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 :اشاره

با سایر تیمهای انتخابات ریاست جمهوری « تدبیر و توسعه»یکی از مهمترین و بزرگترین تفاوتهای تیم 

نگاه ویژۀ رهبری این تیم به نوع رابطۀ میان دولت و همچنین  «قومیت»، «قدرت»، «دولت»دیدگاه این تیم به افغانستان، 

تیم تدبیر و توسعه . در افغانستان استمیان آنها « مخدوم»و « خادم»نسبت سازی  تالش برای نهادینهو و شهروندان 

زی یک روایت بومی، جوان و مترقی ، در صدد معرفی و نهادینه ساجایگاه حکمرواییعالوه بر تالش برای دستیابی به 

، قطع پیوند اول شاخص: استسه شاخص اصلی از دید ما دارای روایتی که . استدر افغانستان از توسعه یافتگی 

« اصناف»، «قومیت»ما به جای . است؛ یعنی غیر قومی کردن ساختار حکومتداری در افغانستان «قومیت»و « قدرت»میان 

« توسعه محور»، ایجاد یک دولت ومشاخص د؛ اجتماعی و سیاسی فعلی نهادینه خواهیم کردرا در ساختارسازیهای 

بومی و افغانی از توسعه یافتگی برآمده ارائه یک الگوی  ،ومشاخص سفعلی است، و « امنیت محور»به جای دولتهای 

سپس آمیزش آن با ارزشهای  توسعه یافتگی، الگوهای موفق توسعه یافتگی در جهان، وو اصول تلفیق میان دانش  از

پیروزی تیم تدبیر و توسعه به معنای پیروزی . است اسالمی، عنعنات پسندیدۀ افغانستان، و نیازهای توسعه یافتگی کشور

 .این روایت جدید و جوان از حکمروایی در افغانستان است

شود،  کارآمد محسوب میهای مهم یک نظام مردمساالر و  از آنجا که مشارکت شهروندان یکی از شاخصه

صورت ها به  گیری مردم در قدرت و تصمیم و نقش های تسهیل کنندۀ حضور باید تمامی مکانیزمباور ما این است که 

و صاحبان اصلی این کشور  «مردم»از دید ما، . فراهم شود ، توسط حکومتو نه صوری و تشریفاتیو واقعی، درست 

متاسفانه جنگهای چهل ساله و در . را باید داشته باشدبه آنها « خدمتگزار»ش نقصرفاً هستند و دولت آن « مخدومان»

دولت را به  کنار آن حضور تعدادی از سیاستمداران ظالم، تشنۀ قدرت، ناآگاه از حکومتداری و گریزان از خدمت،

در راستای مردم را  هایعظیم الجثه تبدیل کرده است که همۀ امکانات و داشته« لیویاتان»قول توماس هابز به یک 

 :موارد زیر متمرکز خواهد بودلذا استراتیژی مشخص ما در عرصۀ حکومتداری، بر . بلعد میخود و فربهی تقویت 
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یی و زیگزاگی ما در حکومتداری، نشان می  های سلیقه سرگردانی ما در مدار توسعه یافتگی و حرکت .1

یافته و یا در حال توسعۀ موفق جهان  کشورهای توسعهدر . دهد که ما نقشۀ راه برای آیندۀ خود نداریم

اگر از یک استاد، یک وزیر، یک وکیل، یک تاجر، یک کارگر و غیره مشاغل بپرسید کشور شما به 

این پاسخها همه در . داند چه پاسخی بگویدکجا روان است، هر یک متناسب با شغل و فهم خود می

چون در آن کشورها نقشۀ راه . کلیت امر، یکسان خواهد بودراستای دستیابی و انکشاف آن کشور و در 

یافتگی آنها تدوین شده است و به زبانهای مختلف و ساده سازی شده، در اختیار عموم قرار گرفته   توسعه

، وکال، تجار، کسبه، و غیره مشاغل بپرسیم، حتی پاسخ دو اگر همن سؤال را در افغانستان از وزرا. است

دهی به تمامی نیروهای موجود در یک جامعه و سمت و سو  لذا برای جهت. نخواهد بودوزیر هم یکسان 

داکترین امنیت »یافتگی افغانستان باید به زودترین فرصت سندی تحت عنوان  دادن آنها به متس توسعه

که چشم انداز بلند مدت افغانستان و کجایی آن در معادالت سیاسی، امنیتی، حقوقی، « ملی افغانستان

تبیین  در سطح ملی و بین المللی،را اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، انسانی، محیطی، و ارتباطاتی 

ر چتر این تمامی وزارتها و نهادهای افغانستان باید پالیسی های سکتوری خود را در زی. کند، تدوین شود

  .سند تدوین و به منصۀ اجرا بگذارند

ما در این باور ؛ گیریها در تصمیم «مردم» واقعی کردن نقش و جایگاه و بزرگ« دولت»کوچک کردن  .2

 «رگ را به خانه های مردم می بریمما ا»: این است زمینه

مالکان  بازگرداندن دوبارۀ قدرت بهجهت ، «غیر متمرکز»نظام سیاسی ریاستی تأسیس یک   .3

دیگر به هیچ صورت الزم نیست به »: باور ما در این زمینه این است که؛ واقعی آن که مردم هستند

 «.کابل را دارد والیت شما صالحیت اداریکابل سرگردان شوید، 

 تحت نام سیاسی «گانه سه»یا « تروئیکا»ایجاد یک از طریق ایجاد ثبات در شیوه های مملکت داری،  .4

رئیس جمهور بر حال، . 1: خواهد بود ازمتشکل مجمع این . «داری متداوم حکومت عالیمجمع »

تواند رئیس  رهبر بزرگترین حزب اپوزوسیون  که به صورت بالقوه می. 3، و قبلی رئیس جمهور. 2

فعلی، رئیس قوۀ مقننه قبلی، رئیس  مقننه ۀقون رئیس توا در صورت نیاز می. جمهور آیندۀ کشور باشد

وزرای قبلی و فعلی امور خارجه، و شش نفر دیگر مشمول ، فعلی، رئیس قوۀ قضاییۀ قبلیقضاییه قوۀ 

تمامی تصامیم مهم عضو باید به  13این مجمع با حداقل . ه را به این مجمع افزودامور داخلو دفاع ملی، 

بستهای بین  در عرصۀ سیاست داخلی و خارجی، حل و فصل اختالفات و بن مرتبط با مسایل کالن کشور

در این  .هر سه قوه، و موضوعالی که ایجاب مصلحت اندیشی در سطح بسیار باال را می کند، بپردازد
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مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم الزم بر اساس اجماع و بر اساس منافغ ملی کشور گرفته « مجمع»

 . خواهد شد

اجزای آن باید در ارتباط دایمی با هم نظام سیاسی همانند یک اندامواره یا سیستمی است که تمامی  .5

نگاه . عدم ارتباط بین اجزای یک سیستم، باعث ناکارآمدی و حتی مرگ سیستم می شود. باشند

باعث دوری آن از سایر بخش ها شده و هر مدیریتی یک کشور یی به هر یک از اجزای سیستم  جزیره

لذا هدف ما ایجاد ارتباط . کند ا مبدل میبخش از حکومت را به یک جزیرۀ دور افتاده از سایر بخش ه

از طریق ایجاد ارتباط « یی پایان دادن به حکومتداری جزیره»و ارگانیک میان تمام اجزای سیستم 

نهادهای تعلمیی و تحصیلی افغانستان با نیازهای  به گونۀ مثال باید. تمامی نهادها است کاری مستمر میان

ما به دلیل اینکه بازار کار برای آنها در  حال حاضر تحصیلکردگاندر . همخوان باشد حکومتداری کشور

هیچ تناسبی با نیازهای  های تحصیلی زیرا رشته. ساختارهای دولتی و خصوصی وجود ندارد، بیکارند

اگر قرار به عنوان مثال . ندارد ،یی کشور از جانب دیگر حکومتداری از یک طرف و نیازهای توسعه

ما یک کشور اسالمی و دموکرات باشیم، نظام آموزشی ما باید در تربیت یک یی نزد در آیندهاست 

خواهیم قطب تجارت و ترانزیت  ؛ اگر ما میریزی و کار نماید برنامهشهروندان مسلمان و دموکرات 

متخصصینی داشته باشیم؛ اگر قرار است اقتصاد کشور را بر درآمد ناشی  منطقه شویم، باید در این عرصه

اج معادن دست ناخوردۀ خود بنیان گذاریم، باید نظام آموزشی ما متخصصینی در بخش های از استخر

. مختلف مربوط به شناسایی، کشف، استخراج، مسایل حقوقی، بازرایابی، و غیره مسایل را تربیت کند

تناسب باید م در افغانستان  های تحصیل، میزان پذیرش در کانکور، و تربیت تمامی نیروهای انسانی رشته

 .با نیازهای انکشافی کشور باشد

ملی که فاقد تابعیت  بومی و از طریق جذب استعدادهای «نظام ملی و پاسخگو»تأسیس یک  .1

تجربۀ هجده سال گذشته نشان . کشورهای دیگر باشند، به عنوان مدیران بخش های مختلف حکومت

به دلیل عدم ارتباط اند،  که در مقامهای عالی اجرایی قرار گرفتهافغانهای دوتابعیته که اکثر داده است 

و صداقت الزم را به این  ، جدیتآیندۀ فرزندان و خانوادۀ آنها با آیندۀ افغانستان، تعهد، دلسوزی

لذا مسوولیت انکشاف و مدیریت افغانستان باید بر دوش آنانی گذاشته شود که آیندۀ  .سرزمین ندارند

خود را در همین کشور تعریف کرده و این کشور را برای خود، فرزندان، و همه  خود و فرزندان

 .سازند شهروندان افغانستان می
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های مختلف  المللی، کوچک و بزرگ، و در زمینه در طول هجده سال گذشته صدها کنفرانس ملی و بین .1

های گزاف و از  هزینه نتایج عملی این کنفرانسها که بعضاً با. در مورد افغانستان گرفته شده است

. و یا هم هیچ المال افغانها پرداخت شده است، بر دسترخوان و سفرۀ مردم چه بوده است؟ بسیار کم بیت

-De)باید به سمت کنفرانس زدایی برنامه دولت تدبیر و توسعه این است که لذا 

Conferencization)  رفت و به جای هزینه برای برگزاری کنفرانسهای بیهوده، همان پول را برای

  .بهبود زندگی مردم و حل مشکالت موجود مصرف کرد

 ساالرانه حکومتداری مدبرانه و توسعۀ مردم

های خویش را توزیع  عامه عبارت از بخش عملیاتی حکومت است که از مجرای آن حکومت پالیسی ۀادار

در واقع موفقیت . اداره عامه در تحقق اهداف حکومت نقش تعیین کننده دارد. بخشد میکرده و اهدافش را تحقق 

ضمن اینکه  ،حکومت بوده ، مفهوم حقیقیاز منظر کیفی داری حکومت. حکومت در موفقیت اداره عامه نهفته است

تواند یک پدیده یک مفهوم کیفی بوده در حالی که حکومت می داری حکومت. متفاوت از واژه حکومت است

. داری بیشتر باشد شود در یک کشور باید حکومت کمتر و حکومت میبه این دلیل است که معموال تاکید . باشد میک

این واژه . د بر اداره موثر و کارا در داخل نظام مردم ساالر داردخوب یک اصطالح عینی بوده و تاکی داری حکومت

کند که ما یک اداره هدفمند و توسعه طلب که متعهد به ارتقاء سطح کیفی مردم  میواقعی پیدا  زمانی مصداق عینی و

 «غیر متمرکز»تواند قدرت حکومت را  میگیرد به این که اداره تا چه حد  این امر ارتباط می. باشد، داشته باشیم

امری که قاعدتا با سپردن امور اداره عامه به اهلش میزان . ساخته تا به مسائل جامعه به نحو احسن رسیدگی کرده بتواند

 . تواند فاصله را بین مردم و حکومت کم ساخته و به حکومت استحکام بیشتر بدهد می مشروعیت نظام را باال برده و

که ما در داخل نظام، اداره مبتنی بر اصول که منافع عامه را تامین نماید،  شود می خوب زمانی محقق داری حکومت

بانک جهانی در . زندگی مرفه را به مردم هدیه داده و میزان مشارکت مردم را در امور عامه افزایش دهد، داشته باشیم

آزادی، حسابدهی سیاسی، موجودیت  ": کند میخوب پیشنهاد  داری حکومترا برای یک آتی رهنمودش معیار های 

قانون، حسابدهی دیوانساالری، موجودیت معلومات موثق به شکل شفاف، فعال و موثر بودن و همکاری و از اطاعت 

 ".هماهنگی بین حکومت و جامعه

کسانی اهمیت حکومت خوب را . کند حکومت خوب در مقایسه با حکومت بد مفهوم پیدا میاز همین جا است که 

در بسیاری از کشور ها این امر در افغانستان و همچنین . بد را عمال تجربه کرده باشند داری حکومتکنند که  میدرک 

