات برشمردهشدۀ فوق و اطمینانیافتن از حصول نتایج
پیشبینیشده؛
بحث و تأیید اقدامات پیشنهادی مدیریتی در چارچوب صالحیتهای دادهشده توسط دولت
در اموری از قبیل تعیینات ،استخدام ،ترفیع ،تعذیر ،آموزشها ،تهیه و تدارکات ،انتقاالت
مالی ،استقرار سیستمها و طرزالعملها و سایر امور مدیریتی ،قبل از تطبیق آنها؛
پیشنهاد مسودۀ اساسنامه و مقررههای شاروالی به شورای شاروالی جهت اتخاذ تصامیم
مقتضی در مورد آنها؛
پیشنهاد موضوعات الزم برای تصمیمگیری به شورای شاروالی ،در صورتی که این
شوراها در امور فوق تصمیم گیرنده نهایی باشند.

قواعد و مقررات تطبیقی
وظایف مجلس اداری شاروالی از قرار ذیل میباشد:
.7
.7
.3
.4
.5

ارزیابی پالن ها و برنامههای پیشنهادی شاروالی جهت حصول اطمینان از پیوستگی ،اولویت
بندی و مطابقت با اهداف و مقاصد عمده شاروالی؛
ارزیابی و تصویب پالنهای انکشافی اقتصادی -اجتماعی ،پالنهای سرمایهگذاری ساالنه و
بودجههای ساالنه شاروالی به شمول استفاده از پسانداز و انتقال مالی بین ادارات دولتی؛
نظارت بر تطبیق پالنها و برنامههای شاروالی مطابق با اهداف و مقاصد تصویب شده و
سنجش تأثیرات پروگرام ها؛
تأیید عملکردهای مرتبط با ادارۀ شاروالی ،مانند استخدامها ،انتصابها ،ترفیع ،مجازات،
ترنینگها و غیره .خریداری ،معامالت مالی ،نصب سیستمها و طرزالعملها و دیگر
عملکردهای اداری؛
تصویب پالیسیها ،قوانین و مقرراتی که اداره و عملیات شاروالی را رهنمایی مینمایند.

نواحی شاروالی
موضوعات پالیسی
نواحی شاروالی در سلسلهمراتب حاکمیت در سطح پایینتری قرار دارند ،بنابراین نقش بسیار مهمی
در انکشاف اجتماعی و نزدیکساختن مردم به دولت دارند .قانون شاروالیها برای نواحی شاروالی
و خود شاروالی عین الیحۀ وظایف را تعیین و تبیین کرده است.
شاروالیهای انکشافیافته دارای دفاتری در نواحی مربوطه هستند که مجهز به کارمندانی با وظایف
مشخص میباشند ،در حالی که در شاروالیهای کوچکتر چنین چیزی وجود ندارد .بیشتر دفاتر
نواحی شاروالی دارای بودجه میباشند ،هرچند که این بودجه برای امور عادی آنها کافی نیست .این
در حالی ست که بعضی از نواحی شاروالی کامالً فاقد بودجه هستند .بیشتر نواحی توسط سکتور
خصوصی ،مثالً از طریق کمکهای مالی و تجهیزات جزیی حمایت می شوند .در بسیاری از موارد
حتی تجهیزات دفتری به طور فیزیکی در اختیار آنها قرار داده میشود.
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نواحی شاروالی عموما ً به مثابۀ بازوهای نظارتی شاروالیها عمل می نمایند که دارای وظایف
ذیلاند :جلوگیری از ساختوسازهای غیرقانونی ،جمعآوری کثافات ،کنترول نرخها ،مدیریت
رویدادهای امنیتی و دریافت شکایات و درخواستی های مردم .ایفای وظیفه به مثابۀ نمایندۀ مردم
جهت بیان دیدگاههای مردم به مقامات شاروالی و حل و فصل دعواهای کوچک و غیره .در بعضی
از موارد ،نواحی مالیات صفایی را جمعآوری می کنند؛ اما این عواید از جمع عواید نواحی شاروالی
شمرده نمیشود و هیچ سهمی از این عواید به نواحی نمیرسد.
نواحی شاروالی از نظر پالیسی با برخی مشکالت مواجه میباشند:
.7
.7
.3
.6

بین وظایف شاروالی و نواحی تفکیک وجود ندارد و نواحی عین وظایف شاروالی را اجرا
میکنند.
از نواحی انتظار میرود خدمات شاروالی را برای مردم ناحیه بدون حمایه بودجوی یا منبع
دیگر فراهم کند.
مسئولیتها و حسابدهیهای نواحی در برابر شاروالی وضاحت ندارد.
هیچ نوع برنامۀ ارتقای ظرفیت برای ادارۀ بهبود حکومتداری و شایستگی اداره و کارمندان
نواحی شاروالی مد نظر گرفته نشده است.

اهداف پالیسی
اهداف پالیسی عبارت اند از:
 ایجاد ساختار و ادارۀ مؤثر ،جوابگو و اشتراکی حکومتداری شاروالی در سطح اجتماع؛
 تقویت ارتباطات و همکاری بین شاروالی و مردم.
طرحهای پیشنهادی پالیسی
هدف پالیسی
 .7نواحی شاروالی به حیث یک ساختار حکومتداری به رسمیت شناخته شود.
 .7وظایف شان از وظایف شاروالی تفکیک شود.
 .3منابع الزم در اختیار نواحی جهت اجرای وظایف محولهشان قرار داده شود.
قوانین و مقررات تطبیقی
برای نواحی شاروالی وظایف ذیل پیشنهاد میگردد:
 .7کمک به شاروالی در عرصههای اعمار ،حفظ و مراقبت زیربناهای اساسی عامه ،مانند شبکۀ
آبرسانی ،سرکها ،فاضالب ،آبیاری ،مسکن ،تشنابهای عامه ،رستورانتها،
مسافرخانهها ،کمربندهای سبز و غیره؛
 .7کمک به شاروالی در ارایۀ خدمات اجتماعی -اقتصادی ،مانند معیشت ،نظافت ،حفاظت محیط
زیست ،امنیت ،خدمات اساسی صحی ،از قبیل وقایۀ امراض و حمایۀ طفل و مادر،
برنامههای سوادآموزی و غیره؛
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.3
.6
.7
.4

کمک به شاروالی در تطبیق مقررههای شاروالی به منظور جلوگیری از احتکار ،تخریب
ساختمانهای غیرقانونی و ناامن و صدور جواز برای تجار و اهل کسبه؛
کمک به شاروالی در راستای انجام سرویهای احصائیهای ،ثبت نفوس و سرشماریها؛
ترغیب مشارکت مردم و سکتور خصوصی در امور شاروالیها از طریق انجام مشورهها و
گفتگوها؛
رسیدگی به شکایات ،درخواستیها و منازعات مردم.

چارچوب مالی و محاسباتی
ایجاد چشمههای عایداتی برای شاروالیها
موضوعات پالیسی
یکی از موضوعاتی که شاروالی را از دیگر ارگانهای محلی متمایز میسازد ،صالحیت ایجاد
چشمههای عایداتی برای خود شاروالی است ،ولی حتی همین صالحیت هم شدیدا ً ،به خاطر عدم
وضاحت در مورد میزان آن ،محدود است .تعیین نرخ واقعی فیسهایی که شاروالی ها باید آنها را
جمعآوری کنند ،توسط وزارت مالیه ،بدون در نظرداشت شرایط عینی محلی بهخصوص توانمندی
مردم برای پرداخت آنها ،در مرکز صورت می گیرد .در عین حال ،هیچ نوع رهنمود واضح در
مورد استفاده از منابع عواید وجود ندارد .در ضمن ،مشخص نیست که کدام مقام ذیصالح باید
پیشنهادات شاروالی برای جمعآوری تکس و فیس را ،که معموالً بخشی از بودجۀ پیشنهادی ساالنۀ
شاروالی را تشکیل می دهد ،منظور کند .بعضی اوقات حکم والی برای این امر کفایت میکند؛ اما
بعضی اوقات مجلس اداری والیت نیز در آن شامل میشود .به دلیل نبود معلومات کافی و عدم
عالقه مندی ناشی از آن ،منابع عایداتی شاروالی دارای بازده پایین بوده و از جانب دیگر ظرفیت
ادارۀ شاروالی در بخش جمعآوری عواید نیز بسیار کم است.
بنابراین ،مسایلی که دارای تأثیرات منفی باالی ایجاد چشمههای عایداتی شاروالی می باشند،
عبارتاند از:
.7
.7
.3
.6

.7
.4

شاروالیها از خودمختاری و صالحیت کافی برای جمعآوری عواید محلی برخوردار نیستند.
در حال حاضر تعداد زیادی از شاروالیها هنوز هم متکی به منابع ناپایدار عایداتی هستند و
حتی هزینه عادی شان را نیز از چنین منابعی تمویل میکنند؛ مثل فروش زمین یا ملکیت
های دیگر شاروالی،
همانطور که قبال اشاره شد ،شاروالیها تا حاال نتوانستهاند از تشبثات اقتصادی محلی به
حیث چشمههای عایداتی و بسیج منابع شان استفاده نمایند.
تکس اماکن ،که یک منبع بزرگ ،پایدار و قابل پیشبینی در شاروالیها میباشد ،هنوز قانونا ً
به رسمیت شناخته نشده و اگر شده ،استفاده از آن با موانع جدی مواجه میباشد ،مثل
مرزبندی غیر واضح ملکیت ها و مالکیت ،شیوههای ضعیف ارزیابی ،و کمبود کارشناسان
مجرب برای امور ملکیتی.
به صورت عموم ،در قسمت تشخیص و ثبت منابع عایداتی ،توسعۀ ساحۀ جمعآوری تحت
پوشش ،افزایش کارآیی و تنظیم باقیداریها به طور محسوس کمبود ظرفیت وجود دارد.
مالیاتهای ناچیز دیگری نیز وجود دارد که جمعآوری آنها به صورت ضعیف صورت گرفته
و حتی نمیتواند هزینۀ جمعآوری را تأمین نمایند.
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طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
 .7تهیۀ منبع مالی ثابت که شاروالیها را قادر سازد وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند،
رفاه کارمندان خویش را تأمین نموده و نیز خدمات عامه را گسترش و بهبود بخشند.
 .7منع جمعآوری عواید غیر قانونی یا عوایدی که سبب تحت فشار قراردادن اقتصادی
اجتماعات محلی و سبب ایجاد مشکالت در مقابل طرحهای ابتکاری بخش خصوصی
میشود.
 .3حصول اطمینان از این امر که عواید شاروالی به گونهای شفاف و حسابده مدیریت میشوند.
طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
.7
.7
.3
.6
.7
.4
.6
.8

تکس اماکن به حیث منبع عایداتی شاروالی به رسمیت شناخته خواهد شد.
به شاروالیها صالحیت داده خواهد شد تا مقدار فیس را با در نظرداشت مقررات حکومت
مرکزی و با توجۀ خاص به وضعیت اقتصادی محلی ،توانمندی ،ظرفیت و عالقمندی مردم
محل برای پرداخت آن تعیین نمایند.
از ساختارهای پیشرفته برای جمعآوری مالیات ،فیس و اجرت شاروالی با در نظرداشت
تأثیرات اجتماعی -اقتصادی چنین ساختارهایی استفاده به عمل خواهد آمد.
شاروالیها صالحیت تولید و استفاده از عواید و منابع عایداتی شان را تحت شرایط قانونی
پیدا خواهند کرد.
تأسیسات و تشبثات اقتصادی محلی که توسط شاروالی ایجاد شدهاند ،به حیث چشمۀ عایداتی
شاروالی به طور رسمی مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.
استفاده از چشمههای جدید عایداتی و تعیین نرخ آن فقط بعد از مشورۀ کافی با کسانی که
پرداختکنندۀ این عواید هستند ،عملی میباشد.
شاروالیها سیستم عایداتی و گزارشدهی خود را طوری تنظیم خواهند نمود که بتوانند در
مقابل شهروندان و مقامات ذیصالح جوابگوی باشد.
در صورت جمعآوری عواید غیر قانونی یا تخلف از قوانین و مقررات نافذ در شاروالی ،به
شمول اداره و گزارشدهی از عواید  ،متخلفین مورد مجازات قرار خواهند گرفت.

قوانین و مقررات تطبیقی
.7
.7
.3
.6
.7

طرح رهنمودهایی برای تطبیق قانون تکس اماکن ،به شمول قیمتگذاری ملکیت و نرخ
تکس؛
مسئولیتهای نهادی و انفرادی برای تطبیق قانون تکس اماکن در سطح ملی ،والیتی و
شاروالی؛
طرح معیارهای کیفیت کار ارزیابان شاروالی؛
طرح رهنمودها و روندهای الزم برای قیمتگذاری و استفاده از منابع عایداتی؛
ایجاد سیستم اداره و گزارشدهی از عایدات شاروالی؛
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 .4مجازات کسانی که مالیات را به صورت غیر قانونی جمعآوری یا از قوانین نافذه در مورد
عواید شاروالی تخلف و سرپیچی نموده اند.
بودجهسازی شاروالی و پالنگذاری برای سرمایهگذاری عامه
موضوعات پالیسی
مشخصۀ دیگری که شاروالیها را از سایر ادارات متمایز میسازد ،از صالحیت فورمولهسازی
بودجۀ شاروالیهاست .این امر خود نقطۀ قوتی برای شاروالیهاست که نمایانگر توانایی این ادارات
طرق مختلف مانعتراشی
برای جوابدهی به نیازهای محلی میباشد .برای این صالحیت ،از ُ
میگردد ،که نمونههایی از آن به قرار ذیل است:
.7
.7
.3
.6
.7

پروسۀ بودجهسازی شاروالیها در معرض بررسی نظارتهای متعدد قرار دارد ،مانند مقام
والیت ،ریاست مستقل ارگانهای محل و وزارت مالیه .در سطح والیت ،شاروالی والیت بر
شاروالیهای ولسوالی نظارت میکند.
بودجههای سرمایهگذاری نیز عمیقا ً کنترول میشود ،به گونهای که شاروالی لیست پروژهها
را ،برای منظوری یا رد ،به وزارتخانهها ،و جهت تمویل ،به وزارت مالیه میسپارد که آنها
با نادیدهگرفتن آگاهی شاروالی در مورد نیازمندیها و اولویتهای محلی تصمیم میگیرند.
فارمت استندرد بودجه جایی برای تشریح و استدالل در مورد اقالم مندرج ندارد که بدین
ترتیب منظوری یا رد بودجه به شکل کورکورانه صورت میگیرد و اکثرا ً مالحظهکننده ،با
درنظرداشت وضعیت ارقام سال گذشته ،در مورد آن قضاوت میکند.
پروسۀ بودجهسازی انعطافناپذیر است و اگر از قبل در بودجه درج و منظور نشده باشد،
هیچ مجالی را برای شاروالی ها ،جهت رسیدگی به نیازمندیهای عاجل و آنی ،باقی
نمیگذارد.
هیچ نوع میکانیزمی برای سرمایهگذاریهای کالن و چندینساله وجود ندارد که این موضوع
شاروالیها را در وضعیت دشواری قرار داده و نمیتوانند سرمایهگذاریهای چندین ساله را
تعهد نمایند؛ در حالی که برای زیربناهای شهری ،مانند سرک ،آبرسانی و حفظ محیط
زیست این یک امر معمول است.

اهداف پالیسی
اهداف پالیسی عبارت اند از:
 .7تقویت رابطه بین پالنهای شاروالی و بودجۀ شاروالی؛
 .7تبدیل بودجۀ شاروالی به یک ابزار مهم برای تطبیق اصالحات ادارۀ عامه در سطح
شاروالیها ،به خصوص حسابدهی ادارات شاروالیها به مردم؛
 .3بهبود قابلیت ادارات شاروالی برای پاسخگویی به نیازمندیها و اولویتهای محلی از طریق
توسعۀ عرضۀ خدمات عامه.
طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
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.7
.7
.3
.6
.7
.4
.6

سادهسازی بودجهسازی شاروالی برای برطرف کردن مداخالت غیر ضروری در روند
طرح ،بازنگری و منظوری بودجه است.
برای نیل به هدف فوق ،سیستم بهتر بودجه سازی توسط مقامات ذیصالح حکومت مرکزی
طرح و توصیه خواهد شد.
سیستم بودجهسازی به شیوۀ مشورتی از پایین به باال با در نظرداشت تشخیص و جمعبندی
نیازمندیها و اولویتهای محلی پیش خواهد رفت.
بودجههای شاروالی باید بر مبنای پالنهای طویلالمدت ساخته شود؛ مانند ماسترپالنهای
موجود یا برنامههای میانمدت سرمایه گذاریهای کالن.
بودجههای شاروالی باید در داخل خود دارای انعطافپذیر باشد تا بتواند در طول سال
بودجوی به نیازمندیهای عاجل و آنی پاسخ بدهد.
برنامهها و پروژههایی که از جملۀ سرمایهگذاریهای کالن هستند باید از نظر مالی ،تخنیکی،
نهادی و امکانات محیطی مورد مطالعه قرار گرفته و عیار شوند.
شاروالیها باید به سیستم گزارش اجرای بودجه پایبندی داشته باشند.

مقررات و قوانین تطبیقی







سیستم ،طرزالعملها و فارمتهای تجدید شده بودجوی به شمول تفکیک مسئولیتهای انفرادی
برای ساختن ،بازنگری و منظوری بودجه؛
پروسهها ،طرزالعملها ،ضرباالجلها ،و مسئولیتهای انفرادی و نهادی برای نظارت و
ارزیابی و گزارش اجرای بودجه؛
پروسهها ،طرزالعملها و اسناد مستند در قسمت مشوره از پایین به باال در هنگام بودجهسازی؛
فعالیتها ،ضرباالجلها و مسئولیتهای انفرادی و نهادی برای انتقال شاروالیها به داخل سیستم
جدید بودجوی؛
رهنمودهایی برای به راهانداختن مطالعات برای عملیساختن پیشنهادات شاروالی در
سرمایهگذاریهای بزرگ؛
تعیین مجازات بر تخطی از معیارات ،طرزالعملها و ضرب االجلهای بودجوی.

ارتباطات مالی بین ادارات دولتی و دسترسی شاروالیها به منابع خارجی
موضوعات پالیسی
در سیستم مالی عامۀ فعلی ،مصارف شاروالیها محدود به عایداتشان است .تخمین زده شده است که
شاروالی ها بیش از ربع نفوس را تحت پوشش خویش دارند که این رقم در سالهای اخیر حتی بیشتر
شده است ،زیرا تعداد بیشتری از مردم متقاضی امنیت و حفاظت هستند .بدون شک ،این موضوع بار
سنگینی را بر قابلیتهای عرضۀ خدمات شاروالی و همچنان بر توانمندی شاروالیها برای کنترول
ساخت مسکن و استفاده از زمین بر جای گذاشته است.
در عین حال هیچ نوع رهنمود واضحی وجود ندارد تا با استفاده از آن شاروالی به منابع خارجی
دسترسی پیدا کرده و جهت رفع نیازمندیهای خود و شهروندان از آنها استفاده کند .در چنین
وضیعتی ،بعضی از شاروالیها از طریق اضافه مصرف یا اخذ قرضه از سکتور خصوصی به
چارهجویی مشکالت میپردازند .این حالت منجر به تقسیم غیرعادالنۀ منابع و به وجود آمدن مشکالت
219

پالیسی ادارات محلی افغانستان

جدی در تخصیص منابع مالی از مرکز به سطح والیات گردیده است .در رابطه به بسیج منابع
خارجی ،مسایل ذیل شناسایی گردیده است:
.7
.7
.3
.6

در حالی که در قانون مدیریت مصارف و مالی عامه چنین آمده است که« :درصورت
ضرورت موجه ،شاروالیها می توانند از دولت کمک اخذ نمایند» ،اما انتقال پول از مرکز
به شاروالیها به -استثنای شاروالی کابل -هیچگاه صورت نگرفته است.
همچنان هیچ قرضه ای به شاروالی ها منظور نگردیده است ،هرچند این موضوع در همین
قانون درج شده است.
همانطور که بعدا ً نیز بحث خواهد شد ،هیچ رهنمود واضحی در مورد بسیج سرمایۀ
خصوصی برای تمویل نیازمندیهای عامه وجود ندارد.
درصورت عدم موجودیت رهنمودهای روشن ،شاروالیها راههای مختلفی را جهت
برونرفت پیمودهاند که ممکن است تمامی این راهها برای دسترسی به منابع خارجی قانونی
نباشد.

اهداف پالیسی
اهداف پالیسی عبارتاند از:
 .7میسر ساختن امکانات برای شاروالی در جهت توانمندشدن در تمویل نیازمندیهای خودشان و
همچنان شهروندان،
 .7در دسترس قراردادن منابع متنوع مالی خارجی به شاروالیها،
 .3انکشاف دادن استعداد مدیریت مالی ادارات حاکمیت شاروالیها.
طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
.7
.7
.3
.6
.7

دولت مسئولیت مالی خویش را درقبال شاروالیها ،به صورت قاطعانه ،مشخص خواهد
ساخت.
شاروالیها اجازۀ استفاده از سرمایۀ خصوصی برای عرضۀ خدمات اساسی عامه را تحت
مقرره ای که از طرف قانون تعیین میشود ،خواهند داشت.
شاروالیها برای تمویل مصارف عاجل میتوانند مصرف اضافه داشته باشند؛ به شرطی که
مقررات نافذۀ مرکز را اطاعت و همچنین توانمندی خویش را برای جبران همان مقدار کسر
بودجه ،در ظرف مدت زمان تعیین شده از طرف قانون ،به اثبات برسانند.
شاروالیها میتوانند قرضه بگیرند یا قرضه بدهند ،البته به این شرط که به مقررههای دولت
پایبند باشند و ظرفیت پرداختتثبیت شده بر مبنای میزان سهم پوشش قرضۀ قانونی را داشته
باشند.
ً
شاروالیها میتوانند به قرضههای خارجی صرفا از طریق وزارت مالیه دسترسی پیدا کنند.

قوانین و مقررات تطبیقی
 .7معیارات ،رهنمودها و طرزالعمل های الزم برای انتقال مالی از دولت به شاروالی ها
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 .7مدلها ،رهنمودها ،و طرزالعملها برای عرضۀ خدمات اساسی عامه توسط سکتور
خصوصی در شاروالیها؛
 .3معیارات ،رهنمودها ،پروسهها و پروسیجرهای درخواست و منظوری کسر بودجه شاروالی؛
 .6معیارات ،رهنمودها ،و پروسههای درخواست و منظوری برای قرضه های داخلی و
خارجی ،به شمول سهم پوشش خدمات قرضه و موانع دیگر مالی.
مدیریت مالی و گزارشدهی
موضوعات پالیسی
در حال حاضر حسابدهی مالی از پایین به باال توسط شاروالیها در معرض بازبینیهای مالی
مختلف قرار دارد؛ اما چندان مؤثر واقع نشده است .مخصوصا ً حسابدهی داخلی به شهروندان عمالً
وجود ندارد .مثالً گزارش مصرف بودجه باید هر  4ماه تسلیم شود ،اما در عمل ،اکثر شاروالیها این
گزارش را بعد از  8ماه ارسال میکنند که این موضوع وزارت مالیه را در وضعیتی قرار می دهد
که بخش باقیماندۀ سال مالی را خود ،پالن کند .مشکالت ذیل در این راستا شناسایی شده است:
.7
.7
.3
.6
.7
.4
.6

همانطور که ذکر شد ،بودجه و تشکیل شاروالی مورد کنترول زیاد قرار میگیرد ،ولی در
هر مرحله فقط مرور سطحی از آن صورت می گیرد.
گزارش مصرف بودجه به طور منظم و به موقع ترتیب و ارسال نمیگردد.
بیشتر شاروالیها از نظر مالی خود را به والی بیشتر حسابده میدانند تا به مسئولین مرکز،
مانند ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و وزارت مالیه.
سیستم ثبت واحد ،منجر به معامالت غیر نظاممند و سبب بروز اشتباهات در
صورتحسابهای مالی میگردد.
چارت حساب فعلی شاروالی نمیتواند پاسخگوی انتقال وجوه شاروالیها باشد.
کمبود روندهای اعتبارسنجی و کنترول ،منجر شده است به ثبت غلط ارقام ،تصنیف نادرست
هزینهها و اجرای معامالتی که درگزارش درج نمیشوند.
تفتیش از صورت حسابهای مالی شاروالیها یا بسیار کم صورت میگیرد ،یا هیچ صورت
نمیگیرد.

اهداف پالیسی
اهداف پالیسی عبارتاند از:
 .7حصول اطمینان از اینکه شاروالیهای مسئولیت حسابدهی مالی شان را در برابر دولت
مرکزی اجرا مینمایند.
 .7حصول اطمینان از اینکه شاروالیها مسئولیت حسابدهی مالی داخلیشان را در برابر
شهروندان به شمول ادارات شاروالی اجرا میکنند.
 .3ایجاد و استفاده از یک سیستم مدیریت مالی شفاف و جوابده در سطح شاروالی.
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طرح های پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
.7
.7
.3
.6
.7
.4

حسابدهیهای مالی شاروالیها توسط قانون مشخص خواهد شد.
به صورت عموم ،این حسابدهی برای حکومت و مراجع ذیصالح آن و برای شهروندان
محلی میباشد.
نمودار معیاری حسابها ،مقررات مالی ،فارمتهای گزارش دهی و تقسیم اوقاتها برای
شاروالیها ارائه خواهد شد.
سیستمهای دیگر مدیریت مالی برای شاروالیها طرح و بکارگیری آنها توصیه خواهد گردید.
امور مالی شاروالیها منظما ً تفتیش میگردد.
در صورت تخلف و عدول از قوانین و مقررات شاروالی ،مجازات تعیین میگردد.

قوانین و مقررات تطبیقی
.7
.7
.3
.6
.7
.4
.6
.8

مسئولیت های انفرادی و نهادی برای ایجاد ،تطبیق و نهادینهساختن سیستم مدیریت مالی
شاروالیها؛
سیستم و طرزالعمل گزارشدهی مالی برای شاروالیها؛
نمودار جدید حسابها؛
سیستم محاسبه مضاعف در شاروالیها؛
مقررات مالی ،فارمتهای گزارشدهی و تقسیم اوقات؛
سیستم کنترول داخلی شاروالی؛
مقررهها و طرزالعملهای تفتیش داخلی و خارجی؛
اعمال مجازات برای تخلف از مقررات مالی ،طرزالعملها ،فارمتها و گزارشدهی.

روابط بین ادارات دولتی
ظاهرا ً شاروالیها ارگانهای مستقل حکومتی هستند؛ اما روابط رسمی اداری و حاکمیت شاروالیها
در سطح ادارات دولتی یا در بین خود شاروالیها ،هنوز هم تعریف نشدهاند که این امر منتج به عدم
توازن نهادی گردیده است .بعضی از الگوها روندهای اختیاری و برخی دیگر اجباری میباشند که از
گذشته مورد استفاده قرار گرفتهاند و بعضی هم خیلی ضعیف میباشند که همۀ این مشکالت از نبود یا
ناکافی بودن احکام قانونی و رهنمودهای عملیاتی سرچشمه میگیرند.
نظارت مستقیم بر شاروالیها یکی از وظایف اولیۀ ادارۀ مستقل ارگانهای محلی است .فعالً،
روشهای متعدد در این مورد دیده میشود .اکثر شاروالیهای والیتی و ولسوالی مستقیما ً تحت
نظارت والیها یا مجلس اداری والیت میباشند که به ریاست والی دایر میشود .در بعضی موارد،
شاروالی ولسوالیها یا توسط ولسوال یا شاروالی والیتی نظارت میگردد .شاروالی کابل دارای
وضیعت متفاوتی است ،که مانند ادارات مرکزی مسقیما ً به حکومت گزارشدهنده بوده و به مراجع
مرکزی در سطح مرکز دسترسی مستقیم دارد.
به استثنای موردی که شاروالیهای ولسوالی به شاروالی والیتی گزارش میدهند ،به صورت عموم،
شاروالیها با هم همکاری و هماهنگی ندارند .روابط اداری بین نواحی شاروالیها خیلی ضعیف

222

پالیسی ادارات محلی افغانستان

است یا هیچ رابطهای موجود نیست .بیشتر شاروالیها ،خصوصا ً آنهایی که کوچک اند ،امور نواحی
شاروالی را مستقیما ً اداره می کنند.
به غیر از شاروالیهای بزرگ که توسط تمویلکنندگان کمک میشوند ،سهمگیری مردم در امور
شاروالی نادر است .در اکثر موارد مشارکت و حضور مردم از طریق جامعۀ مدنی و مؤسسات غیر
دولتی تمثیل میشود ،که آنها خود نیز مطابق به موضوعات مورد عالقه شان از بیرون حمایت
میگردند .همکاری و مشارکت با سکتور خصوصی و تجاری ،به علت وجود یک محیط نامساعد و
پرهزینۀ توام با فساد اداری ،در سطح پایین میباشد.

روابط شاروالی با ادارات مرکزی
موضوعات پالیسی
روابط شاروالیها با دولت معطوف بر مسایل سکتوری بوده که این امر توسط ریاستهای سکتوری
والیتها تنظیم و پیگیری میگردند که البته شاروالی کابل به علت دسترسی مستقیم به ادارات ذیربط
از این قاعده مستثنی میباشد.
شاروالیها عمدتا ً به ادارات مرکزی وابستهاند که با کمک و حمایتهای نظارتی آنها خدمات
سکتوری را عرضه میکنند .این خدمات شامل خدمات زراعتی ،ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی،
زیرساختی ،تجاری و بازرگانی میشود.
مشکالت موجود در این عرصه شامل موارد آتی میگردد:
.7
.7
.3
.6
.7

درحالی که شاروالیها باید طبق قانون از صالحیتهای مالی برخوردار باشند ،ولی حتی
بودجه آنها نیز از مرکز تأیید و منظور میگردد.
روابط بین ادارات مرکزی و شاروالیها بر مبنای پالیسیها ،رهنمودهای عملیاتی ،اهداف و
معیارات تطبیقی ،که توسط دوطرف باالی آن توافق صورت گرفته است ،استوار نمیباشد.
روابط فعلی به صورت عموم با مأموریت اصلی شاروالیها که فراهم نمودن رفاه مردم
میباشد ،در تناقض است .یعنی شاروالیها در خدماتی که توسط مراجع مرکزی عرضه
میگردد ،نفوذ مستقیم ندارد.
توقع میرود شاروالیها فعالیتهای سکتوری را تطبیق نمایند؛ اما علیرغم احکام قانون ،از
آنها حمایت مالی صورت نمیگیرد .این حالت یا سبب تطبیق ضعیف یا سبب هدر دادن منابع
اندکی میگردد که در اختیار شاروالی ها قرار دارد.
عالوه بر این ،استفاده از عواید محلی مشروط بر تأیید مرکز است که هیچ مبنای موجهی
برای تخصیص و کمبودات بودجوی برای تحت پوشش قرار دادن اولویتها ندارند.

مقاصد پالیسی
مقاصد پالیسی که جوابگوی این مشکالت باشد عبارتاند از:
 .7تقویت روابط بین دولت و شاروالیها،
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 .7فراهمآوری خدمات هر چه بهتر و متمرکز سکتوری منطبق با اولویتهای
شاروالیها.
طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
.7
.7
.3
.6

تعریف حدود وظایف و ساحۀ خدمات سکتوری که مستقیما ً توسط شاروالها عرضه گردد.
خدمات دولت معطوف به نیازهایی خواهد شد که از طرف شاروالیها دارای اولویت
تشخیص داده شدهاند.
شاروالی ها مکلف به عرضه خدمات اساسی سکتوری خواهند بود و برای این کار از طریق
ارائۀ منابع الزم حمایت خواهند شد.
حکومت شاخصها و معیارات خدمات را برای رهنمایی شاروالیها فراهم خواهد ساخت.

قوانین و مقررات تطبیقی
 .7طرح رهنمودهایی برای تفویض خدمات سکتوری به شاروالیها
 .7پیشنهاد تفکیک وظایف و مسئولیتها بین دولت و شاروالیها
تدوین پالیسی
حکومت چارچوب پالیسی ملی را طرح خواهد نمود:
.7
.7
.3
.6

تعیین اهداف و مقاصد سکتوری در سطح ملی و سطح شاروالیها ،مخصوصا ً در رابطه به
سهم شاروالیها در برآورده نمودن اهداف و مقاصد ملی؛
ارائۀ رهنمودهایی در زمینۀ پالنگذاری و تطبیق سکتوری شاروالی؛
تعیین صالحیتها و مسئولیتهایی که باید به شاروالیها تفویض گردند.
معیارات پروسهها و عملکردها.

شاروالی چارچوب پالیسی خود را طرح میکند:
.7
.7
.3
.6

اهداف و مقاصد برنامهای یا پروژهای در سطح شاروالی؛
پالیسیهای عملیاتی؛
فرامین ضروری در حمایت از تفویض صالحیت سکتوری؛
احکام و فرامین اداری و اجرایی.

نظارت (نظارت ،ارزیابی و سرپرستی از روند پیشرفت)
نظارتبر تطبیق امور مربوط به شاروالیها جهت حصول اطمینان از پیروی از چارچوب طرح شده
توسط مرکز:
 .7پالیسیهای سکتوری
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 .7پالنهای انکشافی سکتوری ملی شامل نتایج و پیامدهای پیشبینیشده ،اهداف و
ضرباالجلها
شاروالی بر امور ذیل ،نظارت میکند:
 .7پالنهای سکتوری شاروالی ،با در نظرداشت پیشرفت در تطبیق آنها؛
 .7بودجههای سکتوری شاروالی ،با در نظرداشت میزان استفاده از آنها.
تطبیق
حکومت برنامۀ کلی سکتوری و منابع پروژهایی شاروالی را منظور میدارد:
 .7افزایش بودجۀ شاروالی یا دادن بودجۀ کامل و بر اساس برنامه ،به شاروالی؛
 .7تقویه و تکمیل بودجه شاروالی.
ازریابی تأثیرات
 حکومت مرکزی اثرات فعالیتهای شاروالیها و سهم آنها را در نایلشدن به اهداف و مقاصد ملی
سنجش میکند.
 شاروالی اثرات فعالیتهای خود را مطابق پالن باالی مستفید شوندگان ،به طور مستقیم و
غیرمستقیم ،سنجش میکند.
 خدمات سکتوری به شاروالیها واگذار شده و با دادن منابع کافی مالی یا سبسایدی همراه میباشد:
 مراقبتهای اولیه صحی ،مانند حمایۀ طفل و مادر ،تغذیه ،وقایه و کنترول امراض؛
 اعمار ،حفظ و مراقبت زیربناهای شهری ،مانند آبرسانی ،برق ،سرکها ،مراکز تفریحی و
پارکها ،میراثهای فرهنگی و غیره؛
 مدیریت محیط زیست و حفظ الصحه؛
 حفاظت و مدیریت منابع طبیعی در محدودۀ صالحیت قانونی شاروالی؛
 مدیریت حوادث؛
 حفظ صلح و نظم عامه.

وظایف وزارت انکشاف شهری






طرح پالیسیها ،مقررهها و برنامههای انکشاف و پالنگذاری شهری؛
حمایت از شاروالیها در راستای تطبیق برنامههای انکشاف شهری و سرپرستی تطبیق
این برنامهها؛
طرح معیارهای خدماتی برای شاروالیها؛
کمک به شاروالیها در طرح ماسترپالنهای شاروالی جهت رهنمایی برنامههای انکشاف
شهری کوتاهمدت و درازمدت؛
کمک به شاروالیها جهت تطبیق ماسترپالنهای شهری آنها.
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وظایف ادارۀ مستقل ارگانهای محلی





سرپرستی ،رهبری و نظارت بر کار شاروالیها؛
ایجاد هماهنگی با وزارتها و ادارات دولتی در راستای تطبیق این پالیسی؛
رهبری انکشاف پالیسی و وضع قوانین مربوط به حکومتداری شاروالی بر مبنای نیازها
و خواستهای مردم؛
ارتقای ظرفیت شوراهای شاروالی و ادارۀ شاروالیها ،به استثنای شاروالی کابل ،با هدف
کمک به شاروالیها تا بتوانند وظایف محوله را براساس این پالیسی انجام دهند.

وزارت مالیه






وزارت مالیه بودجۀ الزم را در هر سال در اختیار شاروالیها قرار میدهد تا هر شاروالی
بتواند مسئولیتهای خدماترسانی خود را انجام دهد.
وزارت مالیه با همکاری ادارۀ مستقل ارگانهای محلی باید فورمول عادالنه و شفافی را
جهت توزیع میزان وجه تخصیص داده شده به شاروالی براساس موارد آتی ایجاد نماید:
 oاصول برابری
 oجوابدهی به نیازهای شهروندان
 oایجاد انگیزۀ مثبت
بخشی از وجوه مالی به شاروالیها باید به شکل وجوه اعطایی مقایسهای برای انگیزهبخشیدن
به آنها در جهت افزایش چشمههای عایداتی داده شود.
هر شاروالی مکلف است گزارش ربع وار خود پیرامون اجرای بودجه و وضعیت مالی را به
وزارت مالیه ارائه نماید.

روابط با مقامات والیتی
برخی از شاروالیها تنها تحت نظارت والیها قرار دارند؛ اما شاروالیهای دیگری نیز هستند که
تحت نظارت مجلس اداری والیت نیز قرار دارند که واحدهای ارگانیک حاکمیت والیتی می باشند و
تنها مسئولیت امور داخلی والیت را به عهده دارند.
در حالی که جریان گزارشدهی مطابق روندی است که در باال ذکر گردید ،اما تصامیم دیگر اداری
از مسیر والیت صورت نمیگیرند ،که بدین ترتیب ،صالحیت اداری باالی شاروالی را ندارد .والیات
کنترول بودجوی باالی شاروالیها ندارند و نباید هم داشته باشند .بعضی از والیها استخدام ،انتخاب
و ترفیع مأمورین شاروالی را تحت نفوذ خویش آوردهاند؛ در حالی که از این بابت هیچ نوع صالحیت
قانونی را ندارند.
والیات بر روند پالنگذاری ،برنامهریزی و تطبیق پالنها توسط شاروالیها نظارت ندارند تا بتوانند
هماهنگیهای الزم را در زمینۀ امور انکشافی در بین شاروالیها و نواحی آنها ایجاد نمایند.
موضوعات پالیسی
این مسایل عبارت اند از:
 .7روابط بین ادارات والیت و شاروالی روشن نیست.
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 .7خالءها و تداخلهای اداری در مسیر نظارت حکومت مرکزی بر شاروالیها و ولسوالیها
وجود دارد.
 .3حاکمیت والیتی به طور غیر ضروری در امور شاروالی و تصامیم اداری آن مداخله میکند.
مقاصد پالیسی
مقاصد پالیسی که این موضوعات را مورد توجه قرار میدهد عبارتاند از:
 .7تقویت روابط شاروالی با ادارۀ والیت؛
 .7فراهمآوری خدمات سکتوری متمرکز و جوابده ،منطبق با اولویت های شاروالی.
طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
 .7روابط بین حاکمیت والیت و حاکمیت شاروالی در قانون جدید شاروالیها روشن شود.
 .7برنامههای انکشاف اجتماعی و اقتصادی شاروالیها در سطح والیت با هم یکجا شود تا این
برنامه را دیدگاه وسیع تر بخشد.
قوانین و مقررات تطبیقی
 .7تفکیک وظایف بین ادارۀ والیت و شاروالی؛
 .7تعریف حسابدهی و مسئولیت گزارشدهی شاروالی به ادارۀ والیت؛
 .3ارائۀ رهنمودهای الزم برای گنجانیدن اولویتهای شاروالی با برنامهها و پالنهای انکشافی
والیتی.
روابط شاروالیها با شوراهای والیتی
 شورای شاروالی و شاروالی مکلفاند در مرکز والیت هماهنگیهای الزم را با شورای
والیتی در راستای رفع مشکالت مربوط به حکومتداری ،امنیتی و انکشافی که فراتر از
موضوعات عادی شهری به شمار میآیند ،به عمل آورند.
 برای نیل به مقاصد پاراگراف یک ،شورای شاروالی در مرکز والیت هماهنگی های الزم را
از طریق نشست با شورای والیتی از طریق رئیس این شورا ایجاد میکند.
روابط با کمیته های انکشافی والیتی
شاروال مرکز والیت عضو کمیته انکشافی والیت میباشد.
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روابط شاروالی با والی و ادارۀ والیت






شاروال مرکز والیت مکلف است هماهنگی الزم را با والی مربوطه پیرامون موارد آتی به
عمل آورد:
 oفعالیت شاروالی که خارج از محدودۀ جغرافیایی والیت می باشند.
 oفعالیتهایی که بر داخل محدودۀ جغرافیایی شاروالی تأثیر دارند.
شاروال والیت هماهنگیهای الزم را با والی در موارد آتی به عمل میآورد:
 oارتباط دادن پالنگذاری شاروالی با پالنگذاری والیتی
 oدست یافتن به انکشاف متوازن شهری -روستایی
شاروال در انجام امور وظایف خود در شاروالی مستقالنه عمل میکند.
شاروال والیت عضو مجلس اداری والیت میباشد.

روابط با قومندان امنیۀ والیت
شاروال والیت در امور ذیل هماهنگیهای الزم را با قوماندان امنیه ایجاد میکند:
 oامنیت باشندگان شهر و دارایی آنها
 oامنیت دارایی شاروالی
 oامنیت کارمندان شاروالی ،در صورتی که موضوع تهدید امنیت آنها مطرح شود.
روابط با سایر شاروالیها و ولسوالیها
موضوعات پالیسی
هیچ نوع روابط رسمی به هدف انکشاف یکپارچه بین شاروالیها وجود ندارد .به خاطر مدیریت
منابع مشترک یا انکشاف اهداف مشترک ،به طور رسمی هیچ نوع همکاری و شبکهبندی بین
شاروالیها وجود ندارد .برخی هماهنگیها و همکاریهای غیررسمی موجود ناشی از کمک
تمویلکنندگان میباشد.
از جانب دیگر ،روابط اداری بین شاروالی مرکزی و ولسوالیهای نسبتا ً نیمهشهری وجود دارد.
بعضی از این روابط ناشی از تجارب تاریخی یا ترتیبات مغشوش اداری میشود.
بعضی از موضوعات مربوط به پالیسی که از شرایط باال بدست آمده به ترتیب ذیل است:
 .7روابط مبهم بین سطوح مختلف حکومت ،منجر به ترتیبات غیر رسمی اداری شده که باعث
انحراف جریان صالحیت گردیده و حسابدهی را در سطح شاروالی مغشوش میسازد.
 .7عدم انسجام بین شاروالیها و حتی شاروالیهای ولسوالی ،شاروالیها را از فرصت
بهبودبخشی محیط قانونی ،مالی ،مقرراتی ،پالیسی و اداری محروم ساخته است.
مقاصد پالیسی
اهداف پالیسی که این موضوعات را مورد توجه قرار می دهد به قرار ذیل است:
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 .7تقویت روابط بین شاروالیها برای جهت دادن انکشاف همگون آنها
 .7ایجاد شبکۀ شاروالیها که عالقمندیها را در راستای دولتسازی ،پالیسیسازی،
ظرفیتسازی و قانونگزاری منسجم و یکجا سازد.
طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
 .7در راستای هماهنگی و اتخاذ راهکار واحد برای دولتسازی و حکومتداری خوب ،ادارۀ
امور انکشافی شاروالیها ،به طور رسمی ،انجمن شاروالیها را ایجاد خواهند نمود.
 .7حکومت مرکزی این انجمن را به حیث شریک انکشافی خود به رسمیت خواهد شناخت و
برای نیل به اهداف خاصی که این انجمن بر مبنای آن تشکیل گردیده است ،منابع الزم را در
اختیار آن قرار خواهد داد.
قوانین و مقررات تطبیقی
 طرح رهنمود نظارت اداری ادارۀ والیت بر شاروالی های مرکزی و ولسوالیها
 اساسنامۀ شورای شاروالیها
روابط با شوراهای ولسوالی
 شورای شاروالی و شاروال مکلفاند در مرکز ولسوالی هماهنگیهای الزم را با شورای
ولسوالی در راستای رفع مشکالت مربوط به حکومتداری ،امنیتی و انکشافی ،که مهم به
شمار میآیند ،به عمل آورند.
 برای نیل به مقاصد پاراگراف یک ،شورای شاروالی هماهنگیهای الزم را در مرکز
ولسوالی ،از طریق نشست با شورای ولسوالی و از طریق رئیس این شورا ،ایجاد میکند.
روابط شاروالی با ولسوال و ادارۀ ولسوالی






شاروال ولسوالی مکلف است هماهنگی الزم را با ولسوال مربوطه پیرامون موارد آتی به
عمل آورد:
 oفعالیتهای شاروالی که در خارج از محدودۀ جغرافیایی ولسوالی تأثیرگذار میباشند.
 oفعالیتهای ولسوالی که در داخل محدودۀ جغرافیایی شاروالی تأثیر دارند.
شاروال مرکز ولسوالی هماهنگیهای الزم را با ولسوال در موارد آتی به عمل میآورد:
 oارتباط دادن پالنگذاری شاروالی با پالنگذاری ولسوالی؛
 oدست یافتن به انکشاف متوازن شهری -روستایی.
شاروال مرکز ولسوالی در انجام امور وظایف خود در شاروالی مستقالنه عمل میکند.
شاروال مرکز ولسوالی عضو مجلس اداری ولسوالی میباشد.
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روابط با قومندانی امنیۀ ولسوالی
شاروال ولسوالی در امور ذیل ،هماهنگیهای الزم را به قوماندانی امنیه ایجاد میکند:
 oامنیت شهروندان ولسوالی و دارایی آنها؛
 oامنیت دارایی شاروالی؛
 oامنیت کارمندان شاروالی ،در صورتی که موضوع تهدید امنیت آنها مطرح شود.
روابط شورای شاروالی با شورای قریه
 شاروال ولسوالی هماهنگیهای الزم را با شوراهای قریههای مجاور در امور حکومتداری،
امنیتی و انکشافی در سطح قریه ایجاد میکند.
 برای نیل به این هدف ،شورای شاروالی ممکن است هیأتی از اعضای شورای قریه دعوت
نماید تا روی موضوعات مذکور بحث و تبادل نظر کنند و هماهنگی الزم ایجاد شود.
 همچنین ،برای نیل به هدف فوق ،شاروال ولسوالی ممکن است از رئیسهای شورای
قریه های مجاور دعوت نماید تا روی موضوعات مذکور بحث و تبادل نظر صورت گرفته و
هماهنگیهای الزم در زمینههای مورد نظر ایجاد شود.
رابطه با سایر شاروالیها
هر شاروالی مکلف است دانش و تجربیات خود را ،در صورت درخواست شاروالی های دیگر ،با
آنها شریک سازد .دولت از طریق ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و شاروالی کابل میکانیزمی را برای
شریکسازی دانش و تجربهها میان شاروالیها باید ایجاد نماید .شاروالی مرکز والیت با دید رهبری
روند شریکسازی دانش و تجربهها با سایر شاروالیهای والیت را به عهده خواهد داشت .دولت از
طریق ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و شاروالی کابل از انجمن شاروالیها و اتحادیهها و اصناف
مسلکی کارمندان شاروالیها حمایت به عمل میآورد.
انجمن شاروالیها
شاروالیها باید به طور رسمی در انجمن شاروالیها انسجام پیداکنند .دولت انجمن شاروالیها را ،به
مثابۀ نهاد همکار انکشافی شاروالی ،باید مورد حمایت قرار داده و منابع الزم را در اختیار آن قرار
دهد .همچنین ،دولت منشور انجمن شاروالیها را تدوین میکند.

رابطه با شاروالیهای خارجی
با موافقت دولت افغانستان ،یک شاروالی میتواند با شاروالیهای خارجی در راستای همکاری های
دوجانبه رابطه برقرار نماید.
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اشتراک عامۀ مردم در امور شاروالی
اشتراک مردم ،به حیث مشخصۀ ساختارهای حکومتی ،سیاسی و فرهنگی افغانستان شناخته شده
است .در حقیقت یکی از اساسات اصلی قانون اساسی تأکید زیاد بر اشتراک و همکاری مردم در
امور حکومتداری است .چارچوبهای حقوقی و پالیسی فعلی باید زمینههای کافی را برای اشتراک
مردم و جامعۀ مدنی در حاکمیت شاروالی مساعد سازد.
در حالی که مردم در تصمیمگیریهای سطح والیت و ولسوالی سهیم میباشند ،اما این موضوع در
رابطه با شاروالیها صدق نمیکند .هیچ ساختار و روند رسمی و نظاممند برای سهمگیری شهروندان
در روند انکشافی شاروالی و نیز نظرخواهی از آنان وجود ندارد .اشتراک شهروندان در فعالیتهای
شاروالی ،مانند جمع آوری کثافات و غیره ،معموالً ،از طریق مجراهای سنتی ،غیررسمی و از
طریق وکیلهای گذر صورت میگیرد ،که این امر نیز نامنسجم است.
سهمگیری شهروندان در برخی از فعالیتهای شاروالیها ،نظیر جمعآوری زبالهها و سلب مالکیت بر
امالک ،ممکن است کمکهای خوبی به شاروالیها کند ،ولی الزم است در عرصههای دیگر
حکومتداری و ادارۀ شاروالیها نیز از سهمگیری و اشتراک مردم استفاده شود.

اشتراک جامعه مدنی ،جوانان و زنان در شاروالی
موضوعات پالیسی
قانون اساسی ،قوانین نافذۀ کشور و چارچوب پالیسی ،اهمیت خاصی به اشتراک اقشار کلیدی جامعه
یعنی جوانان ،زنان ،علمای دینی و اقشار محروم جامعه قایل است.
به همین لحاظ ،چارچوبهای پالیسی و استراتیژیهای سازمانهای کلیدی سعی میورزند تا اشتراک
زنان (که تخمینا ً نصف نفوس فعلی افغانستان را تشکیل می دهند) ،جوانان (که دو سوم نفوس را
تشکیل میدهند) گروههای مذهبی ،نهادهای جامعۀ مدنی و سازمانهای غیردولتی را در حاکمیت و
اداره محلی افزایش دهند.
موضوعات پالیسی قرار ذیل است:
 .7ساختارها و میکانیزمهای نهادی جهت اشتراک عامه مردم وجود ندارند.
 .7ظرفیتها و قابلیتهای الزم در سطح محلی باید جهت نهادینهساختن اشتراک عامه مردم
ایجاد و ارتقا داده شوند.
مقاصد پالیسی
مقاصد پالیسی قرار ذیل است:
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 گسترش حکومتداری دموکراتیک در سطح محلی؛
 بهبود کارآیی و مؤثریت اجراآت ادارۀ شاروالی از طریق همکاری اجتماعات محلی؛
 بسیج قوا و منابع مردم محل جهت ملتسازی.
طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
.7
.7

.3
.6
.7

نشر معلومات و قابل دسترس ساختن معلومات الزم برای مردم ،آنها را در اتخاذ تصامیم مهم
کمک نموده و اقدامات الزم را جهت حمایت از حکومت به عمل خواهند آورد.
حاکمیت شاروالی حق دسترسی مردم به معلومات را ،که توسط قانون اساسی تضمین شده
است ،به رسمیت خواهد شناخت .ولی میتوان بعضی معلومات را به حیث معلومات محرم و
خصوصی دستهبندی کرد؛ به شرط اینکه معیارات محرمیت اسناد ،قبال تعریف شود و مردم
از این معیارات آگاهی داشته باشند.
هرچند ادای مسئولیت به عهده هر دو طرف میباشد؛ اما به رسمیت شناختن اشتراک عامه
هم یک حق و هم یک مکلفیت است.
شاروالیها باید میکانیزمها و ساختارهایی را برای سهمگیری هرچه بیشتر مردم در امور
شاروالیها ایجادکنند.
برای اشتراک منظم و ساختارمند عموم مردم ،مردم محل نمایندههایشان را تعیین مینمایند و
این نمایندهها توسط مراجع حکومتی ذیربط و با در نظرداشت قوانین و مقررات ،کسب
اعتبار مینمایند.

قوانین و مقررات مورد نظر







چارچوب قانونی شاروالی یا فرمان مربوطه برای نهادینهساختن اشتراک عامۀ مردم در حاکمیت
شاروالی ،مطابق با قوانین و چوکات تعیینشده آن.
چارچوب سازمانی یا عملیاتی برای اشتراک عامه در حاکمیت شاروالی:
 افراد واجدالشرایط از میان مردم ،که بتوانند به معنای واقعی در سطح حکومتداری محلی از
مردم نمایندگی کنند.
 حسابدهی متقابل نقشها ،مسئولیتها و نتایج قابل انتظار ،هم از حکومت و هم از مردم؛
 طرح میکانیزمهایی برای اشتراک عامۀ مردم ،شامل تصامیم و وظایف مربوط به
حکومتداری و اداره (حتی میتوان اشتراک عامه را در برخی از تصامیم یا وظایف اجباری
ساخت)
فعالیتهای الزم جهت اشتراک عامه مردم:
 پالنگذاری و برنامهریزی انکشافی؛
 مباحثههای پالیسی؛
 جمعآوری و استفاده از عواید؛
 عرضۀ خدمات؛
 نظارت و ارزیابی؛
 سنجش تأثیرات.
سکتورهای اشتراک عامۀ مردم:
 خدمات اساسی اجتماعی ،مانند صحت ،تعلیم و تربیه ،آبرسانی ،فاضالب ،بهداشت و غیره؛
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 مصونیت و امنیت؛
 ترتیبات محیط زیست از قبیل ساماندهی امور مربوط به جمعآوری و بازیافت زبالهها و
ضایعات ،احیای جنگالت و سرسبزی؛
ظرفیتها و قابلیتهای الزم برای حکومتداری شاروالی و مردم به شمول تسهیل امور ،تصمیم
گیریها ،توافق همگانی ،حل منازعات و غیره؛
تعیین حدود برای اشتراک عامۀ مردم مانند:
 شفافیت و پیمانۀ دسترسی مردم به معلومات؛
 روندها و تکنولوژیهای الزم جهت دسترسیبه معلومات و استفاده از آنها و باالبردن میزان
توانمندی استفادهکنندگان و ارائه کنندگان معلومات؛
 برابری و عدالت؛
نکات آغازین جهت اشتراک عامه:
 تشخیص نیازمندیها ،تفکیک و اولویت بندی؛
 پالنگذاری انکشافی ،از تعیین دیدگاه تا اهداف؛
 طرح برنامه و پروژه ها.
روندهایی که در آنها اشتراک عامه ضروری پنداشته میشود:
 در مخاطره بودن رفاه عمومی؛
 دریافت نظریات عامۀ مردم برای بهبود عملکرد حکومت؛.
 پالنگذاری و برنامهریزی برای سرمایه گذاری عامه؛
 تطبیق پروژهها ،به خصوص پروژههایی که طبق قوانین و تعهد اجرای آنها سپرده شده است،
مثل:
 oعرضه خدمات اساسی اجتماعی،
 oخدمات زیربنایی شاروالی ،مانند سرکها ،پلها و آبرسانی،
 oبرق ،انرژی و تکنالوجی معلوماتی و ارتباطاتی.
 تعیین حدود و کیفیت و چگونگی وضع مالیات و تعرفات گمرکی برای خدمات عامه؛
 مراقبت و ارزیابی از عملکردهای شاروالی در رابطه به اهداف و بودجهها.
ویژگی میکانیزمهای الزم برای نشر و افشای معلومات جهت در دسترس قراردادن معلومات به
مردم:
 عرصههایی که جهت ایجاد شفافیت در شاروالیها به تعریف واضح ضرورت دارند.
 روش ارایۀ معلومات به مردم و واکنش مردم در قبال آنها؛
 ارتباطدهی معلومات بین مجلس اداری شاروالی ،شورای شاروالی و نواحی ،شوراهای قریه
و دیگر گروههای جامعۀ مدنی؛
 میکانیزمهای منظم شریکساختن معلومات عامه ،مانند روزنامهها ،تابلوی اعالنات و
گفتگوهای منظم مردم قریه با مقامات شاروالی؛
انواع معلوماتی که دانستن آن برای مردم ،در تشریک مساعی مؤثرتر با دولت ،مفید پنداشته
میشود:
 معلومات سازمانی شاروالی ،مانند تشکیل ،لیست منصوبین؛
 پالنها و برنامههای انکشاف اجتماعی و اقتصادی؛
 پروسههای تدارکاتی و معلومات تازه در مورد آن؛
 صورتحسابهای مالی ،مانند مقدار بودجه و موارد مصرف آن؛
 مقررات و دستورهای شاروالی و حکومت مرکزی؛
 اقدامات و تصامیم شوراهای اداری شاروالی و شوراهای شاروالی ،اعم از مسوده ها و
مصوبات.

233

پالیسی ادارات محلی افغانستان

نقش سکتور خصوصی در انکشاف اقتصادی شاروالی
موضوعات پالیسی
نقش سکتور خصوصی در "انکشاف پایدار از طریق اقتصاد بازار به رهبری سکتور خصوصی" در
سطح ملی به وضوح تعریف شده است .اما هنوز این موضوع ،آنگونه که در قانون اساسی مشخص
گردیده است ،در سطح محلی وضاحت ندارد .تا به حال ،کار سرمایهگذاری سکتور خصوصی در
بخشهای انرژی و مخابرات نتیجه مطلوب داده است .عالوه بر آن ،فعالً دولت در جستجوی
مشارکت بین بخش سکتور عامه و بخش سکتور خصوصی در عرصههای مهم فعالیتهای صنعتی
است .این فعالیتها به ترتیب عبارتاند از:
.7
.7
.3
.6

زیربناها ،مانند سرکها ،پلها ،آبیاری ،تولید برق و تکنالوجی معلوماتی و ارتباطات؛
پروژههای متوسط و بزرگ فرایندهای زراعتی و زراعت برای تجارت؛
بازاریابی برای صدور محصوالت افغانی؛
عرضه خدمات اساسی شاروالی.

در رابطه با نقش سکتور خصوصی در انکشاف اقتصاد محلی ،موضوعات مورد بحث ذیل شناسایی
گردیدهاند:
.7
.7
.3
.6

نقش سکتور خصوصی در انکشاف اقتصاد شاروالی واضح نیست.
هرچند توقع میرود که اقتصاد به طور روزافزون توسط سکتور خصوصی رهبری گردد؛
اما میکانیزمهای نهادی و حقوقی برای عملی شدن این موضوع وجود ندارد.
محیط نهادی فعلی قادر به تشویق سکتور خصوصی برای سهیمشدن در عرصۀ انکشاف
اقتصادی شاروالیها نیست؛ سرمایهگذاران فعال ،فقدان پالیسیهای واضح و کمبود ظرفیت
شاروالیها را به حیث عوامل عمدۀ این نارسایی عنوان میکنند.
ساختارها و میکانیزمهای الزم جهت اشتراک عامه و مشارکت دوجانبه موجود نیست.

مقاصد پالیسی
مقاصد پالیسی عبارتاند از:
.7
.7
.3
.6
.7

تسریع انکشاف اقتصادی محلی ،مخصوصا ً در شاروالیها؛
بهبود شفافیت و حسابدهی در سطح ادارات محلی؛
توسعه و بهبود کیفیت عرضۀ خدمات عامه؛
افزایش مؤثریت و کارآیی ادارۀ شاروالی با استفاده از تجارب موفق سکتور خصوصی،
حفظ منابع محدود سکتور عامه و استفادۀ درست از آنها.

طرحهای پیشنهادی پالیسی
اهداف پالیسی
 .7نقش سکتور خصوصی در رابطه با انکشاف اقتصادی شاروالی به وضوح تعریف گردد.
 .7یک چارچوب منظم قانونی پاداش برای تشویق سرمایهگذاری خصوصی ایجاد شود.
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.3
.6
.7
.4
.6

بروکراسی ادارۀ شاروالی یا ظرفیت نهادی آن بر مبنای جذب سرمایههای خصوصی و
کاهش هزینۀ انجام امور تجاری استوار خواهد شد.
هر شاروالی تشویق خواهد گردید تا پالنهای اولویت سرمایهگذاری در شاروالی را طرح
نماید .طبق این پالنها ،سکتورهای مربوطه ،ملزم به حمایت از پالنهای انکشافی شاروالی
خواهند گردید.
تقویت تالشهای سرمایهگذاری شاروالیها باید متمرکز بر جذب سرمایهها برای صنایع
بزرگ ،متوسط و کوچک باشد که دارای توان حمایت و تکمیل فعالیتهای کنونی بوده و
روزنهها یا فرصتهای جدید اقتصادی را به روی مردم بگشایند.
ادارات شاروالی باید تشویق به اشاعه و تسهیل روابط منفعتی دوجانبه بین صنایع بزرگ ملی
و بین المللی با تشبثات کوچک محلی گردند.
شاروالیها جهت مشارکت مردم با سکتور خصوصی ،ساختارهای سازمانی را در داخل
حکومتداری شاروالی و اجتماعات محلی ایجاد خواهند کرد.

قوانین و مقررات تطبیقی مورد نظر
 نقش سکتور خصوصی در انکشاف اقتصاد شاروالی در برگیرندۀ مسایل ذیل خواهد بود:
 .7پالنگذاری شاروالی ،طرح پالیسی و تنفیذ و تطبیق فرامین جهت بهبود اقتصاد محلی؛
 .7اختصاص سرمایۀ خصوصی به اموری که تصور میشود بیشترین کمک را به انکشاف
اجتماعی و اقتصادی کنند.
 .3عرضۀ خدمات اساسی ،مانند صحت ،تعلیم و تربیه ،پروژههای اسکان جمعی ،مدیریت
جمعآوری و زبالهها و ضایعات و بازیافت آنها ،آموزش حرفوی و غیره؛
 .6عرضۀ خدمات زیربنایی شاروالی ،مانند برق و آبرسانی ،توقفگاههای سرویس ،مراکز
ورزشی و غیره.
چارچوب قانونی و تشویقی میتواند شامل موارد ذیل باشد:
.7
.7
.3
.6

تضمین عدم رقابت غیرعادالنه ادارۀ شاروالی با سکتور خصوصی؛
برخورد برابر و یکسان با تمام سرمایهگذاران خصوصی؛
پروژههای دارای اولویت سرمایهگذاری که ظرفیت تسریع انکشاف اقتصاد محلی را دارا
باشند؛
مشوق های مالی و غیر مالی محلی برای تشبثات بسیار کوچک ،کوچک و متوسط و همچنان
برای سکتورهای دارای اولویت.

ویژگیهای ادارۀ شاروالی و ظرفیت نهادی که بتواند سرمایۀ خصوصی را جذب و هرینۀ اجرای کار
را کاهش دهد:
.7
.7
.3
.6

تسهیل طرزالعملهای اخذ جواز تجارتی؛
خدمات تسهیلی برای سرمایهگذاران؛
عدم وضع مالیات غیر قانونی؛
ایجاد ظرفیت گفتگو و معامله با سرمایهگذاران خصوصی.
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پیشرفت در امور ادارۀ شاروالی
تطبیق طرح های پیشنهادی پالیسی نیاز به اقدامات استراتیژیک دارد .چارچوب جدید قانونی باید یک
مبنای حقوقی را برای اقدامات بیشتر فراهم سازد .میکانیزمهای نهادی و ساختارهای سازمانی باید در
داخل حکومت ،در بین مردم ،در سطح فراتر از شاروالیها و در داخل ساختار شاروالیها به وجود
آید.
وضع قوانین الزم
پیشنهاد میگردد تا ابزارهای قانونی الزم جهت پرنمودن خالءهای قانونی ،جلوگیری از عدم
همخوانی و کاپیکاری در مندرجات قوانین ایجاد گردد.
قانون شاروالیها
رهنمودهای الزم برای اداره و حکومتداری شاروالی باید برمبنای قانون شاروالیها طرح گردد .این
در حالی است که قانون شاروالیها خود ،یک قانون قدیمی و کهنه میباشد .با در نظرداشت این
موضوع ،باید قانون جدید شاروالیها وضع و جایگزین قانون فعلی گردد و این قانون جدید باید در
بردارندۀ تمام اصول بنیادی الزم برای شاروالیها بوده و انعطافپذیری الزم در راستای تأمین اعتبار
درازمدت این اصول داشته باشد .نکات مهمی که در این قانون باید درج گردند ،عبارتاند از:
 تعریف ،ماهیت و صنفبندی شاروالیها؛
 قدرت ،صالحیت ،وظایف ،مسئولیتها ،حسابدهی ،محدودیتها ،ساختار نهادی و مسئوالن
کلیدی شاروالیها:
 حاکمیت شاروالی ،مجالس اداری شاروالی ،شوراهای شاروالی؛
 شاروال ،معاون شاروال و مدیران شعبات آن.
 وظایف ،مسئولیتها ،حسابدهی و محدودیتهای شرکای شاروالیها:
 حکومت مرکزی :ادارات مربوطه مرکزی ،ادارۀ مستقل ارگانهای محلی؛
 مراجع دیگر محلی :والیات ،ولسوالیها ،و نواحی شاروالیها؛
 مردم :گذرها ،شوراها ،سکتور خصوصی ،جامعۀ مدنی و سکتورهای کلیدی دیگر.
 حاکمیت ،اداره و اصول عملیاتی:
 پالنگذاری و بودجه سازی انکشافی؛
 صالحیت مالی و انتقال پول بین ادارات دولتی؛
 اشتراک و همکاری مردم؛
 شفافیت ،حسابدهی و مبارزه با ارتشا و فساد؛
 روابط بین ادارات دولتی ،روابط بین شاروالیها و ادارات مربوطه آنها؛
 ساختارها  ،میکانیزمهای نهادی و منابع شاروالیها؛
 عرضۀ خدمات ،مالی و محاسباتی؛
 صالحیتهای قانونی و نهادی.
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در نتیجه ،قوانین و مقررات تطبیقی باید وضع شود تا رهمنودهای الزم را برای چگونگی تطبیق
احکام خاص و وضاحت بیشتر این قانون ارایه کند.
قانون شوراهای شاروالی
قانون شوراهای شاروالی بخشی از قانون شاروالی خواهد بود.
قانون انتخابات
مسودۀ این قانون در پارلمان است و تصویب فوری آن برای انتخاب شاروال و اعضای شوراهای
شاروالی از اهمیت استراتیژیک برخوردار است.

اقدامات استراتیژیک الزم
رهنمودهای کلی استراتیژیک
یک سلسله رهنمودهای استراتیژیک الزم باید توسط ادارات مختلف دولت در سطوح گوناگون
پیگیری گردد که به شرح ذیل است:
 ابتکارات حکومت مرکزی
.7
.7
.3
.6
.7
.4
.6
.8

کمیتۀ بازنگری حقوقی که پیشنویس قانون شاروالی و قوانین دیگر را برای پیشکش به
پارلمان ترتیب میدهد و قوانین و مقررات تطبیقی آن را نیز تهیه میکند.
کمیتۀ نظارت بر پالیسی ،که تکمیلشدن عملکرد استراتیژیک را در حمایت از چارچوب
پالیسی حاکمیت شاروالی بررسی و تدقیق میکند.
ایجاد سیستمهای معیاری عملیاتی ،طرزالعملها و رهنمودها که از جهت اقتصادی بودن،
شفافیت و حسابدهی کنترول شود.
مبارزه با ارتشاء و فساد در ادارات شاروالی؛
تهیۀ رهنمود برای روابط بین ادارات دولتی و شرکای دولتی و غیر دولتی آنها؛
ارتقای ظرفیت مسئوالن انتخابی و کارمندان انتصابی ملکی در راستای قادر ساختن آنان
برای کار در محیط کاری جدید؛
طرح رهنمودهای تطبیقی برای الگوهای سازمانی و قوای بشری جهت ایجاد ساختارها و
میکانیزمها برای اداره و تطبیق پالیسیهای جدید؛
ترغیب پارلمان جهت اولویت دادن به این امور تقنینی.

 ابتکارات پارلمانی و ادارات مستقل:
 .7فراهمآوردن چارچوب قانونی برای حاکمیت و ادارۀ شاروالی در اسرع وقت؛
 .7انفاذ قانون جدید شاروالیها و قانون شوراهای شاروالی .انفاذ این قوانین وضاحت و
رهنمودهای الزم را برای شاروالیها مهیا میسازد.
 .3بازنگری قوانین دیگر که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باالی شاروالیها تأثیر میگذارند تا
خالءها و موارد عدم تطابق آنها با قانون جدید شاروالیها شناسایی گردد.
 .6برگزاری انتخابات برای ایجاد شوراهای شاروالیها و انتخاب شاروالها
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نهادینهساختن چارچوب پالیسی حکومتداری شاروالی
برای نهادینه نمودن این چارچوب ،حاکمیت شاروالی نیاز به تطبیق فعالیتهای ذیل دارد:
.7
.7
.3
.6
.7

شورای شاروالی باید مبنای قانونی را برای سازمانها ،ساختارها ،میکانیزمها ،سیستمها و
طرزالعملهای مربوطه فراهم نماید.
حکومتداری شاروالی باید احکام ضروری اجرایی و پالیسیهای الزم را جهت اداره و
فعالیتهای شاروالی صادر نماید.
شورای اداری شاروالیها باید ،به طور منظم ،اجراآت را ارزیابی و بازنگری و بر اساس
آن پالنها و مدیریت را تجدید نظر نمایند.
ظرفیت و توانمندی مأمورین شاروالی در عرصۀ مدیریت و ادارۀ امور انکشافی باید تقویت
گردد.
اشتراک مردم باید نهادینه شود.

نظارت بر تطبیق پالیسی و ارزیابی آن
نظارت و ارزیابی یک گام عمده در تطبیق پالیسی است ،که می توان به کمک آن فعالیت ها و
پیشرفت کار را در مسیر اصلیاش حفظ کرد ،نتایج را گزارش داد ،ضرورتهای تغییر را شناسایی
و مؤثریت استراتیژی اصالحات را سنجش کرد.

سیستم مراقبت و ارزیابی شاروالیها
جمعآوری ارقام و معلومات ،تحلیل و ارائۀ گزارش در بارۀ محتویات تخنیکی و تطبیق پالیسی از
مشخصات سیستم مراقبت و ارزیابی میباشد ،که به طور کلی میتواند داری چهار جزء عمده باشد:
.7
.7
.3
.6

سیستم مدیریت معلومات مبنی بر شاخصهای هدفمند ،که هم متمرکز بر محتوا و هم بر
پروسه بوده باشد .یعنی یک سیستم مرکب از اهداف ،دستآوردهای متوقعه ،پیامدها ،نتایج،
تقسیم اوقات معین و غیره.
نظارت سهمداران برای پیگیری عکس العملهای کسانی که از اثر اقدامات اصالحی پالیسی
برنده یا بازنده میگردند.
مطالعات تشخیصی جهت بازنگری اصالحات تخنیکی پالیسی و دریافت راه حلها در برابر
مشکالتی که به عنوان یک مانع در برابر تطبیق پالیسی موجود است.
ارزیابی اثرات و پروسهها ،جهت تقویت استفاده از تجارب آموختهشده که به مرور زمان به
دست میآیند.

شیوۀ نظارت
از شیوههای نظارت ک ّمی (مانند نظر سنجی) و کیفی (مانند ارزیابی سریع ساحوی) میتوان در
جریان تطبیق پالیسی استفاده کرد .شاخصهای ک ّمی را میتوان از طریق تقسیم روند تطبیق پالیسی
به اهداف ربع وار و ساالنه بدست آورد.
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ولی چنین راهکاری ،زمانی معنادار میشود ،که با روشهای کیفی برای جمعآوری معلومات و
تحلیل آنها ،بتوان زمینۀ تحلیل عمیقتر روند پیشرفت پالیسی را فراهم کرد.
در سطح ملی میتوان یک کمیتۀ جانبی نظارت و ارزیابی را ،تحت کمیتۀ نظارت بر پالیسی ،ایجاد
کرد که در ترکیب آن شرکای عمدهای مانند همکاران تطبیقی و مراجع تصمیمگیرندۀ پالیسی شامل
باشند تا نهتنها بر روند مراقبت و ارزیابی نظارت داشته باشند ،بلکه در عین زمان نتایج به دستآمده
را جهت بهبود پالیسیهای آینده مورد استفاده قرار دهند.
مسایل و موضوعات مشترک پالیسی
جنسیت (جندر)
حکومت ،یک بار دیگر ،از ارادۀ خود بر پایبندی بر اجرای مکلفیتهای خویش در بخش جنسیت
(جندر) مطابق به احکام قانون اساسی ،کنوانسیون های بینالمللی که افغانستان به آنها ملحق گردیده،
به شمول کنوانسیون محو تمام انواع خشونت علیه زنان ) ،(CEDAWاستراتیژی انکشاف ملی
افغانستان ) ،(ANDSبرنامۀ کاری ملی برای زنان افغانستان ) ،(NAPWAهمچنین قرارداد
افغانستان و اهداف انکشافی هزارۀ سوم افغانستان ) (MDGsاطمینان میدهد.
هدف غایی حکومت افغانستان همانا تحقق تساوی جنسیتی میباشد؛ وضعیتی که در آن زنان و مردان
به صورت کامل از حقوق خویش بهرهمند باشند ،در عرصههای انکشافی به صورت مساوی
همکاری نمایند و از فواید آن مستفید گردند و از پیگیری آنچه برای داشتن یک زندگی کامل و
رضایتبخش مناسب ،پسندیده و الزم پنداشته میشود ،محروم نگردند .جهت نیل به هدف تأمین
عدالت جنسیتی ،تمام ارگانهای حکومتی به بذل مساعی در عرصۀ عدالت جنسیتی ،به شمول طرح
پالیسیها ،استراتیژیها ،بودجهها و برنامههای درخور عدالت جنسیتی ،اقدام و آنها را تطبیق خواهند
نمود .حصول اطمینان از تحقق عدالت جنسیتی وجیبۀ مشترک ارگانهای دولتی در سطوح ملی و
محلی میباشد .طوری که در استراتیژی انکشاف ملی تذکر یافته ،تمام ارگانهای دولتی محیط کاری
را طوری عیار خواهند ساخت که:
 )7حامی روابط مساوی میان زنان و مردان باشد؛
 )7ساختارهای مناسب داخلی برای تأمین عدالت جنسیتی را به میان خواهند آورد؛
 )3از شوراهای زنان پشتیبانی خواهند نمود؛
از آنجایی که تمام ادارات دولتی باید موضوع جنسیت را در کارهای خود در نظر بگیرند ،ریاست
مستقل ارگانهای محلی اطمینان حاصل خواهد نمود که والیها ،به حیث رؤسای شوراهای انکشاف
والیتی و آمرین اجرایی والیات ،مراقب خواهند بود تا موضوعات جنسیت در پالنهای انکشاف
والیتی و در تمام امور مربوط به ادارات والیتی ،ولسوالیها و قریهجات مد نظر گرفته شود.
شوراهای والیتی در والیات مربوطۀ شان مسئول نظارت بر اجراآت دولت در امور مربوط به
جنسیت خواهند بود .این معلومات در اختیار ریاست مستقل ارگانهای محلی ،ریاست عمومی
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احصائیۀ مرکزی و وزارتهای مربوطه قرار داده خواهد شد تا از پیشرفتی که در راستای نیل به
اهداف جنسیت (جندر) صورت میگیرد مطلع باشند.
به منظور نظارت بر وضعیت عدالت جنسیتی و اینکه چه پیشرفتهایی در راستای ایجاد اوضاع
مساعد برای تأمین عدالت جنسیتی صورت گرفته ،ادارات مربوطۀ والیتی و ریاست عمومی احصائیۀ
مرکزی ملزم به جمعآوری اطالعات تفکیک شده بر اساس جنسیت خواهند بود .وزارتها باید حین
طرح پالنهای خود از این گونه معلومات استفاده کنند.
 پالیسی ادارات محلی از حصول این معیارها در چارچوب استراتیژیها و پالیسیهای
فوقالذکر پشتیبانی کامل میکند؛
 تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان:
 عدم تساوی جنسیتی را در تمام سطوح تحصیلی تا سال  7171از بین ببرد؛ ناهمگونیهای جنسیتی در عرصههای اقتصادی را تا سال  7171کاهش دهد؛ طبقۀ اناث در نهادهای انتخابی و انتصابی حکومت را در تمام سطوح تا سال  7171تا 31فیصد افزایش دهد؛
 تفاوت جنسیتی در دسترسی به عدالت را تا سال  7175کاهش داده و تا سال  7171کامال ًمحو نماید؛
 بین سالهای  7117تا  7175نسبت مرگ و میر مادران را تا  51فیصد کاهش دهد و سطح
مرگومیر مادران را از سال  7113تا سال  7171به  75فیصد دیگر نیز کاهش دهد.
طوری که در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تذکر رفته است:
تا ماه جدی سال (7386پایان سال  )7171پالن کاری برای زنان افغانستان به صورت کامل تطبیق
خواهد شد .در راستای اهداف انکشافی هزارۀ سوم ،اشتراک زنان در تمام ادارات حکومتداری
محلی ،به شمول پستهای انتخابی و انتصابی و خدمات ملکی ،با اختصاص دادن کرسیهای مشخص
از طریق تصویب قانون تبعیض مثبت برای زنان تقویت خواهد شد.

