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 رئیس جمهوری اسالمی افغانستانجاللت مآب سخنان             

 پایدارنقش ترانسپورت در انکشاف پیرامون                      

 

صورت گسترده رو دیدر حال ظهور با یکشورها سرما یبه  سپورت  در حال  یکشورها بیترت نیو به هم ندینما یگذارهیتران

سهم بگ نیابه همان اندازه در  دیبا زیتوسعه ن سوم  نیا جهی. در نترندیعرصه  سپورت جهان»دوره، مرحله   .است یدر حال ترق «یتران

است دوم بوده یو مرحله دوم آن بعد از جنگ جهان یالدیم ۱۹۰۰تا  ۱۸۵۰از سال  یقابل ذکر است که مرحله اول ترانسپورت جهان

 .میقرار دار یگذارهیسرماسوم و ما اکنون در مرحله 

دالر  ونیلیتر ۶۰ یال ۴۰است، بالغ بر  ازیدر عرصه ترانسپورت مورد ن یگذارهیسرما یبرا ندهیسال آ ستیب یکه برا یپول مقدار

ــدیم ــرما نیتراز عمده یکیکه  باش ــدیم ییهایگذارهیس ــپورت، رونقطه از. ردیکه احتمال دارد صــورت گ باش روند  ینظر ترانس

حفظ و مراقبت و  ،یاندازساخت، راه ن،یزایروند د نیکه مشخصات عمده ا ردیتمرکز صورت گ دیبا داریبه ترانسپورت پا دنیرس

 نیزاید یهمراه بوده اســت. ما به جا یبا مشــکالت بزرگ یدر عرصــه ترانســپورت به صــورت جهان نیزای. روند دباشــدیم یداریپا

که در عرصــه  یاعمده یها. شــرکتمیکنیم نیزایکهنه د اراتی، هنوز مطابق با الگوها و مع«ترانســپورت ســبز» یارهایمع اســا بر

ـــت پا ازیدارند، ن تیفعال نیزاید ـــپورت یاردیبه طرزالعمل و قرارداد داوطلبانه دارند تا بتوانند با درنظرداش کنند. در  نیزاید یترانس

که ما خواهان  ی. در صــورتباشــدیحال آلوده به فســاد م نیو در ع رمؤثریغ یاز ســکتورها یکی ینعرصــه ســاخت، بخخ ســاختما

ش «یداریپا»به مسأله  یدگیرس سپورت را ن دیبا م،یبا  نی. به هممیقرار ده یمورد بررس یبه سطح جهان زیمسأله فساد در سکتور تران

ــتندردها ارهایبرحســب مع ب،یترت ــازمان ب یو اس در مورد  ارهایاز آن مع یتعداد قیتطب ازمندین یصــنعت ســاختمان ار،ک یالمللنیس

( و حفظ و یاتی)عمل یاندازموجود در عرصه راه یارهایاست. مع شتریکه مستلزم درک ب باشدیصنعت م نیا یرمسلکیکارگران غ

ــپورت ــکالت عمده ،یمراقبت ترانس ــتند و ما از نقطه یاخود مش ــاخج جهان دیبا یاتینظر عملهس ــت یش . میریرا مدنظر بگ کیلوجس

کاهخ داد،  سومکیبتوان مصارف را به اندازه  دیشدن است. به نظر من شا یاریو مع رییاست که مستلزم تغ یترانسپورت، سکتور

 .میریرا مدنظر نگ جیو تنها نتا میکن قیتطب یبه درست داریروند پا کی قیو حفظ و مراقبت را از طر یاندازگونه که ما راه نیا

ضوع ساختار جغراف گر،ید مو ست مانند امر ییایتوجه به  ستافتهیقاره نمود  کیبه مثابه  ،ییکه با همگرا کایما ا امروز، در ما . ا

ــاختار ب کی ــ میقرار دار رینظیس ــ ییبه همگرا گرید یانتها تا انتها کیاز  تواندیم ایکه به موجب آن قاره آس ــد. مناطق وس  عیبرس

 یایاســت که آســ نیما ا یدها. تراژو ســرک یانتقال انرژ یهانیل ،ینور بریخطوط آهن، فا قیمتصــل شــوند مگر از طر توانندینم



 ب
 

سپورتت ییدر همگرا شرفتیو عدم پ باشدیم ایدر قاره آس ییمنطقه ییهمگرا نیبا کمتر یاهنوز منطقه یجنوب  ،یجنوب یایآس یران

 .باشدیم ایآس ییقاره ییهمگرا یمانع بزرگ فرارو

ستان با تیظرف م؛یقرار دار ایدر قلب آس ما  ییهمگرا یبرا یو به مثابه راه یینظر قارهبلکه از نقطه ،ینظر ملتنها از نقطهنه دیافغان

شود. ما  ست کیمدنظر گرفته  سرما میچهارراه ه ست. با  صال و تحرک ا ستلزم ات سپورت م یما رو یگذارهیکه م مناطق  توانیتران

ــاخت و در ا یهمکار ناطقجنگ را به م ریدرگ ــتان م نیمبدل س ــتا افغانس ــینقطه آزما کیبه  تواندیراس مبدل گردد تا  یدیکل یش

 1. باشدیمهم م اریبس یدیشهرها و نقاط کل یهایازمندیبه ن یدگیو رس ریافراد فق یما رو یگذارهیآن باشد که سرما انگرینما

 

  

                                                           
،ترکمنستان، نوامبر «اردیترانسپورت پا یکنفرانس جهان»برگرفته از سخنرانی جاللت مآب محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در  - 1

2016 https://president.gov.af/fa/2016/11/26/ 
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 یدولت و ملت بســـ یکه برا کندرا ســـپری می یخیمقطع حســـا  تار کیکشـــور درحال توســـعه، یک  نعنوا به افغانســـتان

 یهابخخ تمام در هماهنگ و یهمگان ،یجد تالش و یســع به ضــرورت مهم، ۀمرحل نیا. باشــدمیکننده  نییســاز و تعســرنوشــت

 . میآن باش ریفراگ یهاشاخج و الگوها با داریپا یتوسعه تحقق شاهد میبتوان تا دارد یانکشاف

 عتیطب رایز. است ینیزم ترانسپورت بخصوص ترانسپورت، حوزه است، یجد و جانبه همه ۀتوسع ازمندین که ییبسترها از یکی

شک به محاط ستان ۀخ ستفاد و افغان سپورت از جامعه ریفق عمدتا ساکنان یحداکثر ۀا سع ،ینیزم تران صئون و داریپا ۀتو  ترخیب تیم

سپورت ستمیس شده در ا یرا الزم دارد. هرچند کارها یتران سال  نیانجام  شته،  یعی، تحوالت وس2001بخخ پس از  را به همراه دا

 هاشاهراه ودر شهرها  یجمع اتیحاکم بر ح یسنت یو ساختارها سوکی از ینیشهرنش یۀرو یگسترش ب و تیجمع ۀندیفزا رشد یول

افغانستان و مردم آن  ۀتوسع به رو کشور ازین ،یترانسپورت ۀدید رآموزشیغ یروهایو ن نارسا نسبتا ستمیهمزمان با س گر،یجانب د از

 داده است.  خیساخته و افزا تریجد خیپ از خیب ینیکردن ترانسپورت زم زهیرا به مدرن

سپورت که ستین یشک صاد ییشکوفا با نقل و حمل ای تران شورها، یاقت شد ک سیس ر  ،کل صورت به و هاملت یفرهنگ و یا

ــر یزندگ ابعاد یتمام ــتن وندیپ ،یبش ــس ــت تا با عطت توجه به ا ازین ن،یبرابنا. دارد یناگس ــکتور مهم  نیاس ــتا در یاتیح وس  یراس

صت صاد ۀیبن بهبود عامه، ضرورت مورد یربناهایز جادیا ،یسازفر شور و ا یاقت ستندرد برا یزندگ جادیک شهروندان،  یمرفه و ا

   . تر پیمودنموده و راه رسیدن به اهداف مطلوب در راستای تحقق توسعۀ پایدار را سریعحداکثر استفاده را 

 یدر حوزه ترانسپورت یجد یهاخشکه با چالخ طیانحصار آن در مح لیافغانستان به دل ییایجغراف بسترکه اشاره شد،  گونههمان

 ،یتیترانز و یتجارت مهم یزهایدهل ریو قرار گرفتن در مس ایشاهراه آس عنوان به آن یکیتیوپولیج تیمواجه است. اما موقع یو تجار