منافع عامه قربانی منافع خصوصی رهبران منتخب و نظام دیوان ساالری شده  ،ثابت شده است که در نظام دموکراتیک
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های شان، شکل سیستماتیک را ران حکومت و اتحادیهسوء استفاده از قدرت، فریب و نیرنگ با مردم توسط رهب. است

بد خصوصا در کشورهای در حال رشد به یک معضل جدی  داری حکومت. در این کشورها به خود گرفته است

خوب به عنوان عالج این معضل مورد توجه عام قرار گرفته  داری حکومتبنام  ییازین رو پدیده. تبدیل شده است

ها و عناصر  کشورهایی است که به شدت نیازمند است تا ادارۀ امورش بر اساس شاخص افغانستان یکی از. است

 .داری خوب انجام شود حکومت

 :خوب دارای چهار ستون اساسی است داری حکومت تدبیر و توسعهاز منظر تیم 

 (خدمت به مردم و شهروندان)محوری  انسان، 

 (نت داری، صداقت و درستکاریاام)محوری  اخالق، 

  و(جامعه و شفقت به افراد مستضعف و اقوام برخورد همسان با تمام افراد)مساوات و عدالت ، 

  (.عرضه خدمات موثر و به موقع بدون ضیاع وقت و امکانات)موثریت و کارآمدی 

 و منابع ،زمانی تحقق خواهد یافت که قدرت در امتداد مدیریت اقتصاددر افغانستان خوب  داری حکومتبر این اساس 

بر مبنای . چیزی که در طول یکصد سال گذشته فاقد آن بوده ایم. استفاده شود «توسعه پایدار»کشور جهت تحقق 

داری خوب عبارت از این تجارب در بسیاری از کشور های در حال توسعه، این امر محقق گردید که حکومت

تواند شکل بگیرد و عامل مرکزی در  میو قوی در ابعاد مختلف  «توسعه پایدار»ای است که حول محور آن  پدیده

 . ساختن پالیسی های موفق است

خاستگاه معرفتی خود و همچنین با توجه به اهمیت و جایگاهی که علم برای باز کردن تیم تدبیر و توسعه با توجه به 

سه نظر علمی از از آنجا که . کند به حکومتداری خود نگاه می علمیها و مشکالت کشورداری دارد، از منظر  گره

است، دیدگاه تیم تدبیر و توسعه در عرصۀ حکومتداری، سه  خوب مشخص گردیده داری حکومتمعیار عمده در 

  :موضوع اساسی زیر را در بر می گیرد

 شکل نظام سیاسی .8

در صد سال . بحث روی نظام سیاسی و شکل آن از مهمترین مباحث سیاسی در افغانستان بوده و هست

گذشته هر رژیمی با وعدۀ تغییر شکل نظام قبلی روی کار آمده، و با آنکه شکل جدیدی از نظام سیاسی را 

از نظر تیم . ی ماندبوجودآورده است، اما مشکالت مردم همچنان که پیش از نظام جدید بود، حل ناشده باق

، در وضعیتی که کشور با مشکالت عدیدۀ اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، بیکاری، تدبیر و توسعه

مهاجرت، بی عدالتی، شکافهای هویتی و غیره دست و پنجه نرم می کند، پرداختن به شکل نظام سیاسی، مثل 
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ید کورتی خود را تغییر دهد و رنگ دیگری این است که برای درمان درد سرطان یک شخص، بگوییم که با

 .بپوشد

 متمرکزدیکتاتوری یا دموکراتیک، ریاستی یا پارلمانی، )ام های سیاسی اگرچه ما در نظر داریم که شکل نظ

از سوی . کنند میخوب نقش عمده ای را ایفا  داری حکومتهرکدام در ایجاد و تقویت ( ترکیبیو ، یا فدرال

زمینه  ؛هر کدام از این نظام ها رابطه مستقیم به زمینه های پذیرش این نظام ها دارندکیفیت و کاربرد دیگر 

در میزان موثریت و کاربرد  ییتوانند نقش تعیین کننده میهای اقتصادی، اجتماعی، فکری و فرهنگی و غیره 

د بهتر هرکدام از این نظام امروز نظر عده ای از دانشمندان بر این است تا برای عملکر. این نظام ها داشته باشند

ی مانند زمینه های اجتماعی، فکری، فرهنگی، اقتصادی و غیره توجه نمود، چون یهای سیاسی باید به متغییرها

این نظام ها هر یک از با ( زمینه ها)اگر متغییر ها . توانند مبنی باشند بر این نظام ها میهر کدام از این متغیرها 

بناء الزم است . باشند، این نظام ها نمیتوانند در عملکرد شان بازدهی مثبت داشته باشند قابلیت انطباق را نداشته

، نوعیت نظام انکشافحال خوب خصوصا در افغانستان به عنوان یک کشور در  داری حکومتتا برای ایجاد 

یکی از عوامل . در نظر گرفته شود( متغییر های اجتماعی و غیره)متناسب و منطبق با واقعیت های عینی  ها

، عبارت از نبود نظام های سیاسی که قابلیت انطباق با در افغانستانخوب  داری حکومتمهم عدم وجود 

ومی افغانستان، وضعیت اقلیمی، لذا با توجه به جامعه متکثر و چند ق. را داشته باشد، استامعه شرایط عینی ج

شناختی، روان شناختی، و معیشتی  تکثر فرهنگی، فقر، و بی سوادی، و سایر ویژگیهای اقتصادی، جامعه

مبتنی بر ) غیر متمرکزنظام ریاستیِ  کشور، تیم تدبیر و توسعه بهترین مدل حکومت در افغانستان را 

این نظام غیر متمرکز که زمینۀ مشارکت همه شهروندان در تصامیم . می داند («ساالری عدالت و شایسته»

. تواند نظام سیاسی کارآمدی برای زیست سیاسی جمعی در افغانستان باشد می سیاسی را مساعد می سازد، 

به طور مکرر و فراوان تغییر کرده است انستان شکل و ساختار نظام سیاسی در تاریخ افغدیده می شود که 

توان گفت مشکالت و  در واقع می. که تغییر اساسی و بنیادی در شرایط کشور رونما کند دون آنب

تری نسبت به تغییر نوع و شکل نظام وجود دارد که حکومت افغانستان باید نخست به  های مهم نیازمندی

 .ها بپردازد اصالح و ایجاد آن
 

 روند توزیع صالحیت ها .2

عبارت از توزیع درست و عادالنه  و کوچک کردن دولت، خوب داری حکومتیکی دیگر از عوامل ایجاد 

 اگر صالحیت ها به شکل درست توزیع نگردد، مدیریت قدرت، منابع انسانی و. قدرت و صالحیت هاست

برای توزیع بهتر صالحیت ها اوال باید صالحیت ها . طبیعی به شکل درست صورت نخواهد گرفت منابع
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ثانیا صالحیت ها باید متناسب به ظرفیت افراد تفویض گردد، . شکل درست توزیع گرددمتمرکز نبوده و به 

ظرفیت ها به شکل درست در نظر گرفته نشود، مدیریت قدرت به شکل  ،چون اگر در توزیع صالحیت ها

صالحیت تدابیر زیر را برای بازگرداندن تیم تدبیر و توسعه . درست انجام نیافته و منابع به هدر خواهند رفت

 :ها به مردم در دست دارد

 

 انتخابی شدن والی، شاروال، ولسوال( 2.8

ها از یک سو و توزیع  در قسمت توزیع عادالنۀ صالحیت تدبیر و توسعهراهکار و تدبیری که تیم 

ساالری در نظر گرفته است و آن را برای افغانستان و شرایط موجودش  ها مبتنی بر اصل شایسته صالحیت

گونۀ انتصابی  بسیاری از مناصبی است که فعالً به شدن انتخابی نیزو  شدن رقابتیداند،  مناسب و مفید می

، حضور غیر متمرکز ساختن قدرتاز همین رو برای . گیرد میصورت یس جمهور و انحصاری توسط ری

های زیر، که از سایر بست ها مهم تر است، از طریق رقابت آزاد و با انتخاب مردم محل صورت  در پست

 :خواهد گرفت

 والیان؛ 

 ؛ها اروالش 

 ها ولسوال. 

واگذار خواهد  راهکار رقابتی یا انتخابی بر اساس یکی از دو« تدبیر و توسعه»این پستها در حکومتداری 

ولسوالی انتخاب شده و /توانند با رأی مردم ساکن در آن والیت میافراد شایسته و تخصصی و مسلکی  شد و

 . بر منصب آن قرار بگیرند

 ده وزارتحداقل شدن رقابتی ( 2.2

ارتباط کارکردها و نتایج آنها هستند که و ادارات مهمی در چوکات حکومت افغانستان ها  وزارتبرخی 

برخورد این وزارت ها نباید به گونۀ سیاسی با . ددار شان حال و آیندۀ و سرنوشتبا مردم   میگسترده و مستقی

یی و انکشافی کشور داشته و نه متعلق به سیاسیون، بلکه  این وزارتها تأثیر پایداری بر روندهای توسعه. شود

مثالً وزارت معارف نسل های آینده را . گذارد مستقیماً بر مردم تأثیر مینیز آنها و بازدهی متعلق به مردم است 

تربیت می کند و اگر وزیر معارف کار خود را غلط انجام دهد، مردم یک کشور تا دهه ها باید تاوان کم 

لذا . دبپردازن کاری آن وزیر و نگاه سیاسی که در پس انتصاب او توسط حکومت وقت وجود داشته است را 

  .به این گونه وزارت ها نگاه سیاسی وارد شودبه هیچ صورت نباید 
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وزارت تحصیالت عالی، . 2وزارت معارف، . 1 در رویکرد حکومتداری تیم تدبیر و توسعه، وزارتهایی چون

وزارت جدید به جای )خانواده و جوانان وزارت . 5، زراعتوزارت . 4شهرسازی، مسکن و وزارت . 3

. 9، ترانسپورت/وزارت فواید عامه. 8وزارت صحت عامه، . 1وزارت کار و امور اجتماعی، . 1، (زنانوزارت 

و چند وزارت دیگر به رقابت همگانی در سراسر  ، و آب انرژیوزارت . 11وزارت اطالعات و فرهنگ، و 

تواند  متی که باشد، میو باسوادترین فرد، از هر قوم، زبان و س ، نخبه ترینبهترین. کشور گذاشته خواهد شد

از میان این گروه، متخصص ترین و . برای پیشبرد امور آن وزارت به حکومت ارایه کندرا خود طرح 

به عنوان وزیر ها  توسط بورد بی طرف و در حضور رسانهشخص به افغانستان و انکشاف آن  متعهدترین

  .انتخاب خواهد شد
 

 ظرفیت حکومت .9

روند پالیسی سازی یکی از مهم ترین . حکومت باید ظرفیت پالیسی سازی و عملی ساختن آن را داشته باشد

اگر حکومت در . حکومت باید در عملی ساختن برنامه هایش جدی باشد. رود میوظایف حکومت به شمار 

توانند برای  میها هم نعملی ساختن برنامه هایش از خود جدیت نشان ندهد مطمئنا بهترین قوانین و پالیسی 

 .خوب موثر واقع شوند داری حکومتایجاد 

شاخصهای مورد نظر برای ظرفیت سازی در حکومت آیندۀ افغانستان از دید تیم تدبیر وتوسعه بعضی از 

 :عبارتند از

حسابدهی سیاسی، مقبولیت سیستم سیاسی توسط مردم و انتخابات منظم برای مشروعیت بخشیدن به  .1

 سیاسی؛تعمیل قدرت 

آزادی ایجاد تشکالت و مشارکت گروه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فکری و فرهنگی،  .2

 ؛داری حکومتاقتصادی و غیره در روند 

ایجاد چهارچوب قضایی که بر مبنای حکومت قانون و استقاللیت قوه قضاییه برای حفاظت از  .3

وء استفاده قدرت، شکل گرفته حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و حفاظت شهروندان از استعمار و س

 باشد؛

حسابدهی دیوان ساالری برای تأمین یک سیستم کنترل کننده و ناظر بر عملکرد ادارات حکومتی و  .4

 . مامورین در ارتباط به کیفیت خدمات، سوء استفاده و عدم استفاده موثر از قدرت

ظارت و ارزیابی عملکرد آزادی معلومات مورد نیاز برای ساختن پالیسی عامه، اتخاذ تصمیم، ن .5

 حکومت؛
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این امر به نوبه خود به . سیستم اداری سالم که امور اداره را به سمت کارایی و موثریت رهبری کند .1

 معنی موثریت پول و هزینه ها نیز است؛

 .همکاری بین حکومت و نهاد های جامعه مدنی .1

 

ها و تدبیرهای تیم تدبیر و توسعه در قسمت ایجاد و ارتقاء  ترین ایده گذشته از موارد و مباحث فوق، یکی از مهم

 عالیمجمع »توان نام آن را  است که میمجمعی ایجاد چنانچه قبالً هم گفته شد، داری،  ظرفیت حکومت