طوری که در معاهدۀ افغانستان تذکر رفته است:
 تا پایان سال 7171(7386میالدی) ،برنامۀ کاری ملی برای زنان افغانستان ،به طور کامل،
تطبیق خواهد گردید .در راستای دستیابی به اهداف انکشافی هزارۀ سوم ،شرکت زنان در
تمام ادارات حکومتی -به شمول ادارات انتخابی و انتصابی سکتور خدمات ملکی -افزایش
خواهد یافت.
 تا پایان سال 7171(7386میالدی) ،در راستای برآورده شدن اهداف انکشافی هزارۀ سوم،
شمولیت خالص در مکاتب ابتدایی برای دختران و پسران ،به ترتیب ،حداقل  61فیصد و 65
فیصد خواهد بود .یک نصاب تعلیمی جدید در تمام مکاتب متوسطه مورد استفاده قرار خواهد
گرفت .تعداد آموزگاران زن به  51فیصد افزایش خواهد یافت و  61فیصد آموزگاران
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افغانستان امتحان سویه را سپری خواهند کرد .یک شیوۀ خاص برای ارزیابی درجه پیشرفت
یادگیری ،مانند امتحان ملی برای شاگردان ،ایجاد خواهد گردید.
 تا پایان سال  7171(7386میالدی) ،تعداد شاگردان پوهنتون به  7113111تن خواهد رسید،
که حداقل  35فیصد آن شاگردان اناث خواهند بود .نصاب تعلیمی پوهنتونهای دولتی -با در
نظرداشت نیازمندی های انکشافی کشور و انکشاف سکتور خصوصی -مورد تجدید قرار
خواهد گرفت.
 مطالعه در بارۀ منابع بشری تا پایان سال  7116(7385میالدی) تکمیل خواهد گردید و به
تعداد  7518111مرد و زن با استفاده از امکانات سکتورهای حکومتی و خصوصی تا پایان
سال  7171(7386میالدی) در بخش مهارت های مسلکی آموزش خواهند دید.
 تا پایان سال  7171(7386میالدی) ،در راستای برآورده شدن اهداف انکشافی هزارسالۀ
افغانستان ،مجموعۀ خدمات اساسی صحی انکشاف خواهد یافت تا حداقل نود فیصد نفوس را
احتوا نماید .مرگومیر مادران پانزده فیصد کاهش خواهد یافت و تمام کودکان کمتر از پنج
سال از طریق واکسین در مقابل امراض مصونیت حاصل خواهند کرد و میزان تلفات بیست
فیصد کاهش خواهد یافت.
استراتیژیها و پالنهای وزارتها ،به خصوص پالیسیهای تفویضیشان ،به هدف رسیدن به
معیارهای متذکره تدوین خواهند گردید.
برنامۀ کاری ملی برای زنان افغانستان هستۀ مرکزی پالیسیها و استراتیژیهای حکومت را تشکیل
میدهد .این پالیسی حکومتداری محلی از تطبیق برنامۀ کاری ملی برای زنان افغانستان به صورت
کامل حمایت میکند.
همانطور که در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تعهد شده است ،دولت ،قانون برابری زنان و
تبعیض مثبت برای زنان را طرح خواهد نمود و ،بر مبنای آن ،در تمام ادارات دولتی (به شمول
نهادهای انتخابی ،انتصابی و خدمات ملکی) برای آنها فیصدی معینی از کرسیها را اختصاص
خواهد داد.
به همین ترتیب ،ادارات محلی پالیسی تبعیض مثبت برای زنان را تطبیق خواهند کرد .آن بخشی از
مندرجات این پالیسی که مربوط به خدمات ملکی محلی میگردد ،توسط کمیسیون مستقل اصالحات
اداری و خدمات ملکی تصویب و در تمام مراجع محلی عملی خواهد گردید .همچنین این پالیسی در
نهادهای نمایندگیکننده ،مانند شوراهای محلی نیز ،به ترتیب ذیل تطبیق خواهد گردید.
فیصدی کرسیهای اختصاصیافته برای زنان
شورا های منتخب
شورای والیتی

 25فیصد

شورای ولسوالی

 25فیصد ( درصورت عدم رقابت زنان،
کرسیها برای آنها حفظ نخواهند شد)
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شورای قریه

هیچ

شورای شاروالی

 25فیصد

در طی اولین دور بازنگری عمده و اساسی پالیسی ،که قرار است در سال  7367هجری خورشیدی،
( 7173میالدی) صورت گیرد ،حکومت موضوع ریزرف نمودن فیصدی خاصی از کرسی ها را در
شورای قریه برای زنان مورد غور قرار خواهد داد.

تصویب و عملی ساختن یک استراتیژی جامع رهبری و رشد ظرفیتها برای زنان
حکومت ،تحت رهبری وزارت امور زنان و کمیسیون خدمات ملکی ،یک استراتیژی جامع را برای
رهبری و رشد ظرفیتهای زنان طرح ،تصویب و تطبیق خواهد نمود ،که حاوی تدابیر مشخص
برای به وجودآوردن ظرفیت رهبری در زنان و تشویق آنها جهت مشارکت در حیات عامه خواهد
بود .استراتیژی متذکره مشتمل بر اجزای ذیل خواهد بود:








ایجاد یک نهاد مسئول رهبری زنان :یک گروپ کاری با سویۀ عالی ،چند سکتوری و چندین
جوانب ذیدخل ،تحت اثر کابینه و مقام ریاست جمهوری ایجاد خواهد گردید .گروپ کاری
متذکره از رهبری زنان دفاع و حسابدهی اداری را تطبیق نموده و نیز از عملی شدن
پالیسی تبعیض مثبت برای زنان و سایر اقدامات الزم برای ارتقای رهبری زنان و مشارکت
آنها در حکومتداری در سطح مرکز و والیات نظارت خواهد نمود .عالوه بر آن ،مرجع
متذکره به شکایات مبنی بر اعمال تبعیض علیه زنانی که در دولت کار می کنند و در تالش
دریافت وظیفه در ادارات دولتی می باشند ،نیز ،رسیدگی خواهد نمود.
پالیسی تبعیض مثبت :طوری که در فوق تذکر رفت ،اقدامات مشخص کوتاهمدت و
درازمدت ،جهت مشارکت و رهبری زنان در سطوح والیتی ،ولسوالی ،قریه ها و شاروالی
ها اتخاذ خواهد شد .قانون مربوط به اقدام تبعیض مثبت مبنی بر اختصاصدادن تعدادی از
کرسی ها برای زنان تصویب خواهد شد .اهداف موضوعه به حیث اهداف کوتاهمدت تلقی
خواهد گردید نه درازمدت .اقدام تبعیض مثبت برای زنان با اصالحات تحصیلی برای زنان،
که در سرتاسر کشور پیاده خواهد گردید ،پیوند داده خواهد شد.
پالنگذاری شخصیت کاری و پروگرام ارتقای ظرفیت :به منظور برنامهریزی برای رشد
شخصیت کاری زنان و افزایش ظرفیتهای آنها ،پروگرامهای والیتی ایجاد خواهند گردید.
در این برنامهها روی تقویت روحیه ،روشها و رویکردهای رهبری و تصمیمگیری مؤثر،
مذاکره و یافتن متحدین ،مدیریت و نظارت ،ادارۀ عامه ،ارتباطات و ایراد بیانیهها در محضر
عام ،تحلیل و تفکر استراتیژیک ،تمرکز بیشتر صورت خواهد گرفت .برای زنانی که با
کمیتههای انکشاف والیتی کار میکنند نیز برنامههای خاص ،با هدف رشد ظرفیتها ،طرح
و تطبیق خواهد گردید .هر چند برای یافتن یک مرجع مناسب به عنوان مرکز اداری این
ابتکار ،بحث بیشتر الزم است ،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و وزارت
امور زنان این برنامه را برای پالن ،نهایی خواهند ساخت.
سازماندهی و ایجاد همبستگی :شبکه های مسلکی و مشورتی زنان و همچنین ابتکارات
بیناالداری ،که هدف آن ایجاد همبستگی میان زنان و همکاری های مفید آنها با مردان باشد،
مورد پشتیبانی قرار خواهند گرفت .همچنین از کسانی که به سازماندهی این گونه شبکهها یا
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سازمانهایی همت میگمارند نیز حمایت خواهد شد .توجه خاص به ایجاد همبستگی میان
زنان در دهات ،زنانی که عضویت پارلمان کشور را دارند و زنانی که در چوکات دولت
ایفای وظیفه میکنند ،مبذول خواهد گردید .مراکز ویژه ای برای اجتماع و گردهمآیی زنان و
نیز در راستای تبادل افکار و آراء آنها پیرامون موضوعات مهم ،ایجاد خواهد گردید .وزرات
امور زنان و ریاستهای سکتوری آن اقدام به تأسیس انجمنهای خاص برای اعضای زن
شورای والیتی ،شورای ولسوالی و کارمندان خدمات ملکی خواهند نمود.
آگاهی از موضوعات مربوط به جنسیت (جندر) :دورههای آموزشی الزم جهت افزایش آگاهی
از موضوعات جنسیت به صوورت اجباری برای مقامات تصمیمگیرنده ،پالیسیسازان،
قانونسازان ،پالنسازان و آمرین پروگرامها ،احصائیهگیران و سایر مقامات کلیدی در سطح
ملی و محلی حکومت ،همچنین ،در ارگانهای قضایی و تنفیذ قانون دایر خواهد گردید.
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی مکلف خواهد بود تا از تدویر چنین
دورههای آموزشی برای مأمورین ملکی در سراسر کشور اطمینان دهد .همچنین ادارۀ
مستقل ارگانهای محلی نیز از راهاندازی اینگونه برنامههای آموزشی برای مقامات تحت
نظارت آن اعم از والیها ،ولسوالها و شوراهای منتخب اطمینان خواهد داد.
سیستمهای مراقبت و حمایت از خانواده :سیستمهای مراقبت از خانواده برای حمایت از زنان
و مردان کارمند ،به شمول کودکستانها یا مراکز مراقبت روزانه برای اطفال زیر سن
مکتب ،برنامههای بعد از مکتب ،سهولت ترانسپورت ،تدابیرانعطاف پذیر در خصوص تنظیم
اوقات کاری و خدمات مشورتی پیرامون حفظ تعادل میان وظیفه و زندگی آنان فراهم آورده
خواهد شد .این مسایل با پالن دولت ،مبنی بر ایجاد یک دستگاه مرکزی حکومت با موقعیت
مرکزی ،مطابقت دارد که دفاتر دولتی در آن جمع گردیده و برای مردم دسترسی به آن
سهلتر خواهد بود.
حسابدهی :مطابق به اهداف این سکتور ،سیستمهای حسابدهی و مجازات و پاداش برای
مراجع و ارگانهای ذیربط ایجاد خواهد گردید .تمام وزارتهای مربوطه و دفاتر والیتی آنها
مسوؤلیت خواهند داشت تا در راستای تأمین تساوی جنسیتی اقدامات جدی به عمل آورند.
شوراهای والیتی از طریق سیستمهای ارزیابی کارکرد ،اطمینان حاصل خواهد کرد که
ریاست های سکتوری در راستای تساوی هرچه بیشتر بین زنان و مردان ،اقدامات الزم را
اتخاذ و تطبیق خواهند نمود.
نظارت :یک ساختار پیگیریکنندۀ شخصیت کاری زنان و یک مخزن اطالعات یا دیتابیس،
جهت نظارت بر توازن جنسیتی در عرصههای دسترسی به فرصتهای رشد ظرفیت،
خدمات ،ترفیع و گزارشهای ساالنه در مورد وضعیت رهبری توسط زنان و مشارکت آنها
در تمام شئون زندگی ،بنیانگذاری خواهد گردید .حکومت ،بر حسب لزوم ،از اقدامات خود
مبنی بر عملیساختن مواد کنوانسیونهایی که به آن ملحق گردیده است ،به خصوص
کنوانسیون محو تمام انواع خشونت علیه زنان ،گزارش خواهد داد .کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی با همکاری وزارت امور زنان و دفاتر والیتی آن ،برای
حصول این منظور ،همکاری خواهند نمود.
تعلیمات مدنی :کورسهای تعلیمات مدنی برای زنان و دختران در سرتاسر کشور دایر خواهد
گردید .فرصتهای سهمگیری در برنامههای آموزشی و سمینارها برای زنان فراهم خواهد
گردید تا مهارتهای آنها در مشارکت اجتماعی و رهبری افزایش یابد .عالوه براین ،مضمون
تعلیمات مدنی در نصاب تعلیمی مکاتب و پوهنتونها نیز شامل خواهد شد .وزارت معارف،
وزارت تحصیالت عالی ،وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات
ملکی از عملیساختن برنامۀ تعلیمات مدنی اطمینان خواهند داد.
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افزایش فرصتها و میکانیزمها برای رهبری توسط زنان و مشارکت اجتماعی آنها
استخدام و به کارگماشتن تعداد بیشتر استادان و کارمندان صحی از طبقۀ اناث ،یک نقطۀ آغاز خواهد
بود ،که این تعامل در سایر بخش ها به شمول سکتور زراعت ،کار و امور اجتماعی که عادتا ً
کارمندان ساحوی استخدام میکنند ،گسترش خواهد یافت.
مشارکت جوانان
همان گونه که در استراتیژی انکشاف ملی تذکر رفته است« ،تا ختم سال  ،7386میکانیزمهای معینی
برای تأمین مشارکت جوانان در حکومتداری محلی ،والیتی و ملی فراهم خواهد گردید».
این پالیسی مستلزم یک سلسله فعالیتهایی میباشد که حکومت باید آن را در جهت تأمین مشارکت
جوانان در حکومتداری محلی و شاروالی انجام دهد.
برای ترویج مشارکت جوانان در حکومتداری محلی ،نیازمندیهای سنی قرار ذیل تعیین خواهد
گردید:

مقام

حد اقل سن

عضویت در شورای والیتی

77

عضویت در شورای ولسوالی

77

عضویت در شورای قریه

77

عضویت در شورای شاروالی

77

شاروال

31

این امر به جوانان فرصت خواهد داد تا با ایفای وظیفه ،به حیث مقامات منتخب در مراجع محلی ،به
صورت فعاالنه در حکومتداری سهیم شده و در روندهای تصمیمگیری حکومت مستقیما ً دخیل باشند.
به منظور حصول اطمینان از مشارکت جوانان در حکومتداری محلی ،اقدامات ذیل به عمل خواهد
آمد:
 مکاتب ،کالجها و پوهنتونها جوانان را برای مشارکت در حکومتداری آماده خواهند ساخت
و موضوعات شهروندی در نصاب آموزشی این مؤسسات تحصیالت عالی گنجانیده خواهد
شد.
 مراجع حکومتداری محلی در والیات ،ولسوالیها ،شاروالیها و قریهها «شوراهای
جوانان» و «انجمن های جوانان» را در راستای بحث روی موضوعات مورد عالقه و
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اتخاذ تصمیم ،ایجاد خواهد نمود .نهادهای حکومتداری محلی و شهری از طریق این انجمن
ها و شوراها با جوانترین اعضای جامعه ،به صوورت منظم و دورهای ،گفتگو خواهند نمود.
جوانان میتوانند ،از طریق همین شوراها ،مراکز جوانان را تأسیس کنند و در آن به طرح و
تطبیق پروژهها بپردازند.
ارگانهای محلی پروژههایی را که مشارکت جوانان در حکومتداری محلی و شهری را
تقویت میکند ،حمایت مالی خواهند نمود.
مقامات والیتی ،ولسوالیها ،قریهجات و شاروالیها جوانان و شوراها و انجمنهای آنها را در
طرح و تدوین پالنهای انکشافی محلی دخیل خواهند ساخت.
مقامات والیتی ،ولسوالیها ،قریهها و شاروالیها زمینۀ گفتوگو میان جوانان و مقامات
دولتی را ،در تمام سطوح ،پیرامون مسایل مربوط به جوانان ،مانند معارف ،مسکن ،محیط
زیست ،کاریابی ،صحت ،مبارزه با مواد مخدر ،تشویق خواهند نمود و از ازدواج دختران
زیر سن قانونی جلوگیری به عمل خواهند آورد.
مقامات والیتی ،ولسوالیها ،قریهجات و شاروالیها در جهت اشتغالزایی برای جوانان
تالش خواهند ورزید .کسب مهارتهای مسلکی یکی از مهمترین ابزار کاهش بیکاری نسل
جوان میباشد .مقامات والیتی ،ولسوالیها ،قریهجات و شاروالیها جوانان را به شرکت در
کورسهایی که مهارتهای مورد نیاز و مقضای روز را در آن فراگرفته بتوانند ،تشویق
خواهند نمود.

مشارکت جامعۀ مدنی و رسانهها در حکومتداری محلی
ارگانهای محلی ما پایبند حکومتداری دموکراتیک خواهند بود ،و در خصوص مسایل مربوط به
منافع عامه مباحثات علنی را خواهند پذیرفت ،و انتقاد از مقامات را تحمل خواهند کرد .رسانهها و
جامعۀ مدنی برای تحقیقات باز خواهند بود .ارگانهای محلی به اولویتها و ارجحیتهای بیان شده از
جانب مردم توجه خواهند نمود.
ارگانهای محلی مشارکت جامعۀ مدنی را به صورت کامل تسهیل خواهند نمود .به صورت دقیقتر،
ارگانهای محلی به موارد ذیل اجازه داده و آن را ترویج خواهند نمود:





شریک نمودن معلومات :ارگانهای محلی معلومات مربوط به بودجه و عرضۀ خدمات عامه
را در دسترس عامۀ مردم قرار خواهند داد.
مشوره :ارگانهای محلی از طریق مشورت با شوراها ،جلسات ،جرگهها ،نهادهای جامعۀ
مدنی و مؤسسات غیردولتی در مورد اولویتهای شهروندان ،معلومات الزم را جمعآوری
نموده و در تصامیم مربوط به مسایل شهروندان ،آنها را مدنظر قرار خواهند داد.
تصمیمگیری مشترک :شهروندان نهتنها در رابطه به نیازمندیها و اولویتهای خود
معلومات الزم را ارائه میدهند ،بلکه در عرصۀ تصمیمگیری واقعی نیز فعاالنه سهیم
میباشند.
آغاز و کنترول روند توسط مردم :شهروندان باالی تمام روند طرح ،تدارک بودجه و تطبیق
پروژهها کنترول مستقیم دارند .چنانچه در پروژههای همبستگی ملی و سایر پروژههای
انکشافی که توسط مردم تطبیق میگردند ،این امر دیده میشود.
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میکانیزمهای مشارکت نهادهای جامعۀ مدنی
 .7ادارات محلی برنامههایی را طرح خواهند کرد که در آن ساختارهای محلی از صالحیت
واقعی در مصرف هزینههای انکشافی برخوردار خواهند بود (مانند شوراهای انکشافی
قریه) .همچنین این ادارات با همکاری جامعۀ مدنی ،خدمات و پروژهها برای استفادۀ
اجتماعات محلی را به طور مشترک طرح خواهند نمود .ارگانهای محلی نهادهای جامعۀ
مدنی را در طرح و تطبیق برنامههای خویش دخیل خواهند نمود.
 .7مقامات والیتی ،ولسوالیها ،قریهجات و شاروالیها جامعۀ مدنی را در نظارت بر اجراآت
حکومت محلی دخیل خواهند ساخت .بدین منظور شوراهای منتخب والیات ،ولسوالیها،
شاروالیها و قریه ها با نهادهای جامعۀ مدنی رابطه برقرار خواهند نمود .بر اساس قانون،
به مردم حق تفتیش و بررسی اجتماعی از کارکرد ادارات محلی داده خواهد شد.
 .3در حال حاضر ،نهادهای رسمی و غیر رسمی حکومتداری با هم ارتباط دارند و در آینده
ارگانهای محلی ما ،در همه سطوح ،این روابط را از طریق مشاورت با نهادهای
غیررسمی حکومتداری حفظ خواهند نمود.
 .4حکومت شیوۀ برنامهریزی و بودجهسازی اشتراکی را در والیات ،ولسوالیها ،شاروالیها
و قریهجات معرفی خواهد نمود .این امر به شهروندان فرصت خواهد داد تا در مورد
کارکردهای حکومت معلومات به دست آورده و روی تخصیصدهی منابع عامه فکر ،بحث
و اعمال نفوذ نمایند.
 .5این نهادها زمینۀ سایر اقدامات حسابگیری اجتماعی نظیر پیگیری مصارف عامه ،تفتیش
اجتماعی و کارتهای ارزیابی اجتماعی را فراهم خواهد نمود .شفافیت و حسابدهی ،که در
اثر بودجهسازی اشتراکی به وجود میآید ،به ادارات محلی در زمینۀ کاهش بیکفایتی و
فساد کمک شایانی خواهد نمود .ادارات محلی ،برای اقشار محروم و به حاشیهراندهشده این
فرصت را فراهم خواهند آورد تا بتوانند صدای خود را به گوش مسئوالن رسانیده و بر
اتخاذ تصامیم تأثیر بگذارند.
 .6ارگانهای محلی ،انجمنهای مسلکی را ترویج و با ایشان در خصوص موضوعات مورد
عالقه مشوره خواهند نمود.
 .6ارگانهای محلی از دخیلساختن نهادهای جامعۀ مدنی ،که شهروندان را از مسئولیتهای
مالیاتیشان آگاه میسازند ،پشتیبانی خواهند کرد.
 .8حکومت با مشورۀ جوامع محلی نقشهبرداری سیاسی و اداری کشور را با واحد قراردادن
قریهجات و گذرها انجام خواهد داد و این نقشههای سیاسی و اداری را برای استفاده در
امور انتخابات ،پالنگذاری اقتصادی و اجتماعی و تطبیق پالیسیهای حکومتداری محلی
در دسترس قرار خواهد داد.
 .6در استراتیژی سکتور حکومتداری ،اصالحات ادارۀ عامه ،حقوق بشر و استراتیژی
انکشاف ملی افغانستان تعهد گردیده است که ثبت اراضی با همکاری مردم در تمام
واحدهای اداری صورت گیرد و بر اساس آن باید ثبت قبالهجات تا جدی سال  7386آغاز
شود .حکومت از طریق مشوره با شوراهای شهروندان حدود علفچرها ،جنگالت و
زمینهای شخصی زراعتی و نیز حدود قریههای فرعی در قریههای بزرگ را تعیین خواهد
نمود.
زمانی که منابع طبیعی توسط میکانیزمهای محلی و با حمایت حکومتهای مشروع
.71
محلی مدیریت شوند ،می توانند تأثیرات قابل مالحظهای باالی رشد و انکشاف دوامدار و
کاهش فقر داشته باشند .هر نوع مداخالت مربوط به مدیریت منابع طبیعی بر بنیاد مشورت
های همهجانبه با جوامع محلی (که شامل گروههای حاشیهای ،مانند شبانان و گروههای بومی
نیز میشود) و با در نظرداشت ارزشهای محلی صورت خواهد گرفت .این اقدامات یک
بخش مهم را در روند پایدار فقرزدایی تشکیل میدهد ،زیرا افزایش محصوالت به صورت
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مستقیم سبب افزایش معیشت ،مصونیت غذایی و مشارکت در بازار میگردد .استفاده از
محیط طوری صورت خواهد گرفت که متضمن بقاپذیری محلی ،پاسخدهی به نیازهای مردم
فقیر و در مطابقت با ارزشها و فرهنگ محل باشد .ارگانهای محلی و جامعۀ مدنی
(گروپهای استفادهکنندگان ،مجامع تولیدی و غیره) در اتخاذ تصامیم و مدیریت منابع
طبیعی قابل تجدید ،نقش برجستهای ایفا خواهند کرد .ارگانهای محلی طرزالعملها و
میکانیزمهایی را ترویج خواهند نمود که به حقوق و منافع تمام طرفهای ذیعالقه ،به
شمول حق اشتراک در تصمیمگیری پیرامون موضوعات محیط زیست ،احترام قایل باشند.
میکانیزم رسیدگی به شکایات مردم :ارگانهای محلی در مقابل مردم مسئول خواهند
.77
بود .آنها مسئولیتهای خود را به ترتیب ذیل انجام خواهند داد:
 اخذ مشورهها و نظریات استفادهکنندگان به صوورت منظم و دوامدار ،به شمول
مشارکت متداوم استفادهکنندگان؛
 اتخاذ معیارها و خدمات قابل اندازهگیری و پذیرفتهشده؛
 فراهمنمودن معلومات کافی و واضح برای استفادهکنندگان خدمات،
 رسیدگی به شکایات.
این نهادها ،تحت نظر شوراهای محلی مربوطه ،یک میکانیزم مؤثر رسیدگی به شکایات را طرح
خواهند نمود:






افزایش سطح رضایت استفادهکنندگان ،با ارائۀ خدمات و بهبود روابط بین استفادهکننده و
عرضهکننده،
شناسایی ،توسعه و حمایت از حقوق مشتریان به شمول حق تبصره و شکایت؛
برای حل و فصل شکایت مشتریان یک میکانیزم مؤثر ،عادالنه و قابل دسترس را فراهم
نماید.
به استفاده کنندگان راجع به روند رسیدگی به شکایات معلومات بدهد.
برای نظارت بر شکایات ،اجازه داده و برای بهبود کیفیت خدمات تالش نماید.

رسیدگی به شکایات میتواند زمینۀ ارائۀ نظریات را نسبت به ادارۀ مربوطه در بارۀ خدمات و کیفیت
آن فراهم آورد .و نیز نوعی میکانیزم استماع دوامدار را در ادارات به وجود میآورد که در غیر آن
ممکن نبود به وجود آید .میکانیزم رسیدگی به شکایات در ارگانهای محلی قابل دید ،قابل دسترس و
پاسخگو خواهد بود .مردم خواهند دانست که کجا و چگونه شکایت کنند و چگونه شکایات خویش را
درج نمایند .میکانیزم شکایت ،ساده و آسان خواهد بود .ارگانهای محلی تالش خواهند ورزید تا به
مردم این احساس را بدهند که شکایات نه تنها با خوشرویی پذیرفته میشود ،بلکه با جدیت نیز
پیگیری میگردد .به عبارت دیگر در اداره ،فرهنگ پاسخگویی وجود دارد .از نظریات مردم به
صوورت دوامدار برای بهبود این روند استفاده خواهد گردید .مسئوالن اجرایی ارگانهای محلی به
روند رسیدگی به شکایات متعهد بوده و موافقت خود را از طریق صادرنمودن هدایات به کارمندان و
با تبلیغات نشان خواهند داد .رویهمرفته مسئولیت شکایات بدوش رؤسا خواهد بود .این میکانیزم با
منابع کافی غنی خواهد گردید .روند رسیدگی به شکایات توان یافتن راه حل و عملیساختن آن را
خواهد داشت .شوراهای والیتی ،ولسوالی ،شاروالی و قریه در روند رسیدگی به شکایات نقش مهمی
را ایفا خواهند نمود.
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مبارزه با فساد
به منظور مبارزه با فساد در سطح محل ،اقدامات ذیل باید صورت گیرد:













حکومت قانون دسترسی به معلومات را وضع خواهد نمود .مادۀ  51قانون اساسی افغانستان
در این زمینه چنین صراحت دارد ...« :اتباع افغانستان حق دسترسی به اطالعات از ادارات
دولتی را در حدود احکام قانون دارا میباشند .این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت
عامه حدودی ندارد  »...دولت ،قانون حق دسترسی به معلومات را وضع خواهد نمود تا
مردم و جامعۀ مدنی از این حق قانونی خود مستفید شدهبتوانند .حق دسترسی به معلومات
دولتی یک حق اساسی بوده و شالودۀ روند حسابدهی را پیریزی میکند .قانون متذکره به
شهروندان حق خواهد داد تا در حدود احکام آن به معلومات موجود در دفاتر دولتی دسترسی
داشته باشند .دسترسی به معلومات دولتی زمینه را برای شفافیت و حسابدهی در کارکردهای
دولت مساعد میسازد .این قانون از حکومتداری خوب پشتیبانی خواهد نمود .این قانون
حاوی یک طرزالعمل ،معرفی مقامات دولتی مسئول برای پاسخگویی به تقاضای اخذ
معلومات از جانب مردم ،تعریف صالحیتهای مقامات دولت برای عدم افشای بعضی
معلومات مشخص دولتی و توضیح موارد مشخص محدودیتها در دسترسی به برخی
معلومات دولتی خواهد بود.
ارگان های محلی از طریق افزایش آگاهی در مورد فساد و پیامدهای آن ،همچنین ارزیابی
آسیبپذیری از فساد در ارگانهای محلی و تدابیر اتخاذشده جهت رفع نمودن این آسیب
پذیریها ،مشارکت سکتور عامه و خصوصی ،نهادهای جامعۀ مدنی ،رسانهها و جوامع را
تشویق خواهند نمود.
به رسانه ها و جامعۀ مدنی کمک خواهد شد تا از طریق فراهم نمودن جریان معلومات میان
دولت و مردم در سراسر کشور ،سطح آگاهی و معلومات مردم را در مورد فساد افزایش
دهند .حکومت میکانیزمهایی را ایجاد خواهد نمود ،تا با هماهنگی ساختارهای محلی ،سطح
آگاهی مردم بر ضد فساد بلند برده شود .حکومت برنامهریزیها ،اجراآت و میکانیزمهای
نظارتی را شفافتر ،اشتراکیتر و حسابدهتر خواهد ساخت.
ارگانهای محلی تحت نظارت شوراهای انتخابی میکانیزم های رسیدگی به شکایات عامه را
به حیث یک مرجع مواصلت شکایات علیه فساد ،ایجاد و تطبیق خواهند نمود.
ارگانهای محلی به منظور کاهش فساد و افزایش مؤثریت از سیستمهای کمپیوتری استفاده
خواهند کرد.
ً
حکومت قبال ترتیبات الزم و اقدامات مقتضی قانونی را برای حفاظت از کسانی که فساد
اداری را افشا میسازند ،به عمل آورده است.
حکومت سیستم حسابدهی به ملت را از طریق ایجاد یک سیستم تفتیش قوی ،به شمول تفتیش
داخلی و خارجی ،تقویت خواهد نمود .حکومت تفتیش داخلی در ارگانهای محلی را تقویت
خواهد بخشید تا هم تفتیش مالی و هم تفتیش اجرایی ،به مثابۀ ابزار مهم تأمین حسابدهی به
ملت ،انجام شده بتوانند.
به منظور تأمین مدیریت شفاف منابع عامه ،به گونهای که فرصتهای مخفیساختن فساد را
منتفی نماید ،حکومت سیستمهای مالی عامه را در ارگانهای محلی تقویت خواهد نمود .در
بخش مدیریت مصارف ارگانهای محلی ،حکومت سیستمهای کمپیوتری مدیریت مالی را به
والیات گسترش خواهد داد ،نرخ دقیق ،چارچوب زمانی و طرزالعمل برای خدمات کلیدی
حکومتی (مانند آب و برق) را به موقع و به صورت شفاف و قابل دسترس فراهم خواهد
ساخت و فعالیتهای تفتیش حسابات مالی را ،مطابق به معیارهای بینالمللی ،افزایش خواهد
داد.
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 حکومت یک سیستم تدارکات معیاری و منسجم را ،که در مطابقت با قانون تدارکات نیز قرار
داشته باشد ،تطبیق خواهد نمود .حکومت ظرفیت پرسونل محلی بخش تدارکات را ارتقا
خواهد بخشید.
 حکومت اسباب بازنگری عدلی -قضایی اقدامات اداری را در سطح محلی فراهم خواهد نمود.
 محافظت از کارمندان دولتی و شهروندانی که فساد را برمال یا نکوهش کنند.
افزایش سطح آگاهی مردم ،به شمول آگاهی بهتر از قانون ،یک عنصر مهم پیشگیری در امر مبارزه
با فساد بوده که باعث تقویت هرچه بیشتر اعتماد مردم نسبت به دولت میگردد .بهینهسازی واحدهای
کاری ،پیمایش عرضۀ خدمات عامه ،قرار دادن این معلومات در دسترس مردم و مشورۀ منظم با
مردم می تواند خدمات عامه را هرچه بیشتر قابل دسترس ساخته و زمینه را برای مشارکت وسیعتر
شهروندان در تصمیمگیریهای سیاسی مساعد سازد .در این راستا ،حکومت و ارگانهای محلی
گامهای ذیل را خواهند برداشت:
 وضع و تنفیذ قانون آزادی دسترسی به معلومات؛
 بهبود بخشیدن به قواعد تنظیمکنندۀ روابط میان مقامات دولتی و شهروندان ،و طرزالعملهای
مربوط به دسترسی به معلومات .این قواعد توضیح دهندۀ تدابیر ویژهای خواهد بود که در
صورت عدم پاسخدهی بهموقع و کامل به درخواست یک عارض ،به مرحلۀ اجرا گذاشته
خواهند شد.
 بلند بردن سطح آگاهی مردم راجع به حق اعتراض شهروندان.
در مورد چگونگی طی مراحل درخواستیهای شهروندان توسط مأمورین خدمات ملکی و
رسیدگی به درخواستها و شکایات شهروندان ،قانون وجود خواهد داشت.
جامعۀ مدنی در واقع یک شبکۀ فعال از استعدادهای گوناگون میباشد که هرگاه به صورت درست
متمرکز گردد ،میتواند نقش مهمی را به حیث دیدهبان کارکردهای حکومت در تأمین عدالت،
حسابدهی ،شفافیت و پاسخگویی ایفا نماید .نقش ارزندۀ جامعۀ مدنی در پرداختن به مسایل مربوط به
فساد و توانایی آن در استفاده از حقوق بشر برای مبارزه با فساد ،به عنوان مثال ،از طریق قوانین
دسترسی به معلومات ،مورد تشویق قرار داده خواهد شد .جامعۀ مدنی در نظارت بر مصارف عامه
در والیات (جایی که عرضۀ خدمات به شکل واقعی آن صورت میگیرد) نقش مهمی را بازی خواهد
نمود .مشارکت مؤثر شهروندان چیزی فراتر از مشورهدهی معنا میدهد .ریشهکنسازی فساد تغییر
رفتارها ،عادات و سلوک منفی را نیز در بر میگیرد .در جریان پروسۀ آموزشدهی و حساسسازی
عامه ،فرهنگ مبارزه با فساد و عدم پذیرش فساد به حیث یک شیوۀ زندگی نیز به آنها آموزش داده
خواهد شد.
جامعۀ مدنی و رسانههای جمعی ،هر دو ،در بلندبردن سطح آگاهی مردم دخیل خواهند بود .رسانهها
در اطالعرسانی به مردم نقش عمدهای را بازی میکنند .جامعۀ مدنی تشویق خواهد شد تا در کمپاین
مبارزه با فساد اشتراک نماید .به رسانهها اجازه داده خواهد شد تا در مورد قضایای فساد ،معلومات
بی طرفانه و عادالنه را به مردم برسانند .یک ارتباط قوی میان رخداد فساد و حدود آزادی رسانهها
وجود دارد .اگر قرار باشد که رسانهها مؤثر واقع گردند ،باید آزادی داشته باشند .ژورنالیزم مستقل
میتواند از طریق راهاندازی مباحثات عامه ،به نحوی که باعث تشدید رقابت های سیاسی و اقتصادی
گردد ،به حیث ابزار کنترولی فساد ،عمل نماید.
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اصالحات ادارات عامه
حکومتداری خوب و مهیاسازی یکسان خدمات عامۀ باکیفیت ،مستلزم ایجاد اصالح و تقویت
ادارات عامه در تمام سطوح میباشد .هدف حکومت عبارت است از ایجاد یک ادارۀ مؤثر ،حسابده،
و از نظر جنسیتی عادل در مرکز ،والیات ،ولسوالیها و شاروالیها که قادر به تأمین امنیت ،فراهم
نمودن یکسان خدمات اساسی اجتماعی و یک محیط مناسب برای رشد اقتصادی باشد.
وزارتهای سکتوری با همکاری کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به پیشرفتهای
بزرگ در راستای تطبیق اصالحات ادارۀ عامه در سطح محلی نائل گردیدهاند .شورای ملی قانون
خدمات ملکی را تصویب نموده است .حکومت ،قانون رتب و معاشات را تصویب نموده است .قانون
رتب و معاشات در برخی از وزارتها در سطح مرکز تطبیق گردیده است.
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در راستای تطبیق اصالحات ادارۀ عامه با ایجاد
دفاتر ساحوی ،کمیتههای تعیینات والیتی ،کمیتههای بررسی والیتی ،گروههای ارتقای ظرفیت والیتی
و کمیتههای همکاری والیتی ،گامهای سازنده و مؤثری را برداشته است .مراکز آموزشی خدمات
ملکی در  71والیت از  34والیت کشور تا کنون ایجاد گردیدهاند .در این مراکز تعداد  7671کارمند
خدمات ملکی رشتههای کمیپوتر ،زبان انگلیسی و مدیریت دورههای آموزشی را سپری نمودهاند.
دفاتر ساحوی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،به طور فعال ،در تطبیق اصالحات
ادارۀ عامه در سطح والیت و ولسوالی نظارت مینمایند .تطبیق اصالحات ادارۀ عامه در واحدهای
سومی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،وزارت زراعت ،مالداری و آبیاری ،وزارت داخله ،وزارت
مالیه و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جریان دارد .تطبیق اصالحات در سطح محلی نسبت
به تطبیق اصالحات در سطح ملی با در نظرداشت ظرفیت پایینتر ،منابع کمتر و فواصل بیشتر با
چالشهای بیشتری مواجه میباشند.
طبق استراتیژی حکومتداری ،اصالحات سکتور عامه و حقوق بشری استراتیژی انکشاف ملی
) (2008-2013نتایج متوقعۀ تطبیق این پالیسی در پیوند با اصالحات اداری در سطح محلی و
ارتقای ظرفیتها ،به قرار ذیل میباشند:








بهبود عرضۀ خدمات در سطح ملی و محلی؛
تا سال  7173اصالحات ادارۀ عامه در تمام وزارتها و ادارات دولتی در سطح ملی و
محلی به شمول شاروالی ها تطبیق خواهد شد.
تشکیالت تمام ادارات در راستای مطابقت با وظایف آنها اصالح خواهد شد.
خدمات ملکی در راستای بازتاب وظایف و مسئولیتهای اساسی و روندهای مدیریتی
اصالح خواهد شد.
رتبههای کارمندان ملکی تجدید نظر گردیده و کارمندان آن از طریق تعیینات مبتنی بر اصل
شایسته ساالری ،تقرر حاصل خواهند نمود.
اصالحات اداری به منظور همگونسازی ساختارها با وظایف و استخدام مبتنی بر اصل
شایستگی در تعدادی از وزارتها آغاز شده است .این روند در تمام وزارتها و دفاتر در
سطح ملی و محلی تطبیق خواهد گردید.
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی واحدهای کاری مشترک را در تمام
وزارتها و دفاتر تقویت خواهد نمود.
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کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی یک چارچوب قانونی جامع و حساس به
مسایل جنسیتی را ،به شمول مقررات مدیریت منابع بشری ،مقررات رتب و معاشات،
مقررات مربوط به تقاعد و تنقیص ،وضع خواهد نمود .حکومت چارچوب قانونی خدمات
ملکی را در وزارتهای ذیربط و در تمام ادارات مرکزی و محلی تطبیق خواهد کرد.
جهت تقویت کار کمیسیون اصالحات اداری ،استخدام مبتنی بر اصل شایستگی و ارزیابی
اجراآت در سکتور خدمات ملکی در تمام سطوح دولت اجرا خواهد گردید .ارزیابی اجراآت
مأمورین ملکی همهساله اجرا خواهد شد.
حکومت ظرفیتهای نهادی و اداری ادارات والیت ،ولسوالی و شاروالیها را در راستای
مدیریت عرضۀ خدمات اساسی از طریق اصالح تشکیالت سازمانی ،اصالح روندهای
مدیریتی و انکشاف مهارتها و دانش کارمندان خدمات ملکی ،افزایش خواهد داد .تمام
ادارات محلی دارای اهداف خدماتی تعریفشده خواهند بود .سیستمها ،پروسیجرها،
رهنمودهای تمام ادارات محلی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و منابع بشری
آموزشیافته و کادر آموزشیافته مجهز به اهداف خدماتی ،تعریف شده خواهد بود.
حکومت از طریق برنامۀ اصالحات ادارات عامه اطمینان حاصل خواهد نمود که هماهنگی
میان مقامات تصمیمگیرنده در دستگاه مرکزی دولت و ارگانهای محلی بهبود یافته است.
حکومت ساختار وزارتها را در کابل و والیات اصالح و طرزالعمل های اداری و
روندهای کاری را ساده خواهد ساخت .کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
در قسمت اصالحات ادارات محلی ،وزارتهای مربوطه را معاونت خواهد نمود .حکومت
در سطح ملی و محلی یک سکتور خدمات عامۀ مؤثر و از نظر مالی بقاپذیر را ایجاد و به
تدریج معاشات کمکی را ،که دونرها می پردازند ،قطع خواهد نمود .کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی قواعد و طرزالعملهای خدمات ملکی را تقویت خواهد
نمود که این کار شامل ترویج معیارهای عالی اخالقی و وضع تدابیر انضباطی در مقابل
فساد اداری و کارهای منافی اخالق خواهد بود .حکومت یک سیستم استخداماتی مبتنی بر
اصل شایستگی را به کار گرفته است ،که عدالت جنسیتی و تنوع قومی را تقویت میکند.
باالخره ،حکومت یک برنامۀ منسجم و جامع انکشاف مهارتها را برای مأمورین ملکی
موجود و جدید تطبیق خواهد نمود .وزارتها و ادرات دولتی ،به صوورت مستقیم،
مسئولیت ریفورم و ارتقای ظرفیتهای دفاتر مربوطۀ خویش را در سطح ملی و محلی به
عهده خواهد داشت .کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی نقش یک مرجع
تواندهنده ،تسهیلکننده و مدافع را خواهند داشت.
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی از طریق سازماندهی و ساختاربندی مجدد
ساختارهای حکومت به این نتایج دست خواهند یافت .گامهایی که باید در راستای کسب نتایج
متذکره برداشته شوند ،به قرار ذیل میباشد :دخ
 انکشاف سازمانی که بر بنیاد دیدگاه (دورنما) ،مأموریت ،استراتیژی و و وزارت /ادارهو وظایف عمدۀ آن استوار خواهد بود.
 سادهسازی روندهای کاری که باعث بهبود عرضۀ خدمات و کاهش فساد خواهد گردید. اصالح معاشات و رتب خدمات ملکی که در سطح ملی و محلی تطبیق خواهد گردید.سیستم جدید معاشات جایگزین سیستم کهنه معاشات خواهند گردید.
 ارزیابی کارکرد که بخشی از مدیریت منابع بشری را تشکیل می دهد .کمیسیون مستقلاصالحات اداری و خدمات ملکی فورمهها ،نمونهها و رهنمودهای ارزیابی اجراآت
کارمندان را تهیه نموده است .برای نهادینهساختن این روند ظرفیت وزارتها باید ارتقا
یابد.
 ایجاد دیپارتمنتهای مدیریت منابع بشری :دیپارتمنتهای مدیریت منابع بشریوزارتها روند اصالحات را به گونۀ مؤثر مدیریت خواهد نمود.
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 روند و طرزالعملهای استخدام :کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،ازطریق بورد تعیینات ،از استخدام افراد ،با رعایت اصل شایستگی ،اطمینان حاصل
خواهد نمود .هرچند کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی برای بهبود
روندها و طرزالعمل ها راه درازی را پیموده است ،ولی هنوز هم با چالش ارتقای
ظرفیت بورد تعیینات ،از نظر کمیت و کیفیت روند استخدام ،مواجه میباشد .بورد
تعیینات ،برای بهبود کمیت و کیفیت استخدام ،یک برنامۀ کاری را طرح و آن را تطبیق
خواهد نمود.

تعیینات رتبهها و بستهای  0تا 3
منظوری تقررات و انفصال بستها و رتبههای  5و  6کارمندان ملکی در سطح والیت ،بعد از
شناسایی و انتخاب توسط کمیتۀ بررسی تقرریهای والیت ،بر اساس اصل شایستهساالری و پروسۀ
تقرر رقابتی ،از صالحیتهای والی خواهد بود.
منظوری تقرر و انفصال بستهای  3و  4واحدهای دومی والیات از صالحیتهای وزارتهای
مربوطه میباشد .والیها صالحیت رد مقرریهایی را که به طور قانون مند ،براساس روند رقابت
آزاد و اصل شایستهساالری ،از سوی وزارتهای مربوطه صورت می گیرد ،ندارند و ،همچنان،
وزارتها خارج از روند رقابت آزاد کسی را در والیات مقرر کرده نمیتوانند.
منظوری تمام بستهای  ،6 ،6 ،5و  8به سطح والیت از صالحیت والی و بستهای  3و  4دفاتر
اداری والیت از صالحیتهای ادارۀ مستقل ارگانهای محلی میباشد.
منظوری تقررات و انفصال بستها و رتبههای  6تا  8کارمندان ملکی در سطح ولسوالی بعد از
شناسایی و انتخاب توسط کمیتۀ تقررات ولسوالی ،براساس اصل شایستهساالری و پروسۀ تقرر
رقابتی ،از صالحیتهای ولسوال خواهد بود.
 در ولسوالی تمام تعیینات مربوط به رتبههای  6تا  8بخش خدمات ملکی ،پس از شناسایی و
انتخاب توسط کمیته تعیینات ولسوالی ،بر اساس طرزالعملهای کارگماری مبتنی براصول
شایستهساالری و رقابت آزاد ،مورد تأیید ولسوال قرار میگیرد.
 یک واحد مدیریت تطبیق اصالحات در ریاست مستقل ارگانهای محلی تأسیس خواهد گردید.
واحد مدیریت تطبیق اصالحات در راستای رشد ظرفیتها به ریاست مستقل ارگانهای محلی
کمک نموده و این ریاست ،اصالحات اداری را در ادارۀ مستقل ارگانهای محلی تطبیق
خواهد نمود.
 واحدهای مدیریت تطبیق اصالحات وزارتها به وزارتهای ذیربط در راستای عملی
ساختن اصالحات اداری در سطح ملی و محلی کمک خواهند نمود.

ارتقای ظرفیتها در سطح محلی
ارتقای ظرفیتها ،به خصوص در سطح محلی ،نقطۀ تمرکز اصلی کمیسیون مستقل اصالحات اداری
و خدمات ملکی و تمام وزارتها و ادارات حکومتی افغانستان خواهد بود.
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استراتیژی ارتقای ظرفیتها شامل جذب ظرفیتها و ظرفیتسازی میباشد .کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی برای جذب ظرفیتها برنامۀ مدیریت ظرفیت و برنامۀ مربیگری و
مشورتی را دایر نموده است .عالوه بر آن ،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی دارای
برنامههایی در بخشهای مدیریت عمومی ،انگلیسی و کمپیوتر است و به زودی در خصوص جنسیت
(جندر) نیز برنامهای را آغاز خواهد نمود .برای ارتقای ظرفیتهای وظایف مشترک و کلی ،یک
چارچوب طرح گردیده که به زودی تطبیق خواهد گردید.
وزارت مالیه با همکاری کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به ارتقای ظرفیتها ،به
خصوص در بخشهای مالی و تدارکات ،در سطح حکومت مبادرت خواهد ورزید.

ارائه آموزش به کارمندان دولتی در سطح محلی








پالیسی آموزشدهی کارمندان دولت در سطح محلی طوری است که هر کارمند سکتور
دولتی دست کم یک بار در هر دو سال آموزش ببیند ،که البته این آموزشها شامل
آموزشهای اختصاصی ،آموزشهای مختص به وظیفه و همچنین آموزشهای عمومی
خواهند بود .جهت حصول اطمینان از تطبیق پالیسی متذکره ،ترتیباب اداری الزم گرفته
خواهد شد .مشارکت زنان با استفاده از میکانیزمهای نظارتی مناسب و مشوقها تأمین خواهد
گردید.
هدف پالیسی آموزش و انکشاف فراهمآوری فرصتهای آموزش ،فراگیری و انکشاف در
ساحات کاری مربوطه برای تمام مأمورین محلی خدمات ملکی است تا آنها بتوانند وظایف
خود را با شایستگی و رضایت خاطر انجام دهند .این بدان معناست که هرگاه برنامههای
آموزشی و انکشافی به صورت استراتیژیک برنامهریزی و تطبیق گردند ،در افزایش دانش،
قابلیتها ،مهارتها ،ارزشها ،رفتارهای مناسب و حمایت کنندۀ جنسیت ،نقش حیاتی را ایفا
خواهند نمود.
مرکز آموزش خدمات ملکی در تفاهم با وزارتها و سایر مراجع حکومتی اولویتهای
آموزشی و انکشافی مأمورین ملکی را برای کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات
ملکی تعیین خواهد نمود .در مرحلۀ نخست ،روی سطح رهبری و رؤسا ،وزارتهای کلیدی
و ارگانهای محلی تمرکز صورت خواهد گرفت .انستیتوت خدمات ملکی در پیشبرد
برنامههای آموزشی و انکشافی نقش اساسی خواهد داشت .انستیتوت خدمات ملکی به حد
کافی تجهیز خواهد گردید تا برنامههای آموزشی و انکشافی مورد نیاز را در مطابقت با
نیازمندی های سکتور خدمات ملکی ارایه نماید .انستیتوت خدمات ملکی ظرفیت خود را
هرچه بیشتر افزایش خواهد داد تا نیازمندی آموزش مأمورین ملکی را در عرصۀ جنیست و
انکشاف بتواند برآورده سازد.
مرکز آموزش خدمات ملکی به وزارتها و سایر مراجع حکومتی کمک خواهد نمود تا
نیازمندیهای آموزشی و انکشافی خود را شناسایی نمایند .به عالوه ،این مرکز به وزارتها
و سایر مراجع حکومتی کمک خواهد نمود تا نیازمندیهای متذکره را ،به صورت اقتصادی
و عاری از دوگانگیها ،مرفوع سازند .تمام وزارتها و سایر مراجع حکومتی ،اعم از
مرکزی و محلی ،پالن آموزش پرسونل خود را ترتیب داده و بودجۀ آن را مهیا خواهند
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نمود 74.بودجههای آموزش و انکشاف غیر قابل انتقال خواهند بود 76.در صورتی که
نیازمندی آموزش و انکشاف برای همه یا اکثر مأمورین خدمات ملکی وجود داشته ،یا به
سطح یک وزارت یا یک اداره الزم پنداشته شود ،برای این چنین وزارتها یا ادارات
حکومتی یک بودجۀ غیرقابل انتقال تخصیص داده خواهد شد .برنامۀ آموزش و انکشاف
خدمات ملکی از طریق طرح و بهکارگیری برنامههای آموزشی مبتنی بر شایستگی ،با
تمرکز روی اکتساب مهارتها ،دانش و سلوک کاری ،به پر نمودن خالءهای قابلیت ،دانش،
مهارتها و سلوک (شایستگی های) مأمورین ملکی کمک خواهد نمود .یکی از اهداف عمده
دادن روحیۀ عرضۀ خدمات به مأمورین خدمات ملکی و تأمین دسترسی تمام شهروندان
افغان به این خدمات است .در این رویکرد آموزشی چنین فرض میگردد که یک مأمور
می تواند در محیط کاری خود به ترتیب ذیل از خود شایستگی نشان دهد:
 سطح  -7تحت نظارت مستقیم و فوق العاده زیاد ،در یک سطح پذیرفتهشده،میتواند اجراآت کند( .مأمور جدید)
 سطح  -7تحت نظارت مستقیم و نرمال ،در یک سطح پذیرفتهشده ،میتوانداجراآت کند( .یک مأمور ملکی عادی با تجربۀ متوسط)
 سطح  -3به صورت مستقالنه ،در یک سطح پذیرفتهشده ،میتواند اجراآتکرده و به دیگران مشورههای کاری دهد( .مأمور ملکی مجرب با تخصص
کاری)
 سطح  -4به صوورت مستقالنه ،در یک سطح پذیرفتهشده ،میتواند اجراآتکند ،به دیگران مشورههای کاری دهد و بر دیگران در محیط کاری نظارت
کند( .متخصص در کار ،نظارت کننده ،آمادۀ ترفیع و آموزش فراتر)
آموزش و انکشاف کارمندان ادارات محلی
.7

.7
.3
.4

یک پالیسی آموزش برای شوراهای انتخابی تهیه خواهد گردید .این پالیسی کارمندان ادارات
محلی را در رابطه با مبارزه با فساد و اینکه چگونه می توانند در کارکردها و مباحثاتشان
شفافیت را تأمین و آن را برای مردم قابل دسترس بسازند ،آموزش خواهد داد .ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی ،شوراهای انتخابی محلی را در راستای انجام نقشها و وظایفشان ،جهت
برآورده نمودن مسئولیتهای شان در قبال مردم ،که مؤکلین آنها می باشند ،تقویت خواهد
نمود .ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ظرفیت این شوراها را تقویت و از شریکسازی
معلومات و تجارب میان آنان حمایت میکند.
یک پالیسی آموزشی برای والیها و ولسوالها طرح خواهد شد.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی با مرکز آموزش خدمات ملکی در راستای طرح یک
استراتیژی و پالن آموزشی برای ادارات محلی همکاری خواهد نمود.
تمام فعالیتهای مربوط به آموزش و انکشاف بر تحقیق و تحلیل نیازمندیها و نصاب تعلیمی
استوار خواهد بود که بازتابدهندۀ نیازمندیهای کاری خاص خدمات ملکی باشد .ریاست
مستقل ارگانهای محلی به رؤسا ،آمرین و پرسونل آموزش و انکشاف ارگانهای محلی
کمک خواهند نمود تا نیازمندیهای آموزشی را شناسایی و برنامههای آموزشی و انکشافی را
طرح و تطبیق نمایند.

 .16تجربۀ جهانی نشان داده است که اختصاص دادن  % 3بودجۀ اداره در آموزش و انکشاف یک معیار مطلوب و حاصل شدنی است .نهادهای آینده نگر دولتی و
خصوصی ممکن است تا  %9آن را هم برای این امر تخصیص دهند.
 .12بودجۀ غیر قابل انتقال برای مقاصد دیگر ،غیر از مقصدی که برای آن تخصیص داده شده است ،استفاده شده نمی تواند .وجوه باقی مانده باید دوباره به سرجمع
عواید واریز شود.
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.5

.6
.6
.8

.6

رؤسا و آمرین از طریق برنامهریزی و تطبیق مؤثر آن اطمینان حاصل خواهند نمود که
اهداف آموزشی و انکشافی بهدستآمده و مسئولیتهای آموزش و انکشاف میان رؤسا ،آمرین
و کارمندان زیردست تقسیم گردیده است .تمام رؤسا و آمرین در عرصههای مشورهدهی،
مربیگری ،توجه به جنسیت ،شیوهها و تخنیکهای آموزش داخل خدمت تعلیمات خواهند دید،
تا قادر به تعلیم و رشددادن روزمرۀ کارمندان زیر دستشان باشند .ظرفیت تخنیکی در مورد
جنسیت و ضرورت به سرمایهگذاری در رشد ظرفیت زنان نیز از نکات مهم استراتیژی
آموزشی میباشد .مسئولین ارگانهای محلی از طرق ذیل اطمینان حاصل خواهند نمود که
آمرین و مأمورین ،مسئولیتهای متذکره را قبول و ادا میکنند:
 شاملساختن مسئولیتهای مربوط به آموزش و انکشاف در الیحههای وظایف آمرین؛
 مسئول قراردادن آمرین در قبال آموزش ،انکشاف و اجراآت مأمورین؛
 شاملساختن برنامههای آموزشی و انکشافی داخل خدمت در مواد زیربنایی عمومی
آموزش و انکشاف خدمات عامه.
رؤسا و آمرین ادارات محلی اطمینان حاصل خواهند نمود که فرصتهای آموزش و انکشاف
برای تمام مأمورین خدمات ملکی ،صرف نظر از نژاد ،قوم ،فرهنگ ،جنسیت ،سن ،مذهب
یا معیوبیت ،مشروط بر اینکه معیوبیت آنها مانع کارشان نگردد ،میسر میباشد.
رؤسا و آمرین ادارات محلی پالنهای نظاممند آموزشی و انکشافی را طرح نموده و خود را
مطمئن خواهند ساخت که فعالیتهای آموزشی و انکشافی منجر به افزایش قابلیتهای کاری
میگردد.
طراحان برنامههای آموزشی و انکشافی ،رؤسا و آمرین ارگانهای محلی با تشریک مساعی
فعالیت های آموزشی و انکشافی را در مجموع با مدیریت منابع بشری و استراتیژیهای
عیارسازی نیروی بشری ،مانند اصالحات اداری پیوند خواهند داد .آنها باید یقین حاصل
نمایند که برنامههای آموزشی و انکشافی ،در مجموع ،با ارتقای ظرفیتها و استراتیژیهای
انکشاف سازمانی ،برای عرضۀ خدمات اقتصادی و باکیفیت برای مردم ،پیوند دارند.
پرسونل برنامههای آموزشی و انکشافی ،رؤسا و آمرین ارگانهای محلی با تشریک مساعی
فعالیتهای آموزشی و انکشافی را از نظر کیفیت ،مطابقت با معیارهای پذیرفتهشده ،اقتصادی
بودن ،دستیابی به اهداف بیانشده ،حساسیت جنسیتی ،شمولیت زنان در پروسه و اثرات آن
باالی محیط کاری ،نظارت و ارزیابی خواهند نمود.

ترتیبات آموزش و انکشاف برای مقامات انتصابی و مأمورین خدمات ملکی
جدول ذیل یک ُمدل آموزشی ،ترتیبات انکشافی و اختصاص بودجه برای تمام مقامات انتصابی و
مأمورین خدمات ملکی را نشان می دهد .اطالعات مربوط به اشتراککنندگان ،بر اساس جنسیت
تفکیک شده خواهد بود:

ترتیب مسئولیت های برنامههای آموزشی معیاری
نوع مدل

اشتراککنندگان

مسئولیت تمویل

مدلهای آموزش و انکشاف از این فرصت آموزشی و بودجۀ اصلی آموزشی خدمات
عمومی برای تمام مأمورین انکشافی همه مستفید خواهند شد .ملکی .این بودجه ،به همین
منظور ،به وزارت ارائه
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میگردد.

خدمات ملکی

آموزشی
اصلی
آموزش و انکشاف مسلکی یا تمام مأمورین خدمات ملکی بودجۀ
اداری مربوط به جانشینی و برحسب نیازمندیهای مقرراتی ،وزارت ،ردیف معاشات و
ترفیع که بر اساس مقررات یا اخذ جواز ،به منظور جانشینی امتیازات
برای اخذ جواز الزم میباشد .یا ترفیع از این آموزش مستفید
خواهند شد.
آموزشی
اصلی
مدلهای آموزش و انکشاف تمام مأمورین ملکی یک وزارت بودجۀ
وزارت ،ردیف معاشات و
عمومی به سطح وزارت
امتیازات
آموزشی
اصلی
مدلهای آموزش و انکشاف تمام مأمورین ملکی ریاستهای بودجۀ
ریاست ،ردیف معاشات و
مختلف
عمومی به سطح دیپارتمنتها
امتیازات
مدلهای آموزش و انکشاف صرف آن عده از پرسونل ردیف معاشات و امتیازات
وزارت که نیازمند آموزش وزارت
مخصوص وزارت
خاص میباشند.
مدلهای آموزش و انکشاف صرف آن عده از پرسونل یک ردیف معاشات و امتیازات
ریاست که نیازمند آموزش ریاست
مخصوص یک ریاست
خاص میباشند.
مدلهای آموزش و انکشاف صرف آن عده از پرسونل یک ردیف معاشات و امتیازات
بخش که نیازمند آموزش خاص بخش /دیپارتمنت
مخصوص یک بخش
میباشند
مدلهای آموزش و انکشاف صرف آن عده از پرسونل یک ردیف معاشات و امتیازات
واحد که نیازمند آموزش خاص واحد /بخش /دیپارتمنت
مخصوص یک واحد
میباشند.
سایر مدلهای آموزش و سایر اشخاصی که نیازمند برحسب لزوم از بودجۀ عادی
انکشاف فوقالعاده اختصاصی آموزش فوقالعاده اختصاصی مربوطه تخصیص داده
میشود.
باشند.

به طور خالصه ،تمام کارمندان ملکی ادارات محلی ،به شمول رؤسا ،آمرین و مأمورین ،در
فعالیتهای آموزشی و انکشافی سبب دستیابی به موارد آتی خواهند گردید:
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بهبود کیفیت ،مؤثریت ،و کارآیی کارکردهای مأمورین ملکی از طریق آموزش ،انکشاف و
پالنگذاری؛
در صورت امکان استفاده از کارمندان به جای انجام تمام این امور توسط کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی ،در راستای ارائه آموزشهای الزم برای زمان حاضر و
آینده؛
تمام مأمورین ملکی را قادر خواهند ساخت تا برنامههای آموزشی و انکشافی سیستماتیک،
مثمر و متداوم انکشاف مسلکی را که شامل تالش های ارتقای ظرفیت شخصی میشود،
طرح و عملی نمایند.
مدتزمانی که از جملۀ ساعات کاری در یک سال صرف آموزش و انکشاف میگردد ،و
تناسب حداکثری بودجۀ آموزش ،که در یک سال صرف یک شخص خواهد گردید را ،به
صورت عادالنه و با در نظرداشت استفادۀ اقتصادی از منابع ،تعیین خواهند نمود.
ملزمساختن تمام کارمندان ملکی برای پذیرفتن مسئولیت شناسایی فرصتها ،عرضهکنندگان
برنامههای آموزشی و موقعیت آنها ،و کمک به سازماندهی برنامههای آموزشی الزم که نیاز
به تخصص منحصربهفرد یا عرصههای آموزشی خاص دارد.
ملزمساختن تمام کارمندان ملکی جدید برای تکمیل آموزشهای اساسی مشترک و نیازهای
انکشافی ،معرفی و رهنمایی آنها با سیستم اداری و کارمندان ادارۀ مربوطه ،به حیث الزام
تکمیل آموزشهای اجباری ،به شمول آموزشهای اجباری دربارۀ آگاهی از موضوعات
مربوط به امور جنسیت؛
مسئولیت دادن به اشخاص برای اشتراک در آموزشهای غیر اجباری و رشد ظرفیت کاری.
نتایج چنین آموزشهایی را میتوان در ارزیابی کارمندان خدمات ملکی برای ترفیع و
فعالیتهای مستمر انکشاف ظرفیتی به کار برد.
مسئولیت اشتراک در برنامههای آموزشی غیر اجباری به خود مأمورین واگذار خواهند
گردید .از نتایج این آموزشها در ارزیابی مأمورین ملکی برای ترفیع و فعالیتهای انکشافی
بعدی استفاده شده میتوانند.
مأمورین ملکی را با دانش ،مهارتها و رفتار کاری مجهز و فرصتهای آموزش تجربی را
برای آنها فراهم خواهند نمود تا به دانش کاریشان افزوده شود.
از رعایت پالیسیهای تعلیمی ،اخالقی ،رفتاری ،اجتماعی و حکومتداری خدمات ملکی در
فعالیتهای آموزشی و انکشافی اطمینان حاصل خواهند نمود.
در جاهایی که نیازمندیهای عمومی یا مشترک موجود باشد ،گروپهای اصلی مورد هدف،
برنامههای آموزشی و انکشافی را شناسایی خواهند نمود.
تعیین نیازمندیهای مشخص آموزشی و انکشافی آن عده مأمورین ملکی که در طرح
برنامههای کاری و پالنهای جایگزین شرکت دارند و گشودن مسیر رشد شخصیت کاری
برای آنها.
تا حد امکان تمام برنامههای آموزشی و انکشافی را طرح و به صورت آزمایشی تطبیق
خواهند نمود.
از تمام شیوهها و تکنیکهای ممکنۀ آموزش و انکشاف استفاده خواهند نمود تا از انتقال دانش
و مهارتها به مأمورین ملکی و مقامات انتصابی اطمینان حاصل گردد.
با سکتورهای خصوصی و عامه و مراجع ذیربط در خصوص تهیۀ برنامههای آموزشی و
انکشافی همکاری خواهند نمود تا از دوگانگی کاری جلوگیری شده ،از منابع به بهترین وجه
استفاده صورت گرفته و برنامههای آموزشی ارزانتر تمام شوند.
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 رهنمودها ،پالیسیها ،مقررات و استراتیژیها خدمات ملکی را در ترفیعات ،جانشینیها،
برنامهریزی مسیر حرفوی و مقایسۀ شایستگیهای مأمورین ملکی با پستهای مربوطه
رعایت خواهند نمود.
آموزش و پژوهش در حکومتداری شهری و محلی
آکادمی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی افغانستان ،به مثابۀ یک مرکز ملی آموزشی برای ادارت محلی،
تأسیس خواهد گردید و فعالیتهای آن تحت نظارت و رهنماییهای ادارۀ مستقل ارگانهای محلی
تنظیم خواهد شد .این آکادمی توسط یک هیأت مدیره تحت ریاست رئیس عمومی ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی و عده ای از اعضای انتصابی از جانب رئیس جمهور اداره خواهد شد .مدیریت
امور اجرایی این آکادمی به عهده رئیس اجرایی آن خواهد بود .آکادمی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی
افغانستان دارای یک شورای مشاورین نیز خواهد بود که خدمات مشورتی را برای آکادمی ارایه
خواهند نمود .این شورا از نمایندگان جامعۀ آکادمیک ،نهادهای جامعه مدنی و سکتور خصوصی
تشکیل خواهد شد .آکادمی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی افغانستان مسئولیت انکشاف منابع بشری و
آموزش مقامات محلی و پرسونل ادارۀ مستقل ارگانهای محلی را به دوش خواهد داشت .آکادمی
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی افغانستان در سطح کشور یک مرکز آموزشی و انکشافی ممتاز،
پیشگام ،مبتکر و مؤثر در عرصۀ رشد ظرفیتها برای حکومتداری محلی خواهد بود.
این آکادمی از عرضۀ خدمات تعلیمی و آموزشی ،مخصوصا ً نیازمندیهای کاری کارمندان محلی
اطمینان خواهد داد .برعالوه ،در این آکادمی کورسهای علوم سیاسی ،حکومتداری یا مدیریت
ادارات عامه نیز برای دانشجویان دایر خواهد گردید .آکادمی متذکره ،به صوورت متداوم ،قابلیتهای
کاری پرسونل ریاست مستقل ارگانهای محلی را ،جهت بهبود هرچه بیشتر کیفیت اجراآت و
کارکردهای آنها ،باال خواهد برد.
آکادمی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی تعلیمات دوامداری را برای ارگانهای محلی فراهم نموده و به
تقویت ارتباطات و همکاری با ادارات محلی و مراجع علمی محلی خواهد پرداخت.
قبل از تأسیس آکادمی مزبور ،ادارۀ مستقل ارگانهای محلی برای مقامات انتصابی و انتخابی آن
برنامههای مطالعاتی و آموزشی بینالمللی را ،در مراجع معتبر و مشهور آموزشی و پژوهشی جهان،
راجع به حکومتداری محلی فراهم خواهد نمود تا آنها را برای تطبیق ،نظارت و ارزیابی مؤثر این
پالیسی آماده سازد.
کار عملی برای فارغالتحصیالن جدید پوهنتونها
هدف از این کار کمک به فارغ التحصیالن مؤسسات تحصیالت عالی است تا با کسب تجارب عملی
در ساحات مختلف تخنیکی و اداری ،از طریق آموزش داخل خدمت و کار عملی ،دانش نظری خود
را تکمیل نمایند .این دورۀ کارآموزی ،با بلند بردن سطح تجارب و مهارتهای عملی کارآموزان،
استخدام آنها را در چوکات ادارات عامه تسهیل خواهد نمود .بدین ترتیب ارگانهای محلی تعداد کافی
افراد مستعد ،مسلکی و جوان را در اختیار خواهند داشت که برنامههای شان را به شکل مؤثر و کارا
تطبیق خواهند نمود.
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در این دوره کارآموزی کسانی تحت آموزش قرار داده خواهند شد که جدیدا ً از پوهنتونها فارغ
گردیده یا در ساحات عملی مختلف مصروف کار باشند ،تا آنها را برای عهدهدار شدن مسئولیتهای
تخنیکی ،اداری و مدیریتی در چوکات ساختار خدمات ملکی ارگانهای محلی مستعد گرداند.
برنامۀ کارآموزی متذکره مشتمل بر آموزش در مراکز والیتی برای شش ماه نخست ،و کار عملی در
یک ادارۀ محلی برای شش ماه بعدی خواهد بود.
هدف از این آموزش ،بلند بردن سطح مهارتهای کارآموزان خواهد بود تا آنها بتوانند مستعد
درخواست احراز پستهای خدمات عامه در سطح محلی شوند.
ارزیابی عملکرد ،معیارهای خدمات عامه و آشنایی با خدمات مراجعین در سکتور خدمات عامه
ارزیابی عملکرد
بهبود عرضۀ خدمات عامه و ایجاد شیوههای نظاممند برای انجام دادن این کار از اهداف اولیۀ این
پالیسی میباشند .استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ،استراتیژیای است که تمام فعالیتهای انکشافی
در سرتاسر کشور ،در طول پنج سال آینده ،در مطابقت با آن صورت خواهد گرفت .یکی از
اولویتهای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ایجاد و نهادینهساختن یک سیستم نظارت و ارزیابی
کاهش فقر در سرتاسر کشور میباشد.
از آنجایی که ادارات محلی از هر ارگان دیگری به مردم محل نزدیکتر است ،دارای بیشترین توان
بالقوه برای بهبود وضع زندگی مرد میباشند .این پالیسی ارگانهای محلی را مکلف می سازد تا
موفقیتها ،ناکامیها و پیشرفتها را ،در جهت رسیدن به اهدافشان ،سنجش و اندازهگیری نماید.
شوراهای انتخابی در کانون توجه پالیسی دولت برای ارزیابی عملکرد ادارات محلی قرار خواهند
داشت .ارزیابی عملکرد وسیلهای است که حکومت ،توسط آن ،میتواند مشخص سازد که آیا در
جهت رسیدن به اهداف تعیین شده پیشرفتی صورت میگیرد یا خیر .ارزیابی عملکرد را می توان به
مثابۀ روندهایی تعریف نمود که برای اندازهگیری اجراآت یک نهاد دولتی ،به خصوص در پیوند با
دستیابی به اهداف و نتایج از قبل تعیینشده ،به کار میروند.
اهداف پالیسی ارزیابی عملکرد حکومت به قرار ذیل میباشد:





تقویت حسابدهی :ارزیابی عملکرد به شهروندان نشان میدهد که چگونه به آنها خدمت
ارائه میگردد ،اهداف ارگانهای دولتی از چه قرار است ،کدام کارها انجام شده و مصارف
خدمات ملکی در چه حدود است.
تقویت اجراآت :تعیین معیارهای حداقل خدمات کمک میکند تا ادارات حکومتی خدمات
باکیفیت ،مؤثر و کارا را عرضه نماید .به عبارت دیگر تعیین معیارهای حداقل خدمات کمک
میکند تا ادارات دولتی بدانند که کدام اهداف را ،چگونه برآورده سازند.
بهبود روندهای بودجوی :ارزیابی عملکرد در بهبود نظارت بر مصارف در سطح محلی ،به
خصوص دانستن اینکه آیا با معیارهای حداقل عملکرد همسویی دارند یا خیر ،کمک میکند.
تسریع بازدهی و خالقیت :از ارزیابی عملکرد در ایجاد سیستم مجازات و پاداش برای تسریع
بازدهی و خالقیت در سطح محلی استفاده خواهد شد.
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نهادهای ادارات محلی به شمول شوراهای انتخابی محلی و وزارتهای مربوطه در راستای
جمعآوری ،سازماندهی و تحلیل سیستماتیک معلومات و گزارشدهی شفاف پیرامون عرضۀ خدمات
همکاری خواهند نمود .یک سیستم سازمانیافتۀ اندازهگیری اجراآت ،ارگانهای محلی را قادر خواهد
ساخت تا از اجراآت خود طوری گزارش بدهند که برای اثبات آن مدارک معتبر موجود باشد .سیستم
اندازه ارزیابی عملکرد حاوی عناصر ذیل خواهد بود:













این سیستم تمام ارگانهای محلی را شامل یک سیستم نظارت و ارزیابی خواهد ساخت.
شوراهای محلی مسئولیت هماهنگی و نظارت بر این سیستم را به عهده خواهند داشت( .در
طول پنج سال آینده شامل ساختن تمام ارگانهای والیتی در محراق توجه باقی خواهد ماند.
سپس این سیستم در سطح ولسوالی و قریهجات نیز گسترش خواهد یافت).
سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس نتایج استوار خواهد بود .شاخصهای اجراآت ،نه صرفا ً
باالی بازدهی ،بلکه باالی نتایج متمرکز خواهند بود.
میان روند برنامهریزی و بودجهسازی و اندازهگیری اجراآت پیوندهایی ایجاد خواهد گردید.
حکومت به کارکرد عالی ادارات محلی از طریق درج عملکرد ،به مثابۀ یکی از معیارهای
اعطای وجوه به ادارات محلی ،امتیاز خواهد داد.
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،وزارتهای مربوطه ،ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی و نهادهای حکومتی محلی از انکشاف منابع بشری ،که قادر به ایجاد و
عملی نمودن سیستم اندازه ارزیابی عملکرد باشد ،حمایت خواهد نمود .موضوعاتی از قبیل
اینکه چگونه باید سیستم اندازهگیری اجراآت را ایجاد و تطبیق نمود ،به شمول اینکه چگونه
باید معیارهای حداقل اجراآت را تعیین نمود ،بخشی از پالنهای آموزش و انکشاف را تشکیل
خواهد داد.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و وزارتهای مربوطه از ساختن ظرفیت فنآوری
وتکنولوژیکی برای استفادۀ مطلوب از معلومات مربوط به اجراآت حمایت خواهند نمود.
سیستم اندازهگیری اجراآت به گونهای ترتیب خواهد گردید که در تمام ارگانهای محلی قابل
تطبیق باشد.
سیستم متذکره ،دسترسی به منابع معلوماتی سکتور خصوصی و عامه را مساعد خواهد
ساخت.
سیستم ارزیابی ،معلومات راجع به میتودهای معیاری را جمعآوری و تحلیل میکند تا از
معتبر بودن معلومات اطمینان حاصل گردد.
یک چارچوب قانونی و تنظیماتی ساخته خواهد شد که ارگانهای محلی را قادر خواهد ساخت
تا سیستم اندازهگیری اجراآت را در مدیریت امور انکشافی و معاونت تخنیکی شامل سازند.
به منظور تشویق کارمندان به عرضۀ خدمات هرچه بهتر به مراجعین و حصول اطمینان از
اینکه دست کم معیارهای حد اقل اجراآت رعایت میشوند ،ساختارهای اعطای مشوق ها در
ارگانهای محلی شامل ساخته خواهند شد.

تفیتش عملکرد ادارات محلی
یک سیستم برای تفتیش منظم کارکردهای ادارات محلی ایجاد خواهد گردید.
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تفتیش خارجی
انجام تفتیش توسط یک نهاد مستقل ،یکی از مهمترین اساسات مدیریت امور مالی عامه است .ادارۀ
تفتیش و کنترول ،که باالترین نهاد تفتیش در کشور است و بر اساس قانون تفتیش عمل میکند،
مسئولیت انجام تفتیشهای خارجی یا نهایی را به دوش دارد .ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و
وزارتها همکاریهای الزم و گزارشهای تفتیشهای داخلی را در اختیار ادارۀ تفتیش و کنترول
قرار خواهند داد .همچنین ،میکانیزمی برای رسیدگی به مواردی که از طرف ادارۀ تفتیش و کنترول
مطرح میشود ،ایجاد خواهد شد.