صت تواندیم شاف تجارت و ترانز یرا برا یادیز یهافر شورها تیانک صل که زدسا فراهممنطقه و فرامنطقه  یبا ک سع حا  ۀآن تو

 ت،یموقع نیا از یبردار بهره با تواندیم افغانستان لذا .دبوخواهد  ییزاو اشتغال یتجار یو رونق بازارها یاقتصاد ییشکوفا دار،یپا

 نیمتأ را فرامنطقه و منطقه یهاکشـــور با خیخو ارتباط و داده خیافزا را خود یصـــادرات اموال تیترانز و یمنطقو تجارت ســـطح

 .دینما

در هر دو  ینیترانســپورت زم یو روند رو به رشــد تقاضــا کشــور کیتیوپولیج تیموقع از یناشــموجود  یهافرصــتوجود  بااما 

سپورت یعرصه سافر و کاال، بخخ تران سخگو یانتقال م ست پا سته ا ستان نتوان کشور در  یموجود و الزامات انکشاف یازهاین یافغان



 ث
 

 از اعم ارتوز نیا مختلت یهابخخ در یاساس اصالحات آوردن به متعهد ترانسپورت وزارت یرهبر ل،یدل نیمنطقه باشد.  به هم

 جادیا ،یترانسپورت یاریدر اداره، ارائه خدمات مع ییپاسخگو یهازمیکانیم توسعه و تیتقو د،یعوا یآورجمع شفاف ستمیس جادیا

 یانســان یروین تیظرف یارتقاو  یترانســپورت اتخدم میتنظ ۀعرصــ در یخصــوصــ بخخ تیتقو ،یترانســپورت الزم یهارســاختیز

 . باشدیم

 تیتقو جهت ،عرصه نیدر اکشور  ۀنافذ نیدر پرتو قوان ودولت  یعموم یهااستیس با همگام یکنونسالۀ پنج کاستراتیژی پالن

سپورت ستراتیژی دگاهید ۀرندیبرگ در که دهیگرد نیتدو و هیته یالمللنیب و یداخل تجارت و تران سا کا شنا  یهاچالخ ییوزارت، 

ـــپورت راه افر عمده ـــتراتیژی اهداف انیب ،یاجاده ترانس متذکره  یهاچالخ رفع جهت الزم یهابرنامه و راهکارها ارائه و کاس

ـــدیم ـــتراتیژی نیا قیتطب با. باش ـــاختن یعمل و طرحقالب  در اس  مدت، دراز و مدت انیم مدت، کوتاه موثر و جامع یهابرنامه س

سپورت وزارت شت با را خیخو یهاتیفعال تا دشقادر خواهد  تران ستراتیژی اهداف و دگاهید درنظردا  و برده خیبه پ خیخو کا

ستراتیژی نیا قیتطب با تا میدار انتظار. دینما نیمتأ نهیزم نیا در را الزم یهماهنگ و یرهمکا سپورت  یعمل نپال و ا سکتور تران آن، 

 در یتیو ترانز یاز  مراکز تجار یکیو افغانستان به  افتهیبهبود و انکشاف  یالمللنیو ب یمل یمطابقت با استندردها در کشور یاجاده

 . و سطح امکانات ترانسپورتی، رشد اقتصادی، رفاه عمومی و بهبود وضعیت عمومی را در پی خواهد داشت مبدل گردد منطقه

 حمید طهماسیمحمد 

 ج.ا.ا  وزیر ترانسپورت

 1397 قو 
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 پالن استراتیژیک ۀخالص

 مطابق آن انکشاف و دارد کننده نییتع نقخ کشور، اقتصاد رشد در ییربنایز یسکتورها از یکی عنوان به افغانستان، ترانسپورت سکتور

 .  دیمبدل نما "سایر کشورهاو  ایآس انیم یتاموال تجار تیمرکز ترانز"را به  افغانستان تواندیم یالمللنیب یارهایمع به

ستراتیژیکچشم انداز،  نیا یبر مبنا سپورت با تمرکز بر حل چالخ پالن ا سر  یهاوزارت تران سرا سپورت جاده در  موجود و بهبود تران

تا   1398در فاصــله زمانی ســال  "همه یترانســپورت مصــئون، قابل دســتر  و مطمئن برا" ۀارائ یبرا یشــده تا چارچوب بیافغانســتان ترت

 در سراسر کشور باشد. هجری شمسی  1402

ضپالن تدوین  ستراتیژیک حا سناد ا ستر  در عرصۀر پس از مطالعۀ ا س قابل د شورت همه ورت، ارزیابی وضعیت عینی موجودپتران ، م

به این ترتیب که نخســـت به اهمیت و  .تهیه و تدوین شـــده اســـتجانبه با مســـئوالن داخلی، نهادهای مرتبط، جامعه مدنی و حامیان مالی 

دوین آن توضیح داده شده ضرورت تدوین پالن استراتیژیک پرداخته شده، سپس روش و نحوۀ انجام تحقیق روی این سند و چگونگی ت

ست. توضیح چالخ سند ا ستان نیز جزئی از بخخ اول این  صادی افغان سعۀ اقت سپورت در تو ست. مبانی نظری و پس زمینۀ نقخ تران های ا

 موثر ریغ ســتمیســ ترانســپورت، وزارت یســازمان انکشــاف عدم ،یتیریمد و ینهاد یپراکندگ و یپارچگ چند شــامل کهترانســپورتی 

سپورت دیعوا یآورجمع سپورت یربناهایز نبود ،یتران صئون ،یاجاده تران سپورت نییپا تیم شی از پس زمینهو یتران های ... نیز به عنوان بخ

 باشد. در نهایت، نقاط ضعت و قوت حوزه ترانسپورت نیز شامل این پالن استراتیژیک میموجود در این بخخ برشمرده شده اند. 

ستراتیژیک شامل مواردی چون؛  سازمان ها؛پروسه تمام در ییپاسخگو و تیشفاف اصل یساز نهینهادتبیین اهداف ا  ؛ینهاد-یانکشاف 

ترانسپورت  تیارتباطات عامه؛ تقو یارتقا ؛یالمللنیب و یمل کاستراتیژی یو همکار یهماهنگ تیبهبود و تقو ؛یساز یسیروند پال تیتقو

ــاف ز ــپورت یربناهایعامه؛ انکش ــئون ؛یترانس ــپورت تیبهبود مص ــ تیتقو ؛یترانس ــکتور خصــوص ــارکت س  تیفیخدمات با ک ۀو ارائ یمش

 باشد. بخخ دیگر این پالن استراتیژیک است که هرکدام شامل مقاصد و نتایج مورد نظر نیز می یترانسپورت

تری دارند و بیخ اهمیتهایی که های دارای اولویت، پروژهتطبیق پالن اســتراتیژیک نیز بخخ دیگر این ســند اســت که در آن پالیســی

های مشخج تطبیقی المللی با استفاده از میکانیزمافزایخ بودجه انکشافی گنجانده شده است. طرح افزایخ بودجه و تقویت هماهنگی بین

 های سازمانی نیز بخشی از مطالب موجود در این فصل است.های مشورتی و هماهنگیپروسهو عملیاتی، 

 



 ح
 

شاخج  ستراتیژیک با توجه به  ستراتیژیک نظارت و ارزیابی از نحوه تطبیق مؤثر پالن ا های تأثیرگزار و نظارت مدرن نیز در این پالن ا

سند، شدن این  ست. نظارت و ارزیابی از اجرایی  سهیل خدمات  توضیح داده ا سریع اجرای امور را جهت ت سخگویی و ت شفافیت، پا زمینۀ 

 ترانسپورتی فراهم نموده و موجب تحقق اهداف استراتیژیک وزارت ترانسپورت خواهد شد. 