رئیس جمهور بر حال، : خواهد بود ازاین مجمع چنانچه پیشتر نیز گفته شد متشکل . دانست« داری متداوم حکومت

تواند رئیس جمهور آیندۀ  رئیس جمهور قبلی، و همچنین رهبر بزرگترین حزب اپوزوسیون  که به صورت بالقوه می

ضاییه فعلی، رئیس قوۀ توان رئیس قوۀ مقننه فعلی، رئیس قوۀ مقننه قبلی، رئیس قوۀ ق در صورت نیاز می. کشور باشد

. قضاییۀ قبلی، و شش نفر دیگر مشمول وزرای قبلی و فعلی امور خارجه، دفاع ملی، و امور داخله را به این مجمع افزود

عضو باید به تمامی تصامیم مهم مرتبط با مسایل کالن کشور در عرصۀ سیاست داخلی و  13این مجمع با حداقل 

بستهای بین هر سه قوه، و موضوعالی که ایجاب مصلحت اندیشی در سطح بسیار  خارجی، حل و فصل اختالفات و بن

 مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم الزم بر اساس اجماع و بر اساس منافغ« مجمع»در این . باال را می کند، بپردازد

وزرای برحال و یک از شود که هر  راهکاری سنجیده میبیرون از این مجمع نیز . ملی کشور گرفته خواهد شد علیای

مند  بهرهاداره قبلی آن  و رؤسای وزراهای  نیز بتوانند از تجربیات و مشورهمختلف کشور  همچنین رؤسای نهادهای

یی، و ، سلیقهداری متقاطع داری خطی و وجود حکومت یکی از مشکالت جدی افغانستان فقدان حکومت. شوند

هر چون ما همیشه با تغییر . برای تیم ما بسیار مهم است« های حکومتداری ثبات در شیوه»ایجاد لذا . استبوده  روزمره

بی ثباتی و عقب ماندگی ما  ضایع شدن ظرفیتهای ملی، از صفر آغاز کرده ایم و این یکی از مهمترین دالیل یحکومت

 .بوده است

تغییرات اساسی ایجاد از نو عهده گرفته است،  جمهور و هر وزیر و رئیسی که تصدی یک اداره را بر در واقع هر رئیس

های بلندمدت، اساسی و  داری که بر اساس آن برنامه کرده و این مسأله باعث این شده که روند خطی حکومت

برای ارتقاء ظرفیت  تدبیر و توسعهراهکار و ایدۀ دیگر تیم  .شود، از بین برود زیربنایی روی دست گرفته می

تواند کاهش روند  سازی حجم دولت است که یکی از پی آمدهای مثبت آن می کوچکسازی و  حکومت، چابک

جویی ایجاد خواهد  که در بودجۀ دولت به میزان بسیار زیادی صرفه ضمن این. گیر باشد وقت و بر بوروکراسی هزینه

دو بخش خدمات های مالی و قانونی و ایجاد تسهیالت مناسب برای سکتور خصوصی در هر  حکومت با حمایت. کرد

 .و تولید مانع ایجاد و گسترش مشکل بیکاری نیز خواهد شد
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تمرکززدای از »توان  داری محلی و تفویض گستردۀ اختیارات از مرکز به ادارۀ محلی که می تقویت حکومت

 بست رتبۀ دوم و پایین تر از دوم، تقرر کارمندان. نامید، یکی از راهکارهای مهم دیگر تیم تدبیر و توسعه است« کابل

و توسط رئیس مربوط به ادارات یک محل و والیت و نیز سایر مسائل اداری مربوط به یک والیت باید در همان محل 

همچنین تمامی امور اداری از صدور پاسپورت گرفته تا مدارک تعلیمی و تحصیلی، اسناد . انجام شودمربوطه و والی 

در مرکز زون مربوطه در آن والیت، و در صورت ناامنی  ،یره اسناد همه و همه در همان والیتوثیقه و مالکیت، و غ

این کار .  یعنی هیچ شهروند افغانستان مجبور نیست برای انجام امور اداری خود به کابل مراجعه کند. انجام خواهد شد

م به توسعۀ پایدار و متوازن در سطح تا هم از گسترش بیشتر مشکالت در کابل جلوگیری شود، هباعث خواهد شد 

 .کل مناطق کشور دست بیابیم، هم سرعت عمل کارها و در نتیجه کیفیت عملکرد ادارات افزایش یابد

از حالت مشورتی به  شوراهای والیتی و ولسوالییکی دیگر از راهکارهای تیم تدبیر و توسعه تغییر موقعیت و نقش 

کنند، شریک، قیم و تأثیرگذار  مید را در امور حوزه احتماعی که زندگی است تا مردم خو تصمیم گیریموقعیت 

 .ببینند

 

 خوب داری حکومتپیش شرط های 

گرد، طبیعتا به پیش  میخوب که فعالیت هایش بر مبنای محوریت مردم شکل  داری حکومتبرای ایجاد به باور ما 

 :ازشرط های نیاز دارد که مهم ترین این پیش شرط ها عبارت اند 

 

 شهروندان در آن به شکل درست تعیین شده  یچهار چوب قانونی سالم که حقوق و مکلفیت ها

اگر . سیستم قضایی باید مستقل باشد تا به شکل درست بتواند از تطبیق قانون در کشور نظارت کند. باشد

خوب به شکل درست  داری حکومتتواند  میسیستم قضایی سالم و کارا در یک کشور وجود نداشته باشد، ن

 .در داخل کشور ایجاد گردد

 بعد )هرچند ممکن در پرنسیب . ایجاد میکانیزم اداری قوی برای تعمیل درست قانون و عملکرد موثر

کدام مشکل در سیستم وجود نداشته باشد، اما اگر یک میکانیزم درست که در امتداد آن قوانین به ( قانونی

خوب محقق نخواهد  داری حکومتدر آن صورت هم ایجاد وجود نداشته باشد، شکل درست تعمیل گردد 

 .شد
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  اگر در . اداره و مدیریت های درست پالیسی کارمندان در ادارهمدیریت درست منابع بشری در

حکومت افراد بر مبنای ظرفیت شان استخدام نشده و متناسب با مهارت و قابلیت بخش منابع بشری ادارات و 

خوب در این صورت چیزی جز یک توقع بیجا نخواهد  داری حکومتف های کاری قرار نگیرند، ها در موق

 داری حکومتشود، در آن صورت عدالت تأمین نخواهد شد و  میچه زمانی که اوامر به اهلش سپرده ن. بود

 .خوب بدون عدالت تحقق نخواهد یافت

  عدم تمرکز . صالحیت و حسابدهی غیر متمرکز، تفویض( اداره)پالیسی های درست برای ایجاد

توان افراد را  میچون با توزیع منطقی صالحیت ها . شود میصالحیت باعث رشد استعداد ها در داخل اداره 

ضمن این که تمرکز صالحیت ها در دست یک فرد و یا . در داخل اداره مسئول و جوابگوی بار آورد

مظاهر عینی آن در بسا از کشور های در حال رشد مشهود پدیده ایکه . گروهی از افراد باعث فساد خواهد شد

 . است

 :ردموارد ذیل را مد نظر دارا غیر متمرکز و مردم محور ساخت، تیم تدبیر و توسعه  برای این که اداره

 مهندسی مجدد روند و پروسیجرهای اداری تا این که یک اداره مردم محور داشته باشیم .

مغلق و پیچیده بوده و منجر به کاغذ پرانی شده و مردم  افغانستانبعضی از پروسیجرهای اداری در 

 .کشاند میرا از روند امور اداره به حاشیه 

 حکومتداری در . معلومات به شکل موثق و در زمان مناسب باید برای مردم ارایه گردد

شود،  میمعلومات از جمله حقوق شهروندی مردم محسوب  کسب اطالعات و تدبیر و توسعه،

چون بر مبنای این اطالعات و معلومات است که مردم را از روندهای اداره آگاه ساخته و ارتباط 

 .سازد میرا بین مردم و حکومت مستحکم تر 

   شود تا به شهروندان امتیاز داده  میکوشش مورد نظر تیم تدبیر وتوسعه  داری حکومتدر

زمانی که امتیازات . تاز تر از هر کسی اندخوب مم داری حکومتاین شهروندان اند که در . شود

بین شهروندان به شکل عادالنه توزیع گردد و در آن تبعیض وجود نداشته باشد، در آن صورت 

 .کند میخوب مصداق واقعی پیدا  داری حکومت

  خدمات باید به شکل مستقل ارزیابی گردیده تا از یک جانب بعد کیفی آن باال رفته و از

ت با سرعت و به دور از میکانیزم های دست و پا گیر  برای عام مردم عرضه جانب دیگر خدما

 .گردد

  به شکایات مردمرسیدگی ایجاد میکانیزم مشخص برای . 
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  مورد خوب  داری حکومتمشارکت فعال شهروندان در امور عامه یکی دیگر از ملزومات

تواند تضمین خوبی برای تحقق  میمشارکت شهروندان در امور عامه . استنظر تیم تدبیر و توسعه 

کند که حکومت پالیسی های خویش را  میاین امر زمانی تحقق پیدا . پالیسی های حکومت باشد

 . در امتداد تامین منافع شهروندان تعریف نماید

  بخش عامه و بخش خصوصی در عرضه خدمات عام با هم تشریک در افغانستان باید

زه خدمات گسترش یافته و از جانب دیگر سطح توقع امروز از یک جانب حو. مساعی نمایند

رسد که اداره عامه به تنهایی بتواند به  میبعید به نظر افغانستان خصوصا در . مردم نیز باال رفته است

بنابراین برای عرضه خدمات بهتر مشارکت هردو بخش در امر . تقاضاهای مردم جواب مثبت بدهد

 . رسد میعرضه خدمات مقتضی به نظر 

باید توجه داشت که اداره عامه مسئول اصلی عرضه خدمات به شهروندان است و نباید از این 

ضمن این که اداره عامه در عرضه خدمات بخش خصوصی باید نظارت داشته . وظیفه طفره برود

 .باشد

 

 

 «تدبیر و توسعه» داری حکومتهای  شاخص

هایی قابل سنجش است که توسط نهادهای  اساس شاخصبر « تیم تدبیر وتوسعه»مورد نظر خوب  داری حکومت

 :این شاخصها عبارتند از .اند ارائه شده نیز المللی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی معتبر بین

تواند که چهار چوب  میخوب تامین شده  داری حکومتدر یک نظام زمانی  :حاکمیت قانون .1

ازجانب دیگر تطبیق قانون . و یا تبعیض تنظیم گردیده باشدقانونی آن به شکل درست و بدون کدام گرایش 

زمانی حکومت قانون در یک . نیز باید قاطعانه بوده و هیچ نوع تبعیض در اجرای قانون نباید وجود داشته باشد

به شکل ون برابر بوده و قانون برای همه کند که تمام شهروندان در مقابل قان میجامعه مصداق واقعی پیدا 

 .تطبیق شود یکسان

یکی از مشکالت جدی موجود در افغانستان نقض گسترده، صریح و علنی قانون اساسی توسط رهبری 

باید برای حل این مشکل راهکارهای مورد نظر تیم تدبیر و توسعه این است که . حکومت بوده است

ارد لغو شده و به کمیسیون قانون اساسی که فعالً وجود د. های قضایی رئیس جمهور کاهش یابد صالحیت
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تشکیل شود که نه به عنوان یک نهاد تحت نظر  «عالی حراست از قانون اساسی کمیسیون»جای آن 

مشترک تحت نظر قوی بلکه به عنوان یک نهاد ( مانند کمیسیون قانون اساسیِ فعلی)ریاست جمهوری 

به صیانت و پاسداری از قانون اساسی  «محکمۀ افغانستان ستره»و « مجمع عالی حکومتداری متداوم»

 .بپردازد

برای . در نظام های مردم محور، مردم در روند تصمیم گیری نقش تعیین کننده ای دارند :شفافیت .2

این که مردم در روند تصمیم گیری نقش فعال داشته باشند، باید معلومات مربوط به امور عامه از طرق 

ارایه معلومات شفاف و موثق سطح . ر اختیار شان قرار داده شودمختلف خصوصا رسانه ها به طور شفاف د

تواند بر عملکرد حکومت ناظر بوده و حکومت را  میسازد و  میافکار عامه را بسیج  ،آگاهی مردم را باال برده

چون در چنین شرایطی در واقع هر کارمند بخش خدمات ملکی و یا . تامین منافع عامه متعهد بسازد هنسبت ب

کند، و به این وسیله میزان تخطی در داخل حکومت را تا حد  میرجال سیاسی زیر نظر مردم اجرای وظیفه 

امه متهم به فساد و یا خواهد تا در مقابل افکار ع میدهد، چرا که هیچ فرد عاقلی ن میبسیار زیادی کاهش 

 .تخطی از قانون باشد

شفافیت در عملکرد حکومت و نهادها و ادارات مختلف آن یکی از مسائل بسیار حادّ و جدی موجود در 

ها چگونه  ها و تقرری استخدام. یابد ها چگونه انجام می افغانستان است و مشخص نیست روند توزیع پروژه