ادارۀ عمومی کنترول و تفتیش
ادارۀ کنترول و تفتیش ،عالیترین نهاد بازرسی در کشور بوده و ،مطابق با قانون تفیتش ،وظایف
خود را انجام می دهد .رئیس عمومی ادارۀ تفتیش و کنترول مفتش عمومی افغانستان است .این اداره،
مسئولیت انجام تفتیش را داشته و مطابق با قانون عمل میکند .قانون جدید تفتیش افغانستان در حال
تدوین است که به وسعت و جدیت کار ادارۀ تفتیش و کنترول خواهد افزود .این اداره ،تفتیش خارجی
حساب های حکومت ،نهادهای دولتی در سطح والیات ،مقامات محلی ،نهادهای مستقل دیگر ،تشبثات
عامه و برنامهها و پروژههایی که توسط حکومت افغانستان تطبیق یا کمک مالی شدهاند را انجام
میدهد .رئیس عمومی ادارۀ تفتیش و کنترول ابالغیههای مالی نهادهای دولتی را که مورد تفتیش این
اداره قرار گرفتهاند ،تصدیق میکند.
از آنجایی که دولت افغانستان ،به دلیل سالها جنگ داخلی و ناآرامی ،برای حمایه از برنامههای خود
با کمبود منابع مالی و تخنیکی مواجه است ،جامعۀ بینالمللی در بخشهای مالی ،تخنیکی و مدیریتی
از آن حمایت میکند .این کمکها ،از طرف دولتها ،به صورت مستقیم ،یا از طریق ارگانهای
دوجانبه و یا چندجانبه و مؤسسات غیر دولتی در اختیار دولت قرار گرفتهاند .مصارفی از این قبیل،
که به منظور منافع عامه صورت میگیرد ،در چارچوب نظارت ادارۀ تفتیش و کنترول در میآید.
همۀ این نهادها و ریاستهای دولتی حسابات و اطالعات مالیشان را در اختیار ادارۀ عمومی تفتیش
و کنترول خواهند گذاشت.

تفتیش داخلی
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی نیاز به معلومات الزم در زمینۀ نتایج فعالیتها ،برنامهها و پروژههای
مختلفی دارد که توسط ادارات محلی تطبیق میگردند .وزارتها نیز نیاز به معلومات الزم در زمینۀ
عملکردهای واحد دومی و سومی خود در سطح محلی دارند .این معلومات مستقل در راستای طرح
پالیسی های مناسب برای ادارات مربوطه و تطبیق آنها به گونۀ مؤثر و کارا ،الزم میباشد .عالوه بر
آن ،مسئوالن مدیریتی نیاز به معلوماتی دارند تا بدانند پالیسی ها و برنامهها چگونه تطبیق میگردند و
آیا در تطبیق آنها هیچ انحرافی صورت میگیرد یا خیر .با در نظرداشت اندازه و گسترۀ این امور،
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مسئوالن مدیریتی از طریق تماس با نهادهای تابعه نمیتوانند به چنین معلوماتی دست یابند؛ از این
رو ،مسئوالن ارشد مدیریتی برای تفتیش داخلی اهمیت بهسزایی قائل میگردند ،زیرا تفتیش داخلی
میتواند معلومات معتبر ،واضح و جدید را در مورد نتایج فعالیتها ،برنامهها و پروژههای انجامشده
در اختیار آنها قرار دهد.

هدف عمده و اساسی تفتیش داخلی ،کمک به مسئوالن مدیریتی در راستای انجام وظایفشان به نحو
مؤثر ،از طریق فراهمآوری معلومات معتبر و مستقل دربارۀ عملکرد ادارات مربوطه ،میباشد.
تفتیش داخلی به بررسی و ارزیابی کنترولهای داخلی و کیفیت عملکرد میپردازد .این امر شامل
مرور و بررسی فعالیتها ،برنامهها و پروژههای مربوطه در راستای حصول اطمینان از موارد ذیل
میباشد:





اعتبار و جامعیت معلومات مالی و اجرایی؛
حصول اطمینان و ارائه گزارش در مورد مطابقت با پالیسیها ،طرحها ،آئین نامهها ،قوانین
و مقررههایی که میتوانند تأثیرات خاص باالی عملکردها داشته باشند؛
اطمینان از ابزار محافظتی و وسایل مربوطه و تصدیق موجودیت فیزیکی این وسایل و
اهداف و نیز مشخص نمودن اینکه آیا فعالیتها و برنامههای مربوطه مطابق پالن تطبیق
گردیدهاند یا خیر؛
حصول اطمینان از این امر که فعالیتها و برنامهها به نحو مقرون به صرفه و مؤثر انجام
یافته و تصدیق کارآیی چنین برنامههایی در عرضۀ خدمات به عامه مردم.

از آنجایی که قوانین موجود دارای احکام واضح در مورد تفتیش داخلی نمیباشد ،قانون تفتیش به
منظور حتمی ساختن تفتیش داخلی در وزارتخانهها اصالح خواهد شد .تا زمان اصالح قانون تفتیش،
تفتیش داخلی بر اساس تصمیم قوۀ اجرائیه صورت خواهد گرفت .مادۀ  67قانون مدیریت امور مالی
و مصارف عامه بیان می دارد که وزارت مالیه باید یک واحد تفتیش داخلی را ایجاد و مفتشین را
مقرر نماید که مسئولیت تفتیش امور مالی و حسابهای بانکی همۀ نهادهای دولتی را به عهده داشته
باشد .تا مدتی اجراآت بر اساس این ماده صورت می گرفت ،ولی بعدا ً این روند متوقف گردید.
طرق ذیل ،باال برده است.
ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه ظرفیت مفتشیناش را تا حد زیادی ،از ُ
 استخدام فارغین تعلیمیافته از پوهنتونها؛
 میسرساختن یک دورۀ آموزش  4ماهه در مضمونهای محاسبه و تفتیش و به تعقیب آن
گرفتن امتحانات و دادن شهادتنامه کورسهای آموزشی؛
 آموزش در جریان کار ،در بخش تفتیش داخلی ،تحت مراقبت متخصصین خارجی.
همۀ وزارتها ،ریاستهای تفتیش داخلی را تحت رهنمایی تخنیکی وزارت مالیه ایجاد خواهند کرد.
مانند وزارتهای دیگر ،تفتیش داخلی نهادهای مربوط به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی توسط مفتشین
داخلی این اداره صورت خواهد گرفت .این ریاست مسئولیت تفتیش دفاتر والیها ،ولسوالها،
شاروالی ها و شوراهای والیتی ،ولسوالی ،قریه و شاروالی را به عهده خواهد داشت .ممکن است این
ریاست شعبات منطقوی خویش را نیز فعال نماید .ریاستهای تفتیش داخلی وزارتهای سکتوری،
مسئولیت تفتیش ادارات مربوطۀ شان را در سطوح والیات و ولسوالیها به عهده خواهند داشت.
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تفتیش داخلی از استفادۀ کارا و مؤثر منابع ،از طریق بررسی و ارزیابی ،اطمینان حاصل کرده ،در
مورد مؤثریت و کفایت سیستم تفتیش داخلی گزارش خواهد داد .تفتیش داخلی هر سه بخش مورد
نظر ،یعنی تفتیش امور مالی ،تفتیش از تطبیق قوانین و مقررات در امور کاری و تفتیش عملکرد
کاری کارمندان را در بر خواهد داشت.
 .7تفتیش امور مالی :تمرکز تفتیش امور مالی بر کیفیت معلومات امور حسابی و گزارشدهی
مالی استوار میباشد .تفتیش مالی شامل حساب عواید و مصارف ،گزارشدهی وضعیت امور
مالی و نتایج کارکردهای انجام شده در این زمینه است .به کارگیری قوانین مالی ملی ،ثبت و
گزارشدادن امور مربوط به مصارف در مطابقت با تخصیص بودجه و همخوانی با
کارکردهای بانک ملی و خزینه ،از جمله وظایف عادی فعالیتهای حسابداری به حساب
می آیند .تفیتش کنترول داخلی و مؤثریت آنها را در راستای حصول اطمینان از صحت و سقم
ابالغیههای مالی و ارائه آنها بررسی میکند.
 .7تفتیش از تطبیق قوانین و مقررات در امور کاری :انتظار عامۀ مردم از ادارات ،شفافیت در
فعالیت های آنان و پایبندی این ادارات به پروسیجرهای قانونی در زمینۀ کارکردهای آنان
میباشد .قوانین ،مقررهها ،پروسیجرها و آیین نامهها رهنمای معیاری ادارات عامه در
زمینۀ عملکرد آنها میباشند .چارچوب قانونی ملی باید توانایی ارائه پاسخ به پرسشهایی،
مانند چه کارهایی ،چرا ،چگونه و توسط چه کسی باید یک کار صورت گیرد ،را داشته باشد.
کنترول داخلی و اتخاذ پروسیجرهای مربوطه توسط ادارات عامه ،در راستای تأمین شفافیت
و حسابدهی ،از جمله امور حیاتی به حساب میآیند .هدف از تفتیش تطبیق قوانین و مقررات
در امور کاری ،حصول اطمینان از پیگیری و رعایت پروسیجرهای قانونی و کنترول داخلی
میباشد .وظیفۀ تفتیش از تطبیق قوانین و مقررات در امور کاری ارزیابی این امر است که
آیا ادارۀ مربوط به پالیسی ها ،قوانین ،فعالیتها ،پالنها و پروسیجرهای پایبندی دارد یا خیر.
 .3تفتیش عملکرد کارمندان :مفتش بر اساس این نوع تفتیش ،میزان دستیابی برنامهها و
فعالیتهای دولت را بررسی میکند .تفتیش عملکرد کارمندان شامل بررسی نقش اقتصاد،
مؤثریت و کارآیی کارمندان در عرصۀ کارکردهاست.

در مورد تفتیش عملکرد در ادارات محلی
تفتیش عملکرد عبارت است از ارزیابی سیستماتیک و عینی از کارکردها و روندهای برنامهها یا
فعالیتهای حکومتی ،به منظور معلوم نمودن مؤثریت ،اقتصادی بودن یا کارآیی آنها .تفتیش عملکرد
یک عنصر مهم در بهبود مدیریت مسئوالنه و حسابده در زمینۀ منابع عامه میباشد .تفتیش عملکرد
باالی حسابدهی ،بازده و نتایج تمرکز دارد .شاخصهایی که به مثابۀ بخشی از سیستم عملکرد
ساخته شده اند ،برای تفتیش اجراآت نیز مورد استفاده قرار داده خواهند شد .تفتیش به نمایندگی از
مراجعین ،مانند شهروندان ،شامل بررسی اجراآت یک اداره یا برنامۀ عامه است که توسط یک مفتش
مستقل صورت میگیرد.
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تفتیش عملکرد برای ارزیابی میزان دستیابی برنامهها و فعالیتهای ادارات دولتی به اهداف تعیین
شده صورت میگیرد .تفتیش عملکرد داخلی کارکردهای ادارات مربوطه را از لحاظ مسایل
اقتصادی ،کارآیي و مؤثریت آنها مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
تفتیش اجراآت ارگانهای محلی شامل مراحل ذیل خواهد بود:







تعیین مقیاسها یا شاخصهای کارآیی که در تفتیش به کار گرفته خواهند شد؛
ایجاد معیارهای الزم برای انجام تفتیش؛
تعیین اعتبار گزارشهای تهیهشده توسط این اداره؛
معلوم نمودن اینکه آیا سطح مؤثریت به دستآمده با اهداف یا ضابطههای تعیین شده مطابقت
دارد یا خیر؛
معلوم نمودن اینکه چه چیزی باعث گردیده تا میزان کارایی با ضابطههای تعیینشده تفاوت
داشته باشد.
تدوین یافتههای تفتیش اجراآت و ارائۀ پیشنهادات جهت بهبود کارآیی.

تفتیش عملکرد در سه مرحله ذیل انجام خواهد شد:
 مرحلۀ برنامهریزی ،که شامل این موادر است :جمعآوری معلومات ،ارزیابی خطر ،بررسی
آسیبپذیری در برابر خطرات ،مشخصساختن اهداف تفتیش ،تعیین ساحۀ تفتیش ،شیوۀ
کاری ،نوع کاری که در ساحه انجام خواهد شد و بودجۀ تفتیش.
 مرحلۀ کار ساحوی ،که طی آن تفتیش صورت خواهد گرفت.
 مرحلۀ گزارشدهی ،که طی آن نتایج تفتیش تهیه و یک گزارش نهایی تکمیل خواهد گردید.
هدف از انجام تفتیشهای مختلف توسط ادارات محلی ارزیابی اعتبار معلومات داده شده آتی میباشد:










آیا خدمات صورت گرفته است؟
آیا مراجعین واجد شرایط بودهاند؟
آیا هزینۀ برنامه مطابق با آنچه گزارش داده شده ،به مصرف رسیده است؟
آیا مصارف خدمات ،مانند مصرف فی واحد خدمات عرضه شده است؟
آیا خدمات به موقع عرضه شده است؟
میزان دستیابی منصفانه و در دسترس بودن خدمات چه اندازه بوده است؟
نسبت کارمندان بر معیارها ،مانند نسبت استاد بر شاگرد ،میزان استفاده از خدمات؟(فهمیدنی
نیست)
مدار اعتبار بودن مقیاسهای اجراآت (آیا مقیاسها نشاندهندۀ عملکرد حقیقی تمام عناصر
مهم یا ذیربط با اجراآت هستند؟)
بررسی اجناس و وسایل به منظور معلوم نمودن وضعیت نگهداری وسایل و ابزرها و اینکه
آیا ضرورت به ترمیم یا تعویض دارند یا خیر؟

تفتیش عملکرد باعث افزایش شفافیت و حسابدهی در تأمین خدمات خواهد گردید .تفتیش مالی و
پایبندی کارمندان به مقررات به تنهایی نمیتواند کیفیت خدمات را این گونه ارزیابی نماید.
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ارگانهای محلی به منظور آماده شدن برای تفتیش اجراآت ،باید از انجام موارد آتی اطمینان حاصل
کنند:







تفتیش مالی مؤثر داشته باشند.
تمام عناصر الزم را برای تفتیش مهیا ساخته باشند.
یک سیستم حسابداری قابل اطمینان داشته باشند.
کنترولهای بیرونی داشته باشد؛ مثل نظارت مداوم توسط رسانهها ،جامعۀ مدنی و شورای
والیتی داشته باشند.
بودجههای قابل پیش بینی را تصویب و تطبیق نمایند.
محیطی به وجود بیاورند که خواستار و پشتیبان اجراآت باشد.

مقامات عالی رهبری ادارات محلی حمایت های الزم را از تفیتش عملکرد در سطح این ادارات به
عمل خواهند آورد.
انکشاف اقتصاد محلی
به منظور ریشهکن ساختن عوامل اقتصاد ضعیف در سطح والیات باید کار صورت گیرد .والی ،با
همکاری وزارت تجارت و صنایع ،رهبری پالن ابتکاری والیتی در زمینۀ رشد اقتصاد محلی را به
عهده خواهد داشت .برای رفع این معضل ،چهار برنامۀ زیر تطبیق خواهند شد:
 .7تقویت برنامههای آموزشی تجاری :این برنامه از طریق مکاتب ،پوهنتونها ،مراکز ویژۀ
آموزشهای مسلکی و خدمات مشورتی ،سطح تعلیمی و آموزشی را در عرصۀ تجارت بهبود
میبخشد .این برنامه زمینه را مساعد میسازد تا مردم مهارتهای مورد نیاز را برای آغاز و
پیشبرد تجارت حاصل نموده و روش تشبثگرایی را اختیار نمایند .این برنامه باعث به
وجودآمدن فعالیتهای تجاری جدید گردیده ،نیروی کار را در کشور افزایش داده و باعث
مؤثریت کاری بیشتر میگردد.
 .7افزایش سهمگیری :این برنامه جریان نقل و انتقال سرمایه را از طریق فعالیتهای تجاری،
چون ترویج سرمایهگذاری محلی ،ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری والیتی ،آموزش افراد در
زمینۀ استفاده از خدمات بانکی و فراهمآوری معلومات برای قرضهدهندگان بالقوه ،بهبود
میبخشد .تمام این فعالیتها حجم سرمایه را در سیستم تجاری افزایش داده و در نتیجه باعث
رشد اقتصادی و فرصتهای بیشتر کار برای مردم محل میگردد.
 .3ایجاد خدمات حمایت از تجارت ،تأسیسات و زیربناها :این برنامه از طریق ایجاد زیربناهای
ضروری و تأمین جای مناسب برای فعالیتهای تجاری ،هزینۀ راهاندازی یک فعالیت تجاری
را کاهش میدهد .قابل یادآوری است که این برنامه ابتکارات تجاری به منظور تقویه
سکتوری خصوصی را نیز حمایت میکند .همچنین این برنامه باعث افزایش عواید تولیدی و
افزایش رشد اقتصادی خواهد گردید .از سوی دیگر این برنامه عواید فعالیتهای اقتصادی را
افزایش میدهد که در نتیجه باعث ایجاد فعالیتهای تجاری جدید و توسعۀ تجارت میگردد.
البته در پایان ،این امر باعث ایجاد اشتغال و تقویت نیروی کاری در کشور نیز میگردد.

265

پالیسی ادارات محلی افغانستان

 .6اصالح محیط تجاری :بر اساس این برنامه ،یک گروه کاری ایجاد میگردد که در زمینه
بهبود وضعیت حقوقی و اداری ادارات والیتی کار خواهد کرد تا زمینۀ بهتر فعالیت برای
تجار و سرمایه گذاران مساعد شود .این برنامه از برنامههای ریفورمی که در کابل طرح
ریزی میگردد ،حمایت می کند .این کار باعث افزایش و مؤثریت بیشتر سرمایه ها میگردد.
طوری که در فوق نیز ذکر گردید ،این اقدام باعث ایجاد فعالیتهای تجاری جدید ،توسعۀ
فعالیتهای تجاری ،افزایش فرصتهای اشتغال برای نیروی کاری کشور میگردد .از
آنجایی که نیروی کاری باید افزایش یابد ،استراتژیهای ویژهای برای گسترش مشارکت
زنان نیز باید طرح گردد .این کار ،از یک طرف ،باعث تحرک اقتصادی میشود و از
طریق دیگر میتواند گامی به سوی تساوی حقوق زنان و مردان باشد .بنابراین ،در هر یک
از چهار برنامۀ متذکره ،موضوع حضور زنان در نظر گرفته خواهد شد.

تقویت مهارتها و آموزش متشبثین
اولین بخش این برنامه سه نوع مهارت را برای تجار و متشبثین بالقوه فراهم میسازد .برای ارائۀ این
مهارتها ،در ابتدا باید یک نصاب آموزشی برای سه نوع مهارت فوقالذکر تهیه گردد .این مهارتها
به ترتیب ذیل میباشد:
 .7مفاهیم و مهارتهای بنیادی :مهارتهای بنیادی شامل داشتن نظریۀ تجارت ،مانند
سرمایهگذاری ،ریسک و فایده میباشد .این مهارتها ،همچنین ،شامل پروسههای اساسی،
مانند چگونگی دایرنمودن جلسات ،انجام مذاکرات ،نگهداری اسناد موافقتنامهها و غیره
میباشد.
 .7مهارتهای عمومی تجاری :مهارتهای کاربردی ،شامل مهارتهای اساسی مانند
کتابداری ،بازاریابی و فروش میباشد .کاربرد این مهارتها را در زمینههای مختلف به
طور یکسان میتوان به کار برد.
 .0مهارتهای خاص تجاری :در صورتی که این مهارتها در زمینههای مختلف به کار گرفته
شوند ،مشابه میباشند .به طور مثال ،در عرصۀ پروسس میوه ،این مهارتها شامل
محصوالت انتخابشده ،تکنالوژی الزم برای پروسس و بستهبندی میوهجات میباشد؛ زیرا
این نوع مهارتها نسبت به عرصههای مربوطه بسیار تفاوت پیدا میکنند .از این رو ،تنها
افراد مشخص و کسانی که در سکتورهای دارای اولویت استراتیژیک والیت فعالیت
مینمایند ،از این آموزشها بهرهمند میشوند.
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نظام توزیع و دانش و مهارتها

این برنامه ،حداقل ،همراه پنج مرجع ،به منظور بهبود نصاب آموزشی و تقویت شیوههای تدریسی ،
کار خواهد نمود .این مراجع به ترتیب عبارتاند از:







مکاتب ثانوی :با کمک و حمایت برنامه والیتی ،وزارت محترم معارف میتواند بر اساس
برنامههای مورد نظر و تربیۀ معلمها ،بخشهایی از آموزش تجارت را در نصاب تدریسی
بگنجاند.
پوهنتونها و کالجها :پوهنتونها و کالجها میتوانند فاکولتههایی را در رشتههای ادارۀ
تجارت و تجارت زراعتی ایجاد کنند .با کمک وزارت تحصیالت عالی ،می توان نصاب این
کورسها را همراه با برنامههای آموزشی برای کارمندان آکادمیک این عرصه هماهنگ
ساخت.
مراکز آموزش مسلکی :مراکز آموزش مسلکی میتوانند زمینه خوب آموزش را برای
افرادی مهیا سازند که سنشان برای شمولیت در مکاتب باال است و تاکنون در کدام مرجع
تعلیمی راه نیافته اند .این برنامهها نسبت به پروگرامهایی که در سطح مکاتب و پوهنتونها
دایر میگردد ،عملیتر خواهد بود و احتمال دارد که باالی یک بخش مشخص متمرکز باشد.
در صورت ضرورت ،می توان این مراکز را به حیث یک بخش از این برنامه ایجاد نمود.
برنامههای خدمات مشورتی :این برنامه خدمات مشورتی را جهت حمایت از فعالیتهای
تجاری موجود فراهم میکند .میزان زیادی از این خدمات بر اساس تحقیقات علمی و
مشورتی استوار خواهد بود ،اما در بعضی موارد دیگر ،امکان دارد این نوع خدمات از
طریق آموزشهای الزم فراهم گردد .در این برنامه سعی میشود تا مندرجات این نوع
خدمات آموزشی تدوین گردد.
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 پروگرامهایی که از طریق مرجع استخدامکننده فراهم میگردد :در تعداد زیادی از صنعتها،
مدل اساسی تجاری مستلزم آموزشهای متداوم برای کارمندان و حتی تدارککنندگان میباشد.
به طور مثال ،در صنعت جدید پروسس غذا ،کارمندان باید در زمینۀ روشهای تولیدی بر
اساسی معیارهای ISO900078و یا تحلیل خطرات و نکات مهم کنترول آموزش ببینند .این
پروگرام یک مرجع تجاری را کمک میکند تا معیارهای عالی را شامل محتویات کورسهای
آموزشی ساخته و آموزشها را بر اساس برنامههای مورد نیاز عیار سازد .یکی از بخشهای
مهم و ضروری استراتژی توسعۀ نیروی کاری استفاده از زنان در کار میباشد .تمام این
برنامهها در ترکیب خود موضوع حضور زنان را در نظر خواهند داشت .به طور مثال،
میتوان برای آموزش زنان در نهادهای مختلف ،یک رقم مشخص را تعیین ،و در زمینه
جلب زنان به مراکز آموزشهای مسلکی همکاری نمود .بدون شک این نوع ترکیب حضور
زنان و مردان برای رعایت اصول تساوی حقوق زنان و مردان و عدالت اجتماعی ضروری
میباشد.
در زمینۀ تطبیق این برنامه ،عالوه بر دفتر مقام والیت و ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،ریاستهای
والیتی وزارت معارف ،وزارت تحصیالت عالی ،وزارت تجارت و صنایع و شاروالیها باید دخیل
باشند.

بهبود دسترسی به سرمایه
این برنامه سعی میورزد تا زمینههای دسترسی به وجوه اعطایی ،فرصتهای برابر سرمایهگذاری و
فراهمآوری مجراهای قرضهدهی را از طریق ساختارهای متعدد والیتی و برنامههای دیگر فراهم
سازد .پروگرام متذکره شامل موارد ذیل میباشد:
صندوق والیتی تقویه تجارت :این صندوق عبارت است از صندوق حمایت از تجارت و سرمایه
گذاری ،که در سطح یک والیت تأسیس و زمینه را برای تأمین سرمایهگذاریهای استراتیژیک در آن
والیت مساعد میسازد .این صندوق به مثابۀ یک وسیلۀ سرمایهگذاری تحت قیادت مراجع والیتی
قرار دارد که سرانجام میتوان آن را به یک مرجع سرمایهگذاری خصوصی یا عامه مبدل ساخت.
اساس و بنیاد به وجودآمدن این صندوق حمایوی را رشد تجارت تشکیل میدهد .در عین حال
کارمندان این صندوق میتوانند ،به عنوان رؤسای غیر رسمی شرکت ،فعالیت کنند و از این طریق
بر کار شرکتها نظارت نموده و مشورههای استراتیژیک برای مدیران و رؤسای شرکتهای تجاری
ارائه نمایند .در هر والیتی که از این صندوقها ایجاد میگردد ،وجوه مالی مربوطه ،برای رشد و
انکشاف سکتورهایی که در آن والیت اهمیت استراتیژیک دارد ،به مصرف خواهد رسید و باید رشد
سکتور مربوطه را تسریع نماید .نحوۀ ایجاد این صندوقها در چارت ذیل تشریح میگردد .سرانجام،
زمانی که فعالیتهای تجاری به وجودآمده بر اساس سرمایهگذاری این صندوق ،به بازدهی برسد ،باید
مدیریت آن به مردم همان محل واگذار گردد.

 .18سازمان بین المللی استندرد.
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پروسۀ انکشاف و تقویت تجارت
سرمایه گذاری آزمایشی






انتخاب شرکت مناسب
سرمایه گذاری و مصرف
بودجه
اشتراک در مدیریت و رهبری
شرکت
شناسایی تجارب آموخته شده و
تنظیم سیستم مطابق آن
مقیاس.

ایجاد سیستم سرمایه گذاری




















معرفی استراتیژی سرمایه
گذاری
نوع تجارت
سطح سرمایه گذاری و سهمیه
مدت زمان
ایجاد پروسۀ سرمایه گذاری.
پروسۀ پالن شده.
میکانیزم قانونی برای سرمایه
گذاری.
سیستم نظارت.

ایجاد ساختار بودجه







سرمایه گذاری بودجه
بورد تعیینات رؤسا
تعین الیحۀ وظایف برای
مدیریت کمیته ها و کمیته
های فرعی
ایجاد سیستم های مالی،
راپوردهی و محاسبه
ساختن الیحۀ وظایف برای
بست های کلیدی کارمندان.
استخدام کارمندان کلیدی.

بانک معلوماتی والیتی فهرست مراجع سرمایهدهنده :در این بخش ،یک بانک معلوماتی
از تمام مراجع سرمایهدهنده ،به شمول بانک ها ،مراجع قرضههای کوچک و کمک
تمویلکنندگان ،تهیه و ترتیب میگردد .با در نظرداشت فارمتهای مناسب ،این دیتابیس
به شکل مستقیم و غیر مستقیم در دسترس متشبثین بالقوه و نهادهای مشورتی غیردولتی و
دولتی قرار میگیرد.
ثبت و راجستر قرضهگیرندگان در والیات :این پروگرام مراجعی را در سطح والیات
ایجاد میکند که ،توسط آن ،تاریخچۀ قرضهگیری افراد و شرکتها ثبت و راجستر
گردیده و در دسترس نهادهای قرضهدهنده قرار میگیرد .این نوع نهاد را میتوان با
کمک این پروگرام در سکتور خصوصی ایجاد نمود .به طور مثال ،سرمایهگذاری توسط
صندوقهای حمایت از سرمایهگذاری ،یا به عنوان یک نهاد دولتی والیتی مانند شاروالی
فعالیت نماید.
برنامه ترویج خدمات بانکی محلی :این پروگرام برنامهای را در نظر دارد که در آن
معلوماتی برای مردم محل در مورد خدمات بانکی ،مانند حساب جاری و حسابات
پسانداز ،حواله ،رهن و قرضۀ بانکی ارائه میکند .این خدمات مستقیم یا از طریق
نهادهای همکار دولت و با همکاری بانکهای محلی ارائه میگردد.
تسریع برنامه تثبیت اراضی :این پروگرام روند تثبیت اراضی را ،به خصوص در
مناطقی که از اهمیت اقتصادی بالقوه برخوردارند ،تسریع میبخشد .هدف برنامه این
است که کسانی که میخواهند یک فعالیت تجاری را آغاز کنند و به قرضه بانکی نیاز
دارند ،بتوانند زمین خود را به حیث تضمین بانکی ضمانت بدهند.
ترویج سرمایهگذاری در شاروالیها و والیات :این پروگرام به شاروالیها و والیات
طرق
کمک میکند تا یک موضوع تجاری را برای منطقۀ خود طرح نموده و آن را از ُ
مختلف رشد داده و عرضه نمایند.
طوری که در بخشهای قبلی این سند تذکر داده شد ،شامل نمودن زنان در نیروی کار
یکی از بخش های مهم این استراتیژی در راستای افزایش بازده کار در روند بازدهی
میباشد .به طور مثال ،میتوان یک مقدار از وجوه مالی صندوق تقویۀ تجارت را برای
زنان ریزرف نمود و الزم است برنامههای آگاهیدهی را طوری طرح نمود که به زنان،
در مورد استفاده از خدمات بانکی ،آموزشهای الزم را ارائه دهد.
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عالوه بر دفتر مقام والیت و ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،ریاستهای والیتی وزارت تجارت،
وزارت مالیه و شاروالیها نیز در تطبیق این برنامه باید سهیم باشند.
ایجاد خدمات حمایت از تجارت ،تأسیسات و زیربنای الزم
از طریق این فعالیت اطمینان حاصل میگردد که ارائۀ خدمات الزم در بخشهای ایجاد تأسیسات و
زیربناها برای فعالیتهای تجاری توسط نهادهای والیتی حکومت فراهم گردد .طوری که در ذیل
ترسیم شده است ،این ساختار باعث کاهش مصارف گردیده و عواید تجارتهای محلی را افزایش داده
و بدین وسیله مؤثریت سرمایهگذاری را افزایش میدهد .در مقابل ،این کار باعث توسعۀ فعالیت های
تجاری ،جلب سرمایههای جدید در بازار و توسعۀ فرصتهای اشتغال برای مردم میگردد.
تسهیالت ،حمایت های و زیرساخت های تجاری

توسعۀ اقتصادی
ایجاد بنگاه های تجاری در بخش های مهم حمایتی و انتقال
مالکیت آنها به بخش غیر دولتی

تسهیل دسترسی بخش
خصوصی به قرار دادها

ایجاد مراکز تجاری
ایجاد ،حفظ و مراقبت و
فعال ساختن بازارها ،مراکز
مزایده و سایر مراکز
تجاری

بهبود بازدهی
سرمایه گزاری

ارائه معلومات به نهادهای بخش
خصوصی در زمینۀ فرصت
های عقد قرار داد ارتقای ظرفیت
بنگاه های خصوصی در زمینۀ
سهمگیری در روند های مزبور

تسهیالت صنعتی و زیر بناهای الزم

این برنامه شامل مواد ذیل میباشد:
 توسعۀ تجارت و برنامههای اعطای وجوه :این برنامه به والیات کمک میکند تا فعالیتهای
تجاری را در ساحات خود ایجاد نمایند ،که این امر میتواند باعث تقویت انکشاف اقتصاد
محلی گردد .به طور مثال ،اگر در نزدیکی یک شاروالی درختان پر ثمر میوه وجود داشته
باشد ،میتوان در آنجا یک دستگاه تولید آب میوه را ایجاد نمود .این فعالیتهای تجاری
نخست توسط نهادهای دولتی ایجاد گردیده و بعدا ً می توان ،از طریق میکانیزمهای مختلف،
آن را به مراجع غیردولتی واگذار کرد .این برنامه مشابه برنامۀ صندوق تقویۀ تجارت بوده؛
ولی بیشتر افراد فقیر را تحت پوشش قرار میدهد.
 مرکز توسعۀ تجاری :این برنامه مراکز تجارتی چون مارکیتها و مراکز مزایده برای
تولیدات محلی ،افزایش عواید و تشویق فعالیتهای تجاری جدید را ایجاد میکند.
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 تسهیالت و ایجاد زیربناها :تحت این برنامه ،یک گروه کاری ،متشکل از وزارتخانههای
مختلف ،چون وزارت انرژی و آب ،وزارت ترانسپورت و وزارت معادن تشکیل میگردد.
این گروه کاری وظیفه دارد تا نیازمندیهای محلی برای انکشاف اقتصاد محلی را شناسایی و
آن را در پالنهای شان شامل سازند .وزارتخانهها نیازمندیهای تجار را مطالعه مینمایند.
وزارتخانههای مذکور خواهند دید که کدام عرصهها دسترسی کافی به آب و برق دارند و کدام
عرصه ها ندارند .بعدا ً وزارتخانههای مذکور سعی میکنند ضروریات مذکور را در پالن
انکشافی والیتی شامل گردانند.
 بهبود عقد قراردادها و تدارکات :این پروگرام تجار محلی را کمک میکند تا با مؤسسات
بزرگ ،مانند نهادهای دولتی ،نیروهای امنیتی و نهادهای انکشافی قرارداد تدارکاتی عقد و
در امور تجاری همکاری نمایند .آنها این کار را از طریق جمعآوری و توزیع معلومات راجع
به فرصت های موجود ارتقای ظرفیت نهادهای تجاری برای رقابت در چنین زمینههایی انجام
خواهند داد.
در این عرصه ،مانند عرصههای دیگر ،گنجانیدن موضوع جنسیت برای حمایت از استراتیژی
شمولیت زنان در نیروی کار ،یک امر ضروری به حساب میآید .عناصر بخش جنسیت ،میتواند
شامل ایجاد شرکتهای تجاری و واگذاری آنها به گروههای زنان باشد و اطمینان از این که چنین
برنامهای سبب عقد قرداد با تعداد کافی شرکتهای تجاری میشود که توسط زنان تاسیس شده و اداره
می شوند.
عالوه بر دفتر مقام والیت و ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،وزارت انکشاف شهری ،وزارت انرژی
و آب ،وزارت معادن ،وزارت فواید عامه ،وزارت مالیه ،وزارت تجارت و صنایع و شاروالی نیز
در تطبیق این پروگرام ،سهیم خواهند بود.
اصالح محیط تجاری
مؤلفه اخیر برنامه ،محیط حقوقی و اداری را برای تجار و سرمایه داران بهبود بخشیده و موجودیت
و مؤثریت سرمایه را افزایش میدهد .تمرکز اولیه این پروگرامها عبارت از مراقبت محیط تجاری
والیت و حمایت از تطبیق اصالحات جاری در این عرصه میباشد .اجزای این برنامه شامل موارد
ذیل میباشد:
 کاهش دیوانساالری :یک واحد تحقیقاتی در داخل یکی از نهادهای دولتی در سطح والیات،
مدتزمان و مشکالتی را که یک شخص در جریان خدمات رسمی ،چون اخذ اجازهنامۀ
ساختمان و انتقال مالکیت با آن مواجه میگردد ،مورد تحقیق و بررسی قرار داده و معلومات
الزم را در مورد قضایای فاحش بیکفایتی ادارات دولتی جمعآوری میکند .سپس معلومات
متذکره از طریق کمیته انکشاف اقتصاد محلی به مقام والیت ،ارائه میگردد که بعدا ً والی
والیت میتواند برای بهبود کارایی ادارات والیتی از طریق امکانات شورای اداری والیت
اقدامات الزم را به عمل آورد.
 کاهش حجم مالیات :این پروگرام مراجع تجاری را در عرصۀ تکمیل پروسۀ مالیات کمک و
همچنین ،با مراجع مرکزی مذاکره میکند تا حجم مالیات کاهش یافته و سیستمهایی برای این
امر ایجاد گردد.
 آموزشدهی و تهیۀ مواد برای سیستم حقوقی :این پروگرام از اصالح قانون محاکم تجارتی
والیت توسط وزارت عدلیه مراقبت میکند.
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 نظارت بر عوامل صادارات و واردات :یک واحد تحقیقاتی در مورد عوامل وارداتی تولیدات،
مصارف صادارات و مشکالت اداری صادرات معلومات الزم را جمعآوری میکند و از
معلومات مذکور در مورد اصالح مسایل تجارتی و تطبیق بهتر قوانین و پالیسی های موجود
تجارتی استفاده خواهد شد.
 کاهش فساد در امور تجاری مربوطه :این برنامه از طریق ایجاد هماهنگی با برنامههایی که
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی جهت ریشهکن ساختن فساد در امور عرضۀ خدمات به تشبثات
عامه و تهیه و تدارکات عامه طرح نموده است ،زمینههای فساد را شناسایی و خنثی خواهد
نمود.
در بخش تأمین حضور زنان ،این برنامه حداقل میتواند به شرکتهایی که مربوط به زنان میگردد،
خدماتی مانند کاهش مالیات و بروکراسیهای کاری را عرضه نماید.
عالوه بر ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و مقام والیت ،وزارت عدلیه و شاروالی ها نیز در تطبیق این
برنامهها سهیم خواهند بود
سیستم پالنگذاری و ایجاد هماهنگی
فعالیت های این برنامه توسط یک گروه کاری برای هر بخش از پروگرام پالنگذاری میگردد .البته
این پالنگذاری تحت نظارت یک کمیتۀ محلی انکشافی ،که در حقیقت یک کمیتۀ فرعی کمیتۀ
انکشافی والیت میباشد ،صورت میگیرد .ساختار این گروه به شکل ذیل میباشد:

ساختار پالنگذاری و مدیریت
مقام والیت

کمیتۀ
انکشافی
والیت

کمیتۀ انکشاف
اقتصاد
محلی

ستاد ایجاد محیط
مساعد تجاری
دفتر مقام والیت
وزارت عدلیه

ستاد زیر بناها ،وسایل و
حمایت ها

ستاد سرمایه گذاری

دفتر مقام والیت
وزارت انکشاف شهری

دفتر مقام والیت

وزارت انرژی و آب
وزارت معادن
وزارت د
فواید عامه

وزارت مالیه

ستادد مهارت ها
و آموزش
دفتر مقام والیت
وزارت معراف
وزارت صحت عامه
وزارت تکنالوژی معلومایت و

شااروالی کابل
شاروالی کابل
مخابرات

وزارت
مالیه معلوماتی
وزارت تکنالوژی
شاروالی ها
و مخابرات
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اصول اساسی پالنگذاری و بودجهسازی به قرار ذیل خواهد بود:
 زمانی که یک فعالیت واضحا ً شامل چارچوب کاری حقوقی و استراتیژیک فعالیتهای
شاروالی میباشد ،فعالیت مذکور توسط شاروالی تطبیق و اداره میگردد .یک مثال آن می
تواند ترویج سرمایهگذاری شهری یا ادارۀ مراکز آموزشهای مسلکی باشد.
 زمانی که یک فعالیت واضحا ً مربوط به فعالیت های یکی از وزارتها میشود ،اما مربوط
به ساحۀ فعالیت شاروالیها نمیباشد ،فعالیت مذکور توسط وزارت مربوطه تنظیم میگردد.
یک مثال خوب در این رابطه میتواند بهبود تهیۀ برق برای شهرها باشد که مربوط به
وزارت انرژی و آب میباشد.
 زمانی که یک فعالیت نه مستقیما ً مربوط به ساحۀ فعالیت شاروالیها بوده و نه مربوط به
وزارتخانهها میگردد ،فعالیت مذکور به عنوان یک پروژۀ ادارۀ مستقل ارگانهای محلی از
طریق این اداره تطبیق و تنظیم میگردد.
در تمام سه مورد متذکره ،عرضۀ هر یک از فعالیتها در سطح والیت توسط نهادهای پالنگذاری
توسعۀ اقتصادی و انسجام امور اقتصادی صورت خواهد پذیرفت.

هماهنگی با برنامۀ معیشت بدیل
برنامۀ توسعۀ اقتصادی با فعالیتهای پالنگذاری والیتی معیشت بدیل هماهنگ خواهد گردید تا از این
طریق زمینۀ توسعۀ اقتصاد محلی ،به ویژه شاروالیها ،سبب حمایت از اقتصاد قریههایی گردد که
دهقانان کشتکننده خشخاش در آنها به سر میبرند .عرصههای ذیل نیازمند ایجاد هماهنگی میباشند:







انکشاف مهارتها :در این زمینه ،باید اطمینان حاصل گردد که مهارتهایی که برای صنایع
مربوطه آموزش داده میشود ،کامالً با سیستمهای قابل بازده در ساحات برنامه معیشت بدیل
مطابق باشد.
دسترسی به سرمایه :از طریق برنامههای سرمایهگذاری باید اطمینان حاصل گردد که
سرمایهها به سیستمهای قابل بازدهی (بنگاه های تجاری) که در ساحات ارائۀ معیشتهای
بدیل ترویج یافتهاند ،سرازیر میگردند .از طریق این برنامه باید مهارتهای حمایوی مربوط
به تجارتهایی ،مانند تدارک تخمهای بذری ،کود زراعتی ،مواد بستهبندی و فراهمکردن
شرکتهایی که ماشین آالت زراعتی را عرضه یا ترمیم میکنند.
زیربنا ،تأسیسات ،خدمات :این کمکها باید در مناطقی فراهمگردد که در آنجا اقتصاد
زراعتی مدرن توسط برنامههای معیشت بدیل ترویج میگردد .به طور مثال ،اگر میوهجات
ترویج میگردد ،این پروگرام باید مارکیتهایی را برای این نوع میوه جات ایجاد نماید و
همچنین ،تأسیسات پروسس میوهجات را ایجاد و تسهیالت الزم ،مانند آب و برق ،را
برایشان مهیا سازد.
محیط تجاری :گروه کاری محیط تجاری باید باالی آن دسته شرکتهایی تمرکز نماید که در
صدر ترویج اقتصاد زراعتی در مناطق معیشت بدیل قرار دارند .به طور مثال ،شرکتهایی
که کود زراعتی را برای دهقانان عرضه میدارند و همچنین پایینتر از آن شرکتهایی که
پروسس و صادارات را شامل میشود .مساعی برای تسریع طرزالعملهای بروکراتیک و
بهبود شرایط واردات و صادرات باید ،تا حد ممکن ،فعالیتهای مربوطه را اولویتبندی
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نماید .گروه کاری باید در پی کاهش امور دیوانساالری باشد که مسئولین مربوطه با
برنامههای معیشت بدیل ،به خصوص در سطح محلی ،با آنها سر و کار دارند .گروه کاری
متذکره ،به خصوص در نهادهای والیتی ،میتواند مشکالتی چون فساد اداری و بروکراسی
بیش از حد را شناسایی نماید .اگر این گروه کاری مشکالتی را در سطح محلی میبیند ،برای
رفع مشکالت مذکور باید اقدام نماید .اما اگر مشکالت عمیق بوده و مربوط به حکومت
میگردد ،گروه کاری مذکور میتواند در این زمینه به مراجع باال گزارش داده و همراه با
مسئولین مربوطه برای رفع این مشکل کار نماید.
بنابراین پالنگذاری و تطبیق برنامه باید همراه با برنامه معیشت بدیل هماهنگ گردد.
اساسهای نهادی مناسبتر برای بسیاری از فعالیتها در برنامه انکشاف اقتصاد محلی در مراحل
بعدی مد نظر قرار خواهند گرفت.
ادارۀ منابع طبیعی توسط مردم
با رشد جهانی شدن ،شرایطی که به طور تمام عیار مدیریت منابع طبیعی و عظیم را به عهده داشتند،
رو به محدود شدن میباشند .با آن هم ،برای ادارۀ منابع طبیعی ،درک مردم وسیعا ً طوری است که
اکثر تصامیم و اقدامات در این زمینه ،مستقیما ً تأثیرات خود را باالی منابع طبیعی به جا میگذارند.
یک مشکل دیگر این است که ظاهرا ً مشکالت محلی را نمیتوان در سطح محلی مرفوع ساخت ،اما
تصامیم و اقدامات محلی ،به طور جمعی و انفرادی ،روند سیستم اقتصادی را شکل میدهد .در اکثر
موارد ،این امر مربوط به اقدامات مردم محل میگردد .به طور مثال ،در مناطقی که امروزه جنگلها
قطع میگردند ،زراعت میشود ،گیاهان جمعآوری میشوند ،و منابع آبی ،به علت شیوههای نادرست
اداره منابع ،آسیب می بینند.
تنوع فرهنگی و زیستی ،که برای بشریت در کل و برای ملت افغانستان به طور خاص منفعت دارد،
در حال حاضر بر اساس حکومتداری ضعیف در معرض خطر قرار گرفته است .اصالحات
دموکراتیک کلید انکشاف دوامدار و حفظ تنوع زیستی و فرهنگی میباشد.
تنوع فرهنگی و زیستی را می توان به عنوان مشترکات جهانی ،مشترکات ملی و مشترکات محلی
قلمداد نمود و درعین حال ،هم میتوان آن را جزء دارایی خصوصی افراد و هم دارایی عمومی به
حساب آورد .مسئولیتها ،حقوق غیر واضح و عدم حسابدهی عبارت از مسایل ویژه حکومتداری
و حفظ این سکتور میباشد ،زیرا حفظ منابع محیط زیست ،مانند اراضی ،آب ،منابع زیرزمینی و
منابع بیولوژیکی را ،که تمام آنها از نظر مالی با ارزش می باشند ،تحت تأثیر قرار می دهد .منابع
بیولوژیکی در مقابل استخراجی که توسط رقبای مختلف صورت میگیرد ،آسیبپذیر میباشد .عالوه
بر آن ،منازعات فعال بر سر استفاده از منابع ،در عدم محافظت الزم از منابع ،اثر منفی خود را
باالی مردم محل بر جای میگذارد.
منابع طبیعی به عنوان دارایی شمرده میشود که برای تبدیل شدن به قدرت سیاسی و اقتصادی
ارزشمند است .منابع طبیعی ،به طور غالب ،به عنوان ابزارها و داراییهایی ارزشگزاری میگردند
که توان تبدیلشدن به ابزراهای کسب قدرت سیاسی و اقتصادی را ،به صورت ذیل ،دارا میباشد:
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فرصتها را برای دیالوگ و مباحثه در مورد منابع طبیعی راهاندازی نماید تا در این رابطه
یک اجماع به وجود بیاید و سرانجام در سطح محلی و ملی نیز در این زمینه یک اجماع
شکل بگیرد.
تأمین هماهنگی و تشریک مساعی میان ادارات مختلف پالیسی و تطبیقی ،روش یکپارچه
برای حفظ منابع ،حکومتداری سالم و حفظ منابع طبیعی به شمول یک سلسله پروژه هایی
که حقوق زمینداری ،ظرفیت اداره ،حراست و مسایل جندر را مد نظر داشته باشد.
تشریک مساعی از طریق شریکسازی معلومات با مردم محل در رابطه به دانش و
مشکالتی که فعالً با آنها روبهرو میباشند.
ارتقای ظرفیت شهروندان به منظور حفظ پایدار منابع؛
بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد حفظ منابع طبیعی ،آگاهیدادن در مورد حقوق و
مسئولیتهای مردم در مطابقت با قوانین و میثاقهایی که حکومت افغانستان در مورد حفظ
منابع طبیعی و محیط زیست به امضا رسانیده است.
ایجاد و حمایت از شبکههای جامعۀ مدنی تا در مورد حفظ منابع طبیعی و ارتقای ظرفیت،
نظریات و نگرانیهای خود را ابراز نمایند.
حفظ منابع طبیعی از طریق میکانیزمهای مردمی و با حمایت نهادهای محلی حکومت .منابع
طبیعی می تواند نقش بارزی را در توسعۀ پایدار و کاهش فقر ایفا نماید ،در صورتی که منابع
مذکور از طریق میکانیزمهای مردمی و با حمایت ادارات محلی حکومت صورت گیرد.
اقدام به حفظ منابع طبیعی با مشور مردم محل ،از جمله گروههای فراموششده ،مانند
چوپانها ،صورت میگیرد .این اقدامات نمایانگر ارزش های محلی میباشد .البته این
اقدامات یک بخش مهم از پروسه داومدار کاهش فقر را تشکیل می دهد ،زیرا بهبود تولیدات،
مستقیما ً باعث افزایش معیشت روستایی ،مصونیت غذایی و مشارکت در بازار میگردد.
از محیط زیست باید به گونهای استفاده گردد که مشکل خاصی را در درازمدت به وجود
نیاورد و پاسخگوی نیازمندیهای مردم بوده و در مطابقت با ارزشهای فرهنگ محل باشد.
نهادهای محلی حکومت و جامعۀ مدنی (گروههای استفاده کنندگان ،انجمنهای تولید کنندگان و
غیره) نقش عمدهای در تصمیمگیریهایی که راجع به منابع طبیعی قابل تجدید اتخاذ میگردد،
خواهند داشت.
نهادهای محلی باید به طرزالعملها و میکانیزمهایی که حقوق و منافع تمام افراد و مراجع
ذیربط را تأمین میکند -به شمول حق شمولیت در تصمیمگیریهای مربوط به محیط زیست-
 ،احترام بگذارند.

حفاظت از محیط زیست
محیط زیست در سه دهۀ اخیر بسیار آسیبدیده است .وضعیت محیط زیست در کشور ما موجب
نگرانی فراوان و حفظ آن یکی از اولویتهای حکومت افغانستان است .حفاظت از محیط زیست به
وضاحت در مادۀ  75قانون اساسی شرح یافته است .حفظ محیط زیست یکی از اساسیترین وظایف و
مسئولیتهای نهادهای دولتی در سطح محلی خواهد بود.
مادۀ  77قانون حفظ محیط زیست شورای مشورتی ملی را به منظور این امر ایجاد میکند .این شورا
در برگیرندۀ والی ها ،رؤسای شوراهای والیتی ،یک نماینده از شورای ولسوالی ،علمای مذهبی و
بزرگان محلی میباشد .این شورا باید هر سال یک بار تحت رهبری رئیس ادارۀ ملی حفظ محیط
زیست جلسه دایر کند .اولین جلسۀ این شورا به تاریخ  74و  75ثور  7386در کابل برگزار شد.
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شورای مشورتی ملی با توافق آراء قطعنامۀ  74مادهای را به تصویب رسانید ،که به طور واضح و
مشروح ،وظایف و مسئولیت های نهادهای دولتی در سطح محلی را در خود جای داده است .این
پالیسی ،قطعنامۀ  74ماده ای فوق را تأیید میکند.
مادۀ  77قانون حفظ محیط زیست ،شورای مشورتی محلی را برای حفظ محیط زیست با شمولیت
رؤسای شوراهای والیتی و شورای ولسوالی ،ولسوال ،رئیس ادارۀ ملی حفظ محیط زیست در والیت
مربوطه ،علمای مذهبی و بزرگان محلی ،نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی ،دهاقین و کوچیها ایجاد
میکند .این شورا باید هر شش ماه یکبار جلسهاش را دایر نماید .شورای مشورتی والیتی در مورد
محیط زیست باید چنین شورای مشورتی را در سطح ولسوالی نیز ایجاد نماید.
نهادهای دولتی در سطح محلیبرای احیاء و استفادۀ مؤثر و مداوم از جنگالت و چراگاهها ،آب و
باتالقها ،حفظ و نگهداشت گوناگونی بیولوژیک مناطق حفظ شده ،و حفظ محیط زیست در شهرها
باید گامهای عملی بردارند .این امر در استفادۀ مؤثر منابع طبیعی در کشور و شرکت وسیع مردم در
برنامههای حفظ محیط زیست کمک خواهد کرد.
تعیین حدود قریهها
حکومت حدود جغرافیایی موجود قریهها و گذرها را به مثابۀ واحدهای اداری و سیاسی بررسی و
تعیین خواهد نمود .نقشههای سیاسی و اداری در تمام سطوح طرح و به منظور استفاده در پروسه
های انتخاباتی ،پالنگذاری اجتماعی ،اقتصادی و تطبیق پالیسی ادارات محلی در اختیار همگان قرار
داده خواهد شد.
تقویت ساختارهای حکومتداری در سطح قریه خیلی مهم است .نخستین قدم در این راستا ،شناسایی
حدود جغرافیایی و تعیین تعداد خانوادههای ساکن در آن قریه میباشد .در گذشته وزارت مالیه و
امالک به منظور جمعآوری مالیه ،مناطق روستایی را به واحدهای مالیاتی تقسیم نموده بودند .این
تقسیمات اکثرا ً با آنچه مردم محل آن را قریه مینامیدند ،مطابقت داشت .در عین حال روش دیگر
شناسایی قریهها روشی است که ولسوالیها به منظور تسهیل امور احصائیوی و اداری در پیش
میگرفتند .بر اساس تجارب گذشته جهت تعیین حدود قریهها ،فاکتورهایی مانند تعداد حداقل
خانوارها ،مجاورت جغرافیایی ،داشتن ملک یا ارباب مشترک ،شاملبودن در حقابهها ،شاملبودن در
گروپ های مالیاتی ،و ثبت بودن در ولسوالی به حیث یک قریه را میشود مد نظر گرفت.
ناگفته نماند که قریهها قبالً توسط ادارۀ مرکزی احصائیه تعریف گردیدهاند .اجتماعات محلی با توافق
یکدیگر میتوانند حدود قریههایشان را مشخص نمایند .بعدا ً دفتر مرکزی جیودیزی و کارتوگرافی
افغانستان حدود تعیینشده توسط مردم را ،پس از مشوره با شوراهای قریه ولسوالیها و امالک ،به
رسمیت خواهد شناخت .توافق مردم در این مورد شرط اساسی پنداشته میشود.
این حدود جغرافیایی به کمک تصویربرداری ستالیت ،با یک مقیاس مناسب و برمبنای اندازۀ فیزیکی
قریهها ،مشخص میگردد .تصویربرداری از حدود قریهها توسط تیم ساحوی ،با تأیید شوراهای
همجوار و با ثبت اسامی ،امضاها و نشانهای انگشت آنان ،که حاکی ازموافقتشان در مورد حدود
جغرافیایی تعیین شده میباشد ،صورت میگیرد .کاپی اول این تصاویر و تصدیق امضاشده به ریش
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سفیدان قریه داده شده و کاپی دوم آن ،به منظور شمولیت در سیستم معلومات حدود سیاسی و اداری،
به ادارۀ مرکزی احصائیه ارائه میگردد.

ادارۀ اراضی
ثبت اراضی
همانطور که در استراتیژی سکتوری حکومتداری ،اداره عامه و حقوق بشر ،و استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان تذکر داده شده است ،پروسۀ ثبت و قباله زمین در تمام واحدهای اداری و ثبت قبالهجات
بر اساس روند اجتماعی ،از جدی سال (7386اواخر  ،)7118در تمامی ساحات شهری و روستایی
راهاندازی خواهد شد .یک سیستم مناسب برای حل هر نوع منازعات روی زمین تا جدی سال
(7386اواخر  )7118روی دست گرفته خواهد شد .حکومت ،ظرفیت و توانایی ثبت و آرشیف
معلومات دربارۀ قبالهجات عرفی در قریهها را که ریشسفیدان میتوانند آنها را سرپرستی و بازرسی
نموده و از صحت و سقم معلومات مربوط به حقوق ملکیت مردم اطمینان دهند ،ایجاد خواهد کرد؛
چنانچه این کار در پروژۀ «اداره زمینهای دهات» وزارت زراعت و مالداری صورت میگیرد .در
مورد شاروالیها« ،گذرها» میتوانند واحد محلی ثبت اسناد باشند.
استراتیژی برنامه

91

پالیسی جدید زمین ،تمامی اسناد دو نسخهای ملکیت زمین در آرشیف را از میان برداشته و مشاوره
پیرامون ملکیت زمین در مناطق روستایی را سهلتر و اقتصادیتر میسازد .واحد ادارۀ زمین مربوط
به امالک با ریاست سروی و کدستر ملحق گردیده تا مشترکا ً یک سیستم ثبت قبالهجات زمین به
شمول توضیحات گرافیکی ملکیت را به میان آورند .همچنین ضروری خواهد بود تا ریکارد
قبالهجات با پالنهای فرعی که توسط شهرداریها اداره میشود ،توأم گردد .تغییرات سازمانی به
میانآمده ،با در نظرداشت نقش مهم ادارۀ ملکیتها در شهرها و روستاهای کشور ،زمینهساز تشکیل
ریاست عمومی ادارۀ زمین خواهد شد ،که تحت رهبری مستقیم جاللتمآب ،رئیس جمهور کشور،
قرار خواهد گرفت .ادارات اخذ مالیات ملکیتها یا همانند دهه  )7661( 61به این اداره ادغام
خواهند گردید و یا به منبع اطالعاتی مربوط به این اداره دسترسی پیدا خواهند نمود .یک استراتیژی
سه بخشی برای ایجاد سیستم جدید ادارۀ زمین مؤثر و مناسب خواهد بود:

بخش نخست :توسعه ظرفیت تخنیکی برای نقشهبرداری از قطعات زمین

 .19لطفاً به سند ارتقای ظرفیت پالیسی اراضی و اصالح اداری وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری مراجعه کنید( .بانک انکشافی افغانستان /اداره انکشاف بین المللی
بریتانیا« :سند تحقیق ریاست عمومی اداره اراضی امالک وزارت زراعت»).
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 معرفی آموزههای تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی مدرن در ریاستهای تخنیکی؛
 فراهمسازی ابزار و وسایل کاری برای استفاده از این تکنالوژی در مراکز آموزشی و
تشویق برای تحویل تدریجی این تکنالوژی به سکتور خصوصی و عمومی؛
 راهاندازی برنامه ملی برای نقشهبرداری از حدود جغرافیایی قریهها و گذرها که میتوان آنها
را «واحدهای مالیاتی» ،نامید .امور فوق در سابق نیز به همین شیوه صورت میگرفتند .از
این طریق میتوان قطعات زمین را به صورت درست نمرهگذاری نمود تا توسط ریاست
عمومی ادارۀ زمین مورد استفاده قرار گیرند.
بخش دوم :تبدیل نهادهای سنتی به نهادهای مدرن
به صورت رایج ،در اکثر معامالت زمینهای شهری و یا روستایی (و دیگر ملکیتها مانند
آپارتمانها) ،کاپی سند توافقنامۀ معامالت فقط توسط جانبین معامله نگهداری میگردد .روش مورد
نظر ما تقویت سیستم رایج کنونی است که در آن اسناد توسط طرفین معامله «به طور عرفی» تهیه
میگردد .پیشنهاد میگردد تا دو فعالیت ذیل در این پروسه گنجانیده شود:







ایجاد ظرفیت برای ثبت و آرشیفسازی معلومات مندرجۀ قباله جات عرفی به طور کاپی -
حتی اگر اصل آن موجود نباشد -در سطح محالتی مانند قریهجات و یا مجموعهای از
قریهجات؛ طوری که بزرگان محل و اشخاص بانفوذ به آن دسترسی داشته و با نظارت بر آن
در مورد معلومات حقوق ملکیتها و صحت آن اطمینان حاصل نمایند .این ظرفیت در حال
حاضر مربوط به پروژه اداره زمینهای روستایی وزارت محترم زراعت ،آبیاری و
مالداری برای تعیین حقوق چراگاهها و قطعات زمین جنگالت توسط شورای قریه میگردد.
سکرتریت شورا تحت رهبری اعضای شورا کاپی توافقنامههای چراگاهها و قطعات زمین
جنگالت را همراه با تصویر اصلی ستالیت نشان دهندۀ مرزها میان این قطعات زمین ،در
قریه نگهداری میکند.
در شهرداریها ،واحد ثبت اسناد در سطح محالت ،گذرها میباشند.
اسناد ثبتشده در دفاتر محالت نسبت به اسنادی که ثبت نگردیدهاند ،از اعتبار قانونی و
ارجحیت برخوردار خواهند بود .افرادی که ترجیع میدهند تا اسناد معامالت خود را توسط
دستگاه قضایی ابتدایی پیش ببرند ،تشویق میگردند و از آنها تقاضا میگردد تا یک کاپی از
سند تهیهشده را در واحد ثبت قبالهجات (قریه و یا گذر) بسپارند .افرادی که ترجیع میدهند
معامالت قبالۀ ایشان به صورت عرفی صورت گیرد ،نیز باید یک کاپی از سند خود را در
واحد ثبت اسناد (قریه یا گذر) تحویل دهند.
فراهمسازی تصاویر ستالیت با دقت کافی برای شورای قریه یا گذر ،که در آن حدود
جغرافیایی چراگاهها ،جنگالت و قطعات زمین زراعتی با مرزهای قریهجات ،بخشهای
قریهجات در قریههای بزرگتر ،و گذرها در محالت شهری ،شناسایی و تفکیک گردد.

بخش سوم:
ریاست عمومی ادارۀ امالک ،معلومات ملکیتها را به صورت تخنیکی و مالی در سطوح محلی
ترتیب داده و آن را غرض کمک به واحدهای اداری ثبت زمین در سطوح محلی فراهم میکند.
ریاستهای فعال ریاست عمومی ادارۀ امالک از قرار ذیلاند:
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.7

.7
.3
.4
.5
.6
.6

ریاست کدستر و ثبت زمین (فراهمسازی کمک به واحدهای ثبت زمین در سطح محالت،
نظارت بر فعالیتهای آنها ،و فراهمسازی خدمات آرشیف در صورت نیاز این دفاتر):
 کمک به چگونگی ثبت اسناد در روستاها برای شوراهای قریهها،
 کمک به چگونگی ثبت اسناد در شهرها برای کمیتههای گذر،
 واحد نقشه برداری کدستر ،ادغام معلومات بخش سروی و کدستر ،امالک و
ملکیتهای شهرداری در سیستم معلومات قطعات زمین غرض کمک به فعالیتهای
واحدهای ثبت زمین.
ریاست مالیات امالک ،غرض کمک به ارزیابی و جمعآوری مالیات ملکیتها در روستاها و
شهرها؛
ریاست حل مناقشات ،غرض داوری و حل و فصل منازعات زمین؛
ریاست پالن و ارتقای ظرفیت ،غرض تهیۀ پالن ساالنه و پنج ساله و کمک به ریاستهای
ثبت ملکیتها ،کدستر و مالیات ملکیتها؛
دیپارتمنت حقوق ،که مسئول نظارت بر مسودۀ قوانین حقوق مربوط به زمین و دیگر
ملکیتهای غیر منقول و نیز مسئول تهیه مسودۀ قوانین مورد نیاز ریاست عمومی اداره
اراضی و کمک به اصالحات اداری ریاست و دیگر شعبات آن میباشد؛
ریاست ارتباطات قضایی برای ارتقای ظرفیت قضایی و تشریک معلومات کدستری ،مانند
حداقل واحد تثبیت موقعیت ملکیتها در قبالهجات و فراهمسازی کاپی آن به اداره ملی
اراضی؛
ریاست تثبیت و تعیین زمین که در بخشهای اولویتبندیشده کار نموده و ساحه و نوعیت
زمین آبی ،باغستان ،للمی ،چراگاه ،جنگالت و غیره را ،بر اساس نیازمندی وزارتخانهها
(اساسا ً زراعت و انکشاف شهری) ،شهرداریها ،و مقامات مالیۀ زمین ،تعیین میکند.
 تعیین اولویت میان والیات ،ولسوالیها و گذرها ،برای سروی حدود واحدهای مالیاتی و
ایجاد واحد ثبت معلومات مربوط به قریهها؛
 اخذ تصاویر ستالیتی از ساحات اولویتبندیشده؛
 تعیین ادعاهای حقوقی برای چراگاههای قریهجات و چراگاههای عمومی و جنگالت ،با
استفاده از روش اتخاذشده توسط ادارۀ پروژۀ اراضی روستایی و در تفاهم با بزرگان و
متنفذین قریهها؛
 تهیۀ فورم و طرزالعمل برای قانونی کردن ملکیتها در شهرها و روستاها و تشکیل
واحدهای کمکی برای اجرای برنامۀ قانونیکردن ملکیتها؛
 تهیۀ نقشههای کدستری و اسناد تجدید شده امالک و شاروالی برای آن دسته از مالکین در
واحدهای مالیاتی قریهها ،ولسوالیها و گذرها که عالقمند سهمگیری در قانونمندساختن
حقوق خویش برای زمینهای زراعتی ،چراگاه و جنگالت میباشند.

جلوگیری از غصب اراضی شخصی و دولتی
والیها و ولسوالها مسئولیت دارند از غصب زمینهای دولتی و شخصی یا تعیین حدود اراضی بدون
پیگیری روندهای قانونی در ساحات مربوط به خود ،جلوگیری به عمل آورند.
مبارزه با مواد مخدر
پالیسی کنونی مبارزه علیه مواد مخدر و فعالیتهای آن مبتنی بر برخی از اسناد استراتیژی و پالیسی
میباشد .استراتیژی مبارزه با مواد مخدر ،سند اساسی و رهبریکننده فعالیتهای مبارزه با مواد
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مخدر میباشد .استراتیژی مبارزه با مواد مخدر که در سال  7116تدوین گردیده ،دارای چهار
اولویت کاری میباشد:
.7
.7
.3
.4

مختل ساختن تجارت مخدرات؛
تقویت و متنوع ساختن معیشت قانونی در روستاها؛
کاهش تقاضا برای مواد مخدر؛
تقویت سازمانها و نهادهای دولتی در راستای مبارزه با مواد مخدر.

استراتیژی مبارزه با مخدر دارای یک سلسله مقررات برای دخیلساختن ادارات والیتی در مبارزه با
مواد مخدر میباشد .تحت این استراتیژی ،ادارات والیتی نقش مؤثری را در ساختار تأسیسات ،آگاهی
عامه و محو آن ایفا خواهند نمود .عالوه بر آن ،این سند بیانگر آن است که سیستم محو مواد مخدر
باید «محو مواد مخدر به رهبری مقام والیت» باشد و والیها باید در سطح رهبری قرار گیرند.
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان نیز به روشهای مبتنی بر سهیمسازی والیات در مبارزه با مواد
مخدر صحه نهاده است .در این استراتیژی آمده است« :تطبیق این استراتیژی مبتنی بر اصل
سهیمسازی والیات در مبارزه با مواد مخدر میباشد که والیات را ملزم میسازد تا پالنهای کاری
مبارزه با مواد مخدر را با مطابق پالنهای انکشافی تدوین نمایند .با والیها در تهیۀ پالنهای محلی
تطبیق مبارزه با مواد مخدر مشوره صورت خواهد گرفت و این پالنها ،پس از انسجام و
اولویتبندی ،در پالن تطبیق ملی گنجانیده خواهند شد .والیها با ایجاد هماهنگی بین روند تدوین
پالنگذاری محلی ،ریاستهای سکتوری ،مؤسسات بینالمللی ،والیات و اجتماعات محلی را در این
روند دخیل میسازند.
تمام استراتیژیهای مبارزه با مواد مخدر ،به شمول استراتیژیهای والیتی ،باید چهار عنصر اساسی
را در بر داشته باشند :ریشهکنسازی ،کاهش در تقاضا ،معیشت بدیل و حاکمیت قانون .طوری که
تشریح گردیده است ،ریشهکنسازی شامل جلوگیری از برداشت محصوالت خشخاش ضمن
کمپاینهای قبل از زرع ،یا ریشهکنسازی کشت خشخاش میباشد .فعالیتهای که به منظور کاهش
تقاضا در نظر گرفته شده اند ،باید در نهایت استفاده از مواد مخدر را کاهش داده ،زمینۀ تداوی و
آموزش را برای معتادین فراهم نماید .فراهمسازی معیشت بدیل شامل تقویت سیستم معیشت مشروع
برای دهاقین بیبضاعت میباشد که در غیر آن خشخاش زرع مینمایند .حاکمیت قانون نیز شامل
اجرای عدالت علیه کسانی میباشد که در توسعۀ تجارت مواد مخدر سهیم میباشند.
به منظور تأمین روش مناسب ریشهکنسازی ،باید پیشاپیش با والیها در مورد اهداف ریشهکنسازی
مشوره صورت گیرد .هرچند مبارزه با مواد مخدر یک مشکل ملی تلقی میگردد و ضروری پنداشته
میشود تا مقامات در سطح ملی ،اهداف ریشهکنسازی را تعیین و در نهایت مقامات عالیرتبه این
اهداف را تأیید نمایند؛ ولی چون والیها معلومات بهتری در مورد اوضاع محلی دارند ،باید در روند
پالنگذاری سهیم گردند .سهیمساختن والیها در پالن ریشهکنسازی« ،گسترۀ صالحیت» آنان را
توسعه داده و برای آنان پاسخدهی را در مورد فعالیتهایشان آسانتر میسازد .دورۀ پالنگذاری ،که
در زیر خواهد آمد ،به والیها این توانمندی را خواهد داد تا معلومات کافی را برای پالن
ریشهکنسازی کشت خشخاش فراهم نمایند.
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گروه کاری ملی محو زرع کوکنار مسودۀ پالن ابتدایی را تسوید میکند.
در ارتباط با پالن مربوطه با والیها مشوره صورت گرفته و به آنها فرصت داده میشود تا
در صورت داشتن پیشنهادات ،آن را ارائه نمایند.
گروه کاری ملی محو زرع کوکنار ،پالن محو کشت کوکنار را به اساس تقاضاهای والیها،
در صورتی که مناسب تلقی گردند ،تجدید نظر میکند.
والیها فرصت دوم را برای پیشنهاد ساحات دیگر به منظور ریشهکنسازی کوکنار در اختیار
خواهند داشت.
گروه کاری ملی محو زرع کوکنار ،پالنها را نهایی میسازد.

به این ترتیب در مشورت با والیها ،گروه کاری ملی محو زرع کوکنار ،نهتنها با یک پالن
ریشهکنسازی بهتر مجهز خواهد گردید ،بلکه این کار سهم بیشتری را برای والیها برای تشریک
نظریات خویش فراهم خواهد نمود .اشتراک والیها نیز به صورت عموم انتخاب محالت بهتر را
برای گروه کاری ملی محو زرع کوکنار در پی خواهد داشت.
در محالتی که کوکنار زرع میگردد ،والیها میتوانند نقش بسزایی را در اجرای برنامههای معیشت
بدیل در کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت داشته باشند .نیاز به اجرای اینگونه برنامهها در چهار سال
دیگر محسوس است.
این گونه برنامهها در کوتاهمدت (حدود یک سال) در محالتی که کوکنار در آن زرع میگردد ،به
ترتیب آتی اجرا میشود:
 .7والیها برنامههای کمکرسانی را به دهاقین بیبضاعت ،که زمینهایشان دستخوش
ریشهکنسازی کوکنار گردیده است ،فراهم مینمایند .این برنامهها شامل توزیع مواد به عنوان
معیشت بدیل ،فراهمسازی کمکهای ابتدایی تخنیکی و همچنین ،فراهمسازی دسترسی به
بازار توسط والیها میباشد .در صورتی که والیها بتوانند بین خریداران و فروشندگان
ارتباط برقرار سازند ،ممکن است کسانی که قبالً محصوالت کوکنار را خریداری مینمودند،
فرصت بهتری برای درآمد پایدار از طریق خریداری محصوالت قانونی و مشروع دهاقین به
دست بیاورند.
 .7این گونه مساعدتها باید به شیوۀ مرحلهوار کمپاین مبارزه با مواد مخدر ،که شامل کمپاین از
قبل پالنشده ،معیشت بدیل ،ریشهکنسازی و تقویت حاکمیت قانون میگردد ،اجرا شود.
 .3مصارف بودجوی اجرای برنامههای معیشت بدیل باید از جانب وزارتخانههای سکتوری
تمویل شده و همچنین در برگیرنده فراهمسازی وسایل و کمک دوامدار برنامۀ معیشت بدیل
در سطح والیت خواهد بود.
برنامههای میانمدت ،از سال دوم ،و طی چهار مرحله ،به ترتیب آتی ،پس از ختم برنامههای
کوتاهمدت تطبیق خواهند گردید.
 .7والی در رأس کمیته تشکیلشده برای پروژههای مؤسسات غیر دولتی قرار میگیرد .این
کمیته سه سال عمر داشته و فعالیتهای ساختمانی و انکشاف زمینهای زراعتی ،توسعۀ
زراعت و تقویۀ بازاریابی بر اساس فعالیتهای اجتماعی را در بر دارند .والی که نقش
هماهنگکننده اساسی این گونه برنامهها را به عهده دارد ،مالکیت این برنامه توسط دولت را
در مرحله درازمدت تسهیل میکند.
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 .7این برنامهها حاوی مقررات دیگری نیز هستند که در تداوم آن کمک میکند .این مقررات
شامل دادن فرصت به مؤسسات غیر انتفاعی ،غرض اجرای برنامه و معرفی ریاست
مربوطه برای کار مشترک ،میباشد .به وجود آوردن احساس مالکیت پروژه در
وزارتخانهها ،انتقال این برنامهها را به ریاستهای سکتوری در سطح والیات تسهیل میکند
و مساعدتهایی برای تقویۀ ظرفیت ریاستهای سکتوری را فراهم میسازد .برای تداوم
پروژه ،باید با ریاستهای سکتوری ،دفاتر مرکزی وزارتخانههای سکتوری و کمیته انکشافی
والیتی از نزدیک کار نمود تا مطمئن شد که پروژهها از قبل پالن گردیده و بودجۀ آن برای
سالهای بعدی ترتیب شدهاند .فقط با کسب اطمینان در مورد اینکه این گونه فعالیت ها از قبل
برنامه ریزی شده و در بودجه در نظر گرفته شده اند ،می توان تداوم پروژه را کمک نمود.
برنامه درازمدت ،پنج سال یا بیشتر از آن را در بر می گیرد که به ترتیب شامل موارد ذیل است:
 .7والی با استفاده از موقف خود در مورد اینکه پروسه پالن والیتی برنامههای معیشت بدیل را
در بر دارند ،اطمینان حاصل میکند .این کار در برگیرنده برنامههایی مانند آموزش های
زراعتی اجرا شده توسط وزارت زراعت و مالداری و بهبود سرک های روستایی توسط
وزارت کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین میگردد .هرچند ریاست های سکتوری
مسئولیت اجرای برنامههای معیشت بدیل را خواهند داشت ،اما والی باید از موجود بودن
روحیه همکاری میان وزارتخانه ها ،اجرای برنامه به صوورت درست ،و هماهنگی میان
سکتورهای مختلف مطمئن گردد.
 .7والی و شورای والیتی اجرای خدمات معیشت بدیل را هماهنگ ساخته و بر آن نظارت می
نمایند.
 .3مؤسسات بین المللی در صورتی می توانند کمک خود را فراهم نمایند که پروسه پالن
انکشافی را در نظر گرفته و کمک های مالی خود را از طریق وزارت مالیه ،بودجه اساسی
انکشافی و یا از طریق وزارتخانه ها به مصرف برسانند .آنها همچنین می توانند برنامههای
ظرفیت سازی و کمک های تخنیکی را اجرا نمایند.
تنفیذ قانون ،آخرین عنصر عمده استراتیژی مبارزه با مواد مخدر را تشکیل می دهد .هرچند تنفیذ
قانون جزئی از وظایف والی نمیباشد ،اما والی هنوز هم می تواند با نظارت بر انفاذ قوانین در
ارتباط با مبارزه با مواد مخدر در سطح والیت در راستای فراهم سازی فعالیت های حاکمیت قانون
مؤثر واقع شود .حاکمیت قانون ،مسئولیت وزارتخانه ها و نهادهایی مانند دفتر لوی څارنوالی و
وزارت محترم امور داخله میباشد .با این هم دفتر والی با نظارت فعالیت های تنفیذ قانون و اثرات
آن ،می تواند در بهبود حاکمیت قانون مفید واقع شود .والی یا نماینده با صالحیت والیت ریاست
«کمیته نظارت بر انفاذ قانون در سطح والیت» را به عهده دارد .اعضای این کمیته نماینده های
دفاتر والیتی دادستانی کل ،وزارت مبارزه با مواد مخدر ،پولیس مبارزه با مواد مخدر ،گروه کاری
مبارزه با مواد مخدر و وزارت محترم امور داخله میباشد .این کمیته در مورد دستگیری و ضبط
مواد مخدر ،کمین انتقاالت ،کشف البراتوارهای هروئین و دستگیری و توقیف حلقات فعال در دستگاه
تریاک و هروئین گزارش می دهد .این کمیته همچنین بر انجام تعزیرات بر اینگونه افراد نظارت
نم وده و این موضوع را بررسی می کند که آنها مدت محکومیت خود را در زندان سپری می نمایند.
این کمیته همچنین اعالمیه خود را در مورد پیشرفت فعالیت های انفاذ قانون نشر میکند .گزارش
کمیته باید با دیگر وزارتخانه ها ،وزارت مواد مخدر و ادارۀ مستقل ارگانهای محلی که در کمیته
سهیم اند ،تشریک گردد.
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استراتیژی ارتباطات
دولت باید در جستجوی روش هایی برای ازدیاد گفتگو و مباحثه با شهروندان باشد .این کار فقط با
نهادینه سازی و ارتباطات دوجانبه میان دولت و دیگر نهادهای ذیدخل و از طریق افزایش آگاهی،
تسهیل بحث های مردمی ،تشریک دانش و در اختیار قراردادن معلومات به تمام نهادهای تصمیم
گیرنده امکانپذیر است تا آنها بتوانند بر اساس شواهد موجود برنامه ریزی خود را ترتیب نمایند.
حکومت از فراهم بودن و قابل دسترس بودن معلومات الزم در بارۀ تطبیق اصالحات ادارۀ محلی
اطمینان حاصل میکند .برای عملی ساختن این امر می توان از طریق بلند بردن سطح آگاهی در
میان مردم و تسهیل ارتباطات میان دولت و مردم کار گرفت .وسایلی که برای تشریک معلومات می
توان از آن استفاده نمود ،شامل رسانه های جمعی ،نشریه های دولتی ،صفحات انترنتی و فرستادن
نماینده ها به شوراها میباشد .این کار می تواند از طریق مشاوره با مردم نیز صورت گیرد .توانمند
ساختن مردم برای ابراز نظر در مورد پالیسی و اجرای آن سبب میگردد که مردم هرچه بیشتر در
این زمینه سهم بگیرند و در قبال آن احساس مسئوولیت کنند.
استراتیژی ارتباطی دولت برای ادارات محلی باید اهداف استراتیژیک ذیل را تعقیب نماید:






آگاه نمودن نهادهای ذیربط در مورد اهداف و محتوای پالیسی ادارات محلی و اینکه چه
ظرفیتی در آن نهفته است که باید بدست آید.
توسعه شفافیت و حسابدهی در مورد دولت به مردم با استفاده از وسایل مختلف النوع برای
نشر معلومات
آگاه سازی کارمندان دولت در مورد اهداف و محتوای پالیسی حاکمیت محلی ،تا آنان پالیسی
را به درستی اجرا نموده و در مورد بهبود آن نظریات خود را رائه نمایند.
فراهم سازی انتقال اطالعات به مردم در مورد نهادهای دولتی راجع به وضعیت اجرای
برنامههای پذیرفته شده در پالیسی حاکمیت محلی
نهادینه سازی دو جانبه انتقال معلومات به منظور آگاهی اتباع در مورد پالیسی حاکمیت محلی
و اجرای آن

استراتیژی ارتباطی حاکمیت محلی بر این اصول استوار است:





مالکیت ملی :هدف استراتیژی فراهم سازی معلومات در مورد حاکمیت محلی برای تمامی
نهادهای ذیربط بوده و فرصت ها را برای پروسه انکشاف ملی و اجرای آن فراهم می سازد.
تعهد سیاسی :دولت متعهد است راه های تحکیم ارتباطات را با دیگر نهادهای ذیربط در
پالیسی ادارات محلی حفظ نموده و آنها را باز نگهدارد.
حق دسترسی به معلومات :این استراتیژی حقوق دسترسی فردی به اطالعات عامه را
محفوظ دانسته و از تشریک آن در تمامی سطوح دولت اطمینان می دهد.
حسابدهی و شفافیت :این استراتیژی حق دسترسی به اطالعات عامه را شناسایی نموده و از
تشریک آن در تمامی سطوح دولت اطمینان می دهد.