شاره قرار گرفته در خاتمه، نتیجه ستراتیژیک حاضر مورد تحلیل قرار گرفته و خطرات عدم تطبیق آن نیز مورد ا است. گیری کلی پالن ا

تأثیرگزار در تطبیق این پالن  مل مهم و  له عوا یابی از جم ظارت و ارز یت ســــازی نیروی انســــانی و ن مالی، ظرف نابع  چگونگی جلب م

 استراتیژیک برشمرده شده اند که هرگونه نارسایی در این موارد، اجرای پالن استراتیژیک حاضر را با خطر و تهدید مواجه خواهد ساخت. 
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 مقدمه

سپورت در بهبود رفاه  سکتور تران شاف  سعه تاثیرات مثبت در و از اهمیت خاص برخوردار بوده عامهانک ستان  یصاداقت تو افغان

دولت، ایجاد فرصت  ، افزایخ عوایددر سراسر کشور تسهیل روند تجارت واقتصاد  متوازن رشدباعث  ،زیرا ترانسپورت مؤثر. دارد

ر این، سکتور ب. افزون و رونق بهتر حیات اجتماعی خواهد شد امنیتتأمین ، بهبود مصئونیت، خصوصی بخخ برای سرمایه گذاری

گزاری جلب سرمایه رود و سیستم ترانسپورتی مدرن، موجبعایدات برای دولت به شمار میافزایخ ترانسپورت یکی از منابع عمدۀ 

 تر متشبثین داخلی و خارجی خواهد شد. بیخ

سال  ستان پس از  سعۀ پایدار، دولت افغان سپورت در امر تو سکتور تران سپورت را به 2001باتوجه به نقخ کلیدی  سکتور تران  ،

سوم  ستراتیژیعنوان رکن  ستان  ا ستراتیژی. مورد نظر قرار دادملی افغان سپورت بیان می ا سکتور تران شاف ملی در مورد  دارد: انک

ستراتیژیهدف " سکتا ستان برای  سپورتک انکشاف ملی افغان شتن یک تران سپورت دا سجم می ور تران صئون و من شد که زمینۀ م با

بکۀ سالم و یک ش"هدف اساسی این بوده که  "حمل و نقل مردم و اموال تجارتی را در سراسر کشور با مصرف کم مساعد سازد.

سپورت و مطمئن کاالها چه در سطح داخل و همچنان از مقاصد خارجی  هزینهکم  انتقالکه اتصال را تضمین کند و  ییکپارچۀ تران

شده  انکشاف داده 2016که در سال در چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان  2در افغانستان انکشاف داده شود. "را قادر سازد

سپورت جزء مؤلفه سکتور تران ست،  شمار رفته و به ا سپورت و"های زیربنایی به  سکتور تران شمول تطبیق جلو تقویت  ستیک، به  ی

کاهخ مصـــارف "تأکید شـــده اســـت. همچنین در این ســـند بر  "المللینامه گمرکات در مورد ترانســـپورت کاالهای بینموافقت

ترین اهداف ده اســت. یکی از مهمگردینیز تأکید  "جارت میان شــهرها و روســتاهاترانســپورتی یا حمل و نقل جهت گســترش ت

ستراتیژی ستان به مرکز ترانزیت اموا" ،در بخخ گسترش روند ادغام منطقوی سند این کا سیا و مبدل نمودن افغان ل تجارتی، میان آ

ترین نقخ را در تحقق این هدف ایفا مهمدر قالب این سند،  شت این مهم، سکتور ترانسپورت بادرنظردا 3است. "کشور های دیگر

 کند.می

                                                           
 (. 1387-1391افغانستان ) یانکشاف مل یژاسترات ". 1387افغانستان.  یاسالم یجمهور دولت 2
 (. 1395-1400صلح و انکشاف افغانستان ) ی، چارچوب مل1395افغانستان،  یاسالم یجمهور دولت 3
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ــپورت برای تنظیم هرچه بهتر و مؤثرتر   ــتان، وزارت ترانس ــپورت افغانس ــکتور ترانس ــاف س ــت اهمیت بنیادی انکش با درنظرداش

ها را شــناســایی و راهکارهای مؤثر جهت ک خویخ را تعیین، چالخاســتراتیژینیاز دارد تا اهداف  ،ای در کشــورترانســپورت جاده

های بنیادی را دریافته و الذکر،  چالخوزارت ترانسپورت با توجه به ضرورت فوق استراتیژیرسیدگی به مشکالت را دریافت کند. 

 های سکتور ترانسپورت، راهکارهای جامع را شناسایی نموده است.  مبتنی بر نیازمندی

 کاستراتیژیپالن تدوین  ضرورت -1

زامی و ضــروری اســت. در واقع، ک به مثابۀ چشــم انداز برنامۀ کاری در یک اداره، یک امر جدی، الاســتراتیژیموجودیت ســند 

مقصد نامعلومی را در پیخ داشته و راه رفتن در کوره راهی است که  به منزلۀ ،مودن مسیر کاری و اداریک، پیاستراتیژین پال بدون

 باشد. اهداف و نتایج مورد انتظار در آن نامشخج می

ک داشته استراتیژیاشد ضرورت به چنین سند  وزارت ترانسپورت به دلیل اینکه یک نهاد سکتوری و درآمدزای حکومتی است،

ــند  ــپورت بنابر دال یبراو تدوین این س ــ یامر ضــرور کیمختلت  لیوزارت ترانس ــاس با تعیین  لیدال نیاز ا یبوده که برخ یو اس

  گردد، توضیح داده شده اند. های اساسی که ذیال ذکر میاهداف و ضرورت

ــازتیظرف  ــالح و یس ــتراتیژییکی از دالیل مهم برای تدوین این  ینهاد بهبود و اص ــت. اس ــتراتیژیپالن  نبود بوده اس در  کاس

ــتا ــپورت، مانع ظرف یو نهاد یادار تیظرف یارتقا یراس ــازتیوزارت ترانس ــان یرویمنظم ن یس ــطح توانا ،یانس آنان با  ییبهبود س

ـــاختار دهیوزارت گرد نیا یادار یو نهادها هاهیبن تیالزم و تقو یهاآموزش ـــت. تحوالت س ـــک در یاس اداره، به  نیا التیتش

ضع سان یروین تیت ش یان شدت بخ ضعیتو  دهیآن  صالح این و ش کیدر نبود  ا صالح نبوده  میراه، قابل ترم ۀسند به عنوان نق و ا

 است. 

ــتراتیژیپالن دلیل دیگر تدوین  ــپورت،  کاس ــاف یهاتیاولو نییتعوزارت ترانس ــت. یانکش ــت باید گفت که  اس  وزارتبا تأس

که در رکن سوم آن به  یانکشاف مل استراتیژیسند  نینداشته است. بعد از تدو ریفراگ و جامع ،منظم استراتیژی تاکنون ترانسپورت

شده، ه سپورت پرداخته  سازمان  چیموضوع تران ستراتیژی نیتدو یبرا یادیبن سندو  افتهیکار  سناد ،ا  آن نمودن روز به و یسیپال ،ا

شده مانجا ست ن ستراتیژیانکشاف  یبرا، 1396 سال در تنها. ا ست شده اقدام وزارت نیا ا سوده کی دیتول آن ۀجینت که ا  بوده م

ست سوده نیا اما. ا س روش از تنها نه م صو ،نبوده برخوردار ینیمع یشنا ست.  زیوزارت ن یمقام رهبر بیبلکه مورد ت قرار نگرفته ا

 آن ییروشــنا در تا رودیبه شــمار م تیاولو یدارا یاز برنامه ها یکی ترانســپورت، وزارت یبرا اســتراتیژی انکشــاف ،لحاظ نیبد

 . ده و در راهکارهای عملی مد نظر قرار گیرندش ینیبخیپ وزارت یانکشاف یهاتیاولو
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سوم در چرایی تدوین  ،یسیو بهبود چهارچوب پال تیمالک خیافزا ستراتیژیبحث  ست. اقدام کنونی ا ضر ا سا  روش  حا بر ا

ــارکت ــامل و یمش ــاختن ش ــور قیطر از کارمندان تمام س ــئول داردوام ۀمش ــا نیبا کارمندان و مس ــپورت، س  ینهادها ریوزارت ترانس

 ریبخخ با نگاه جامع و فراگ نیا یاساس یازهایصورت گرفته و ن یمدن ۀجامع و یخصوص سکتور کننده، لیتمو ینهادها ،یحکومت

 شده است.  نیو تدو میتنظ

 دهد.فعلی را تشکیل می استراتیژیبخخ دیگر از بدنۀ  ترانسپورت وزارت یهایسیپال قیتطب و یساز هبودج روند تیتقو و بهبود

ستراتیژیپالن  ضح یسیپال با همراه توزار کا س بهبود به وا ساز ۀپرو سریع میپروژه ها  یبند تیو اولو یبودجه  شدت  نی. در عبخ

امر  نیا .برســاند مصــرف به مؤثر شــکل به را محدود یمال منابع تا کندیکمک م ترانســپورت وزارت به کاســتراتیژی پالن نیاحال 

 . ابدیممکن تحقق  ینهیهز نیترمطلوب با کم یبه هدف کسب دستاوردها موجودامکانات  عیتا توز کندیکمک م