که اعتماد یک جامعه به حکومت از طریق حاکمیت اصل شفافیت بر عملکرد  ، در حالی...یابند و  سامان می

اند از تدوین و اصالح  راهکارهای تیم تدبیر و توسعه برای این مسأله عبارت. شود ایجاد یا سلب می ،حکومت

 تر ایجاد سیستم مجازات و قوانین مربوطه، نظارت دقیق بر اجراء و تطبیق قوانین مربوطه، و از همه مهم

 .مکافات که بتواند عامل بازدارندۀ قدرتمندی در مقابل هر گونه فساد باشد

مشارکت مردم در امر تعمیل و تطبیق پالیسی های حکومت نقش بارز و تعیین کننده   :مشارکت .3

توان توقع داشت که پالیسی های عامه  میدهد که بدون مشارکت مردم در امور عامه، ن میتجارب نشان . دارد

بنابراین حکومت برای تطبیق پالیسی و عرضه بهتر خدمات الزم است تا . رست آن تطبیق گرددبه شکل د

 .مساعد نماید داری حکومتزمینه مشارکت مردم را در تمام عرصه های 

پیشنهاد مشخص تیم تدبیر و توسعه برای ایجاد و گسترش مشارکت حداکثریِ مردم و جامعۀ افغانستان در 

از ها در سرنوشت خویش، تغییر نوع و قالب مشارکت  ن شدن آ جامعه و سهیم کشور و میروندهای عمو

مذهبی  یا میدر شرایط کنونی افراد بر اساس هویت قو. است محورانه به مشارکت صنفی مشارکت قوم

ترین پیامد منفیِ آن تعمیق شکاف  کنند که مهم کشور شرکت می میخویش در روندها و مسائل عمو
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در . پراکنده درآورده است میهای قو ر کشور است که مردم افغانستان را به صورت جزیرهاجتماعیِ موجود د

وارد کنش ... داران و  مقابل مشارکت صنفی به این معنا است که صنف نانوایان، صنف معلمین، صنف دکان

نده خواهند شوند و مبتنی بر تخصص خویش و مبتنی بر مسائل عملی جامعه اقدام به فعالیت ساز اجتماعی می

 .کرد

خوب الزم است تا حس مسئولیت پذیری در بین  داری حکومتبرای ایجاد  :مسئولیت پذیری .4

کارمندان بخش خدمات عامه . تمام شهروندان خصوصا کارمندان بخش خدمات عامه زنده و تقویت گردد

این حس مشترک در  شود تا میحس مسئولیت پذیری باعث . باید بدانند که آنها در مقابل مردم مسئول اند

بین تمام شهروندان ایجاد گردد که همه نسبت به هم سرنوشت مشترک داشته و هر نوع تخطی از امور عامه 

 .گیرد نهایتا گریبان تمام افراد جامعه را می

توان راهکار تطبیق جدی قوانین را به عنوان یک مکانیسم سخت به  پذیری می در قسمت شاخص مسئولیت

پذیری میان شهروندان جامعه از طریق گنجانیدن آن در  نار آن از ایجاد روحیه و مرام مسئولیتکار برد و در ک

توان اقدام به تأسیس محاکم  در قسمت راهکارهای سخت می. ها یاد کرد های درسی معارف و دانشگاه کتاب

ژۀ کارمندان ، محکمۀ ویپوهنتونمنصبان نظامی، محکمۀ ویژۀ اساتید  ای چون محکمۀ ویژۀ صاحب ویژه

 .یاد کرد... حکومت و 

بدیهی است که حکومت خوب دارای اصول، قواعد و ارزش های مختص به خود است  :اجماع .5

باید به  هااین اصول و ارزش. خوب را مصداق عینی و واقعی بخشید داری حکومتتوان  میکه با تطبیق آن 

خوب باید سر این اصول که  داری حکومتیجاد برای ا. نحوی باشد که برای تمام شهروندان قابل قبول باشد

 ،برای اجماع الزم است تا رسانه ها با ارایه معلومات. در آن منافع عامه نهفته است اجماع وجود داشته باشد

 .خوب است را ارتقاء بخشند داری حکومتسطح آگاهی شهروندان نسبت به اصول و ارزش های که متضمن 

های مشارکت  ها و رویه های مختلف جامعه از طریق تغییر شیوه مردم و گروهگرایی میان  ایجاد اجماع و هم

قابل انجام است که راهکار مشخص تیم تدبیر و توسعه در قسمت مربوطه ارائه شده  میهای عمو ها در رویه آن

 .است

زمانیکه تمام حقوق . تامین عدالت یکی از مهم ترین ملزومات یک نظام سالم است :عدالت .1

خوب تامین  داری حکومتن تامین شد و مردم خود را بخشی از نظام فکر کردند در آنصورت شهروندا

ترین حقوقی که  میمه. خوب بدون تامین حقوق شهروندان متصور نیست داری حکومتعدالت و . میشود

 .مردم باید به آن دست پیدا کنند عبارت از حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان است
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هادهای مشخص تیم تدبیر و توسعه در قسمت تأمین عدالت مبتنی بر راهکارها و پیشنهادهایی راهکارها و پیشن

 . های حاکمیت قانون و مشارکت ارائه شده است است که در قسمت

تواند منجر به  میزمانی که کارایی و موثریت در یک نظام جا افتاد این امر  :کارایی و موثریت .1

کند؛  میموثریت و کارایی در بطن یک سیستم مدیریتی خوب ایجاد و رشد . خوب شود داری حکومت

 .گیرد میسیستم مدیریتی که از منابع استفاده بهینه صورت 

ای باشد، به شدت مورد توجه تیم تدبیر و  های هر نهاد و اداره ترین خصلت کارایی و مؤثریت که یکی از مهم

ترین تدابیر  یکی از مهم. خص و کاربردی خود را در این قسمت داردتوسعه است و پیشنهادات روشن، مش

تیم تدبیر و توسعه در قسمت ایجاد و افزایش کارایی و مؤثریت در حکومت و نهادهای آن ایجاد 

یابد،  شود، شفافیت افزایش می است که از این طریق کارآفرینی ایجاد می« داری الکترونیک حکومت»

کند و در نهایت شاهد افزایش کارآمدی  یابد، سرعت عمل افزایش پیدا می میها به شدت کاهش  هزینه

ترین مسائل مورد توجهِ تیم تدبیر و توسعه در  داری الکترونیک یکی از مهم حکومت. حکومت خواهیم بود

  .قسمت ایجاد اصالحات و تغییرات مثبت در کشور خواهد بود

ذشته خصوصی سازی کاذب صورت در طی هفده سال گ :کار آفرینی و خصوصی سازی .8

های خصوصی بوجود آمده اند که در واقع سرمایه آنها از بودجه چند  گرفته و شرکت هایی بنام شرکت

با درک این موضوع تیم انتخاباتی . وزارت محدود تامین شده؛ مانند شرکت برق و یا بانک ملی افغان و غیره

مین نموده و آن ها را قویا حمایت خواهد أخصوصی را تتدبیر و توسعه امنیت واقعی برای سرمایه گذاری 

بلکه تمام توجه شان به توسعه و کار آفرینی  ،نمود تا دیگر نیاز به حضور شان در نهاد های دولتی نبوده

در نتیجه سطح مولدیت و کار آفرینی باال رفته و کشور . تصدی اقتصادی و صنعتی مربوط شان خواهد بود

شود تا سرمایه گذاری بین  میاین سبب . نی و خود کفایی ملی گام بر خواهد داشتبسوی رهایی از نا ام

 .المللی نیز عالقمند به سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان گردد

 

 

 

داری خوب مورد بحث و ارایه راهکار و پیشنهاد قرار گرفتند،  های حکومت گذشته از موارد فوق که مبتنی بر شاخص

 :گیرند مسائل مهم افغانستان در موارد ذیل مورد بررسی و ارایه پیشنهاد و راهکار قرار میسایر 
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 سکتور انرژی آبی، زراعت و مال داری .8

.  تولیدات زراعتی بدون کود حیوانی امکان نداردشود  دیده میافغانستان فعال یک کشور زراعتی است و طوری که 

بلکه زمین های زراعتی خوب ما  ،زراعت و مالداری هیچ کاری صورت نگرفته متاسفانه برعالوه این که در ارتباط به

باشد و یا در آن شهرک ها بنا یافته و به مناطق مسکونی تبدیل گردیده و دلیل آن این است  میزیر کشت مواد مخدر 

 .که عایدات دهاقین در برابر مصارف روزمره خانواده های امروزی خیلی ناچیز و در حد صفر است

کشور دانسته  واین را  میدلیل اساسی کمبود تولیدات زراعتی را نبود زیر ساخت های زراعتی و دا «دبیر و توسعهت»یم ت

های داند که نخستین توجه خود را به بخش زراعت معطوف نموده و از طریق بوجود آوردن کوپراتیف میظیفه خود و

سرمایه گذاری ها تولیدات را باال برده و حتی المقدور سعی بخش خصوصی، از طریق با همکاری زراعتی ودامداری 

خواهد گردید تا تولیدات داخلی بتواند جایگزین مایجتاج وارداتی گردد و باالخره ما بتوانیم مازاد تولیدات زراعتی 

یژیک چند لویت ما به کشت نباتات استراتومحصوالت گوشتی و لبنی دام خودرا به خارج صادر نماییم و درین رابطه ا

تأکید تیم تدبیر وتوسعه بر کاشت محصوالت دارای . منظوره خواهد بود تا صنایع زراعتی نیز به رشد متوازن برسد 

برای . ، و غیره است و همچنین صنعتی سازی این مواد زراعتی است(نسک)ارزش باالی غذایی مثل لوبیا، عدس 

بیست در صد جوانان  تواند میاین طرح . نیاز استقان و ده حقق هدف یاد شده به صد ها متخصص و کارگرت

 . کشور را از بیکاری نجات دهد

تضمینی راهکار مشخص تیم تدبیر و توسعه در قسمت توجه به سکتور زراعت و مالداری و انکشاف این عرصه، خرید 

خرید تضمینی قیمت ای که در  گونه است؛ بهپنجاه فیصد باالتر از نرخ بازار، محصوالت زارعین و دهقانان، تا 

شده به حکومت فروخته و حکومت آن را  شود و زارعین تمام حاصل خود را بر اساس نرخ تصویب مشخصی ارائه می

های کشور حداکثر حاصالت خود  از این طریق زمین. توزیع خواهد کرد نرخ روزبه  های مختلف در مناطق و والیت

در عین حال این امر زمینۀ  .نیاز و خودکفا خواهیم شد غذایی به خارج بی را خواهند داد و به میزان فراوانی از وابستگی

بازگشت دهقانان به روستاها را فراهم ساخته و از تراکم جمعیت و کاستی های اجتماعی و امنیتیِ ناشی از تمرکز 

 . کند زندگی در شهرها جلوگیری می

  

 معدن صنعت و سکتور .2

به تغییر شکل مفید تولیدات معدنی  با معادن و صنایع الزم و ملزوم یکدیگر بوده وتیم تدبیر و توسعه معتقد است که 

با توجه به تولیدات معدنی مختلف بخصوص نفت و گاز، سنگ های قیمتی، مس، . ی شدن افغانستان برودصنعتسمت 
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گذاری به بخش داخلی لویت سرمایه وبا او تواند با سرمایه گذاری بخش خصوصی  میلیتیوم، و یورانیوم افغانستان 

 . بسازدکارخانه های تولید این گونه وسایل صنعتی را در داخل کشور فعال 

برای دولت و مردم افغانستان مقرون به صرفه  کنند که این میاز آن جا که شرکت های بزرگ امتیاز بیشتر مطالبه 

یا نفت و گاز حوزه آمو  ،مس عینک های چون معدنملیاتی شدن قراردادتوان به وضاحت گفت که ع می یست،ن

دیده می شود در نتیجه با گذشت چندین سال  .بخش باشداطمینان نمی تواند دریا، و یا ذغال سنگ معدن کرکر نیز 

بنابراین  تیم تدبیر و توسعه مصمم است تا استراتیژی . یافته استبه حد بحران افزایش که نرخ بیکاری در افغانستان 

، از معادن کوچک و سنگهای قیمتی و خصوصی داخلیبخش با حمایت سرمایه گذاری  و را از صفرعملی این برنامه 

به نفع تولیدات  های بزرگ و متوسط را در میدان رقابتتواند خود به خود شرکت میاین امر . آغاز نماید نیمه قیمتی

از جوانان  صدفی  22حدود  ساله  سبب خواهد شد تا در یک برنامه چهار تصمیم  این .بکشاند ملی و کار آفرین

 .فعالیت کردندو شامل متخصص به این سکتور جذب 

 

  سکتور ترانسپورت، تجارت و راه سازی  .9
باشد و به هر میزان سرمایه گذاری درین  میترانسپورت و زیرساخت های معیاری آن مانند شاهرگ حیاتی کشور 