مخاطبین این استراتیژی دولت ،رسانه ها ،نهادهای مدنی و عموم مردم به شمول همکاران انکشافی
دولت افغانستان میباشد.
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این استراتیژی در راستای پیگیری اهداف خود از یک سلسله ابزارهایی برای تبادل معلومات با مردم
و تشویق آنان به ارائه پیشنهادات و نظریات شان در مورد این پالیسی استفاده خواهد نمود که به
ترتیب آتی می باشند:









طرح یک استراتیژی واضح در مورد کار با رسانه ها به شمول تنظیم اعالمیه های
مطبوعاتی منظم با رسانه ها و توزیع خبرنامهها
فراهم سازی کمک و تقویه محیط قانونمند برای آزادی بیان
توسعه معیارهای رسانه ها در سطح ملی و محالت
توسعه آگاهی عامه در مورد حقوق آنها برای دسترسی به اطالعات
تقویه میکانیزمی برای فراهم سازی و دسترسی به اطالعات
تهیه مواد معلوماتی مانند پوستر و رساله در مورد پالیسی حاکمیت محلی و حکومتداری
سالم در سطوح مختلف مردم
برگزاری گردهمایی هایی در سطح والیات و در سطح ملی برای تشریک معلومات ،جمع
آوری معلومات در مورد نگرانی ها ،نیازها و افکار مردم نسبت به اطالعات شان راجع به
نهادهای ذیربط
تقویت مکانیزم های ارتباطات برای اقشار آسیب پذیر

ارتباطات با عامه مردم در والیات نیازمند تالش های سازماندهی شده مناسب و سیستماتیک از طریق
دفاتر والی ها میباشد که در این راستا باید سیستم تبادل معلومات عامه ایجاد گردد .هدف نهایی این
سیستم تأمین نشر و پخش معلومات در سطح والیت و کاستن فاصله میان مردم و حکومت و برقراری
پل ارتباط بین آنان با دولت میباشد.
سیستم ارتباطات عامه والیتی دارای اهداف ذیل خواهد بود:







ارتقای مهارت ها و تجارب دفاتر والی ها ،شورای والیتی ،ولسوال ها ،شورای ولسوالی و
شاروالی ها در راستای تطبیق یک پالیسی ارتباط عامه و مؤثر والیتی
ارتقای ظرفیت دفاتر والی ها ،شورای والیتی ،ولسوال ها ،شورای ولسوالی و شاروالی ها
در راستای تطبیق مؤثر پالیسی ارتباط عامه والیتی
ارتقای مهارت ها و تجارب مسلکی رسانه های جمعی و جامعۀ مدنی در والیت ،در راستای
حمایت از تطبیق پالیسی مؤثر ارتباطات عامه
حمایت از ایجاد یک ساختار فعال دائمی جهت ایفای وظیفه به حیث یک نهاد مشورتی برای
والی در زمینۀ موضوعات آگاهی عامه و مسئول تطبیق استراتیژی ارتباطات عامه والیتی
معرفی تخنیک های جدید و مؤثر ارتباطات برای تسهیل و کمک در تطبیق استراتیژی
ارتباطات والیتی
تشویق هرچه بیشتر مردم به سهمگیری در استراتیژی عامه والیتی به شمول اقشار محروم،
نظیر زنان و جوانان

کمیته ارتباطات عامه والیتی به مثابۀ یک نهاد مشورتی به والی ،در امور معلومات عامه ایفای
وظیفه میکند و مسئول انکشاف و تطبیق استراتیژی ارتباطات عامه میباشد .ریاست این کمیته به
عهده ریاست فرهنگ و جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ میباشد .اعضای کمیته ارتباطات والیتی
عبارت اند از :رؤسای ادارات کلیدی نظیر صحت عامه ،احیاء و انکشاف دهات ،امور زنان ،امور
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مذهبی ،کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین ،معارف ،زراعت ،نماینده شورای والیتی که توسط
رئیس شورای والیتی معرفی میگردد ،نماینده شاروالی والیتی ،نماینده رادیو و تلویزیون محلی،
نماینده رسانه های مستقل و نماینده جامعه مدنی .کمیته ارتباطات عامه والیتی بر انکشاف استراتیژی
ارتباطات عامه والیتی و تطبیق آن در مرکز والیت و ولسوالی ها نظارت خواهد نمود .این کمیته
تجارب مثبت در ارتباطات عامه و معلومات مربوطه را در میان تمام نهادهای ذینفع توزیع خواهد
نمود.
استراتیژی ارتباطات عامه والیتی یک پالن استراتیژیک جامع خواهد بود که در آن مسایل ذیل درج
خواهد بود :اهداف و مقاصد ،تحلیل شرایط و وضعیت کنونی معلومات و ارتباطات عامه در سطح
والیت ،راهکارهای استراتیژیک و اقدامات مربوطه در راستای تطبیق استراتیژی ارتباطات عامه
والیتی ،اشتراک کنندگان استراتیژی ارتباطات عامه والیتی ،نقش و مسئولیت های آنان در تطبیق
استراتیژی ارتباطات عامه والیتی.
ریاست سکتوری فرهنگ و جوانان مسئولیت رهبری طرح استراتیژی ارتباطات عامه والیتی را با
حمایت دیگر اعضای کمیته استراتیژی ارتباطات عامه والیتی ،به عهده خواهد داشت .والی،
استراتیژی ارتباطات عامه والیتی را پس از تصویب شورای والیتی منظور خواهد نمود .این
استراتیژی به حیث اساس و مبنای پالن های ساالنه ارتباطات عامه والیتی عمل خواهد نمود.
آموزش های الزم به کارمندان ادارات والیت ،ولسوالی و شاروالی در زمینه تخنیک ها و شیوه های
ارتباطات عامه ارائه خواهد گردید .آموزش های الزم در زمینه ارتباطات عامه به یک تن از
متخصصین دفتر والی در بخش خدمات تخنیکی و سکتوری ،یک کارمند شورای والیتی ،یک نماینده
از هر ریاست سکتوری ،یک نماینده از هر ولسوالی و یک نماینده از شاروالی والیت ،ارائه خواهد
شد.دادن آموزش های الزم به جامعۀ مدنی ،رهبران سنتی و نمایندگان رسانه های جمعی درباره
تخنیک ها و میتودهای ارائه مؤثر پریزنتیشن در مورد پالیسی های دولت و دست آوردهای آن.
حکومت ،ظرفیت ها و امکانات فعلی ادارات والیت در عرصه ارتباطات عامه و معلومات الزم را
ارزیابی خواهد نمود تا بتواند ضروری ترین نیازها و مسئولیت های الزم در این عرصه را شناسایی
و اقدام به رفع آنها نماید.
حکومت از تخنیک ها و ابزارهای ارتباطی آتی در والیت حمایت میکند:
تدویر کمپاین های فشرده درزمینۀ دسترسی اجتماعی و کمپاین های حسابدهی و نیز کمپاین های
آموزش مدنی و آگاهی عامه به شمول برگزاری جلسات با مردم ،بازدید ساحوی ،به کارگیری از
رسانه های تصویری در اماکن عمومی و استفاده از رسانه های چاپی و الکترونیکی
استفاده منظم از میتودها و تخنیک های مختلف ارتباطی توسط ادارات دولتی و جامعۀ مدنی نظیر
میزگردها ،کانفرانس ها ،مصاحبه ها ،مشوره های عامه ،توزیع جزوه ها و تابلوهای معلوماتی
حمایت از رسانه های الکترونیکی و چاپی جدید ،اعم از رسانه های دولتی و مستقل ،مانند نشر هفته
نامه های خبری توسط دفتر والی و شاروالی ،ایجاد تیم های سیار معلوماتی برای انجام کمپاین ها و
تعلیمات الزم در ولسوالی ها و قریه ها

285

پالیسی ادارات محلی افغانستان

نشر گزارش های ساالنه والیتی و نیز گزارش های ساالنه شورای والیتی و شاروالی ،استفاده از
تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات به شمول طرح صفحات انترنتی والیت
کوشش های مشخص تر نیز در راستای وصل نمودن دولت مرکزی با والیات ،ولسوالی ها و قریه ها
صورت خواهد گرفت .هدف اینگونه تالش ها انتقال آزاد معلومات در سرتاسر کشور میباشد .ایجاد
سهولت در این گونه ارتباطات تمامی  346ولسوالی و 36والیت کشور را با دولت مرکزی در کابل
نزدیک می سازد .برای دستیابی به اهداف متذکره و گسترش هرچه بیشتر آن دو اقدام ذیل اتخاذ
خواهد گردید:
تمام والیات و ولسوالی های مرکز والیات کشور مجهز به تسهیالت انترنت و تبادل معلومات بین
ولسوالی ها ،شاروالی ها ،والیات و کابل خواهند گردید .تمام وزارتها و سایر ادارات دولتی وبسایت
های خود را به زبان های دری ،پشتو و انگلیسی ایجاد و فعال خواهند ساخت و از طریق این ویب
سایت ها پالیسی ها ،برنامهها و سایر معلومات الزم را در اختیار مردم و جامعۀ بین المللی قرار
خواهند داد .این ویب سایت ها مجهز به ابزار و امکانات الزم برای دریافت نظریات و مالحظات
مردم و نهادهای ذیربط خواهند بود .در آغاز کار ،سطح باالی بیسوادی و سطح پائین آموزش عمومی
در کشور و دسترسی محدود به انترنت ممکن است سبب محدودیت در میزان مخاطبین این ویب
سایت ها گردد.
عالوه بر این ،خدمات تلفونی شبکه تلیکام از طریق شبکه ارتباطی ولسوالی حداقل خدمات اساسی
تلفونی به مردم را از طریق سیستم ستالیت به تمام ولسوالی ها فراهم خواهد کرد .شبکه ارتباطی
قریه به شبکه ارتباطی ولسوالی و ستالیت بسط خواهد یافت و در نهایت  7111تا  4111قریه را در
سرتاسر افغانستان تحت پوشش قرار خواهد داد .وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پروژه
حاکمیت الکترونیکی را به کمک ادارات محلی در سرتاسر کشور راه اندازی خواهد نمود .این پروژه
راه را برای دسترسی وسیع به اطالعات ،بهبود مؤثریت و اجرای امور عامه و اقدامات کاری بهبود
یافته مهیا خواهد ساخت .این کار در تأمین شفافیت ،عملکرد مؤثر و نظارت مؤثر ممد واقع خواهد
گردید.
روش های مبتنی بر حقوق بشر در ادارات محلی
راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر ،رهنمای تطبیق پالیسی ادارات محلی و عملکرد ادارات محلی
خواهد بود:
 ادارات محلی حاکمیت قانون و حقوق بشر را رعایت کرده و توسعه می دهند.
 ادارات محلی بر نتایج و پروسه هایی که توسط معیارها و اصول حقوق بشر رهنمایی می
گردند ،نظارت و آن را ارزیابی می نمایند .ارزیابی روندها و نتایج معیارها و اصول حقوق
بشر شامل تمام طرف های ذینفع میگردد .ادارات محلی به تمام طرف های ذینفع حسابده
می باشند .این نهاد بیشتر تمرکز خود را باالی اقشار محروم و منزوی معطوف خواهند کرد.
این ادارات تمام اهتمام خود را جهت از بین بردن تفاوت های طبقاتی از قبیل تفاوت های
اقتصادی و اجتماعی به کار خواهند بست.
 زنان و مردان به عنوان فعاالن کلیدی شناخته خواهند شد ،نه به عنوان دریافت کنندگان غیر
فعال کمک ها و خدمات مربوط به خود و دریافت کنندگان منفعل تسهیالت و خدمات .به
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سهمگیری زنان هم به حیث یک هدف و هم به حیث یک ابزار نگریسته خواهد شد .بر اساس
این استراتیژی ها اقشار محروم تقویت خواهند گردید .مالکیت روند انکشاف محلی متعلق به
مردم محل خواهد بود .از راهکارهای از سطح پایین به باال و از سطح باال به پایین به طور
توأم استفاده خواهد شد .ادارات محلی هدف خود را بر دست آوردهای مترقی حقوق بشر
متمرکز خواهند ساخت .همکاری استراتیژیک در بین تمام طرف های ذینفع جهت دستیابی به
این اهداف طرح و تداوم خواهد یافت.

روش های مبتنی بر حقوق بشر در حاکمیت محلی
پالیسی ادارات محلی برمبنای یک راهکار حقوق بشری و همکاری ادارات محلی به ترتیب ذیل
تطبیق خواهد گردید:















ادارات محلی ،حاکمیت قانون و حقوق بشر را رعایت می نمایند.
ادارات محلی دولتی بر نتایج و پروسه هایی که توسط معیارها و اصول حقوق بشر رهنمایی
می گردند نظارت می نمایند.
زنان و مردان به عنوان فعاالن کلیدی ،نه به عنوان دریافت کنندگان غیر فعال کمک ها و
خدمات ،در انکشاف سهم خواهند گرفت.
سهمگیری هم به عنوان وسیله و هم به عنوان یک هدف شناسایی خواهد گردید.
استراتیژی ها تقویت کننده خواهند بود ،نه بازدارنده.
نتایج و پروسه ها نظارت و بررسی خواهند گردید.
تحلیل ها در برگیرنده تمامی جوانب می گردند.
نهادهای محلی دولتی باالی افراد بی بضاعت ،فقیر و دورافتاده توجه بیشتر خواهند نمود.
مالکیت روی پروسه انکشافی توسط خود مردم احساس خواهد گردید.
نهادهای محلی دولتی برای از بین بردن اختالفات کار می کنند.
روش های «از باال به پایین و پایین به باال» مشترکا ً استفاده خواهند گردید.
همکاری استراتیژیک شکل گرفته و حفظ خواهد گردید.
ادارات محلی دولتی به تمامی جوانب حسابده خواهند بود.
ادارات محلی دست آورد تدریجی به تمام اهداف حقوق بشر را در محراق توجه خود قرار
خواهند داد.

پالنگذاری محلی و امور مالی محلی
تحلیل وضعیت فعلی
پالنگذاری و بودجه سازی والیتی
راهکار سنتی پالنگذاری و بودجه سازی محلی
در حال حاضر وضعیت پالنگذاری و بودجه دارای مشخصات ذیل میباشد:
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 نبود یک دیدگاه استراتیژیک در سطح والیت
با آنکه برخی از والیات مبادرت به طرح برنامههای طوالنی مدت نموده اند (مثالً ،طرح پالن
های انشکافی پنج ساله در والیات بلخ و کندهار) ،ولی در اکثر والیات پالنگذاری به طور
ساالنه صورت می گیرد .در عین حال ،طرح پالن های ساالنه نیز بر مبنای یک دیدگاه
استراتیژیک انجام نمی شوند .پالن های یک ساله والیتی چیزی شبیه لیست پروژه های مربوط
به سکتورهای مختلف می باشند.
 نبود یک راهکار همه جانبه در سطح والیت
پالن های والیتی موجود ،اعم از پالن های درازمدت و ساالنه نشان دهنده ادغام میکانیکی پالن
های سکتوری (ریاست های سکتوری) ،بدون ارزیابی مطابقت این پالن ها و نیز تأثیر متقابل
آنان در گسترۀ انکشافی والیت ،طرح می گردند.
 در نظرنگرفتن سلسلۀ نتایج ،معضل دیگری است که در زمینۀ پالنگذاری والیتی مشاهده
میگردد و عبارت از این است که پالن های والیتی اعم از پالن های استراتیژیک و ساالنه،
منسجم و نتیجه گرا نمی باشند .تحلیل وضعیت به طور عمودی وجود ندارد و هیچ ارتباط
منطقی در بین بخش تشریحی پالن ها (و وضعیت فعلی آنها) و پروژه های پیشنهادی وجود
ندارد .در این پالن ها مشخص نمیگردد که والیت به کدام اهداف دست خواهد یافت.
 پالنگذاری والیتی با استراتیژی انکشاف ملی افغانستان مرتبط نمیباشد .بین برنامه ریزی
والیتی و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان پیوند واقعی وجود ندارد و تنها یک پیوند بسیار
تصنعی بین آنها برقرار میگردد .در برنامه ریزی والیتی به طور رسمی تنها از فارمت
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان پیروی میگردد .هیچ نوع تالش در راستای برقراری
ا رتباط بین دست آورد های والیتی با اهداف و معیارهای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
بر قرار نمیشود .در پالن های والیتی فعلی مشخص نمیگردد که چطور و چگونه پروژه
های طرح شده در سطح والیت منجر به دستیابی به اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
می گردند.
 گرایش بیرونی و تمرکز باالی ساختارهای پروژه ای
پالنگذاری والیتی در حال حاضر گرایش بیرونی دارد .در مقابل ،ظرفیت های والیات در
تطبیق پروژه ها بسیار محدود میباشد و در پالن های کنونی والیتی منابع محلی کامالً نادیده
گرفته می شوند .به عبارت دیگر منابع مادی و معنوی نظیر کار داوطلبانه مردمی ،سهمگیری
بخش خصوصی ،سهمگیری جامعۀ مدنی و ...نادیده گرفته می شوند .پالنگذاری والیتی به طور
تام وابسته به منابع بیرونی میباشد تا توسط دولت یا تمویل کنندگان تمویل گردند .از منابع محلی
می توان هم برای پروژه های فیزیکی و هم غیر فیزیکی استفاده نمود .ولی از این منابع در سطح
والیات فقط برای پروژه هایی مانند کمپاین های معلوماتی ،بسیج مردم و ...استفاده میشود.
متأسفانه در پالنگذاری فعلی والیتی اینگونه پروژه ها کامالً نادیده گرفته می شوند.

در حال حاضر ،وضعیت بودجه سازی والیتی از مشخصات ذیل برخوردار است:
 در یک کلمه ،بودجه والیتی به مفهوم واقعی آن وجود ندارد .والیات دارای بودجه منظورشده
واحد ساالنه جهت مصارف ساالنه نمی باشند ،بلکه هر وزارتخانه که در سطح والیت فعالیت
داشته باشد برای واحدهای دومی خویش یک بودجه ساالنه را اختصاص می دهد .بدین ترتیب
بودجه والیت عبارت از حاصل جمع بودجه های واحدهای دومی میباشد که در همان والیت
فعالیت می نمایند .به طور مثال بودجه والیت هلمند عبارت است از مجموع بودجه های
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تخصیصی وزارتخانه های مختلفی که در هلمند فعالیت دارند .مانند وزارتخانه های فواید
عامه ،زراعت ،آبیاری و مالداری ،معارف و غیره.
 بودجه برای والیات ساخته میشود؛ به جای اینکه بودجه والیات توسط خود والیت مربوطه
ساخته شود .بودجه والیت ،به مفهوم فوق الذکر آن ،توسط وزارتخانه مرکزی با مشوره
سطحی با واحد دومی همان وزارتخانه و دفتر مقام والیت یا کدام ساختار دیگر والیتی ساخته
میشود .ریاست های والیتی یا واحدهای دومی وزارتخانه ها فاقد هر نوع صالحیت برای
آوردن تغییرات در فعالیت ها و یا بودجه منظور شده شان می باشند.
 شیوه غیرمدون در ساختن بودجه .هرچند سعی و تالش برای تغییر این روش در جریان
بودجوی به جای کتگوری شدن از نظر برنامه ای ،از نظر هزینه
است ،اما اقالم
کتگوری می شوند .یعنی مصارف بر اساس نوع قیمت تصنیف میشود تا بر اساس هدف که
برای نایل شدن به آن کمک می کند.
ابتکار پالنگذاری انکشافی والیات
آغاز روند طرح پالن های انکشافی والیت از جملۀ مهمترین تالش های انجام شده در زمینۀ رفع
مسائل بودجوی در سطح والیت میباشد که در سال  )7116( 7384صورت گرفته است .پالن های
انکشافی والیتی برمبنای منافع و اولویت های مردم و داشتن همخوانی با استراتیژی های وزارتهای
سکتوری ،پالنگذاری و بودجه سازی گردیدند .این پالن ها در ترتیب استراتیژی انکشاف ملی
افغانستان مورد استفاده قرار گرفت و همچنین قرار بر این بود که از آن منحیث یک وسیله برای
هماهنگ ساختن تمویل کنندگان استفاده شود.
مراحلی که برای بدست آوردن پالن های انکشافی والیتی در هر والیت طی شد ،از قرار ذیل است:








کارگاه های آموزشی آماده سازی :نمایندگان اجتماعات محلی و گروه های آسیب پذیر طی
یک گردهمایی مشترک ،چالش هایی را که در برابر والیات شان قرار داشت ،مورد شناسایی
قرار داده و بر اساس همین چالش ها آنها را اولویت بندی و پروژه ها را پیشنهاد کردند .این
فعالیت مدت  7روز را در برگرفت و دست آورد این فعالیت لیستی از پروژه هایی بود که
در اولویت قرار داشتند.
مشوره در سطح محلی :نمایندگان ورکشاپ اولی با نمایندگان وزارتخانه ها و دست
اندرکاران خارجی مانند اعضای مؤسسات غیردولتی ،مؤسسات تمویل کننده و تیم های
بازسازی والیتی یکجا گرد هم آمدند .تمام این نمایندگان به  8گروپ سکتوری تقسیم شدند و
از هر وزارتخانه با در نظرداشت سکتور مربوطۀ آن ،تقاضا گردید تا استراتیژی خود را
ارائه نماید .اشتراک کنندگان از نیازمندی های دست داشته خویش گزارش دادند و ارزیابی
نمودند که تا چه حد استراتیژی وزارتخانه ها برای رفع نیازهای آنها قناعت بخش بود .مدت
این فعالیت  7.7روز بود و دست آورد آن عبارت از استراتیژی وزارتخانه ها بود که از
مشوره های مردمی اقتباس و تجدید گردیده بود.
ورکشاپ پالنگذاری انکشافی والیتی :در این فعالیت ،اشتراک کنندگانی که در ورکشاپ
مشاورت سطح محلی اشتراک داشتند و هر کدام به تعداد  71پروژه دارای اولویت را از 8
سکتور انتخاب نمودند تا این  71پروژه بعد از تهیه پالن در سال اول تطبیق گردد .مدت این
فعالیت  7روز بود.
بیرون نویسی و گزارش دهی :نتایج نشست های فوق یکجا و با معلومات دیگر در مورد
والیت ،مثالً پالن انکشاف شهری و پالن انکشاف ولسوالی ،مدغم گردید .پروژه های دارای
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اولویت که انتخاب شده بودند نیز به آن افزود گردید و پالن مکمل انکشافی والیتی تنظیم
گردیده و جهت کنترول کیفیت به داراالنشای استراتیژی انکشاف ملی سپرده شد.
 3 سکتور مذکور عبارت بودند از :زیربنا و منابع طبیعی ،حکومتداری اقتصادی و انکشاف
سکتور خصوصی ،زراعت و انکشاف دهات ،معارف ،صحت ،مصونیت اجتماعی،
حکومتداری ،امنیت ،حاکمیت قانون و حقوق بشر
مراحل مذکور در چارت ذیل خالصه گردیده است:
پروسه ترتیب پالن های انکشافی والیتی
مقدماتی مشوره در سطح ورکشاپ پالنگذاری بیرون نویس کردن و
ورکشاپ
انکشافی والیتی  2گزارش دادن
محلی  2.2روز
آمادگی  2روزه
روز
 نماینده های مردمی
از اطراف و دهات
(مشتمل بر شورای
انکشافی ولسوالی در
موجودیت
صورت
شان) ،سهم داران
شهری
مناطق
،
ها
(شاروالی
شورای شهری ،اتاق
های تجارت ،مالکین
اتحادیه های تجارتی)،
گروه های آسیب پذیر
(زنان مهاجر)
 چالش های ولسوالی
و والیات خویش را
تشخیص و پروژه ها
را اولویت بخشیدند.

 عین نماینده های  نتایج حاصله از
مردم که در بخش مراحل قبلی را توحید
مشوره سطح محلی کردند که اسناد ذیل از
آن به وجود آمد:
اشتراک کرده بودند

 نماینده های مردمی
از ورکشاپ آمادگی،
نماینده های وزارتخانه
ها ،رؤسای والیتی،
خارجی
شرکای
 ده پروژه را که بر
کنندگان،
(تمویل
اساس معیارات ذیل
ان.جی.او ها و غیره)
کردند:
انتخاب
های ارجحیت ،مطابقت با
نماینده

وزارتخانه ها پالن نیازمندی ،مطابقت با
های سکتوری خویش استراتیژی وزارت
را برای نماینده های
مردم ارائه کردند که
مجموعا ً در  8سکتور
بود :زیربنا و منابع
انکشاف
طبیعی،
اقتصادی و سکتور
خصوصی ،زراعت و
دهات،
انکشاف
صحت،
معارف،
مصونیت اجتماعی،
حکومتداری ،امنیت
و حاکمیت قانون و
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 استراتیژی والیت پروژه هایی که در 8سکتور در اولویت
قرار داشتند.
 بعدا ً آنها را جهتکنترول کیفیت به
 ANDSسپردند.
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حقوق بشر

پالن های انکشافی والیتی برای  36والیت تکمیل گردید و از نظر تشخیص اولویت های محلی[ ،به
عنوان] یک وسیله بسیار مفید واقع شد .اما از نظر طرح ،مفیدیت این پالن منحیث یک وسیله برای
پالنگذاری و بودجه سازی والیتی از دو جنبه با محدودیت مواجه شد :اوالً ،هیچکدام از پروژه ها
قیمت گذاری نشدند .ثانیاً ،هیچکدام میزان بودجه الزم را برای تطبیق پروژه های دارای اولویت
فراهم نکردند .بدین ملحوظ می توان گفت که روند انتخاب پروژه های اولیه یک روند کامال سالم و
کامل نبود .عالوه این ،این دو مشکل به مشکل سومی دیگر نیز گره خورد که عبارت از نبود یک
میکانیزم برای تطبیق پروژه های انتخاب شده بود .به استثنای آن پروژه هایی که از قبل شامل پالن
وزارتخانه ها بودند و در پالن انکشافی والیتی شامل شدند ،برای متباقی پروژه ها مسیری که از
طریق آن ،پروژه ها تمویل یا تطبیق گردند ،مشخص نگردیده بود.
با در نظرداشت بر روند تشکل پالن های انکشافی والیتی ،می توان چندین اصول پالیسی را شناسایی
نمود:






پالنگذاری با استفاده از شیوه پایین به باال یک اصل ضروری است .ترتیب پالن والیتی با
درنظرداشت نیازمندی ها و اولویت های مردم محل (یعنی شیوه پایین به باال) دارای ارزش
آشکار است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
فراهم آوری تخصیص بودجوی در جریان پالنگذاری یک امر ضروری میباشد که بدون آن
تهیه لیست اولویت ها ناممکن میباشد .بنا بر همین دلیل ،شیوه پالنگذاری از پایین به باال ،به
پشتوانه و تعهد جدی سازمانی و مالی از سطوح باال نیاز مبرم دارد.
باید منابع کافی را برای تعیین مخارج پروژه و سنجش قیمت آن در دسترس داشت .عالوه بر
این ،داشتن تخصیص بودجوی ،پالنگذاران والیتی باید تخمین دقیق را از هزینه پروژه های
مورد نظر داشته باشند تا آنها را اولویت بخشیده و انتخاب نهایی پروژه ها را در محدوده
تخصیص بودجوی انجام بدهند که این امر نه تنها مستلزم منابع کافی تخنیکی برای تعیین
هزینه ها است ،بلکه مستلزم وقت کافی جهت روند دریافت قیمت پروژه ها نیز میباشد.
پالنگذاری از پایین به باال باید میکانیزم تطبیق را نیز در بر گیرد .بعد از تکمیل پالن
بودجوی ،باید نحوه و ساختار تطبیق آن وضاحت یابد که در این مورد گزینه های مختلف را
می توان در نظر گرفت .مثالً تطبیق پروژه توسط وزارتخانه های مربوطه ،توسط واحدهای
دومی یا [طرف های] قراردادی میباشد .انتخاب بهترین روش ،منوط به عوامل متعددی
است ،اما آنچه روشن است ،این است که موجودیت ترتیبات روشن و پایدار ضروری
میباشد.

ابتکار بودجه سازی والیتی
بودجه سازی والیتی یکی از ابتکاراتی است که توسط وزارت مالیه صورت گرفته است .هدف از
طرح این روند آن است که مسئولیت ابتدایی ساختن بودجه از وزارت مربوطه به واحدهای دومی
وزارتخانه ها در سطح والیات و با سهیم ساختن بخش های دیگر اداره والیتی ،انتقال یابد .در حال
حاضر این برنامه به شکل آزمایشی در بعضی وزارتخانه ها و تعدادی از والیات در جریان است.
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این وزارتخانه ها عبارت اند از :معارف ،زراعت ،آبیاری و مالداری ،احیاء و انکشاف دهات.
والیات آزمایشی عبارت اند از :بلخ ،پنجشیر ،کندهار ،ننگرهار ،لوگر ،غزنی ،بامیان ،هرات،
فاریاب ،بدخشان ،هلمند ،خوست ،پکتیا ،پروان ،وردک ،تخار ،کندز و جوزجان .این برنامه قرار
است تا در تمامی وزارتخانه ها و والیات عملی شود.
سیستمی که ذریعه این برنامه طرح ریزی شده است ،قرار ذیل است:
 اوایل تا اواسط اکتوبر(میزان) :وزارت مالیه ،وزارتهایی را که تحت آزمایش این طرح
قرار دارند ،از قسمت عمدۀ بودجه ساالنه شان مطلع ساخته و به آنها کمک می کند تا یک
قسمت آن را به والیات آزمایشی اختصاص دهد.
 اواسط تا اواخر اکتوبر (میزان -عقرب) :واحدهای دومی وزارتخانه های آزمایشی همراه با
شورای انکشاف والیتی ،باالی ساختن بودجه با درنظرداشت محدوده بودجوی که وزارتخانه
مربوطه آن را تعیین کرده است ،کار می کنند که این کار وسیعا ً با پالن های انکشافی والیتی
سازگار میباشد .بعدا ً این بودجه توسط شوراهای انکشافی والیت منظور و به وزارتخانه
مربوطه سپرده میشود.
 نوامبر(عقرب -قوس) :وزارتخانه ها در سطح مرکز با مشوره والیات تعدیالت الزم را در
بودجه آورده و با وزارت مالیه در مورد بودجه آن مباحثه نموده و بودجه نهایی را به وزارت
مالیه می دهد.
 دسمبر تا اوایل فبروری (جدی -دلو -حوت) :بودجه جهت منظوری به کابینه سپرده میشود.
روند فوق در چارت ذیل به تصویر کشیده شده است:

روند  :طرح ابتکاری پالنگذاری والیتی
فبروری

جنوری

نومبر

دسمبر

اکتو

اواخ
ر

اکتوبر
اواس
ط

آ<ا
ن

وزارت مالیه سقف بودجه را در
اختیار وزرات ها قرار می دهد

وزارتها بودجه را در اختیار والیات

قرار می دهند و حمایت های الزم را به
والیات آزمایشی جهت طرح بودجه شان
ارائه می دارند

استماع
بودجه

تصویب

بودجه
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شافی والیتی ،بودجه والیات
زنگری و منظور می نمایند

ها بودجه والیات را توأم با
والیات آزمایشی
نهایی می سازند

لیه بودجه را جهت منظوری
میکند.
یم کابینه 

برنامه بودجه سازی والیتی به خوبی درک شده است و اصوالً مشکل یاد شده را در بخش  7.7را که
گویا بودجه ها نه توسط والیات ،بلکه برای والیات ساخته میشود ،باید حل کند .با آنهم به نسبت
ظرفیت پایین در ادارات والیتی و شورای انکشافی والیتی ،بودجه پالن شده والیتی قبل از سپردن به
وزارت مالیه به تجدید نظرهای مکرر و کار زیاد نیازمند است که بر این اساس تصور میشود
وزارتخانه های مربوطه از همین طریق هنوز هم تسلط خویش را بر روند ساختن پالن بودجوی
والیتی تا حد زیادی حفظ خواهند کرد .توقع می رود که به مرور زمان این معضل با رشد و ارتقای
ساختار های والیات برطرف گردد.
بر مبنای تجارب حاصله از برنامه بودجه سازی والیتی ،سفارش های ذیل پالیسی را می توان
شناسایی نمود:
 برنامه بودجه سازی والیتی باید تقویت و حمایت گردد .اجرای این برنامه روند بودجه سازی
را بهبود بخشیده و میکانیزم تطبیق را برای پالن های والیت که به شیوۀ از پایین به باال
ترتیب شده اند ،فراهم می سازد .اهداف و شیوه های این برنامه اساسا ً بسیار خوب بوده و از
تداوم آن باید حمایت شود.
 برای اینکه ساختارهای والیتی ،بودجه سازی والیتی را عملی بسازند ،به حمایت تخنیکی
قابل مالحظه ای نیازمند است .مشکالتی که در ساختن بودجه در سطح والیت مشاهده گردید،
داللت بر این نیاز میکند .بنابراین ،یک برنامه فراگیر باید طرح ریزی شود تا این ابتکار را
تداوم و وسعت بخشد.
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تفویض صالحیت مصارف
تفویض صالحیت مصارف در افغانستان از مشخصات ذیل برخوردار است:
 هیچگونه وجوه مالی در اختیار ادارات محلی قرار داده نمیشود .چون والیات واحدهای اول
بودجوی نمی باشند ،وجوه بین االداری در اختیار آنها قرار داده نمیشود .یگانه نهادی که در
سطح محلی می تواند به آن انتقاالت پول صورت گیرد ،عبارت از شاروالی ها میباشد که
این انتقاالت نیز به شکل پول فیزیکی نمیباشد .شاروالی ها کامال متکی به عواید خودشان
هستند.
 پرداخت های ناچیز به واحدهای دومی وزارتخانه ها در سطح والیات صورت می گیرد.
طوری که گفته شد ،به ساختار های حقیقی والیات هیچ نوع پرداختی صورت نمی گیرد ،اما
به واحدهای دومی وزارتخانه ها در سطح والیات این پرداخت صورت می گیرد که آن هم
بسیار ناچیز بوده و از هر  6دالری که به وزارتخانه مربوطه تخصیص داده میشود ،صرفا ً
 7دالر آن به ریاست های والیتی ارسال میشود.
ً
 مصارف و تدارکات صرفا ً در مرکز اجرا میشود .تقریبا تمامی تدارکات در کابل صورت
می گیرد و بعدا ً اجناس یا خدمات تدارک شده به والیات سپرده میشود ،به این معنی که اکثر
مصارفی که مربوط به تطبیق و عرضه خدمات است ،در مرکز تنظیم میگردد .مانند
خریداری کتب مکاتب یا قرارداد حفظ و مراقبت کلینیک ها.
شیوه شدیدا ً متمرکز مصارف را می توان به طور نمونه با یک مثال از وزارت معارف ،بهتر تشریح
کرد .مدیریت های معارف در سطح ولسوالی مسئولیت تفتیش مکاتب و تشخیص نیازمندی های این
ادارات در بخش هایی مانند آموزش ،اساتید ،تجهیزات و غیره را دارند.
ریاست های معارف در سطح والیات مسئولیت تقرر منسوبین رتبه  4و پایین تر از آن ،توزیع مواد
درسی (نه خریداری) ،تفتیش مکاتب و نظارت آکادمیک را به عهده دارند .وزارت معارف مسئولیت
های ذیل را به عهده دارد:
طرح پالیسی و استراتیژی ،طرح نصاب تعلیمی ،تهیه و اجرای بودجه ،تأدیه معاشات کارمندان،
تمویل معاشات ،وسایل و تجهیزات ،تعیین کارمندان باالتر از رتبه  ،4تألیف کتب درسی ،ثبت
مکاتب ،هماهنگ سازی امور مربوط به ساخت و اعمار مجدد مکاتب و همچنین انکشاف و مدیریت
تربیت معلمین .ریاست ها یا آمریت های معارف ،صالحیت هیچ یک از مصارف مربوط به معارف
سطح والیات و ولسوالی ها را ندارند( .فقط معاش معلمین برای توزیع به والیات انتقال می یابد).
این مثال نمونه ای از تقسیم وظایف و مسئولیت ها در تمامی وزارتها میباشد.
بر اساس روند فعلی با آنکه والیات از 67فیصد مصارف عامه برخوردار می گردند ،اما این در
حالی ست که واحدهای دومی وزارتخانه یا ریاست های والیتی فقط 76فیصد بودجه عامه را دریافت
می کنند که در چارت ذیل این وضعیت به خوبی به نمایش در آمده است.
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 61فیصد مجموع مصارف برای مستفدین در سطح والیتی اختصاص داده شده  ،در حالیکه صرف  17فیصد تمام منابع
به سطح والیتی اختصاص داده شده است.
تخصیص عمودی منابع عامه2006 :
ریاست های سکتوری

شورا های
قریه

مرکز

شاروالی ها
100%

5%

6%

2%

2%

90%
17%

80%
70%
61%

60%
50%
40%

76%

30%
20%
31%

10%
0%

Expenditures

Disbursements

مصارف

تأدیات

)SOURCE: World Bank Presentation (2008

در حقیقت این ارقام سطح متمرکز بودن صالحیت مصارف و تدارکات را پایین تر از آنچه است بیان
می کند ،در حالی که اگر دقت کنیم متمرکز بودن صالحیت های مصارف به مراتب بیشتر از آنچه
است که در این ارقام نشان داده شده است .انتقال وجوه به والیات شامل معاش معلمان نیز میگردد که
بیشترین مصارف وزارت معارف را نیز به خود اختصاص داده است و به خودی خود یکی از
بزرگترین منابع مصارف دولت افغانستان به حساب می آید .در هیچ یک از دیگر سکتورها وجوه
خاص انتقال نمی یابند و یا صالحیت های مصارف به این ادارات تفویض نگردیده است.

تخصیص بودجه والیتی
یکی از حقایق اساسی که در بخش مصارف وزارتخانه ها در والیات حایز اهمیت است ،تفاوت
تخصیص سرانه بسیار زیاد است .هرچند موجودیت تفاوت در تخصیص سرانه تا یک اندازه قابل
قبول است ،چون که سطح نیازمندی والیات نیز متفاوت اند .مثالً بعضی از والیات فقیرتر از دیگران
است و بعضی از آنها مصارف گزاف تر دارند ،اما مطالعات نشان می دهد که در برخی از والیات
این تفاوت مصرف تخصیص سرانه حتی بیشتر از  71برابر وجود دارد.
چارت ذیل نشان دهنده این موضوع میباشد:
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همانطور که در چارت باال دیده میشود ،والیتی که بیشترین مصرف را در یافت می کند ،در سال
 7387تخصیص سرانه باالتر از  3411افغانی را اخذ نموده است؛ در حالی که والیتی که دارای
کمترین مصرف میباشد فقط چیزی بیشتر از  311افغانی تخصیص سرانه دریافت نموده است.
بخشی از این تفاوت در مجموع مصارف سرانه ،قابل توجیه و توضیح است :مثالً کم بودن مصارف
در بخش انکشاف شهری در بعضی از والیات ،مانند دایکندی ،ممکن است ناشی از آن باشد که این
والیات فاقد مناطق شهری می باشند .یا کمی مصارف در بخش زراعت ممکن است از کم بودن
فعالیت های زراعتی در یک والیت منشأ بگیرد؛ اما در بعضی ساحات ،مانند معارف و صحت،
چنین تفاوت هایی را نمی توان توجیه نمود .همچنین ما نمی توانیم تفاوت مصارف سرانه را در بخش
بودجه عادی توجیه نماییم .در حالی که چارت ذیل داللت به موجودیت چنین تفاوتی در بخش بودجه
عادی دارد.
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توقع میرود که مصارف سرانه در بخش زراعت از والیت تا والیت تغیر داشته باشد  ،اما مصارف بعضی سکتور ها
مانند تعلیم و تربیه نباید بسیار تغیر داشته باشد
مصارف سرانۀ والیتی به اساس سکتور ( 2006 ،افغانی)
انکشاف
عادی

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0
Min
حداقل ،حد Av
Max
اوسط ،حداکثر

انتخاب شده گان مجموعی
)بخش صحت(

Min
حداقل ،حد Av
Max
اوسط ،حداکثر

انتخاب شده گان دیگر حد اقل

Min
حداقل ،حد Av
Max
اوسط ،حداکثر

انکشاف شهری

Min
Av
Max
اوسط ،حداکثر
حداقل ،حد

احیا و انکشاف زراعتی

Min
حداقل ،حدAv
Max
اوسط ،حداکثر

تعلیم و تربیه

دلیل این تفاوت هنوز معلوم نیست .یک استنباط این است که وجوه مالی مانند سابق به والیت و با در
نظرداشت ظرفیت مصارف آن تخصیص داده می شوند .با آنهم ،این امر مسلم است که وجوه به طور
شفاف ،واضح و بر اساس معیارهای برابر به والیت تخصیص نمی یابند.

مدیریت مالی
وضعیت کنونی مدیریت مالی در سطح محلی از مشخصات ذیل برخوردار است:
 مسئولیت واحدهای دومی وزارتخانه ها در سطح والیات و واحدهای سومی در سطح
ولسوالی ها در قسمت مدیریت مالی بسیار ناچیز است .با درنظرداشت این امر که صالحیت
مصارف متعلق به مرکز میباشد ،دوایر والیتی و ولسوالی صالحیت ها و مسئولیت های
بسیار اندکی در قبال مدیریت مالی دارند ،که این خود دایرۀ مدیریت یا سوء مدیریت وجوه
عامه را در این دوایر محدود می سازد.
 بهترسازی مدیریت برنامههای والیتی توسط وزارتخانه ها :اکثر صالحیت های مربوط به
مصارف متمرکز بوده و مدیریت آن سریعا ً در حال بهبود است .تمامی وزارتخانه ها بودجه
سازی برنامههای شان را در چارت مدرن حساب ها طرح می کنند و سیستم معلومات
مدیریت مالی افغانستان از طریق این سیستم دسترسی خوبی را به مصارف فراهم کرده است.
تغییرات مثبت در قانون تدارکات و حرکت سریع در جهت قراردادن تدارکات تحت مدیریت
واحدهای حمایت از برنامهها نیز زمینه سوء استفاده در این عرصه را کاهش داده است.
 برخی انحرافات از مسیر اصلی مدیریت برنامههای والیات در سطح وزارتخانه ها دیده
میشود .در سیستم رسمی مدیریت مالی افغانستان هنوز هم از سیستم محاسبه یک مدخلی یا
ثبت یکبار ( )single-entryبه جای سیستم محاسبه مضاعف ( )double-entryاستفاده
میشود .ضمنا ً سیستم بودجوی بیشتر متمرکز بر منبع است تا نتیجه .باور بر این است که
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پرداخت ها یا مصارف غیر قانونی در درون همین شیوه مدیریت مالی جریان دارد .مثالً
بعضی پرداخت ها به نام افرادی صورت می گیرد که اصال وجود ندارند .این افراد یا تقاعد
کرده یا وفات نموده اند.
 مدیریت مالی در دفاتر مقام والیت و ولسوالی ها ضعیف است :بودجه سازی هزینه ها به
صوورت درست اجرا نمیشود و مصارف به صورت سیستماتیک ردیابی نمی شوند .هنوز
هم تهیه چارت حساب واحد و منظم برای این ساختار ها با مشکل مواجه است.
به طور کلی ،مدیریت مالی در سطح مرکز رو به بهبود است ،اما نیاز به بهبود بیشتر دارد؛ در حالی
که مدیریت مالی در سطح محلی (والیات) به صورت کافی موجود نیست.

طرح پیشنهادی پالیسی برای پالنگذاری والیتی
اهداف پالیسی
اهداف پالیسی عبارت اند از:
استراتیژه سازی پالنگذاری والیتی از طریق پالن های استراتیژیک والیتی:
طبق این استراتیژی پالنگذاری والیتی در یک چشم انداز واحد قرار خواهد گرفت که در آن اهداف،
مقاصد و معیارهای ویژه ای که باید توسط والیت در زمینۀ اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
بدست آید ،تعیین خواهد گردید که در نتیجه منجر به شفافیت و حسابدهی هرچه بیشتر خواهد شد .از
طریق این پالیسی حداکثر توازن بین شیوۀ از پایین به باال و از باال به پایین در زمینۀ پالنگذاری
والیتی که ذیالً تشریح گردیده است ،حاصل خواهد شد.
 قادر ساختن والیت به تطبیق روند پالنگذاری از پایین به باال:
این پالیسی هر یک از والیات را قادر خواهد ساخت تا پالن های انکشافی خویش را بر اساس
نیازمندی ها و اولویت هایی که در پایین ترین سطح (قریه ها) شناسایی شده اند ترتیب کنند و نیز
زمینه مرفوع ساختن تمامی نیازمندی های نهادی و حمایوی را اعم از تخنیکی و بودجوی برای
تطبیق و تحقق این پروسه به وجود آورند.
 ارتقای اصل «تخصیص منابع مالی برمبنای صالحیت تفویض مصارف»:
از طریق این پالیسی اطمینان حاصل خواهد شد که منابعی که در اختیار ادارات محلی قرار می
گیرند ،با نیازهای مالی آنها و مطابق به صالحیت های مصارفی که به این ادارات تفویض شده
است ،تخصیص می یابد.
 ارتقای نقش دست اندرکاران و مجریان محلی (ریاست های سکتوری ،کمیته های انکشافی
والیتی) در پالنگذاری محلی و امور مالی:
از طریق این پالیسی به ادارات محلی در راستای اتخاذ تصامیم مربوطه برای بهبود وضعیت
زندگی مردم نقش فعال تری فراهم خواهد شد.
 افزایش زمینه تخصیص عادالنه و مؤثر بودجه به والیات:
این پالیسی بر مبنای اصول پذیرفته شده مانند ضروریات عینی و واقعی و سالم بودن طرح
تخصیص ،زمینه تقسیم عادالنه و مؤثر تخصیص بودجوی را به والیات را به وجود می آورد.
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 بهبود کیفیت عرضه خدمات در سطح محلی:
این پالیسی پیامد عرضه خدمات را از طریق ایجاد بهترین شیوه پالنگذاری و شیوه تطبیق،
بهبود می بخشد و اطمینان می دهد که در مقابل عملکرد خوب ،امتیاز مناسب برای ادارات محلی
مد نظر گرفته میشود.
 تقویت و حمایت از روند اصالحات پالیسی ها در سطح محلی:
این پالیسی عناصر دیگر روند پالیسی سازی حاکمیت محلی را با وضاحت بخشیدن نقش ها،
مسئولیت ها ،میکانیزم های تمویل و حسابدهی در سطح محلی تقویت میکند.
چگونگی نایل شدن به اهداف این پالیسی در دیگر بخش های این سند تشریح شده است.

اجزای پالیسی
چگونگی تخصیص وجوه مالی برای پالنگذاری والیتی
دولت افغانستان یک میکانیزم پالنگذاری را در سطوح محلی در راستای حصول اطمینان از پیشرفت
پایدار و منظم والیات جهت نیل به اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ،ایجاد خواهد کرد .در
پالنگذاری استراتیژیک والیتی ،گرایش های استراتیژیکی در انکشاف والیت برای یک دورۀ پنج
ساله در سه عرصه تعیین خواهد گردید :سکتورهای حکومتداری ،امنیت و انکشاف .وظیفۀ
پالنگذاری استراتیژیک ،عملی ساختن دیدگاه حکومتداری خوب و نتایج مربوطۀ آن در استراتیژی
انکشاف ملی افغانستان و چارچوب استراتیژیک کاری ادارۀ مستقل ارگانهای محلی برای رسیدن به
نتایج حاصله توسط والیات پیشبینی شده است .با ایجاد پیوند بین اهداف تعیینشده ملی در استراتیژی
انکشاف ملی افغانستان ،پالن استراتیژیک سبب تسهیل پیشرفت والیات در این سه عرصه
اختصاصی ،قابل پیگیری و تغییرپذیر خواهد بود.
پالنگذاری استراتیژیک یک تمرین مشترک با نهادهای حکومتداری در سطح محلی میباشد.
استفاده از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ،چارچوب استراتیژیک ادارۀ مستقل ارگانهای محلی،
استراتیژی وزارتهای سکتوری ،به مثابۀ چارچوب کلی برای این روند ،نهاییسازی پالن
استراتیژیک والیتی توسط تیمی از کارشناسان بین االدارات تحت حمایت ادارۀ مستقل ارگانهای
محلی با تصویب مقام ریاست جمهوری ،یک امر ضروری به حساب میآید.
پالنهای ساالنه انکشافی والیتی در پرتو پالن استراتیژیک والیتی به طریق ذیل طرح خواهند گردید.
میزان بودجۀ تمویل پالن والیتی
حکومت جهت پالنگذاری مؤثر ،یک میکانیزم ویژه بودجوی سکتوری را برای پالنهای ساالنه
والیتی شناسایی و معرفی خواهد کرد .این پالنها از طریق دو روند پالنگذاری متفاوت ،ولی مرتبط
با یکدیگر ،طرح خواهند شد :روند پالنگذاریای که بر بنیاد تشخیص نیازها و اولویتهای سطح
قریه استوار است -که از آن به عنوان «پالنگذاری مردمی» یاد میگردد ،و روند پیشرفته
«پالنگذاری وزارتی» که بر بنیاد ابتکارات پالنگذاری استوار خواهد بود ،تطبیقگر اولویتهای
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ملی در گسترۀ والیت بوده و ریاستهای سکتوری وزارتها نقش مرکزی را در طرح آن ایفا
مینمایند.
مسئولیت تنظیم سهم بودجۀ پالنهای والیتی به عهدۀ کمیتۀ پالنگذاری و امور مالی کابینه ،که بر
اساس این پالیسی تشکیل میگردد ،خواهد بود (به بخش  3مراجعه گردد) .مقدار بودجۀ این پالنها به
گونهای تعیین خواهد گردید که مجموع منابع موجود در سطح محلی ،در مقیاس ملی ،با نیازهای مالی
برای امور مصارف تفویض شده به سطح والیات مطابقت داشته باشد (به بخش  7373مراجعه
گردد) .روند دستیابی به اهداف مزبور از طریق ذیل حاصل خواهد شد:
 پیشبینی مجموع منابع:

این کمیته بودجهای را که طی سال آینده باید در دسترس هر یک از وزارتخانهها برای
والیات قرار داشته باشد ،با همکاری وزارت مالیه تخمین خواهد کرد.
 بازنگری بر اجراآت سال گذشته:
این کمیته اجراآت والیات را در سال گذشته در برنامهریزی بودجه ،که برای استفاده پالنهای
مردمی تخصیص یافته بود ،ارزیابی و بازنگری میکند.
 نیازسنجی والیات:
این کمیته با در نظرداشت اجراآت سال گذشته والیات و نیز ارتقای ظرفیت در سطح والیت،
حداکثر میزان مصرف والیت را از طریق پالنگذاری مردمی و پالنگذاری وزارتی تحت
رهبری ریاست های سکتوری پیشبینی مینمایند .در عین حال ،صالحیتهای مصارف بودجه به
والیات اعطاء خواهد گردید .مقدار بودجۀ این پالنها به گونهای تعیین خواهد گردید که مجموع
منابع موجود در سطح محلی ،در مقیاس ملی ،با نیازهای مالی برای امور مصارف تفویضشده
به سطح والیات مطابقت داشته باشد.
 شناسایی نیازمندیهای وزارتخانهها:
این کمیته مقدار بودجههای سکتوری را که در برنامههای مطروحه وزارتخانهها باید به مصرف
برسند ،تخمین میزند؛ مانند برنامههایی که بر اساس اولویتهای ملی یا استراتیژیهای درازمدت
طرح میشوند .در صورت تنازع بین نیازهای والیات ،به علت کمی منابع برای مجموع بودجۀ
سکتوری ،اولویت به نیازهای والیت داده میشود.
 تقسیم بودجههای سکتوری والیتی:
این کمیته بر اساس ارزیابی عملکرد سال گذشته ،منابع موجود و بهبود حاصله در ظرفیت
ادارات محلی ،فیصدی را که از 77فیصد از مجموع بودجۀ انکشافی والیت کمتر نباشد ،به
بودجههای سکتوری والیتی اختصاص خواهد داد که برای تمویل پالنهای مردمی مورد استفاده
قرار خواهد گرفت .متباقی بودجۀ مربوطه به تمویل پالنهای مطروحه توسط ریاست های
سکتوری اختصاص خواهند یافت.
نتیجۀ این عمل ،تعیین کل بودجۀ خاص سکتوری برای «پالنگذاری مردمی» و «پالنگذاری ریاست
های سکتوری وزارتها» در والیات میباشد .این بودجهها با استفاده از فرمول تخصیص شفاف
بودجوی ،که در ذیل شرح داده شده است ،به والیات مختلف اختصاص خواهند یافت.
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تفاوت بین پالنهای مردمی و پالنهای ریاستهای سکتوری والیتی
همان طوری که ذکر گردید ،مبلغ کل بودجه والیتی باید به دو بخش تقسیم گردد :قسمت اول ،به طور
کامل ،بر مبنای روند پالنگذاری از پایین به باال برنامه ریزی خواهد شد .قسمت دوم ،توسط
ریاستهای سکتوری ،مطابق با اولویتهای ملی ،برنامهریزی خواهد شد .این تفاوتها در
پاراگرافهای آتی ،به تفصیل ،تشریح خواهد گردید:
از میان مجموع پروژههایی که توسط اجتماعات محلی شناسایی گردیدهاند ،تعدادی از پروژه ها در
پالنهای مردمی گنجانیده خواهد شد .این پالنها ،پس از آنکه در سطح ولسوالی مورد ارزیابی قرار
گرفتند ،کمیتۀ انکشاف والیتی به مثابۀ واحد ارزیابیکننده ،پروژههای مربوطه را بر اساس سکتور
انتخاب ،طرح و قیمتگذاری و سپس اولویتبندی میکند .سپس پیشنهاد نهایی خود را برمبنای
تخصیص سهم بودجهای که از قبل تعیین شده است ،ارائه میکند .ریاستهای سکتوری در روند کار
کمیتۀ انکشاف والیتی اشتراک میورزند .با آنکه در نظرگرفتن اولویتهای ملی والیتی در طرح
پالنهای انکشاف محلی تشویق میگردد ،ولی عالیق و اولویتهای مردم که از زبان آنها مطرح
گردیدهاند ،در کل ،باید در محراق توجه قرار گیرند .پالنهای مردمی ،اغلب ،شامل پروژههای
کوچک در سطح قریه میگردد .تمام بودجۀ پالنهای مردمی صرف پروژههای انکشافی خواهد
گردید.
پالنهای مطروحه توسط ریاستهای سکتوری ،با هدف تطبیق پالیسیها ،استراتیژیها ،استراتیژی
انکشاف ملی افغانستان و سایر اولویتهای ملی در این زمینه و درگسترۀ والیت میباشد .هر ریاست
سکتوری مسئول تدوین پالن مربوط به خود میباشد و نقش کمیتۀ انکشاف والیتی در این زمینه ارائه
مشوره در مورد اساسها و اولویتهای مقطعی میباشد .این پالنها شامل پروژههای انکشافی و
برنامههای عرضه خدمات میگردد .بودجۀ پالنهای ریاستهای سکتوری برای پرداخت معاشها،
نظارت و بررسی و امور انکشافی مصرف خواهد گردید.
هر دوی این پالنها ،پس از تکمیل ،توسط ریاست مربوطه در یک سکتور خاص تلفیق خواهند
گردید و آنگاه به کمیتۀ انکشافی والیت ،به مثابۀ پالن واحد سکتوری والیتی ،تسلیم داده خواهد شد.
شورای انکشافی والیت ،تمام پالنهای سکتوری را در یک پالن واحد مدغم و بعد از تأیید شورای
والیتی ،به والی جهت منظوری تقدیم خواهد کرد.

معیارهای تعیین تخصیص والیتی
 مجموع مصارف عامهای که برای تمویل پالنهای والیتی در اختیار وزارتهای سکتوری
قرار دارد ،توسط کمیتۀ پالنگذاری و امورمالی محلی و بر اساس نیازهای مالی برای تمویل
امور مصارف سطح محلی ،به طور ساالنه تعیین خواهد شد .در زمان تعیین مجموع بودجۀ
ساالنه والیتی ،هر وزارت ملزم است تا یک فورمول مساویانه ،دارای طرح مناسب و شفاف
را برای تخصیص سهم بودجه در بین والیات ،طرح نماید.
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هر وزارت مکلف است شیوه و فورمول اختصاصی را برای تمویل طرح و برای منظوری
تسلیم کمیتۀ پالنگذاری و امور مالی محلی نماید .بر اساس این فورمول ،مجموع وجوه
موجود برای تمویل پالنهای والیتی به قسمتهای ذیل تقسیمبندی خواهد شد.
سهم وجوه ثابت :یک مقدار معین از بودجه عمومی برای مصارف ثابت در هر والیت ،به
صورت مساویانه ،تخصیص داده خواهد شد .مثالً  334میلیون افغانی را که برای هر والیت
 711هزار افغانی میشود ،می توان مد نظر گرفت .این کار تضمین میکند که یک مقدار
ثابت مصارف عادی (عملیاتی) را به اندازه مساوی و بدون در نظرداشت وضعیت یا وسعت
آن ،میتوان به تمام والیات تخصیص داد .انتظار می رود که میزان وجوه ثابت ،اندک باشد.
سهم وجوه سرانه :مقدار معینی از کل بودجه به طور مساویانه و به طور سرانه در بین
والیات اختصاص می یابد.
سهم وجوه مربوط به هزینۀ عرضۀ خدمات بودجههای اضافی میباشد که در بین والیات،
برمبنای هزینه های آنان – به طور مثال نیازهای مالی والیات -توسط وزارت مربوطه در
نظر گرفته میشود .مثالً ،وزارت معارف میتواند بودجهای را پیشنهاد کند که بر حسب تعداد
اطفال واجد شرایط مکتبرو در یک والیت تخصیص یابد ،تا والیاتی که در بخش معارف
مصارف بیشتری دارند ،تخصیص بیشتر را صاحب شوند.
سهم وجوه برای پاداش بر اساس عملکرد :وزارتخانهها میتوانند بر مبنای عملکرد وجوهی
را انتخاب و برای والیاتی که کارکرد خوب داشتهاند ،به مثابۀ پاداش ارائه کنند .مثالً ،به
علت عرضۀ خدمات خوب ،یک بودجه به عنوان پاداش برای والیات در نظر گرفته شود.
این والیت از نظر کیفیت عرضۀ خدمات ارزیابی گردد و هر قدر که نتیجه ارزیابی خوبتر
71
باشد ،سهم همان والیت از این بودجه بیشتر باشد.
سهم وجه مبارزه با فقر :والیاتی که از دیگر جهات دارای وضعیت یکسان باشند ،موضوع
فقر در آنها وجه تمایز قرار داده خواهد شد و والیات فقیرتر تخصیص بیشتری را اخذ خواهند
کرد .این در حالی است که میزان سایر وجوه در تمام والیات مساوی میشد .بر این اساس به
والیاتی که به حیث والیات فقیر قلمداد میگردند ،سهم مساویانه سرانه از این وجه پرداخت
میگردد.

فورمول عمومی تخصیص در این مودل قرار ذیل است:
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هرگاه  Tpمجموع تخصیص سکتوری برای والیات باشد ،اندازۀ هر وجه به حیث فیصدی  Tpبه
طور یک متحول  wنشان داده میشود که وجه مربوطۀ آن ،توسط حروف کوچک ،در تحت حرف
 Wمشخص میشود؛ مثالً برای وجوه ثابت  wfixedو برای وجوه برفی واحد نفوس  wpopulationو
برای وجوه مصارف خدمات  wqبرای وجوه اندازۀ پاداش بر اجراآت  wjو برای وجه فقر wpoverty
نشان داده می شود  ،که حاصل جمع تمام این ارزشها مساوی  7است.
 Piنفوس والیت مربوطه P ،نفوس کل کشور nqi ،نشاندهنده وسعت تحول قیمتها (مثالً شمولیت،
تعداد بزرگساالن وغیره) در والیت  ithبرای  qthتعدیل معیار قیمت cji ،عبارت از نتیجه اجراآت
والیت  ithدر معیار  jthاجراآت cjb ،شاخص اجراآت (بهترین یا بدترین در بین تمامی والیات) در
 .20این وجوه به گونه ای است که والیتی که ضعیف ترین اجراآت را داشته باشد از این وجه قطعاً مستفید نمیگردد و والیات دیگر با مقایسه با ضعیف ترین والیت درجه اجراآت شان تعیین و مطابق با آن،
بودجه بر اساس سرانه شان می گیرند.
 .23ریاست مستقل اداره ارگانهای محلی کتب رهنما ،حمایت تخنیکی و منابع دیگر را جهت حمایت از انکشاف فورمول های سکتوری با مثال قراردادن این شکل عمومی فراهم خواهد آورد.
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معیار  jthاجراآت  epi ،نشاندهنده مستحقبودن والیت برای استفاده از وجه فقر ( مستحق  7و نا
مستحق  .)1پس تخصیص سکتوری والیت  ithیا  TPiعبارت است از:
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این فورمول ،مطابق به پروسۀ ذیل ،توسط هر کدام از وزارتخانهها تکمیل گردد:









انتخاب وجوه :وزارتخانهها خودشان وجوه را باید انتخاب کنند تا مجموع تخصیص پالنهای
والیتی را تقسیم نمایند .این وجوه در کل شامل وجوه ثابت ،وجوه مبتنی بر نفوس و وجوه
مبارزه با فقر و ،عالوه بر آن ،وجوه مصارف خدمات و وجوه پاداش بر مبنای سکتور
مربوطه میباشد.
تعیین میزان وجوه :وزارت مربوطه باید به وجوه فیصدی سنگینی را قسمی تعیین کنند که
حاصل جمع این میزان ،وجوه مساوی به 711( 7فیصد) شود .این میزان ،نظر به مالحظاتی
چون عدالت ،نیازمندی ،اولویت و غیره تعیین میگردد.
ایجاد مدلهای شبیهسازیشده :وزارت مربوطه باید دقیقترین و جدیدترین معلومات را در
مورد ارزشهای عینی و واقعی برای متغیرهای معادله برای هر والیت دریافت کند .این امر
به وزارت این امکان را میسر میسازد تا تخمین بزند که تخصیص در دوره اخیر مالی چه
اندازه بوده است.
آوردن تغییرات در میزان نهایی وجوه :وزارت مربوطه باید تخصیصهای والیتی را بر
مبنای عدالت ،تطابق با اولویتهای ملی ،موجودیت امتیازات مناسب و  ...ارزیابی کند.
همچنین ،وزارت مربوطه تحلیل حساسیت ارقام و معلومات خامی را که به عنوان اساس یک
سلسله ارزشها در مدل شبیهسازی شده مورد استفاده قرار گرفته است ،باید انجام دهد .بر
مبنای این ارزیابی ،وزارتهای مربوطه میزان وجوه را در راستای تخصیص حد اکثر
وجوه ،تنظیم مینمایند.
الزم است تا انتخاب و میزان بودجه مطابق به مندرجات پالیسی صورت گیرد .شبیهسازی و
تکرار این روند ،که متعاقبا ً صورت میگیرد ،یک روند ساده در راستای حصول اطمینان از
این امر است که انتخابهای پالیسی در تعیین میزان وجوه ،منجر به نتایج غیر مطلوب
نخواهند گردید.

فورمولهایی که توسط وزارتخانههای سکتوری ساخته میشوند باید با امور ذیل نیز سازگار باشند:
 فورمول باید منتج به توزیع عادالنه بودجه شود :فورمول باید بهگونهای ساخته شود که
تفاوتهای غیر ضروری و اضافی بین تخصیصهای والیات در آن وجود نداشته باشد؛ غیر
آن دسته از تفاوتهای ضروری ،مانند پاداش در برابر عملکرد خوب .وقتی تفاوت در اثر
پاداش در برابر عملکرد وجود داشته باشد ،والیاتی که از این پاداش مستفید نشدهاند ،باید
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برایشان شیوه های واضح ارایه شود تا با تطبیق آنها اجراآت شان را بهبود بخشند ،که در
نتیجه ،از این طریق بودجه خویش را نیز بهبود بخشند.
 فورمولها باید بازتابدهندۀ تفاوت در نیازها باشد :در صورتی که نیازمندیهای والیات از
هم متفاوت باشد ،مثالً از نظر مساحت ،نفوس یا عوامل دیگر ،فورمول باید این تفاوت ها را
انعکاس بدهد و محصول آن فورمول عبارت از تخصیص متوازن والیتی میباشد ،که یکی
از محرکهای اساسی نیاز تفویض صالحیت واقعی به والیات است.
 فورمولها نباید پاداش یا پاداشهای منفی را ایجاد کند :یعنی چنین نباید باشد که باعث
تشویق حکومتداری ضعیف ،تصامیم ضعیف در مورد سرمایهگذاری یا رویههای غیر
اصولی در ادارات دولتی گردد.
 فورمولها باید نسبت به اولویتهای ملی حساس باشد :معیاراتی که برای تقسیم بودجۀ
عمومی به وجوه مختلف و تقسیم وجوه مختلف به والیات مختلف استفاده میشود ،باید
منعکسکننده اولویتهای ملی باشند .مثالً ،آن اولویتهایی که در استراتیژی انکشاف ملی
افغانستان و استراتیژیهای سکتوری وزارتخانهها شامل است.
ترتبیات الزم جهت «جبران خسارات» والیات ،برای یک مدت سهساله در نظر گرفته خواهد شد ،تا
در صورتی که والیات با کاهش تخصیص سکتوری ،بر اساس فورمول طرح شده ،مواجه گردند،
منجر به تحلیل عرضۀ خدمات ،به علت کاهش فاحش مصارف عامه ،نگردد.
کمیته پالنگذاری و مالی کابینه ،به طور متناوب فورمولهای وزارتخانهها را مورد بازنگری قرار
خواهد داد و این صالحیت را خواهد داشت تا در صورتی که فورمولها از نظر معیارات فوق دارای
نواقصی باشند ،به وزارت مربوطه هدایت دهد تا فورمولهای خود را تغییر دهد.
هم فورمولهایی که در تخصیصهای بودجوی استفاده شدهاند و هم ارقام و معلوماتی که هر سال از
آن برای به دستآوردن تخصیصهای والیتی استفاده میشود ،در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
کمک الزم به والیات و مراجع دیگر فراهم خواهد شد تا عواملی را که در ساختن تخصیص
والیتشان و یا در به وجودآمدن تفاوت بودجه والیتشان با والیات دیگر مؤثر بوده اند ،به خوبی
بشناسند.

زنجیرۀ پالنگذاری ساالنه
نقشها و مسئولیتها
پالنهای والیتی بر اساس یک دورۀ جاری طرح میگردد .در این دوره مسئولیتهای ادارات محلی
ذیل ،چنین میباشد:
 شوراهای قریه :شوراهای قریه مسئولیت نمایندگی از مردم قریه را به عهده داشته ،اولویتها
و نیازمندیهای اهالی قریه را انعکاس داده و طرحهای پیشنهادی پروژهها را در چارچوب
«پالنهای مردمی» ترتیب میکند .شوراهای قریه تشویق میگردند تا ،در صورت امکان،
نیازمندیهای محلی را با اولویتهای از قبل تعیینشدۀ والیت ادغام و شامل پروژههای
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انکشافی سازند .شوراهای انکشافی قریهها تا روی کارآمدن شوراهای انتخابی قریهها این
مسئولیت را به عهده خواهند داشت.
ولسوالها و شوراهای ولسوالی :ولسوال پالنهای مردمی را که توسط مردم قریه طرح
میگردد ،بر اساس نیاز محلی مورد بررسی قرار داده و ،در صورت موجودیت کدام تداخل
واضح ،پیشنهادات خود را به آن اضافه میکند .بعد از انتخابات شوراهای ولسوالی ،این
شوراها طرح انتخاب پروژهها را ،قبل از ارائه آن به مقام والیت ،تأیید خواهد نمود.
کمیتۀ انکشاف والیتی :کمیتۀ انکشاف والیتی اولویتهای عمومی والیت را از طریق مشوره
با شورای والیتی تعیین میکند .همچنین ،کمیتۀ انکشاف والیتی به حیث کمیتۀ تخنیکی
پالنگذاری و ترتیبکننده پیشنویس پالن والیتی عمل خواهد نمود و مسئولیت دیزاین،
قیمتگذاری و اولویتبندی پروژهها را در محدودۀ بودج تعیینشدۀ هر سکتور به دوش خواهد
داشت .این کمیته همچنین ،مشورههای الزم را به ریاستهای سکتوری وزارتها ،در زمینۀ
طرح پالنهای انکشافی ارائه خواهد نمود .کمیتۀ انکشاف والیتی ،بعد از تکمیل تمام
پالنهای سکتوری ،این پالنها را در یک پالن واحد والیتی توحید و جهت تصویب ،به دفتر
مقام والیت تسلیم میکند.
والی :والی پالن و بودجۀ پالن والیتی را بعد از تأیید شورای والیتی منظور میکند.
شورای والیتی :شورای والیتی بودجه و پالن والیتی را تأیید و جهت منظوری نهایی به والی
تقدیم میکند.
ریاستهای والیتی وزارتها :ریاستهای والیتی مسئولیت طرح «پالنهای سکتوری
والیتی» را در محدودۀ پاکت بودجهای خود دارند؛ زیرا این ریاستها نیز اعضای کمیتۀ
انکشافی والیتی بوده و در انکشاف «پالنگذاریهای مردمی» سهیم میباشند .این دو پالن،
پس از طرح ،توسط ریاستهای سکتوری در پالن سکتوری والیتی تلفیق خواهند گردید.
ریاستهای سکتوری ،پس از اینکه کل پالنهای والیتی مورد تصویب قرار گرفتند،
پالنهای سکتوری والیتی و بودجههای آنها را بر اساس سیستم بودجهسازی والیتی به
وزارتهای سکتوری مربوطه تسلیم مینمایند.

زمانبندی
زمانبندی ساالنۀ پالنهای انکشافی طوری تنظیم خواهد شد که پالنهای منظورشدۀ سکتوری در
جریان ماه عقرب به وزارتخانههای مربوطه ارائه گردد تا برای شاملساختن پالنهای مذکور در
دورۀ عادی بودجوی افغانستان وقت کافی در دست باشد.
این مراحل در هر یک از والیات بر اساس رهنمودهای ذیل خواهد بود:






حوت :باید مرحله تشخیص اولویتها در سطح قریه جات آغاز شود.
سرطان :باید قیمتگذاری ،طرح و اولویتبندی مشروح توسط کمیتههای انکشافی والیتی
آغاز شود.
اسد :باید مقدار بودجۀ هر سکتور و هر والیت اعالن گردد.
عقرب :پالنهای منظورشده باید به بخشهای مختلف تقسیم و به وزارتخانههای مربوطه
ارسال گردد.
جدی :بودجۀ تصویبشده ،توسط شورای وزیران تصویب و از طرف شورای ملی کشور
تأیید خواهد شد.
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یک زمانبندی پیشنهادی در جدول ذیل ارائه شده است:
هر والیت باید یک روند طرح پالن والیتی را آغاز نماید که در آن اولویتهای والیت که در پالن والیتی گنجاینده
شده است در بودجه ملی قیمت گزاری و درج شده باشد.
راه حل ،قسمت اول :پالنهای ساالنه والیتی
دلو

حو.ت

حمل

ثور

جوزا

سرطان

اسد

سنبله

شوراهای انکشافی قریه با همکاری
شوراهای والیتی اولویت های والیتی
را تثبیت می نمیاند.
مرور پالن
قریه ها طرح های پیشنهادی
سال گذشته
بودجوی خو.د را طرح می
نمیاند
والی /ش.ورای والیتی اولین
دور بررسی ها را انجام می دهد

میزان

عقرب

قوس

جدی

3

شوراهای انکشافی والیتی دومین
دور بررسی ها را انجام می دهند

اعالن سقف بودجوی سکترها

شوراهای انکشافی والیتی ارزیابی
مفصلی از قیمت گزاری طرح های
پیشنهادی به عمل می آورند.
شوراهای انکشافی قریه پروژه هایی را که باید
انتخا ب گردند ،پیشنهاد می نمایند

والی پالن و بودجه والیتی را
تصویب می نماید
شورای والیتی پالن وبودجه والیتی را
تصویب می دارد.
پالنهای والیتی به وزارتهای سکتوری
تسلیم داده می شوند.
وزارتهای سکتوری بودجه های والیتی
خود را به وزارت مالیه تسلیم می نمایند.
شورای وزیران بودجه والیتی را تصویب
می دارد.
شورای ملی بودجه را تصویب می نماید.

-3-

کمیتۀ پالنگذاری و امور مالی کابینه ،این ترتیبات را بررسی و در صورت لزوم تغییرات الزم را
در آنها اعمال خواهد نمود .به طور مثال ،طوالنی ساختن زنجیرۀ این پالنها؛ یعنی دوسالهساختن
مدتزمان زنجیرۀ پالنها.