 این ســند فعلی اســت. کاســتراتیژیپالن ی گویی در روند امور اداری، هدف دیگر از تهیهپاســ و  یالوزارت نیب یهماهنگ بهبود

 ییشــناســا زین آن مســئول ینهادها مختلت، یهابرنامه طرح با. اســت تنظیم و تدوین شــده هابرنامه و هاتیصــالح کیبر تفک یمبتن

ـــودیم ـــتیر و ادارات انیم بهتر یهماهنگ به امر نیا. کنند قیتطب را هابرنامه آن تا ش  و تکرارو از  کندیم کمک مختلت یهااس

 کرد.  خواهد یریجلوگ یکار دوباره

سپورتی صورت گیرد.کمک خواهد کرد تا نظارت بهتری از اجرای پروژهک استراتیژیسند این  ،همچنین  نیبر اسا  ا های تران

ستراتیژیپالن  سه هاپروژه قیتطب ک،ا در نهایت، . ابدییم خیافزا هایسیپال و هابرنامه تیمؤثر شفاف، نظارت قیطر از و شده لیت

ــاف یمل چارچوب قیطبت از تیحما ــتراتیژیدر چارچوب کلی پالن  مصــالحه و انکش ــ ک حاضــر جا دارد.اس  و هااز برنامه یاریبس

 و داریپا انکشاف اهداف مصالحه، و انکشاف یمل چارچوب یهاتیاولو قیتطب یدر راستا ،پالن نیا در شده ینیب خیپ یهاتیفعال

به تحقق  اســـتراتیژی نیا قیتطب ب،یترت نیاســـت. بد طرح و ارائه افغانســـتان یاســـالم یجمهور دولت کاســـتراتیژی اســـناد ریســـا

 . منجر خواهد شد مصالحه و انکشاف یمل چارچوب سند در شده نییتع یهاتیاولو

 کاستراتیژیپالن روش تدوین  -2

هردو بستر میدانی و ترتیب که همزمان حاضر به شکل ترکیبی صورت گرفته است؛ بدین کاستراتیژیپالن روش تحقیق و تدوین 

ـــوی دیگر، دیدگاهای کتابخانه ـــت. از س ـــپورت مورد مطالعه قرار گرفته اس ـــۀ ترانس ـــئوالن حوزۀ مرتبط با عرص ها و نظریات مس

، مسئولین جامعه مدنی و سایر نهادها و افراد مرتبط جمع آوری شده و در پرتو انسجام این نظریات، ترانسپورتی، سکتور خصوصی

 یده است. ک در این سند تنظیم و تدوین گرداستراتیژیاهداف 
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 اقدامات .ندا نموده یباز کار شــرفتیپ در را یدیکل نقخ که اســت یعامالن ای افراد (2 و ها پروســه(1بر مشــتمل اســتراتیژی نیا

به صورت منطقی و متناسب با هر فعالیت مد نظر گرفته شده  ،یشناس روش نیا در تیفعال هر یزمان ۀمحدود و کردیرو شده، انجام

ست ست نیا نکته نیترمهم. ا سه تمام که ا صم و هاتیفعال اقدامات، ها،پرو سط هایریگمیت سپورت  تو ستفاده از وزارت تران و با ا

 به صورت ذیل بوده است:  کاستراتیژیپالن که روند تهیه، تدوین و تکمیل این شده  یرهبرنیروی داخلی این 

 کاستراتیژی پالن تهیه و ترتیب روند .1-2

 داده قرار بحث مورد را کاستراتیژی پالنتهیۀ  یپروسه و ساختار نخست سند، نیا نیتدو ضرورت درک با ترانسپورت وزارت

 و پالن استیر به کاستراتیژیپالن  نیتدو ۀپروس تیریمد وزارت، یرهبر مقام تیهدا طبق. اتخاد نموده است را یمقتض میتصم و

شوره و یهماهنگ در که شد واگذار وزارت یسیپال سه نیا وزارت، مقام دفتر با م  یرهبر مقام ن،یا بر عالوه. مدیریت نماید را پرو

 نیتدو یعال ۀتیوزارت و کم یهااستیر و یکیتخن متخصصان شامل کاستراتیژیپالن  نیتدو یکیتخن ۀتیکم ،ترانسپورت وزارت

 کاستراتیژیسند این  دیکار تول ،گریکدیبا  یو همکار یوزارت را به وجود آورد تا در هماهنگ یهاتینیشامل مع کاستراتیژیپالن 

ارائه  از،یمنابع مورد ن ۀوزارت ترانســـپورت، ارائ یهاتیاولو نییدر تع یدیها نقخ کلتهیکم نی.  ادینما تیحمابه لحاظ تخنیکی را 

 تهیکم ،یسیپالن و پال استینموده اند. ر یوزارت ترانسپورت باز کاستراتیژیالزم و به وجود آوردن اجماع بر اهداف  یهامشوره

ستراتیژیپالن  سینوخیپ نیتدو شک یکیرا از متخصصان تخن کا بر  یرا مبتن آن سینوخیپ دیداد تا کار تول لیو مقامات وزارت ت

سناد و منابع مرتبط، مشوره با مقام ۀمطالعات گسترد سئولا سپورت جاده و تبادل نظر دوامدار با کم لیدخ نیها و م سکتور تران  ۀتیدر 

 ببرد.  خیپبه  یعال

ها، از وزارت یادیز تعدادبا  یمتعدد یمقام وزارت، جلسات مشورت تیمطابق به هدا ،کاستراتیژیپالن  ۀاز آماده شدن مسود بعد

ستیادارات و ر سپورت زم یکه به نحو ییهاا سکتور تران صی و جامعه مدنی بودند لیدخ ینیدر  سکتور خصو برگزار  و همچنین 

 یمدن ۀجامع ،یبا سکتور خصوص همسوداین مذکور،  یبا نهادها کاستراتیژیپالن  ۀمسوددر میان گذاشتن . بعد از مشاوره و دیگرد

اشــتراک کنندگان  تمامی یهادگاهیو د شــنهاداتیپ ات،یشــد. نظر در میان گذاشــته زین یلمللانیب ۀکنند لیتمو ینهادهابرخی از و 

 وزارت ارائه شد.   یو مقام رهبر یعال ۀتیبه کم بیتصو یو برا دهیشامل مسوده گرد
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 کاستراتیژیپالن  بیتصو .2-2

ستراتیژیپالن  تدویناز  بعد سود ،کا شکل مقا یبه رهبر یعال ۀتیقرار گرفت. کم یعال ۀتیمذکور مورد بحث کم ۀم م وزارت، مت

ــتیوزارت و ر یهاتینیاز مع ــیپالن و پال اس ــوده، پ یابیبعد از مرور و ارز ،یس ــنهاداتیمس ــاز یینها یالزم را برا ش ــند  یس این س

 . ندارائه نمود استراتیژیک

سند  ،همسود ینگرشده و باز افتیدر شنهاداتیو پ اتیشامل نمودن تمام نظر پیشنهادها، دیو توح یمشورت ۀپروس لیاز تکم بعد

دولت  ۀنیا کابآن ب یینها ۀقرار گرفته و نسخ بیوزارت مورد تصو یمقام رهبراز جانب و سپس  یعال ۀتیمذکور نخست توسط کم

 ود. شآن برداشته  قیتطب یبرا یعمل یشد تا بعد از آن گام هاخواهد  در میان گذاشتهافغانستان  یاسالم یجمهور

 و مبانی نظری کردیرو .3-2

 یساز تیظرف وزارت و هم تیفوق را طرح نمود تا هم مالک یروش شناس ،کاستراتیژیسند این  نیتدو یترانسپورت برا وزارت

سناد پال یبرا شاوره با نهادها یادیروند، توجه ز نیشود. در ا نیتأم یسیانکشاف ا  ۀو جامع یور خصوصسکت ،یدولت ربطیذ یبه م

اســناد  دیول( مشــارکت در ت2 شــود؛ نیمذکور تأم یوزارت ترانســپورت و نهادها انیم یســکتور ی( هماهنگ1شــده اســت تا  یمدن

ــیپال ــده ؛  نهینهاد یس ــناد پال دیتول ی( و برا3ش ــیاس ــاز تیظرف یس ــود. توجه الزم به بعد واقع ب یس پالن  بودن یدن و عملبو نانهیش

 ه است. صورت گرفت ،یو بودجو یاز نظر مال ژهی، بواستراتیژیک

ــند  ــتراتیژیمبنای نظری این س ــتفاده از اس ــپورت، معیارها و ک، با اس ــمندان عرصــۀ ترانس ــان و دانش ــناس ــناس نظریات معتبر کارش