فراهم نمودن تسهیالت در قسمت ترانسپورت،  .تجارت ملی و بین المللی رونق خواهد یافت ،بخش صورت گیرد

 .ترانزیت و تجارت سبب کار آفرینی و سهولت در زندگی شهروندان خواهد گشت

 طرح ،المللیتیم تدبیر و توسعه با توجه به اهمیت  مسیرهای مواصالتی و ترمینال های بین شهری، میان روستایی  و بین

های جمع  هستودر نظر است که احداث راه های مواصالتی و پ. عملی خواهد کردخویش را از طریق بخش خصوصی 

توان گفت  میاز طریق بخش خصوصی با مدیریت سالم مجریان امور انجام گردد که در نیتجه ها  تعرفۀ شاهراهآوری 

 .در صد از جوانان بیکار درین بخش بکار مصروف خواهند شد 15  الی

 

 

 سکتور صحت  .4

به صحت و تندرستی اختصاص یافته « تدبیر و توسعه»با توجه به اهمیت صحت در افغانستان، یک فصل از منشور 

براین زیاد است، بناتوجه به این که مسایل صحی و امراض واگیر در افغانستان با آنهم در اینجا باید گفت با . است

به سکتور صحت همیشه متمرکز بوده ولی حکومت های قبلی بخاطر توجه کشورهای دوست و نهادهای بین المللی 

صحی و در نتیجه موسسات کنند از کمک های جهانی به نفع مردم استفاده  ، نتوانستندمدیریت ناسالم و فساد حاکم

دولتی و خصوصی از کیفیت الزم برخوردار نبوده و هزاران هموطن ما از سبب بی کیفیت بودن خدمات صحی تلف 



 

Page 22 of 83 
 

 

شوند که از یک طرف کار آفرینی درین بخش را آسیب رسانیده  و از  میگردند و یا راهی کشور های همجوار  می

 .گردد میجانب دیگر سبب فرار سرمایه ملی مان 

اال برده و با معیاری سازی پوهنتونهای تیم تدبیر و توسعه مصمم است تا با توجه ویژه درین بخش کیفیت طبابت را ب

های  و توانمندسازی سکتور صحت با آخرین تجهیزات و تکنالوژی های جهانیمطابق با استندرد خصوصی و دولتی

  .جوانان کشور را درین بخش  با کار آفرینی یاری رساند ،طبی

 

 سکتور تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی  .5

توان گفت که  اینجا فقط میمورد بررسی دقیق قرار گرفته است، در آموزش و پژوهش در یک فصل جداگانه  با آنکه

جده سال به این طرف از معیار و اطر عدم توجه دولت درین بخش از هسکتور تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی بخ

بنابراین دولت  ،است ین سلوک مثبت و اندوختن دانشتعلیم و تربیه سنگ بنای زیر. کیفیت الزم برخور دار نیست

ساختاری موجود در سیستم حاکمیت به پرورش اوالد وطن توجه نکرده و  های گذشته با توجه به فساد اداری و

 . سازندبرآورده نتوانستند در وجود کسانی که ازین موسسات فارغ شده اند را اهداف تعلیم و تربیه 

از آنجا که برنامه های اساسی تیم تدبیر و توسعه برای ارتقای آموزش، به صورت کامل در فصل مربوطه بررسی شده 

صورت خالصه می توان به . شود تا در اینجا نیز به صورت مشروح مورد بررسی قرار گیرد است، نیازی دیده نمی

عارف و تحصیالت عالی این است که علم و دانش باید تبدیل به ابزار عرصۀ مرویکرد تیم تدبیر و توسعه در  گفت که

همچنین پوهنتونهایی که محصلین  .ور حاکم شودگرا بر عرصۀ آموزش کش گرا و عمل معیشت شود و رویکرد نتیجه

 .تبدیل شوند تا دیگر در کشور تحصیلکردۀ بیکار نداشته باشیم« کارآفرین»تربیت می کنند به دانشگاههای « کارجو»

 

 سکتور بیمه  .6

مردم . آید میخصوصی سازی در کشور به حساب برای تقویت و بیمه اجتماعی یکی از نیاز های مبرم  صحی بیمه

بخش دولتی از حقوق  زیرا  مانند کارکنان شاغل در .به بخش خصوصی عالقه ندارندنداشتن بیمه سبب  افغانستان به

برای برطرف نمودن  .کسی نیست که آن ها را یاری رساندنیز توانند و در زمان کهولت و پیری  میتقاعد مستفید شده ن

ه کارگران و مامورین شاغل در بخش خصوصی  را که از این مشکل،  بیمه یکی از نهاد های اساسی خواهد بود ک

دولت  ،نیز مطابق به قوانین نافذهو تقاعد در ایام بازنشستگی همچنین . نمایدگردند،  یاری می میحوادث مصدوم 

یی ارائه شده  های مربوط به بخش متقاعدین در فصل جداگانه طرح). پردازدقوق تقاعد نیز بحآن ها به مجبور است 

 .(است
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ولی هرچه باشد بیمه وظیفه  ،کند میرود و چه کسی ازآن استفاده  میبیمه ما به کجا ادارۀ دانیم که عواید  میهنوز ن

 .رود میرا تا کنون در افغانستان انجام نداده و یکی از نهاد های بیکاره به شمار  اساسی خود

سازد و  میتیم تدبیر و توسعه در قدم اول شرکت بیمه های موجود ر ا موظف به انجام وظایف و ارائه خدمات معیاری 

های خصوصی را وارد بخشضمن فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در سطح جامعه، در قدم دوم سعی خواهد نمود تا 

بیمه ها نیز .  ده شدن اهدف بیمه را تسهیل نمایدخدمات بیمه نموده تا با فراهم نمودن میدان رقابت سالم، برآور

و برای اماکن اماکن دارند که باید تمام انواع بیمه در افغانستان فعال و تجارتی، اجتماعی، وسایط، صحی، سکتورهای 

 .گرددو وسایط نقلیه اجباری 

 

 سکتور امنیت  .7

تهای ناشی از سیاسبخشی از آن منشاء داخلی دارد که  اول تروریزم ومشکالت امنیتی در افغانستان در قدمبه باور ما 

زمینه را برای ها و شکافهای هویتی ناشی از آن، این بی عدالتی .استداران گذشته تبعیض آمیز و غیر عادالنه زمام

 .های خارجی مساعد ساخته استدخالت

تروریزم گردیده با پیش کش نمودن رشد تیم تدبیر و توسعه مصمم است تا عوامل داخلی که موجب نارضایتی عام و 

طرح های سازنده اصالحی در بخش های فرهنگی، اقتصادی و کار آفرینی و تعمیم عدالت اجتماعی ازمیان بردارد تا 

انگیزه مخالفت با دولت در میان اقشار مختلف مردم از میان برود و در قدم دوم منافع مشروع کشورهای رقیب در 

طرح مورد نظر ما ایجاد . حفاظت گرددیی  هنمودن تسهیالت در بخش همکاری های منطق افغانستان از طریق فراهم

ما باید آنقدر منافع اقتصادی کشورهای . با محوریت افغانستان در منطقه است «جامعۀ امن اقتصاد محور»یک 

منطقه را در افغانستان به هم پیوند بزنیم، که ناامنی در افغانستان به صورت مستقیم به منافع اقتصادی کشورهای منطقه 

 . آسیب بزند

سکتور امنیتی کشور به روهای امنیت، سازی در میان نی از سوی دیگر در صورت تقویت حس ملی از طریق فرهنگی

سادگی قادر خواهد بود تا در راستای تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با مردم همگام شده و برای 

را با خود داشته و آن را در همیاری با مردم افغانستان  میمقابله با تهدیدات و زیاده خواهی های خارجی، حمایت مرد

 .مهار نماید

ای برآورده شدن این هدف تیم تدبیر و توسعه از شرکای بین المللی مبارزه با تروریزم به خصوص ایاالت متحده و بر

کند،  خاتمه  میبرای جنگ مخالفین فراهم  میشان در افغانستان را که انگیزه مه میناتو خواهد خواست که حضور نظا

رما در نظر گرفته اند با سایر تعهدات مالی که در قالب بخشیده و مصارفی را که برای حضور نظامیان خود در کشو
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کنفرانس های گذشته صورت گرفته،  به دولت افغانستان بپردازند تا دولت بتواند ظرفیت و مورال دفاعی سکتور 

همچنین باید از نیروهای امنیتی کشور که بخش  .امنیتی خود را ارتقاء بخشیده به دغدغه نا امنی نقطه پایان گذارد

عسکری نیز وظیفۀ نظام . انکشاف و بازسازی افغانستان بهره جستیی از آنها از جوانان هستند، در راستای  عمده

این به تعمیق و نهادینه سازی حس . اجباری شود بعد از ایجاد زیرساختهای مناسب، تواند مورد بررسی قرار گرفته ومی

تواند مانع گرایش آنها به اعتیاد و جرایمِ ناشی از بیکاری  می کند وو مسوولیت ملی در میان جوانان کمک شایانی می

 .شود

 

 یاقتصادتوسعۀ  .1

با آنهم در . توسعۀ اقتصادی به صورت جداگانه در یک فصل مورد بررسی دقیق تیم تدبیر و توسعه قرار گرفته است

و غیره موارد  ل همه شمولفقر، بیکاری، نبود زمینه های تعلیم و تحصیخالصه گفت که به صورت این مجال باید 

از سوی دیگر . به کمک های خارجی داردافغانستان ارتباط مستقیم به ضعف اقتصادی و وابستگی  یابی مرتبط به شغل

یی های منطقهمساعدت کشورهای خارجی و یا سازماناز طریق های انکشافی تمویل بودجه ملی و سایر برنامههنوز هم 

رسد؛ بخش عمده آن خارج از بودجه ملی یعنی  میطریق به مصرف  این کمک ها از دو .یردگ میالمللی صورت و بین

رسد و در بعضی حاالت گزارش  میتوسط کمک کننده ها در بخش های عادی و انکشافی مستقیماً به مصرف 

گردد، اما در بیشتر حاالت حکومت هم از چگونگی مصرف آن در  میمصرف آن به حکومت افغانستان شریک 

دوم کمک های اند که با توجه به اولویت های دولت و یا از طریق بودجه ملی به مصرف . شود مییان قرار داده  نجر

توان رشد و انکشاف پایدار اقتصادی  میولی در کل با اتکا به کمک های خارجی ن. رسد که نسبتاً تاثیر مثبت دارد می

رمایه گذاری های اقتصادی اولویت قایل شویم و تالش مهم است تا به عوض کمک های خارجی به س. را شاهد بود

های داخلی را حمایت و تقویت نماییم،  صنایع که مواد خام آن در داخل فراوان به عمل آید تا نخست سرمایه گذاری

بر اموال مماثل خارجی حمایت گردد و در کنار آن زمینه سرمایه  ی سنگیناست با وضع تعرفه های گمرکی و مالیات

 یکی از برنامه های اساسی تیم تدبیر و توسعه برای حمایت از تولیدات داخلی .ری خارجی مساعد و حمایت گرددگذا

افغانستان تولید می داخل ه در کتمامی محصوالتی »این است که  و جلوگیری از فرار سرمایه از کشور،

، همچنین ورود تمامی مواد خام که به هدف تولید در داخل افغانستان وارد می «شوندعاف ماز مالیه باید ، شود

برنامه های اقتصادی به تفصیل در فصل توسعه اقتصادی بحث خواهد . معاف خواهد بود مالیه و محصولشود، از 

 .شد
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 بودجه ملی تأمین .3

با توجه . استبودجه ملی  تأمین وشاخص مهم استقالل نسبی اقتصادی آن، رین نیازهای دولت افغانستانیکی از مهم ت

قادر نشده تا بودجه ملی را از عواید و منابع تا کنون هم دولت  ،طی دو دهه گذشته از منابع خارجی بودجهأمین به ت

چک نمودن تشکیالت لذا با مبارزه جدی علیه فساد اداری و تجمل گرایی در ادارات دولتی، کو. داخلی تمویل نماید

عواید ملی و نیز جستجوی منابع تازه و جدید برای افزایش عواید ملی  ی در تحصیلشناس شفافیت و مسوولیت، دولتی

گذاری خارجی،  نظارت درست از نظام مالیاتی، جذب سرمایه. بودجه ملی تالش صورت خواهد گرفتأمین جهت ت

ها و کیفی کردن دستگاه دیپلوماسی از منظر لوماتان و سفارتخانهکم کردن تعداد دیپهای دولت مانند  کاهش هزینه

قیمتی  ، اتکای دولت به تولیدات داخلی و منع خریداری کاالهایمنع خریداری اموال و اجناس تجملیمنابع بشری، 

 از سوی دیگر حسابدهی از چگونگی مصرفاز یکسو و  وارداتی، استفاده مناسب از وسایط در ارگان های دولتی

سرمایه گذاری در منابع طبیعی  ،عواید ملی از طریق بودجه مؤثر و شفاف برای شهروندان در یک پروسه مشارکتی