تطبیق پالن والیتی و بودجۀ والیتی
تطبیق پالن والیتی و بودجه از مسئولیتهای ریاست های والیتی وزارتها میباشد که با در
نظرداشت مراحل ذیل تکمیل میگردد:
.7
.7
.3
.6
.7
.4
.6
.8

ریاستهای والیتی پالنهای سکتوری را به وزارتهای مربوطه تسلیم مینمایند.
وزارتها ،تعدیالت نهایی را در بودجه وارد مینمایند.
شورای وزیران و پارلمان بودجه را منظور میکند.
وزارت مالیه بودجه را به وزارتها انتقال میدهد.
وزارتها بودجۀ پالنهای منظور شده را به ریاستهای سکتوری انتقال میدهند.
واحدهای دومی پالن انکشافی را تطبیق مینمایند.
شورای والیتی و والی بر تطبیق پالنها نظارت و آنها را ارزیابی میکند.
این پروسه مشابه با پروسه ابتکاری فعلی بودجه والیتی بوده و فرق آن این است که
تخصیص های والیتی با استفاده از فورمول های شفاف و عادالنه ترتیب میگردد و مقدار
قابل مالحظه ای از بودجه جهت اجرای فعالیت های مربوطه شان ،به واحدهای دومی
وزارتخانه ها انتقال داده میشود.
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تقریبا ً در تمام حاالت ،تطبیق پروژه ها از مسئولیت وزارتهای سکتور میباشد .در صورتی که دلیل
واضحی برای تفویض صالحیت مصارف به والیت موجود باشد ،و اگر وزارت مذکور واحد اجرایی
را در سطح والیت نداشته باشد ،صالحیت مصارف مستقیما ً به دفتر مقام والیت تفویض میگردد .در
چنین وضیعتی گویا مقام والیت به حیث یک واحد دومی وزارتخانه نقش بازی میکند و ریاست
مستقل ارگانهای محلی نقش مرجع مرکزی را دارد ،که بودجه را اخذ و صالحیت مصرف را به
مقام والیت تفویض میکند .این نوع تفویض صالحیت مستلزم منظوری کمیتۀ مالی والیتی
بینالوزارتی بوده که کمیتۀ مذکور صالحیت بازنگری دورهای آن را نیز دارا میباشد.

تفویض صالحیت مصارف به ادارات والیات:
اصل «تخصیص منابع برمبنای صالحیت تفویض مصارف» یک اصل رهنمودی و یکی از
پیش نیازهای الزم برای تخصیص منابع خواهد بود .منابعی که برای ادارات والیت تخصیص
مییابند ،باید با نیازهای مالی والیت برای امور مصارف مربوطه در این سطح مطابقت داشته باشد.
وزارتهای سکتوری در راستای نزدیک سازی اتخاذ تصامیم به مردم و افزایش مؤثریت و کارایی
آنها ،صالحیتهای مالی مشخصی را به ریاست های سکتوری خود تفویض خواهند نمود .تعریف
واضح مسئولیتهای تفویضی به ریاست های سکتوری ،یکی از پیششرطهای الزم برای تخصیص
مالی به والیت به حساب میآید.
ضرورت است تا هر وزارت پالن تفویض مسئولیت مصرف را به کمیتۀ پالنگذاری و مالی کابینه
بسپارد .تحت این پالن ،وزارتها میتوانند مصارف نوع ذیل را به دفاتر والیتی خویش تفویض کنند.
هر وزارت ملزم خواهد گردید ،پالن تفویض صالحیتهای مالی به ریاست والیتی خود را تقدیم کمیتۀ
پالنگذاری و مالی کابینه نماید .انتظار میرود که وزارتهای مربوطه بر مبنای پالن تفویض
صالحیت به ریاستهای سکتوری ،صالحیتهای ذیل را به این ریاستها تفویض نمایند:






مصارفی که جهت تطبیق پالنهای والیتی به کار میرود :صالحیت مصارفی که در
پالنهای «از پایین به باال» گنجانیده شده باشد ،مانند اعمار سرک یا احیای سهولتها برای
بخش صحت و معارف ،به واحدهای دومی وزارت مربوطه سپرده میشود.
مصارفی که در سطح والیت پالن و اجرا شده بتواند :طبیعی است که هرگاه واحدهای دومی
ظرفیت کافی برای اجرای مصارف را داشته باشند ،مسئولیت چنین مصارفی نیز به عهده
آنها سپرده میشود .ولی آن دسته از مصارفی که اجرای آن نیاز به ظرفیت عالی تخنیکی
داشته باشد ،به والیت تفویض نمیشود.
مصارفی که اکثر استفادهکنندگان آن را باشندگان همان والیت تشکیل دهند :هرگاه منافع
والیات دیگر نیز در آن مصرف دخیل نباشد ،صالحیت این نوع مصارف نیز به واحدهای
دومی سپرده میشود.
هر وزارت میزان صالحیتهایی را که به واحدهای دومی خود تفویض میکند و نیز میزان
صالحیت های را که در مرکز حفظ خواهد نمود ،مشخص خواهد ساخت .تمام صالحیتهایی
که وزارتها در مرکز حفظ مینمایند باید به طور واضح مشخص گردد و دارای
خصوصیات ذیل باشد:
 .7مربوط به مصارفی نباشد که باید در پالن های انکشافی والیتی گنجانیده شوند.
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 .7فراتر از توان واحد دومی وزارت مربوطه باشد ،حتی اگر کمکهای الزم از طرف
مرکز به واحد دومی آن در زمینۀ مدیریت اجرای این مصارف ،از طرف وزارت
مربوطه فراهم گردد.
 .3مرتبط با منافع علیای والیات دیگر باشد.
 .6صالحیت های تفویض شده به واحدهای دومی از طرف وزارتهای سکتوری به
طور منظم و دورهای مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و همزمان با رشد ظرفیت
واحدهای دومی وزارتهای سکتوری صالحیتهای بیشتری به آنان تفویض خواهد
شد.
انتقال پول به شاروالیها
تقریبآ  76میلیون نفوس افغانستان تحت ساحۀ شاروالیها زندگی مینمایند .از این رو ،آنها مسقیما ً از
خدمات شاروالیها مستفید میشوند .پس جا دارد تا یک میکانیزم انتقال مالی برای شاروالیها ایجاد
گردد.
انتقال مالی به شاروالیها از مشخصات ذیل باید برخوردار باشد:
 افزایش ظرفیت شاروالیها برای عرضه خدمات معیاری :انتقال مالی باید شاروالیها را
بیشتر توانمندتر سازد تا خدمات استندرد را به هر فرد تحت ساحۀ مربوطهشان عرضه نماید.
 ایجاد امتیاز برای عرضه خدمات :انتقال مالی باید تشویقی باشد برای بهبود عرضۀ خدمات
شاروالی
 ایجاد امتیاز برای جمعآوری عواید :انتقال مالی باید مشوقی برای افزایش جمعآوری عواید،
فیس و مالیات باشد.
پس بر این مبنا فورمول ذیل برای انتقال مالی به شاروالیها پیشنهاد میگردد:
 Tmبرای انتقال مالی به شاروالی R ،نشاندهندۀ مجموع عواید شاروالیهای سرتاسری Ni ،نمایانگر
تعداد شاروالی  P ، ithمجموع نفوس شاروالی Pi ،نفوس شاروالی  Ei ،ithنشاندهنده کیفیت مساوی
عرضه خدمات شاروالی  El ،ithنمایانگر عرضۀ خدمات شاروالی برابر با ضعیفترین عرضۀ
خدمات TM ،برای انتقال به شاروالی .ith
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انتظار میرود که کمیتۀ پالنگذاری و مالی کابینه این فورمول را بعد از بازنگری منظور نماید.

77

 .22در دورۀ اول  %5بودجه را به تولید عواید شاروالی تقسیم میکند (پاداش به سعی بیشتر برای عواید) .در دورۀ دوم فورمول  %20بودجه را بر سهم نفوس مربوطه شااروالی تقسایم مای
کند .در مرحلۀ سوم  %50بودجه بر اساس سهم نفوس به شاروالی ها توضیع خواهد شد .در مرحلۀ چهارم  %25وجوه به شاروالی هایی که ضعیفترین عرضۀ خدمات را دارد و هیچ مستحق
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عالوه بر موارد فوق ،یک بودجۀ اضافی ،برای تشویق شاروالیها به جمعآوری عواید ،برای یک
دروۀ سهساله ،در نظرگرفته خواهد شد .هر شاروالی که نسبت به سال  ،7118بیشتر عاید داشته
باشد ،مستحق دریافت از71فیصد بودجۀ اضافی خواهد گردید.
مجموع بودجه برای انتقال به شاروالیها به گونهای صورت خواهد گرفت که جایگزین عواید
شاروالی در مقیاس ملی باشد .این بودجه باید به میزانی باشد که با نیازهای مالی شاروالیها برای
عرضۀ خدمات مورد نیاز مطابقت داشته باشد .برای این ملحوظ ،عرصۀ خدمات شاروالی و
مسئولیتهای آن باید در ابتدا به طور واضح تعریف گردد.
تخصیص وجوه به شاروالیها به شکل وجوه اعطایی صورت خواهد گرفت .شاروالیها ،با در
نظرداشت رهنمودها و اولویت های ملی ،صالحیت زیادی در زمینۀ استفاده از وجوه تخصیصیافته
خواهند داشت.

تخصیص وجوه مالی به قریهها
با در نظرداشت موفقیت برنامۀ همبستگی ملی ،تخصیص وجوه اعطایی به قریهها در پرتو این
پالیسی ادامه پیدا میکند .این وجوه ،تا زمانی که انتخابات شوراهای قریه برگزار نشده است ،به
شورای انکشافی قریه پرداخت میگردد؛ ولی بعد از برگزاری انتخابات شوراهای قریه ،به این شورا
پرداخت میگردد.
از آنجایی که فورمول تخصیص وجوه اعطایی قبال در برنامۀ همبستگی ملی طرح شده و نیز برای
مردم قابل قبول است ،این فورمول را حفظ می نماییم .شرح فورمول چنین است:
تخصیص قریه  ithعبارت است از تخصیص باالی فی خانه  Hi ،THتعداد خانه در قریه  K ، ithحد
اعظمی تخصیص

TVi  minTH  H i , K 

که در اینجا  minعبارت است از بازگردانیدن ارزش دو بخش معادله با ارزش پایینتر

کمیته پالنگذاری و مالی کابینه این فورمول را بازنگری و منظور خواهد نمود.

بودجه نیست ،تخصیص داده می شود و شاروالی که اجراآت آن در مقایسه با ضعیفترین شاروالی بهتر باشد ،سهم بلندتر سرانه را از این بودجاه باه دسات مایآورد .ایان فورماول شابیه
فورمول عمومی بخش گذشته است.
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مدیریت مالی
حسابدهی مالی
واحدهای دومی والیتی در برابر استفاده از بودجه عامه به مقام والیت و شورای والیتی جوابگو می
باشند .برای عملی نمودن این امر میکانیزم ذیل در نظر گرفته میشود:
 تفتیش مالی :تمام معامالت مالی واحدهای دومی توسط مفتشین داخلی و مفتشین وزارت مالیه
تفتیش میگردد.
 بودجهسازی بر اساس برنامه در سطح والیت :بودجۀ نهایی و منظورشدۀ هر واحد دومی
وزارتخانهها ،تحت یک برنامه تنظیم و به مالحظۀ والی و ادارۀ والیت رسانده میشود .از
مجموع برنامهها و بودجههای وزارتخانههای مختلف در سطح والیت یک بودجۀ واحد ساخته
میشود.
 تطابق هزینۀ یک برنامه با نتایج همان برنامه :مصارف هر برنامه به طور آشکار باید با
نتایج آن برنامه و با در نظرداشت زمان پیشبینیشده برای آن و زمانی که به طور عملی
برای تطبیق در برگرفته است ،مقایسه گردد .ریاست والیتی وزارت مربوطه ،در صورت
عدم موفقیت در به دستآوردن نتایج متوقعه پس از انجام مصارف مورد نظر ،به والی و
شورای والیتی پاسخده میباشد.
 تطابق هزینۀ برنامه با بازدۀ آن برنامه :نتایج متوقعه انکشافی و هزینه برنامه باید تا حد
امکان به طور آشکار شناسایی گردد .ریاست سکتوری ،در صورت عدم موفقیت در به
دستآوردن بازده پیشبینیشده در حالی که مصارف صورت گرفته باشد ،به شورای والیتی
و والی پاسخده میباشد.
هر وزارت مجموعهای از راه حلها و چارهسنجیهای الزم را که جوابگوی عدم موفقیت نظاممند
واحدهای والیتیشان در قسمت به دستآوردن نتایج متوقعه و مصارف آن باشد ،آماده خواهد کرد و
این مجموعه اقدامات و تدابیر به کمیتۀ مالی والیتی بینالوزارتی ارائه خواهد شد.
تمام اسناد ،گزارشها و ارزیابیهای مالی به شکل دایمی حفظ و به طور آزادانه در دسترس عامه
قرار داده خواهد شد.
تطبیق اصالحات مدیریت مالی
مدیریت مؤثر بودجۀ عامه و عملیشدن سیستم حسابدهی مالی که در بخش  7.76تشریح گردید،
مستلزم ارتقا بخشیدن قابل مالحظهای در ظرفیت مدیریت مالی واحدهای دومی وزارتخانهها میباشد.
در صورتی که بعضی صالحیت مصارف به مقام والیت سپرده شود ،عین ظرفیتسازی در این
نهادها نیز مورد نیاز میباشد .تقویت این سیستم را در سه بخش میتوان مدنظر قرار داد :کنترول
مالی ،سیستم های معیاری محاسباتی و مدیریت عملکرد .هرگاه مدیریت مالی در یک نهاد در حالت
ابتدایی قرار داشته باشد ،بهبود را میتوان به شکل مرحله به مرحله معرفی کرد .سه بخش فوقالذکر
در چارت و پاراگرافهای ذیل تشریح شده است:
اصالح سیستم مدیریت مالی ادارات محلی
کنترول مالی

مدیریت مالی و محاسباتی مدیریت عملکرد
معیاری
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 معرفی کنترولهای داخلی
 حصول اطمینان از محاسبه
تراز نقده و جریان نقده
 ایجاد سیستمهای ابتدایی
بودجهسازی
 بودجه برای اجرای امور
الزم
 تعیین عناوین حسابها
برای کنترول بازدهی و نتایج

"قراردادهای
معرفی
 حرکت به طرف ایجاد 
کارکرد" بین مراجع تطبیق
سیستم محاسبۀ مضاعف
کننده و نماینده های عامه
 استفاده از سیستم محاسباتی
جامع (ست مکمل لیجرها  ،مسئول قراردادن مسئوالن
عناوین حسابها ،تلفیق منظم) در برابر بازده برنامههای
مالی و بودجوی
 معرفی بودجهسازی بر
 حرکت به سمت بودجه
اساس برنامه
سازی بر اساس عملکرد
 بهبود قابلیت پیشبینی در
 استفاده از سیستم مدیریت
روند بودجهسازی
یکپارچه مالی
 بودجهسازی ،نظارت و
 استفاده از بودجهسازی بر
ارزیابی نظاممند
اساس سرمایه
 معرفی تفتیش مالی فراگیر
 ارزیابی و تقویت استفاده
مؤثر از بودجهها

هدف فعالیتهای بخش اول ،یعنی کنترول مالی ،عبارت است از معرفی سطح ابتدایی شفافیت در
نهادهای مورد نظر و آمادهساختن این نهادها جهت مطابقت کامل با معیارهای مناسب ،که حداقل آن
شامل موارد ذیل است:
 معرفی کنترول ابتدایی :کنترولهای ابتدایی ،مانند تصدیق حسابهای بانکی ،ردیابی اجناس
و وسایل ،معرفی اشخاص درستی که صالحیت امضای پرداخت پول را دارند ،و تفکیک
وظایف کلیدی مالی معرفی خواهد شد( ،مثالً کسی که اجازۀ پرداخت را میدهد و کسی که
پرداخت میکند).
 اطمینان از میزان نقدی و جریان نقدی :تمام میزان پول دریافتشده و پرداختشدۀ نقدی ،اعم
از متوقعه و واقعی ،باید یکجا جمعآوری شود تا بتوان موقعیت دفتر را از نظر نقدی در هر
دورۀ محاسباتی تعیین نمود و وضعیت فعلی نقدی را با وضعیت متوقعۀ پیشبینیشده ،مقایسه
کرد.
 ایجاد سیستمهای ابتدایی بودجوی :نهاد مربوطه باید یک پروسۀ سادۀ پالنگذاری و
بودجهسازی را بر اساس کودهای دولتی برای مصارف اقتباس کند.
هدف از فعالیتهای بخش دوم ،یعنی سیستمهای استندرد محاسباتی ،عبارت از ارتقای سیستمهای
عقبماندۀ مدیریت مالی به سیستمهایی است که از اساسات سالم حسابدهی برخوردار باشند .این
سیستم شاید در سطح بهترین سیستمها نباشد؛ اما شفافیت و حسابدهی مالی ،را به طور کافی ،به
وجود خواهد آورد .این هدف شامل فعالیتهای ذیل میشود:
 ایجاد سیستم محاسبۀ مضاعف :نهاد مربوطه باید از محاسبۀ مضاعف حسابداری جهت تهیۀ
ابالغیههای ترازنامه مالی مازاد و کسر بودجه و بیالنس نامه استفاده نماید .یک سیستم
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زمان بندی برای رسید عواید مصارف باید ایجاد شود .همچنین ،سیستمهایی برای
صورتحساب انتقال پول نقد ،به مثابۀ ابزار انسجام ابالغیههای مازاد بودجۀ عادی و
وضعیت نقدینه ،باید ایجاد گردند.
معرفی ست مکمل دفتر کل (لیجرها) و چارتهای محاسباتی :نهاد مربوطه باید سیستم
دفترداری کل را به شکل معیاری آن معرفی نماید (مثالً دفتر ثبت نقده ،دفتر اجناس ،جدول
پرداختها ،دفتر پرداختها و غیره).
معرفی بودجهسازی بر اساس برنامه :سیستم بودجهسازی باید دوباره به گونهای تنظیم شود
که از اهداف برنامه عمومی با سقفهای بزرگ بودجهای آغاز شده و سپس بتوان جزئیات،
عناوین بودجۀ سکتوری را تحت سرحسابهای معیاری در آن گنجاند.
تقویت قابلیت پیشبینی روند بودجهسازی :نهاد مربوطه مؤثریت بودجهسازی خود را با
مقایسۀ حالت پیشبینیشده و حالت واقعی ،سنجش و میزان تفاوت را دریافت میکند .هرگاه
تفاوت موجود ناشی از مشکالت پروسۀ بودجهسازی یا عوامل پیشبینیشده باشد ،نهاد
مربوطه میتواند پروسۀ بودجهسازی را بر مبنای آن اصالح و تنظیم کند.
سیستماتیکساختن بودجۀ عادی و حفظ و مراقبت :هزینههای ثابت ،هزینههای اداری و
هزینههای ثابت عمومی باید به طور آشکار در داخل بودجۀ همان نهاد پیشبینی گردد .مثل
هزینههای دیگر ،باید تفاوت بین ارزشهای پیشبینیشده و واقعی آن شناسایی شده و بر
مبنای آن سیستم بودجهسازی را بهبود بخشد.
معرفی تفتیش جامع :نهادها باید ،به طور منظم ،توسط تفتیش داخلی و خارجی کنترول شوند
و مسئولین ارشد آن برای تطبیق توصیههای مفتشین ،مکلف شوند.

هدف از فعالیتهای بخش سوم ،یعنی مدیریت عملکرد ،عبارت است از معرفی ساختارهای مدیریت
مالی جهت تقویت ارتباطات بین معلومات مالی و کارکردهای نهاد مربوطه .این فعالیتها شامل
موارد ذیل میشود:








معرفی قراردادهای عملکرد :در این زمینه باید سیستمی را ایجاد کرد که در آن پالن والیتی
به حیث یک قرارداد بین مقام والیت و وزارتخانه مربوطه ،جهت عرضۀ نتایج و پیامدهای
مندرجۀ پالن ،تلقی شود .بودجۀ آن به حیث هزینۀ تخمینشده میباشد .با اجرا نشدن این
قرارداد ،وزارت مربوطه مکلف به اقدامات اصالحی میشود تا بدین ترتیب واحد دومی
مربوطهاش در برابر عملکرد آن امتیاز حاصل نماید.
افزایش مسئولیت حسابدهی شخصی که در راس اداره است :ارزیابی کارمندانی که در
مدیریت مالی و بودجوی ذیدخل هستند ،باید حاوی اجزای قویتر مدیریت عملکرد باشد تا
دانسته شود که کارکرد ضعیف از نظر آیندۀ وظیفوی ،استحقاق ،سطح مسئولیتها و غیره
برایشان عواقب وخیمی در پی دارد
تطبیق بودجهسازی مبنی بر عملکرد یا نتایج :روند بودجهسازی را باید وسیعتر ساخت تا
نقطۀ آغاز آن را یک نتیجه یا پیامد مشخص و قابل پیمایش تشکیل بدهد .بعدا ً می توان آن را
به یک تخصیص بودجوی که دارای اقالم مختلف و معیاری باشد ،تفکیک نمود یا انکشاف
داد.
استفاده از سیستم یکپارچۀ مدیریت مالی :باید یک مخزن اطالعاتی را ایجاد کرد که بتواند
تمامی گزارشهای مدیریتی ،جریان معامالت ،بودجهسازی و دفترداری را در خود بگنجاند.
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 ارزیابی و تقویت استفادۀ مؤثر از بودجه :الزم است یک سیستم پیگیری مؤثریت بودجهای
ایجاد گردد تا بر اساس دریافتهای آن سیستم بودجوی بهبود یابد( .مثالً فیصدی استفاده از
بودجه و اجرای بودجه یا دقت پیشبینی بودجه) مشخص شود و از آن برای بهبود سیستم
بودجوی استفاده گردد.
ترتیبات نهادی برای تطبیق پالیسی
کمیته پالنگذاری و مالی کابینه
یک کمیته شورای وزیران در رابطه با پالنگذاری و تخصیص بودجههای محلی تشکیل خواهد شد تا
تمام سیستم مالی محلی را بررسی و رهنمایی نماید .ریاست این کمیته به عهدۀ یکی از معاونین رئیس
جمهوری خواهد بود .وزیر مالیه و رئیس ادارۀ مستقل ارگانهای محلی معاونین این کمیته خواهند
بود و وزیر اقتصاد وظیفۀ سکرتریت این کمیته را به عهده خواهد داشت .این کمیته سه بار درسال
تشکیل جلسه خواهد داد و توسط گروه کاری بینالوزارتی پالنگذاری و بودجهسازی محلی حمایت
خواهد شد .این گروه کاری دو بار قبل از هر جلسۀ کمیتۀ فوق ،جهت تهیۀ مسوده و مرور تخنیکی
آن ،با هم نشست خواهند داشت .این کمیته در همکاری نزدیک با کمیتۀ بودجه ،کار خواهد کرد .به
منظور جلوگیری از تکرار و تداخل پروسه ها ،هماهنگی میان این دو کمیته نهادینه خواهد شد.
کمیتۀ پالنگذاری مسئولیتهای ذیل را به عهده خواهند داشت :تمویل و تطبیق پروژهها در والیات،
تعیین فیصدی مجموعۀ منابع سکتوری ملی که باید به والیات تخصیص داده شود ،تعیین فیصدی
بودجه های سکتوری جهت استفاده در تطبیق پالنهای انکشافی مردم ،تعیین سطح کلی وجوه برای
انتقال به نهادهای انکشافی قریهها و وجوه قابل انتقال به شاروالیها ،منظوری فورمول تخصیص
والیتی پیشنهادشده توسط وزارتها ،مرور و منظوری فورمولی که برای وجوه مالی برای قریهها و
شاروالیها مورد استفاده قرار میگیرد ،نظارت بر تفویض صالحیتهای اختیاری مصرف وجوه
مالی به والیها ،ارزیابی مؤثریت وزارتها در رابطه با پاسخگو قراردادن ریاستهایشان به والی و
شورای والیتی ،و نظارت و ارزیابی تمام عملکرد سیستم پالنگذاری و مالی در سطح محل.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و وزارت مالیه مسئولیت ارائۀ تسهیالت سکرتریتی را به عهده خواهند
داشت .همچنین ،آنها مسئوولیت خاصی در زمینۀ جمعآوری و توزیع ارقام مورد استفاده برای ارائۀ
ارزش برای متغّیرها در طرح فورمول تخصیص والیتی خواهند داشت.
کمیتۀ امور مالی و پالنگذاری محلی کابینه ،صالحیتهای الزم را به گروپ کاری بینالوزارتی
برای تسوید تخنیکی ،تحلیل و بازنگری فورمول تخصیص بودجه والیتی اعطا خواهد نمود .این گروه
کاری شامل نمایندگان در سطح رئیس ،مشاور ارشد یا موقفهای مشابه تمام وزارتها و ادارات
دولتی که در سطح محلی فعالیت دارند ،خواهد بود.

نقش ها و مسئولیت های کمیته
کمیته پالنگذاری و مالی سطح محلی کابینه ،مکلفیتهای ذیل را به عهده خواهد داشت:
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 اختصاص تخصیصها و انتقاالت پولی به والیات از بودجۀ ملی :این کمیته مقدار مجموعی
بودجۀ سکتوری ملی را که برای تمویل مجموع بودجۀ سطح والیت و میزان بودجۀ
سکتوری تمویل پالنهای والیتی مورد استفاده قرار میگیرد و نیز اندازۀ وجوهی را که باید
به شاروالیها و قریهجات انتقال یابد ،تعیین میکند.
 بازنگری و منظوری فورمولهای تخصیص :این کمیته فورمولهایی را که برای تعیین
تخصیص بودجه والیات ،انتقال پول به شاروالیها و قریهجات طرح میگردد ،منظور
میکند .همچنین این کمیته مؤثریت این فورمولها را مورد بازنگری قرار داده و در صورت
ضرورت ،ایجاد اصالحات در آنها را پیشنهاد میکند.
 بازنگری و منظوریدادن مکلفیتهای مصارفی :این کمیته تقسیم مسئولیتهای مصارفی بین
وزارتخانهها و واحدهای والیتی شان را منظور میکند.
 منظوری و چگونگی مصرف توسط دفتر مقام والیت :در صورتی که تطبیق در سطح
والیت صورت بگیرد ،ولی ادارۀ مناسب تطبیقکننده در والیت وجود نداشته باشد ،این کمیته
صالحیت مصارف را مسقیما ً به دفتر مقام والیت تفویض میکند .وقتی که چنین منظوری
صورت میگیرد ،این کمیته نقش تعیینکننده کل تخصیص را به عهده گرفته و فورمول
تخصیص والیتی را که ریاست مستقل ارگانهای محل از آن استفاده میکند ،منظور میکند.
 نظارت بر ارزیابی اجراآت ریاستهای والیتی :این کمیته سیستمهای پاداش بر اجراآت را
برای تطبیق پالنهای والیتی ،که توسط ریاست های والیتی تطبیق میشوند ،مد نظر خواهد
گرفت و بر مؤثریت این شیوۀ پاداش نیز نظارت خواهد کرد.
 مدیریت عملکرد به صورت کل :این کمیته ،نظارت بر اجراآت عمومی سیستم را به عهده
خواهد داشت .در صورت اجراآت ضعیف ،اقدامات تصحیحکنندۀ الزم را توصیه خواهد
نمود ،که حتی می تواند شامل تغییر قوانین ،قواعد ،مقررات و پالیسیها باشد.
این کمیته سالی سه بار ،در ماه های ثور ،سنبله و جدی تشکیل جلسه خواهد داد .نتایج هر جلسه از
قرار ذیل خواهد بود:
جلسه

نتایج

ثور










سنبله
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توافق روی میزان صالحیتهای مالی که
باید به واحدهای دومی تفویض گردد و نیز
آن دسته از صالحیتهای ملی که در مرکز
حفظ گردد.
توافق روی صالحیتهای مالی که باید به
دفاتر والیها تفویض گردد.
تعیین میزان وجوه اختصاصی سکتوری
برای تخصیص به واحدهای اداری والیت
تعیین مقدار بودجه سکتوری و بودجههای
الزم برای تمویل پالنگذاری مردمی
تعیین میزان وجوه برای انتقال وجوه مالی
به شاروالیها
تعیین وجوه برای تخصیص وجوه مالی به
قریهجات
پیشنهاد اقدامات الزم برای تخصیص وجوه
مالی به والیات
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 پیشنهاد اقدامات الزم برای اتخاذ فورمولی
برای تخصیص وجوه مالی
 پیشنهاد اقدامات الزم برای بهبود عملکرد
در قسمت تطبیقکردن فعالیتهای مربوطه،
توسط واحدهای دومی
 ارزیابی کل عملکرد مربوطه و ارائه و
توصیهها و سفارشهای الزم

جدی

گروپ کاری بینالوزارتی دو ماه قبل از هر جلسۀ کمیته پالنگذاری و امور مالی محلی کابینه،
تشکیل جلسه میدهند تا آمادگیهای الزم را برای امور مربوطه اتخاذ نماید.
در راستای اجتناب از تکرار بی جهت و رقابت ناسالم ،اقدامات الزم جهت ایجاد هماهنگی با کمیتۀ
فعلی امور بودجهای ،که در حال حاضر وزیر مالیه در رأس آن قرار دارد ،نهادینه خواهد شد.

تطبیق ،نظارت و ارزیابی
تطبیق پالیسی ادارات محلی
این پالیسی اسلوب حکومتداری محلی را در درازمدت بهبود قابل مالحظهای بخشیده و از طریق
تدوین قوانین و مقررات جدید و اصالح قوانین و مقررات فعلی ،تغییرات عمدهای را در ساختار
نهادهای محلی و نحوۀ خدمترسانی آنها به مردم به میان خواهد آورد .تدوین قوانین و مقررات جدید
و تغییرات ساختاری نهادها در سال  7388آغاز گردیده و تطبیق کامل آن در مدت سه سال (-7386
 )7367و طی روند تدریجی و مرحلهوار انجام خواهد یافت .دولت افغانستان به منظور کمک در
تطبیق این پالیسی ،از میکانیزم واحد حمایوی پشتیبانی میکند.
در سال  ،7367حکومت افغانستان بررسی همهگیری را از این پالیسی انجام خواهد داد تا نتایج
تطبیق پنجسالۀ این پالیسی را بازنگری کند و در صورت نیاز ،کمیتههای تدوین ،تدقیق و تنظیم
پالیسی را یک بار دیگر برای ویرایش و عیار نمودن پالیسی مطابق با نیازهای عصر ،به کار
بگمارد .دولت یک کمیتۀ فرعی را تحت عنوان گروپ کاری تخنیکی اصالح قوانین در بخش سیستم
حکومتداری محلی ایجاد خواهد کرد .ریاست تقنین وزارت عدلیه به حیث رئیس ،و ریاست پالیسی
اداره مستقل ارگانهای محلی به حیث منشی این کمیته خواهند بود .وزارتهایی که در تدوین قوانین
تازه و یا اصالحات در آنها نقش دارند ،اعضای دایمی این کمیتۀ فرعی خواهند بود .مسئولیت عمدۀ
این کمیتۀ فرعی تدوین قوانین تازه و اصالح قوانین موجود به منظور تطبیق پالیسی ادارات محلی و
ارائۀ آن به پارلمان خواهد بود.
هدف از تطبیق پالیسی حکومتداری محلی حصول اطمینان از رعایت اصل حکومتداری سالم و
رعایت احکام قانون اساسی میباشد .این پالیسی از طریق یک روند تدریجی و دارای تسلسل مناسب
تطبیق خواهد گردید.
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تطبیق پالیسی ادارات محلی نیاز به سعی و تالش تمام ساختارهای حکومت دارد .هرچند ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی نقش پیشآهنگ را در ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی در راستای تطبیق این
پالیسی را بازی میکند؛ اما بدون همکاری کامل تمام ادارات ذیربط دولتی ،اهداف پالیسی برآورده
نخواهند شد.

تدوین یک چارچوب تطبیقی مفصل برای پالیسی ادارات محلی
بعد از نهایی شدن پالیسی ادارات محلی یک چارچوب تطبیقی مفصل ترتیب خواهد گردید .چارچوب
متذکره شامل عناصر ذیل میباشد:
 ایجاد تغییرات الزم در پالیسی :پالیسی ادارات محلی وزارتخانهها را مکلف میسازد که یک
پالیسی را برای تفویض صالحیت تدوین نمایند .طرح و تدوین پالیسیهای تفویض صالحیت
در وزارتخانههایی که در طرح پالیسی ادارات محلی سهم داشتند ،یک پیش شرط کلیدی
برای تطبیق این پالیسی میباشد.
 بازنگری چارچوب قانونی ادارات محلی :در حال حاضر یک سلسله قوانین در کشور موجود
است که میتوانند به عنوان چارچوب حقوقی ادارات محلی کشور محسوب گردد .چارچوب
حقوقی یک اصطالح توضیحی برای مجموعهای از قوانین میباشد که یک ساختار منسجم و
تمامشمول را تشکیل میدهد و از تطبیق یک دیدگاه یا پالیسی حمایت میکند .ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی چارچوب حقوقی موجود حکومتداری محلی را مورد تحلیل قرار داده و
نقاط قوت ،نقاط ضعف و همچنین فرصتهایی را برای ایجاد یک چارچوب حقوقی همهجانبه
و مؤثر برای تأمین اصل شفافیت ،مشارکت ،حسابدهی ،مؤثریت و کارآیی مورد بررسی
قرار داده است .در تحلیل متذکره در رابطه به وضعیت فعلی چارچوب حقوقی ادارات محلی
به گونهای نتیجهگیری شده است که این چارچوب حقوقی در کشور ،ضعیفتر از آن است که
بر مبنای آن چارچوب حکومتداری محلی تسهیل و سیستم حکومتداری سالم ایجاد گردد.
قانون اساسی افغانستان مبنای حقوقی را برای حکومتداری محلی فراهم نموده است .اما
قوانین فرعی در رابطه به حکومتداری محلی وضاحت کافی ندارد .عدم یکپارچگی در یک
ارگان تقنینی مربوط به حکومتداری محلی ،منتج به خالءهایی در چارچوب تقنینی ،اداری و
مراقبتی شده است .نقش کاری ،مسئولیتهای تشکیالتی و وظیفوی و روابط ذاتالبینی میان
ادارات مختلف محلی نهتنها در بعضی موارد تکذیبکنندۀ یکدیگرند ،بلکه آنها یک چارچوب
محکم را به وجود نیاوردهاند .این وضعیت را تا حدودی میتوان به عدم موجودیت یک
پالیسی برای حکومتداری محلی در گذشته نسبت داد .بسیاری از قوانین مربوط به حاکمیت
محلی ،به طور تصادفی ،تسوید و اصالح گردیده و در بارۀ اینکه چگونه اجزای مختلف یک
کل را تشکیل دهند ،کم فکر شده است .یکی از پیش شرطها برای تطبیق پالیسی
حکومتداری محلی ،طوری که در باال ذکر گردیده است ،تسوید یک رشتهقوانین جدید
میباشد که نقش هر اداره را در سطح محلی ،عالوه بر روابط شان با همدیگر و با مرکز،
مشخص سازد .اما ضروری نیست تا تمام قوانین از نو تسوید گردد .قبل از اینکه پالیسی
حکومتداری محلی بتواند تطبیق گردد ،بسیاری از قوانین در چارچوب حقوقی فعلی
حکومتداری محلی نیاز به اصالح خواهند داشت .با در نظرداشت فقدان وضاحت و
صراحت در قانون ادارات محلی و تغییر در نقش و مسئولیتهای ولسوال و والی که در
همین پالیسی تصریح گردیده ،الزم است که از نو یک قانون تسوید گردد .وزارتخانهها و
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی قوانین موجوده را با پالیسی مقایسه میکنند تا بررسی کنند که
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قوانین موجود چگونه نیازمند اصالحات است و کدام قوانین جدیدا الزم است تسوید گردد و
محتویات قانون چه باید باشد تا از تطبیق مؤثر پالیسی اطمینان حاصل شود.
قوانینی که باید بر مبنای پالیسی ادارات محلی افغانستان تسوید گردند:
 قانون ادارات محلی
 قانون شوراهای ولسوالی
 قانون شوراهای قریهها
 قانون حق دسترسی به معلومات دولتی
 قانون تبعیض مثبت برای زنان
 قانون سهمگیری جامعۀ مدنی در حکومتداری محلی
قوانینی که باید برمبنای پالیسی ادارات محلی مورد تعدیل قرار گیرند ،قرار ذیل است:
 قانون شوراهای والیتی
 قانون انتخابات
 قانون شاروالیها و احکام مربوط به شوراهای شاروالی
 قانون امور مالی و مدیریت مصارف عامه
 قانون تهیه و تدارکات و قواعد و طرزالعمل تهیه و تدارکات عامه
 قانون تفتیش (قانون بورد تفتیش که در سال  7347تدوین شده بود).
 قانون کارمندان خدمات ملکی (که در سال  7118انفاذ یافته است).
 قانون مجلس اداری والیت
 قانون پولیس
 قانون تشکیالت ،وظایف و مکلفیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (تدوین شده در
سال )7115
 قانون رسانههای همگانی
 قانون مبارزه با مواد مخدر (تدوین شده درسال )7115
 قانون ادارۀ زمین
 قانون استمالک زمین (قانون استمالک امالک)
 قانون مدیریت محیط زیست (قانون حفاظت از محیط زیست)
 قانون سرشماری نفوس
 قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری (تدوین شده در سال )7118
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 قانون مدیریت حوادث
 قانون آموزش و پرورش (تعلیم و تربیه)
 قانون تشکیالت و حوزۀ قضایی محاکم
 قانون جلوگیری از احتکار

مقررههایی که باید تعدیل گردند:
 مقررۀ شوراهای انکشافی قریه
 مقررۀ فیس خدمات شاروالیها
 مقررۀ سرسبزی و صفایی شهر
 مقررۀ فیس صفایی شهرها


مقررۀ فیس پارکینگ وسایط نقلیه در ساحات شهری

 مقررۀ تنظیم و تثبیت دارایی شاروالیها
 مقررۀ تطبیق ماستر پالن (کالن طرح) شهر کابل ()7111
 مقررۀ توزیع و فروش زمین برای ساختمانهای مسکونی و بلندمنزلها در شهر کابل (حکم
توزیع و فروش زمینهای دولتی در شهر کابل)
 مقررۀ پروژه های خانه سازی در شهر کابل (طرح  75ساله)


مقررۀ اصول وظایف داخلی کارمندان خدمات ملکی

مقرره ها و رهنمودهایی که باید از نو تدوین گردند:
 رهنمودهای مربوط به تطبیق پالیسی ادارات محلی به شمول مقررههای مربوط به ایجاد،
مکلفیتها و فعالیتهای گروه کاری کمیتۀ تدقیق پالیسی ،کمیتۀ پالنگذاری و امور مالی محلی
کابینه ،کمیتۀ تطبیق پالیسی ،گروههای کاری بین وزارتی تطبیق پالیسی ،کمیتۀ نظارت
برتطبیق پالیسی ،کمیتۀ گروه کاری تخنیکی اصالح قوانین حکومتداری محلی ،کمیتۀ
هماهنگی تمویلکنندگان در امور حکومتداری محلی و کمیتۀ هماهنگی جامعۀ مدنی در امور
حکومتداری محلی؛
 رهنمودهای مربوط به پالنگذاری و رهنمودهای بودجهسازی محلی؛
 رهنمودهای مربوط به انتقال وجوه مالی بین ادارات دولتی (از مرکز به واحدهای دومی
وسومی)؛
 جزوۀ رهنمای عملیاتی مدیریت مالی ادارات محلی؛
 رهنمای تطبیق اصول وظایف داخلی مسئوالن دولتی و اصول عملکرد مقامات انتصابی؛
 رهنمودهای تعیینات والی ،ولسوال و معاون والی؛
 رهنمای تطبیق اصول وظایف داخلی پولیس؛
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 مقررههای ثبت زمین؛
 مقررۀ نقشهبرداری حدود جغرافیایی؛
 رهنمودهای ارتقای ظرفیت شوراهای منتخب (شوراهای والیتی ،ولسوالی ،شاروالی و قریه)؛
 رهنمودهای اصالحات ادارۀ محلی؛
 رهنمودهای آموزش مسئوالن انتصابی محلی؛
 رهنمودهای مدیریت کارکرد نهادهای حکومتداری محلی؛
 رهنمای رشد ،تطبیق و نظارت بر معیارهای خدمات عامه؛
 مقررههای شاروالی.
برنامههای جدید
 ایجاد آکادمی حکومتداری محلی افغانستان؛
 توسعۀ برنامۀ کارآموزی؛
 برنامۀ ثبت زمین؛
 برنامۀ نقشهبرداری حدود جغرافیایی قریهها؛
 برنامۀ ارتقای ظرفیت اعضای شوراهای منتخب (شوراهای والیتی ،ولسوالی ،شاروالی و
قریه)؛
 برنامۀ انکشاف ادارۀ شاروالی؛
 برنامۀ اصالحات اداری ادارات محلی؛
 برنامۀ آموزش مسئوالن منتخب محلی؛
 برنامۀ ارتقای ظرفیت در زمینههای پالنگذاری محلی ،بودجهسازی محلی ،مدیریت مالی
محلی و انتقال وجوه مالی در بین ادارات دولتی؛
 برنامۀ ارزیابی کارکرد نهادهای حکومتداری محلی؛
 برنامۀ انکشاف ،تطبیق و نظارت بر معیارهای خدمات عامه.
تعداد  71مقررۀ شاروالی ،که در بردارندۀ  84موضوع در عرصههای مختلف میباشند ،تدوین
خواهند گردید:
تعریف ایجاد ،ادغام و انحالل شاروالیها


معیار ایجاد شاروالیها؛

 روند ایجاد ،ادغام و انحالل شاروالیها؛
 شرایط ادغام شاروالیها؛
 شرایط انحالل شاروالیها؛
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صنفبندی شاروالیها؛
 عوامل صنفبندی شاروالیها؛
 معیارهای نامگذاری.
وظایف شاروالیها
 وظایف اصلی شاروالیها؛
 وظایف جانبی شاروالیها.
حکومتداری ،ساختارهای تشکیالتی و میکانیزمهای نهادی شاروالیها
مدل های صنفبندی شاروالیها
 معیارها و رهنمودهای انتخاب و طرح بهترین مدل و نمونه مشروط به تأیید ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی؛
 معیارها و روندهای انتقال از یک مدل و نمونۀ سازمانی به مدل و نمونۀ سازمانی دیگر؛
 معیارهای صنف بندی جایگاه و عناوین ،ساختارهای جبران و لوایح وظایف و مسئولیتها.
سیستمهای مدیریتی
 مقررههای تشریح سیستمها و پروسیجرهای انکشاف پالنگذاری و برنامه ریزی سرمایه
گذاری،
بودجه سازی ،حسابداری ،تهیه و تدارکات ،مدیریت لجستیک و مدیریت اموال غیر منقول؛
 حمایت دولت از شاروالیها در راستای اتخاذ سیستمهای مزبور؛
 مسئولیت های دولت در راستای نظارت بر مطابقت و مطابعت شاروالیها از سیستم های
فوق؛
 دورۀ انتقال و فعالیت های الزم برای تطبیق جهت انتقال به سیستمهای جدید؛
 تعزیراتی که به سبب عدم مطابقت و مطابعت از سیستمهای مزبور بر شاروالی تخطی کننده
وضعخواهد شد و پاداشهایی که به ازای مطابعت از سیستم های مزبور ،به شاروالی
مربوطه داده خواهد شد.

مدیریت توسعه
اهداف و مقاصد توسعۀ اقتصادی -اجتماعی و اهدافی که بیانگر خواستههای ملی باشند که در

جریان روندهای مشورتی و اشتراک شهروندان تعیین گردیده اند.
 چارچوبها ،سیستمها و طرزالعمل های الزم برای پالنگذاری مردمی که بازتاب دهندۀ
اولویتهای مردم و نیز چارچوبها ،سیستم ها و طرزالعملهای الزم برای پالنگذاری
وزارتی برمبنای منابع موجود.
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نهادهای اقتصادی شاروالی
 سرمایهگذاری نهادهای اقتصادی شاروالی؛
 دسترسی نهادهای اقتصادی شاروالی به منابع مالی خارجی ،به شمول دسترسی به قرضهها و
سرمایهگذاری بخش خصوصی؛
 رهنمودهای استحصال و پوشش هزینه ،سود ناخالص و تنظیم تعرفه؛
 قواعد و مقررههای مربوط به حسابگیری و تفتیش عامۀ انطابقپذیر با نهادهای اقتصادی
شاروالی؛
 طرز مدیریت مفاد و زیان نهادهای اقتصادی شاروالی.
مدیریت کارکرد
 مسئولیتهای نهادی و انفرادی در زمینۀ مدیریت عملکرد شاروالی؛
 طرزالعمل تعیین اهداف ،مقاصد و رهنمودهای الزم برای تهیۀ معیارهای عملکرد شاروالی؛
 روندها و مدتزمان الزم برای مدیریت عملکرد دورهای شاروالی و گزارش عملکرد
شاروالی؛
 میکانیزم های پاداش و مجازات.
ارتقای ظرفیت
 مسئولیتهای نهادی و انفرادی در زمینۀ ظرفیتسازی در سطح شاروالیها و ارتقای ظرفیت
آنها؛
 رهنمودهای الزم در زمینۀ تخصیص بودجۀ ملی و بودجۀ شاروالیها برای ظرفیتسازی و
ارتقای ظرفیت آنها؛
 مسئولیت نهادی و انفرادی ،رهنمودها و طرزالعملهای الزم برای تطبیق اصالحات ادارۀ
عامه در شاروالیها.

شاروالها و معاونهای شاروالیها
 رهنمودهای الزم در زمینۀ دورۀ خدمت ،برکناری و انتخاب مجدد مسئوالن شاروالیها؛


شرایط الزم برای احراز پست شاروالی؛

 وظایف شاروال و معاون شاروال.
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مسئوالن انتصابی
 رهنمودهای الزم برای انتخاب و انتصاب مسئوالن مبتنی بر اصول شایستهساالری؛
 سیستم مدیریت منابع بشری برمبنای عملکرد آنها به شمول مزایا ،مشوق ها و مجازات های
الزم؛
 صنف بندی و نامگذاری معیاری شاروالیها؛
 جدول زمانی جبران خسارت؛
 برنامۀ ارتقای مهارتها و توانمندیهای مسئوالن انتصابی.

شوراهای شاروالی
 وظایف شوراهای شاروالی
تعیین میزان نمایندگی ،نشستها ،اصول وظایف داخلی ،اصول وظایف اجرایی ،اعتبار
تصمیمها ،صالحیت ،حسابدهی ،مصونیت ،تبعیت قضایی ،تخصیص منابع به شوراهای
شاورالی ،روابط آنها با بخش اجرایی


ایجاد چشمههای عایداتی برای شاروالیها
 رهنمودهای الزم برای تطبیق قانون تکس اماکن ،به شمول تعیین قیمت جایدادها و تعیین نرخ
مالیات؛
 مسئولیتهای نهادی و انفرادی برای تطبیق قانون مالیات بر جایداد در سطح ملی ،والیت و
شاروالی؛
 معیارهای قابلیت و ورزیدگی مفتشین شاروالیها؛
 رهنمودها و روندهای الزم برای تعیین نرخ و استفاده از منابع عایدزا؛
 سیستم مدیریت عواید و گزارشدهی شاروالی؛
 مجازاتهای الزم در زمینۀ جمعآوری غیر قانونی تعرفهها و عدم مطابعت از قوانین و
مقررههای حاکم بر نحوۀ جمع آوری عواید.
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بودجهسازی و پالنگذاری شاروالی
 فعالیتها ،میعاد زمانی ،مسئولیتهای نهادی و انفرادی برای انتقال شاروالیها به سیستم
بودجهای جدید؛
بازنگری سیستم بودجهای شاروالی ،طرزالعملها و قالبهای (فارمت های) الزم به شمول

تعیین واضح مسئولیتهای نهادی و انفرادی برای فورمولهسازی بودجه ،بازنگری و تصویب آن؛
 روندها ،طرزالعملها ،میعادهای زمانی ،مسئولیتهای نهادی و انفرادی جهت نظارت و
ارزیابی ،گزارشدهی و اجرای بودجه؛
 روندها ،طرزالعملها و اسناد مستند مشورۀ «از پایین به باال» در زمینۀ فورمولهسازی
بودجه؛
 رهنمودهای الزم برای انجام مطالعات انعطافپذیری طرحهای پیشنهادی سرمایهگذاری مالی
شاروالیها؛
 مجازات های الزم در قبال عدم مطابعت از معیارهای بودجه ای ،طرزالعملها و میعاد
زمانی آن.

روابط مالی دولتی و قرضهدهی بین ادارات
 معیارها ،رهنمودها و طرزالعملهای الزم برای انتقال مالی از طرف دولت (وزارت مالیه) به
شاروالیها؛
 مدلها ،رهنمودها و طرزالعملهای الزم برای تولید و عرضۀ خدمات اساسی عامه توسط بخش
خصوصی در شاروالی ها؛
 معیارها ،رهنمودها ،و روندها و طرزالعمل های الزم برای کسر بودجه؛
 معیارها ،رهنمودها ،و روندها و طرزالعملهای الزم برای قرضهگیری داخلی و خارجی.

مدیریت مالی و گزارشدهی
 مسئولیتهای نهادی و انفرادی برای توسعه ،تطبیق و نهادینهسازی سیستم مدیریت مالی
شاروالی؛
 سیستم و طرزالعملهای گزارشدهی مالی شاروالیها؛
 نمودار بازنگریشدۀ حسابها؛
 سیستم محاسبۀ مضاعف شاروالی؛
 قواعد ،قالبها (فارمتها) و جدولهای مالی؛
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 سیستم کنترول داخلی شاروالی؛
 نیازها و طرزالعملهای تفتیش داخلی و خارجی؛
 مجازاتهای ناشی از عدم مطابعت از قواعد مالی ،طرزالعملها ،قالبها و عدم گزارشدهی؛
 نقش شورای شاروالی به مثابۀ نهاد نظارتی و بررسیکننده.

روابط با ادارۀ والیت
 تعیین حدود وظایف بین ادارۀ والیت و شاروالی؛
 تعریف حسابدهی و مسئولیت گزارشدهی شاروالی به ادارۀ والیت؛
 رهنمودهای نظارت اداری ادارۀ والیت روی شاروالیهای والیت و شاروالیهای ولسوالی؛
 رهنمودهای الزم جهت ایجاد هماهنگی بین اولویتهای سطح والیت و شاروالی.
روابط با شاروالیها والیت و ولسوالی
 رهنمودهای الزم در زمینۀ روابط بین شاروالیهای والیت و ولسوالی؛
 اساسنامۀ انجمن شاروالیها.
سهمگیری و اشتراک مردم در امور شاروالیها
 چارچوب حقوقی شاروالیها و احکام مربوط به سهمگیری مردم؛
 چارچوب سازمانی و اجرایی برای سهمگیری مردم؛
 فعالیتهای الزم در راستای تأمین سهمگیری عامۀ مردم؛
 سکتوریهای سهمگیری مردم در شاروالیها؛
 ظرفیتها و قابلیتهای شاروالی و مردم؛
 شاخصهای سهمگیری مردم؛
 نکات آغازین برای سهمگیری مردم؛
 روندهایی که باید در سهمگیری مردم مد نظر قرار گیرند؛
 ماهیتهای میکانیزمهای افشا و در اختیار قراردهی اسناد و معلومات دولتی به عامه مردم.
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نقش بخش خصوصی در توسعۀ اقتصاد شاروالی
 گسترۀ دخالت و سهمگیری بخش خصوصی در انکشاف اقتصادی محلی؛
 چارچوب پاداش و مجازات؛
 اصالح دیوانساالری (بروکراسی) ادارۀ شاروالی و ظرفیت نهادی شاروالی که منجر به
جذب سرمایه ،کاهش هزینه عرضۀ خدمات و ایجاد محیط مساعد هرچه بیشتر شاروالی برای
سرمایهگذاری بخش خصوصی گردند.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،رهبری طرح و اصالح قوانینی مانند قانون ادارۀ محلی و قانون
شوراهای شاروالی ،ولسوالی و قریه را که مکلف به طرح و اصالح آنها میباشد ،به عهده خواهد
گرفت .وزارتهایی که دارای قوانین سکتوری میباشند ،مسئولیت رهبری اصالح و تدوین قوانین
مربوطه را به عهده خواهند گرفت .حکومت اطمینان حاصل میکند که اصالح و تدوین قوانین جدید
بر اساس روند تقنینی صورت گرفته است ،که این امر شامل تدقیق قوانین مربوطه توسط ریاست
تقنین وزارت عدلیه ،تأیید آن توسط کمیته تقنین شورای وزیران و نیز تصویب آن توسط شورای ملی
و مقام ریاست جمهوری میباشد.
جدول زمانی پیرامون چگونگی کارکرد پروسه امتحانی تقنینی قرار ذیل میباشد:











مسودۀ قوانین فوقالذکر به ادارۀ امور و داراالنشای شورای وزیران تسلیم و از ادارۀ متذکره
درخواست میگردد تا مسودۀ قوانین را شامل روند قانونگذاری نماید.
ادارۀ امور و داراالنشای شورای وزیران از طریق مقام وزارت عدلیه ،ریاست تقنین آن
وزارت را توظیف میکند تا کار روی مسودههای قوانین را آغاز نماید.
ریاست تقنین وزارت عدلیه مسودههای قوانین متذکره را در راستای سازگاری با شریعت،
قانون اساسی و عدم تضاد با قوانین موجود ،مورد تدقیق و بررسی قرار خواهد داد.
ریاست تقنین وزارت عدلیه مسوده قوانین اصالحشده و تصویبشده را جهت تصویب به
وزارتهای سکتوری مربوطه ارسال میکند.
مسودههای قوانین دوباره به ریاست تقنین ارسال و متعاقبا ً توسط این ریاست به ادارۀ امور و
داراالنشای شورای وزیران فرستاده خواهند شد .ادارۀ امور و داراالنشای شورای وزیران
مسودههای قوانین متذکره را به کمتیۀ تقنین شورای وزیران ارسال خواهند داشت.
شورای وزیران مسودههای قوانین را تصویب خواهد کرد.
ادارۀ امور و داراالنشای شورای وزیران ،مسودههای قوانین را از طریق وزارت دولت در
امور پارلمانی به شورای ملی ارسال خواهد کرد.
ولسی جرگه این مسوده ها را جهت تدقیق و بررسی به کمیسیون مربوطه تسلیم میکند .ولسی
جرگه حق دارد مسودههای این قوانین را تصویبَ ،رد یا اصالح نماید .مسودههای این قوانین
پس از تصویب آنها توسط مشرانو جرگه به شورای وزیران فرستاده میشود .شورای
وزیران مسودههای قوانین متذکره را تسلیم ادارۀ امور و داراالنشای شورای وزیران میکند
که این اداره نیز آنها را به ریاست تقنین وزارت عدلیه تسلیم میکند .اداره امور ،نظریات
خود را پیرامون اینکه آیا این مسودهها امضا شوند و حکم قانون را پیدا نمایند یا خیر ،در
اختیار مقام عالی ریاست جمهوری قرار خواهد داد.
حکم مقام عالی ریاست جمهوری جهت نشر قوانین متذکره در جریدۀ رسمی ابالغ میگردد.
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شیوهها و گزینههای دیگر برای روند قانونگذاری تحت شرایط ویژه عبارتاند از:












ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و وزارتهای سکتوری با شورای ملی در راستای تهیۀ
مسوده های قوانین مربوطه کار خواهند نمود .این قوانین پس از تصویب شورای ملی و مقام
عالی ریاست جمهوری تنفیذ خواهند گردید .متعاقباً ،ریاست تقنین در راستای اطمینان از
سازگاری این قوانین با قانون اساسی ،قوانین مزبور را مورد بررسی و تدقیق قرار خواهد
داد.
در صورتی که وزارتهای ذیربط مسودۀ نهایی قوانین مطروحه را در زمان تعطیالت
شورای ملی به شورای وزیران تقدیم کنند ،شورای وزیران میتواند ،پس از بررسی و
تصویب ،این قوانین را جهت تصویب به مقام ریاست جمهوری تقدیم نماید .ریاست تقنین
می تواند قوانین مذکور را جهت عدم مغایرت آن با قانون اساسی ،مورد بررسی و تدقیق
قرار دهد .در صورت تعطیلی ولسی جرگه ،حکومت میتواند قوانینی را در حاالت
اضطراری وضع نماید که امور بودجوی و مالی از این امر مستثنی میباشند .احکام تقنینی
پس از امضای ریاست جمهوری ،حکم قانون را پیدا میکند .احکام تقنینی طی  31روز پس
از آغاز کار اولین نشست شورای ملی باید به این شورا تقدیم گردد .در صورت رد شدن
احکام تقنینی توسط شورای ملی ،قوانین مزبور از درجۀ اعتبار ساقط میگردند .از این گزینه
فقط در موارد نادر و بسیار عاجل استفاده میگردد که امور مالی و بودجوی از این امر
مستثنی می باشند؛ زیرا این امر ممکن است دکتورین تفکیک و استقالل قوای سهگانه را از
یکدیگر ،که در قانون اساسی بر آن مهر تأیید گذاشته شده است ،مورد سوال قرار دهد.
قوانینی که نیاز به اعمال تغییرات داشته باشند ،در زودترین فرصت باید تقدیم شورای ملی
گردند.
طرح قواعد و مقررات برای تطبیق قوانین :پس از طرح قوانین جدید و اصالح قوانین قبلی،
قواعد و مقررات الزم در راستای روشنساختن هرچه بیشتر نحوۀ تطبیق عناصر مختلف
پالیسی و قوانین مربوطه ،طرح خواهد گردید .یک کمیتۀ بینالوزراتی برای مشوره پیرامون
این قواعد و مقررات در حین جریان طرح آنها ،ایجاد خواهد شد .این کمیته مسئولیت انجام
مشوره با مردم پیرامون قواعد و مقررات الزم را به عهده خواهد داشت .قواعد و مقررات
طرح شده ،پس از انجام این مشورهها مورد تصویب قرار خواهند گرفت.
بررسی تطبیق پالیسی ادارات محلی :حکومت ،پس از سه سال از شروع مرحلۀ تطبیق
پالیسی ادارات محلی ،یک بررسی همهجانبه را از تطبیق این پالیسی در سال  7363آغاز
خواهد نمود .حکومت طی این بررسی به ارزیابی این موضوع خواهد پرداخت که آیا
مندرجات پالیسی توانسته است سبب دستیابی به اهداف پشبینیشده در پالیسی گردد .این
بررسی امکان بازنگری در پالیسی ادارات محلی را به گونهای برای حکومت فراهم خواهد
آورد که زمینۀ دستیابی به اهداف پیشبینیشده در این پالیسی فراهم خواهد شد.
ایجاد تغییرات در پالیسی :کمیتههای تدوین و تدقیق و تنظیم پالیسی در سال  7363دوباره
دایر میگردند تا اصالحات الزم را در این پالیسی اعمال نمایند .بدین ترتیب تالشهای پیگیر
در راستای اصالح و تقویت ادارات محلی تداوم خواهد یافت.
کمیتۀ فرعی گروه کاری تخنیکی اصالح قوانین ادارات محلی :گروه کاری تخنیکی اصالح
قوانین در سال  7385هجری خورشیدی با هدف دستیابی به اهداف اصالحات در استراتیژی
انکشاف ملی افغانستان و گسترش حوزۀ اصالحات قانونگذاری در یک گستره عمومیتر
ایجاد گردید .وظیفۀ این گروه کاری تأمین سازگاری قوانین با قانون اساسی کشور ،معیارها و
تعهدات بین المللی افغانستان میباشد .این گروه کاری اولویتهایی را در راستای تعیین روند
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و معیادهای زمانی جهت تسوید ،اعمال تغییرات و بازنگری قوانین مطابق با یک پالن کاری
و منابع موجود معین و مشخص میکند .در راستای اصالح قوانین ادارات محلی ،حکومت
یک کمیتۀ فرعی را زیر اثر گروه کاری تخنیکی اصالح قوانین ایجاد خواهد کرد .ریاست
تقنین وزارت عدلیه به حیث رئیس کمیته و ریاست پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی به
حیث منشی این کمیته خواهند بود .اعضای بین المللی دایمی این کمیته ،در راستای اصالح
قوانین ،حمایتهای الزم را از این کمیته به عمل آورده و مسئولیت ایجاد هماهنگی و انسجام
امور مربوطه را به عهده خواهند داشت .وزارتهای ذیدخل در طرح قوانین (وزارتهایی
که قوانین جدید را طرح و یا اصالحاتی را در قوانین قبلی اعمال نمودهاند) اعضای دایمی
این کمیته میباشند.
مسئولیتهای اساسی کمیتۀ فرعی قوانین ادارات محلی عبارتاند از :تسوید قوانین جدید و اعمال
تغییرات در قوانین قبلی جهت تطبیق پالیسی ادارات محلی .کمیتۀ فرعی قوانین ادارات محلی ،یک
روند و پالن مناسب را جهت تهیۀ پیشنویس قوانین الزم برای تطبیق پالیسی ادارات محلی با مشورۀ
گروه کاری تخنیکی اصالح قوانین و دیگر کمیتههای فرعی آن طرح خواهد نمود .متعاقبا ً این کمیته،
پیشنویس قوانین مطروحه را به زبانهای دری و پشتو در کاپیهای الکترونیکی و عادی ،همراه با
یک مکتوب ،جهت بررسی و تدقیق به داراالنشای گروه کاری تخنیکی اصالح قوانین ارسال میکند.
این مکتوب شامل نکاتی آتی خواهد بود :تاریخ مورد نظر ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و وزارت
عدلیه که طی آن باید نظریات گروه کاری تخنیکی اصالح قوانین در مشوره با رئیس و داراالنشای
این کمیته ارائه گردد ،ارائه اسامی و شماره تلیفونهای تمام اعضای گروه کاری تخنیکی ،که در
جلسات این گروه کاری جهت بحث باالی بخش خاصی از قانون اشتراک میورزند ،تسهیل اشتراک
نهادهای ملی برای ارائۀ نقطهنظرات و دیدگاههای ویژهشان ،در صورت لزوم ،در جلسات کمیتۀ
فرعی قوانین ادارات محلی.

اصول رهنمودی برای تطبیق پالیسی ادارات محلی
چارچوب تطبیقی و روند تطبیق این پالیسی در روشنایی بهترین تجارب موفق این عرصه طرح
خواهد گردید .این روش ،ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و سایر وزارتها و ادارات دولتی ذیدخل را
کمک میکند تا پالیسی ادارات محلی را به بهترین و مؤثرترین شکل آن تطبیق نمایند.
 با تأکید بر اهمیت مشروعیت بخشی پالیسی ،یک سلسله فعالیتهایی انجام خواهد شد که هدف
آن مشروعیتبخشی پالیسی در پیشگاه ادارات دولتی و شهروندان کشور میباشد.
 میکانیزمهای الزم برای جلب حمایت ادارات دولتی و مردم از پالیسی در سراسر افغانستان
ایجاد خواهد گردید .از طریق این میکانیزمها باید اطمینان حاصل گردد که فعالیتهای مربوط
به تطبیق پالیسی توسط ادارات مختلف پیگیری میگردد.
 از آنجایی که نمی توان پالیسی را با منابع ناکافی تطبیق نمود ،باید توجه همه جانبه در
راستای فراهمآوری وجوه تمویلی کافی برای تمام عناصر پالیسی مبذول گردد.
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صالحیت و مسئولیت تطبیق این پالیسی در میان تمام ادارات ذیدخل به شمول وزارتخانهها،
ادارات مستقل ،سازمانهای غیر دولتی ،نهادهای جامعۀ مدنی و عامه مردم تقسیم خواهد
گردید.
ساختارها و طرزالعملهای جدید برای حمایت از تطبیق چارچوب تطبیقی پالیسی و مراقبت و
ارزیابی از آن ایجاد خواهد گردید.
مسئولینی که وظیفه نظارت از تطبیق پالیسی را به عهده دارند در راستای درک تغییرات و
اثرات ناشی از تطبیق این پالیسی مرتبا ً معلومات حاصل خواهند نمود .در صورت بروز
نتایج غیر قناعتبخش باید به اصالح و تعدیل آن بپردازند.
روند تطبیق این پالیسی ماهیت متسلسل داشته تا نیازهای سادهسازی روند تطبیق پالیسی از
این طریق شناسایی گردد.
تطبیق این پالیسی به شکل استراتژیک تنظیم خواهد گردید .نهادهای هماهنگکننده که
مسئولیت حصول اطمینان از تطبیق پالیسی را به عهده دارند باید نیازهای روند تطبیق،
اهداف کوتاهمدت و درازمدت را شناسایی و آن را با فعالیتهای وزارتها و ادارات مختلف
ارتباط دهند.
عرصهها و اولویت های استراتیژیک بر اساس فوریت و اهمیت شناسایی خواهد گردید .بعد
از اینکه عرصهها و اولویتهای مذکور شناسایی گردید ،ادارات ذیربط استراتژیها و
پالنهای شان را برای تطبیق این اولویتها ترتیب خواهند نمود؛ زیرا مشارکت همه جانبه
تمام ادارات ذیربط روند میزان موفقیت تطبیق پالیسی را بیشتر ساخته و در محراق چارچوب
تطبیقی و همچنان تطبیق پالیسی ادارات محلی کشور قرار خواهد داد .مدارک مربوط به
سکتورهای مختلف انکشافی نشان میدهد که زمانی که یک گروه مورد نظر پالیسی در
تصمیمگیریها و بعد در تطبیق آن دخیل میباشند ،پالیسی میتواند به نتایج بهتر دست یابد.
عالوه بر این ،نهادینهسازی مشارکت گروهای ذینفع باعث افزایش شفافیت و پاسخگویی
گردیده و حسابدهی مسئولین ادارات را افزایش می دهد.
معلومات مربوط به روند پالیسی باید بهشکل گسترده پخش گردد تا تطبیق پالیسی بر مبنای
حکومتداری دموکراتیک و قابل دسترس ،که معلومات الزم را در خدمت مردم قرار
میدهد ،استوار باشد.
گروههای جامعۀ مدنی و سایر گروههای ذینفع پالیسی تشویق خواهند گردید تا در روند
تطبیق پالیسی اشتراک نمایند .مشارکت فزایندۀ گروهای جامعۀ مدنی و دیگر گروههای ذینفع
میتواند یک وسیله برای به میانآوردن حسابدهی ،شفافیت ،و حکومتداری فعال و پاسخگو
باشد.
اداره مستقل ارگانهای محلی در جهت تطبیق چندجانبۀ این پالیسی از یک روش استراتیژیک
استفاده خواهد نمود .ادارۀ مذکور یک دیدگاه مشترک را در میان ادارات ذیربط ایجاد خواهد
نمود تا تمام ادارات ذیدخل با استفاده از یک شیوه اشتراک در تطبیق این پالیسی مساعی به
خرج دهند.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی اقدامات مربوط به تحقق اهداف این پالیسی را هماهنگ خواهد
نمود.
برای بهبود هماهنگی ،چارچوب تطبیق پالیسی بر اساس اصول منافع و ارزشهای مشترک
استوار خواهد بود.
تمام اداراتی که در روند تدوین چارچوب تطبیقی پالیسی و تطبیق پالیسی دخیل بودهاند،
انعطافپذیر باقی خواهند ماند .تجارب آموختهشده در زمینۀ پالنگذاری پروژهها و پالنهای
گذشته ،باعث گردیده است تا آمادگیهای قبل از پالنگذاری کمتر مورد نیاز باشد و
انعطافپذیری زیاد برای تغییر فعالیتها در جریان پروژه رونما گردد.
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 قابل درک است که نظارت بر روند تطبیق پالیسی برای همنوا نگهداشتن فعالیتها و
پیشرفتها ،گزارشدهی پیرامون نتایج ،شناسایی نیاز برای تغییرات الزم و ارزیابی مؤثریت
استراتیژیهای اصالحی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی میتواند وسیلۀ فراگیری را برای
نظارت و ارزیابی روند تطبیق پالیسی مهیا سازد .معلوماتی که از طریق نظارت و ارزیابی
به دست میآید ،تمام مراجع ذیربط را برای درک اینکه چه زمان و چه وقت چارچوب
پالیسی مؤثر میباشد و یا چه زمانی به تعدیل نیاز دارد ،کمک میکند .از همه مهمتر یک
سیستم نظارت و ارزیابی گسترده را به منظور بحثهای ویژه و بررسی مشکالت روند
تطبیق پالیسی میتوان روی دست گرفت.
ساختار تطبیق پالیسی
ساختار تطبیق پالیسی ادارات محلی در بردارندۀ دو مرحلۀ عمده و نسبتا ً مستقل میباشد .تطبیق اکثر
اجزای پالیسی نیاز به همکاری و همیاری تعدادی از وزارتها و ادارات دولتی دارد .همزمان با آن،
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی نهاد مسئول در زمینۀ تطبیق تعدادی از جنبههای این پالیسی میباشد .از
این رو ،یک مرحلۀ کار میتواند توسط ادارۀ مستقل ارگانهای محلی پیگیری گردد و به محض
توشیح پالیسی توسط مقام ریاست جمهوری ،کار تطبیق آن آغاز یابد .الزم است ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی ،پیش از مبادرت به تطبیق این پالیسی ،ظرفیت نهادی خود را ارتقا دهد .این امر
منجر به افزایش قابلیت ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در راستای تطبیق آن بخشهایی از پالیسی
ادارات محلی میگردد که عمدتا ً مسئول تطبیق آنها میباشد و نیز سبب ارتقای ظرفیت این اداره در
زمینۀ سهمگیری در تطبیق کل پالیسی میشود.
قسمتهایی از پالیسی که تطبیق آنها به عهدۀ ادارۀ مستقل ارگانهای محلی میباشد ،شامل شش مرحله
میگردد:
 ایجاد دیپارتمنتهای جدید و تطبیق اصالحات در دیپارتمنتهای موجود در ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی در راستای حمایت از تطبیق پالیسی :وظایف و مسئوولیتهای واحدهای
فعلی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی نیاز به تجدید نظر دارند .با انجام این امر ،نوع تغییرات و
اصالحاتی که باید در وظایف این ادارات صورت گیرد تا بتوانند از عهدۀ تطبیق پالیسی
ادارات محلی بر آیند ،مشخص خواهد شد .همچنین ،براساس این تغییرات مشخص خواهد شد
که ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به کدام واحدها و یا پستهای جدید نیاز دارد.
 بررسی استراتیژیهای موجود و پالنهای مربوطه در زمینۀ پالیسی ادارات محلی :قبال
برنامهها یی برای انجام این امور طرح گردیده و سایر نهادهای ذیربط روی آنها کار نموده
اند و ادارۀ مستقل ارگانهای محلی باید مسئولیتهای بیشتری را در این زمینه به عهده گیرد
و از قرارگرفتن تمام برنامههایی که قبال توسط سایر ادارات آغاز گردیده اند با روند پالیسی
ادارات محلی در یک مسیر ،اطمینان حاصل کند .برای مثال ،برخی از نهادهای دولتی و غیر
دولتی روی موضوعاتی از قبیل نقشه برداری سیاسی و اداری حدود جغرافیایی سطح محلی
کار نمودهاند .الزم است ادارۀ مستقل ارگانهای محلی نقش رهبری این ابتکارات را به عهده
گیرد .عالوه بر آن ،برنامۀ ابتکاری بودجهسازی والیتی قبالً تحت رهبری وزارت مالیه در
سطح والیات آغاز گردیده است که تطبیق پالیسی پالنگذاری و امور مالی محلی را میتوان
بر شالودۀ آن استوار ساخت .الزم است این اداره ،اقدام به شناسایی نهادهایی نماید که روی
این روندها کار میکنند .همچنین این میزان کاری را که ادارات فوق انجام دادهاند ،مشخص و
نقش رهبریکنندۀ بیشتری را در این روند خود به عهده گیرد .ادارۀ مستقل ارگانهای محلی
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باید با کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی روی ارزیابی پالیسیها و
استراتیژی های شان در زمینۀ تطبیق اصالحات ادارۀ عامه و سازگاری آنها با پالیسی ادارات
محلی کار نموده و راههای اصالحات الزم در پالیسیها و استراتیژیهای مربوطۀ شان را
جستجو نمایند.
 طرح پالنهایی برای حمایت از تطبیق پالیسی :برای این که پالیسی تطبیقپذیر گردد ،باید به
برنامهها و پروژهها تقسیم شود .ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،باید پالنها و برنامههای الزم
را در عرصههایی که نیاز به همکاری جدی و فعاالنۀ سایر وزارتها و ادارات دولتی ندارد،
طرح و تطبیق نمایند .پالنهای ذیل باید تدوین گردند:
 .7پالنهایی که بخش ارتقای ظرفیتهای ادارۀ مستقل ارگانهای محلی باید تطبیق نماید؛
 .7پالنهایی در راستای کسب اطمینان از این امر که تمام کارمندان و مسئوالن انتخابی
و انتصابی اصول رفتای و اصول اخالقی را امضا مینمایند .از طریق این پالن باید
اطمینان حاصل گردد که مسئوالن انتخابی و انتصابی با مسئولیتهایی که در اصول
رفتاری و اصول اخالقی آنها درج است ،آشنایی دارند؛
 .3طرح پالنهایی جهت دخیلساختن سایر نهادها و ادارات دولتی در تطبیق پالیسی به
شمول مشخص ساختن نقش و مسئوولیت این نهادها و فعالیتهای عمدهای که انتظار
میرود نهادهای مورد نظر باید انجام دهند؛
 .4چارچوب بازنگریشده ارتقای ظرفیت شوراهای والیتی بر مبنای این پالیسی
 .5برنامۀ فراگیر ارتقای ظرفیت شوراهای والیتی؛
 .6برنامۀ فراگیر ارتقای ظرفیت شوراهای ولسوالی؛
 .6برنامۀ فراگیر ارتقای ظرفیت شوراهای انکشافی قریه با همکاری وزارت احیاء و
انکشاف دهات؛
 .8برنامۀ فراگیر ارتقای ظرفیت شوراهای قریه؛
 .6طرح پالن توسعۀ نظارت بر چارچوب حکومتداری خوب در تمام کشور.
 تمام پالنهای متذکره باید دارای اهداف ،فعالیتهای پیشبینیشده ،نتایج مورد نظر و منابع
مورد نیاز و نیز پالنهای تطبیقی باشند .در راستای تطبیق آن دسته از پالنهای ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی که مربوط به تطبیق پالیسی میگردند ،باید بسیج منابع صورت گیرد .برای
بسیج منابع در راستای تطبیق کل این پالیسی به شمول آن دسته از اموری که به طور خاص
جزء مسئولیتهای ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به حساب میآیند ،این اداره با کمیتۀ ویژۀ
بورد نظارت و انسجام ،مشورههای الزم را انجام خواهد داد .اعضای این کمیته ،ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی ،وزارتها و ادارات دولتی و تمویلکنندگان ذیربط میباشد .این کمیته در
راستای تعیین گزینهها و راهکارهای موجود برای ارائه حمایتهای تمویلی برای تطبیق
پالیسی ،کمکهای الزم را برای ادارۀ مستقل ارگانهای محلی فراهم خواهد آورد .این امر
شامل ایجاد یک صندوق حمایوی یا ایجاد یک بخش ،مانند صندوق بازسازی افغانستان ،یا
حصول اطمینان از تدویر منظم جلسات کمیتۀ نظارت و انسجام برای تعیین و شناسایی این
امر که کدام نهاد به کدام برنامه یا پروژه پالیسی حمایتهای الزم را جهت تطبیق آن ارائه
می دارد ،اطمینان حاصل شود.
 بازنگری ترتیبات تمویلی باید با در نظرداشت مؤثریت و کارایی آنها توسط ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی بدون وقفه ادامه یابد.
 بازنگری و بررسی تطبیق برنامهها :واحد نظارت و ارزیابی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی
مسئولیت نظارت و ارزیابی این پالنها و برنامهها را ،با در نظرداشت اهداف تعیینشده در
اسناد برنامه ،به عهده خواهد داشت .ادارۀ مستقل ارگانهای محلی باید برنامههای خود را با
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در نظرداشت ضرورتها و بر مبنای معلومات بهدستآمده از طریق روند نظارت و ارزیابی
تنظیم نماید.
کمیتهها و گروههای کاریای که حمایتهای الزم را در راستای تطبیق پالیسی ارائه خواهند نمود:
برخی از کمیتهها و گروههای کاری بینالوزارتی در راستای حمایت از روند سهمگیری برای طرح
هر چه سریع تر چارچوب تطبیق پالیسی ،حمایت از روند تطبیق ،و درعین حال حمایت از روند
تطبیق و نظارت پالیسی ایجاد خواهند گردید .وظایف و مکلفیتهای کمیتههایی که در طول روند
پالیسی فعالیت دارند ،و به ویژه وظایف و مکلفیتهای کمیتۀ تدقیق پالیسی و کمیتۀ تدوین پالیسی ،در
راستای توانمندسازی آنان برای ارائۀ حمایتهای الزم جهت تطبیق پالیسی ،مورد بازنگری قرار
خواهند گرفت.
طرزالعمل هر کمیته ،گروه کاری و نیز روابط متقابل آنها تدوین خواهد شد .وظایف و مسئوولیتهای
آنها ،به ترتیب ،از قرار ذیل میباشد:
 .7کمیتۀ بازنگری روند تطبیق پالیسی :تغییرات جزئی در ریاست و اعضای این کمیته نسبت
به کمیتۀ تدقیق پالیسی ،ایجاد خواهد شد .وزارتها و ادارات دولتی مانند وزارت معارف،
وزارت تحصیالت عالی ،وزارت انرژی و آب ،ادارۀ ملی آمادگی و مقابله با حوادث ،ادارۀ
ملی حفظ محیط زیست ،لوی څارنوالی ،ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با
فساد و نیز ستره محکمه را میتوان ،در صورت موافقت نهادهای مزبور ،به اعضای این
کمیته افزود .همچنین ،امکان دارد سایر وزارتها و ادارات دولتی ،ادارۀ مستقل ارگانهای
محلی را عضو این کمیته بسازند .کمیتۀ تدقیق و تطبیق پالیسی ،بازنگری نهایی نکات متعدد
تطبیق چارچوب پالیسی را انجام خواهد داد .همچنین ،این کمیته مسئوولیت بازنگری ،نظارت
و رهبری روند تطبیق پالیسی را به عهده خواهد داشت.
 .7کمیتۀ تطبیق پالیسی :ممکن است در ریاست و اعضای این کمیته نیز ،مانند کمیتۀ بازنگری
روند تطبیق پالیسی ،تغییراتی ایجاد شود .اعضای این کمیته در سطح معینان وزارتها
خواهد بود .کمیتۀ تطبیق پالیسی به مثابۀ نهاد اساسی مسئول تضمین تطبیق منظم پالیسی باقی
خواهد ماند .این کمیته نقش بازنگریکننده و ناظر تطبیق پالیسی را ایفا خواهد کرد .اکثر کار
در مورد نحوۀ تطبیق پالیسی توسط یک سطح تخنیکیتر در بین گروههای کاری تطبیق
پالیسی که شرح آن در ذیل آمده است ،صورت خواهد پذیرفت.
 .3کمیتۀ امور پالنگذاری و مالی محلی شورای وزیران :این کمیته دارای مسئوولیتهای آتی
میباشد:
مسئولیت تعیین فیصدی مجموع منابع سکتوری ملی که باید به والیات تخصیص یابند ،مرور و
منظوری فرمولی که برای وجوه مالی مورد استفاده قرار میگیرد ،نظارت بر تفویض
صالحیتهای فوقالعادۀ مصرف وجوه مالی به والیها ،و نظارت و ارزیابی تمام عملکرد سیستم
پالنگذاری و مالی در سطح محلی.
کمیتۀ مزبور مسئولیت رهبری فعالیت سایر کمیتهها را به عهده خواهد داشت .این کمیته
صالحیت ایجاد هر نوع تغییر در امور پالیسی ،پالنگذاری و مالی محلی و چارچوب تطبیق آن
را خواهد داشت .میکانیزم مشورتی و ارتباطاتی بین کمیتۀ شورای وزیران و سایر کمیتهها و
گروههای کاری ذیربط ایجاد خواهد گردید و از انجام مشوره و برقراری ارتباطات در میان آنان
اطمینان حاصل خواهد شد.
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 .4گروههای کاری تطبیق پالیسی :تعدادی از گروههای کاری بینالوزارتی جهت تسهیل نحوۀ
تطبیق اجزای مختلف پالیسی و مدیریت تطبیق آنها ایجاد خواهند گردید .از آنجایی که تطبیق
اجزای مختلف پالیسی فقط با سهمگیری برخی از وزارتها و ادارات دولتی مرتبط میگردد،
فقط همین وزارتها و نهادها در این گروه ها شامل خواهند بود .اعضای این گروه کاری
متشکل از رؤسای وزارتها و ادارات دولتی خواهد بود.
گروههای کاریای که در این رابطه تشکیل خواهند گردید ،از قرار ذیل میباشند:
 گروه کاری امنیت :در رأس این گروه کاری ،وزیر امور داخله قرار خواهد داشت.
اعضای این کمیته شامل نمایندگان وزارت دفاع ملی ،ریاست امنیت ملی ،نمایندگان
ادارات جامعۀ بینالملی خواهند بود.
 گروه کاری مربوط به موضوعات جنسیت :ریاست این گروه کاری به عهدۀ وزارت امور
زنان خواهد بود .اعضای این گروه کاری قبل از تدویر اولین نشست این گروه کاری
مشخص خواهند شد.
