ترین اصــل کلیدی در این مهممد نظر قرار داده شــده اســت. های مؤثر در بهبود وضــعیت عمومی از رهگذر ترانســپورت شــاخج

با مطالعۀ  1961ســال اســت که در « مرگ و زندگی شــهرهای بزرگ امریکا»، نظریۀ جین جیکوب برگرفته از کتاب اســتراتیژی

های مناســب با توجه به نظم و زیبابی وضــعیت ترانســپورتی امریکا، پنج معیار را مطرح کرده اســت. از نظر وی، لحاظ کردن فعالیت

بصری، استفاده از کاربری مختلط به لحاظ وسایط عمومی و خصوصی و همچنین انسان و وسایط، در دستر  بودن، در نظر گرفتن 

این مبنای  4باشــد.های ترانســپورتی مدرن و پویا میط زیســت و انعطاف پذیر بودن فضــاها، معیارهای اصــلی فعالیتحفاظت از محی

 مد نظر قرار گرفته است.  کاستراتیژیپالن نظری که الگوی موفقی در سایر کشورها بوده است، در تمامی موارد و مراحل این 

                                                           
4 - http://www.pps.org. 
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 افغانستانتوسعه اقتصادی  در جاده ترانسپورتنقش   -3

س شد،  سپورت ستمیهمانگونه که در مقدمه ذکر  سع و یتران صاد یانکشاف اجتماع یهاشاخج و هامؤلفه از آن ۀتو  کی یو اقت

 ست،یز طیحفظ مح ،ییغذا تیمصئون دار،یزراعت پا تیدر کاهخ فقر، تقو یترانسپورت نقخ اساس رایزرود.  یکشور به شمار م

 کار، محل ،یآموزش ینهادها ،یصح مراکزبه  یدسترس ،ییزااشتغالبه بازار،  یدسترس ،یرشد اقتصاد ،یاقتصاد-یاجتماع ۀتوسع

ـــئون ،یامنطقه ییهمگرا ـــپورت ن،یبر ا عالوه دارد. یجمع اتیح افتنیکالم رونق  کیو در  یزندگ تیمص  ریجداناپذ جزء  ترانس

 در یاژهیو تیاهم از یترانسـپورت یهاشـبکه که یاگونه به رود؛یشـمار م به یجوامع بشـر یاسـیو سـ یاقتصـاد ،یاجتماع یزندگ

ــنعت و یزراعت محصــوالت و کاال انتقال ــافر انتقال و یخارج و یداخل مصــرف یبازارها به یص ــور از خارج و داخل در نیمس  کش

سپورت یهاشبکه و ستمیس انکشاف و توسعه امر، نیا به توجه با. باشندیم برخوردار  یبرا هاحکومت یاساس تیوظا از یکی یتران

 قیطر از اند مکلت هاحکومت. باشــدیم یســکتور خصــوصــ یهاتیفعال افتنی رونق وشــهروندان  یو اقتصــاد یاجتماع رفاه نیتأم

سترا و هایسیپال قیتطب و وضع سه یربناهایز جادیموثر و ا یهایژیتا سپورت یکاف یو هماهنگ التیالزم، ت  یرا در ارائه خدمات تران

 . ندسازفراهم 

و  یطیبه عوامل مح ،یو اقتصــاد ینهاد یتوانمند ،یانســان یروین تیحال، انکشــاف ســکتور ترانســپورت، قطع نظر از ظرف نیا با

 نیندارد. ا یآب تیترانز یرهایبه مس میمستق یمحاط به خشکه بوده و دسترس ییایبه لحاظ جغراف افغانستانوابسته است.   ییایجغراف

سعروند  یکندبر  یادیز ریامر تأث صاد ۀتو ستان  یاقت شتهدافغان ست نیو همچن ا شورسبب واب ص در گی ک شورها به تجارت ۀعر  یک
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 یزهایدهل جادیا قیطر از ،یمل وحدت حکومت هرچند. اســت دهیگرد کشــورمانع رشــد صــادرات  و( رانیو ا پاکســتان) هیهمســا

ـــ یهاگام ،ییهوا ـــاس ـــته تیمحدود نیا رفع یبرا را یاس ـــت برداش ـــخگو یطورکل به ندنتواینم ییهوا ییزهایاما دهل ؛اس  یپاس

ستان یاقتصاد یهایازمندین حمل و نقل کاال  یبرا نهیگز نیتریاصل و نیترمهم از یکی یاجاده ترانسپورت رو، نیا از. دنباش افغان

سافر و ست.  م سپورت سکتور لحاظ،نیبدا صاد اتیح در جاده تران ستان یاجتماع و یاقت ص تیاهم از افغان  که بوده برخوردار یخا

 .دینمایم جابیا خیپ از خیب را آن ییربنایز امورو  یاجاده ترانسپورت به یجد توجه لزوم

ستان ۀخشک در محصور یایرافجغ اما سترها ک،یتیوپولیبه لحاظ ج افغان سپورت ۀبالقو یب ستفاده از آن،  یتران ساخته که ا را فراهم 

صت یهاچالخ تواندیم ستانسازد.  لیتبد رینظ یو ب ییطال یهاموجود را به فر س گانهی افغان س ریم صال آ به جنوب  یمرکز یایات

مبدل نمودن افغانستان " یگسترش روند ادغام منطقو دنبال به زین یمل ۀراستا، سند چارچوب انکشاف و مصالح نیاست. در هم ایآس

شدیم "گرید یو کشور ها ایآس انیم ،یاموال تجارت تیبه مرکز ترانز ستراتیژی تیموقع نی. ابا ستان تواندیم  ک،ا را به کانون  افغان

ـــاد یایازمزا یریگ بهره یبرا اما. کند لیتبد یمنطقه ا تیترانز ـــتراتیژی تیموقع نیا یاقتص ـــتان ک،اس ـــاختیز به افغانس  یهارس

ستراتیژی و هایسیپال ن،یقوان و سوکی از داریپا و یاریمع مستحکم، ضرورت دارد تا از  گرید یاز سو یاریبه روز شده و مع یهاا

سخگو کی سو یو تجار یتیترانز یازهاین یطرف پا شد و از  شارکتجلب  باعث گرید یبا گذاران و تاجران  هیسرما اعتمادو  م

 روابط ۀتوسع و خوب یدار حکومت ت،یامن نیتأم به وابسته فرصت، کی عنوان به افغانستان کاستراتیژی تیموقع از استفاده. دگرد

ترانسپورت  ستمیداشتن س ،فرصت نیا از استفاده یبرا مؤثر ۀمولف نیتراما مهم .است یانکشاف یهایسیپال یو اجرا طرح و یمنطقو

ــئون، پا ــت. افزون بر ا نانیو قابل اطم یاریمع دار،یمص ــور ن،یاس ــتان کش ــت که از منابع مهم طب یافغانس ــت.  یعیاس برخوردار اس

ستخراج و انتقال ا شاف، ا س یو خارج یداخل یمنابع به بازارها نیانک ضرورت دارد تا از  ستمیبه  سپورت مطمئن و مؤثر   کیتران

نکات،  نیبخشد. با توجه به ا لیکار استخراج و حمل و نقل منابع را تسه گرید یدهد و از سو خیدرآمد دولت را افزا زانیطرف م

ــکتور  ــاف س ــپورت انکش ــع یهامولفه نیتراز مهم یکیترانس ــتان یبرا داریپا ۀتوس ــمار به  افغانس ــپورت وزارت.  رودیم ش  ترانس

سالم یجمهور ستان یا ص در هاچالخ و هاتیمحدود نیا درک با افغان سپورت سکتور ۀعر صت حال نیع در و جاده تران  و هافر

 سـکتور انکشـاف. بردارد را یاسـاسـ یهاگام ،جاده ترانسـپورت سـکتور انکشـاف یبرا تا دارد تیمسـئول بالقوه و موجود امکانات

سپورت ستان در جاده تران سا ،افغان شنا ستلزم  صت ها،تیمحدود ییم ضاها ها،فر ست.  ندهیو آ یفعل یازهاین و تقا ستان ا مردم افغان

ستراتیژی سپورت ن ا  کندیمدت و دراز مدت عمل م انیکوتاه مدت، م یو پالن گذار یزیربه عنوان چارچوب برنامه زیوزارت تران
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و  یباربر یترانســپورت جاده و ارائه خدمات ترانســپورت تیریو مد میتنظ ۀدر عرصــ خیبه اهداف و مقاصــد خو ،رهگذر نیا از تا