دولت تدبیر و توسعه دستیابی به آن را به  بودجه ملی خواهد بود که ، از منابع عمده دیگر برای تأمینزیرزمینی و آب

  .خود داردهدف تأمین و صرفه جویی در بودجه ملی در برنامه های 

 

 کمک های خارجی به افغانستان .82

کمک های خارجی به  ،باشد میدر تاریخ افغانستان  ینقطه عطفمیالدی و بعد از کنفرانس بُن که  2111ال از س

ن به وجود آمده بوده آغاز گردید و با افزایش و کاهش گراف نستان که برمبنای فیصله کنفرانس بُحکومت مؤقت افغا

کنندگان به مصرف رسیده و قسمت از طریق خودِ کمک  ها ترین بخش این کمکعمده. ه داردآن تا اکنون ادام

این چرا تواند این باشد که  میگردد  میمطرح  لجاماین که در سوال اساسی . محدود آن از طریق بودجه دولت

این طر از دست رفتن هنوز هم احساس خمردم نداشته و متأسفانه  مزندگی عموها نتیجۀ پایدار و مؤثری بر  کمک

شاید یکی از عوامل آن این باشد که این کمک ها برمبنای یک استراتیژی رشد . گردد میاحساس  هادستآورد

رفته است و حتی گزارش مصرف آن نیز گردید، صورت نگ میباید از جانب حکومت طرح و تطبیق  میاقتصادی که 

از این جهت حکومت قادر به پاسخ گویی به مردم نبوده . حکومت افغانستان شریک نگردیده است ابه شکل کل ب

بیشتر جنبۀ نمایشی داشته و لذا نتوانست تبدیل به اما گردید، های انکشافی طرح گرچه بعدها استراتیژی. است

 .استنداشته مردم  و معیشتزندگی واقعی  بناءً تأثیری بر. های عملی در ادارات حکومت شود برنامه
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سرمایه گذاری خارجی راهی استوار برای رشد . گذاری خارجی و کمک خارجی باید تفکیک قایل شد میان سرمایه

الملل به ما می آموزد که با تکیۀ  تاریخ روابط بین. است و کمک خارجی راهی برای تنبلی و وابستگی یک ملت

توان از  می ، آفرینی اما برای جبران کمبود سرمایه و اشتغال شود کشور را ساخت، میهای خارجی نکمک صرف بر

انتقال مهارت های توان ورود و  همچنین میهای خارجی گذاریسرمایهبا . بهره بردسرمایه گذاری خارجی 

و خالی را شاهد بود  که طبیعی است نفع آن به افغانها خواهد رسید  و فنی توسط متخصصین خارجی کتکنالوژی

دهد و تنش  میاین سرمایه گذاری ها زمینه ارتباطات دوجانبه را میان ملت ها شکل . گردد میفیت نیز جبران کمبود ظر

چنین نیست، نباید فراموش کرد که کمک عمدتاً  ی خارجیدر حالی که در کمک ها .را نیز کاهش خواهد داد ها

 .استعماری نیز داشته باشد تواند جنبۀ و می گیرد میهای اقتصادی کشورها صورت جهت تحقق سیاست

از این کمک ها توسطه نهادهای غیر دولتی و یا به بیشتر است که  های خارجی این مرتبط با کمکمشکل بعدی 

افغانستان . و دوباره به کشورهای مبداء بازگشته است به مصرف رسیده دو تابعیتهرهبری مقامات عالی رتبه دولتی 

به جای وارد کردن پول به اقتصاد ملی کشور ، کشورهای فقیر در دنیا است که اتباع دو پاسپورتۀ آن دجزو محدو

 . کنند دالر را خارج می ونمیلیصدها مادری خود، از این کشور فقیر و بیچاره ساالنه 

ملی به مصرف طبق اولویت های و شود که از طریق بودجه ملی  می این کمک ها زمانی مؤثر و مثمراز سوی دیگر 

در جهت تقویت تقویت  بایدها های مساعدت قید و شرطمهتر از همه . برسد به خصوص در بخش زیربناها

های انکشافی خود آن را ، طبق برنامهدر چهارچوب مکانیزمهای نظارتی دولتحکومتداری خوب در افغانستان باشد و 

 . به مصرف برساند

ها و منابع مدت نیاز است تا مشارکت میان دولت و سکتور خصوصی داخلی تقویت شود و از ظرفیت هدر کوتا

ها دولت گذاریدر سرمایه. استفاده شودمدت، میان مدت و دراز مدت سرمایه گذاری  همشترک در برنامه های کوتا

ده بگیرد و رشد اقتصادی را نیز از های آسیب پذیر به عهیرفتن ریسک شود و سهم بیشتر را در بخشذآماده پباید 

در مناطق محروم ظرفیت . مساعد گردددر کشور مناطق کمتر انکشاف یافته آغاز نماید تا زمینه برای انکشاف متوازن 

مردم ساکن در مناطق محروم به کارِ به این معنی که . وجود داردملی  یی برای نیل به توسعهبالقوهروحیۀ  و خوب

 .سهیم شوندمشورت داده و عقیده دارند تا در تطبیق برنامه های انکشافی وده و خودشان باورمند ب
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 موازی متکثر و نهادهای دولتی .88

و در نتیجه فق ساخته ویکی از مشکالت اساسی که پالن ها، استراتیژی ها و سیاست های مالی را در سطح حکومت نام

باور تیم تدبیر و بنابراین . تشکیالت موازی استبزرگ بودن دولت و همچنین ، کند کردهرا و سیاسی رشد اقتصادی 

تعداد وزارتهای فعلی به هیچ صورت متناسب با زیرا که . دولت کوچک شودباید نخست توسعه این است که در وهلۀ 

ایجاد شده است، و نه به تعدادی از وزارتها و نهادها هم به خاطر اشخاص . یی افغانستان نیست نیازهای توسعهبودجه و 

یی در انتهای این  برای کوچک تر و کارآمد کردن نهادهای دولتی، طرح جداگانه. )خاطر نیازهای اداری افغانستان

دولتی نهادهای سکتور تمامی باید گفت طرح ما این است که  در خصوص نهادهای موازی نیز.( فصل ارایه شده است

دولتی که امکان کوچکتر شدن دارند، کوچکتر تحقیقات الزم نهادهای موازی خصوصی ارزیابی گردیده و بعد از و 

 .  شده تا بخش خصوصی بزرگتر شود

 

 شهر الکترونیک  .82

در ها کترونیک شهری است که اغلب فعالیتشهر ال. شکل گیری شهر الکترونیک وابسته به توسعه تکنولوژی است

در یک برنامۀ  تدبیر و توسعهحکومت . یابد میبه وسیله تسهیالت اینترنتی و سیستم های الکترونیکی تحقق آن 

دوساله و در مرحلۀ اول پنج شهر کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، و جالل آباد را به شهرهای نمونۀ الکترونیک 

بزرگ افغانستان نیز تسری پیدا خواهد  ی بزرگ و نیمهاین روند به تدریج به سایر شهرها. افغانستان تبدیل خواهد کرد

 :شهرالکترونیک شامل چهار بخش اساسی استایدۀ . کرد

 زندگی الکترونیک  -1

 سازمان الکترونیک -2

 دولت الکترونیک  -3

 زیرساخت الکترونیک   -4

شهروندان ه آسایش و رفا اثر بخشی و صرفه جویی در مدیریت شهری، مزایای شهر الکترونیک شامل افزایش کارایی،

انتشار سریع اطالعات و هماهنگی بیشتر بین  در دسترسی به خدمات شهری و مشارکت بیشترآنها در امور شهری،

همانند توسعه زیر ساختار اروالی ها شهری و کمک به اجرای وظایف شنهادها و دوایر واحدهای اصلی و فرعی 

 .است امور آموزشی و اجتماعی فرهنگ، شبکه،
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 شهریبرنامه ریزی  .89

ریزی شهری فرآیندی پویا دارد، چرا  برنامه. باشد ها می برای فعالیت فضاو  ریزی شهری ایجاد ساختار ی برنامههدف کل

مثالً مکانیسم اقتصادی به  کنند؛ عوامل محیطی مکانیسم آن را متأثر می باشد که می شهر مانند یک موجود زنده که

ها، عادات و مذهب بر  شود یا مکانیسم اجتماعی در قالب سنت ر میبها سبب تحریک شه صورت ارزش زمین و اجاره

با توجه به  .گیرد ریزی شهری مورد توجه قرار می گذارد، از این رو تمام این عوامل در برنامه موجودیت شهر تأثیر می

. ی آن داللت داردناپذیر شهرسازی و پویای ریزی شهری بر روند مداوم، پیوسته و پایان موارد مذکور، ماهیت برنامه

ریزی  در مجموع برنامه .دهد می ریزی شهری با دید وسیعی که دارد تمام عوامل مؤثر بر شهر را مورد توجه قرار برنامه

های محکم و اجرایی  حل با توجه به راه های اجرایی یک شهر، های کلی دستگاه عبارت است از تعیین سیاست شهری،

نیازها به ترتیبی که اسباب و عوامل رفاه  ها در جهت رفع بندی آن امکانات و اولویتگوناگون برای تخصیص منابع و 

 .و خدمات در یک شهر فراهم آید

 

 انکشاف متوازن و پایدار شهری .84

ها در تمام سطوح نیازهای مردم، ازجمله مسکن، اوقات فراغت،  ای باشد که کاربری گونه توسعه پایدار شهر، باید به

و سالم باشد و در آن ناختی، باید دارای هوای پاک، آب صحی ش شهر به لحاظ بوم. را مهیا نمایدغذا و ارتباطات 

کند، قبل از آن که  آنچه محیط ما را تهدید می. های زیرزمینی و غیره صورت نگیرد تخریب و آلودگی خاک، آب

ای از ناپایداری در  های ما از محیط است و این بخش عمده کارگیری شناخته ناشی از عدم شناخت آن باشد، حاصل به

کنیم جهان شهری است که متأسفانه نتیجه آن دوری از محیط  آن زندگی میجهانی که در . توسعه را باعث شده است

. گیرد ها و فضای شهری نشأت می هایی است که از روابط ناموزون انسان طبیعی و پذیرش ناخواسته عدم تعادل

شناسی  ساخت در طبیعت موجب تغییرات زیر بنایی در ساختار و کارکرد بوم های انسان گسترش شهرنشینی و کاربری

 .و همچنین صدمه رسیدن به محیط زیست و افزایش آلودگی در افغانستان شده استسیمای سرزمین 

 

 انکشاف دهات .85

راهبردی با هدف بهبود شرایط زیستی ـ اجتماعی و »، توسعۀ روستایی به عنوان 1915بنابر تعریف بانک جهانی در سال 

ایـن راهبـرد فقیرتـرین    . ناحیه روستایی، تعریـف شـده اسـت   اقتصادی متمرکز بر گروه مشخصی از مردم فقیر در یک 
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این تعریف به معنی « کند گروه در میان مردم ساکن در نواحی روستایی را به منظور بهره بردن از منافع توسعه یاری می

 . و ورود مباحث سیاسی و اجتماعی به بحث توسعۀ روستایی گردید 1911تغییر مفهوم توسعه در اوایل دهه 

راین توسعۀ روستایی بهبود منابع حیاتی را از طریق اجرای توسعۀ فراگیر برای نواحی روستایی که اکثریت مردم آن بناب

تواند به کاهش فقر در نواحی شهری بـه وسـیله    همچنین توسعۀ روستایی می. دهد زندگی فقیرانه دارند، هدف قرار می

 .کند شهر، کمک  کاستن از جریان ورودی جمعیت اضافی نواحی روستایی به

 

 سروی سرزمینیِ افغانستان .86

منظور از سرویِ سرزمین، رسیدن به مطلوب ترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیت های 

سروی . امری که در برنامه های توسعه افغانستان به آن پرداخته نشده است. اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین است

بود وضعیت مادی و معنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص سرزمین به معنای بهره برداری بهینه از امکانات در راستای به

سرزمین سروی در واقع . شود میدر این طرح مزیت های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی ساماندهی و نظام بخشی . است

سروی سرزمین در حال . بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیت های اقتصادی با توجه به منابع طبیعی و انسانی است

پیشنهاد در افغانستان مل ساماندهی اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی به منظور تحقق آینده ای مطلوب حاضر شا

 .شود می

 

********************************** 

 

  



 

Page 81 of 83 
 

 

 

 

 8شماره وست پی

 افغانستان تشکیالت حکومت طرح کوچک کردن

 «تدبیر و توسعه»در دولت 

 

مشابه  میان نهادهای مختلف و باالخره موجودیت نهادهای موازی برای اجرای اموریی  تورم تشکیالت حکومتی، تداخل وظیفه

برد، از عوامل عمده عدم کارایی دولت به و یکسان، در کنار صدها مشکل دیگر که نهاد دولت در افغانستان از آن رنج می

باشد و می مدکارا لیو ر، حداقلمختص دولتاز این رو تیم انتخاباتی تدبیر و توسعه باورمند به وجود یک . شمار می رود