گروه کاری ادارۀ اراضی و تعیین حدود جغرافیایی قریهها :ریاست این گروه به عهدۀ
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی خواهد بود .اعضای این گروه کاری شامل وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،ریاست جیودوزی و کارتوگرافی و
نمایندگان ادارات جامعۀ بینالمللی خواهد بود.
گروه کاری معیارهای خدمات عامه و مدیریت کارکرد :ریاست این گروه را ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی یا هر وزارت و یا ادارۀ دیگری که خواهان ریاست این گروه کاری
باشد ،به عهده خواهد داشت .اعضای آن شامل تمام وزارتها ،ادارات و کمیسیون های
مستقل دولتی میباشد.
گروه کاری ارتقای ظرفیتهای شورای والیتی
گروه کاری اصالحات ادارۀ عامه و ارتقای ظرفیتها :کمیسیون مستقل اصالحات اداری
و خدمات ملکی ریاست این کمیته را به عهده خواهد داشت .اعضای این کمیته پیش از
تدویر اولین نشست آن تعیین خواهند شد.
گروه کاری تأسیس آکادمی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی
گروه کاری تفویض صالحیتها :ریاست این کمیته را ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به
عهده خواهد داشت .تمام وزارتها و ادارات دولتی باید دارای یک نمایندۀ باصالحیت و
کارآزموده در این گروه کاری باشند.
گروه کاری سهمگیری و اشتراک جامعۀ مدنی ،رسانهها و حق دسترسی به معلومات
دولتی
گروه کاری مبارزه با فساد :ریاست این کمیته با ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی
مبارزه با فساد خواهد بود .اعضای این کمیته پیش از برگزاری اولین جلسۀ آن تعیین
خواهند شد.
گروه کاری حقوق بشر
گروه کاری انتخابات محلی
گروه کاری حکومتداری شاروالی
گروه کاری مدیریت حوادث
گروه کاری مبارزه با مواد مخدر
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 گروه کاری حوزۀ قضائی محاکم و لوی څارنوالی در امور حکومتداری محلی
 .5کمیتۀ فرعی گروه کاری تخنیکی اصالحات حقوقی دربارۀ ادارات محلی :این کمیته در
راستای تدوین قوانین جدید و اصالح قوانین سابق که مرتبط با تطبیق پالیسی ادارات محلی
میباشد ،با تمام نهادهای ذیربط ملی به طور همهجانبه همکاری خواهد نمود .ریاست تقنین
وزارت عدلیه به حیث رئیس کمیته ،و ریاست پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی به حیث
منشی این کمیته خواهند بود .حمایتها و امور ایجاد هماهنگی ادارات جامعۀ بینالمللی ،باید
شامل عضویت دایمی نمایندگان این ادارات گردد که هنوز در زمینۀ آن تصمیمی اتخاذ
نگردیده است .اعضای دایمی آن میتواند شامل نمایندگان وزارتهایی که عضویت کمیتۀ
تدقیق و تطبیق پالیسی را دارند و نیز نمایندگان داوطلب شورای ملی باشد .اشتراک در
نشستهای گروه کاری با در نظر داشت موضوعاتی که در دستور کار کمیته قرار دارد(
تسوید قوانین جدید و اصالح قوانین سابق) متغیّر میباشد .نهادهای ملی ذیربط در
نشستهای این کمیته ،که تسوید قوانین جدید مربوط به حوزۀ کاری آنان میگردد ،باید
حضور داشته باشند.
کمیتۀ نظارت و ارزیابی تطبیق پالیسی :این کمیته مسئولیت نظارت و ارزیابی تطبیق پالیسی
.6
و نیز مندرجات پالیسی را به عهده خواهد داشت .نتایجی که این کمیته به دست میآورد ،باید به
طور مستقیم در اختیار کمیتۀ تطبیق پالیسی ،بورد مشترک نظارت و انسجام ،کمیتۀ ویژۀ
حکومتداری و نیز کمیتۀ هماهنگی جامعۀ مدنی ارائه گردد .کمیتۀ تدقیق و تطبیق پالیسی ،بر
اساس معلومات ارائهشده توسط این کمیته ،تصامیم الزم را در زمینۀ اعمال تغییرات و اصالحات
مورد نیاز در پالیسی و چارچوب تطبیقی آن اتخاذ خواهد کرد .پخش فراگیر معلومات ارائهشده
توسط این کمیته سبب افزایش حسابدهی و شفافیت خواهد شد.
کمیتۀ نظارت و ارزیابی می تواند فعالیتوهای خود را پیش از تطبیق پالیسی آغاز نماید.
نظارت بر پالیسی تنها شامل روند تطبیق پالیسی نمیگردد ،بلکه شامل مندرجات آن نیز
میشود .کمیتۀ نظارت و ارزیابی پالیسی نقش تعیینکنندهای را در تدقیق مندرجات و تطبیق
پالیسی بازی میکند و از طریق تطبیق تمام عناصر پالیسی ،دستیابی به اهداف کلی پالیسی
را تضمین میکند.
 .6کمیتۀ هماهنگی جامعۀ مدنی برای حکومتداری محلی :این کمیته مسئول انتقال نظریات
جامعۀ مدنی در زمینۀ تطبیق پالیسی و چارچوب تطبیقی آن است .همچنین ،کمیتۀ مزبور
برای سهمگیری جامعۀ مدنی در سرعتبخشیدن به تطبیق پالیسی چهارچوب تطبیقی آن،
ابزارهای الزم را طرح خواهد نمود .از نمایندگان سازمانهای جامعۀ مدنی برای اشتراک در
نشستهای این کمیته ،دعوت به عمل خواهد آمد.
 .8کمیتۀ ویژۀ حکومتداری بورد نظارت و انسجام :این کمیته به مثابۀ مرجع هماهنگی بین
نهادهای تمویلکننده عمل خواهد نمود (این کمیته مشخص میسازد که کدام نهاد مسئول تمویل
کدام بخش پالیسی میباشد .همچنین ،این کمیته به مثابۀ یک نهاد مشورتی نیز عمل خواهد
نمود)
طرزالعملهای الزم برای مشخصساختن نحوۀ تعامل این کمیتهها باید طرح گردد و این رهنمودها
باید حاوی معلومات ذیل باشند:
 .7چه کسی صالحیت اتخاذ چه تصامیمی را در کدام عرصه ها دارا میباشد؛
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.7
.3
.4
.5
.6

چه اقداماتی برای هر گروه الزم است ،یا برای هر گروه اجازۀ چه کارهایی داده شده است؛
چه پروسیجرهایی باید در بین این گروهها طی شود ؛
کدام معلومات به چه کسی و چه وقت باید ارائه گردد؛
چه مزایا و هزینههایی باید در اختیار گروههای کاری نهاده شود؛
نظارت و تطبیق چگونه صورت خواهد گرفت.

ایجاد بنیادهای الزم برای تطبیق پالیسی ادارات محلی افغانستان
روند تطبیق پالیسی یک روند پیوسته است که نیازمند مدیریت استراتژیک میباشد .برای ایجاد
چارچوب تطبیقی و تطبیق پالیسی باید یک روش همهجانبه ایجاد گردد تا تمام مراجع ذیربط با روش
مذکور آشنایی حاصل نموده و خود را بخشی از این روند فکر کنند .با در نظرداشت اصول
رهنمودی که در فوق ذکر شد  ،روند آغاز تطبیق پالیسی در ذیل ،چنین توضیح داده میشود:
 اصالح پالیسی :برای تطبیق موثر پالیسی الزم است تمام عناصر پالیسی به طور کافی روشن
گردد .کمیتههای تدوین و تدقیق بدر بارۀ نقشها و مسئولیتهای ادارات محلی ،قبل از آغاز
روند تطبیق ،باید به یک اتفاق نظر دست یابند .این نهادها ،به شمول گروههای کاری پالیسی،
باید معلومات مفصل را پیرامون بخشهای ناتکمیل و یا در مواردی که اتفاق نظر وجود
ندارد ،در دسترس قرار دهند .به منظور ایجاد حس مالکیت بیشتر میان ادارات دولتی و
جامعۀ مدنی ،مشورهها با نهادهای جامعۀ مدنی و مسئولین دولت در سطح محلی ادامه خواهد
یافت .سپس کمیته تدوین ،پالیسی را به اساس نظریات جامعه مدنی و ادارات دولتی اصالح
خواهد نمود.
 ایجاد میکانیزمهای هماهنگی و گروههای کاری برای حمایت از روند تطبیق پالیسی:
نهادهای هماهنگکننده و گروههای کاری که در فوق نامبرده شده ایجاد خواهد گردید .برای
انجام این کار ،صالحیتهای کاری کمیته تدوین و تدقیق پالیسی باید بازنگری گردد .اصول
وظایف داخلی هر کمیته و گروههای کاری و نوع ارتباط آنها با یکدیگر ،تسوید خواهد
گردید.
 طرح یک چارچوب جامع تطبیق :اضالع این چارچوب عبارتاند از برنامههایی برای تطبیق
اجزا و جنبههای مختلف پالیسی و نیز پالنهای کاری این برنامهها .اسناد برنامهای شامل
فعالیتهای پیشبینیشده و نتایج ،منابع مورد نیاز و شرکای تطبیقکننده میباشد.
ترتیبات مصور نهادی که الزم است برای آغاز تطبیق برخی از اجزای پالیسی ادارات محلی نهادینه
گردند عبارتاند از:
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مبارزه با مواد مخدر
 بازنگری استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر :با در نظرداشت این امر که استراتیژی ملی
کنترول مواد مخدر طی هر پنج سال باید اصالح گردد ،کارگزاران تدوین این استراتیژی باید
راه های اعمال تغییرات الزم را در طی دو سال آینده جستجو نموده و مدنظر قرار دهند.
 چارچوب کاری برای والیها جهت مصارف :الزم است تا یک میکانیزم مشخص برای
مصرف وجوه مربوط به معیشت بدیل و از بین بردن کشت کوکنار برای والیها تعیین گردد.
 بررسی و توافق باالی تعهدات و مکلفیتهای اداری و نهادی :تعدادی از وزارتها باید در
امر تطبیق برنامههای مبارزه با مواد مخدر در سطح محلی سهمگیری نمایند .باید وزارتهای
مختلف در زمینۀ اینکه کدام وزارت باید کدام مسئولیت را در این راستا به عهده گرفته و آن
را عملی سازد ،به توافق برسند.
مدیریت حوادث
 چارچوب صالحیتهای مصارف برای والی :الزم است تا یک میکانزم مشخص جهت
مصرف وجوه مربوط به مدیریت حوادث طبیعی برای والیها تعیین گردد.
 ایجاد کمیتههای مبارزه با حوادث :کمیتههای مبارزه با حوادث و حاالت اضطراری در سطح
والیت ،ولسوالی ،قریه و شاروالی ایجاد خواهند گردید .در مورد اینکه چه کسانی عضویت
این کمیتهها را خواهند داشت و این عضویت چگونه از دورۀ قبل از برگزاری انتخابات
شوراهای ولسوالی و قریه به دورۀ بعد از برگزاری انتخابات این شوراها گذار خواهد نمود،
الزم است تصمیمگیری شود.
 آمادگی وزارتها جهت مقابله با حوادث :الزم است وظایف وزارتهای سکتوری در زمینۀ
مسئولیتهایی که در صورت بروز حوادث به عهده دارند ،مشخص گردد و این وزارتها در
این مورد باید تصامیم مقتضی را اتخاذ نمایند .نقش هر یک از وزارتهای سکتوری از
طریق جلسات کمیتۀ مقابله با حوادث تعیین خواهد شد .برای انجام این امر ،الزم است تا
کمیته های ذیربط اطمینان حاصل نمایند که تمام موضوعات مربوط به مقابله با حوادث تحت
پوشش وزارتهای ذیربط قرار گرفته اند.
 پالیسی مقابله با حوادث :بسیاری از «رویدادهای طبیعی» به دلیل عدم اتخاذ اقدامات مقتضی
و برداشتن گام های عملی در راستای کاستن از تأثیرات مخرب آن ،به «حوادث طبیعی»
تبدیل میگردند .باید در ین پالیسی مشخص گردد که کدام وزارت مسئولیت اتخاذ اقدامات
مقتضی را در راستای تخفیف تبعات و آثار زیانبار این رویدادها به عهده دارد.
توسعۀ اقتصاد محلی
 بررسی پایههای حقوقی برای سرمایهگذاری محلی :پایههای حقوقی برای سرمایهگذاری
محلی باید جستجو گردد .شاخصهای ابتدایی حاکی از آن است که در سطح محلی برای
انکشاف چنین سرمایهگذاری هایی هیچ مبنای حقوقی وجود ندارد .در صورتی که چنین
پایه های حقوقی در سطح محلی وجود نداشته باشد ،باید کار در راستای ایجاد مبناهای حقوقی
الزم آغاز گردد.
 شناسایی و تعیین نهادهای ارائهکنندۀ آموزشهای حرفوی :نهادهایی که قابلیت و توان
عرضه مداوم و مستمر آموزشهای حرفوی برای انکشاف اقتصاد محلی را دارند ،باید
شناسایی شوند .همچنین این نهادها باید اطمینان دهند که بودجۀ کافی جهت انجام چنین
آموزشهای حرفوی را به طور ثابت دریافت خواهند داشت.
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 اطمینان از دسترسی به سرمایه :این ابتکار شامل ایجاد دفاتر ثبت سرمایه که دارای ساختار
تشبثات اقتصادی میباشند ،خواهد بود .از این رو باید اساسات مالکیت و مدیریت آنها بنا
نهاده شود.
 ایجاد زیرساختهای عامۀ الزم برای انکشاف داد و ستد و امور تجاری :کمیتۀ فرعی
اقتصاد و کمیتۀ انکشافی والیتی باید تسهیالتی را در راستای انکشاف سکتور خصوصی ،به-
ویژه از طریق تأمین منافع و عالیق کمپنیها در روند پالنگذاری انکشافی ،فراهم آورند.
 ایجاد محیط مساعد برای برای تجارت :سیستم رسیدگی به شکایات عامۀ محلی باید گسترش
یابد تا بتواند دارای ظرفیت رسیدگی به شکایات شرکت های خصوصی نیز باشد .عالوه بر
این ،باید برای جمعآوری و تحلیل عملکرد روندهای مربوط به مسائل تجاری ،نظیر زمان
دریافت جواز برای شروع فعالیت های تجاری ،باید در سطح محلی یک سیستم ایجاد گردد.

نظارت و ارزیابی از تطبیق پالیسی ادارات محلی
 یک سیستم نظارت و ارزیابی از تطبیق پالیسی ایجاد خواهد گردید :ادارۀ مستقل ارگانهای
محلی این سیستم را طرح و مسئولیت نظارت و ارزیابی از تطبیق پالیسی ادارات محلی را به
عهده خواهد داشت .معین پالیسی و انسجام ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ،مسئولیت نظارت
بر این سیستم را به عهده خواهد داشت .آمر نظارت و ارزیابی واحد پالیسی و رئیس پالیسی
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در امور مربوط به پالیسی ،همکاریهای الزم را با معین
پالیسی و انسجام خواهد کرد.
 طرح ابزارهای ارزیابی و به کارگیری آنها :در این سیستم از ابزارهای الزم که برای
نظارت بر تطبیق پالیسی طرح میگردند استفاده خواهد گردید :از ابزارهای تطبیق پالیسی،
ارزیابی تطبیق پالیسی ،مشورههای عامه و نظرسنجی عامه ،استفاده به عمل خواهد آمد .از
این ابزارها در تمام والیات برای حصول اطمینان از به کارگیری مجموعهای از ابزارهای
معیاری و معلوماتی استفاده خواهد شد .یک مخزن معلوماتی برای ذخیره معلومات در مرکز
ایجاد خواهد شد ،ولی در سطح والیت نیز قابل دسترسی خواهد بود .از این بانک معلوماتی
به مثابۀ میکانیزم ذخیرهسازی و توزیع معلومات مربوطه استفاده به عمل خواهد آمد.
 ایجاد دیپارتمنتهای نظارت و ارزیابی در والیات :در تمام دفاتر والیها یک بخش نظارت و
ارزیابی برای نظارت بر تطبیق مؤثر پالیسی و ارزیابی تأثیر آن ایجاد خواهد شد .این
ریاستهای نظارت و ارزیابی مؤظف میباشند گزارشهای خود را به طور مستقیم به آمر
بخش نظارت و ارزیابی واحد پالیسی مستقر در ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ارائه نمایند
 کمیتۀ بین الوزارتی که اعضای آن در سطح معینان و رئیسهای پالیسی وزارتها و
ارگانهای دولتی میباشد ،مسئولیت نظارت بر تطبیق پالیسی ادارات محلی را به عهده خواهد
داشت .اعضای این کمیته شامل نمایندگان وزارتها و ادارات دولتی میباشد که در قبال
تطبیق این پالیسی دارای مکلفیت میباشند .آمر واحد پالیسی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی از
طریق معین هماهنگی و انسجام این اداره به کمیتۀ مزبور حسابده میباشد.
ضمیمهها
اصول رفتاری برای مقامات انتصابی ادارات محلی
هدف
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این اصول رفتاری -که از این به بعد اصول خوانده میشود -باید رفتار کارمندان دولتی را
هنگام انجام یک وظیفه عمومی مشخص و تنظیم کند.
هدف این اصول تعیین هنجارهای رفتاری برای خدمات عامه و آگاه کردن شهروندان از
رفتار مورد انتظار برای بهبود کیفیت خدمات مردمی ،تضمین مدیریت بهتر در ترویج منافع
عمومی ،کمک به جلوگیری از فساد در اداره عمومی و از بین بردن آن و همچنین ایجاد
محیطی که اعتماد شهروندان به مقامات عمومی را افزایش دهد ،میباشد.
این اصول باید در حرف و عمل شوند .اگر قوانین ملی اصول سختگیرانهتر از اصول فعلی
داشته باشد ،آن اصول سختگیرانه باید رعایت شوند.
هنجارهای رفتاری مشخصشده در این اصول باید برای تمام کارمندان دولتی به مثابۀ یک
الزام در نظر گرفته شوند.
کارمندان دولتی باید به قانون و این اصول احترام بگذارند .همچنین ،آنها باید تا جایی که
بتوانند از تخلف از این اصول جلوگیری کرده و به شدت با زیر پا گذاشتن آن مخالفت کنند.
هرنوع سرپیچی از این اصول باید موجب اقدامات انضباطی قانونی در زمینه عملکرد
عمومی و وضعیت کاری کارمند شود.
هر گاه کارمندان دولتی بدانند به هر دلیلی از این اصول سرپیچی شده است ،یا اینکه قرار
است سرپیچی شود ،باید این موضوع را به مقامات مافوق خود ،و در صورت نیاز به دیگر
مقامات یا ارگانهایی که وظیفۀ بررسی یا قدرت جلوگیری از آن را دارند ،گزارش دهند.
عبارت «مقامات مربوطه یا ارگانهایی که وظیفه بررسی یا قدرت حل این گونه مشکالت را
داشته باشند» ،به مقام یا ارگانهایی داللت میکند که تحت قوانین ملی قرار دارند؛ بدون در
نظرداشت این که مربوط به یک مؤسسه یا مستقل باشند .این نهادها دارای صالحیت قانونی
بررسی این اصول اخالقی و رسیدگی به شکایات ناشی از تخطی از این اصول اخالقی
میباشند.
باید اطمینان حاصل گردد که کارمندان دولتی نباید به دلیل گزارشدادن موضوعات مربوط به
سرپیچی از این اصول یا احتمال وقوع آن ،تحت مجازات اداری یا دیگر مجازاتها قرار
گیرند.

اصول رفتاری کارمندان دولتی
هنگام انجام یک وظیفۀ عمومی ،عملکرد یک کارمند دولتی باید در پرتو اصول ذیل صورت گیرد:
.7
.7
.3
.4
.5

قانونگرایی
عدم تبعیض و جانبداری
استقالل
مسلکی گرایی
وفاداری

قانون گرایی
 هنگام انجام وظایف ،کارمند دولتی باید قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،قوانین جاری و
معاهدههای بینالمللی که جمهوری اسالمی افغانستان به آنها متعهد است را رعایت کند.
 کارمند اداری که فکر میکند مجبور است عملی غیرقانونی انجام دهد ،یا هنجارهای رفتاری را
زیر پا بگذارد ،باید این مسئله را به مسئوالن مربوطه گزارش دهد.
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عدم جانبداری
 کارمند دولتی باید تصمیمات و اقدامات خود را به صورتی غیرجانبدارانه و بدون تبعیض و بر
اساس اصل برابری انجام دهد و به افراد و گروههای خاص بر اساس اصلیت قوم ،زبان ،دین،
جنسیت ،عقاید ،وابستگی سیاسی ،دارایی یا اصالت اجتماعی اولویت ندهد.
 از کارمند دولتی انتظار می رود که با عموم و با مسئوالن ،همکاران و کارمندان زیردستش با
احترام ،غیر جانبدارانه ،صادق و مؤدبانه رفتار کند.
 کارمند دولتی نباید افراد حقوقی یا حقیقی ،به شمول دیگر کارمندان دولتی را مجبور به رفتار
غیر قانونی کند یا از موقعیت اداری که دارد ،سوء استفاده نماید.
استقالل
 وابستگی سیاسی کارمند دولتی نباید رفتار و تصمیمات او را ،همچنین پالیسیها ،تصمیمات و
اعمال مقامات عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
 هنگام انجام وظایف ،کارمند اداری نباید:
 oاستفاده از منابع اجرایی برای حمایت از کاندیدهای انتخاباتی؛
 oنصب عالیم یا نشانه هایی با آرم یا نام احزاب سیاسی یا کاندیداهای آنها در محدوده
ارگانهای عمومی؛
 oفعالیت در ایجاد یا کمک به ایجاد زیرشاخههای احزاب سیاسی ،در ادارات.
مسلکیگرایی
 کارمند دولتی باید وظایف خود را با احساس مسئولیت انجام دهد و از خود کفایت ،کارآیی،
سرعت عمل و اصالح نشان دهد.
 کارمند دولتی باید پاسخگوی عملکرد وظایف خود به مافوق ،مسئوالن ردهباالتر و ارگان
عمومیباشد که برای آن کار میکند.
وفاداری
 کارمند دولتی باید با وفاداری برای ارگان عمومی مربوطه کار کند و در خدمت منافع قانونی
کارمندان دولتی باشد.
 کارمند دولتی باید از هر عمل یا مسئلهای که ممکن است باعث تبعیض در تصویر ،منزلت یا
منافع قانونی ارگان عمومیشود ،خودداری کند.
هنجارهای رفتاری کارمند دولتی
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دسترسی به معلومات
 بر اساس صالحیتهای اعطاشده به کارمند دولتی در خصوص دسترسی به معلومات ،او موظف
است تا:
 شهروندان را از مسائل مربوط به منافع عموم به صورت فعال ،عادالنه و به
موقع آگاه کند.
 دسترسی آزاد به معلومات را تضمین کند.
 چارچوبهای زمانی را برای تحویل معلومات که توسط قوانین مربوطه ملی
مشخص شده است ،رعایت کند.
استفاده از منابع عمومی





کارمند دولت باید مطمئن شود که دارایی عمومی در مقابل هر نوع نیت مغرضانه حفظ میگردد.
کارمند دولت باید هنگام انجام وظایف ،از ساعات کاری خود و همچنین دارایی ارگانهای
عمومی به نحو مطلوب استفاده نماید.
کارمند دولت باید اطمینان پیدا کند که از منابع مالی عامه به صورت مؤثر و مطابق اهداف اداره
استفاده میشوند.
کارمند اداری نباید از دارایی عمومی برای فعالیت ها و منافع شخصی یا دیگر کارهایی که توسط
قانون منع شده است ،استفاده کند.

اصول رفتاری در چارچوب روابط بینالمللی
 کارمند دولتی که نمایندۀ یک ارگان عمومی در سازمانهای بینالمللی ،مؤسسات آموزشی،
کنفرانسها ،سمینارها و دیگر فعالیتها است ،باید رفتاری داشته باشد که بر اساس آن تصویر
افغانستان و ارگانی را که برای آن کار میکند ،خدشه دار نسازد.
 کارمند دولتی که به سفر خارج از کشور می رود ،باید رفتاری داشته باشد که با قوانین و
پروتکل مطابقت داشته باشد و قوانین کشور میزبان را نیز رعایت کند.
 هنگام ایجاد روابط با نمایندگان دیگر کشورها ،کارمند اداری نباید در زمینۀ مسائل ملی یا
منازعات بینالمللی عقاید شخصی خود را دخیل سازد.
دریافت تحفه و سایر هدایا
 کارمند دولتی نباید هدایا و منافع خدماتی را در قبال کاری که انجام میدهد ،از دیگران
درخواست یا قبول کند .و نیز نباید هیچ امتیازی را برای خود ،خانواده خود ،وابستگان ،دوستان
خود از این ارگانهای مختلفی که با آنها روابط تجاری یا سیاسی دارد ،بپذیرد؛ زیرا ممکن است
این امر در اجرای وظایف عمومیاش تأثیر سوء بگذارد و این گونه تحایف نمیتواند پاداشی
برای اجرای وظایف او محسوب شود.
 هدایایی که از طریق موارد فوق به دست آمدهاند ،باید به حکومت داده شوند.
 اگر به کارمند دولتی یک امتیاز اضافی پیشنهاد شد ،او باید مراحل زیر را انجام دهد:
 -امتیاز اضافی را قبول نکند.
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 سعی کند که فرد پیشنهاددهندۀ امتیاز اضافی را شناسایی کند. در زمینۀ فوق شاهد داشته باشد ،مثالً همکاران وی. در این مورد ،در یک دفتر ثبت رسمی ،جزئیات را تا حد ممکن به طور مفصل ثبت کند. فورا ً گزارشی را در این باره به مافوق خود یا مستقیما ً به مقامات ذیربط بدهد. کار را به صورت عادی انجام دهد ،بهخصوص کاری که برای آن امتیاز اضافی پیشنهاد شدهاست.

تضاد منافع
 کارمند دولتی باید از تضاد منافع جلوگیری کند.
 هر تضاد منافعی که توسط کاندید یک منصب عمومی اعالم شد ،باید قبل از انتصاب فرد رفع
گردد.
 پروسیجر اعالم و رسیدگی برای تضاد منافع ،باید بر اساس قوانین مربوطه در زمینه تضاد منافع
تنظیم شود.

تعهدات کارمندان دولتی دارای موقفهای مدیریتی
 کارمند دولتی که دارای موقف مدیریتی میباشد ،باید رعایت اصول رفتاری توسط کارمندان
دولتی زیردست خود را ترویج دهد.
 هنگام اجرای وظایف مدیریتی ،کارمند دولتی باید:
 .7فرصتهای برابر را در زمینۀ رشد کاری برای تمام کارمندان دولتی زیردست خود فراهم
کند و برخورد یکسان با آنها داشته باشد.
 .7کفایت حرفهای کارمند زیردست را هنگام پیشنهاد یا تأیید ترفیعها ،انتقالها ،انتصابها یا
برکناری از کار ،بررسی کرده و معیارهای بیطرفانه ای را در نظر بگیرد و در ارائه
مشوقهای مالی و غیرمالی از هر نوع تبعیض اجتناب نماید.
 .3از بهکارگیری معیارهای تبعیضی ،روابط خانوادگی و دیگر معیارها در دسترسی به یک
وظیفه عمومی یا ترفیع شغلی خودداری کند.
 .4اقدامات الزم را برای جلوگیری از شیوع فساد میان کارمندان زیردست انجام دهد و همچنین
مسئولیت شکستهای ناشی از عملکرد ضعیف را به عهده گیرد.
 .5در حالی که فساد باید مطابق قوانین بینالمللی تعریف شود؛ اما باید در برگیرندۀ انجام یا عدم
انجام یک عمل در ارتباط با وظایف فرد ،در پاسخ به هدایا و وعدههای دادهشده نیز باشد.
 .6عبارت «مبادرت به فساد» که در باال به آن اشاره شد ،باید شامل اعمال ناروایی گردد که
یک کارمند قصد آنجام آنها را داشته ولی نتوانسته استا عملی سازد.
اصول رفتاری برای اعضای شوراهای انتخابی محلی و شاروالها
هدف
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هدف و منظور این اصول رفتاری ارائۀ رهنمودهایی برای معیارهای اخالقی و رفتاری برای
اعضای منتخب شوراهای والیتی ،ولسوالی ،شاروالی و قریه و نیز شاروالها میباشد.

معیارهای رفتاری
 .7اعضای منتخب شوراهای والیتی ،ولسوالی ،شاروالی و قریه و نیز شاروالهای منتخب باید
همیشه تالش نمایند که منافع عموم شهروندان و مردم جامعهای را که برای آنان خدمات عرضه
میدارند ،بهبود بخشند.
 .7اعضای منتخب شوراهای والیتی ،ولسوالی ،شاروالی و قریه و نیز شاروالهای منتخب باید تالش
نمایند که امور اداری خود را با کمال صداقت ،تعهد و بی طرفی و با تمام توان و دانش مسلکی
به پیش ببرند.
اصولی که باید رعایت شوند
اصول رفتاری که کارمندان انتخابی و انتصابی پس از تقرر در وظایف محوله ،ملزم به مراعات آنها
میباشند:
 اعضای منتخب شوراهای والیتی ،ولسوالی ،شاروالی و قریه و شاروالها پس از انتخاب و
هنگام نشسن بر کرسیهای دولتی باید جزئیات مالی و داراییهای شخصی و اموال منقوله و
غیر منقوله خود را در اختیار عامۀ مردم قرار دهند.
 تمام اعضای انتخابی شوراهای والیتی ،ولسوالی ،شاروالی و قریه و شاروالها باید جزئیات
مربوط به امور مالی و لیست دارایی خود را هر سال یک بار ،و ترجیحا ً در آخرین روز
سال هجری خورشیدی ،از طریق رسانه های همگانی در اختیار عامه مردم قرار دهند.
نظارت بر این روند باید توسط حکومت و با حمایت یک ساختار نهادی در راستای انجام این
هدف صورت گیرد .حکومت معلومات مزبور را در اختیار همه مردم قرار خواهد داد و
مردم در طول سال به این معلومات دسترسی خواهند داشت.
ترویج و گسترش روحیۀ احترام به روند تصمیمگیری
تمام اعضای منتخب شوراهای والیتی ،ولسوالی ،شاروالی و قریه و نیز شاروالها باید به صورت
دقیق و مناسب مردم را در جریان تصمیمهای شوراها قرار دهند ،حتی اگر خود آنها مخالف تصامیم
متذکره باشند؛ تا از این طریق احترام به روندهای تصمیمگیری رواج پیدا نموده و نهادینه شوند.
 .9قرار دادن معلومات در اختیار عموم مردم و رسانهها
اعضای شورا اذعان میدارند که معلومات رسمی مربوط به تصمیمها و فیصلههای شورا ،توسط
شورا به حیث یک کل ،یا توسط رییس شورا یا نمایندۀ او در اختیار مردم و رسانهها نهاده شود.
 .2پذیرفتن هدایای ممنوعه
اعضای شوراهای والیتی ،ولسوالی ،شاروالی و قریه و نیز شاروالها باید از پذیرش ،موافقت یا
پیشنهاد هر نوع کمیشن ،پاداش ،تحفه ،امتیاز یا هر گونه منافع دیگر ،چه به طور شخصی ،چه از
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طریق یکی از اعضای خانواده یا دوستان خود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با عملکرد یا
وظایف رسمی او ارتباط دارد ،خودداری نماید.
 .0اقدام به فعالیتهای منع شده ناسازگار
اعضای شوراهای والیتی ،ولسوالی ،شاروالی و قریه و نیز شاروالها نباید در مسایل مالی یا دیگر
اقداماتی که مغایر با انجام وظایف اداری آنها یا مغایر با اصول رفتار اخالقی وظایف آنان باشد،
دخیل شوند.
بدون محدود کردن عمومیت آنچه تا کنون بیان گردید ،اعضای منتخب شوراهای والیتی ،ولسوالی،
شاروالی و شوراهای قریه و نیز شاروالها باید به موارد آتی توجه کند:







نباید از نفوذ و صالحیت اداری برای اهدافی به جز وظایف اداری استفاده کنند.
از معلومات به دستآمده در اداره که در اختیار عموم مردم نیست ،نباید برای هدفی به جز
وظایف اداری استفاده کنند.
نباید خود را در برابر یک فرد یا سازمان به گونهای متعهد کنند که فرد یا سازمان از توجه
خاص آنها نفع ببرد یا به دنبال برخورد جانبدارانه باشند.
نباید با فرد یا سازمانی که منافع مالی دارند برخوردی جانبدارانه داشته باشند.
نباید تصمیم یا پروسههای تصمیمگیری اداری یا شورا را به گونهای مورد نفوذ خود قرار دهند که
در آن فرد یا سازمانی دخیل است که از آن منفعت مالی می برد.؟؟؟
نباید از مواد ،تجهیزات ،امکانات یا کارمندان برای منفعت یا اهداف شخصی خود استفاده کنند.

اجتناب از اسراف
اعضای شوراهایهای والیتی ،ولسوالی ،شاروالی و قریه و نیز شاروال ها باید از اسراف و سوء
استفاده از منابع عمومی جلوگیری کرده و سوء استفاده مالی و امور مرتبط به فساد را که از آنها آگاه
هستند ،افشا کنند.

طرز رفتار با اعضای شورا
 با هر فرد با نزاکت ،درک و احترام برخورد گردد :اعضای شوراهای والیتی ،ولسوالی،
شاروالی و قریه و نیز شاروالها باید اصول حقوق بشر را رعایت کرده و در این راه با
هر فردی به شمول اعضای دیگر شورا ،کارمندان حکومت ،افرادی که به صورت
قراردادی خدمات ارائه می کنند ،و عموم مردم با نزاکت ،درک و احترام برخورد کنند؛
زیرا باید به حق برابری و حق داشتن محیطی امن و خالی از آزار و تبعیض تمام افراد
احترام گذارده شود.
 عدم تبعیض ،مطابق با اصول حقوق بشر :اعضای شوراهای والیتی ،ولسوالی،
شاروالی و قریه و نیز شاروالها نباید بر اساس مسائل قومی ،سمتی ،منطقه ای ،نژادی و
جنسیتی با کسی رفتار تبعیض آمیز داشته باشند.
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اینجانب با امضای پالیسی ادارات محلی افغانستان ،اذعان میدارم که اصول رفتاری مربوطه را با
دقت مطالعه و آن را به درستی درک نمودهام .امضای من در پای این سند ،مبین حمایت از این
پالیسی بوده و بر اساس موافقتنامۀ قراردادم خود را مکلف به پیروی از اصول اخالقی مندرجه
میدانم.
امضای اعضای شورا:
تاریخ:
اصول رفتاری اعضای شوراهای والیتی
(اصول اخالقی اعضای شوراهای ولسوالی ،قریه و شاروالی برمبنای اصول اخالقی اعضای
شوراهای والیتی استوار میباشند).

الرحیم
الرحمن ّ
بسم هللا ّ
مادۀ اول
 .7اینجانب تعهد میسپارم که از احکام قانون اساسی ،قانون شوراهای والیتی و سایر قوانین
افغانستان اطاعت و پیروی نمایم.
 .7تمام تالش خود را در راستای تطبیق احکام فوق ،جهت تأمین حداکثر منافع شهروندان افغانستان،
به کار میبندم.
 .3تمام کوشش خود را در راستای تأمین نفع همگانی به کار میبندم.
 .4به هیچ عنوان ،از موقف خود در راستای پیشبردن منافع قومی ،زبانی یا مذهبی خویش ،استفاده
نمینمایم.
 .5تعهد می سپارم که منافع کشور و منافع عموم مردم را بر منافع و ملحوظات شخصی ،قومی،
قبیلوی و لسانی خویش اولویت دهم.
 .6تمام دانش و توانایی خود در را در راستای اعمال صالحیت های مندرج در این اصول اخالقی
برای تأمین مصالح علیای مردم افغانستان به کار میبرم.

مادۀ دوم
 .7من میزان سرمایه و داراییهای منقول خود را ،طی  31روز پس از امضای این اصولنامه
رفتاری ،به طور علنی اعالن مینمایم.
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 .7من میزان تغییرات در وضعیت مالی و امالک خود را در روز آخر هر سال هجری خورشیدی،
به طور علنی ،اعالن میدارم.
 .3من موافقت نموده و به شورای والیتی اجازه میدهم جزئیات مالی ارائهشده توسط اینجانب را،
براساس احکام پاراگراف های  7و  7این سند ،جهت آگاهی مردم ،نشر نماید.
 .4من موافقت نموده و به دولت اجازه میدهم ،جزئیات مالی ارائهشده توسط اینجانب را ،بر اساس
احکام پاراگراف های  7و  7این سند ،جهت آگاهی مردم ،نشر نماید.

مادۀ سوم
 .7اینجانب به تصامیمی که شورا -با وجود مخالت اینجانب -اتخاذ میکند احترام نهاده و از آن
حمایت مینمایم.
 .7وعده می سپارم تا در تمام جلسات شورا فعاالنه شرکت نموده و از قوانین حاکم بر شورا پیروی
نمایم.
 .3تعهد میسپارم تا همیشه در دسترس مردمی که شورا مکلف به ارائۀ خدمات به آنها میباشد،
قرارداشته باشم.
 .4اذعان میدارم معلومات رسمی که مربوط به تصامیم اتخاذشده توسط شورا میباشد ،توسط مراجع
آتی در اختیار مردم و رسانهها نهاده شود:
الف :تمام اعضای شورا،
ب :رئیس شورا،
ج :عضوی که توسط رئیس شورا برای این کار توظیف میگردد.
مادۀ چهارم
 .7از پذیرش ،موافقت یا پیشنهاد هر نوع کمیشن ،پاداش ،تحفه ،امتیاز یا هر گونه منافع دیگر ،چه
شخصاً ،یا از طریق یکی از اعضای خانواده یا دوستان خود ،از طریق شخص دیگر ،یا از طریق
ابزارهایی که در اختیار من است و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با عملکرد یا وظایف رسمی من
ارتباط دارد ،خودداری مینمایم.
 .7خود را در هیچ امری که مغایر با اصول اخالقی وظایف و مسئولیتهای من باشد دخیل نخواهم
ساخت.
مادۀ پنجم
 .7از صالحیتهای خود ،جز در راستای انجام وظایف خویش ،برای هیچ مقصد دیگری استفاده
نخواهم کرد.
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 .7از معلوماتی که به حیث عضو شورا به آنها دسترسی دارم ،و سایر مردم به آن معلومات دسترسی
ندارند ،برای مقاصدی به جز وظایف رسمی استفاده نخواهم کرد.
 .3خود را در قبال شخص یا سازمانی که با آن تضاد منافغ داشته باشم ،متعهد نمیسازم.
 .4بین نهاد یا شخصی که به آن عالیق شخصی دارم و سایر افراد و سازمانهایی که با آنها عالیق
شخصی ندارم ،ارجیحت قایل نمیشوم.
 .5تعهد میسپارم تا در تصامیم اداری یا شورای والیتی و یا در روند تصمیمگیری آنها ،به خاطر
فرد یا سازمانی که من نسبت به آنها عالیق شخصی دارم و این تصامیم در مورد آنها اتخاذ میگردد،
اعمال نفوذ ننمایم.

 .6مادۀ ششم
 .7از اسراف ،استفادۀ نادرست یا استفادۀ بیجا از منابع عامه جدا ً اجتناب مینمایم.
 .7به هیچ صورت از وسایل ،تجهیزات ،تسهیالت یا کارمندان شورا به منظور منافع شخصی یا
اغراض شخصی استفاده نمیکنم.
 .3وعده میسپارم تا هر نوع فسادی را که در مورد آن معلومات به دست میآورم ،افشا کنم.

مادۀ هفتم
 .7وعده میسپارم تا از حقوق بشری مردم دفاع نمایم .در صورتی که متوجه هر نوع تخطی از
حقوق بشر شوم ،تمام اقدامات الزم را در راستای سپردن خاطی به قانون و حمایت از قربانی این
تخطی به کار ببرم.
 .7با تمام مردم (زن ،مرد ،طفل) با احترام و عزت رفتار مینمایم.
 .3هیچ کسی را بر مبنای قومیت ،سمت ،مذهب ،لسان ،جنسیت و معلولیت مورد تبعیض قرار
نمیدهم.
مادۀ هشتم
 .7از کشت خشخاش و سایر بوتههای مخدره خودداری مینمایم.
 .7تمام تالش خود را در راستای بازداشتن دیگران از کشت خشخاش و سایر بوتههای مخدره به کار
میبندم.
 .3در فعالیتهای تجارت مواد مخدر دخیل نخواهم شد.
 .4تمام تالش خود را در راستای بازداشتن دیگران از تجارت مواد مخدر به کار میبندم.
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 .5تمام تالش خود را در راستای استفاده از معیشت بدیل به جای کشت خشخاش و سایر بوته های
مخدر به کار میبندم.
مادۀ نهم
 .7خود را مکلف مید انم تا از آداب و سنن مغایر با شریعت دین مقدس اسالم و قوانینی نظیر
ازدواجهای اجباری ،ازدواج اطفال ،پرداخت طویانه در زمان نامزدی و عروسی ،بهکارگیری
خشونت علیه زنان ،بددادن دختران و زنان در قبال حل منازعات ،پیروی نکنم.
 .7تمام تالش خود را در راستای بازداشتن دیگران از ارتکاب مواردی که در باال برشمرده شد،
بهکار میبندم.
مادۀ دهم
اینجانب تمام تالش خود را برای حفظ محیط زیست و استفاده دوامدار از منابع طبیعی بهکار میبندم و
دیگران را نیز تشویق به انجام آن مینمایم.
مادۀ یازدهم
وعده میسپارم تا از میراث فرهنگی کشور حفاظت نموده و دیگران را نیز تشویق به حفاظت از آن
نمایم.
مادۀ دوازدهم
 .7با امضای این سند ،اذعان می دارم که آن را مطالعه و مندرجات آن را به طور کامل درک
نمودهام.
 .7امضای من در پای این سند نشاندهندۀ حمایت من از اصولنامۀ اخالقی اعضای شورای والیتی و
موافقتم در مطابعت از آن میباشد.
 .3من به این امر کامالً واقف هستم که در صورت تخطی از احکام این اصولنامۀ اخالقی ،عضویت
خود را در شورا از دست میدهم.
امضای عضو شورا:
نام عضو شورا:
نام شورا:
تاریخ:
مکان:
مهر شورا:
امضای رئیس یا سکرتر شورا:
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نام رئیس یا سکرتر شورا:
اصول رفتاری شاروالیها
الرحیم
الرحمن ّ
بسم هللا ّ

ماده اول
 .7اینجانب تعهد میسپارم که از احکام قانون اساسی ،قانون شاروالیها و سایر قوانین افغانستان
اطاعت و پیروی نمایم.
 . 7تمام تالش خود را در راستای تطبیق احکام فوق جهت تأمین حداکثر منافع شهروندان افغانستان،
بهکار میبندم.
 .3تمام کوشش خود را در راستای بهبود سطح زندگی مردم بهکار میبندم.
 . 4به هیچ عنوان از موقف خود در راستای پیش بردن منافع قومی ،زبانی یا مذهبی خویش ،استفاده
نمینمایم.
 .5تعهد میسپارم که منافع کشور و منافع عموم مردم را بر منافع و ملحوظات شخصی ،قومی،
قبیلوی و لسانی خویش اولویت دهم.
 .6تمام دانش و توانایی خود در را در راستای اعمال صالحیتهای مندرج در این اصول اخالقی
برای تأمین مصالح علیای مردم افغانستان بهکار میبرم.
مادۀ دوم
 .7میزان سرمایه و داراییهای منقول و غیر منقول خود را طی  31روز از امضای این اصول
اخالقی ،به طور علنی اعالن مینمایم.
 .7میزان تغییرات در وضعیت مالی و امالک خود را در روز آخر هرسال هجری خورشیدی به
طور علنی اعالن میدارم.
 .3موافقت نموده و اجازه میدهم شورای والیتی جزئیات مالی ارئهشده توسط اینجانب را براساس
احکام پاراگرافهای  7و  7این سند ،جهت آگاهی مردم ،نشر نماید.
 .4من موافقت نموده و اجازه دهم دولت جزئیات مالی ارائهشده توسط اینجانب را براساس احکام
پاراگرافهای  7و  7این سند ،جهت آگاهی مردم ،نشر نماید.
مادۀ سوم
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 .7به تصامیمی که شورا ،با وجود مخالت اینجانب اتخاذ میکند ،احترام نهاده و از آن حمایت
مینمایم.
 .7به طور کامل با شورای شاروالی در راستای تحقق اهداف قانون شاروالیها همکاری مینمایم.
 .3تعهد می سپارم تا همیشه در دسترس شهروندان باشم.
مادۀ چهارم
 .7از پذیرش ،موافقت یا پیشنهاد هر نوع کمیشن ،پاداش ،تحفه ،امتیاز یا هر گونه منافع دیگر ،چه
شخصاً ،چه از طریق یکی از اعضای خانواده یا دوستان خود ،یا از طریق شخص دیگر یا از طریق
ابزارهایی که در اختیار من است و به صورت مستقیم غیر مستقیم با عملکرد یا وظایف رسمی من
ارتباط دارد ،خودداری نمایم.
 .7خود را در هیچ امری که مغایر با اصول اخالقی وظایف و مسئولیت های من باشد ،دخیل نخواهم
ساخت.
مادۀ پنجم
 .7از صالحیتهای خود ،جز در راستای انجام وظایف خویش ،برای هیچ مقصد دیگری استفاده
نخواهم کرد.
 .7از معلوماتی که به حیث شاروال به آنها دسترسی دارم و سایر مردم به آن معلومات دسترسی
ندارند ،برای مقاصدی بهجر وظایف رسمی استفاده نخواهم کرد.
 .3خود را در قبال شخص یا سازمانی که با آن تضاد منافغ داشته باشم ،متعهد نمیسازم.
 .4بین نهاد یا شخصی که به آن عالیق شخصی دارم و سایر افراد و سازمانهایی که با آنها عالیق
شخصی ندارم ،ارجحیت قایل نمیشوم.
 .5تعهد میسپارم تا در تصامیم اداری یا شورای شاروالی و یا در روند تصمیمگیری آنها به خاطر
فرد یا سازمانی که من نسبت به آنها عالیق شخصی دارم و این تصامیم در مورد آنها اتخاذ میگردد،
اعمال نفوذ ننمایم.
 .6مادۀ ششم
 .7از اسراف ،استفادۀ نادرست و یا استفاده بیجا از منابع عامه جدا ً اجتناب مینمایم.
 .7به هیچ صورت از وسایل ،تجهیزات ،تسهیالت یا کارمندان شاروالی به منظور منافع شخصی و یا
اغراض شخصی استفاده نمیکنم.
 .3وعده میسپارم تا هر نوع فسادی را که در مورد آن معلومات به دست میآورم ،افشا کنم.
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مادۀ هفتم
 .7وعده میسپارم تا از حقوق بشری مردم دفاع نمایم .در صورتی که متوجه هر نوع تخطی از
حقوق بشر گردم ،تمام اقدامات الزم را در راستای سپردن خاطی به قانون و حمایت از قربانی این
تخطی بهکار ببرم.
 .7با تمام مردم (زن ،مرد ،طفل) با احترام و عزت رفتار مینمایم.
 .3هیچ کسی را بر مبنای قومیت ،سمت ،مذهب ،لسان ،جنسیت و معلولیت مورد تبعیض قرار
نمیدهم.
مادۀ هشتم
 .7از کشت خشخاش و سایر بوتههای مخدره خودداری مینمایم.
 .7تمام تالش خود را در راستای بازداشتن دیگران از کشت خشخاش و سایر بوتههای مخدره به کار
میبندم.
 .3در فعالیتهای تجارت مواد مخدر دخیل نخواهم شد.
 .4تمام تالش خود را در راستای بازداشتن دیگران از تجارت مواد مخدر به کار میبندم.
 .5تمام تالش خود را در راستای استفاده از معیشت بدیل به جای کشت خشخاش و سایر بوته های
مخدر بهکار میبندم.
مادۀ نهم
 .7خود را مکلف میدانم تا از آداب و سنن مغایر با شریعت دین مقدس اسالم و قوانینی نظیر ازدواج
های اجباری ،ازدواج اطفال ،پرداخت طویانه در زمان نامزدی و عروسی ،به کارگیری خشونت
علیه زنان ،بددادن دختران و زنان در قبال حل منازعات ،پیروی نکنم.
 .7تمام تالش خ ود را در راستای بازداشتن دیگران از ارتکاب مواردی که در باال برشمرده شد ،به
کار میبندم.
مادۀ دهم
تمام تالش خود را برای حفظ محیط زیست و استفادۀ دوامدار از منابع طبیعی بهکار میبندم و دیگران
را نیز تشویق به انجام آن مینمایم.

مادۀ یازدهم
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وعده میسپارم تا از میراث فرهنگی کشور حفاظت نموده و دیگران را نیز به حفاظت از آن تشویق
نمایم.
مادۀ دوازدهم
 .7با امضای این سند ،اذعان میدارم که آن را مطالعه و مندرجات آن را به طور کامل درک نموده-
ام.
 .7امضای من در پای این سند ،نشاندهندۀ حمایت من از اصولنامۀ اخالقی اعضای شورای والیتی و
موافقتم در زمینۀ مطابعت از آن میباشد.
 .3به این امر کامالً واقف هستم که در صورت تخطی از احکام این اصولنامه اخالقی ،موقف خود را
به حیث شاروال از دست میدهم.
امضای شاروال:
نام شاروال:
نام شاروالی:
تاریخ:
مکان:
مهر شاروالی:
امضای رئیس شورای شاروالی:
نام رئیس شورای شاروالی:
تاریخ:

لیست والیات و ولسوالیها
شماره مسلسل
1

والیات

مرکز
والیت

بدخشان

شهر

مجموع
تعداد
ولسوالیها

نام ولسوالی

شهر بدخشان
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تعداد نفوس در تعداد
تاریخ  7116قریه
 16/17/تخمین جات
CSO

نفوس تعداد
تعداد
بتاریخ  7116قریه
 ،17/جات
16/
تخمین CSO

104

104

61057

61057
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بدخشان
مساحت ساحه
 6.87فیصد
نفوس 3.71
فیصد

فیضآباد
آرگو

83999

143

83999

143

قریهجات غیر
مسکونی6 :

آرغندج خواه

14741

46

14741

46

قریهجات
ویرانشده:
78

بهارک

33012

40

33012

40

قریههای
کوچک76 :

دریم

37983

64

37983

64

دروازه پایین 22848
ممی

72

22848

72

دروازه باالی 26986
نیسه

76

26986

76

اشکاشم

12566

43

12566

43

جرم

51714

73

51714

73

40

8084

40

کشم

71262

82

71262

82

خاش

15436

21

15436

21

خواهان

14235

42

14235

42

کوهستان

15586

95

15586

95

کوفاب

20835

54

20835

54

راغستان

28927

110

28927

110

شیکی

18105

39

18105

39

27

کران و منجان 8084
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شهر بزرگ

45419

70

45419

70

شغنان

22939

55

22939

55

شهدا

26430

59

26430

59

تگاب

24375

55

24375

55

تشکان

26850

56

26850

56

واخان

11657

97

11657

97

وردوج

19609

43

19609

43

یفتلی پایین

48425

77

48425

77

یمگان
(گیروان)

22533

43

22533

43

یوان

27317

70

27317

70

زیبک

6466

24

6466

24

819396

1793

819396

1793

شهر قلعهنو

69,349

85

69,349

85

آب کمری

81,843

137

81,843

137

نفوس 7.71
فیصد

باالمرغاب

109,381

132

109,381

132

جات
قریه
غیر مسکونی:
78

غورماچ

52,566

96

52,566

96

قریهجات
ویرانشده:
77

جوند

77,635

320

77,635

320

قریههای
کوچک7 :

مقر

20,480

37

20,480

37

مجموع
2

بادغیس
مساحت ساحه
 3.19فیصد

شهر قلعهنو
6
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قدیس

88,139

156

88,139

156

449,393

963

449,393

963

شهر پلخمری

191,640

158

191,640

158

اندراب

19,642

68

19,642

68

نفوس 3.71
فیصد

بغالن جدید

119,604

165

119,604

165

قریهجات غیر
مسکونی6 :

بورکه

39,118

93

39,118

93

دهنه غوری

43,153

85

43,153

85

ده سال

29,098

81

29,098

81

دوشی

57,160

130

57,160

130

فرنگ غارو

15,552

28

15,552

28

گذرگاه نور

9,568

20

9,568

20

خنجان

26,344

73

26,344

73

جلگه

25,058

52

25,058

52

خوست فرنگ 56,678

133

56,678

133

نهرین

57,509

122

57,509

122

پل حصار

22,196

56

22,196

56

تاله و برفک

29,370

83

29,370

83

741,690

1347

741,690

1347

0

375,181

0

مجموع
3

شهر
پلخمری

بغالن
مساحت ساحه
2.80فیصد

قریه
ویران
68

14

جات
شده:

های
قریه
کوچک78 :

مجموع
4

بلخ

مزار

شهر

مزار 375,181
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شریف
مساحت ساحه
2.48فیصد

شریف
بلخ

97,055

116

97,055

116

نفوس 6.61
فیصد

چمتال

81,311

161

81,311

161

قریهجات غیر
مسکونی76 :

چاربولک

69,975

109

69,975

109

قریهجات
ویرانشده:
73

چارکنت

32,306

79

32,306

79

قریههای
کوچک77 :

دولت آباد

79,638

82

79,638

82

دهدادی

66,009

58

66,009

58

کلدار

17,932

13

17,932

13

خلم

49,207

34

49,207

34

کشن ده

49,083

166

49,083

166

مارمول

9,510

7

9,510

7

نهرشاهی

38,791

19

38,791

19

شولگره

85,269

110

85,269

110

شورتیپه

30,314

19

30,314

19

زاری

42,367

152

42,367

152

1,123,948

1125

1,123,948

1125

شهر بامیان

70,028

159

70,028

159

کهمرد

31,042

48

31,042

48

14

مجموع
5

بامیان
مساحت
ساحه 2.76
فیصد

شهر بامیان
6
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نفوس 7.71
فیصد

پنجاب

48,397

440

48,397

440

قریهجات غیر
مسکونی7 :

سیغان

23,215

57

23,215

57

قریهجات
ویرانشده:
77

شیبر

22,933

128

22,933

128

ورس

82,119

643

82,119

643

یکاولنگ

66,158

351

66,158

351

343,892

1826

343,892

1826

شهر نیلی

30,058

105

30,058

105

مساحت ساحه
2.68فیصد

گیتی

59,947

136

59,947

136

نفوس 7.71
فیصد

گیزاب

75,503

140

75,503

140

قریهجات غیر
مسکونی31 :

اشترلی

52,909

484

52,909

484

قریهجات
ویرانشده8 :

کجران

26,259

42

26,259

42

قریههای
کوچک7 :

خدیر

41,420

180

41,420

180

میرامور

78,506

295

78,506

295

سنگتخت

46,612

273

46,612

273

شهرستان

66,330

373

66,330

373

477,544

2028

477,544

2028

شهر فراه

109,409

118

109,409

118

انار دره

24,782

31

24,782

31

مجموع
6

دایکندی

شهر نیلی

مجموع
7

فراه
مساحت ساحه

شهر فراه
10
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 7.56فیصد
نفوس 7.71
فیصد

باال بلوک

72,465

90

72,465

90

قریهجات غیر
مسکونی73 :

بکواه

39,871

80

39,871

80

قریهجات
ویرانشده:
36

گلستان

49,774

20

49,774

20

قریههای
کوچک7 :

خاک سفید

34,600

67

34,600

67

الش جوین

20,499

57

20,499

57

پرچمن

51,626

280

51,626

280

پشترود

36,315

56

36,315

56

قلعه کاه

30,653

86

30,653

86

شیبکوه

23,013

51

23,013

51

493,007

1124

493,007

1124

مجموع
8

فاریاب
مساحت ساحه
3.30فیصد

شهر میمنه

شهر میمنه

68,055

68,055

المار

91,900

94

91,900

94

نفوس 3.41
فیصد

اندخوی

41,656

9

41,656

9

قریهجات غیر
مسکونی7 :

بلچراغ

41,706

33

41,706

33

قریهجات
ویرانشده:
36

دولت آباد

42,078

46

42,078

46

قریههای
کوچک67 :

گرزیوان

72,497

46

72,497

46

13
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خان چارباغ

16,943

9

16,943

9

خواجه
سبزپوش ولی

45,268

66

45,268

66

کوهستان

53,616

98

53,616

98

پشتون کوت

158,250

251

158,250

251

قرم قول

16,098

13

16,098

13

قورغان

27,116

13

27,116

13

قیصر

117,477

196

117,477

196

شرین تگاب

71,064

81

71,064

81

833,724

955

833,724

955

شهر غزنی

154,618

72

154,618

72

آب بند

26,124

69

26,124

69

نفوس 6.61
فیصد

اجرستان

24,865

53

24,865

53

قریهجات غیر
مسکونی77 :

اندر

120,277

255

120,277

255

قریهجات
ویرانشده:
76

ده یک

44,386

59

44,386

59

قریههای
کوچک77 :

گیالن

52,073

136

52,073

136

گیرو

38,110

97

38,110

97

جغتو

29,378

147

29,378

147

جاغوری

152,162

568

152,162

568

خواجه عمری

17,475

35

17,475

35

مجموع
9

غزنی
مساحت ساحه
3.44فیصد

شهر غزنی
18
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مالستان

71,784

284

71,784

284

مقر

47,425

114

47,425

114

نوا

5,147

32

5,147

32

نووار

81,909

480

81,909

480

قره باغ

132,174

426

132,174

426

رشیدان

12,279

48

12,279

48

واغاز

36,531

119

36,531

119

ولیدمحمشاه

16,608

63

16,608

63

خوگیانی
زنه خان

17,518

37

17,518

37

1,080,843

3094

1,080,843

3094

شهر چغچران

132,442

300

132,442

300

چارسده

30079

60

30079

60

نفوس 7.61
فیصد

دولتیار

33364

121

33364

121

جات
قریه
غیر مسکونی:
3

دولینه

38654

109

38654

109

قریهجات
ویرانشده:
37

لعل
سرجنگل

و 92800

464

92800

464

قریههای
کوچک47 :

پسابند

92356

318

92356

318

ساغر

30497

111

30497

111

مجموع
10

غور
مساحت ساحه
5.67فیصد

شهر
چغچران
9
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شهرک

57888

180

57888

180

تیوره

82287

248

82287

248

تولک

44935

196

44935

196

635,302

2107

635,302

2107

شهر لشکرگاه

201,546

102

201,546

102

باغران

129,947

290

129,947

290

نفوس 4.71
فیصد

دهشو

29,005

58

29,005

58

قریهجات غیر
مسکونی4 :

گرمسیر

107,153

147

107,153

147

قریهجات
ویرانشده:
33

کجکی

119,023

170

119,023

170

قریههای
کوچک7 :

موسی قلعه

138,896

107

138,896

107

نادعلی

235,590

164

235,590

164

نهر سراج

166,827

206

166,827

206

ناوه بارکزی

89,814

129

89,814

129

نوزاد

108,258

169

108,258

169

ریگخاننشین 17,333

42

17,333

42

سنگینقلعه

66,901

51

66,901

51

واشر

31,476

64

31,476

64

1,441,769

1699

1,441,769

1699

397,456

0

397,456

0

مجموع
11

هلمند

شهر
لشکرگاه

مساحت ساحه
8.93فیصد

12

مجموع
12

هرات

شهر هرات

شهر هرات
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ادرسکن

56,193

161

56,193

161

مساحت ساحه
8.56فیصد
نفوس 6.41
فیصد

چشت شریف

25,428

68

25,428

68

قریهجات غیر
مسکونی73 :

انجیل

224,607

212

224,607

212

قریهجات
ویرانشده:
68

فرسی

28,252

87

28,252

87

قریههای
کوچک77 :

غوریان

90,201

75

90,201

75

گلران

106,983

224

106,983

224

گذره

135,187

190

135,187

190

کروخ

58,594

120

58,594

120

156

133,446

156

کشک کهنه

41,642

93

41,642

93

کوهسان

57,782

36

57,782

36

اوبی

75,175

139

75,175

139

پشتون
زرغون

90,817

174

90,817

174

شیندند

185,418,

333

185,418,

333

زنده جان

54,976

76

54,976

76

1,762,157

2144

1,762,157

2144

شهر شبرغان

148,329

77

148,329

77

آقچه

42,061

19

42,061

19

15

کشک (روبات 133,446
سنگی)

مجموع
13

جوزجان
مساحت ساحه

شهر
شبرغان
10
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1.73فیصد
نفوس 7.81
فیصد

درزاب

37,185

59

37,185

59

قریهجات غیر
مسکونی7 :

فیض آباد

33,969

55

33,969

55

قریهجات
ویرانشده:
77

خان آقا

30,927

44

30,927

44

قریههای
کوچک7 :

خمیاب

12,517

5

12,517

5

خواجه دوکوه

19,372

23

19,372

23

مینگجیک

31,492

34

31,492

34

مردیان

26,326

27

26,326

27

قرقین

19,878

3

19,878

3

قوش تپه

24,931

40

24,931

40

426,987

386

426,987

386

شهر کابل

1,925,548

0

1,925,548

0

بگرامی

68,287

37

68,287

37

نفوس 71.71
فیصد

چهارآسیاب

26,089

49

26,089

49

قریهجات غیر
مسکونی7 :

ده سبز

47,348

52

47,348

52

قریهجات
ویرانشده:
36

فرزه

15,139

16

15,139

16

قریههای
کوچک77 :

گلدره

14,245

29

14,245

29

مجموع
14

کابل
مساحت ساحه
 0.69فیصد

شهر کابل
14
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استالف

16,513

35

16,513

35

کلکان

18,192

21

18,192

21

خاک جبار

7,461

35

7,461

35

میربچه کوت

32,461

27

32,461

27

موسهی

18,351

39

18,351

39

پغمان

82,597

105

82,597

105

قره باغ

50,139

61

50,139

61

شکردره

57,644

95

57,644

95

سروبی

44,871

154

44,871

154

2,425,067

755

2,425,067

755

شهر کندهار

437,625

137

437,625

137

ارغنداب

53,205

43

53,205

43

نفوس 3.61
فیصد

ارغستان

****

****

****

****

قریهجات غیر
مسکونی46 :

دامان

27,680

118

27,680

118

قریهجات
ویران شده:
38

غورک

****

****

****

****

قریههای
کوچک3 :

خاکریز

15,074

69

15,074

69

میوند

58,254

156

58,254

156

ماروف

****

****

****

****

میاننشین

****

****

****

****

مجموع
15

کندهار
مساحت ساحه
8.40فیصد

شهر
کندهار
15
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نیش

****

****

****

****

پنجوایی

74,943

110

74,943

110

شیگه (ریگ)

****

****

****

****

شاهولی کوت

****

****

****

****

شوراوک

****

****

****

****

اسپین بولدک

149,853

203

149,853

203

ژیری

95,396

108

95,396

108

912,030

944

912,030

944

محمود 48,774

61

48,774

61

34,894

71

34,894

71

نفوس 7.71
فیصد

حصه
کوهستان

اول 46,906

69

46,906

69

قریهجات غیر
مسکونی7 :

حصه
کوهستان

دوم 42,344

44

42,344

44

قریهجات
ویرانشده6 :

کوهبند

19,600

42

19,600

42

قریههای
کوچک74 :

نجراب

92,533

159

92,533

159

تگاب

73,217

113

73,217

113

358,268

559

358,268

559

شهر خوست

160,214

155

160,214

155

علیشیر

47,650

64

47,650

64

مجموع
16

کاپیسا

شهر
محمودراقی

مساحت ساحه
0.29فیصد

شهر
راقی
6

اله سای

مجموع
17

خوست
مساحت
ساحه 0.65
فیصد

شهرخوست
12
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نفوس 7.81
فیصد

باک

27,675

32

27,675

32

قریهجات
غیرمسکونی:
3

گوربز

30,751

58

30,751

58

قریهجات
ویرانشده:
77

مندوزی
اسماعیلخیل

61,682

66

61,682

66

قریههای
کوچک6 :

جاجی میدان

23,197

75

23,197

75

موسی خیل

41,998

83

41,998

83

نادرشاه کوت

37,193

44

37,193

44

قلندر

11,406

22

11,406

22

صابری
(یعقوبی)

89,779

63

89,779

63

شمول

13,523

25

13,523

25

اسپیره

26,685

62

26,685

62

تنی

67,096

115

67,096

115

638,849

864

638,849

864

شهر اسدآباد

29,177

11

29,177

11

بار کنر

20,716

47

20,716

47

نفوس 7.81
فیصد

چپهدره

28,681

53

28,681

53

قریهجات غیر
مسکونی7 :

دنگم

15,509

39

15,509

39

قریهجات

دره پیچ

44,958

105

44,958

105

مجموع
18

کنر
مساحت ساحه
 0.75فیصد

شهر
اسدآباد
14
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ویرانشده:
77
غازی آباد

23,663

36

23,663

36

قریههای
کوچک8 :

خاص کنر

31,950

40

31,950

40

مره وره

17,316

32

17,316

32

ناری

32,510

46

32,510

46

نارنگ
بادیل

وا 27,937

67

27,937

67

نورگل

25,047

41

25,047

41

سرکانی

24,080

31

24,080

31

سواکی

28,905

62

28,905

62

شیگل
سلطان

وا 33,781

79

33,781

79

وتپور

28,778

74

28,778

74

413,008

763

413,008

763

شهر کندوز

247,450

171

247,450

171

علی آباد

38,522

58

38,522

58

نفوس 3.31
فیصد

چار دره

61,587

54

61,587

54

قریهجات غیر
مسکونی7 :

دشت ارچی

57,150

121

57,150

121

قریه جات
ویرانشده:
77

حضرت
امامصاحب

199,186

145

199,186

145

مجموع
19

کندز
مساحت
ساحه 1.24
فیصد

شهر کندوز
6
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خان آباد

114,743

143

114,743

143

قریههای
کوچک764 :

قلعه ذال

54,749

35

54,749

35

773,387

727

773,387

727

شهر مهترالم 112,856
بابا

158

112,856

158

علنگار

89,716

112

89,716

112

نفوس 7.81
فیصد

علیشنگ

68,153

138

68,153

138

قریهجات غیر
مسکونی7 :

دولتشاه

40,887

70

40,887

70

قریهجات
ویرانشده:
77

قرغائی

70,668

139

70,668

139

382,280

617

382,280

617

شهر پل علم

88,886

193

88,886

193

ازره

14,550

55

14,550

55

نفوس 7.61
فیصد

برکی برک

78,063

132

78,063

132

قریهجات غیر
مسکونی76 :

چرخ

40,492

60

40,492

60

قریهجات
ویرانشده:

خروار

26,607

53

26,607

53

مجموع
20

لغمان

شهر
مهترالم
بابا

مساحت ساحه
0.61فیصد

4

قریههای
کوچک7 :
21

لوگر
مساحت
ساحه 0.70
فیصد

مجموع
شهر
علم

پل
6
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73
خوشی

15,127

49

15,127

49

قریههای
کوچک76 :

دمحمآغه

58,979

110

58,979

110

322,704

652

322,704

652

49,851

80

49,851

80

اسله چخانسور 11,165

80

11,165

80

نفوس 1.71
فیصد

چار برجک

8,080

59

8,080

59

قریهجات غیر
مسکونی76 :

کنگ

13,514

59

13,514

59

قریهجات
ویرانشده:
736

خاشرود

35,381

59

35,381

59

117,991

337

117,991

337

شهر جاللآباد

205,423

0

205,423

0

آچین

95,468

156

95,468

156

نفوس 7.81
فیصد

باتی کوت

71,308

48

71,308

48

قریهجات غیر
مسکونی7 :

بهسود

118,934

71

118,934

71

قریهجات
ویران شده6 :

چپرهار

57,339

55

57,339

55

قریههای

دره نور

28,202

44

28,202

44

مجموع
22

نیمروز

شهر زرنج

مساحت ساحه
 6.50فیصد

4

قریههای
کوچک:
23

ننگرهار
مساحت ساحه
1.17فیصد

شهر زرنج

مجموع
شهر جالل
آباد
21
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کوچک37 :
دور بابه

13,479

42

13,479

42

ده باال

33,294

59

33,294

59

گشته

31,130

49

31,130

49

حصارک

28,376

95

28,376

95

کامه

52,527

64

52,527

64

خوگیانی

111,479

146

111,479

146

کوت

52,154

37

52,154

37

کزکنر

42,823

53

42,823

53

الل پور

18,997

20

18,997

20

مهمند دره

42,103

39

42,103

39

نزیان

16,328

32

16,328

32

پچیر وا اگم

40,141

57

40,141

57

رودک

63,357

49

63,357

49

شینوار

64,872

36

64,872

36

شیرزاد

63,232

110

63,232

110

سرخ رود

91,548

103

91,548

103

1,342,514

1365

1,342,514

1365

شهر پرون

11,508

22

11,508

22

برگی متال

18,398

23

18,398

23

نفوس 1.41
فیصد

دو آب

6,973

17

6,973

17

قریهجات غیر
مسکونی7 :

کامدیش

32,720

37

32,720

37

مجموع
24

نورستان
مساحت ساحه
1.42فیصد

شهر پرون
7
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قریهجات
ویرانشده7 :

مندول

11,875

49

11,875

49

قریههای
کوچک7 :

نورگرام

13,023

45

13,023

45

واگال

25,425

35

25,425

35

وامه

11,042

33

11,042

33

130,964

261

130,964

261

شهر گردیز

73,131

91

73,131

91

سمکنی

58,569

69

58,569

69

نفوس 7.71
فیصد

دند پتان

30,164

50

30,164

50

قریهجات
غیرمسکونی:
7

جاجی

61,404

65

61,404

65

قریهجات
ویرانشده:
74

جانی خیل

40,340

73

40,340

73

های
قریه
کوچک6 :

احمد خیل

45,923,

57

45,923,

57

رود احمد آباد

35,673

55

35,673

55

سید کرم

42,967

58

42,967

58

شواک

2,025

23

2,025

23

وزه جدران

38,011

67

38,011

67

زرمت

86,609

167

86,609

167

514,816

775

514,816

775

مجموع
25

پکتیا
مساحت ساحه
0.86فیصد

شهر
گردیز
10

مجموع
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26

پکتیکا
مساحت ساحه
 2.99فیصد

شهر شرن
18

شهر شرن

54,416

97

54,416

97

برمل

88,028

113

88,028

113

وا 50,203

100

50,203

100

46

42,495

46

64,275

114

85

نفوس 3.71
فیصد

دیله
خوشمند

قریه جات
غیر مسکونی:
6

گیان

42,495

قریهجات
ویران شده:
77

غورمل

64,275

114

قریههای
کوچک4 :

جانی خیل

35,251

85

35,251

متا خیل

19,758

54

19,758

54

نیکا

15,103

20

15,103

20

اومنا

25,690

42

25,690

42

سروبی

48,291

55

48,291

55

سر روضه

36,236

32

36,236

32

ترو

15,332

31

15,332

31

ارگون

89,718

95

89,718

95

وار مامی

30,135

77

30,135

77

وازخ وا

50,818

126

50,818

126

یحیا خیل

30,161

51

30,161

51

یوسف خیل

32,648

38

32,648

38

زرغون شهر

38,024

58

38,024

58

زیروک

43,190

21

43,190

21
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مجموع
27

809,327

1255

809,327

1255

شهر بازارک

15,593

53

15,593

53

عنابه

12,587

13

12,587

13

نفوس 1.71
فیصد

دره

20,360

60

20,360

60

قریهجات غیر
مسکونی7 :

حصه
خنچ

اول 26,722

67

26,722

67

قریهجات
ویران شده:

پریان

12,525

29

12,525

29

قریههای
کوچک47 :

روخه

10,102

31

10,102

31

شتل

11,300

25

11,300

25

109,189

278

109,189

278

شهر چاریکار

130,613

77

130,613

77

بگرام

75,423

107

75,423

107

نفوس 7.71
فیصد

غوربند

74,123

106

74,123

106

قریهجات غیر
مسکونی3 :

جبلالسراج

48,052

72

48,052

72

قریهجات
ویرانشده:
77

کوه صافی

13,627

62

13,627

62

قریههای
کوچک34 :

