
فهرست29سپتامرب، 2014 -  6 جنوری، 2015

گزارش 100 روز نخست
عملکرد حکومت وحدت ملی

خالصۀ عملکرد دولت

نگاهی به دستاوردها

دستاوردهای نامتوازن؟

تحلیل عملکردها

تعامل و اشرتاک مخاطبین

SadRoz.af  در رسانه ها

پس زمینۀ 100  روز

روش تحقیق



خالصۀ عملکرد دولت

ایــن گــزارش نهایــی عملکــرد حکومــت وحــدت ملــی در 100 روز نخســت اســت، کــه بــه تاریــخ 29 ســپتامرب آغــاز بــه کار 

کــرد. 

ــه در  ــاخت ک ــتند س ــع آوری و مس ــوری را جم ــت جمه ــتاز ریاس ــدای پیش ــردو کاندی ــای ه ــایت SadRoz.af وعده ه ویب س

دوران مبــارزات انتخاباتــی وعــدۀ تحقــق آن را  داده بودنــد. ایــن ویب ســایت، بــا جمــع آوری 100 وعــدۀ هــردو کاندیــدا، در 

ــز 10 وعــدۀ دیگــری را کــه  ــن ویب ســایت نی ــران ای ــن، کارب ــا ای ــه کار کــرد. همزمــان ب روز مراســم تحلیــف رســاً آغــاز ب

ــد. ــت کردن ــایت ثب ــن ویب س ــز در ای ــد را نی ــرده بودن ــد ک ــان تعه ــا در والیت های ش کاندیداه

ــه  ــن مــدت ب ــز در ای ــادی نی ــل مالحظــه ای داشــت و وعده هــای زی ــد دســتاوردهای قاب در 40 روز نخســت، حکومــت جدی

جریــان کار افتــاد. در پایــان روز چهلــم و بــا آغــاز دهــۀ پنجــم، حکومــت به طــور فزاینــده ای مــروف ســفرهای خارجــی بــه 

عربســتان ســعودی، چیــن، نیپــال، پاکســتان، بلجیــم و حضــور در نشســت لنــدن و تشــکیل کابینــه مشــغول شــد. ویب ســایت 

SadRoz.af در جریــان ســه مــاه گذشــته، به طــور منظــم در هــر 10 روز گــزارش کارهــای حکومــت جدیــد را تهیــه کــرده اســت 

کــه ایــن گزارش هــا عواملــی کــه ســبب کنــدی در پیرشفــت کارهــای حکومــت می شــد را، نشــان می دهــد.

100 روز نخســت حکومــت و حــدت ملــی امــروز )سه شــنبه، 16 جــدی( رســاً بــه پایــان می رســد، در ایــن مــدت، از میــان 

110 وعــد، 4 وعــدۀ مبــارزات انتخاباتــی حکومــت تحقــق یافتــه اســت ، 23 وعــده در حــال انجــام شــدن اســت و 83 وعــدۀ 

ــوز دســت نخورده باقــی مانده اســت. حکومــت در ایــن میــان، پیرشفــت در یــک وعــدۀ دیگــر کــه بــه جریــان کار  دیگــر هن

افتــاده بــود را پــس گرفــت. جزئیــات بیشــرت در مــورد ایــن وعــده در مــن کامــل گــزارش گنجانیــده شــده اســت.

ریاســت دفــرت مطبوعــات رســانه های رییس جمهــور ارشف غنــی، ویب ســایت SadRoz.af  را کامــالً مطالعــه کــرده و دیــدگاه 

و نظرات شــان را کــه شــامل 20 آپدیــت در ایــن ویب ســایت بــود را، بــا مــا رشیــک ســاختند. پــس از بررســی های تیــم کاری 

ویب ســایت SadRoz.af، 5 مــورد از ایــن آپدیدهــا در مطابقــت بــا معیارهــای ویب ســایت در نظــر گرفتــه شــد کــه بــا پیــرشف 

ــم ارشف  ــرد و تی ــت ک ــایت sadroz.af درخواس ــال آن ویب س ــه دنب ــد. ب ــد ش ــق خواه ــر در SadRoz.afتلفی ــای دیگ وعده ه

غنــی نیــز ایــن دعــوت را پذیرفــت و پاســخ داد کــه جوابیــه ای 500 واژه ای را می فرســتند کــه شــامل ایــن گــزارش شــود. هــم 

اکنــون کــه بعــد از ظهــر روز صــدم اســت؛ ولــی تــا هنــوز ویب ســایت sadroz.af پاســخی از ارگ ریاســت جمهــوری دریافــت 

نکــرده  اســت. 