انجام پذیرد، و باید به آن تر و سریع ترتواند بواسطه سکتور خصوصی بشکل موثرباور دارد که بخش عمده این فعالیت ها، می

 :ه داشتبرای دستیابی به دولت حداقل که الزمۀ نیل به توسعه یافتگی در افغانستان است، باید به موارد زیر توج. واگذار گردد

 22وزارت،  21اساس سایت رسمی نهاد ریاست جمهوری افغانستان به  هتعداد نهاد های دولتی در حال حاضر ب 

تعداد از ادارات تازه تاسیس این در حالیست که یک. شورا می رسد 11کمیسیون  و  8اداره و ریاست عمومی، 

بعد از یک مرور اجمالی به بخش لذا  ....امور داویی و مانند اداره ملی تنظیم  .یافته درج این سایت نگردیده است

عمده وظایف و مسولیت های این وزارت خانه ها تشابهات وسیع و گسترده ای میان اهداف و وظایف شان 

باهم که بخش های مشابه و دارای اهداف یکسان و موازی باید طرح ما این است به همین اساس . دریافت گردید

 .ادغام گردد

  از این وزارت خانه یدیگرتعداد حکومت میمونکه میراث ناها هم جدیداً غرض فریب  ویا گذشته بودههای

مورد نظر ما در افغانستان دولت مدرن و دموکراتیک ساخته شده اند و در حال حاضر در  اذهان داخلی و خارجی

مانند . گرا شود تشکیالت آنها نتیجهیا هم کارکرد و  برخوردار نیستند باید حذف گردند یاز هیچ جایگاه و موثریت

 ...و قبایل، وزارت امور زنان و اقواموزارت 

 از وزارت خانه ها که حجم مسولیت های وظیفوی و کاری آنها کوچکتر از تشکیل یک وزارت خانه را  یتعداد

 .مانند وزارت حج و اوقاف. تقلیل داده شود مستقل باید به سطح یک اداره ،ایجاب می نماید

  و زمینهافراد  ی ازادارات غیر ضروری که جز تجمع گروهبرخی ازکارکرد فساد گسترده دولتی  ی برایساز

 ...مانند اداره ارگانهای محل، و  .باید از سیستم تشکیالت دولتی حذف گردنددیگری ندارند، 
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 ها و ادارات  خانه و باعث بی صالحیت شدن وزارت دنکه در حال حاضر وجود دار عالی متعددی یهاشورا

 .دنباید کامالً از سیستم تشکیالت دولت خارج و حذف گرد ،اند دهش

 :طرح مورد نظر تیم تدبیر و توسعه برای کوچک کردن دولت، اقدامات زیر انجام می شود در 

انتهای لست وزارتهای قبلی و پیشنهادی در . می یابدتقلیل  وزارت 11وزارت به  21تعداد وزارت خانه ها از  .1

 .این طرح ارایه می شود

در این جمله ادارۀ اداره کاهش داده شده که  12به  ،اداره در حال حاضر 22تعداد ادارت دولتی از  .2

 لست ادارات. ، اضافه شده استوزارت حج و اوقاف است ۀیافتکه تغییر «امور حج و اوقاف»جدیدالتأسیس 

 .در انتهای طرح ارایه می شودقبلی و پیشنهادی جدید 

کمیسیون کاهش یافته  4به طرح کمیسیون است که در این  8اد کمیسیون های موجود در حال حاضر تعد .3

 .انتهای طرح ذکر می شودلست کمیسون های قبلی و پیشنهادی نیز در . است

لغو همه آنها در نظر  طرحشورا در سایت رسمی ریاست جمهوری تذکر رفته که در این  12در حال حاضر  .4

 .وجود داردانتهای این طرح ا لست شورا های موجوده در گرفته شده و تنه

و اداراتی که لغو آنها پیشنهاد گردیده در موارد ضروری وظایف آنها به وزارت خانه ها و ادارات  هاوزارت .5

 .وجود داردطرح  که در انتهای. ی ارجاع داده شده استیپیشنهاد

 

 «تدبیر و توسعه»در دولت  لست وزارت های پیشنهادی

 ؛(و در عصر جهانی شدن، سیاست خارجی باید تسهیل کنندۀ روابط اقتصادی و تجاری ما با جهان باشد 21در قرن ) و تجارت وزارت امور خارجه .1

 ؛وزارت امور داخله .2

 ؛وزارت دفاع ملی .3

 ؛(از تلفیق وزارت های مالیه و اقتصاد فعلی)و اقتصاد  وزارت مالیه .4

 ؛(پژوهش در کنار آموزش به تفصیل در فصل آموزش و تحصیالت عالی آمده است اهمیت)تحصیالت عالیتحقیقات و  وزارت .5

  ؛وزارت معارف .1

میلیون معتاد در کشور، حکومت باید هم  پالیسی برای پیشگیری از  3با توجه به میزان . این دو عرصه الزم و ملزوم یکدیگرند) و ورزش صحت عامهوزارت  .1

 ؛(ظرفیت و اراده برای درمان مبتالیان رااعتیاد و امراض را داشته باشد و هم 

 ؛وزارت عدلیه .8

 ؛(انرژی و آب وزارت ، و بخش صنایع از وزارت تجارت باادغام وزارت معادن و پطرولیماز ) ، معادن و صنایعوزارت انرژی .9
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 ؛(حیا و انکشاف دهات در دو معینیت مد نظر ما استو ا سازیشهرهای ادغام وزارت)زسازی وزارت با .11

 ؛(و بخش آب از وزارت انرژی و آب با ادغام اداره مستقل اراضی)زراعت و مالداری  آب، وزارت  .11

 ؛(و هوانوردی ملکی ،ادغام وزارت ترانسپورتبا ) وزارت فواید عامه   .12

 ؛شهدا و معلولین ،امور اجتماعی وزارت کار، .13

 ؛وزارت اطالعات و فرهنگ .14

 ؛وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی .15

 .(به جای وزارت زنان)و جوانان  وزارت خانواده .11
 

 .ی که لغو کامل آنها پیشنهاد می گرددیاهوزارت 

بخشی با همین کارکرد در چارچوب ریاست ادارۀ امور ریاست جمهوری و همچنین در ) وزارت دولت در امور پارلمانی .1

 (.چارچوب ریاست دفتر تمامی وزارتها و نهادهای دولتی تأسیس میشود

 (.نهاد جدید و با صالحیتی تحت عنوان ادارۀ عمومی حج و اوقاف تأسیس می شود)و اوقاف وزارت ارشاد، حج  .2

 :شود میها پیشنهاد ی که ادغام آنها در سایر وزارتیهاوزارت

 ؛(ادغام با وزارت امور خارجه و وزارت امور داخله)وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل  .1

 ؛(وزارتهای امور داخله، صحت، کار و امور اجتماعیادغام در )وزارت مبارزه علیه مواد مخدر  .2

 ؛(افغانهای خارج کشور قونسلی و ادغام در وزارت امور خارجه و تأسیس معینیت امور) وزارت امور مهاجرین .3

 ؛(ادغام در وزارت بازسازی) وزارت انکشاف شهری .4

 ؛(ادغام در وزارت بازسازی) وزارت احیا و انکشاف دهات .5

 ؛(ادغام در وزارت فواید عامه) هوانوردی ملکیوزارت ترانسپورت و  .1

 ؛(ادغام با وزارت انرژی و آب) وزارت معادن و پطرولیم .1

 ؛(ادغام با وزارت مالیه و تاسیس وزارت جدید مالیه و برنامه ریزی)وزارت اقتصاد  .8

 .(وزارت انرژی و بخش صنعت به بخش تجارت به وزارت امور خارجه)وزارت تجارت و صنایع  .9

 :اضافه شود/ ادارات دولتی و ریاست های عمومی که باید حفظلست 

 ؛سارنوالیلوی  .1

 ؛اداره ملی حفاظت از محیط زیست .2
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 ؛اداره ملی استندرد .3

 ؛اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث .4

 ؛اداره ملی احصائیه مرکزی .5

 ؛اداره ملی جیودیزی و کارتوگرافی .1

 ؛(جدید) اداره عمومی حج و اوقاف .1

 ؛شاروالی .8

 ؛هالل احمرجمعیت  .9

 ؛ریاست عمومی امنیت ملی .11

 (و ورزشعامه ادغام با وزارت صحت ) کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی .11

 ؛افغانستان ریاست اکادمی علوم .12

 .ادارۀ بازرس .13

 :لست ادارتی که لغو آنها پیشنهاد می گردد 

 ؛اداره ارگانهای محل .1

 ؛اداره هوانوردی .2

 ؛اداره مستقل انسجام امور کوچی ها .3

 ؛عملیاتی و حمایوی انکشاف ملیاداره  .4

 

 :لست اداراتی که ادغام آنها پیشنهاد می گردد

  ؛(با وزارت زراعت) اداره مستقل اراضی .1

 ؛(با وزارت معارف) اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی .2

 (.با وزارت تحصیالت عالی) اداره ملی امتحانات .3

 

 :پیشنهادیلست کمیسیون های 

 کمیسیون مستقل حقوق بشر .1

 کمیسیون مستقل انتخابات .2

 کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی .3

 کمیسیون عالی حراست از قانون اساسیتغییر به ) کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی .4
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 :ست کمیسیون هایی که لغو آنها مدنظر استیل

اصالحات اداری و خدمات ملکی در زیر تأسیس یک بخش به نام مدیریت )کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 

 (.مجموعۀ ریاست منابع بشری هر وزارت که به صورت مستقل کار کرده و به بخشی به همین نام در ریاست ادارۀ امور ریاست جمهوری پاسخگو است

 کمیسیون عالی انرژی اتمی .1

 کمیسیون حل منازعات کوچی ها و ده نشین ها .2

 کمیسیون عالی مهاجرت .3
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 تکثر و تعدد وزارتها و نهادهای فعلی در حکومت افغانستان

 

 