 د.یآ لینا یمسافربر

 نقشه دهلیزهای همکاری اقتصادی آسیای مرکزی

 "(2036-2017ن سکتور ترانسپورت )ماسترپال" ،1396 ،ییایبانک انکشاف آسمنبع: 

 

گذاری کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت وزارت ترانســـپورت، شـــامل ارتقای ظرفیت نیروی انســـانی، بهبود و اصـــالح پالن

های مؤثر انکشــافی در راســتای مدرنیزه کردن ســیســتم ترانســپورتی ها و برنامههای تحت اجرا و تدوین و عملی کردن پروژهپروژه

 شد.  خواهد
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 افغانستان در جاده ترانسپورت سکتور ۀنیزم پس  -4

 ( هاشاهراه) یشهر رونیب ترانسپورت .1-4

 توسط گذشته در یباربر ترانسپورت بخخ.  است یمسافربر و یباربر ترانسپورت از متشکل افغانستان یاجاده ترانسپورت ستمیس

ــد ــدیم اداره)کاماز( مرکز یتص ــر، حال درو  ش ــ حاض ــوص ــهم را در ارائ نیترخیب یبخخ خص دارد. بخخ  یخدمات باربر ۀس

سافربر سپورت م  روزمره، تحرک و ادیز انیمتقاض رغمیعل بخخ نیا. شودیارائه م یتوسط سکتور خصوص زین یتیوال نیب یتران

 .ی خدمات مصئون و رضایت بخخ ترانسپورتی دچار معضالت جدی و اساسی استارائه در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاهراه سیاری از  ساب میب سافر به ح صلی حمل و نقل کاال و م سترهای ا شور که ب ساختارهای زیربنایی، آیند، به لحاظ های ک

سافر، تجهیزات نظارتی و ... شاهراه امکانات رفاهی برای رانندگان و م ستندردهای الزم را ندارند. به این معنا که در اکثر  ها عالوه ا

های انهبراینکه زیربناهای جاده یا ساخت معیاری نشده و یا هم در جریان جنگ و اضافه بار وسایط آسیب دیده اند، فاقد عالیم و نش

شند. نبود تیرپارکترافیکی می شگاهفنی و ها و خدمات با ستورانت، فرو شناب، تعمیرگاه، رفاهی چون ر کارواش و ها، نمازخانه، ت

های مسافربری و حمل مراکز صحی، سفر و انتقال کاال را در توسط ترانسپورت خصوصی نیز به شدت مشکل ساخته است. ترمینال

 هستندهای اصلی ترانسپورت بیرون شهری های نظارتی، نبود زیربناهای استندرد و... چالشبار، عدم آشنایی رانندگان به قوانین، نبود سیستمعدم مصئونیت جاده، اضافه
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تندردهای الزم و بسترهایی است که تسهیالت الزم و امکانات کافی را در اختیار صاحبان وسایط قرار داده و و نقل کاال نیز فاقد اس

 آسایخ مسافران را نیز فراهم سازد. 

 

حسا  مسئولیت الزم ای انتقال کاال و مسافر، آگاهی و بسیاری از رانندگان و عوامل دخیل در امور ترانسپورتی در هر دو عرصه

دم رعایت نکات عسرعت زیاد و ند. استفاده از مواد نشئه آور توسط رانندگان، خصوص اهمیت و حساسیت این موضوع نداررا در 

های بی شماری را نیز از مسافران ایمنی از جمله مواردی اند که آشکارا به مشاهده رسیده و جدا از اینکه زبانزد عام گردیده، قربانی

سیاری موارد با مرگ همراه بوده و ای که نام این جادهگونهبه  است؛ و صاحبان کاال گرفته . در نام گرفته اند «رگمشاهراه »ها در ب

ـــرعت، میزان بار و آموزش و آزمایخ رانندگان نیز وجود ندارد تا ح تلفات داقل از این میان، مراکز تخنیکی چک و کنترول س

 صورت گیرد. جلوگیری های مالی انسانی و خسارت

ستان درنوردیده و  ۀدیپد کی عنوان هب یناامن ساحات حیات اجتماعی را در افغان عد زندگی روزمره شرایط و قواعمومی، تمامی 

سیب ج شهری )بین والیتی( نیز از این منظر آ سپورت بیرون  سپورت بویژه تران ست. حوزۀ تران ساخته ا شده را مختل  دی را متحمل 

شی از موجودیت گروه سپورتی، تهدیدهای امنیتی نا ست. جدا از تخریب زیربناهای تران سئول و ا سلح غیرم های خاذی گروهاهای م

سات رفاهی و ها را به خطر انداخته یی و فراقانونی، امنیت جادهمافیا سی صورت احداث تأ شک، در  ست. بدون  سهیالتی از جمله تا

شده و زمینۀها، زمینهایجاد تیرپارک صورت بهتری فراهم  ستقرار نیروهای حفاظتی نیز به  شتغال تعداد زیادی از  ی تأمین امنیت و ا ا

 د. شهروندان نیز فراهم خواهد ش

  یشهرترانسپورت  .2-4

ــته تصــدیاین  نییپا تیظرف به باتوجه که شــودیم بس یمل یتصــد شــامل یشــهر عامه ترانســپورت  یازهاین ییجوابگو نتوانس

 یامدهایپ ونموده  دایپ ریگچشم خیافزا یشهر یرسم ریغ ترانسپورت و یشخص یۀنقل طیوسالحاظ،  نیباشد. بد یترانسپورت شهر

در ساعات  طیکمبود وسا ن،یروند نقل و انتقال مسافر یکُند ،یکیاست. ازدحام تراف به بار آورده یشهر یدر زندگ زیرا ن یناگوار

ش معضالت از یبخش... و ستیز طیمح یآلودگ ،(peak hours) اوج عبور و مرور سپورت ستمیس نبود  از ینا  یشهر عامه تران
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این درحالی است   5است. برآورد شدهعراده  1.463.663میالدی در افغانستان،  2010وسایط راجستر شده تا سال  تعداد. است

ست عمومی ترافیک، در مجموع  سط ریا شده تو سا  ارقام ارائه  سپورتی  146.948که برا سطۀ تران الری، بس و  چونعراده وا

سال ستان بین  سی در افغان سیده که از این جمله، ( به ثبت 1396-1393های )تک عرادۀ آن  24.535عرادۀ آن الری،  87.585ر

  6.است بس یمل آن ۀعراد 832.34تکسی و 

براسا  محاسبۀ تر از ده درصد وسایط نقلیه در افغانستان افزایخ یافته است. ، بیخ2010 سال بر اسا  تحلیل ارقام فوق،  پس از

 طیوســا و دنکنیم منتقل را محموله تن هزار 25.424 حدود درســاالنه به طور متوســط  یباربر یترانســپورت طیوســا، 2014ســال 

  7.دندهیم انتقال سال در را مسافر ونیلیم 249 حدود در یمسافربر

شد،  گونههمان سپورت رشد و یشخص یۀنقل طیوسا خیافزاکه گفته   خدمات ارائه عدم ،یکیتراف ازدحام سبب یرسم ریغ تران

سب، سپورت بخخ در ینظم یب و یطیمح یآلودگ ،یصوت یآلودگ منا ست شده یشهر تران ست یدرحال نیا. ا  یشهرها که ا

                                                           
. قابل دستر  از: "شهر کابل کیبر تراف یمرور". 2016 گران،یعبداهلل و د ،یز بیحب 5

https://www.researchgate.net/publication/265322344_A_Overview_of_Transportation_in_Kabul_Cit

an_1_2y_Afghanist  
 مورد استناد قرار گرفته است.  نجایوزارت ترانسپورت قرار گرفته و در ا اریارقام کتباً در اخت نیا 6

: از دستر  قابل. "کیلوژست و ترانسپورت در یگذار هیسرما". افغانستان یگذار هیسرما از تیحما ۀادار 7
/sector_fa-logistic-transportation-the-in-http://investinafghanistan.af/investing  

 مشکالت ترانسپورت شهری را مضاعف ساخته است افزایش بی رویه جمعیت شهری و ازدیاد تقاضای وسایط ترانسپورتی،

https://www.researchgate.net/publication/265322344_A_Overview_of_Transportation_in_Kabul_City_Afghanistan_1_2
https://www.researchgate.net/publication/265322344_A_Overview_of_Transportation_in_Kabul_City_Afghanistan_1_2
http://investinafghanistan.af/investing-in-the-transportation-logistic-sector_fa/
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  فاقد هایتکس رایز. ندارد یروشن تیوضع و شده تیتضع یتکس بخخ. است یشهر ترانسپورت منظم ستمیس کی فاقد افغانستان