سیدخیل

33,334

48

33,334

48

پنجشیر

شهر
بازارک

مساحت
ساحه 0.58
فیصد

6

مجموع
28

پروان
مساحت ساحه
0.88فیصد

شهر
چاریکار
9
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سالنگ

21,171

87

21,171

87

شیخعلی

22,831

103

22,831

103

شنواری

39,057

85

39,057

85

سرخ پارسا

33,639

154

33,639

154

491,870

901

491,870

901

شهر عیبک

85,427

78

85,427

78

درهصوف
علیا

52,473

137

52,473

137

درهصوف
پایین

55,858

175

55,858

175

فیروز نخچیر

11,701

20

11,701

20

قریهجات غیر
مسکونی7 :

حضرتسلطان 36,690

65

36,690

65

قریهجات
ویرانشده:
76

خرم سرباغ

30,704

63

30,704

63

قریههای
کوچک78 :

روی دو آب

40,358

95

40,358

95

313,211

633

313,211

633

شهر سرپل

115,463

201

115,463

201

مساحت ساحه
 3.19فیصد

بلخاب

44,041

124

44,041

124

نفوس 7.61
فیصد

گوسفندی

39,721

57

39,721

57

قریهجات غیر
مسکونی7 :

کوهستانات

72,037

137

72,037

137

قریهجات

سنگ چارک

87,670

137

87,670

137

مجموع
29

شهر عیبک

سمنگان
مساحت ساحه
 2.06فیصد
نفوس
فیصد

6

7.6

مجموع

30
سرپل

شهر سرپل
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ویرانشده:
77
صیاد

47,336

79

47,336

79

قریههای
کوچک7 :

سوزمه قلعه

35,993

65

35,993

65

442,261

800

442,261

800

شهر تالقان

194,471

192

194,471

192

اشکمش

51,153

100

51,153

100

نفوس 3.41
فیصد

بهارک

40,902

70

40,902

70

قریهجات غیر
مسکونی7 :

بنگی

28,197

55

28,197

55

قریهجات
ویرانشده:
73

چال

24,596

56

24,596

56

قریههای
کوچک41 :

چهاب

64,151

62

64,151

62

دارقد

25,771

31

25,771

31

دشتی قلعه

35,347

34

35,347

34

فرخار

39,864

64

39,864

64

هازر سموچ

9,774

27

9,774

27

کلفگان

28,122

42

28,122

42

خواجه
بهاوالدین

26,280

24

26,280

24

خواجه غار

44,909

56

44,909

56

مجموع

31

تخار
مساحت ساحه
1.91فیصد

شهر تالقان
16
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نمک آب

11,563

22

11,563

22

رستاق

132,315

173

132,315

173

ورسج

33,506

90

33,506

90

ینگی قلعه

39,398

54

39,398

54

830,319

1152

830,319

1152

146

109,712

146

چوره

73,759

100

73,759

100

نفوس 7.61
فیصد

دهراوود

50,718

95

50,718

95

قریهجات غیر
مسکونی 103

خاص
اروزگان

37,888

87

37,888

87

قریهجات
ویرانشده6 :

شاهدی حساس 48,512

78

48,512

78

320,589

506

320,589

506

شهر
میدانشهر

35,008

64

35,008

64

چک وردک

83,376

199

83,376

199

نفوس 7.31
فیصد

ده میرداد

28,865

115

28,865

115

قریهجات غیر
مسکونی

حصۀ
بهسود

اول 25,079

282

25,079

282

قریهجات
ویرانشده:
77

جغتو

46,667

105

46,667

105

مجموع
32

ارزگان

شهر
ترینکوت

مساحت ساحه
1.76فیصد

شهر ترینکوت 109,712
4

مجموع
33

وردک
مساحت
ساحه 1.59
فیصد

شهر
میدانشهر
8
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جلریز

44,873

124

44,873

124

قریههای
کوچک76 :

مرکز بهسود

94,328

773

94,328

773

نرخ

56,354

137

56,354

137

سید آباد

114,793

166

114,793

166

529,343

1965

529,343

1965

شهر قالت

36,560

91

36,560

91

ارغنداب

****

****

****

****

نفوس 7.71
فیصد

اتغر

13,973

47

13,973

47

قریهجات غیر
مسکونی63 :

ده چوپان

****

****

****

****

قریهجات
ویرانشده:
76

کاکر

****

****

****

****

میزان

21,162

99

21,162

99

شاه جوی

71,348

220

71,348

220

شمل ذائی

33,351

247

33,351

247

شینکی

28,344

116

28,344

116

ترنک جلدک

19,017

157

19,017

157

نوبهار

21,144

92

21,144

92

مجموع

244,899

1069

244,899

1069

364

37,769 23,565,200 37,769 23,565,200

مجموع
34

زابل
مساحت
ساحه 2.68
فیصد

مجموع

شهر قالت
10

معلومات
 CSOموجود
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نیست

لیست شاروالیها
و شاروالی

والیت
تعداد
شاروالیها
در والیت/
تعداد
مجموعی=
753

بدخشان ( )5شهر فیض آباد

سال مصارف عادی مصارف
عواید
تعداد تعداد
تعداد تعداد
به انکشافی 7384
نواحی مأمورین اجیران مجموعی  7384به افغانی 7384
به افغانی
افغانی
کارمندان
در سال در
 7384سال
7384

22

28

50

34,435,776

4,479,934

29,955,842

دریم (شاروالی
جدید)

3

3

6

1,171,000

365,744

805,256

جرم

4

4

8

2,442,000

423,404

2,018,596

بهارک

4

4

8

1,685,000

469,664

1,215,336

کشم

5

12

17

3,410,000

1,082,068

2,327,932

12

22

34

7,820,131

1,798,212

3,909,000

باالمرغاب

3

5

8

2,686,000

885,252

1,150,000

قادس

2

2

4

587,000

195,856

228,250

غورماچ

2

2

4

1,551,392

362,060

550,000

بغالن ( )71شهر پلخمری

3

42

58

100

87,810,659

63,800,000 14,380,076

بغالن مرکزی

1

بادغیس ( )6شهر قلعه نو

11

4

14

28

42

12,525,000

3,690,392

6,780,000

بغالن صنعتی

4

6

10

1,995,568

501,516

690000

خنجان

2

2

4

826,000

219,152

606,848

نهرین

7

8

15

2,885,962

1,183,128

1,659,000

دوشی

3

3

6

781,520

327,736

440,000
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ده صالح

3

2

5

1,424,160

490,354

578,000

دهنه غوری

4

2

6

3,827,495

464,836

3,362,659

بورکه

5

2

7

1,640,000

484,500

1,100,000

3

3

6

1,569,400

570,892

862,000

123

173

296

494,242,080 19,501,248 513,743,328

خوست
فرنگ
بلخ ()7

بامیان ()6

شهر
مزارشریف

و
10

بلخ

9

11

20

2,470,600

987,808

1,310,000

دولت آباد

4

5

9

2,178,855

459,240

1,719,615

شولگره

7

8

15

6,085,000

1,320,780

274,000

خلم

9

15

24

2,945,429

1,061,211

1,884,218

شهر بامیان

9

9

18

2,955,844 203,825,500

112,209,025

پنجاب

2

1

3

2,050,000

254,488

350,000

کامرد

1

1

2

420,000

153,324

180,000

یکاولنگ

2

1

3

1,900,000

263,488

400,000

دایکندی( )7شهر نیلی

4

6

10

47,300,000

1,175,536

45,740,000

فراه ()7

شهر فراه

3

30

74

104

31,962,128

7,716,852

18,300,000

فاریاب ()8

شهر میمنه

1

22

50

72

26,957,481

6,524,820

17,400,000

دولت آباد

3

3

6

3,169,237

446,824

2,500,000

شیرین تگاب

3

4

7

1,505,264

613,688

699,000

قیصار

4

9

13

3,692,400

976,380

2,541,000

اندخوی

11

24

35

8,230,000

1,960,308

6,254,000

خواجه
سبزپوش

4

5

9

6,569,477

482,258

3,050,000

بلچراغ

2

2

4
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المار
غزنی()3

غور ()7

شهر غزنی

4

5

9

2,539,777

45

77

122

91,800,000 13,196,552 195,535,852

جاغوری

3

3

6

1,200,300

292,572

907,728

مقر

2

4

6

1,894,000

310,232

1,583,768

چغچران

9

12

21

40,440,310

3,475,412

32,050,000

125

493

618

47,250,000 82,764,976 190,843,456

هرات ( )76شهر هرات

10

شیندند

7

16

23

4,120,000

1,830,056

1,500,000

زندهجان

2

1

3

259,673

109,716

120,000

تورغندی

2

4

6

769,078

302,904

400,000

پشتونزرغون

2

1

3

212,704

133,016

790,00

اوبه

4

6

10

1,450,000

674,060

700,000

انجیل

5

8

13

4,611,255

1,521,488

2,200,000

گذره

2

4

6

18,593,151

722,372

900,000

کرخ

1

1

2

96,512

77,228

50,000

غوریان

3

7

10

1,410,743

586,048

630,000

فرسی

1

1

2

85,316

78,228

40,000

کشک کهنه

1

1

2

114,827

77,228

28,000

1

1

2

173,594

81,228

900,00

گلران

1

2

3

281,274

112,624

150,000

کهسان

5

13

18

5,296,692

1,155,269

1,500,000

ادرسکن

2

1

3

120,028

109,588

110,000

چشت شریف

2

1

3

181,159

111,716

60,000

46

109

155

151,700,000 16,980,745 168,696,995

روبات
(کشک)

هلمند ()3

2

419,524

615,000

سنگی

شهر لشکرگاه

4
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ناوه بارکزی

جوزجان
()7

کابل ()6

کندهار ()6

کاپیساه ()4

3

2

5

429,200

192,468

236,732

نهر سراج

2

9

22

31

26,829,027

3,586,844

23,242,183

شهر شبرغان

3

33

75

108

17,458,051

70,59,124

9,600,000

آقچه

1

9

24

33

8,167,076

1,672,856

6,494,220

خواجه دو کوه

3

2

5

518,000

232,792

250,000

منگجیک
(شاروالی
جدید)

1

1

2

258,000

117,347

140,000

درزاب

3

2

5

883,350

298,536

485,000

شهر کابل

18

میربچه کوت

2

4

6

1,607,679

324,440

850,000

قره باغ

6

4

10

2,786,149

365,216

494,000

سروبی

2

2

4

400,000

176,204

223,796

103

485

588

93,012,880 30,864,564 221,637,377

شهر کندهار

10

خاکریز

5

8

13

1,000,000

450,776

519,000

ارغنداب

5

8

13

1,000,000

450,776

519,000

میوند

5

8

13

1,000,000

450,776

519,000

ژیری

5

8

13

11,490,000

604,660

5,820,000

پنجوایی

5

9

14

1,100,000

484,172

600,000

بولدک

8

22

30

10,550,000

2,326,196

5,060,000

شهر کاپیساه 1
(محمود راقی)

14

14

28

1,728,516 108,468,000

تگاب

3

2

5

3

2

5

حصۀ
کوهستان

اول
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نجراب
حصۀ
کوهستان

دوم

السای
خوست ( )3شهر خوست

3

2

2

4

3

2

5

476,000

206,560

220,000

3

2

5

495,000

201,200

250,000

35

61

96

143,600,000 12,664,236 210,050,000

دوه منده شمول

3

3

6

8,065,000

224,156

5,000,000

صبری(یعقوبی)

5

2

7

1,074,366

258,056

816,310

کنر ()7

شهر اسدآباد

1

14

17

31

7,091,800

2,850,824

4,226,000

کندز ()6

شهر کندز

5

39

83

122

66,703,682

36,700,000 19,357,488

5

4

9

30,786,000

1,727,292

29,058,708

14

20

34

11,197,000

3,680,720

5,050,000

دشت ارچی

6

10

16

4,901,584

1,507,916

2,430,000

علیآباد

3

3

6

876,610

288,668

587,942

قلعه زال

4

3

7

1,431,210

253,484

907,726

حضرت
امامصاحب

15

16

31

7,885,108

2,149,824

5,735,284

20

30

50

42,224,029

7,730,356

14,450,000

علیشینگ

3

2

5

6,016,598

268,880

5,747,718

علینگار

3

2

5

2,523,000

311,080

2,211,920

قرغهیی

4

4

8

22,650,695

515,044

22,135,651

پل علم

19

32

51

70,910,000

27,300,000 15,176,236

چهاردره
(شاروالی
جدید)
خانآباد

لغمان ()6

لوگر ()5

شهر مهترالم

1

2

دمحمآغه

2

1

3

640,000

157,964

48,236

برکی برک

2

1

3

500,000

157,964

162,036
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وردک ()7

ننگرهار
()6

نیمروز()7

چرخ

2

1

3

500,000

157,964

342,036

خوشی

1

1

2

400,000

103,696

286,304

شهر میدانشهر

23

26

49

85,483,007

47,185,653 38,224,580

سیدآباد

1

2

3

3,473,560

130

275

405

433,586,468 39,397,056 472,986,924

جاللآباد

9

چپرهار

3

1

4

405,000

182,250

222,750

سرخرود

3

1

4

461,116

207,858

253,258

غنیخیل

7

4

11

1,650,000

779,180

870,820

کامه

3

2

5

1,096,551

415,764

680,787

بتی کوت

3

3

6

1,367,236

479,644

887,592

خوگیانی

5

4

9

1,226,757

453,168

773,589

تورخم

15

17

32

11,307,000

2,862,008

8,444,992

رودت

3

1

4

481,166

216,524

264,641

شهر زرنج

14

43

57

15,166,170

5,371,320

6,950,000

خاشرود

5

4

9

6,000,000

860,988

2,570,000

6

4

10

3,790,000

574,708

2,350,000

17

55

72

9,293,848 171,380,684

نورستان( )7شهر پرون
پکتیا ()7

148,204

3,325,356

شهر گردیز

3

162,086,836

سیدکرم
(شاروالی
جدید)

2

1

3

278,312

124,312

154,000

زرمت

3

7

10

25,500,00

905,452

1,644,548

حمکنی

2

2

4

2,890,000

296,740

2,593,260

1

1

2

222,000

94,630

127,370

آریوب
(شاروالی

جاجی
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جدید)
پکتیکا ()3

شهر شرن

13

15

18

57,467,524

2,673,624

54,793,900

اورگون

4

3

7

3,186,440

990,696

2,195,744

سروبی
(شاروالی
جدید)

2

1

3

427,627

184,440

235,000

10

13

23

4,106,968

1,843,720

2,263,248

4

5

9

3,323,220

539,900

1,000,000

19

40

59

16,476,481

6,528,512

7,000,000

غوربند(سیاه
گرد)

7

9

16

2,360,000

769,440

1,590,560

بگرام

4

3

7

1,398,379

289,480

1,108,899

24

46

70

73,774,052

4,461,964

74,130,000

حضرتسلطان

2

2

4

670,729

189,460

320,000

درهصوف پایین

4

6

10

772,399

385,104

330,000

22

28

50

4,362,788 353,893,142

پنجشیر ( )7شهر بازارک
پروان ()6

جبل السراج
شهر چاریکار

سمنگان
()3

سرپل ()7

تخار()77

شهر ایبک

شهر سرپل

4

2

3

276,350,000

سوزمه قلعه

6

2

8

2,648,000

624,132

665,000

سنگچارک

7

7

14

9,390,000

1,347,172

8,042,828

بلخاب

5

3

8

1,755,000

599,720

970,000

گوسفندی

6

2

8

2,990,000

663,332

1,830,000

35

71

106

30,816,667

19,738,927 11,077,740

شهر تالقان

4

چاه آب

7

16

23

3,478,250

1,588,484

1,886,000

روستاق

8

9

17

70,520,278

1,901,684

5,618,594

فرخار

2

2

4

607,636

274,900

332,734

کلفگان(

1

1

2

171,000

72,672

98,328
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شاروالی جدید)
ینگی قلعه

6

12

18

3,425,752

1,410,336

2,015,416

اشکمش

5

4

9

2,603,658

594,644

2,009,014

خواجه
بهاءالدین

7

10

17

2,497,000

1,173,304

1,493,000

خواجه غار

6

9

15

4,004,500

1,082,326

2,921,264

دشت قلعه

6

9

15

4,119,692

1,539,642

2,580,050

درقد

4

7

11

12,775,000

526,204

751,296

بنگی

7

7

14

1,377,000

618564

758,436

7

13

20

8,348,500

1,546,008

4,500,000

14

10

24

12,983,000

3,599,644

9,383,356

ارزگان ( )7شهر ترینکوت
زابل()7

شهر قالت

تعداد نواحی
تعداد نواحی

شاروالیهایی که دارای نواحی به تعداد شاروالیهایی که
دارای نواحی به ارقام
تعداد ذکر شدهاند
ذکر شدهاند

1

بغالن مرکزی ،شهر میمنه ،آقچه ،شهر 4
محمود راقی(کاپیسا) ،اسدآباد ،خانآباد

2

شهر مهترالم ،شهر غزنی ،شهر ایبک6 ،
نهرسراج

3

شهر پلخمری ،شهر شبرغان ،شهر 4
فراه ،شهر گردیز ،شهر خوست ،شهر
سرپل

4

لشکرگاه ،قلعه نو ،شهر چاریکار ،شهر 6
تالقان

5

7

شهر کندز
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7

9

جالل آباد

10

شهر کندهار ،شهر هرات ،شهر 3
مزارشریف

11

شهر فیض آباد

7

18

شهر کابل

7

هیچ

بقیه شاروالیها

روند کار گروهی
حکم مقام عالی ریاست جمهوری
حکم رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تدوین و تدقیق پالیسی ادارات محلی افغانستان
به تأسی از احکام مواد شماره « »736و « »736قانون اساسی و مصوبۀ شماره « »46تاریخ
 7386/77/76شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان ،به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین
نهادهای محلی و تنظیم پالیسی واحد اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی و سیستم تشکیالتی واحدهای اداری،
کمیتههای زیر را منظور مینمایم:
 -7کمیته تدوین پالیسی ادارات محلی افغانستان:






معین پالیسی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به حیث رئیس؛
معینان وزارتهای امور داخله ،مالیه ،عدلیه ،اقتصاد ،احیاء و انکشاف دهات ،انکشاف
شهری ،فواید عامه ،مخابرات ،زراعت و آبیاری ،مبارزه با مواد مخدر ،صحت عامه،
معادن ،کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین و امور زنان به حیث اعضا؛
معاونین کمیسیون مستقل انتخابات ،ادارۀ مرکزی جیودیزی و کارتوگرافی ،ادارۀ مستقل
مبارزه با ارتشا و فساد اداری ،ریاست عمومی احصائیه مرکزی و شاروالی کابل به حیث
اعضا؛
نمایندۀ با صالحیت ریاست عمومی ادارۀ امور و داراالنشای شورای وزیران به حیث عضو؛
رئیس داراالنشای کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به حیث عضو.

 -7کمیتۀ تدقیق و تنظیم پالیسی ادارات محلی افغانستان:
 معاون دوم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان به حیث رئیس؛
 وزراء ،رؤسای ریاستهای مستقل و رؤسای کمیسیونها به حیث اعضا.
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کمیتههای فوق موظفند تا آخر ماه میزان سال  7386پالیسی ادارات محلی افغانستان را ،با در
نظرداشت شاخصهای عمده حاکمیت محلی ،بهطور همهجانبه تدوین و تدقیق نموده ،برای تصویب به
مجلس عالی شورای وزیران ارائه نمایند.
 -3کنترول از چگونگی تحقق این حکم ،به عهده ادارۀ مستقل ارگانهای محلی میباشد.
 -4با صدرو این حکم  ،حکم شماره « »855مورخ  7386/7/77ملغی میباشد.
حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
معیارهای بورد مشترک نظارت و انسجام
معیارهای حکومتداری ،حاکمیت قانون و حقوق بشر
معیارها
 7.7الف :حکومتداری محلی
 7.7الف :7.تا ختم سال  71( 7388مارچ  ،)7171دولت ،پالیسی ادارات محلی را تدوین و قوانینی
را که متضمن عملی ساختن این پالیسی باشد ،تنفیذ خواهد نمود.
دولت پالیسی و چارچوب حقوقی و قانونی حکومتداری محلی را تهیه ،قطعی و آن را تطبیق
میسازد .این امر از طریق گفتوگوی ملی در مورد حکومتداری محلی و با حمایۀ تخنیکی جامعۀ
جهانی انجام میگردد.
حکومت قوانین ،طرزالعملها ،وظایف ،روابط داخلی ،تخصیص منابع برای نهادهای حکومت محلی
(والیات ،ولسوالیها ،شاروالیها و قریهها) و روابط آنها با حکومت مرکزی را با تطبیق قانون باالی
حکومتداری محلی و شاروالیها واضح میسازد.
دولت قوانین تشکیل شوراهای ولسوالی ،شاروالی و قریه ،صالحیتها ،مسئولیتها و میکانیزم
مالیشان را تصویب خواهد کرد.
 7.7 .7الف :7.تا پایان سال  71( 7386مارچ  ،)7177پالنهای والیتی و بودجوی که ارتباط
اساسی با پالنگذاری و بودجۀ ملی دارد ،در همۀ والیات مطرح خواهد شد .روند برنامهریزی و
بودجهسازی والیتی از طریق انکشاف پالیسی حکومتداری محلی نهادینه خواهد گردید.
(7.7الف :)3.در پایان سال  71( 7386مارچ  ،)7177دولت ظرفیتهای نهادی و اداری
والیات ،ولسوالیها و ادارات شاروالیها را برای تنظیم عرضۀ خدمات ابتدایی از طریق اصالح
ساختارهای نهادی ،رهنمایی شیوههای اداره ،انکشاف مهارتهای الزم و دانش کارکنان و
عرضۀ بهتر خدمات عامه ،ارتقا خواهد داد.
تا جدی سال ( 7367آخر  ،)7173یک پالیسی آموزشی برای تمام کارمندان ادارات محلی تهیه و
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تطبیق خواهد شد .همچنین ،تدابیری اتخاذ خواهد شد ،که به موجب آن ،هر یک از کارمندان بعد
از هر دو سال ،یک بار آموزشهای کاری ،عمومی و الزم را در بخش اداره (ادارۀ مستقل
ارگانهای محلی) فرا گیرند.
( 737الف )4.دولت انتخابات شوراهای ولسوالی ها ،قریهها و شاروالیها را تا پایان سال 7388
سری و مستقیم برای هر سه سال برگزار
( 71مارچ  )7171از طریق انتخابات آزاد ،عمومیّ ،
خواهد کرد .شاروالها از طریق انتخابات آزاد ،عمومی ،سری و مستقیم انتخاب خواهند شد.
دولت ظرفیت نمایندگان حکومتداری محلی را در راستای ایفای نقش ها و انجام مسئولیتهای شان در
برابر شهروندانی که به آنان رای دادهاند ،ارتقا خواهد بخشید.
دولت ظرفیت شوراهای والیتی را باال برده و اشتراک و تبادل معلومات بین شوراهای والیتی را
حمایت خواهد کرد.
دولت بین شوراهای والیتی و ادارات اجرایی در سطح والیت توسط قانون ارتباط برقرار خواهد
کرد.
دولت ظرفیت ادارات محلی را در راستای حل و فصل عادالنۀ منازعات ارتقا خواهد بخشید.
(7.7الف :)7.تا ماه جدی ( 7386ختم  ،)7171اشتراک زنان در تمام نهادهای ادارات محلی
افغانستان به شمول ادارات انتخابی و انتصابی و همچنین خدمات ملکی با تخصیص فیصدی خاصی
از کرسیها ،به وسیلۀ تنفیذ قانون تبعیض مثبت ،تقویت خواهد گردید .میکانیزمهای معین برای جامعۀ
مدنی ،به شمول اشتراک زنان و جوانان برای سهمگیری فعال در حکومتداری محلی( ،قریه،
ولسوالی ،شاروالی و والیت) فراهم خواهد شد.
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تقسیم اوقات جلسات گروه های کاری برای ماه های جون و جوالی
(مجموعاً 26 :روز)
تاریخ

روز

گروه کاری

77
جون

شنبه

گروه کاری در موافقت روی اهداف پالیسی،
جریان پالیسی ،تعریف معیارات
زمینۀ
و حوزۀ پالیسی برای برآورد و
حکومتداری
ارزیابی گزینههای پالیسی
وتوافق روی الیحه وظایف گروه
کاری حکومتداری

سه شنبه

کاری توافق نمودن روی اهداف
گروه
تعریف
پالیسی،
سهمگیری جامعۀ مشترک
ارزیابی
برای
معیارات
مدنی،
گزینههای پالیسی ،تعیین حوزه،
جوانان و زنان در
معرفی جدول موضوعات پالیسی
حکومتداری
و الیحه وظایف

شنبه

گروه کاری در ارائه یک پریزینتیشن درزمینۀ
تحلیل چارچوب فعلی ادارات
زمینۀ
محلی توسط ادارۀ مستقل
حکومتداری
ارگانهای محلی  .بحث روی
این موضوع

76
جوزا

76
جون
78
جوزا

78
جون
8
سرطان

ارائۀ نظریات ادارۀ
آسیا فوندیشن درزمینۀ
تلفیق یا سنتز تحقیقات
و مشاروه با مردم

آجندای جلسه

پریزنتیشن در مورد
گروه کاری در ارائۀ
ملی
انکشاف
ادارات استراتیژی
زمینۀ
افغانستان به مثابۀ سنگ تهداب
شاروالیها
پالیسی ادارات محلی ،توسط
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی.
بحث روی این موضوع
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76
جون

یک شنبه

6
سرطان

گروه کاری در ارائۀ پریزنتیشن در مورد
مشکالت و معضالت فعلی
زمینۀ
ترتیبات حکومتداری در سطح
حکومتداری
محلی .بحث روی این موضوع
گروه کاری در ارائۀ پریزینتیشن در مورد
ادارات راههای بیرونرفت از مشکالت
زمینۀ
فعلی و سروسامان دادن ترتیبات
شاروالیها
فعلی حکومتداری در سطح
محلی
بخث روی این موضوع

کاری
چهارشنبه گروه
7
سهمگیری جامعۀ
جوالی
مدنی ،جوانان و
77
زنان در امور
سرطان
حکومتداری

سهمگیری جامعۀ مدنی در امور سهمگیری جامعۀ مدنی
حکومتداری .رابطه و پیوند در امور حکومتداری
بین ساختار حکومتداری رسمی
مرتبطسازی
و غیر رسمی
حکومتداری
غیررسمی و رسمی با
یکدیگر
سکتور
سهمگیری بخش خصوصی در سهمگیری
در
خصوصی
ادارات محلی و شاروالیها
حکومتداری محلی و
نقش ادارات محلی و شهری در
شاروالیها
توسعۀ اقتصاد محلی
نقش ادارات محلی و
شاروالیها در انکشاف
اقتصاد محلی

3
جوالی
73
سرطان

پنجشنبه

وظایف،
گروه کاری در تعریف شاروالی به شمول نقشها،
و
اصلی اختیارات
وظایف
امور شاروالیها مأموریت،
صالحیتها و روابط
واختیاری آن؛
سازمانی بین شاروالی
معیارات وآئیننامهها برای ایجاد
با دیگر ادارات محلی،
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شاروالیهای جدید به شمول و روابط آنها با ادارات
روندها وتصویب صالحیتها مرکز؛
ومیکانیزمهای مربوطه؛
ترتیبات ادارۀ منابع و
معیارات وآئیننامههای مربوط مدیریت اداری
جهت دستهبندی شاروالیها بر
اساس وظایف اساسی و اختیاری
یک
هر
جهت
آنها
ازدستهبندیهای مربوط؛
ارزیابی استمرار زیستپذیری و
حفظ شاروالیها و نیز زمینهها و
وضعیت
الغاء
روندهای
شاروالیها؛
تشکیل و پرسونل:
مدل تشکیالتی برای هر یک از
طبقهبندیهای شاروالیها ،همراه
با رهنمودهایی در زمینۀ اتخاذ
مدلهای مناسب با شرایط محل؛
معیارات و رهنمودهای الزم
جهت انتقال از یک مدل به مدل
دیگر؛
پرسونل اصلی و اختیاری برای
هر یک از دستهبندیها و نیز
معیارات مشترک ،شرایط و
وضعیت برای آن پرسونل؛
آئیننامههای انتقال پرسونل که
اجازۀ استخدام و ابقای کارمندان
کارفهم بر اساس اجراآت خوب،
لیاقت مسلکی و تجربه و عدالت
جنسیتی ،عدم هر نوع تبعیض
بر اساس مذهب ،لسان و قومیت؛
مصونیت استخدام و نگهداری
پرسونل ادارات شاروالیها و
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ضمانت معاشات و مزایای آنان؛
اصول اخالقی برای کارمندان
ادارات شاروالی به شمول پاداش
و مجازات و نیز احکام حوزۀ
سهمگیری در تطبیق؛
حمایت از جانب دیگر دوایر
دولتی در انکشاف ظرفیتهای
اداری ،تخنیکی و مدیریتی و نیز
ایجاد ساختارهای پاسخده ،شفاف
و حسابده در شاروالیها؛
ارائۀ فرصتهای آموزشی
کافی ،مسائل پاداش و جنبههای
شخصیت کاری کارمندان
ادارات شاروالیها به شمول
نقشها و مسئولیتهای دیگر دوایر
دولتی؛
تطبیق اصالحات ادارۀ عامه
در ادارات شاروالیها:
اصالحات ادارۀ عامۀ محلی،
ارتقای ظرفیت ،کارگماری
تعیینات بر اساس اصول
شایستهساالری ،سیستمها و
روندها ،اندازهگیری کارایی،
مبارزه با فساد ،اخالق و رعایت
ارزشهای اخالقی ،حق دسترسی
عامۀ مردم به معلومات،
میکانیزم رسیدگی به شکایات
عامۀ مردم ،تسهیالت و امکانات
دفتری و اداری ،تجهیزات و
تسهیالت
آنها،
نگهداری
مخابراتی و ارتباطی و
معیارهای
استراتیژی آن،
خدمات عامه ،کسب آگاهی در
ابعاد مختلف مربوط به مشتریان
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و مصرفکنندگان و ایجاد
نگرش مشتریگرایی در خدمات
عامه ،تفتیش مؤثریت عملکرد.

4
جوالی

یک
شنبه

74
سرطان

ترتیبات
روی
گروه کاری در بحث
حکومتداری داری در سطح
زمینۀ
وظایف،
(نقشها،
والیت
حکومتداری
اختیارات و صالحیتها و روابط
سازمانی بین ادارات والیت با
دیگر ادارات محلی  /روابط آنها
با ادارات مرکزی)؛ روابط
مبتنی بر جوابدهی ،ترتیبات
ادارۀ منابع و مدیریت اداری
درسطح والیت.

وظایف،
نقشها،
و
اختیارات
صالحیتها و روابط
سازمانی بین ادارات
والیت با دیگر ادارات
محلی و روابط آنها با
ادارات مرکز؛ ادارۀ
و مدیریت
منابع
اداری والیت .

جلسۀ معارفه از طرف صبح

بحث روی نقشها ومسئولیتهای
حکومتداری والیت
بعد از ظهر
6
جوالی
76
سرطان

دوشنبه

گروه کاری در ادامۀ بحث روی ترتیبات
حکومتداری درسطح والیت)؛
زمینۀ
حکومتداری
بحث روی روابط مبتنی بر
جوابدهی ،ترتیبات ادارۀ منابع
و مدیریت اداری در سطح
والیت
از طرف صبح
منابع و امور مالی در ادارات
والیت
از طرف بعد از ظهر
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8
جوالی
78
سرطان

ترتیبات
روی
پنج شنبه گروه کاری در بحث
حکومتداری در سطح ولسوالی
زمینۀ
(نقشها ،وظایف ،اختیارات و
حکومتداری
صالحیتها و روابط سازمانی
بین ادارات والیت با دیگر
ادارات محلی  /روابط آنها با
ادارات مرکزی)

وظایف،
نقشها،
و
اختیارات
صالحیتها و روابط
سازمانی بین ادارات
والیت با دیگر ادارات
محلی ،و روابط آنها با
ادارات مرکز؛

روابط مبتنی بر جوابدهی ،ترتیبات ادارۀ منابع
ترتیبات ادارۀ منابع و مدیریت ومدیریت اداری در
سطح والیت؛
اداری درسطح ولسوالی؛
جلسۀ معارفه از طرف صبح
بحث روی روابط مبتنی بر
جوابدهی ،ترتیبات ادارۀ منابع
و مدیریت اداری در سطح
والیت
از طرف صبح
بحث روی روابط مبتنی بر
جوابدهی ،ترتیبات ادارۀ منابع
و مدیریت اداری در سطح
والیت
در جلسۀ بعد از ظهر

71
جوالی
71
سرطان

پنج شنبه گروه
درزمینۀ
شاروالی

وظایف،
نقشها،
و
اختیارات
صالحیتها و روابط
سازمانی بین ادارات
شاروالی با دیگر
ادارات محلی ،روابط
آنها با ادارات مرکز،

کاری منابع مالی
ادارات
میزان صالحیت مالی ادارات
شاروالیها ،همراه با تعریفی
روشن از منابع و چشمههای
عایداتی ،در ارتباط با وظایف
اساسی و اختیاری این ادرات،
تنظیم مناسب مالیاتهای محلی به
شمول مالیات بر اراضی ،به ترتیبات
مثابۀ منابع عایداتی ادارات
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مدیریت اداری

شاروالی ها؛
زمینهها و روندهای وجوه مالی
برای ادارات شاروالیها ،به
شمول در نظرداشت اولویتهای
محلی همراه با تخصیصات
مشخص محدود به ایجاد انگیزه
در تطبیق پالیسیهای ملی؛
تلفیق تفویض اجراآت ادارات
عالی دولتی و منابع الزم برای
انجام چنان وظایف؛
استحصال هزینۀ خدمات عامه
ارائهشده ،به شمول میزان
به
دادهشده
صالحیتهای
شاروالیها جهت وضع مالیات و
تعرفهها؛
مسئولیتهای
و
نقشها
شاروالیها در جمعآوری مالیات
و سهمهای متناظر آنان از
مالیات/تعرفههای ملی؛
دسترسی شاروالیها به منابع
مالی بیرونی به شکل قرضهها و
کمکهای مالی
بهبود و تقویت عواید شاروالی و
استفاده درست از آنها؛
مشخصسازی
شاروالیها؛

اساس

مالیۀ

اطمینان از برخورداری از
مزایای کافی برای تقویت
جمعآوری عواید شاروالی؛
ایجاد یک میکانیزم حسابده
برای ادارۀ عواید؛
تعیین

میزان
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اداری و مطالبۀ
استفادهکنندگان؛

بهاء

از

تقویت و اشاعۀ استفاده از
تکنالوژی معلوماتی جهت تسریع
و کمک به ایجاد شفافیت هرچه
بیشتر؛
طرح و ایجاد قوانین الزم جهت
اطمینان از استفادۀ برابر و
عادالنه از عواید در تمام
بخشهای شاروالیها و ایجاد
میکانیزم پیگیری مصارف؛

73
جوالی
73
سرطان

شنبه

شوراهای
نقش
انکشافی محلی و دیگر
شوراهایی که درسطح
ادارۀ قریه توسط
مختلف
وزارتهای
ایجاد گردیده اند.

کاری آغاز بحث از ترتیبات
گروه
حکومتداری در سطح قریه
حکومتداری
(نقش ها ،وظایف ،اختیارات و
محلی
صالحیتها و روابط سازمانی
بین ادارات سطح قریه با دیگر
کاری ادارات محلی و روابط آنها با
گروه
سهمگیری جامعۀ ادارت مرکز)
مدنی
روابط بر اساس جوابدهی،
وظایف،
نقشها،
ترتیبات ادارۀ منابع و مدیریت
اختیارات و صالحیت
اداری درسطح قریه
بین
ها و روابط
االرگانی ادارات قریه
جلسۀ معارفه ازطرف صبح
با دیگر ادارات محلی،
بحث روی نقش ها ومسئولیت و روابط آنها با ادارات
های ادارات سطح قریه درجلسۀ مرکز
صبح
ترتیبات ادارۀ منابع و
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76
جوالی

دوشنبه

76
سرطان

ترتیبات مدیریت اداری
روی
کاری بحث
گروه
حکومتداری درسطح قریه در سطح و قریه
حکومتداری
جلسۀ بعد ازظهر؛
محلی

در

روابط بر اساس جوابدهی،
ترتیبات ادارۀ منابع و مدیریت
اداری در سطح قریه در جلسۀ
صبح
بحث روی منابع و امور مالی
در ادارات سطح قریه در جلسۀ
بعد از ظهر

77
جوالی

سه شنبه

کاری تلفیق و سنتز پیشنهادات گروپی
گروه
در زمینۀ ادرارات سطح والیت،
حکومتداری
ولسوالی و قریه
محلی

شنبه

کاری دموکراسی نمایندگی:
گروه
ادارات شاروالی
واضح ساختن نقش شوراهای
میکانیزم
طرح
شاروالی.
و
مسئولیتها
اختیارات،
میکانیزم مالی شوراهای و
شاروالی

77
سرطان

76
جوالی
76
سرطان

وظایف،
نقشها،
اختیارات و صالحیت
بین
ها و روابط
ادارات
االرگانی
شاورالی با دیگر
ادارات محلی ،و
روابط آنها با ادارات
مرکز

طرح میکانیزمهایی برای تقویت
ظرفیت شوراهای شاروالی،
ترتیبات ادارۀ منابع و
حمایت از شریکسازی دانش و
مدیریت اداری
تبادلۀ معلومات ودانش در میان
شوراهای شاروالی .تعیین
میکانزمهایی برای تقویت
شوراهای شاروالی و قادرساختن
آنان برای ایفای نقشها و
وظایفی که در برابر مردم
دارند .واضحساختن اندازه و
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سایز نمایندگی ،فهرست -
جلسات ،طرزالسلوک ،انجام
تصامیم،
اعتبار
وظایف،
حسابدهی،
صالحیت،
مصئوینت ،تبعیت قضایی،
تخصیص منابع به شوراهای
شاروالی .واضحساختن روابط
این نهادهای انتخابی با بخش
اجرایی .طرح طرزالسلوک
اخالقی برای سیاستمداران محلی
و داراییها و شرایط پاداشی
برای تضمین امنیت و ادارۀ سالم
ادارۀ انتخابات:
طرح رهنمود انتخاباتی برای
ایجاد شوراهای انتخابی ولسوالی
و قریه و برگزاری انتخابات
سری و مستقیم این نهادها
آزادّ ،
طی هر سه سال؛
آماده نمودن طرحهای پیشنهادی
پالیسی جهت برگزاری انتخابات
شوراهای ولسوالی و قریه؛
آمادهنمودن طرحهای پینشهادی
پالیسی برای انجام تمام ترتیبات
الزم به شمول تعیین حدود
حوزههای شوراهای قریه،
حوزههای سطح منطقه برای
شوراهای ولسوالی؛
استراتیژیزهسازی برای کاهش
هزینۀ انتخابات محلی در آینده و
تمویل این انتخابات تا حد ممکن
از طریق منابع خود دولت؛
معرفی تمام رأیدهندگان به
مراکز خاص رایدهی؛
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تهیه یک استراتیژی برای تسریع
ایجاد یک مرکز دایم ثبت
رأیدهندگان
تعیین تغییراتی که باید در قانون
انتخابات صورت بگیرد.
77
جوالی

دوشنبه

37
سرطان

77
جوالی

سه شنبه

 7اسد

73
جوالی
 7اسد

26جوالی سه شنبه
 5اسد

کاری بحث روی گزینههای پالیسی و گزینه های پالیسی در
گروه
زمینههای سهمگیری
سهمگیری جامعۀ طرحهای پالیسی
خصوصی،
بخش
مدنی
جامعۀ مدنی ،زنان و
جوانان در ادارات
محلی
کاری بحث روی گزینههای پالیسی و
گروه
طرحهای پیشنهادی برای پالیسی
حکومتداری
برای ساختارها و ترتیبات الزم
محلی
برای حکومتداری درسطح
ولسوالی و والیت

گزینههای پالیسی برای
ترتیبات حکومتداری
در سطح والیت و
ولسوالی

کاری بحث روی گزینههای پالیسی و گزنیههای پالیسی برای
گروه
طرحهای پینشهای برای پالیسی ترتیبات حکومتداری
حکومتداری
جهت ترتیبات حکومتداری در در سطح قریه
محلی
سطح قریه

کاری
گروه
درزمینۀ طرح
تسری
ریزی وامور
398
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و
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مالی محلی

بودجهسازی به تمام والیات
ارتباط دادن پالنها و بودجههای
والیتی با طرحریزی و
بودجهسازی مرکز
نهادینه کردن روند طرحریزی و
بودجهسازی والیتی
قریه
ولسوالی
شاروالی
والیت
ملی
تخصیصات مالی دولت مرکزی
به ادارات محلی

76
جوالی
 8اسد

سه شنبه

روابط
نمودن
گروه کاری در مشخص
زمینۀ ادارات شاروالیها با دیگر ادارات محلی
و روابط آنها با ادارات مرکز؛
شاروالی
تعیین حوزۀ صالحیتها و
مسئولیت ها بین والیها و
شاروالها
نظارت
شاروالی

و

بررسی

ادارات

مشخص نمودن سلسۀ نظارت و
ادارات
از
گزارشدهی
شاروالیها به دیگر ادارات
دولتی ( ادارات والیت و
مرکز) ،به شمول معیارهای
معلومات و معیادهای زمانی
آنها؛

وظایف،
نقشها،
و
اختیارات
صالحیتها و روابط
سازمانی بین ادارات
شاورالی با دیگر
ادارات محلی ،و
روابط آنها با ادارات
مرکز؛
ترتیبات ادارۀ منابع و
مدیریت اداری

شرایط برای نظارت مقامهای
محلی ،شامل روند قانونی ،ایجاد
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نهادهای مستقل نظارتی برای
نظارت بر این پروسه و نیز
رسیدگی به شکایات.
روابط میان شاروالیها:
اصول حاکم بر شاروالیها و
طرز همکاریهای ذاتالبینی؛
اصول حاکم ،مجراها /مجمعها و
روندهای الزم برای حل
حل
ذاتالبینی/
منازعات
مشکالت؛
 3اگست
 73اسد

یکشنبه

کاری اصالحات ادارۀ عامۀ محلی،
گروه
ارتقای ظرفیت ،کارگماری
حاکمیت محلی
تعیینات بر اساس اصول
شایستهساالری ،سیستمها و
روندها ،اندازهگیری کارایی،
مبارزه با فساد ،اخالق و رعایت
حق
اخالقی،
ارزشهای
دسترسی عامۀ مردم به
معلومات ،میکانیزم رسیدگی به
شکایات عامۀ مردم ،تسهیالت و
امکانات دفتری و اداری،
تجهیزات و نگهداری آنها،
تسهیالت مخابراتی و ارتباطی و
معیارهای
استراتیژی آن،
خدمات عامه ،کسب آگاهی در
ابعاد مختلف مربوط به مشتریان
و مصرفکنندگان یا ایجاد
نگرش مشتریگرایی در خدمات
عامه ،تفتیش مؤثریت عملکرد؛

تسریع روند تجدید تشکیالت و
اصالحات دارای اولویت در
بخشهای تخنیکی و ادارات
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محلی؛
تطبیق سیستم رتب و معاشات
و اصالحات ادارۀ عامه؛
طرح پالیسی منابع بشری برای
ادارات محلی؛
طرح پالیسی ارتقای ظرفیت
ادارات محلی :پالیسی آموزش و
انکشاف منابع بشری ادارۀ عامۀ
محلی ،تحقیق روی حاکمیت
محلی و شاروالیها؛
ارتقای ظرفیت مسئوالن محلی؛
اطمینان از تهیه بستههای کمکی
جهت تقویت ظرفیت جامع
ادارات محلی؛
ایجاد طرزالعملهای واضح و
قابل تطبیق برای تمام ادارات
تخنیکی و اداری در سطح
محلی؛
داشتن تعمیرها ،تجهیزات و
هزینههای اجرایی کافی برای
تمام ادارات محلی؛
تسهیل برقراری ارتباطات در
سطح تمام ادارات دولتی و نیز
فراهمسازی تسهیالت برقراری
ارتباطات با عامۀ مردم؛
فراهمسازی تسهیالت انترنتی و
حکومتداری الکترونیکی در
تمام ولسوالیها؛
ایجاد زمینۀ دورۀ کارآموزی
برای فارغالتحصیالن پوهنتونها
و کالجها؛
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معرفی معیارهای خدمات عامه
و تهیۀ طرح آموزشی برای
کارمندان والیات؛
ایجاد سیستم ارزیابی مؤثریت
کارکرد .عرضۀ مشوقهایی
برای عملکردهای شایسته،
معرفی خدمات مشتریگرایانه
در تمام ادارات؛
تعریف وظایف نظارتی نهادهای
ملی؛
مرور نمودن کامل حدود
جغرافیایی قریهها و گذرها به
حیث واحدهای سیاسی و اداری؛
تهیۀ طرح پیشنهادی پالیسی در
زمینۀ نقشهبرداری سیاسی و
اداری کشور با اساس قراردادن
قریهها و گذرها به مثابۀ
واحدهای اساسی اداری؛
نقشههای
در اختیارنهادن
سیاسی و اداری به تمام ادارات
جهت انتخابات ،برنامهریزی
اجتماعی -اقتصادی و تطبیق
پالیسی ادرات محلی؛

 6اگست
 76اسد

پنج شنبه

کاری بهبود ادارۀ مصارف عامه؛
گروه
طرحریزی و
تهیه طرزالعملهایی برای
مالی
امور
تخصیص مساویانۀ عواید به 34
محلی
والیت و شاروالی کابل؛

گروه کاری

ایجاد نظامهای شفاف وقابل
پیشبینی در دادن وجوهات
ذاتالبینی به ادارات دولتی؛
تعیین والیات به حیث واحدهای
402
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اول بودجوی؛
طرح قوانین جهت اطمینان از
اینکه مصارف محلی در
مدیریت
سیستم
چارجوب
مصارف عامه صورت میگیرد؛
گسترش ادارۀ درست ومعقول
داراییها جهت کاستن و
جلوگیری از استفادۀ نادرست و
غیر کارآمد از منابع؛
تثبیت طرزالعملهایی
تطبیق پروژههای زیربنایی؛

برای

بذل توجه به سیستمهای بودجۀ
ادارات؛
ایجاد میکانیزم ردیابی
تشخیص مصارف عامه؛

و

طرح پالیسی تفتیش برای ادارات
محلی؛
 71اگست شنبه
 71اسد

سکتور
سهمگیری
کاری تقویت
گروه
ادارات خصوصی ،جامعۀ مدنی ،زنان
امور
وجوانان در امور حکومتداری:
شاروالی
در
شهروندان
سهمگیری
تصمیمگیریها ،تطبیق و پیگیری
تصامیم در سطح محل

وظایف،
نقشها،
اختیارات و صالحیت
ها و روابط سازمانی
بین ادارات شاورالی
با دیگر ادارات محلی،
و روابط آنها با ادارات
مرکز؛

همکاری مسئوالن ادارات
ترتیبات ادارۀ منابع و
تمام
با
شاروالیها
مدیریت اداری؛
دستاندرکاران جامعۀ مدنی ،به
خصوص نهادهای غیر دولتی و
سازمانهای اجتماعی و بخش
خصوصی و دیگر طرفهای
ذیعالقه؛
حفظ و نشر معلومات و اسناد
مربوط به شاروالیها حفظ و
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نشر معلومات و اسناد
شاروالیها برای عامۀ مردم؛
بازنگری کلی حدود قلمرو
گذرها به مثابۀ واحدهای سیاسی
و اداری آمادهنمودن یک طرح
پیشنهادی پالیسی جهت تطبیق
ترسیم و نقشهبرداری سیاسی و
اداری حدود حوزههای شاروالی
که گذرها در آن به حیث
واحدهای اساسی مد نظر قرار
خواهند گرفت .نقشههای سیاسی
و اداری در اختیار تمام ادارات
دولتی جهت برگزاری انتخابات،
طرحریزی اقتصادی -اجتماعی
و تطبیق پالیسی ادارات محلی
قرار داده خواهد شد.

 76اگست پنج شنبه
 76اسد

وظایف،
نقشها،
کاری ادارۀ حوادث عاجل؛
گروه
اختیارات و صالحیت
حاکمیت محلی
مبارزه با مواد مخدر و معیشت
ها و روابط سازمانی
بدیل؛
بین ارگانهای محلی
با دیگر ادارات محلی،
ادارۀ اجتماعی منابع طبیعی؛
و روابط آنها با ادارات
انکشاف اقتصاد محلی.
مرکز؛
ترتیبات ادارۀ منابع و
مدیریت اداری.

 71اگست چهار
شنبه
 31اسد

تخصیص منابع به
ادارات محلی :والیت،
ولسوالیها ،شاروالیها
و قریهها

کاری آزمودن تخصیص منابع برای
گروه
امور مالی و ادارات محلی  :والیات،
ولسوالیها وقریهها بر اساس
طرحریزی
وظایفی که انتظار میرود این
محلی
ادارات انجام دهند .پیشنهاد
گزینههایی
پیشنهاد
گزینههایی برای چارچوب کاری
برای چارچوب کاری
و عادالنۀ مالی ذات البینی
مالی
عادالنۀ
و
ادارات دولتی؛
ادارات
ذاتالبینی
404
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دولتی

 76اگست چهارشن
به
 4سنبله

گروه
امور
طرح
محلی

کاری تأیید طرح پیشنهادی اساسی تخصیص منابع به
ادارات محلی :والیت،
مالی و پالیسی
ولسوالیها ،شاروالیها
ریزی
و قریهها؛
گزینههایی
پیشنهاد
برای چارچوب کاری
مالی
عادالنۀ
و
ادارات
ذاتالبینی
دولتی.
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الیحه وظایف گروههای کاری
گروه کاری در زمینۀ حکومتداری
گروه کاری وظیفه ،صالحیت ،عملکرد و روابط متقابل بین والیها ،ولسوالها و نهادهای نمایندگی
(شوراهای والیتی ،ولسوالی و قریه) ،واحدهای اداری وزارتهای سکتوری در والیات و ولسوالی
ها را مشخص می کند ( .نحوۀ تنظیم روابط این نهاها با وزارتهای سکتوری در مرکز در الیحه
وظایف این گروه کاری گنجانیده شده است) .این الیحۀ وظایف ،شامل موارد آتی میباشد :اصالحات
ادارۀ عامۀ محلی ،ارتقای ظرفیت ،تعیینات بر اساس اصول شایستهساالری ،سیستمها و روندها،
اندازهگیری کارایی ،مبارزه با فساد ،اخالق و ارزشهای اخالقی ،حق دسترسی عامۀ مردم به
معلومات ،میکانیزم رسیدگی به شکایات عامۀ مردم ،تسهیالت و امکانات دفتری و اداری ،تجهیزات
و نگهداری آنها ،تسهیالت مخابراتی و ارتباطی و استراتیژی آن ،معیارهای خدمات عامه ،کسب
آگاهی در ابعاد مختلف مربوط به مشتریان و مصرفکنندگان و یا ایجاد نگرش مشتری گرایی در
خدمات عامه ،تفتیش مؤثریت عملکرد ،سهمگیری بخش خصوصی ،جامعۀ مدنی ،جوانان و زنان.،
این گروه کاری نظریات گروه کاری سهمگیری جامعۀ مدنی ،جوانان و زنان را دریافت خواهد کرد
و در طرحهای پیشنهادی خویش خواهد گنجاند.

عضویت

کارشناس
ریاست
مشترک ادارۀ سکتوری به
مثابۀ رابط بین
مستقل
گروه کاری،
ارگانهای
گروه
محلی/
مشورتی ،و
مسئوالن
داراالنشای
وزارتها
پالیسی ایفای
وظیفه میکند
انجینیر

رؤسای 

فرهاد
ریاستهای
معصوم،
پالیسی
نمایندۀ ادارۀ
وزارتهای
مستقل
محترم،
کمیسیونها و ارگانهای
ادرات مستقل محلی
دولت
نمایندۀ


 قطبالدین
روی دار و
آریه نجات ،از
ادارۀ مستقل
ارگانهای
محلی

گروه کاری در اسناد حمایوی اهداف پالیسی
پرتو ...عمل الزم به لسان
برای
دری
خواهد نمود
گروه کاری
فراهم خواهد
گردید

قانون
قانون 
قانون 

اساسی کشور
اساسی
اساسی
درزمینۀ
 حکم مقام  حکم مقام
حکومتداری:
عالی ریاست عالی ریاست
مواد
احکام
جمهوری
جمهوری
،4 ،6،7،7،3
قرارداد
قرارداد 

،76 ،71 ،6
افغانستان
افغانستان
،37 ،33 ،77
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وزارت وزارت احیاء

انکشاف
و و
زراعت
و دهات
آبیاری
مالداری
نمایندۀ

وزارت وزارت امور

مخابرات و داخله
تکنالوژی
معلوماتی
وزارت

مبارزه با مواد
مخدر

اقتصاد

وزارت


مالیه

وزارت

وزارت

امور داخله

عدلیه

وزارت

 وزارت کار
امور
و
اجتماعی،
و
شهدا
معلولین

معادن

وزارت

وزارت

صحت عامه
وزارت

فواید عامه


وزارت

 داکتر دمحمهللا  استراتیژی
بطاش نمایندۀ کامل انکشاف
وزارت احیاء ملی افغانستان
انکشاف
و

دهات
استراتیژیهای
سکتوری
استراتیژی
انکشاف ملی
افغانستان:
سکتورهای
حکومتداری،
اصالحات
ادارۀ عامه و
بشر
حقوق
برای سالهای
7173-7118
 چارچوب
استراتیژیک
وپالن اجرایی
ادارۀ مستقل
ارگانهای
محلی

 استراتیژی  73 ،71و67
کامل انکشاف
قانون

ملی افغانستان
اساسی کشور
زمینۀ
 استراتیژی در
های سکتوری حکومتداری
محلی:
استراتیژی
انکشاف ملی
مواد
احکام
افغانستان به
،734 ،71
شمول
774 ،767
سکتورهای
حکومتداری  ،حکم مقام
اصالحات
عالی ریاست
ادارۀ عامه و جمهوری:
حقوق بشر
ایجاد

تحلیل هماهنگی
چارچوب
بین
بیشتر
حقوقی فعلی
نهادهای محلی

نظریات
پیشرفت
ارائهشده طی همزمان در
مشورهای
بخشهای
عامه
اقتصادی،
اجتماعی
 معلومات
وامنیتی

بر
تحلیل مبتنی
چارچوب
تحقیقات
 چارچوبحقوقی فعلی
واحد ادارات
 چارچوب
محلی
 معلومات و استراتیژیک و
دادههای مبتنی پالن
کاری  استراتیژی
بر
تحقیقات ادارۀ مستقل انکشاف ملی
انجام شده در ارگانهای
افغانستان
زمینۀ
محلی
حکومتداری
یادداشت
در 
محلی
ارائه
الف)
طرح
روند
افغانستان
حکومتداری
پالیسی
سالم درسطح
نظریات
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و
احیاء
انکشاف دهات
وزارت

انکشاف
شهری

دریافتشده
طی
مشورههای
عامه

وزارت

امور زنان
کمیسیون


مستقل
انتخابات

 کمیسیون
مستقل مبارزه
با ارتشاء و
فساد اداری

 دموکراسیمحلی
مؤثریت-
کارایی

ریاست

شاروالی کابل

 تساوی وهمهشمولی

ادارۀ


مرکزی
جیودیزی و
کارتوگرافی

جنسیتی

عدالت

 -یک پارچگی

ریاست


عمومی
احصائیه
مرکزی

 ایجاد یکسیستم مبتنی
بر قانون در
تمام
سطح
ادارات دولتی

 ادارۀ امور
و داراالنشای
شورای
وزیران

بهبود
ب:
عرضۀ خدمات
عامه

کمیسیون


مستقل
اصالحات
اداری

پالن محلی .ایجاد

آتی
اجرایی برای شرایط
ادارات
در
تهیۀ پالیسی
و
محلی
معیارات

شاروالیها:
بورد مشترک
و  -شفافیت
نظارت
انسجام
 حسابدهیدرزمینۀ
حکومتداری  -سهمگیری
محلی
مردم جامعۀ
مدنی و بخش
خصوصی

تقویت
ج:
ادارات محلی
و
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د :کاهش فقر

خدمات ملکی

اساس

بر
مندرجات
چارچوب
استراتیژیک و
پالن اجرایی
ادارۀ مستقل
ارگانهای
محلی:

 آدارۀ ملی
و
آمادگی
با
مقابله
حوادث
افغانستان

عرضۀ خدمات
زمانی میتواند
به وجه احسن-
مؤثر و مفید-
صورت گیرد
که این خدمات
طریق
از
نزدیکترین
نهادها برای
مردم فراهم
گردند .این امر
متضمن
حسابدهی
تصامیم
اتخاذشده در
برابر
شهروندان
مربوط
میباشد.
واگذاری
و
وظایف
مسئولیتها به
ادارات مختلف
دولتی مبتنی
اصول
بر
و
مؤثریت
کارایی کامل
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عرضۀ
در
خدمات عامه
زمانی میتواند
تحقق یابد که
این خدمات از
طریق
نزدیکترین
به
ادارات
شهروندانی که
متضمن
حسابدهی به
آنان میباشد،
صورت
بگیرد.

و گروه
مشورتی

بازده
آجندای
تقسیم
جلسات گروه نیتجۀ
اوقات
نشستهای
نشستهای کاری
گروه کاری
گروه کاری

حمایتها

اموری که
قبل از ایجاد
گروه کاری
باید توسط
ریاست
پالیسی ادارۀ
مستقل
ارگانهای
محلی،
صورت
بگیرند

ریاست
ارائۀ
جلسۀ آسیا
نشست اول  :جلسۀ اول :
حمایتهای پالیسی ادارۀ
فوندیشن
اول:
31 -77
توافق نمودن
تخنیکی به مستقل
گروه
جون
روی اهداف موافقت
ارگانهای
مشورتی را گروه
روی اهداف
نشست دوم :مشترک
محلی تمام
با تصویب کاری:
مشترک
پالیسی،
-7
طرحهای
برنامۀ
ریاست
پالیسی،
تعریف
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پیشنهادی
پالیسی ادارۀ حاکمیت
تعریف
71جوالی معیارات
چهار گروه
محلی
برای ارزیابی معیارات و مستقل
نشست
کاری را
حوزه برای ارگانهای افغانستان
گزینههای
سوم-77 :
تلفیق خواهد
پالیسی ،تعیین برآورد و محلی ایجاد این
 71جوالی
حمایتها را نمود و از
میکند.
حوزه ،معرفی ارزیابی
یکپارچگی
فراهم
گزینههای
جدول
نشست
این
میان
خواهد
پالیسی،
موضوعات
چهارم:
طرحهای
ساخت.
و معرفی
 37 -77پالیسی
عضویت:
پیشنهادی و
الیحه وظایف جدول
نهادهای
جوالی
یک
نیز
موضوعات غیردولتی
نشست
پارچگی
پالیسی و (محلی ،ملی ارائه
با
و بین المللی پیشنهادات و آنها
پنجم  -7 :جلسۀ دوم :الیحه
 77اگست
اهداف
وظایف
) و نهادهای درون
ارزیابی
پالیسی
دولتی محلی دادهای
کردن
تعیین شده
تحقیقاتی:
وضعیت فعلی
اسناد
در
آسیا
 نشست
و
پالیسی
استراتیژیک
فوندیشن
دوم:
برگزاری
قانونگذاری،
قبالً
مشوره های ارائه خواهد که
بحث روی ارزیابی
مورد تأیید
مستمر از نمود
شدن
نقشها،
حکومت
طریق روند
وضعیت
وظایف،
افغانستان
مشورتی
اختیارات و فعلی پالیسی
قرار
توسط آسیا
صالحیتها ،و
گرفتهاند،
فوندیشن
قانونگذاری،
روابط
اطمینان
درک کامل
ذاتالبینی
حاصل
ادارات محلی از نقشها،
خواهد
و روابط آنها وظایف،
نمود.
ادارات اختیارات و
با
متعاقبا ً
مرکز ،جدول صالحیت
ریاست
ها ،روابط
موضوعات
پالیسی ادارۀ
و ذات البینی
پالیسی
مستقل
پیشکش الیحه ادارات
ارگانهای
و
محلی
وظایف.
محلی
روابط آنها
افغانستان،
با ادارات
طرحهای
 جلسۀ سوم :مرکز،
پیشنهادی را
جدول
کمیتۀ
به
ارزیابی
موضوعات
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و

پالیسی
نمودن
الیحه
مشکالت
پیچیدۀ ناشی وظایف.
از ترتیبات و
ساماندهای
جلسۀ
های موجود ،
ارائه تحلیل سوم:
اساس
بر
و مورد
تحقیقات
ارزیابی
مشوره های
قرارگرفتن
شده
انجام
موجود توسط مشکالت
پیچیدۀ ناشی
آسیا فوندیشن،
از ترتیبات
بحث باالی
و ساماندهی
نقشها،
های
وظایف،
موجود،
اختیارات و
درک همه
صالحیتها و
از
جانبه
روابط
ها،
نقش
ذاتالبینی
وظایف،
ادارات محلی
اختیارات و
و روابط آنها
ادارات صالحیت ها
با
روابط
و
مرکز ،جدول
ذات البینی
موضوعات
و ادارات
پالیسی
و
پیشکش الیحه محلی
روابط آنها
وظایف .جمع
با ادارات
بندی نمودن
و مرکز،
دادهها
جدول
معلومات
موضوعات
گروه کاری
سوم (گروه پالیسی و
پیشکش
کاری
الیحه
سهمگیری
وظایف
جامعۀ مدنی،
زنان
جمعبندی
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ادارات
محلی
افغانستان
ارائه خواهد
نمود.
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گردیدن
وجوانان)
و
دادهها
معلومات
جلسۀ گروه کاری

سوم (گروه
چهارم:
کاری
گزینههای
سهمگیری
پالیسی ،ارائه جامعۀ
تحلیل
بر مدنی ،زنان
اساس
و جوانان)
و
تحقیقات
مشورههای
موجود انجام
جلسۀ

توسط
شده
چهارم:
آسیا فوندیشن،
گزینههای
نتیجهگیری
در پالیسی،
مباحث
زمینۀ نقشها ،باطنیساختن
بر اساس
وظایف،
اختیارات و تحقیقات و
صالحیتهای مشورههای
ادارات محلی موجود
و روابط آنها انجام شده،
ادارات نتیجه گیری
با
مرکز ،بحث مباحث
روی جدول نقشها،
وظایف،
موضوعات
و اختیارات و
پالیسی
الیحه وظایف صالحیتها
روابط
و تلفیق نمودن و
نظریات گروه ذاتالبینی
ادارات
کاری
و
محلی
سهمگیری
جامعۀ مدنی ،روابط آنها
و با ادارات
زنان
مرکز،
جوانان
جدول
موضوعات
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و

پالیسی
الیحۀ
 جلسۀ پنجم:
وظایف.
فورمولهسازی تلفیق
نظریات
پیشنهادات
گروه کاری
پالیسی
جامعۀ
مدنی ،زنان
و جوانان


پنجم:

نشست

آماده شدن
طرحهای
پیشنهادی
پالیسی
جهت ارائه
به ریاست
پالیسی ادارۀ
مستقل
ارگانهای
محلی

وظایف
 ایجاد وضاحت در طرزالعملها ،اجراآت ،روابط ذاتالبینی نهادهای حکومتداری (والیات،
ولسوالیها و قریهها) و روابط آنها با دولت مرکزی در کابل؛
 روشنساختن نقش شوراهای انتخابی .طرح و تبیین اختیارات ،مسئولیتها و میکانیزم مالی
شوراهای ولسوالی و قریه؛
 طرح میکانیزمهایی برای تقویت ظرفیت شوراهای والیتی ،حمایت از شریک سازی دانش و
تبادلۀ معلومات میان شوراهای والیتی .تعریف مجدد روابط بین شوراهای والیتی و ادارات
اجرایی والیت تعیین میکانیزمهایی برای تقویت نهادهای انتخابی محلی و قادرساختن آنان
برای ایفای نقشها و وظایفی که در قبال مردم دارند .واضح ساختن اندازه ،نمایندگی فهرست
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عالئم و اختصارات ،جلسات ،طرزالسلوک ،اصول انجام وظایف ،اعتبار تصامیم ،صالحیت،
حسابدهی ،معافیت ،تبعیت قضایی ،تخصیص منابع به شوراهای محلی .واضح ساختن
روابط این نهادهای انتخابی با بخش اجرایی؛
تعیین حدود صالحیتهای و مسئولیتهای اداری بین والی و ریاستهای سکتوری؛
تعریف نقش تنظیمی والی؛
واضحساختن نقشهای مستوفی و تفتیش داخلی والیت؛
فراهمسازی مزایا جهت همکاریهای هرچه بیشتر متقابل؛
تعیین میکانیزمهایی برای همکاریهای نزدیک و همهجانبه بینالوالیتی؛
مشخص ساختن روابط والیها با قومندانان امنیه؛
تعیین میکانیزمهایی برای همکاریهای نزدیک بین بخشهای ملکی و امنیتی ادارات محلی؛
معینساختن طرحهای پیشنهادی برای دستیابی به پیشرفت همزمان در بخشهای
حکومتداری و امنیت در والیات ،شهرها ،ولسوالیها و قریهها

ادارۀ انتخابات










طرح رهنمود انتخاباتی برای ایجاد شوراهای انتخابی ولسوالی و قریه و برگزاری انتخابات
آزاد ،سری و مستقیم این نهادها طی هر سه سال؛
آماده نمودن طرحهای پیشنهادی پالیسی جهت برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و قریه؛
آماده نمودن طرحهای پیشنهادی پالیسی برای انجام تمام ترتیبات الزم ،به شمول تعیین حدود
حوزههای شوراهای قریه ،حوزههای سطح منطقه برای شوراهای ولسوالی؛
تعیین استراتیژی برای کاهش هزینۀ انتخابات محلی در آینده و تمویل این انتخابات تا حد
ممکن از طریق منابع خود دولت؛
معرفی تمام رأی دهندگان به مراکز خاص رایدهی؛
تهیۀ یک استراتیژی برای تسریع ایجاد یک مرکز دایم ثبت نام رأیدهندگان؛
تعیین تغییراتی که باید در قانون انتخابات صورت بگیرد؛
اصالحات ادارۀ عامۀ محلی ،ارتقای ظرفیت ،کارگماری ،تعیینات بر اساسشایستهساالری،
سیستمها و روندها ،اندازهگیری کارایی ،مبارزه با فساد ،اخالق وارزشهای اخالقی ،حق
دسترسی عامۀ مردم به معلومات ،میکانیزم رسیدگی به شکایات عامۀ مردم ،تسهیالت و
امکانات دفتری و اداری ،تجهیزات و نگهداری آنها ،تسهیالت مخابراتی و ارتباطی و
استراتیژی آن ،معیارهای خدمات عامه ،کسب آگاهی در ابعاد مختلف مربوط به مشتریان و
مصرفکنندگان و یا ایجاد نگرش مشتری گرایی در خدمات عامه ،تفتیش مؤثریت عملکرد؛
تسریع روند تجدید تشکیالت و اصالحات دارای اولویت در بخشهای تخنیکی و ادارات
محلی:
 .7تطبیق سرتاسری سیستم رتب و معاشات و اصالحات ادارۀ عامه؛
 .7طرح پالیسی منابع بشری برای ادارات محلی.

طرح پالیسی ارتقای ظرفیت ادارات محلی:
 .7پالیسی آموزش و انکشاف منابع بشری ادارۀ عامۀ محلی ،تحقیق روی حاکمیت محلی و
شاروالیها؛
 .7ارتقای ظرفیت مسئوالن محلی؛
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 .7اطمینان از تهیۀ بستههای کمکی جهت تقویت ظرفیت جامع ادارات محلی؛
 .7ایجاد طرزالعملهای واضح و قابل تطبیق برای تمام ادارات تخنیکی و اداری در سطح
محلی؛
 .3داشتن تعمیرها ،تجهیزات و هزینههای اجرایی کافی برای تمام ادارات محلی؛
 .4تسهیل برقراری ارتباطات در سطح تمام ادارات دولتی و نیز فر اهمسازی تسهیالت برقراری
ارتباطات با عامۀ مردم؛
 .5فراهمسازی تسهیالت انترنتی و حکومتداری الکترونیکی در تمام ولسوالیها؛
 .6ایجاد زمینۀ دورۀ کارآموزی برای فارغالتحصیالن پوهنتونها و کالجها؛
 .6معرفی معیارهای خدمات عامه و تهیۀ طرح آموزشی برای کارمندان والیات؛
 .8ایجاد سیستم اندازهگیری مؤثریت عملکرد؛
 .6عرضۀ مشوقهایی برای عملکردهای خوب؛
معرفی خدمات مشتریگرایانه در تمام ادارات؛
.71
تعریف وظایف نظارتی نهادهای ملی؛
.77
مرور نمودن کامل حدود جغرافیایی قریهها و گذرها به حیث واحدهای سیاسی و
.77
اداری .تهیۀ طرح پیشنهادی پالیسی در زمینۀ نقشهبرداری سیاسی و اداری کشور بر اساس
قراردادن قریهها و گذرها به مثابۀ واحدهای اساسی اداری .در اختیار نهادن نقشههای سیاسی
و اداری به تمام ادارات جهت انتخابات ،برنامهریزی اجتماعی -اقتصادی و تطبیق پالیسی
ادرات محلی.
تقویت سهمگیری سکتور خصوصی ،جامعۀ مدنی ،زنان و جوانان در امور حکومتداری:
 .7تعیین میکانیزمهای ساختارمند جهت سهمگیری سکتور خصوصی ،جامعۀ مدنی ،زنان و
جوانان در امورحکومتداری والیات ،ولسوالیها و قریهها؛
 .7تعیین روابط شوراهای انکشافی محل و شوراهای انکشافی ولسوالی با ادارات حکومتداری
محلی؛
 .3تقویت تولید کاالها و ارائۀ خدمات مشترک محلی؛
 .4پیوند دادن حکومتداری رسمی و غیر رسمی؛
 .5افزایش آگاهی مردم و شهروندان در زمینۀ مسئولیتهای آنان در قبال پرداخت مالیات؛
 .6برقراری ارتباط با شوراهای والیتی جهت بهبود کنترول کیفیت ،دخیلسازی جامعۀ مدنی در
زمینۀ نظارت بر عملکردهای دولت؛
 .6گسترش و تقویت ایجاد انجمنها و اتحادیههای مسلکی صنفی؛
 .8تطبیق قانون حق دسترسی مردم عامه به معلومات دولتی؛
 .6ایجاد میکانیزم رسیدگی به شکایات عامه؛
تسهیل فرصتها برای زنان و جوانان جهت سهمگیری در فعالیتهای حکومتداری؛
.71
قانون تبعیض مثبت برای زنان :در نظر گرفتن کرسیهایی برای زنان در ادارات
.77
محلی ،شوراهای انتخابی و پستهای انتصابی؛
حمایت از تطبیق قانون تبعیض مثبت برای زنان.
.77
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مدیریت حوادث عاجل
.7
.7
.3
.4
.5
.6

تعیین نقشها و مسئولیتهای والی در زمینۀ مدیریت حوادث اضطراری والیت /پاسخدهی
عاجل به حوادث در سطح والیت و طرح برنامههای ارتقای ظرفیت و برنامههای حمایوی
برای اطمینان از انجام آنها توسط والی؛
مشخص نمودن مسئولیتهای دیگر بخشهای اداری والیت در زمینۀ مدیریت حوادث و
پاسخدهی؛
توافق روی دیگر ساختارها در زمینۀ عرضۀ کمکهای عاجل در جریان حوادث طبیعی؛
طرح پالیسی برای عرضۀ خدمات مدیریت حوادث و پاسخدهی عاجل به حوادث در سطح
ولسوالی؛
مشخص نمودن پیوند و ارتباط بین گروههای مدیریت حوادث و پاسخدهی عاجل ادارات محلی
سطح قریه با ادارات محلی؛
شناسایی سیستمها و دیگر منابع مورد نیاز جهت برآوردهسازی و کمک مؤثر به مدیریت
حوادث و پاسخدهی عاجل به حوادث؛

مبارزه با مواد مخدر و فراهمسازی معیشت بدیل
.7
.7

.3
.4
.5
.6
.6
.8

تعریف و شناسایی نقش والی و ساختار برنامههای والیتی در تعیین ساحاتی که باید از کشت
کوکنار پاکسازی شوند و نیز تعامالت بین والی و برنامۀ پاکسازی ملی؛
تعیین خدمات معیشت بدیل مناسب برای عرضه به مردم نیازمند محالت ،به شمول انکشاف
اراضی و مدیریت منابع بشری ،محصوالت زراعتی ،بازاریابی و انکشاف زنجیرۀ ارزش،
بهبود سیستم عرضۀ سرمایه ،انکشاف سازمان محلی و عرضۀ خدمات اساسی .این خدمات
ممکن است شامل ادارات محلی ،بخش خصوصی و انکشاف اجتماعی گردد؛
شناسایی میکانیزمهایی برای عرضۀ کمکهای انکشافی برای دهاقین نیازمند و محتاج که
مزارع کوکنار آنان تخریب گردیده است؛
طرح سیستمهایی برای تقویت عرضۀ معیشت بدیل به دهقانان؛
طرح سیستمهایی برای ایجاد هماهنگی در زمینۀ عرضۀ فعالیتها و مداخالت انکشافی چند
سکتوره از طریق ادارات محلی؛
تشخیص و شناسایی منابع تخنیکی مورد نیاز جهت عرضۀ خدمات معیشت بدیل و
برنامهریزی در زمینۀ اینکه این خدمات را چگونه میتوان به نهادهای محلی ارائه نمود.
پیشنهاد یک لیست مشروح از مسئولیتها و نقشها برای شوراهای والیتی در زمینۀ مبارزه
با مواد مخدر و معیشت بدیل؛
مشخص نمودن نقش شوراهای قریه در زمینۀ مبارزه با مواد مخدر و عرضۀ معیشت بدیل.

مدیریت منابع طبیعی محل /انکشاف اقتصادی محل
 .7شناسایی شیوهها و میتودهایی که ادارات محلی از طریق آنها قادر به ارائۀ تعلیم و تربیه،
آموزش و انکشاف منابع بشری مورد نیاز برای تقویت انکشاف اقتصادی محل باشند؛
 .7تهیۀ طرحهای پیشنهادی جهت بهبود دسترسی مردم به خدمات مالی و سرمایه (قرضهها،
کمکهای مالی ،سرمایهگذاریها) از طریق نهادهای محلی؛
 .3شناسایی ظرفیتهای محیط کار و تجارت جهت تقویت آنها از طریق فعالیت نهادهای حاکمیت
محلی و نیز تشخیص روند تقویت آنها؛
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.4
.5
.6
.6

تدوین یک استراتیژی برای تسریع و ایجاد انگیزه در انکشاف نهادهای تجارتی که قادر به
شراکت با سازمانهای محلی (شراکتهای عامه -خصوصی) و فراهمآوری خدمات تخنیکی
و مشاورتی باشند؛
طرح و پیشنهاد یک پالیسی برای آوردن تجارتها و تشبثات کوچک و متوسط در چارچوب
اقتصاد رسمی؛
طرح پیشنهادات و توصیههایی در زمینۀ برنامۀ ایجاد مستقیم واحدهای اقتصادی توسط
نهادهای محلی (آیا اصوالً چنین چیزی باید صورت بگیرد یا خیر ،معیارها ،واحدهای
تطبیقی)
سفارش استراتیژی جهت ارائه زیربناهای الزم برای کسب و کار و تجارت و روشنساختن
روابط آن با عرضهکنندگان زیربناها در سطح محلی (وزارت انکشاف شهری ،وزارت
انرژی و آب)

جدول ( :)9موضوعات پالیسی ادارات محلی
طرح کلی موضوعات در طول روند تدوین پالیسی
جدول آتی مشخص کنندۀ موضوعات اساسی میباشد که جهت تهیۀ چارچوب پالیسی جامع و کامل
ادارات محلی ،الزم است به آنها توجه کافی مبذول گردد .با در نظرداشت وقت اندک میعاد زمانی که
پریزنتیشن پالیسی باید تهیه و تقدیم شورای عالی وزیران گردد ،الزم است گروههای کاری ابتدا
مجموعۀ متسلسلی از معیارهای دسترسی به گزینههای پالیسی را جهت رهنمایی و هدایت
پالیسیسازی تهیه نموده و آنگاه روی فورمولهسازی مشروح طرحهای پیشنهادی پالیسی کار نمایند.