 کمیسیون ها ادارات دولتی ی موجودهاهوزارت

 
 شوراها

 وزارت احیا و انکشاف دهات .1

 وزارت اطالعات و فرهنگ .2

 وزارت اقتصاد .3

 وزارت امور خارجه .4

 وزارت امور داخله .5

 وزارت امور زنان .1

 رحدات، اقوام و قبایلوزارت امور س .1

 وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان .8

 وزارت انرژی و آب .9

 وزارت انکشاف شهری .11

 عالی وزارت تحصیالت .11

 و صنایع وزارت تجارت .12

 وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی .13

 وزارت ارشاد، حج و اوقاف .14

 وزارت دفاع ملی .15

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری .11

 وزارت صحت عامه .11

 وزارت عدلیه .18

 وزارت فوائد عامه .19

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و  .21

 معلولین

 وزارت مالیه .21

 وزارت مبارزه علیه مواد مخدر .22

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی .23

 پطرولیم و معادن وزارت  .24

 وزارت معارف .25

 وزارت دولت در امور پارلمانی .21

 ارنوالیڅ لوی اداره .1

 محل اداره ارگانهای .2

 اداره هوانوردی .3

 اراضی اداره مستقل .4

 مستقل انسجام امورکوچی هااداره  .5

 اداری اداره عالی مبارزه با فساد .1

 رسیراداره ب .1

 زیست اداره ملی حفاظت محیط .8

 استندرد اداره ملی .9

 حوادث اداره ملی آمادگی مبارزه با .11

 اداره رادیو تلویزیون ملی افغانستان .11

 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی .12

 اداره ملی امتحانات .13

اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف  .14

 ملی

 معلومات و احصائیه اداره مرکزی .15

اداره عمومی جیودیزی  .11

 کارتوگرافی و

 شاروالی .11

 احمر جمعیت هالل .18

 ملی ریاست عمومی امنیت .19

ریاست عمومی تربیت بدنی  .21

 سپورت و

ریاست عمومی رادیو و  .21

 ملی تلویزیون

 علوم ریاست آکادمی .22

مستقل کمیسیون  .1

 بشر حقوق

 انتخابات کمیسیون مستقل .2

کمیسیون  .3

 انتخاباتی شکایات

کمیسیون مستقل  .4

اصالحات اداری و 

 ملکی خدمات

کمیسیون مستقل نظارت  .5

 اساسی بر تطبیق قانون

کمیسیون عالی  .1

 اتمی انرژی

کمیسیون حل منازعات  .1

 کوچی ها و ده نشین ها

کمیسیون عالی امور  .8

 مهاجرت

 شورای عالی اصالحات اداری .1

 شورای عالی قوای بشری .2

 شورای عالی اراضی و آب .3

شورای عالی حاکمیت قانون و  .4

 مبارزه با فساد اداری

 جلسه شورای امنیت ملی .5

 کمیسیون تدارکات ملی .1

 شورای عالی اقتصاد .1

 شهری توسعه عالی شورای .8

 توسعه زیربناهاشورای  .9

شورای اتصال و توسعه  .11

 های اقتصادی منطقوی همکاری

فقر، عرضه  شورای عالی کاهش .11

 خدمات و مشارکت شهروندی

http://mrrd.gov.af/fa
http://mrrd.gov.af/fa
http://moic.gov.af/fa
http://moic.gov.af/fa
http://moec.gov.af/fa
http://moec.gov.af/fa
https://www.mfa.gov.af/fa
https://www.mfa.gov.af/fa
https://moi.gov.af/
https://moi.gov.af/
http://mowa.gov.af/fa
http://mowa.gov.af/fa
http://mobta.gov.af/fa
http://morr.gov.af/fa
http://morr.gov.af/fa
http://mew.gov.af/fa
http://mew.gov.af/fa
http://mudh.gov.af/dari
http://mudh.gov.af/dari
https://www.mohe.gov.af/prs
http://moci.gov.af/fa
http://moci.gov.af/fa
https://mot.gov.af/
https://mot.gov.af/
http://mohia.gov.af/fa
http://mohia.gov.af/fa
http://mod.gov.af/fa
http://mod.gov.af/fa
http://mail.gov.af/fa
http://mail.gov.af/fa
http://moph.gov.af/fa
http://moph.gov.af/fa
http://moj.gov.af/fa
http://moj.gov.af/fa
http://mopw.gov.af/fa
http://mopw.gov.af/fa
http://molsamd.gov.af/fa/tender
http://molsamd.gov.af/fa/tender
http://molsamd.gov.af/fa/tender
https://mof.gov.af/fa/
https://mof.gov.af/fa/
http://mcn.gov.af/fa
http://mcn.gov.af/fa
https://mcit.gov.af/dr
https://mcit.gov.af/dr
http://mom.gov.af/fa
https://moe.gov.af/dr/node
https://moe.gov.af/dr/node
https://smpa.gov.af/dr/system/404?destination=/&_exception_statuscode=404
https://smpa.gov.af/dr/system/404?destination=/&_exception_statuscode=404
http://ago.gov.af/en
http://idlg.gov.af/
http://acaa.gov.af/
http://acaa.gov.af/
http://arazi.gov.af/
https://president.gov.af/fa/page/1055/independent-offices
http://www.anti-corruption.gov.af/
http://sao.gov.af/
http://nepa.gov.af/
http://ansa.gov.af/
https://president.gov.af/fa/page/1055/independent-offices
http://www.cso.gov.af/
http://www.agcho.gov.af/
http://www.agcho.gov.af/
http://km.gov.af/
http://km.gov.af/
http://ndsnn.afghanistan.af/fa
https://president.gov.af/fa/page/1055/1061
https://president.gov.af/fa/page/1055/1061
http://www.rta.org.af/
http://www.rta.org.af/
http://asa.gov.af/fa
http://www.aihrc.org.af/
http://www.aihrc.org.af/
http://www.iec.org.af/fa
http://www.iec.org.af/fa
http://www.iec.org.af/fa
http://iarcsc.gov.af/
http://iarcsc.gov.af/
http://iarcsc.gov.af/
http://icoic.gov.af/fa
http://icoic.gov.af/fa
http://aaehc.gov.af/fa
http://aaehc.gov.af/fa
https://president.gov.af/fa/General1/category/HighCommissionForMigration?q=council&t=commision
https://president.gov.af/fa/General1/category/HighCommissionForMigration?q=council&t=commision
https://president.gov.af/fa/General1/category/HighCommissionForMigration?q=council&t=commision
https://president.gov.af/fa/General1/category/AministrativeReforms?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/AministrativeReforms?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/hrcouncil?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/hrcouncil?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/waterandlands?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/waterandlands?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/anticorruption?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/anticorruption?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/anticorruption?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/security?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/security?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/procurement?q=council&t=commision
https://president.gov.af/fa/General1/category/procurement?q=council&t=commision
https://president.gov.af/fa/General1/category/economic?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/economic?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/HighCouncilforUrbanDevelopment?q=council&t=commision
https://president.gov.af/fa/General1/category/InfrastructureCouncil?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/economiccoopretioncouncil?q=council
https://president.gov.af/fa/General1/category/economiccoopretioncouncil?q=council
https://president.gov.af/fa/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9/
https://president.gov.af/fa/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9/
https://president.gov.af/fa/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9/
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 2شماره پیوست 

 خواسته های مردم از تیم تدبیر و توسعه
 

آنها نوشته واقعی ی و نیازها رنجهافهم دردها،  منشور تیم تدبیر وتوسعه برآمده از دل مردم و بر اساس: توضیح قابل توجه

ایم، بلکه برای فهم مردم وخواسته های آنها به خودشان گرفتهاز کتابها نبه صورت پیش فرض ما هیچ طرحی را . شده است

این . یی را بر اساس نیاز آنها تدوین کرده ایمبا طرح پرسشنامه به ذهن و ضمیر آنها وارد شدیم و هر برنامه. مراجعه کرده ایم

مردم افغانستان صادقانه با تیم . با سایر تیم های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است «تدبیر و توسعه»بزرگترین تفاوت تیم 

مهمترین خواسته . شان انتظارات خود را از دولت مورد نظر ما بیان کردندصنفیتحقیق ما سخن گفتند و با درنظرداشت تعلق 

 :کردند، حاوی مسایل زیر بودی نمایندگی میهای مردم که از والیات مختلف کشور انتخاب شده و از هر قشر و صنف

ت اجتماعی شان از دولت شهروندان بدون درنظرداشت جایگاه و منزل. ترین مطالبات مردم بود  تامین امنیت از مهم :امنیت: 8

 .تا تأمین امنیت را در اولویت کاری خویش قرار دهد ستندخوا

به باور بسیاری از اتباع . استه های مردم از تیم تدبیر و توسعه بودبه وجود  آوردن فرصت های شغلی از دیگر خو: کار: 2

 .بیکاری از عوامل زایش بحران در کشور دانسته میشودکشور، 

دغدغه اکثریت مردم افغانستان به . یابد فقر معیشتی با گذشت هر روز در افغانستان گسترش می: مبارزه با فقر معیشتی: 9

ما مردم از . استجرایم مصداق فقر معیشتی در کشور گدایی و همچنین افزایش . ذایی استای غدسترس نبودن منظم وعده ه

 .یمهای اصلی خود قرار دهعنوان یکی از اولویتمبارزه با فقر معیشتی را بهدر صورت پیروزی، تا خواستند 

قضایی افغانستان را از فساد  یکی از مهم ترین خواسته های مردم از رییس جمهور آینده این است تا دستگاه: عدالت: 4

یکی از عواملی که برخی از افراد به . نجات دهد تا عدالت در جامعه تامین گردد یی هاداری، برخوردهای حزبی، گروهی و سلیق

 .گروه های افراطی می پیوندند این است که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نمی توانند قانون را تطبیق نمایند

مردم از رییس جمهور آینده میخواهند تا به مرکزگرایی در امر انکشاف و  :قدرت و انکشاف النه ثروت،توزیع عاد: 5

مردم میخواهند تا پروژه های انکشافی به گونه عادالنه در همه نقاط افغانستان با درنظرداشت نیازمندی آنها . توسعه پایان دهد

توازن در عقب »، و نه «توازن در انکشاف». نماید میم کشور توجه به همه مناطق محروتدبیر و توسعه دولت . عملی گردد

 .استآینده ما در از اولویت های اساسی  ،«ماندگی

 .باید فساد اداری را به گونه ساختاری ریشه کن کندتدبیر و توسعه دولت که  از ما خواستندمردم : مبارزه با فساد اداری: 6
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های خصوصی شرکتشده است تا دولت نظارت آن چنانی بر خصوصی سازی نهادها در افغانستان باعث : امنیت شغلی: 7

در حال حاضر شرکت های خصوصی هر وقت . قانون کار باید در قسمت امنیت شغلی وضاحت داده شود. نداشته باشد

امنیت شغلی را تدبیر و توسعه دولت . ج میکنندخواسته باشند افراد را استخدام میکنند و هر  وقت که خواسته باشند از کار اخرا

 . گیرد میجدی 

دولت آینده باید چهره خدماتی داشته باشد و بیشتر در پی این  خواستۀ مردم این است که: جنبه خدماتی بودن دولت: 1

دولت . ر و توسعه استاین دقیقا همان حکمروایی مورد نظر تیم تدبی .باشد تا رفاه و آسایش را برای مردم به ارمغان بیاورد

 .خادم و مردم مخدوم

دولت آینده باید کوشش کند تا جلو بزرگ شدن شکاف های مردم از ما خواستند که : مبارزه با شکاف های اجتماعی: 3

مکاتب خصوصی  و دولتی دو نسل . جامعه افغانستان در حال غرق شدن در یک بیگانگی اجتماعی است. اجتماعی را بگیرد

شکاف میان شهر . از یکدیگر نخواهند داشت در آینده هیچ شناخت و درکیاین دو نسل . ه اندرا در خود جای داد فقیر و غنی

 .و روستا نیز باید جدی گرفته شود

. استخدام باید بر اساس مهارت باشد نه قومیت: به حاشیه راندن تاثیر قومیت از نظام بوروکراتیک افغانستان: 12

رییس جمهور آینده باید کوشش کند تا بوروکراسی افغانستان را از انحصار سیاست و قومیت نجات  مردم از ما خواستند که

 .دهد و مهارت را معیار گزینش قرار دهد

در حال حاضر بسیاری از والیت ها و ولسوالی ها از نعمت برق . توزیع شودکشور انرژی برق باید  به همه مناطق : برق: 88

 .محروم هستند

هم ساختن سرک  .خود قرار دهیمباید در اولویت کاری را اختن سرک مردم افغانستان از تیم ما خواستند که س: سرک: 82

 . را تسهیل کندو همۀ شهروندان به رشد اقتصادی کشور کمک کند وهم تعامل میان شهر و روستا تواند می

اده افزایش د یکیفیت خدمات صح یمکن تالشمردم از ما خواستند تا  :کشور یت سکتور صحت دربلند بردن کیف: 89

 .دسفر کننبه سایر کشورها نباشند به خاطر درمان دردهای عادی هم تا مردم مجبور شود 

تا  ن و کارمندان دولتی را افزایش دهیمباید معاش معلمیمردم از ما خواستند که  :افزایش معاش کارمندان و معلمین: 84

 . کنندآنها بتوانند با انگیزه بیشتری کار 

دولت آینده باید جلو سرقت و خواستۀ مردم از تیم تدبیر و توسعه این بود که : نظارت بیشتر بر سکتور خصوصی: 85

 .تکروی سکتور خصوصی را بگیرد

تولیدات داخلی نباید  تدولت برای تقوی: ممانعت از وارد شدن کاالهای مشابه که در افغانستان تولید میشوند: 86

باید  .یا با مالیۀ اندک وارد کشور شود وارد افغانستان شودشود،  آنچه در داخل کشور تولید میهای مشابه اجازده دهد کاال

 .محصول هنگفتی بر این کاالهای خارجی وضع شود تا توان رقابت تولیدات داخلی باال برود

 .و تاسیس سردخانه برای جلوگیری از ضایع شدن محصوالت زراعتی حمایت از دهقانان :11
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 .در امور داخلی قطع مداخله همسایه گان :18

 .توجه به ساختار های فرهنگی و تقویه سینما برای تنویر افکار عمومی: 83

 .توجه به آبده ها و ساحات تاریخی: 22

 .توریزم یک صنعت است و باید به آن توجه شود: 28

ورزش ضامن همبستگی ملی مردم . جه شودورزش یک واحد اجتماعی است و باید به آن تو -حمایت از ورزشکاران: 22

 . استافغانستان 

 .توجه به شهرک های صنعتی برای خودکفایی اقتصادی کشور: 29

 و سالمندانمتقاعدین توجه به وضعیت : 24

 رسیدگی به مشکالت معلوالن : 25

به حاشیه شهرها برای زندگی سکنا هر قدر که فقر اقتصادی افزایش یابد مردم مجبور میشوند تا : مبارزه با حاشیه نشینی: 26

 .از دید  جامعه شناسی، حاشیه شهرها مکان فقر، جرایم و اعتیاد است. گزینند

. جامعه شناسان سرگرمی و تفریح را به عنوان یک نهاد اجتماعی با اهمیت تلقی میکنند: توجه به تفریح و سرگرمی: 27

 .باید زمینه های تفریح مساعد ساخته شود

باید استراتیژی منطقی برای مبارزه با اعیتاد روی دست تدبیر وتوسعه دولت مردم از ما خواستند که : با اعتیاد مبارزه: 21

 .گیرد

 .هر فرد و جریانی که در پی آسیب رساندن به وحدت ملی کشور باشد پیگرد قانونی: 23

 .نظارت از کیفیت پوهنتون های خصوصی: 92

 .توجه به استخراج معادن: 98

 .اصبین زمینرخورد جدی و قانونی با غب: 92

 تاسیس مدارس دینی تحت نطر دولت برای جلوگیری از رفتن جوانان به مدارس پاکستان: 99