س و هانیل ها،گاهتسیا شخج یرهایم سافر انتقال یبرا م ست نیم سو .ا سا گر،ید یاز  س یینار شهر ستمیدر  سپورت عامه   ،یتران

 ط،یوسا نیا انیعامه در م هینقل لهیوس کیبه عنوان  ینموده که تکس یرا وادار به ارائه خدمات ترانسپورت یشخص طیاز وسا یاریبس

 peak)اوج یهاساعت در خصوصمردم به ترانسپورت ب یتقاضا تاامر سبب شده  نیا  و نقخ خود را از دست داده است. گاهیجا

hours .بدون پاس  بماند ) 

موتور  سـکل،یبا ،یشـخصـ یکروال ،یبس، تکسـ وسـایطی چون؛ به اتیوال نیدر شـهرها و ب یترانسـپورت طیوسـا ،یکل طور به

سپورت مدرن یها ستمیس انکشاف. شودیمحدود م کشایهم ر یو تاحدود کلیسا سعیسر یهابس مثل یشهر تران (، BRT) ریال

را در عمل  یشهر خدمات ترانسپورت درون ت،یوضع نیامانده است.  ینشده و صرفاً در سطح طرح باق قیتاکنون تطب ترویو م لیر

 رده است. )شهرکابل( به بار آو تختیپا ژهیشهرها و بوشهروندان، بخصوص در کالن یرا برا یفلج ساخته و معضالت بزرگ

ان بستری که مرکز هنگی خود را از دست داده و به عنوهای اجتماعی و فراز جانب دیگر، زیربناهای ترانسپورت شهری نیز ارزش

که نبض پر  ا را کســب کند. به همین دلیل اســتشــهره توانند رضــایت شــهروندان و ســاکنان کالن، نمیهســتندتعامالت اجتماعی 

 کند. تکاپوی زندگی و آهنگ رشد اقتصادی در نبود سیستم منظم و سریع ترانسپورتی، حرکت کُندی را تجربه می

ست که  یدرحال نیا سباید ا سپورت ستمیتوسعه و گسترش  شهرها یتران شهرها با روند رو به رشد کشور، بخصوص کالن یدر 

ش شد.   یسازگار یشهر تیجمع گراف خیو افزا ینیشهرن شته با سا اما دا سب برا صائ ۀادار ۀمحا سال  هیاح  تی، جمع1397در 

 سازمان یو اجتماع یامور اقتصاد ۀافغانستان توسط ادار تیجمع کهیدرحال ،استنفر برآورد شده  ونیلیم 31.6افغانستان در حدود 

ستان در روستاها و تیعجم درصد 71.5 مجموع، نیا از. 8شده است نیتخم نفر ونیلیمو دو  یس، 2015متحد، در سال  ملل  افغان

 به سه درصد،  کینزدافغانستان در هر سال  تیرشد جمع  9.کنندیم ی( در شهرها زندگونیلیم 7.5 حدود)در  آن درصد 24حدود 

ست. انتظار م شده ا ستان تا  تیکه جمع رودیبرآورد  شود که  گر،ید سال یس یعنی، 2050 سالافغان صد آن در  50دو برابر  در

                                                           
8 World Bank (2018). “Managed Labor Migration in Afghanistan”, Available at: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/531281516915072603/pdf/122985-WP-P158055-

PUBLIC-MLMAcFINALsinglepagesonline.pdf.  
 ، برآورد نفو  کشور. 1397 ه،یاحصائ یمرکز ۀادار 9

http://documents.worldbank.org/curated/en/531281516915072603/pdf/122985-WP-P158055-PUBLIC-MLMAcFINALsinglepagesonline.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/531281516915072603/pdf/122985-WP-P158055-PUBLIC-MLMAcFINALsinglepagesonline.pdf
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نفر  ونیلیم 15به  یعنیافغانستان دو برابر،  یشهر تی، جمع2060سال منبع، تا نیا معلومات براسا  10خواهند نمود. یشهرها زندگ

  11افغانستان خواهد بود. یکنون تینصت جمع ۀکه به انداز دیخواهد رس

ــد زانیم از نانیاطم قابل و قیدق یمبنا دنتوانیبرآوردها، نم نیهرچند ا ــتان تیجمع رش ــ تیجمع زانیم و عام طور به افغانس ــهرنش  ینیش

ستان شد رورم اما .کند فراهم ندهیآ یهاسال در خاص طور به افغان ش و تیجمع ر شان گذشته یهاسال در ینیشهرن  تیکه جمع دهدیم ن

 دیافغانستان بدون ترد تیرشد جمع ،نیبنابرا .داشت خواهد ادامه روند نیا وبوده  خیدرحال افزا نیو شهرنش ییافغانستان به شمول روستا

 یراتقاضــا ب خیبر افزا یادیز ریتأث ینیشــهرنشــ عیرشــد ســر ان،یم نیاز ا خواهد داد. خیافزا خیاز پ خیترانســپورت را ب یراتقاضــا ب

و  یخشکسال یجهیدر نت یکاریب و یناامن از یناش امر نیا که دارد قرار ینیشهرنش به عیسر گذار ۀمرحل در افغانستانترانسپورت عامه دارد. 

درصد  22افغانستان از  یشهر تیجمع 2017 سال تا 2002 سال ازدر روستاها است.  یمالدار و زراعت یسنت ستمیس یبسنده دیعدم تول

س 25 حدود به صد ر ست که افزا دهیدر صد خیا شان م یسه در شد جمع یحال، گزارش بانک جهان نیدر ع 12.دهدیرا ن  یشهر تیر

ساالنه  ستان را  صد تخم 5افغان ست که در مقا نیدر سا سهیزده ا شورها ریبا  س یک ش ایجنوب آ شهرن شد  شان م ینیدو برابر ر . دهدیرا ن

 نیباالترافغانســتان  ب،یترت نیشــد. به ا دنجهان در شــهرها ســاکن خواه تیاز جمع یمی، ن2060تا ســال  ،یگزارش بانک جهان براســا 

و از  هاعرصــه تمام در قیدق یهاپالن و ریتداب اتخاذ ازمندین ،تیجمع خیافزا نیا 13.کندیم تجربه را منطقه در ینیشــهرنشــ رشــد یدرصــد

 فراهم گردد.   یشهروندان به خدمات ترانسپورت یبه تقاضا ییگوجمله ترانسپورت است تا امکان پاس 

                                                           
. قابل دستر  از: "افغانستان دو برابر خواهد شد تیجمع2050سازمان ملل: تا سال "( 1395) وزین طلوع 10

https://www.tolonews.com/index.php/fa/afghanistan/ 
11 Pazhwak. 2016. “Afghanistan’s Urban Population to double by 2030”. Available at: 

https://www.pajhwok.com/en/2016/10/22/afghanistan’s-urban-population-double-2030  
12 SIGAR (2018), “Governance Contents”, available at: 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-01-30qr-section3-governance.pdf#page=20.  
13 World Bank (2017) “Leveraging the Urbanization dividend in Afghanistan”, available at: 

http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/leveraging-urbanization-dividend-afghanistan-0.  

https://www.pajhwok.com/en/2016/10/22/afghanistan's-urban-population-double-2030
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-01-30qr-section3-governance.pdf#page=20
http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/leveraging-urbanization-dividend-afghanistan-0
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 جاده ترانسپورت یهاچالخ -5

جنگ، پس از سال  ناشی از دوران طوالنیسیستم ترانسپورت جاده پس از تخریب زیربناها، فرار نیروی بشری و تضعیت نهادی 

سوم  1380 سپورت به عنوان رکن  سکتور تران شد و  ستراتیژیدوباره فعال  ستان تعریت گردید. برای انکشاف  ا انکشاف ملی افغان

ستان تاکنون حدود  سپورت در افغان ست. 4.5سکتور تران شده ا سپورت یکی از مهمه 14بیلیون دالر هزینه  سکتور تران ترین رچند 

ستان محسوب م ارکان سپورت بخخ اما شود،یانکشاف ملی در افغان ست مانده یباق افتهین انکشاف جاده تران  دلیل آن نیز وجود .ا

 .است گرفته قرار لیتحل و یابیارز مورد یطور اجمال بهبخخ  نیدر ا کهبوده در عرصه سکتور ترانسپورت متعدد  یهاچالخ