چارچوب کامل پالیسی
 تطبیقانکشاف

و

چارچوب  -ترتیبات اداری
 اصول پالیسیحقوقی و تنظیمی
 چگونه باید اینکارهایی
چه
صورت  -از کجا شروع
 چه کارهای باید کارصورت گیرد
خواهیم کرد
گیرد
صورت گیرد
ساختار دولت
سیستمهای انتخاباتی
نهاهای نمایندگی
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مسئولیتها (وظایف)
و

وظایف
صالحیتها
طرحریزی
بودجهسازی
مدیریت مالی
اداره/
خدمات

و
عرضۀ

اطمینان از کیفیت/
اداره/
عملکرد،
بررسی و نظارت

منابع (امور مالی)
صالحیت
مصارف

مالی-

دادن وجوه از
مرکز
طرف
(بودجۀ ملی)
بسیج منابع و اداره
قرضه

نمایندگی و حسابدهی
روابط بین ادارات
مختلف دولتی
سهمگیری
مدنی

جامعۀ
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پیونددادن
حکومتداری
رسمی و غیر
رسمی

ظرفیت و عملکرد
ساختارهای نهادی/
اداری
سیستمها و روندها
ارتقای
منابع بشری

ظرفیت

مبارزه با فساد

جدول( :)2موضوعات پالیسی ادارات محلی
الزم است برای هر سطح توافق صوت گیرد که چه چیزهایی فعالً وجود داشته ،چه خالءها و
مشکالت موجود میباشند و نیز در زمینۀ اینکه چه بهبودیهایی باید به میان آید.
اصول ومبانی پالیسی
اصول
پالیسی

سطح
مرکز

سطح
والیت

سطح
شاروالی

سطح
ولسوالی

سطح
قریه /محل

ساختار
حکومت
سیستمهای
انتخاباتی
نهادهای
نمایندگی

و

مسئولیتها (وظایف)
وظایف
صالحیتها

و
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طرحریزی
بودجهسازی و
مدیریت مالی
اداراه /عرضۀ
خدمات
اطمینان
کیفیت/
عملکرد/
بررسی
نظارت

از
اداره
و

منابع (امور مالی )
صالحیت مالی-
مصارف
وجوه
انتقال
مالی ازمرکز
(بودجۀ ملی)
بسیج منابع و
اداره
قرضه
نمایندگی و حسابدهی
بین
روابط
ادارات مختلف
دولتی
سهمگیری
جامعۀ مدنی
دادن
پیوند
حکومتداری
رسمی و غیر
رسمی
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ظرفیت و عملکرد
ساختارهای
نهادی /اداری
سیستمها
وروندها
ارتقای ظرفیت
منابع بشری
مبارزه با فساد

چارچوب اصول پالیسی
طرح چارچوب اصول پالیسی نیاز به سه مرحلۀ اساسی دارد:
گام /مرحله

مثالها

فعالیت ها

وزارتهای سکتوری باید جهت
 -7توافق باالی دورنمای کلی تحلیل احکام موجود در:
اجراآت بهتر صالحیتهای الزم
و جهتگیری ادارات محلی
قانون اساسی
را به ادرات محلی خویش اعطاء
ملی نمایند.
انکشاف
استراتیژی
افغانستان (بخش حکومتداری
باید برای زنان فرصتهای
استراتیژیهای
دیگر
و
سهمگیری در تصمیمگیریها
سکتورها)
فراهم گردد.
توافق روی:
یکپارچگی
پالیسی

اصول موجود

افزودن تعریف در صورت
لزوم
خالءها و اصول اضافی مورد
نیاز
اصول پالیسی وزارتها بر
 -2ترسیم پالیسیهای موجود تحلیل:
تفویض صالحیتهای اجرایی به
زمینۀ
در
حکومتداری
استراتیژیها و پالیسیهای
ادارات محلی صحه میگذارند.
موضوعات محلی
وزارتها در ارتباط با
422
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فعالیتها و تعامالت آنان در اصول پالیسی وزارتها رهنمای
در
زنان
دخیلسازی
سطح محلی؛
تصمیمگیریها در هر سطح
پالیسیها و استراتیژیهای
میباشد.
مربوط به نهادهای انتخابی
نمایندگی در سطح محلی و
تعامالت آنان.
واضح ساختن:
و
پالیسیها
تنظیم
استراتیژیهای وزارتها با
اصول پالیسی؛
خالءهای موجود در پالیسیها
واستراتیژیهای وزارتها
اصول پالیسی برای تفویض
 -3توافق روی اصول پالیسی تعریف و توافق روی:
صالحیتها و وظایف به ادارات
برای نهادهای حکومتداری،
یکپارچگی مجموعۀ اصول
محلی:
روابط و روندهای مربوط در
پالیسی که تمام وزارتها روی
هر یک از سطوح محلی
آن بتوانند توافق نظر داشته وزارتها یک راهکار معیاری
را برای تفویض صالحیتها و
باشند.
وظایف به ادارات محلی اتخاذ
تعریف اصول جدید برای سمت
خواهند نمود.
و سوی مطلوب در عرصههایی
تفویض
باید
که تا کنون به طور کافی تحت وزارتها
وظایف
و
صالحیتها
پوشش قرار نگرفتهاند.
طرحریزی را با اجراآت
بودجوی مرتبط سازند.
اصول پالیسی رهنمای سهمگیری
زنان:
تمام ادارات عامه دارای پالن
تبعیض مثبت خواهند بود.

گروه کاری در زمینۀ ادارات شاروالیها*
گروه کاری اجراآت ،صالحیت ،امور مالی و عملکرد شاروالها و شوراهای شاروالی (روابط
ذاتالبینی ادارات شاروالیها با وزارتها در مرکز ،و نیز با والیها و ولسوالها و دیگر نهادهای
نمایندگی (شوراهای والیتی ،شوراهای ولسوالی و شوراهای قریه) ،ادارات ریاستهای سکتوری در
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والیت و ولسوالی به شمول الیحۀ وظایف این گروه کاری .این الیحۀ وظایف شامل سهمگیری بخش
خصوصی ،جامعۀ مدنی ،جوانان و زنان نیز میشود .این گروه کاری نظریات گروه کاری سهمگیری
جامعۀ مدنی ،جوانان و زنان را شامل طرحهای پیشنهادی خویش خواهد ساخت.
گروه کاری اجراآت ،صالحیت ،امور مالی و عملکرد شاروالها و شوراهای شاروالی ،روابط
ذاتالبینی ادارات شاروالیها با وزارتها در مرکز ،و نیز با والیها و ولسوالها و دیگر نهادهای
نمایندگی (شوراهای والیتی ،شوراهای ولسوالی و شوراهای قریه) ،ادارات ریاستهای سکتوری در
والیت و ولسوالی به شمول الیحۀ وظایف این گروه کاری
*شاروالیها شامل شاروالی کابل نیز میگردد.
این الیحۀ وظایف شامل سهمگیری بخش خصوصی ،جامعۀ مدنی ،جوانان و زنان نیز میشود .این
گروه کاری نظریات گروه کاری سهمگیری جامعۀ مدنی ،جوانان و زنان را شامل طرحهای پیشنهادی
خویش خواهد ساخت .شاروالیها شامل شاروالی کابل نیز میگردد.
عضویت

گروه
کارشناس
ریاست
سکتوری به در
مشترک
رابط عمل
مثابۀ
ادارۀ مستقل
گروه نمود:
بین
ارگانهای
کاری ،گروه
محلی/
مشورتی ،و
مسئوالن
داراالنشای
وزارتها
پالیسی ایفای
وظیفه میکند.

کاری اسناد
پرتو ...الزم
خواهد دری
گروه
فراهم
شد.

حمایوی اهداف پالیسی
به لسان
برای
کاری
خواهد

قانون

تیمور  -عبدالعزیز  -قانون اساسی-7 .
وزارتهای -
اساسی
بابه کرخیل،
انوریار،
محترم،
کمیسیونها و نمایندۀ ادارۀ کاندید ادارۀ
مستقل
ادارات مستقل مستقل
 حکم مقامارگانهای
دولتی ،والیها ارگانهای
عالی ریاست  -7حکم مقام
محلی.
گزینش محلی.
و
عالی ریاست
جمهوری.
شده،
جمهوری

قانون
-7
اساسی کشور
زمینۀ
در
حکومتداری:
مواد
احکام
،6،7،7،3
،71 ،6 ،4
،33 ،77 ،76
73 ،71 ،37
و67

شاروالها
نمایندۀ -
قرارداد
کاندید -
گزینش شده،
وزارت
وزارت
قرارداد
-3
افغانستان
انکشاف
انکشاف
اعضای
افغانستان
شهری
گزینش شدۀ شهری
قانون
-7
شوراهای
 استراتیژینمایندۀ
کامل انکشاف  -6استراتیژی اساسی کشور
والیتی،
ریاست
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ولسوالها
گزینش شده

شاروالی کابل

کاندید ملی افغانستان

ریاست
شاروالی کابل

نمایندۀ
استراتیژیهای
کمیسیون
کاندید سکتوری
مستقل
استراتیژی
کمیسیون
اصالحات
انکشاف ملی
مستقل
اداری
افغانستان:
اصالحات
وخدمات
اداری
ملکی
وخدمات
ملکی
 -7سکتورهای
حکومتداری،
نمایندۀ
اصالحات ادارۀ
کمیسیون
کاندید عامه و حقوق
مستقل
برای
بشر
کمیسیون
انتخابات
سالهای -7118
مستقل
.7173
انتخابات
 آمر پالیسیادارۀ شاروالی

 -7چارچوب
استراتیژیک و
پالن اجرایی
 ایمل غیاسیمستقل
ادارۀ
آمر نظارت و
ارگانهای
ارزیابی
محلی
ریاست پالیسی
ادارۀ مستقل
ارگانهای
تحلیل
-3
محلی
چارچوب
حقوقی فعلی

 -6معلومات و
داده های مبتنی
تحقیقات
بر
انجام شده در
425

زمینۀ
کامل انکشاف در
ملی افغانستان حکومتداری
محلی:
-7
مواد
استراتیژیهای احکام
،734 ،71
سکتوری
774 ،767
استراتیژی
انکشاف ملی
افغانستان به
شمول
 -3حکم مقام
سکتورهای
عالی ریاست
حکومتداری ،جمهوری:
اصالحات ادارۀ
ایجاد
عامه و حقوق
هماهنگی
بشر
بین
بیشتر
نهادهای
محلی.
تحلیل
-4
چارچوب
پیشرفت
حقوقی فعلی
همزمان در
های
بخش
اقتصادی،
و
نظریات اجتماعی
-6
ارائه شده طی امنیتی.
مشورهای عامه
 چارچوبواحد ادارات
محلی
 -8معلومات
بر
مبتنی
تحقیقات
 -6استراتیژی
انکشاف ملی
افغانستان:
 -6چارچوب
ارائه
استراتیژیک و -
کاری حکومتداری
پالن
مستقل سالم در سطح
ادارۀ
محلی - .ایجاد
ارگانهای
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آتی
شرایط
محلی
زمینۀ
ادارات
در
حکومتداری
محلی
در
محلی
 -71یادداشت وشاروالی ها:
افغانستان
طرح
روند
 شفافیتپالیسی
 حسابدهینظریات
-7
شده
دریافت
 سهمگیریطی
پالن
مشوره -77
مردم
های عامه
اجرایی برای
 جامعه مدنیتهیۀ پالیسی
بخش
و
خصوصی
 -77معیارات
 دموکراسیبورد مشترک
محلی.
و
نظارت
مؤثریت-
در -
انسجام
کارایی
زمینۀ
حکومتداری
 تساوی ومحلی
همه شمولی
جنسیتی

عدالت

 یکپارچگی ایجاد یکسیستم مبتنی
برقانون در
تمام
سطح
ادارات دولتی
بهبود

عرضۀ
خدمات عامه

تقویت
ادارات محلی
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 -7کاهش فقر
اساس
بر
مندرجات
چارچوب
استراتیژیک و
پالن اجرایی
ادارۀ مستقل
ارگانهای
محلی:
عرضۀ
خدمات زمانی
به
میتواند
وجه احسن،
مؤثر و مفید،
صورت گیرد
که این خدمات
طریق
از
نزدیک ترین
نهادها برای
مردم فراهم
گردند .و این
امر متضمن
حسابدهی
تصامیم اتخاذ
شده در برابر
شهروندان
مربوطه
میباشد.
واگذاری
و
وظایف
مسئولیتها به
ادارات مختلف
دولتی مبتنی
اصول
بر
و
مؤثریت
کارایی کامل
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عرضۀ
در
خدمات عامه
زمانی میتواند
تحقق یابد که
این خدمات از
طریق نزدیک
ترین ادارات
به شهروندانی
متضمن
که
حسابدهی به
آنان میباشد،
صورت گیرد.

حمایتهای
لجستیکی

تقسیم
اوقات
نشستهای
گروه کاری

مکان:
سالون
کنفرانس-
های
استراتیژی
انکشاف
ملی
افغانستان

ریاست
ارائۀ
اول :جلسۀ اول :آُسیا
نشست اول :جلسۀ
حمایتهای پالیسی
فوندیشن
 77تا  31توافق روی موافقت
تخنیکی به ادارۀ مستقل
روی اهداف گروه
اهداف
جون
ارگانهای
مشورتی را گروه
مشترک
مشترک
نشست دوم:
محلی تمام
با تصویب کاری:
پالیسی ،تعیین پالیسی،
71-7
طرحهای
برنامۀ
ریاست
معیارات برای تعیین
جوالی
پیشنهادی
حاکمیت
پالیسی
معیارات
برآورد
چهار گروه
ادارۀ مستقل محلی
برای
وارزیابی
نشست
کاری را
ارگانهای افغانستان
برآورد
سوم -77 :گزینههای
محلی ایجاد این حمایت تلفیق خواهد
پالیسی ،تعیین وارزیابی

ترجمۀ

آجندای
جلسههای
گروه کاری

و گروه
مشورتی

بازده
نتیجۀ
نشستهای
گروه کاری
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حمایت ها

اموری که
قبل از ایجاد
گروه کاری
باید توسط
ریاست
پالیسی
ادارۀ مستقل
ارگانهای
محلی،
صورت
گیرد.
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ها را فراهم نمود و از
میکند.
 71جوالی حوزه ،معرفی گزینههای
همزمان:
یکپارچگی
خواهد
پالیسی،
جدول
ادارۀ مستقل
نشست
میان این
ساخت.
تعیین حوزه،
موضوعات
ارگانهای
چهارم77 :
طرحهای
پالیسی والیحه معرفی
محلی
عضویت:
37
تا
پیشنهادی و
جدول
وظایف
نهادهای
جوالی
نیز
موضوعات غیردولتی ارائه
پیشنهادات یکپارچگی
پالیسی
(محلی،
ارائه اسناد نشست
با
آنها
والیحه
ملی و بین تحقیقاتی:
پنجم -7 :جلسۀ دوم:
ومواد
اهداف
وظایف
المللی) و آسیا
تحریری به  77اگست
و
برآورد
پالیسی
فوندیشن
نهادهای
لسانهای
ارزیابی
ارائه خواهد تعیین شده
دولتی
انگلیسی و
فعلی
وضعیت
در اسناد
نمود
نشست دوم :محلی
دری که در
و
پالیسی
استراتیژیک
ستونهای
و
برآورد
گذاری،
قانون
قبالً
که
قبلی بدانها
ارزیابی
کاملی
درک
مورد تأیید
اشاره
برگزاری
وضعیت
ا،
ه
نقش
از
حکومت
گردیده
مشورههای
فعلی پالیسی
وظایف،
افغانستان
است.
مستمر از
قانون-
اختیارات و و
قرار
طریق روند
صالحیت های گذاری،
گرفتهاند،
مشورتی
شاروالی ها ،درک کاملی
اطمینان حا
توسط آسیا
ارائه
روابط ذات از نقشها،
صل خواهد
فوندیشن
حمایتهای
البینی آنها با وظایف،
نمود.
تخنیکی به
ادارات محلی اختیارات و
متعاقبا ً
رئیس گروه
مرکز ،صالحیت ها
و
ریاست
کاری
روابط
و
جدول
پالیسی
ذات البینی
موضوعات
ادارۀ مستقل
با
آنها
پالیسی
ارگانهای
ارائه
ادارات
وپیشکش
محلی
حمایت های
و
الیحه وظایف محلی
افغانستان،
سکرتریتی
روابط آنها
طرح های
به رئیس
با ادارات
پیشنهادی
گروه کاری
مرکز،
جلسۀ سوم:
را به کمیتۀ
(داراالنشای
جدول
تدوین
و
ارزیابی
گروه های
موضوعات
پالیسی
برآورد
کاری)
پالیسی
ادارات
مشکالت ناشی والیحه
محلی
از ترتیبات و
وظایف
افغانستان
ساماندهیهای
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موجود ،ارائه
بر
تحلیل
اساس تحقیقات
و مشورههای
شده
انجام
موجود توسط
آسیا فوندیشن،
باالی
بحث
نقشها،
وظایف،
اختیارات و
صالحیتهای
شاروالیها،
روابط
ذات البینی آنها
ادارات محلی
مرکز،
و
جدول
موضوعات
و
پالیسی
پیشکش الیحه
وظایف
ارزیابی و
برآورد گروه
سوم
کاری
گروه
یعنی
کاری
سهمگیری
جامعۀ مدنی،
زنان و جوانان

جلسۀ چهارم:
گزینه های

ارائه خواهد
نمود.

جلسۀ سوم:
و

ارزیابی
برآورد
مشکالت
از
ناشی
ترتیبات و
ساماندهی
های موجود،
ارائۀ تحلیل
اساس
بر
تحقیقات و
مشورههای
انجامشده
موجود
توسط آسیا
فوندیشن،
بحث باالی
نقشها،
وظایف،
اختیارات
وصالحیتها
روابط
و
ذاتالبینی
ادارات
و
محلی
روابط آنها
با ادارات
مرکز،
جدول
موضوعات
و
پالیسی
پیشکش
الیحه
وظایف
ارزیابی
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پالیسی ،ارائه شدن گروه
بر کاری سوم
تحلیل
اساس تحقیقات یعنی گروه
و مشورههای کاری
سهمگیری
موجود
جامعۀ
انجامشده
آسیا مدنی ،زنان
توسط
و جوانان
فوندیشن،
نتیجهگیری
مباحث نقش-
ها ،وظایف ،جلسۀ
اختیارات
چهارم:
وصالحیتهای
گزینههای
شاروالیها،
پالیسی،
روابط
ذاتالبینی آنها ارائه تحلیل
اساس
بر
ادارات محلی
تحقیقات و
مرکز،
و
مشوره های
جدول
موجود
موضوعات
انجامشده
و
پالیسی
توسط آسیا
پیشکش الیحه
فوندیشن،
وظایف،
نتیجهگیری
گنجانیدن
مباحث
نظریات گروه
کاری جامعۀ نقشها،
مدنی ،زنان و وظایف،
اختیارات و
جوانان
صالحیتها
روابط
و
ذاتالبینی
جلسۀ پنجم:
ادارات
فورموله
و
محلی
سازی
روابط آنها
پیشنهادات
با ادارات
پالیسی
مرکز،
جدول
موضوعات
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پالیسی
والیحه
وظایف.
تلفیق
گردیدن
نظریات
گروه کاری
جامعۀ
مدنی ،زنان
و جوانان

نشست پنجم:
طرح های
پیشنهادی
پالیسی آمادۀ
به
ارائه
ریاست
پالیسی ادارۀ
مستقل
ارگانهای
محلی،

واضح ساختن قوانین ،طرزالعملها ،اجراآت ،روابط ذات البینی برای شاروالیها (والیات،
ولسوالیها وقریهها) و روابط آنها با دولت مرکزی در کابل
واضح ساختن نقش شوراهای شاروالی .طرح میکانیزم اختیارات ،مسئولیتها و میکانیزم مالی
شوراهای شاروالی
طرح میکانیزمهایی برای تقویت ظرفیت شوراهای شاروالی ،حمایت از شریکسازی دانش و تبادلۀ
معلومات و دانش در میان شوراهای شاروالی .تعیین میکانیزمهایی برای تقویت شوراهای شاروالی و
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قادرساختن آنان برای ایفای نقشها و وظایفی که در برابر مردم دارند .واضح ساختن اندازه و سایز
نمایندگی ،فهرست جلسات ،طرزالسلوک ،انجام وظایف ،اعتبار تصامیم ،صالحیت ،حسابدهی،
مصونیت ،تبعیت قضایی ،تخصیص منابع به شوراهای شاروالی .واضح ساختن روابط این نهادهای
انتخابی با بخش اجرایی

الیحۀ وظایف
موضوعات کلی:
.7
.7
.3
.6

تعریف شاروالی به شمول مأموریت ،وظایف اصلی و فرعی آن؛
معیارات و آیین نامهها برای ایجاد شاروالیهای جدید به شمول روندها و تصویب صالحیتها
و میکانیزمهای مربوطه؛
معیارات و آیین نامههای مربوط به دستهبندی شاروالیها بر اساس وظایف اساسی و اختیاری
آنها؛
ارزیابی استمرار زیستپذیری و حفظ شاروالیها و نیز زمینهها و روندهای الغای وضعیت
شاروالیها.

تشکیل و پرسونل:
.7
.7
.3
.6
.7
.4
.6
.8

مدل تشکیالتی برای هر یک از طبقهبندیهای شاروالیها ،همراه با رهنمودهایی در زمینۀ
اتخاذ مدلهای مناسب با شرایط محل؛
معیارات و رهنمودهای الزم جهت انتقال از یک مدل به مدل دیگر؛
پرسونل اصلی و فرعی برای هر یک از دستهبندیها و نیز معیارات مشترک شرایط و
وضعیت برای این پرسونل؛
آئیننامه های انتقال پرسونل و استخدام و ابقای کارمندان کارفهم بر اساس اجراآت خوب،
لیاقت مسلکی و تجربه و عدالت جنسیتی ،عدم هر نوع تبعیض بر اساس مذهب ،لسان و
قومیت؛
مصونیت استخدام و نگهداری پرسونل ادارات شاروالیها و ضمانت معشات و مزایای آنان؛
اصول اخالقی برای کارمندان ادارات شاروالی به شمول پاداش و مجازات و نیز احکام حوزۀ
سهمگیری در تطبیق؛
حمایت از جانب دیگر دوایر دولتی در انکشاف ظرفیتهای اداری ،تخنیکی و مدیریتی و نیز
ایجاد ساختارهای پاسخده ،شفاف و حسابده در شاروالیها؛
ارائه فرصتهای آموزشی کافی ،مسائل پاداش و جنبههای شخصیت کاری کارمندان ادارات
شاروالیها به شمول نقشها ومسئولیتهای دیگر دوایر دولتی.

منابع مالی:
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.7
.7
.3
.6
.7
.4
.6

میزان صالحیت مالی ادارات شاروالیها ،همراه با تعریفی روشن از منابع و چشمههای
عایداتی ،در ارتباط با وظایف اساسی و اختیاری این ادرات ،تنظیم مناسب مالیاتهای محلی
به شمول مالیات بر اراضی ،به مثابۀ منابع عایداتی ادارات شاروالیها؛
زمینهها و روندهای وجوه مالی برای ادارات شاروالیها ،به شمول در نظرداشت اولویتهای
محلی همراه با تخصیصات مشخص و محدود به ایجاد انگیزش در تطبیق پالیسیهای ملی؛
تلفیق تفویض اجراآت ادارات عالی دولتی و منابع الزم برای انجام چنین وظایفی؛
استحصال هزینه خدمات عامه ارائه شده ،به شمول میزان صالحیتهای دادهشده به
شاروالیها جهت وضع مالیات و تعرفهها؛
نقشها و مسئولیتهای شاروالیها در جمعآوری مالیات و سهمهای متناظر آنان از مالیات و
تعرفههای ملی؛
دسترسی شاروالیها به منابع مالی بیرونی به شکل قرضهها و کمکهای مالی؛
بهبود و تقویت عواید شاروالی و استفاده درست از آنها ،از قبیل:
 مشخصسازی اساس مالیۀ شاروالیها،
 اطمینان از برخورداری از مزایای کافی برای تقویت جمعآوری عواید شاروالی،
 ایجاد یک میکانیزم حسابده برای ادارۀ عواید،
 تعیین میزان مناسب فیس اداری و مطالبۀ بها از استفادهکنندگان،
 تقویت و اشاعۀ استفاده از تکنالوژی معلوماتی جهت تسریع و کمک به ایجاد شفافیت
هرچه بیشتر،
 طرح و ایجاد قوانین الزم جهت اطمینان از استفادۀ عادالنه از عواید در تمام
بخشهای شاروالیها و ایجاد میکانیزم پیگیری مصارف.

دموکراسی نمایندگی و اشتراکی در سطح محلی:
.7
.7
.3
.6

سهمگیری شهروندان در تصمیمگیریها ،تطبیق و پیگیری تصامیم در سطح محل؛
همکاری مسئوالن ادارات شاروالیها با تمام دستاندرکاران جامعۀ مدنی ،به خصوص
نهادهای غیردولتی و سازمانهای اجتماعی و بخش خصوصی و دیگر طرفهای عالقه مند؛
تنظیم اصول اخالقی برای سیاستمداران محلی و شرایط اجناس و تاوان برای ضمانت امنیت
و حکومتداری سالم؛
حفظ و نشر معلومات و اسناد شاروالیها برای عامۀ مردم.

نظارت بر ادارات شاروالیها:
 .7مشخص نمودن سلسۀ نظارت و گزارشدهی از ادارات شاروالیها به دیگر ادارات دولتی
(ادارات والیت و مرکز) ،به شمول معیارهای معلومات و معیادهای زمانی آنها؛
 .7شرایط برای نظارت مقامهای محلی ،شامل روند قانونی ،ایجاد نهادهای مستقل نظارتی برای
نظارت بر این پروسه و نیز رسیدگی به شکایات.
روابط میان شاروالی ها:
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 .7اصول حاکم بر شاروالیها و طرز همکاریهای ذاتالبینی؛
 .7اصول حاکم ،مجراها و مجمعها و روندهای الزم برای حل منازعات ذاتالبینی و حل
مشکالت.
اصال حات ادارۀ عامه در ادارات شاروالی ،ارتقای ظرفیت ،تعیینات مبتنی بر اصول شایستهساالری،
سیستمها و روندها ،اندازهگیری اقدامات ،مبارزه با فساد ،اخالق و ارزشها ،حق دسترسی به
معلومات ،میکانیزم رسیدگی به شکایات عامه ،تسهیالت دفتری ،تجهیز و نگهداری آنها ،تسهیالت
مخابراتی و ارتباطاتی و استراتیژی آن ،معیارهای خدمات عامه ،گرایش خدمات مشتریگرایانه در
خدمات عامه و تفتیش عملکرد.

ادارۀ انتخابات








طرح نقشه رهنما برای انتخابات شوراهای شاروالی و برگزاری انتخابات آزاد ،سری و
مستقیم این نهادها طی هر سه سال؛
آماده نمودن طرحهای پیشنهادی پالیسی جهت برگزاری انتخابات شوراهای شاروالی و
انتخابات شاروالها ،آماده نمودن طرحهای پینشهادی پالیسی برای انجام تمام ترتیبات
الزم ،به شمول تعیین حدود حوزههای گذرها برای شوراهای شاروالی؛
روشمندکردن کاهش هزینۀ انتخابات شاروالیها در آینده تا حد ممکن از طریق منابع خود
دولت؛
معرفی رأیدهندگان به مراکز خاص رأیدهی؛
تهیۀ استراتیژی برای تسریع ایجاد یک مرکز دایمی ثبت نمایندگان؛
مشخص ساختن تغییراتی که باید در قانون انتخابات صورت بگیرد،
بازنگری کلی حدود قلمرو گذرها به مثابۀ واحدهای سیاسی و اداری ،آماده نمودن یک
طرح پیشنهادی پالیسی جهت تطبیق ترسیم و نقشهبرداری سیاسی و اداری حدود
حوزههای شاروالی که گذرها در آن به حیث واحدهای اساسی مدنظر قرار خواهند
گرفت .نقشههای سیاسی و اداری در اختیار تمام ادارات دولتی جهت برگزاری انتخابات،
طرحریزی اقتصادی -اجتماعی و تطبیق پالیسی ادارات محلی قرار داده خواهد شد.

تقویت سهمگیری سکتور خصوصی ،جامعۀ مدنی ،زنان و جوانان در امور حکومتداری:
.7
.7
.3
.4
.5
.6

تعیین میکانیزمهای ساختارمند جهت سهمگیری سکتور خصوصی ،جامعۀ مدنی ،زنان و
جوانان در امور ادارات شاروالیها؛
تعیین روابط شوراهای انکشافی محل و شوراهای انکشافی ولسوالی با ادارات شاروالیها؛
تقویت تولید کاالها و ارائۀ خدمات مشترک محلی؛
ارتباطدهی حکومتداری رسمی و غیر رسمی؛
افزایش آگاهی مردم و شهروندان در زمینۀ مسئولیتهای آنان در قبال پرداخت مالیات؛
برقراری ارتباط با شوراهای والیتی جهت بهبود کیفیت کنترول ،دخیلسازی جامعۀ مدنی در
زمینۀ نظارت بر اجراآت و عملکردهای حکومتداری؛
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 .6گسترش ،تقویت و ایجاد انجمنها و اتحادیههای مسلکی صنفی؛
 .8تطبیق قانون حق دسترسی به معلومات و اطمینان از دسترسی به معلومات دولتی؛
 .6ایجاد میکانیزم رسیدگی به شکایات عامه؛
تسهیل فرصتهایی برای زنان و جوانان جهت سهمگیری در فعالیتهای
.71
حکومتداری؛
قانون تبعیض مثبت برای زنان :در نظر گرفتن کرسیهایی برای زنان در ادارات
.77
محلی ،شوراهای انتخابی و پستهای انتصابی؛
دادخواهی در زمینۀ تطبیق قانون تبعیض مثبت برای زنان؛
.77
آماده ساختن پالیسی برای آغاز ثبت اجتماعی اراضی در تمام واحدهای اداری و ثبت
.73
قبالهجات برای مناطق شهری؛
آمادهساختن طرحهای پیشنهادی برای ایجاد یک سیستم عادالنۀ حل منازعات و
.76
اختالفات.

انکشاف اقتصادی محل
.7
.7
.3
.4
.5
.6
.6

شناسایی شیوهها و میتودهایی که ادارات شاروالی از طریق آنها قادر به ارائه تعلیم و تربیه،
آموزش و انکشاف منابع بشری مورد نیاز برای تقویت انکشاف اقتصاد محلی باشند؛
تهیۀ طرح های پیشنهادی جهت بهبود دسترسی مردم به خدمات مالی و سرمایه ( قرضهها،
کمکهای مالی ،سرمایهگذاریها) از طریق ادارات شاروالی محلی؛
شناسایی جنبههای انکشاف محیط کسب و کار و تجارت که بتوان آنها را از طریق
فعالیتهای ادارات شاروالی تقویت نمود و نیز تشخیص روند تقویت آنها؛
تدوین یک پالسی برای ایجاد انگیزش در انکشاف نهادهای تجارتی که قادر به شراکت با
نهادهای محلی (در شراکتهای عامه و خصوصی) و فراهم آوری خدمات تخنیکی و
مشاورتی باشد؛
طرح و پیشنهاد یک پالیسی برای تجارتها و تشبثات کوچک و متوسط در چارچوب اقتصاد
رسمی؛
طرح پیشنهادات و توصیههایی در زمینۀ برنامۀ ایجاد واحدهای مستقیم اقتصادی توسط
ادارات شاروالیها (آیا اصوالً چنین چیزی باید صورت بگیرد یا خیر ،معیارات ،واحدهای
تطبیقی)؛
طرحهای پیشنهادی استراتیژی جهت ارائۀ زیربناهای الزم برای کسب و کار و تجارت و
روشنساختن روابط آن با عرضهکنندگان خدمات زیربنایی در سطح محلی (وزارت انکشاف
شهری ،وزارت انرژی ،آب و برق).

جدول موضوعات پالیسی ادارات محلی
طرح کلی موضوعات در طول روند تدوین پالیسی
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جدول آتی مشخصکنندۀ موضوعات اساسی میباشد که جهت تهیۀ چارچوب پالیسی جامع و کامل
ادارات محلی الزم است به آنها توجه کافی مبذول گردد .با درنظرداشت وقت اندک میعاد زمانی که
پریزنتیشن پالیسی باید تهیه و تقدیم شورای عالی وزیران گردد ،الزم است گروههای کاری ابتدا
مجموعۀ یکپارچهای از معیارات دسترسی به گزینههای پالیسی را جهت رهنمائی و هدایت
پالیسیسازی تهیه نموده و آنگاه روی فورمولهسازی مشروح طرحهای پیشنهادی پالیسی کار نمایند.
چارچوب کامل پالیسی
 تطبیقانکشاف

و

چارچوب  -ترتیبات نهادی
 اصول پالیسیحقوقی و انتظامی
 چگونه باید این چه کارهاییصورت  -ازکجا شروع
 چه کارهای باید کارصورت گیرد.
خواهیم کرد.
گیرد.
صورت گیرد.
تشکیل دولت
سیستمهای انتخاباتی
نهاهای نمایندگی

مسئولیت ها (وظایف)
و

وظایف
صالحیتها
طرحریزی
بودجهسازی
مدیریت مالی
اداراه/
خدمات

و
عرضۀ

اطمینان از کیفیت،
اداره/
عملکرد
ارزیابی و نظارت

منابع (امور مالی)
صالحیت

مالی
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مصارف
انتقالهای
(بودجۀ ملی)

مرکزی

بسیج منابع و اداره
قرضه

نمایندگی و حسابدهی
روابط بین ادارات
مختلف دولتی
جامعۀ

سهمگیری
مدنی

پیونددادن
حکومتداری
رسمی و غیررسمی

ظرفیت و عملکرد
ساختارهای نهادی/
اداری
سیستمها و روندها
ارتقای
منابع بشری

ظرفیت

مبارزه با فساد

جدول ( :)2موضوعات پالیسی ادارات محلی
الزم است برای هر سطح روی سیستم ها و زیربناهای موجود فعلی ،خالءها و مشکالت موجود و
نیز در زمینۀ اینکه چه بهبودیهایی باید به وجود آید ،به توافق دست یافت.
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اصول و مبانی پالیسی
اصول
پالیسی

سطح
مرکز

سطح
والیت

سطح
شاروالی

سطح
ولسوالی

سطح
قریه /محل

ساختار
حکومت
سیستمهای
انتخاباتی
نهادهای
نمایندگی

و

مسئولیتها (وظایف)
وظایف
صالحیتها

و

طرحریزی
بودجهریزی و
مدیریت مالی
اداراه /عرضۀ
خدمات
از

اطمینان
کیفیت/
عملکرد ،اداره/
و
ارزیابی
نظارت

منابع (امور مالی)
صالحیت مالی
و مصارف
وجوه
انتقال
مالی از مرکز
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(بودجۀ ملی)
بسیج منابع و
اداره
قرضه

نمایندگی و حسابدهی
بین
روابط
ادارات مختلف
دولتی
سهمگیری
جامعۀ مدنی
پیونددادن
حکومتداری
و
رسمی
غیررسمی

ظرفیت و عملکرد
ساختارهای
نهادی /اداری
سیستمها
روندها

و

ارتقای ظرفیت
منابع بشری
مبارزه با فساد

چارچوب اصول پالیسی
طرح چارچوب اصول پالیسی نیاز به سه مرحلۀ اساسی دارد:
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گام /مرحله

مثالها

فعالیتها

 وزارتهای سکتوری باید
 -7توافق باالی دورنما و تحلیل احکام موجود در:
صالحیتهای الزم را به ادرات
جهتگیری کلی برای ادارات
 -7قانون اساسی
محلی خویش جهت اجراآت بهتر
محلی.
 -7استراتیژی انکشاف ملی به آنان اعطا نمایند.
افغانستان (بخش حکومتداری
 باید برای زنان فرصتهای
استراتیژیهای
ودیگر
سهمگیری در تصمیمگیریها
سکتورهای)
فراهم گردد
توافق روی:
 ارتباط ویکپارچگی اصولموجود پالیسی
 افزودن تعریف درصورتلزوم
 خالءها واصول اضافی موردنیاز
 اصول پالیسی وزارتها بر
 -2ترسیم پالیسیهای موجود تحلیل:
تفویض صالحیتهای اجرایی به
زمینۀ
در
حکومتداری
 استراتیژیها و پالیسیهای
ادارات محلی صحه میگذارد.
موضوعات محلی
وزارتها در ار تباط با
فعالیتها و تعامالت آنان در  اصول پالیسی وزارتها
رهنمای دخیلسازی زنان در
سطح محلی
تصمیمگیریها در هر سطح
 پالیسی و استراتیژی های
میباشد.
مربوط به نهادهای انتخابی
نمایندگی در سطح محلی و
تعامالت آنان
واضح ساختن:
و
پالیسیها
 تنظیم
استراتیژیهای وزارتها با
اصول پالیسی
خالءهای موجود در پالیسیها
و استراتیژهای وزارتها.
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 اصول پالیسی برای تفویض
 -3توافق روی اصول پالیسی تعریف و توافق روی:
صالحیتهای و وظایف به
برای نهادهای حکومتداری ،
 مجموعۀ ارتباط و
ادارات محلی:
روابط و روندها در سطح
یکپارچگی اصول پالیسی که
محلی.
تمام وزارتها بتوانند روی آن  -وزارتها یک راهکار معیاری
را برای تفویض صالحیتها و
توافق نظر داشته باشند.
وظایف به ادارات محلی اتخاذ
 تعریف اصول جدید و سمت
خواهند نمود.
و سوی مطلوب درعرصههایی
که تاکنون به طور کافی تحت  -وزارتها باید تفویض
صالحیتها و وظایف طرحریزی
پوشش قرار نگرفته اند.
شده را با اجراآت بودجوی مرتبط
سازند.
پالیسی
 اصول
سهمگیری زنان:

رهنمای

 تمام ادارات عامه دارای پالنتبعیض مثبت خواهند بود.

گروه کاری سهمگیری جامعۀ مدنی
جوانان و زنان در حکومتداری
گروه کاری سهمگیری جامعۀ مدنی ،جوانان و زنان در حکومتداری
عضویت



کارشناس
ریاست
مشترک ادارۀ سکتوری به
مثابۀ رابط بین
مستقل
گروه کاری،
ارگانهای
گروه
محلی/
مشورتی ،و
مسئوالن
داراالنشای
وزارتها
پالیسی ایفای
وظیفه میکند.

گروه کاری اسناد حمایوی اهداف پالیسی
الزم به لسان
درپرتو...
برای
عمل خواهد دری
گروه کاری
نمود.
فراهم خواهد
گردید.

رؤسای  قطب الدین  آریه نجات ،
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ریاست های رویدار،
نمایندۀ ادارۀ
پالیسی،
مستقل
وزارتهای
ارگانهای
محترم،
کمیسیون ها و محلی
ادرات مستقل
نمایندۀ

دولت:
وزارت احیاء
انکشاف
وزارت و

و دهات
زراعت
و
آبیاری
نمایندۀ

مالداری
وزارت امور
وزارت زنان

امور قبایل،
و
اقوام
سرحدات
وزارت

مخابرات و
تکنالوژی
معلوماتی
 وزارت
فرهنگ
جوانان

و


اقتصاد

وزارت


مالیه

وزارت

وزارت

امور داخله

عدلیه

وزارت

 وزارت کار
امور
و

و داکتر دمحمهللا اساسی.
بطاش از ادارۀ
 حکم مقام
مستقل
عالی ریاست
ارگانهای
جمهوری
محلی
قرارداد

نمایندۀ

افغانستان
وزارت احیاء
و
انکشاف  استراتیژی
دهات
کامل انکشاف
ملی افغانستان
نمایندۀ

وزارت امور  استراتیژی
زنان
های سکتوری
استراتیژی
انکشاف ملی
افغانستان:

اساسی کشور
اساسی
زمینۀ
در
 حکم مقام
حکومتداری:
عالی ریاست
مواد
احکام
جمهوری
،6،7،7،3،4
قرارداد ،76 ،71 ،6

،37 ،33 ،77
افغانستان
67, 73 ،71
 استراتیژی
قانون
کامل انکشاف 
ملی افغانستان .اساسی کشور
زمینۀ
در
 استراتیژی
حکومتداری
های سکتوری محلی:
استراتیژی
مواد
انکشاف ملی احکام
،734 ،71
افغانستان:
774 ،767
سکتورهای
حکومتداری،
 حکم مقام
اصالحات
عالی ریاست
ادارۀ عامه و
جمهوری:
حقوق بشر
ایجاد
تحلیل
هماهنگی
چارچوب
بین
بیشتر
حقوقی فعلی
نهادهای محلی
نظریات
پیشرفت
ارائه شده طی
همزمان در
مشورهای
بخشهای
عامه
اقتصادی،
و
 معلومات اجتماعی
بر امنیتی.
مبتنی
تحقیقات
تنظیم
 چارچوب چارچوب واحد
استراتیژیک و ادارات محلی
کاری
پالن
 استراتیژی
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 سکتورهایحکومتداری،
اصالحات
ادارۀ عامه و
بشر
حقوق
برای سالهای
7173-7118
 چارچوب
استراتیژیک و
پالن اجرایی
ادارۀ مستقل
ارگانهای
محلی
تحلیل


چارچوب
حقوقی فعلی
و
معلومات
دادههای مبتنی
تحقیقات
بر

اجتماعی،
شهدا
معلولین

ملی

و

وزارت

صحت عامه
وزارت

فواید عامه
وزارت

و
احیاء
انکشاف دهات
وزارت

انکشاف
شهری
وزارت

امور زنان

انجامشده در ادارۀ مستقل انکشاف
افغانستان
ارگانهای
زمینۀ
حکومتداری محلی
ارائه
الف)
در افغانستان.
محلی
حکومتداری
افغانستان
یادداشت سالم در سطح

طرح محلی .ایجاد
نظریات روند

آتی
شرایط
پالیسی
دریافتشده
ادارات
در
طی
پالن

و
محلی
مشورههای
اجرایی برای
شاروالی ها:
عامه
پالیسی سازی
 شفافیتمعیارات

بورد مشترک  -حسابدهی
و
نظارت
 سهمگیریدر
انسجام
مردم جامعۀ
زمینۀ ادارات
مدنی و بخش
محلی
خصوصی

کمیسیون


مستقل
انتخابات

 دموکراسیمحلی
 -مؤثریت

 کمیسیون
مستقل مبارزه
با ارتشاء و
فساد اداری

 کارایی تساوی وهمهشمولی

ریاست

شاروالی کابل

جنسیتی

ادارۀ


مرکزی
جیودیزی و
کارتوگرافی

عدالت

 یکپارچگی ایجاد یکسیستم مبتنی
بر قانون در
تمام
سطح
ادارات دولتی

ریاست


عمومی
احصائیه

ب:
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عرضۀ خدمات
عامه

مرکزی
 ادارۀ امور
و داراالنشای
شورای
وزیران

تقویت
ج:
ادارات محلی
د :کاهش فقر

کمیسیون


مستقل
اصالحات
و
اداری
خدمات ملکی

اساس

بر
مندرجات
چارچوب
استراتیژیک و
پالن اجرایی
ادارۀ مستقل
ارگانهای
محلی:

کمیسیون


مستقل
اصالحات
و
اداری
خدمات ملکی

عرضۀ خدمات
زمانی میتواند
به وجه احسن،
مؤثر و مفید
صورت گیرد
که این خدمات
طریق
از
نزدیک ترین
نهادها برای
مردم فراهم
گردد .این امر
متضمن
حسابدهی
تصامیم اتخاذ
شده در برابر
شهروندان
مربوط
میباشد.
واگذاری
و
وظایف
مسئولیتها به
ادارات مختلف
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دولتی مبتنی
اصول
بر
و
مؤثریت
کارایی کامل
عرضۀ
در
خدمات عامه
زمانی میتواند
تحقق یابد که
این خدمات از
طریق
نزدیکترین
به
ادارات
شهروندان ،که
متضمن
حسابدهی به
آنان میباشد،
صورت
بگیرد.

تقسیم
اوقات
نشستهای
گروه
کاری

بازده و نتیجۀ گروه
آجندای
مشورتی
جلسات گروه نشستهای
گروه کاری
کاری

حمایتهای
لوجستیکی

مکان :تاالر نشست
اول-77 :
کنفرانس

آسیا
فوندیشن

 جلسۀ اول:

 جلسۀ اول:

توافق نمودن موافقت روی
446

حمایتها

اموری که
قبل از ایجاد
گروه کاری
باید توسط
ریاست
پالیسی
ادارۀ مستقل
ارگانهای
محلی،
صورت
بگیرند.

ریاست
ارائۀ
حمایتهای پالیسی
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تخنیکی به ادارۀ مستقل
گروه
 31جون روی اهداف اهداف
های
ارگانهای
مشورتی را گروه
مشترک
مشترک
وزارت
نشست
محلی تمام
با تصویب کاری:
پالیسی،
پالیسی،
و
احیاء
دوم-7 :
طرحهای
برنامۀ
ریاست
تعریف
تعریف
انکشاف
71جوالی
پیشنهادی
حاکمیت
معیارات برای معیارات و پالیسی
دهات
چهار گروه
محلی
حوزه برای ادارۀ
ارزیابی
نشست
افغانستان کاری را
و مستقل
برآورد
سوم -77 :گزینههای
تلفیق خواهد
ارگانهای این
 71جوالی پالیسی ،تعیین ارزیابی
ترجمۀ
نمود و از
محلی ایجاد حمایتها
حوزه ،معرفی گزینههای
همزمان:
نشست
را فراهم تسلسل و
میکند.
پالیسی،
جدول
ادارۀ مستقل
چهارم:
یکپارچگی
خواهد
معرفی جدول
موضوعات
ارگانهای
77
77
میان این
ساخت.
و موضوعات
پالیسی
محلی
جوالی
طرحهای
الیحۀ وظایف پالیسی
و عضویت:
پیشنهادی و
الیحۀ وظایف نهادهای
نیز تسلسل
غیردولتی ارائه
ارائه اسناد
پیشنهادات و
(محلی،
 جلسۀ دوم:
مواد
و
و تحقیقاتی :یکپارچگی
 نشست دوم :ملی
تحریری به
ارزیابی
با
آنها
بینالمللی ) آسیا
لسان های
ارزیابی
مورد
نمودن
اهداف
و نهادهای فوندیشن
انگلیسی و
قرارگرفتن
مشکالت
پالیسی
ارائه
دولتی
دری که در
پیچیدۀ ناشی مشکالت
تعیینشده
خواهد
محلی
ستونهای
از ترتیبات و پیچیدۀ ناشی
در اسناد
نمود.
قبلی به آنها
و
ترتیبات
از
های
دهی
سامان
استراتیژیک
اشاره شده
های
ساماندهای
ارائه
موجود،
قبالً
که
برگزاری
است.
بر موجود،
تحلیل
مورد تأیید
مشورههای
اساس تحقیقات معرفی نتایج
حکومت
مستمر از
و مشورههای تحلیل تحقیقات
افغانستان
طریق
ارائۀ
و مشورههای
انجامشده
قرار
روند
حمایتهای
موجود توسط انجامشده،
گرفتهاند،
مشورتی
تخنیکی به
کار
آسیا فوندیشن ،ادامۀ
اطمینان
توسط آسیا
رئیس گروه
بحث باالی باالی جدول
حاصل
فوندیشن
کاری
موضوعات
جدول
خواهد
و
پالیسی
موضوعات
نمود.
و الیحۀ وظایف
پالیسی
متعاقبا ً
ارائۀ
پیشکش الیحه
ریاست
 جلسۀ سوم:
حمایتهای
وظایف
پالیسی
سکرتریتی
های
گزینه
ادارۀ مستقل
به رئیس
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گروه کاری
(داراالنشای
گروه های
کاری)

 جلسۀ سوم:

پالیسی ،تحلیل
اساس
بر
و
تحقیقات
مشورههای
انجامشده،
نزدیکشدن
به نتیجهگیری
نهایی مباحث
روی جدول
موضوعات
و
پالیسی
الیحۀ وظایف

گزینه های
پالیسی ،ارائه
بر
تحلیل
اساس تحقیقات
و مشورههای
انجامشده
آسیا
توسط
فوندیشن،
نتیجهگیری
روی
بحث
جدول
نشست

موضوعات
و چهارم:
پالیسی
الیحۀ وظایف
آمادهشدن
طرحهای
پیشنهادی
جلسۀ

پالیسی جهت
چهارم:
به
ارائه
ریاست پالیسی
تصویب
ادارۀ مستقل
طرحهای
ارگانهای
پیشنهادی
برای پالیسی محلی

پیشنهادات و
نتایج کار این
گروه کاری
شامل نتایج
گروه
کار
دوم
کاری
خواهد شد.

ارگانهای
محلی
افغانستان،
طرحهای
پیشنهادی
را به کمیتۀ
تدوین
پالیسی
ادارات
محلی
افغانستان
جهت
مالحظۀ آن
کمیته ارائه
خواهد
نمود.

پیشنهادات و
نتایج کار این
گروه کاری
شامل نتایج
گروه
کار
دوم
کاری
خواهد شد.
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وظایف
بهبود سهمگیری بخش خصوصی ،جامعۀ مدنی ،زنان و جوانان در حکومتداری:
 تعیین میکانیزمهای ساختارمند جهت سهمگیری سکتور خصوصی ،جامعۀ مدنی ،زنان و
جوانان در امور ادارات محلی؛
 مشخصساختن و واضحسازی نحوۀ روابط شوراهای انکشافی محل و شوراهای انکشافی
ولسوالی با ادارات محلی؛
 برقراری ارتباط بین حکومتداری رسمی و غیر رسمی؛
 افزایش آگاهی مردم و شهروندان در زمینۀ مسئولیتهای آنان در قبال پرداخت مالیات؛
 برقراری ارتباط با شوراهای والیتی جهت بهبود کنترول کیفیت ،دخیل سازی جامعۀ مدنی در
زمینۀ نظارت بر اجراآت و عملکردهای ادارات محلی؛
 گسترش و تقویت ایجاد انجمنها و اتحادیههای مسلکی صنفی؛
 اشاعۀ تولید کاالها و محصوالت مشترک محلی؛
 تطبیق قانون حق دسترسی مردم به معلومات و اطمینان از دسترسی عامۀ مردم به معلومات
ادارات دولتی؛
 ایجاد میکانیزم رسیدگی به شکایات عامه؛
 تسهیل فرصتهایی برای زنان و جوانان جهت سهمگیری در فعالیتهای حکومتداری؛
 قانون تبعیض مثبت برای زنان :در نظر گرفتن کرسیهایی برای زنان در ادارات محلی در
شوراهای انتخابی و پستهای انتصابی؛
 دادخواهی در زمینۀ تطبیق قانون تبعیض مثبت برای زنان؛
 آماده نمودن طرح پیشنهادی پالیسی برای آغاز ثبت و راجستر اجتماعی اراضی در تمام
واحدهای اداری و ثبت قبالهجات برای تمام مناطق شهری و دهات؛
 آمادهساختن طرح پیشنهادی پالیسی برای ایجاد یک سیستم متعادل جهت حل عادالنۀ منازعات
و اختالفات.

جدول ( :)9موضوعات پالیسی ادارات محلی
طرح کلی موضوعات در طول روند تدوین پالیسی
جدول آتی مشخصکنندۀ موضوعات اساسی میباشد که جهت تهیۀ چارچوب پالیسی جامع و کامل
ادارات محلی ،الزم است به آنها توجه کافی مبذول گردد .با درنظرداشت زمانبندی کوتاهی که
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پیشنویس پالیسی باید تهیه و تقدیم شورای عالی وزیران گردد ،الزم است گروههای کاری ابتدا
مجموعۀ متسلسلی از معیارهای دسترسی به گزینههای پالیسی را جهت رهنمایی و هدایت
پالیسیسازی تهیه کنند و آنگاه روی فورمولهسازی مشروح طرحهای پیشنهادی پالیسی کار نمایند.

چارچوب کامل پالیسی
تطبیق و انکشاف.

چارچوب حقوقی ترتیبات اداری.
اصول پالیسی.
و تنظیمی.
چگونه باید این از کجا شروع
کارهایی
چه
صورت خواهیم کرد.
چه کارهایی باید کار
صورت گیرد؟
گیرد؟
صورت گیرد؟
ساختار دولت
سیستمهای انتخاباتی
نهاهای نمایندگی

مسئولیتها (وظایف)
و

وظایف
صالحیتها
طرحریزی
بودجهریزی
مدیریت مالی
اداره/
خدمات

و
عرضۀ

اطمینان از کیفیت/
اداره/
عملکرد،
بررسی و نظارت

منابع (امور مالی)
صالحیت

مالی-
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مصارف
دادن وجوه از
مرکز
طرف
(بودجۀ ملی)
بسیج منابع و اداره
قرضه

نمایندگی و حسابدهی
روابط بین ادارات
مختلف دولتی
سهمگیری
مدنی

جامعۀ

پیونددادن
حکومتداری
رسمی و غیر
رسمی
ظرفیت و عملکرد
ساختارهای
نهادی/اداری
سیستمها و روندها
ارتقای
منابع بشری

ظرفیت

مبارزه با فساد

جدول( :)2موضوعات پالیسی ادارات محلی
الزم است برای هر سطح توافق صوت گیرد که چه چیزهایی فعالً وجود داشته ،چه خالءها و
مشکالتی موجود میباشند و نیز در زمینۀ اینکه چه بهبودیهایی باید به میان آید.
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اصول و مبانی پالیسی
اصول
پالیسی

سطح
مرکز

سطح
والیت

سطح
شاروالی

سطح
ولسوالی

سطح
قریه /محل

ساختار
حکومت
سیستمهای
انتخاباتی
نهادهای
نمایندگی

و

مسئولیتها (وظایف)
وظایف
صالحیتها

و

طرحریزی
بودجهریزی و
مدیریت مالی
اداراه /عرضۀ
خدمات
از
اطمینان
کیفیت /اداره
/
عملکرد
و
بررسی
نظارت

منابع (امور مالی)
صالحیت مالی-
مصارف
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وجوه
انتقال
مالی از مرکز
(بودجۀ ملی)
بسیج منابع و
اداره
قرضه

نمایندگی و حسابدهی
بین
روابط
ادارات مختلف
دولتی
سهمگیری
جامعۀ مدنی
پیونددادن
حکومتداری
و
رسمی
غیررسمی

ظرفیت و عملکرد
ساختارهای
نهادی /اداری
سیستمها
روندها

و

ارتقای ظرفیت
منابع بشری
مبارزه با فساد

چارچوب اصول پالیسی
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طرح چارچوب اصول پالیسی نیاز به سه مرحلۀ اساسی دارد:
گام /مرحله

مثالها

فعالیتها

وزارتهای سکتوری باید
 -7توافق باالی دورنمای کلی تحلیل احکام موجود در:
صالحیتهای الزم را به ادرات
و جهتگیری ادارات محلی
 قانون اساسی
محلی خویش جهت اجراآت بهتر
 استراتیژی انکشاف ملی به آنان اعطاء نمایند.
افغانستان (بخش حکومتداری
باید برای زنان فرصتهای
و دیگر استراتیژی های
سهمگیری در تصمیمگیریها
سکتورهای)
فراهم گردد.
توافق روی:
 یکپارچگیپالیسی

اصول موجود

 افزودن تعریف در صورتلزوم
 خالءها و اصول اضافیمورد نیاز
 اصول پا لیسی وزارتها بر
 -7ترسیم پالیسی های موجود تحلیل:
تفویض صالحیتهای اجرایی به
زمینۀ
در
حکومتداری
 استراتیژیها و پالیسیهای
ادارات محلی صحه میگذارند.
موضوعات محلی
وزارتها در ارتباط با
فعالیتها و تعامالت آنان در  اصول پالیسی وزارتها
رهنمای دخیلسازی زنان در
سطح محلی
تصمیم گیریها در هر سطح
 پالیسیها و استراتیژی های
میباشد.
مربوط به نهادهای انتخابی
نمایندگی در سطح محلی و
تعامالت آنان
واضح ساختن:
و
پالیسیها
تنظیم
استراتیژیهای وزارتها با
اصول پالیسی.
 -خالءهای موجود در پالیسیها
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و استراتیژیهای وزارتها
اصول پالیسی برای تفویض
 -3توافق روی اصول پالیسی تعریف و توافق روی:
صالحیتهای و وظایف به
برای نهادهای حکومتداری ،
 یکپارچگی مجموعۀ اصول
ادارات محلی:
روابط و روندهای مربوط در
پالیسی که روی آن تمام
هریک از سطوح محلی
وزارتها بتوانند توافق نظر  -وزارتها یک راهکار معیاری
را برای تفویض صالحیتها و
داشته باشند.
وظایف به ادارات محلی اتخاذ
 تعریف اصول جدید برای
خواهند نمود.
سمت و سوی مطلوب در
عرصههایی که تا کنون به  -وزارتها باید تفویض
وظایف
و
طور کافی تحت پوشش قرار صالحیتها
طرحریزی را با اجراآت
نگرفتهاند.
بودجوی مرتبط سازند.
 اصول پالیسی
سهمگیری زنان:

رهنمای

 تمام ادارات عامه دارای پالنتبعیض مثبت خواهند بود.

گروه کاری پالنگذاری و امور مالی محلی
گروه کاری در زمینۀ چارچوب مالی ذاتالبینی حکومتی ( امور مالی ،تخصیص منابع و پالن
گذاری)
( امور دفاتر والیها و ولسوالها ،نهادهای نمایندگی( ،شوراهای والیتی وقریه ،شاروالها و
شوراهای شاروالی) ،ادارات ولسوالی وزارتهای سکتوری درالیحۀ وظایف این گروه کاری شامل
میباشند).
عضویت

کاری اسناد حمایوی اهداف پالیسی
گروه
کارشناس
ریاست
مشترک ادارۀ سکتوری به مثابۀ درپرتو ...عمل الزم به لسان
برای
دری
رابط بین گروه خواهد نمود
مستقل
گروه کاری
گروه
کاری،
ارگانهای
فراهم خواهد
و
مشورتی،
محلی/
گردید.
داراالنشای پالیسی
مسئوالن
وظیفه
ایفای
وزارتها
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میکند.
 رؤسای
ریاستهای
پالیسی
وزارتهای
محترم،
کمیسیونها
و ادارات
مستقل دولت
 وزارت
زراعت و
آبیاری و
مالداری

قانون

 عبدالعزیز  کاندید ادارۀ 
بابه کرخیل ،مستقل ارگانهای اساسی.
نمایندۀ ادارۀ محلی
 حکم مقام
مستقل
 کاندید وزارت عالی ریاست
ارگانهای
جمهوری
مالیه
محلی
قرارداد
 کاندید وزارت 
نمایندۀ

افغانستان
اقتصاد
وزارت مالیه
 استراتیژی
نمایندۀ

کامل انکشاف
وزارت اقتصاد
ملی افغانستان

استراتیژیهای
سکتوری
استراتیژی
انکشاف ملی
افغانستان:
سکتورهای
حکومتداری،
اصالحات ادارۀ
عامه و حقوق
برای
بشر
سالهای -7118
7173

 وزارت
مخابرات و
تکنالوژی
معلوماتی
 وزارت
مبارزه با
مواد مخدر
 وزارت
اقتصاد

مالیه

وزارت


عدلیه

وزارت

چارچوب

استراتیژیک و
پالن اجرایی
مستقل
ادارۀ
ارگانهای
محلی

 وزارت
کار و امور
اجتماعی،
و
شهدا
معلولین


تحلیل


چارچوب
حقوقی فعلی

وزارت
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قانون  قانون اساسی

کشور درزمینۀ
اساسی
حکومتداری:
 حکم مقام
مواد
عالی ریاست احکام
،4 ،6،7،7،3
جمهوری
،76 ،71 ،6
قرارداد

،37 ،33 ،77
افغانستان
 73 ،71و67
 استراتیژی
 قانون اساسی
کامل انکشاف
در
کشور
ملی افغانستان
زمینۀ
حکومتداری

استراتیژیهای محلی:
سکتوری
مواد
احکام
استراتیژی
،734
،71
انکشاف ملی
774 ،767
افغانستان به
شمول
 حکم مقام
سکتورهای
عالی ریاست
حکومتداری ،جمهوری:
اصالحات
ایجاد
ادارۀ عامه و -
هماهنگی بیشتر
حقوق بشر
بین نهادهای

تحلیل محلی
چارچوب
پیشرفت
حقوقی فعلی -
در
همزمان
نظریات
های
ارائهشده طی بخش
اقتصادی،
مشورههای
اجتماعی
عامه
وامنیتی
 معلومات
چارچوب
بر -
مبتنی
واحد ادارات
تحقیقات
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 چارچوب محلی
استراتیژیک و
 استراتیژی
پالن کاری
انکشاف ملی
ادارۀ مستقل
افغانستان
ارگانهای
محلی

 معلومات و
دادههای مبتنی
تحقیقات
بر
در
انجامشده
زمینۀ
حکومتداری
در
محلی
 یادداشت
افغانستان
روند طرح
نظریات پالیسی

دریافتشده طی
پالن

مشورههای
اجرایی برای
عامه
تهیۀ پالیسی

معادن
 وزارت
صحت عامه
 وزارت
و
احیاء
انکشاف
دهات
 وزارت
انکشاف
شهری
 وزارت
امور زنان

 معیارات
بورد مشترک
و
نظارت
در
انسجام
زمینۀ
حکومتداری
محلی.

 کمیسیون
مستقل
انتخابات
 کمیسیون
مستقل
مبارزه با
و
ارتشاء
فساد اداری

ارائه
الف)
حکومتداری
سالم درسطح
محلی .ایجاد
شرایط آتی در
ادارات محلی و
شاروالی ها:
 شفافیت حسابدهی سهمگیریمردم جامعۀ
مدنی و بخش
خصوصی
 دموکراسیمحلی

 ریاست
شاروالی
کابل

 مؤثریت وکارایی

ادارۀ

 تساوی وهمهشمولی


مرکزی
جیودیزی و
کارتوگرافی

جنسیتی

ادارۀ

و
امور
داراالنشای
شورای
وزیران

عدالت

 یکپارچگی ایجاد یکسیستم مبتنی
بر قانون در
تمام
سطح
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ادارات دولتی
بهبود
ب:
عرضۀ خدمات
عامه
تقویت
ج:
ادارات محلی
د :کاهش فقر
اساس

بر
مندرجات
چارچوب
استراتیژیک و
پالن اجرایی
ادارۀ مستقل
ارگانهای
محلی:
عرضۀ خدمات
زمانی میتواند
به وجه احسن،
مؤثر و مفید
صورت گیرد
که این خدمات
طریق
از
نزدیکترین
نهادها برای
فراهم
مردم
گردند .این امر
متضمن
حسابدهی
تصامیم
اتخاذشده در
برابر
شهروندان
مربوط
میباشد.
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واگذاری
و
وظایف
مسئولیتها به
ادارات مختلف
دولتی مبتنی بر
اصول مؤثریت
و کارایی کامل
عرضۀ
در
خدمات عامه
زمانی میتواند
تحقق یابد که
این خدمات از
طریق
نزدیکترین
به
ادارات
شهروندان که
متضمن
حسابدهی به
آنان میباشد،
صورت بگیرد.

حمایتهای
لوجستیکی

آجندای
تقسیم
جلسههای
اوقات
نشستهای گروه کاری
گروه
کاری

و گروه
مشورتی

بازده
نیتجۀ
نشستهای
گروه کاری
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حمایتها

که
اموری
قبل از ایجاد
گروه کاری
توسط
باید
ریاست
پالیسی ادارۀ
مستقل
ارگانهای
محلی،
صورت
بگیرند.
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 مکان :تاالر  نشست
کانفرانسهای ...اول 78
جوالی
ترجمۀ

همزمان :ادارۀ  نشست
دوم-7 :
مستقل
71
ارگانهای
اگست
محلی
ارائه اسناد و  نشست
مواد تحریری سوم-77 :
لسانهای 71اگست.
به
انگلیسی و دری
 نشست
در
که
چهارم:
ستونهای قبلی
 77تا 31
به آنها اشاره
اگست
گردیده است.
ارائۀ


حمایتهای
به
تخنیکی
گروه
رئیس
کاری
ارائه
حمایتهای
سکرتریتی به
گروه
رئیس
کاری
(داراالنشای
گروههای
کاری)

 جلسۀ اول:
موافقت روی
فعالیتهای
مشترک
پالیسی ،تعیین
معیارات
برای برآورد
ارزیابی
و
گزینههای
پالیسی ،تعیین
حوزه ،معرفی
جدول
موضوعات
و
پالیسی
الیحۀه
وظایف،
و
برآورد
ارزیابی
وضعیت فعلی
و
پالیسی
قانونگذاری،
تمرکز بحث
روی
موضوعات
جدول پالیسی
پیشکش
و
الیحۀ وظایف

 جلسۀ دوم:
و

ارزیابی
برآورد
مشکالت
از
ناشی
و
ترتیبات
ساماندهیهای
موجود ،ارائه

ارائۀ
آسیا 
جلسۀ 

حمایتهای
فوندیشن
اول:
تخنیکی به
گروه
موافقت
گروه
روی اهداف مشورتی
با کاری
را
مشترک
تصویب
پالیسی،
 برنامۀ
ریاست
تعیین
حاکمیت
پالیسی
معیارات
محلی
ادارۀ
برای
افغانستان
برآورد و مستقل
این
ارگانهای
ارزیابی
حمایتها
محلی ایجاد
گزینههای
را فراهم
میکند.
پالیسی،
خواهد
تعیین
ساخت
حوزه،
معرفی

عضویت:
جدول
ارائه

موضوعات نهادهای
غیردولتی پیشنهادات
پالیسی
تحقیقاتی:
(محلی،
ومعرفی
آسیا
ملی و
الیحۀ
فوندیشن
بینالمللی )
وظایف،
و نهادهای ارائه
برآورد
خواهد
دولتی
وارزیابی
نمود.
محلی
گردیدن
وضعیت
فعلی پالیسی
و
قانون 
برگزاری
گذاری،
تمرکز بحث مشورههای
مستمر از
روی
موضوعات طریق
روند
جدول
پالیسی و مشورتی
توسط آسیا
الیحۀ
فوندیشن
وظایف
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ریاست

پالیسی ادارۀ
مستقل
ارگانهای
تمام
محلی
طرحهای
پیشنهادی
چهار گروه
را
کاری
تلفیق خواهد
نمود و از
یکپارچگی
این
میان
طرحهای
پیشنهادی و
نیز
یکپارچگی
آنها با اهداف
پالیسی تعیین
شده در اسناد
استراتیژیک
که قبالً مورد
تأیید حکومت
افغستان قرار
گرفتهاند،
اطمینان
حاصل خواهد
نمود .متعاقبا ً
ریاست
پالیسی ادارۀ
مستقل
ارگانهای
محلی
افغانستان،
طرحهای
پیشنهادی را
کمیتۀ
به
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بر

تحلیل
اساس
و
تحقیقات
مشورههای
شده
انجام
موجود توسط
آسیا فوندیشن،
بحث باالی
جدول
موضوعات
و
پالیسی
پیشکش الیحۀ
وظایف
جمعبندی
نظریات
گروه های
کاری اول و
دوم


دوم:

نشست

برآورد و
ارزیابی
وضعیت
فعلی پالیسی
و
قانونگذاری،
تحلیل
برمبنای
تحقیقات
انجام شده و
معرفی
مشورهها،
ادامۀ کار
روی جدول
موضوعات
پالیسی و
 جلسۀ سوم :پیشکش
الیحۀ
جمعبندی
وظایف
نمودن
جمعبندی
گزینههای
پالیسی ،ارائه نمودن
بر نظریات
تحلیل
گروههای
اساس
و کاری اول و
تحقیقات
دوم
مشورههای
موجود انجام
توسط
شده
جلسۀ
آسیا فوندیشن ،
نتیجهگیری
سوم:
مباحث در
زمینۀ جدول تحلیل بر
اساس
موضوعات
تحقیقات و
پالیسی والیحۀ
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تدوین پالیسی
ادارات محلی
افغانستان
ارائه خواهد
نمود.
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مشورهها،
وظایف
باطنیسازی
نظریات
جلسۀ گروههای

کاری اول و
چهارم:
فورمولهسازی دوم
پیشنهادات
جمعبندی
پالیسی
کارهای
گروههای
کاری اول و
و
دوم
باطنیسازی
آنها
جمعبندی
نظریات
گروهها،
تکمیل
تقریبی کار
روی جدول
موضوعات
پالیسی و
الیحۀ
وظایف،
گزینههای
پالیسی
 نشست
چهارم:
طرح های
پیشنهادی
پالیسی آمادۀ
به
ارائه
ریاست
پالیسی ادارۀ
مستقل
ارگانهای
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محلی

الیحۀ وظایف
بررسی تخصیص منابع برای ادارات محلی :والیات ،ولسوالیها و قریهها بر اساس وظایفی که
انتظار میرود این ادارات انجام دهند .پیشنهاد گزینههایی برای چارچوب کاری عادالنۀ مالی
ذاتالبینی ادارات دولتی

بهبود ادارۀ مصارف عامه










تهیۀ طرزالعملهایی برای تخصیص مساویانۀ عواید به  34والیت و شاروالی کابل؛
ایجاد سیستمهای شفاف و قابل پیشبینی در دادن وجوهات ذاتالبینی به ادارات دولتی؛
تعیین والیات به حیث واحدهای اول بودجوی؛
طرح قوانین جهت اطمینان از اینکه مصارف محلی در چارجوب سیستم مدیریت مصارف
عامه صورت میگیرد؛
گسترش ادارۀ درست و معقول داراییها جهت کاستن و جلوگیری از استفادۀ نادرست و غیر
کارآمد از منابع؛
تثبیت طرزالعملهایی برای تطبیق پروژه های زیربنایی؛
بذل توجه به سیستمهای بودجۀ ادارات؛
ایجاد میکانیزم ردیابی و تشخیص مصارف عامه؛
طرح پالیسی تفتیش برای ادارات محلی.

تجهیز نظامهای طرحریزی و بودجهریزی در یک سیستم فشردۀ انکشاف محلی






قریه
ولسوالی
شاروالی
والیت
ملی

تخصیصات مالی دولت مرکزی به ادارات محلی:
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 اشاعۀ پالنگذاری و بودجهسازی به تمام والیات؛
 ارتباط دادن پالن ها و بودجههای والیتی با پالنگذاری و بودجهسازی مرکز؛
 نهادیسازی روند پالنگذاری و بودجهسازی والیتی.

جدول ( )9موضوعات پالیسی ادارات محلی
طرح کلی و ترسیم موضوعات درطول روند تدوین پالیسی
جدول آتی مشخص کنندۀ موضوعات اساسی میباشد که جهت تهیۀ چارچوب پالیسی جامع و کامل
ادارات محلی ،الزم است به آنها توجه کافی مبذول گردد .با درنظرداشت وقت اندکی که پالیسی باید
تهیه و تقدیم شورای عالی وزیران گردد ،الزم است گروه های کاری ابتدا مجموعۀ یکپارچهای از
معیارات دسترسی به گزینههای پالیسی را جهت رهنمایی و هدایت پالیسیسازی تهیه کنند و آنگاه
روی فورمولهسازی مشروح طرحهای پیشنهادی پالیسی کار نمایند.

چارچوب کامل پالیسی
اصول پالیسی

چارچوب حقوقی ترتیبات
اداری
و انتظامی

نهادی /تطبیق و انکشاف

شروع
ازکجا
کارهایی
چه
چه کارهایی باید چگونه باید این خواهیم کرد؟
صورت گیرند؟
صورت
کار
صورت گیرند؟
گیرد؟
تشکیل دولت
سیستم
انتخاباتی

های

نهاهای نمایندگی

مسئولیت ها (وظایف)
وظایف و صالحیت
ها
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پالنگذاری
بودجهسازی
مدیریت مالی
اداره/
خدمات

و
عرضۀ

اطمینان از کیفیت/
اداره/
عملکرد،
وارسی و نظارت

منابع (امور مالی)
صالحیت
مصارف

مالی-

انتقال وارائه جوه از
مرکز (بودجۀ ملی)
بسیج منا بع و اداره
قرضه

نمایندگی وحسابدهی
روابط بین ادارات
مختلف دولتی
سهمگیری
مدنی

جامعۀ
بین

ارتباط
حکومتداری
رسمی و غیر
رسمی

ظرفیت وعملکرد
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ساختارهای نهادی/
اداری
سیستمها و روندها
ارتقای
منابع بشری

ظرفیت

مبارزه با فساد

جدول ( :)2موضوعات پالیسی ادارات محلی
الزم است برای هرسطح روی سیستمها و زیربناهای موجود فعلی ،خالءها و مشکالت موجود و نیز
در زمینۀ اینکه چه بهبودیهایی باید به وجود آید ،به توافق دست یافت.

اصول و مبانی پالیسی
اصول
پالیسی

سطح
مرکز

سطح
والیت

سطح
شاروالی

سطح
ولسوالی

سطح
قریه /محل

ساختار
حکومت
سیستمهای
انتخاباتی و
نهادهای
نمایندگی

مسئولیت ها (وظایف)
وظایف و
صالحیتها
پالنگذاری
بودجهسازی و
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مدیریت مالی
اداراه /عرضۀ
خدمات
از

اطمینان
کیفیت/
عملکرد ،اداره/
و
وارسی
نظارت

منابع (امور مالی )
صالحیت مالی-
مصارف
وجوه
انتقال
مالی از مرکز
(بودیجۀ ملی)
بسیج منابع و
اداره
قرضه

نمایندگی وحسابدهی
بین
روابط
ادارات مختلف
دولتی
سهمگیری
جامعۀ مدنی
بین
ارتباط
حکومتداری
رسمی و غیر
رسمی
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ظرفیت و عملکرد
ساختارهای
نهادی /اداری
سیستمها
وپروسهها
ارتقای ظرفیت
منابع بشری
مبارزه با فساد

چارچوب اصول پالیسی
طرح چارچوب اصول پالیسی نیاز به سه مرحلۀ اساسی دارد:

گام /مرحله

مثالها

فعالیتها

 وزارتهای سکتوری باید
 -7توافق باالی دورنمای کلی تحلیل احکام موجود در:
صالحیتهای الزم را به ادرات
و جهتگیری ادارات محلی
 قانون اساسی
محلی خویش جهت اجراآت بهتر
 استراتیژی انکشاف ملی به آنان اعطاء نمایند.
افغانستان (بخش حکومتداری
 باید برای زنان فرصتهای
استراتیژیهای
دیگر
و
سهمگیری در تصمیم گیریها
سکتورهای)
فراهم گردد.
توافق روی:
 ارتباط و یکپارچگی اصولموجود پالیسی
 افزودن تعریف در صورتلزوم
 -خالءها و اصول اضافی

468

خالصۀ پالیسی ادارات محلی افغانستان

مورد نیاز
 اصول پالیسی وزارتها بر
 -2ترسیم پالیسیهای موجود تحلیل :
تفویظ صالحیتهای اجرایی به
زمینۀ
در
حکومتداری
 استراتیژیها و پالیسیهای
ادارات محلی صحه مینهد.
موضوعات محلی
وزارتها در ارتباط با
فعالیتها و تعامالت آنان در  اصول پالیسی وزارتها
رهنمای دخیلسازی زنان در
سطح محلی
تصمیمگیریها در هر سطح
 پالیسی و استراتیژیهای
میباشد.
مربوط به نهادهای انتخابی
نمایندگی در سطح محلی و
تعامالت آنان
واضحساختن:
و
پالیسیها
تنظیم
استراتیژیهای وزارتها با
اصول پالیسی
 خالءهای موجود در پالیسیها و استراتیژیهای
وزارتها
 اصول پالیسی برای تفویض
 -3توافق روی اصول پالیسی تعریف و توافق روی:
صالحیتهای و وظایف به
برای نهادهای حکومتداری ،
 مجموعۀ ارتباط و
ادارات محلی:
روابط و روندها در سطح
یکپارچگی اصول پالیسی که
محلی
روی آن تمام وزارتها بتوانند  -وزارتها یک راهکار معیاری
را برای تفویض صالحیتها
توافق نظر داشته باشند.
وظایف به ادارات محلی اتخاذ
 تعریف اصول جدید و سمت
خواهند نمود.
و سوی مطلوب درعرصههایی
که تا کنون به طور کافی تحت  -وزارتها باید تفویض
صالحیتها و وظایف طرحریزی
پوشش قرار نگرفتهاند.
را با اجراآت بودجوی مرتبط
سازند.
 اصول پالیسی
سهمگیری زنان:

رهنمای

 -تمام ادارات عامه دارای پالن
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تبعیض مثبت خواهند بود.
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