ویب ســایت SadRoz.afدر دســرتس بیــش از صدهــا هــزار شــهروند افغــان در رســانه های اجتاعــی قــرار گرفتــه و از طریــق 

پوشــش رســانه های محلــی و بین املللــی نیــز هــزاران نفــر از آن آگاهــی حاصــل کرد انــد. گــزارش کوتــاه دسرتســی مــردم بــه 

ویب ســایت SadRoz.af نیــز شــامل ایــن فهرســت اســت.

ــه بــه افغان هــا در رسارس کشــور اجــازه می دهــد کــه وعده هــای دورۀ  ویب ســایت SadRoz.af ابــزار اشــرتاکی اســت ک

مبــارزات انتخاباتــی حکومــت را دید بانــی کننــد. SadRoz.af پلت فــارم مســتقل و غیرسیاســی نظارتــی اســت کــه در هنــگام 

ــرای تقویــت و شــفافیت  پیگیــری و دیدبانــی وعده هــا هیچ گاهــی طــرف واقــع نشــده  اســت. ایــن ویب ســایت قصــد دارد ب

دموکراســی در افغانســتان بــا ارائــه ابــزار نظــارت و تنظیــم گاه معلومــات بــرای فعــاالن و جامعــۀ مدنــی کار کنــد.
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صلح و امنیت حکومت داری اجتاعی - فرهنگی اقتصاد 
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نگاهی به دستاوردها

ــت،  ــح و امنی ــوری »صل ــا در 4 بخش/کتگ ــیم بندی وعده ه ــا تقس ــپتامرب 2014 ب ــخ ۲۹ س ــه تاری ــایت SadRoz.af ب ویب س

SadRoz.af ــایت ــای در ویب س ــز وعده ه ــر نی ــرد. 10 کارب ــه کار ک ــاز ب ــی« آغ ــت داری و اجتاعی  ـ فرهنگ ــاد، حکوم اقتص

عــالوه کردنــد کــه در مجمــوع 110 وعــده در طــی ایــن مــدت مــورد دیدبانــی قــرار گرفــت.

ــز کار در  ــر نی ــدۀ دیگ ــده و روی 23 وع ــام ش ــی انج ــدت مل ــت وح ــن حکوم ــدۀ دورۀ کمپای ــار وع ــت، چه در 100 روز نخس

ــاده اســت. ــان افت جری

دستاوردهای نامتوازن؟

از چهــار وعــدۀ انجــام شــده، یکــی از آن هــا در زمینــۀ صلــح و امنیــت اســت، ســه دســتاورد دیگــر در حــوزۀ حکومــت داری 

ــچ  دســتاوردی در حــوزۀ اقتصــادی و اجتاعی ـ  فرهنگــی نداشــته اســت. ــن مــدت هی اســت. حکومــت در ای

امــا کار روی 23 وعــدۀ دیگــر کــه حکومــت وحــدت ملــی آن را بــه جریــان انداختــه  اســت، 4 وعــدۀ آن در زمینــۀ برقــراری 

صلــح و تأمیــن امنیــت اســت، 6 وعــدۀ آن در حــوزۀ اقتصــاد، 6 وعــدۀ آن در بخــش حکومــت داری و 7 وعــدۀ دیگــر در بخــش 

ــت.  ــی اس اجتاعی  ـ فرهنگ

انجام شده )4(

درجریان )23(

آغاز نشده )83(



تحلیل عملکردها

ــن  ــت  داری و تأمی ــۀ حکوم ــادی در زمین ــای زی ــت رسمایه گذاری ه ــه حکوم ــید ک ــر می رس ــه نظ ــور ب ــن ط ــدای کار ای در ابت

امنیــت و برقــراری صلــح انجــام می دهــد. در روز دوم کاری خــود، حکومــت موافقتنامــۀ امنیتــی دوجانبــه بــا امریــکا و ناتــو را 

امضــاء کــرد؛ همیــن طــور در روز ســوم، رییس جمهــور غنــی حکــم بازگشــایی پرونــدۀ کابلبانــک را صــادر کــرد.

حکومــت در 4 روز نخســت پیرشفــت رسیعــی داشــت؛ امــا پــس از ایــن روز فعالیــت حکومــت کندتــر شــد. دلیــل احتالــی 

ــتان و  ــال، پاکس ــن، نیپ ــعودی، چی ــتان س ــه عربس ــی ب ــدار خارج ــفرهای دوام ــن س ــت ممک ــرشف کار حکوم ــدی در پی کن

هم چنیــن نشســت لنــدن و رأی زنــی بــررس تشــکیل کابینــه بــوده اســت. ویب ســایت SadRoz.af در جریــان ســه مــاه گذشــته، 

به طــور منظــم در هــر 10 روز گــزارش کارهــای حکومــت جدیــد را تهیــه کــرده اســت کــه ایــن گزارش هــا عوامــل احتالــی  

ــدی در پیرشفــت کارهــای حکومــت می شــد را، نشــان می دهــد. کــه ســبب کن

ــق  ــوزۀ تحق ــت در ح ــی حکوم ــرد عموم ــه عملک ــود ک ــخص می ش ــایت SadRoz.af مش ــم ویب س ــی تی ــاس دید بان ــر اس ب

ــوده اســت. در ســوی  ــۀ اقتصــاد و اجتاعی  ـ فرهنگــی بیشــرت ب ــه زمین ــح و امنیــت و حکومــت داری نســبت ب وعده هــای صل

دیگــر، ایــن نیــز مشــخص می شــود کــه حکومــت در ایــن مــدت توجــه خاصــی بــه والیــت هــرات معطــوف داشــته اســت. 

ــد در حــال بازســازی ســلا  ــت بن ــت دســتور داد، امنی ــن والی ــی ای ــۀ امنیت ــه مقام هــای بلندپای ــی ب ــور ارشف غن رییس جمه

ــرای بررســی  ــژه ای را ب ــن کمیســیون وی ــور هم چنی ــد. رئیس جمه ــن کنن ــف شــده را تأمی ــا اســت کار آن متوق ــه مدت ه را ک

وضعیــت در حــال بدترشــدن ایــن والیــت گاشــت کــه بــه دنبــال شــنود ایــن گــزارش، 30 مقــام بلندپایــۀ ایــن والیــت را بــه 

»اتهــام فســاد و ســوء اســتفاده از قــدرت« برکنــار کــرد.

حکومــت پیرشفــت در یکــی از وعده هــای کــه در ایــن مــدت اعــالم شــده بــود را پــس گرفــت. رادیــو آزادی بــه تاریــخ 17 

دیســامرب از قــول اعضــای ارشــد شــورای عالــی صلــح از آمادگی هــا بــرای انجــام مذاکــرات و گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان 

در قطــر خــربداد کــه بــه تاریــخ 23 دیســامرب، ایــن خــرب تکذیــب شــد.
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جدول زمانی 100 روز نخست
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تعامل و اشرتاک مخاطبین

ــن، SadRoz.af در  ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــرتس ب ــل دس ــی قاب ــی انگلیس ــی و زبان ــان مل ــردو زب ــایت SadRoz.af در ه ویب س

ــوی  ــرد. در س ــال می ک ــال آن ارس ــی و فع ــر دایم ــت کم 400 کارب ــه دس ــد را ب ــت جدی ــرد حکوم ــۀ عملک ــر 10روز کارنام ه

ــن  ــه ای ــردم ب ــرت م ــی بیش ــت دسرتس ــی جه ــانه های اجتاع ــبکه های رس ــا در ش ــن گزارش ه ــات ای ــی محتوی ــر، متام دیگ

ویب ســایت، بــه اشــرتاک گذاشــته می شــد. بــا ایــن حســاب، از آغــاز کار در تاریــخ 3 ســپتامرب 2014 تاکنــون، بیــش از 200 

ــد. ــد کرده ان ــوک 100روز بازدی ــۀ فیس ب ــا از صفح ــر تنه ــزار کارب ه

 

ــرات  ــا، نظ ــتند گزارش ه ــران آن می توانس ــه کارب ــده بود ک ــی ش ــه ای طراح ــایت SadRoz.af به گون ــن، ویب س ــر ای ــالوه ب ع

ــه  ــا ارائ ــه آن ه ــان ب ــی در مناطق ش ــارزات انتخابات ــان مب ــی در جری ــی و رئیس اجرای ــور کنون ــه رئیس جمه ــای ک و وعده ه

کرده بودنــد و مــا نتوانســته بودیــم کــه در SadRoz.af درج شــان کنیــم را، عــالوه و ثبــت کنند. برهمیــن اســاس، بازدیدکنندگان 

 SadRoz.af ــم ــی تی ــه بررس ــر ب ــدۀ آن نظ ــا 10 وع ــه تنه ــپردند ک ــایت س ــن س ــه ای ــده را ب ــایت، 28 وع ــران ویب س و کارب

مطابقــت داشــته کــه در ایــن ســایت ثبــت شــده و منتــرش گردیدنــد.

کاربــران هم چنیــن 7 آپدیــت را بــه ســایت فرســتادند کــه پــس از بررســی های کامــل تیــم، 4 آپدیــت آن در ایــن ویب ســایت 

ــدند. گنجانیده ش
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لیز دوِست

خربنگار ارشد رسویس بین املللی بی بی سی

گزارش بی بی سی. بروزشده در تاریخ 06 جنوری، 2014.

http://tinyurl.com/nbl9d8h

SadRoz.af  در رسانه ها

ــه  ــرتاکی ک ــزار اش ــوان اب ــه عن ــایت را ب ــن س ــی ای ــی و بین امللل ــانه های داخل ــایت، رس ــن ویب س ــدازی ای ــا راه ان ــان ب همزم

ــد. ــانه ای داده ان ــش رس ــد، پوش ــی می کن ــد را دیده بان ــت جدی ــای حکوم کاره

ــات  ــت نظری ــا درخواس ــرد و این ه ــر ک ــایت SadRoz.af تغیی ــربی ویب س ــش خ ــا پوش ــداً از تنه ــانه ها بع ــن رس ــدگاه ای دی

می کردنــد. کارشناســانه 

ــات  ــد از تعام ــه بع ــت ک ــری رسیده اس ــه ع ــلی ب ــار نس ــن ب ای

بین املللــی در ایــن کشــور، ابزارهــای جدیــد بــرای پاســخ گو 

ســاخنت رهربان شــان در دســت دارنــد.

کــه  اســت    SadRoz.af نــام  بــه  ویب ســایتی  آن هــا،  میــان  از 

پیرشفــت وعده هــای سیاســی پــر جنب وجــوش دورۀ مبــارزات 

انتخاباتــی را پیگیــری می کنــد و از افغان هــا نیــز می خواهــد 

کــه »وعــدۀ فراموش شــده را بفرســتید.«
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پس زمینۀ 100  روز

متــام نامــزدان ریاســت جمهــوری، بــرای پیــروزی در انتخابــات، وعــده ونوید هــای زیــادی را در جریــان مبــارزات 

انتخاباتی شــان بــه مــردم می دهنــد. ویب ســایت http://sadroz.af/ بــه عنــوان ابــزار اشــرتاکی بــرای پی گیــری وعده هــای 

حکومــت جدیــد تأســیس شــد تــا 100 روز نخســت عملکــرد حکومــت جدیــد را بــا وعده هــای انتخاباتی شــان دیدبانــی کنــد. 

هــدف مــا ایــن اســت کــه بــه شــهروندان توامننــدی آن را بدهیــم کــه حکومــت را وادار کنــد کــه بــه وعده های شــان عمــل 

ــا« اســت. ــی م ــا، دیده بان ــن ویب ســایت »حکومــت م ــد. شــعار ای کن

SadRoz.af بــا همــکاری شــبکۀ شــهروندان خربنــگار از رسارس کشــور، عملکــرد 100 روز اول حکومــت را تعقیــب و دیدبانــی 

ــن  ــدند. ای ــد ش ــن رون ــزء ای ــان ج ــا همکاری ش ــی ب ــاالن مدن ــگار و فع ــهروندان خربن ــه، ش ــن زمین ــاد ای ــا ایج ــرده و ب ک

ویب ســایت، در نــرش خــرب بازگشــایی پرونــدۀ بحــران کابلبانــک و توشــیح قانــون دسرتســی بــه اطالعــات پیــش از هررســانۀ 

دیگــر پیشــگام شــد.

ــایت  ــود ویب س ــی و خ ــانه های اجتاع ــی در رس ــی انگلیس ــی و زبان ــان مل ــردو زب ــایت SadRoz.af در ه ــات ویب س محتوی

قابــل دســرتس بــود.

مستقل و بی طرف

SadRoz.afابــزار اشــرتاکی اســت کــه بــه هــر افغــان توانایــی نظــارت از پیرشفت هــای حکومــت را رستــارس کشــور می دهــد. 

 SadRoz.af  صــد روز یــک پلــت فــرم نظارتــی مســتقل و غیــر سیاســی اســت کــه در همــۀ مســایل بی طــرف اســت. هــدف

تقویــت و شــفافیت دموکراســی در افغانســتان بــا فراهــم کــردن ابــزار نظاراتــی و بــا ارائــه تنظیــم گاه معلومــات بــرای فعــاالن 

و جامعــۀ مدنــی  عمکردهــای حکومــت مــورد دیدبانــی قــرار می دهــد.

چرا 100 روز؟

ــود  ــه وج ــات را ب ــن اصالح ــن دوره مهم تری ــد در ای ــت جدی ــه حکوم ــت ک ــاب شده اس ــل انتخ ــه دلی ــان ب ــت زم ــن مدم ای

ــر  ــد. ایــن بســیار مهــم اســت کــه در ایــن مــدت زمــان حکومــت در براب ــد و نیــز مهرتیــن فرمان هــا را صــادر می کن می آورن

وعده هایــش پاســخ گو نگــه داشــته شــود. در حالــی کــه حکومــت بــه یــک دور مکمــل نیــاز دارد تــا وعده هایــش را عملــی 

ــی اش نشــان دهــد.  ــن انتخابات ــر وعده هــای کمپای ــت حکومــت را در براب ــی اســت کــه جدیدی ســازد، 100 روز کاف
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روش تحقیق

ــورهای  ــه در منش ــده ک ــد وع ــش از ص ــع آوری بی ــا جم ــوری ب ــت جمه ــتاز ریاس ــزد پیش ــای دو نام ــی وعده ه ــق و بررس تحقی

ــد. ــاز ش ــود آغ ــده ب ــن آم ــع آنالی ــا و مناب ــی، مصاحبه ه ــای تلویزیون ــاالت، مناظره ه ــل مق ــع مث ــی و مناب انتخابات

هان طــوری کــه درهــر انتخابــات دموکراتیــک، برخــی از وعده هــا مبالغــة مبــارزات انتخاباتــی انــد، مــا آن هــا را از وعده هــای 

جــدی و بــا اســتفاده ازمقیاس عــددی براســاس ســه شــاخصه ازهــم جــدا کردیــم:

ــه  ــی ک ــرد؟ در حال ــل ک ــا تکمی ــت قابل توجــه داد ی ــرد، پیرشف ــا را در صــدر روز کاری رشوع ک ــوان وعده ه ــا می ت ــان: آی زم

ــود، مــا وعده هــای را کــه در ایــن 100 روز  ــِب وعده هایــش قیــد زمانــی مشــخصی تعییــن نکــرده ب ــرای اغل رئیس جمهــور ب

ــم. ــر  گزیده ای ــدند را ب ــاز« می ش ــت کم »آغ ــا دس ــده« ی ــام ش »انج

مشخص بودن: آیا وعده  روشن وقابل اندازه گیری  است.

اولویت های مردم: آیا این وعده منعکس کنندۀ اولویت های مردم است؟

ــط  ــده توس ــام ش ــدگان انج ــتان و رسوی رأی دهن ــردم افغانس ــیا)Asia Foundation( از م ــاد آس ــنجی بنی ــتفاده ازنظرس بااس

ــم. ــاز کردی ــود، کار را آغ ــدازی شــده ب ــره راه ان ــرای بخــش انگلیســی الجزی ــه ب امپشــن افغانســتان ک

وعده های چه کسی؟

ــز  ــه و نی ــه عبدالل ــی عبدالل ــی و رئیس اجرای ــور ارشف غن ــی رئیس جمه ــارزات انتخابات ــرتک مب ــدات مش در SadRoz.af تعه

تعهــدات کــه هردویشــان در مــن موافقتنامــة تشــکیل دولــت وحــدت ملــی گنجانیده انــد، فهرســت شــده اســت. ویب ســایت 

SadRoz.af بیشــرت روی تعهــدات ارشف غنــی توجــه کــرده اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه او هــم در رأْس دولــت و هــم در رأس 

حکومــت اســت و صالحیــت نهایــی را اعــال می کنــد. او هم چنیــن پــس از بازرســی و نظــارت توســط ســازمان ملــل متحــد 

ــا  ــه، م ــه عبدالل ــی و عبدالل ــای ارشف غن ــابهت وعده ه ــل مش ــه دلی ــال، ب ــد. در همین ح ــی ش ــات معرف ــدة انتخاب ــاً برن رس

وعده هــای هــردو نامــزد را شــامل ایــن فهرســت ســاختیم.
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SadRoz.af ابــزار اشــرتاکی انالیــن بــرای دیده بانــی 

عملکــرد 100 روز نخســت حکومــت وحــدت ملــی 

اســت.  Sadroz.af   ابتــکار امپشــن افغانســتان، 

افغانســتان  دیجیتالــی  ارتباطــات  نهــاد  نخســتین 

ــت. اس