 یتیریمد و ینهاد  یپراکندگ و یپارچگ چند  .1-5

سپورت جاده شکل از هوانوردی ملکی، تران ستان مت سپورت افغان ستم تران سیر دریایی سی ست.  (Inlandداخلی )، خط آهن و م ا

 هاربنایز انکشاف و یگذار. در عین حال در عرصۀ پالنباشدمی قلمست یهااداره ۀعهد بر یفرع سکتور هر تیریمد و میتنظ ۀفیوظ

ـــدن دهیچیامر موجب پ نیا .دارد وجود یفویوظ تداخل ربطیذ نهاد نیچند انیم  انیم اجماععدم  و یهماهنگنا ،یگذارپالن ش

ست شده مذکور ینهادها ستراتیژیطرح  ها،یسیپال اهداف، نییتع مورد در افقتو .ا س هاپروژه و عملکردها ها،ا  و بوده بر زمان اریب

گذاری های پالنپراکندگی مسئولیت ،بنابراین 15.انجامدینم مطلوب جینتا نیبه تأم اغلب که "است همراه هاپروسه ارتکربا " عموماً

ــ ــپورت، ماکتور و مدیریتی س ــت.  یهاپالن قیتطب نعترانس ــده اس ــپورت ش ــجم و هماهنگ در بخخ ترانس ــت یدرحال نیامنس  اس

                                                           
 . 18 ص. "(2036-2017ماسترپالن سکتور ترانسپورت ) دیتجد ". 1396 ،ییایانکشاف آس بانک

 .10ص همان، 15
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 ردیگ صورت  ترانسپورت سکتور یدیکل نهاد قیطر از یهماهنگ که است نیا ترانسپورت سکتور در بهتر یگذارنیاز پالنخیپ"که

 16 "کند. ااجر و نیتدورا  هایسیپال از ایهمجموع نهاد نیا و

 ترانسپورت وزارت یسازمان انکشاف عدم .2-5

شک تورم بروز شک کمبود ساحات، یبرخ در یالتیت سب عدم و گرید ساحات در التیت شک تنا  ۀعمد عاتتب فه،یوظ حجم با لیت

 یمسلک و یکیخنت تیظرف بودن نییپاامری که در وزارت ترانسپورت مشهود بوده است. . باشدیمناسب در اداره م لینداشتن تشک

سپورت وزارت کارمندان ستفاده از وسا تیکثرا ییتوانا عدم و تران  که هستند یوضوعاتم جمله از یمعلومات یتکنالوژ لیآنان در ا

سط یاریمع و قبول قابل خدمات ارائه سپورت وزارت تو شکل با را تران شندیم اءارتق و بهبود ازمندین و ختهسا مواجه م بر  افزون. با

 یاتیعمل ضرر با های آنها غالباًتیفعال حاصله، دیعوا قیطر از مرکز یباربر و بسیمل یهایتصد رفمصا کفایتعدم  لیدل به ن،یا

 التیتســه و امکانات یآورعدم توجه به فراهم لیعامه به دل یترانســپورت خدمات ارائه در هایتصــد نیا ییتوانا. بوده اســت همراه

 تن ساختار تشکیالتیداشاین درحالی است که  .است دهیگرد محدود موثر، ینظارت و یتیریمد یهازمیکانیم از استفاده عدم و الزم

سپورت، از تداخل وظیفوی در بخخ سب با اهداف و وظایت وزارت تران رده و ارائه زارت جلوگیری به عمل آوهای مختلت ومتنا

 بخشد.ت معیاری ترانسپورتی را تسهیل میخدما

 یترانسپورت دیعوا یآورجمع رمؤثریغ ستمیس  .3-5

 به  د،یعوا یآورمعج( دستی) رخودکاریغ ستمیس ازرود. اما استفاده به شمار می سکتور ترانسپورت یکی از منابع عایداتی دولت

سابده و تیشفاف ،یکیزیف پول شکل سه یح ساد امکان و ساخته ثرمتأ را پرو ست دهاد خیافزا را وزارت دیعوا اتالف و ف  نبود. ا

سپورت دیعوا یآورجمع یبرا مؤثر زمیکانیم سئولین تران ،موارد یبرخ در یتران سر و م سپورتی از رانندگان سبب اخاذی افراد خود

سپورتی می سپورت خدمات لمحصو کسانی وضع عدم. شودوسایط تران شابه طیاشر یدارا که یطیوسا گانراننده یباال یتران  از م

 .است هایسایاز دالیل این ناردیگر  یکی اشند،بیم هینقل واسطه تینوع و ریس خط حاظل

                                                           
 . 12. ص همان 16
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 یاجاده ترانسپورتاستندرد  یربناهایز نبود .4-5

و مشوره  یمکارهو  یسازیسیپال قیطر از ای عمدتاًدر بخخ زیربناهای ترانسپورت جادهها و نقخ وزارت ترانسپورت صالحیت

ــپورت با آنها مواجه  زارتو که ییربنایز عمده مشــکالت .گرددیماعمال  گر،ید ربطیذ یبا نهادها ــ، اســتترانس امل موارد ذیل ش

 :باشندمی

 ؛ارائه کنند یاریکه خدمات مع کشور اتیوال و مرکز در هیتخل و یریبارگ محالت یکاف تعداد نبود 

  ؛کنند ارائه یاریمع خدمات که در مرکز و والیات کشور یمسافربر یهالانیترم یکاف تعداد نبود 

 ؛کشور یتیترانز یرهایمس ژهیو به هاشاهراه در هاتوقفگاه و هارپارکیت نبود 

 ؛مربوطه یهایتصد در آنها از مراقبت و حفظ اتزیتجه و یباربر طیوسا کمبود  

 ــ ــمین مص ــافر و بار نقل وحمل تیئونعدم ارائه خدمات غرض تض ــاهراه در مس ــور یهاش مراکز  جادیا قیاز طر مثالً کش

 ؛یو مسافربر یباربر هینقل طیوسا یکیتخن ناتیمعا

 ؛ترانسپورت وزارت دفاتر یبرخ در یمعلومات یتکنالوژ یهارساختیز و انترنت برق، یانرژ بودن ای کمبود 

 کشور اتیوال و یمرز بنادر یبرخ  در ترانسپورت وزارت مجهز یکار دفاتر و ریتعم نبود. 

 یشهر عامه ترانسپورت یهاچالخ  .5-5

 عامه؛ غیره( در وسایط ترانسپورتی های امنیتی وتکنالوژی روز )ردیاب، کمره عدم استفاده از 

 ؛یشهر عامه ترانسپورت عرصه در درنم هینقل طیوسا نبود 

 دولت؛ جانب از یرسم ریغ عامه پورتترانس میتنظ عدم 

 شهروندان به یاریمع و تیفیک با خدمات ارائه در بسیمل یتصد مشکالت. 

 یاجاده یباربر  ترانسپورت یهاچالخ  .6-5

 ؛رودسپورت باربری در کشور به شمار مینهای عمده در برابر تراامنی یکی ازچالخان 

 ؛بنادر و اهراه ریمس در یباربر یموترها از یرقانونیغ یهایاخاذ 

 ــکالت ــور مش ــتفاده در کش ــت از اس ــازمان نقل و حمل یهافرص ــ قیتطب و( IRU) جاده یجهان س ــتمیس  نقل و حمل س

 ؛(TIR) یالمللنیب
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 ـــنا و گانهی پایین راننداآگ ـــنایی و نقل وحمل یجهان نیقوان با آنان نبودن آش  از یخارج یاهزبان با گانراننده ناآش

 ؛شوندیم  IRU یجهان سازمان یایمزا از یبرداربهرهموجود فراروی  مشکالت

 یاریمع و موثر خدمات ارائه غرض مجدد یارگذو ســرمایه وســایط میترم جهت مرکز یباربر یتصــد یمال ییتوانا عدم 

 .یباربر عرصه در

 یاجاده یمسافربر ترانسپورت یهاچالخ  .7-5

 ؛یمسافربر هینقل طیساو رانندگان و نیمسافر یبرا هاشاهراه ریمس در مجهز و یاریمع یهاحتگاهاها یا استرکمبود توقفگاه 

 ؛یمسافربر هینقل طیوسا یکیتخن ناتیمعا مجهز و یاریمع مراکز کمبود 

 ؛یمسافربر هینقل طیوسا رانندگان یبرا یتخصص یآموزش مراکز کمبود 

 ؛یالیخ و یاریمعهای مسافربری غیرشرکت تیموجود و یمسافربر یترانسپورتهای شرکت از قیدق نظارت عدم 

 ؛کشور یهاشاهراه در یالمللنیب یهاهای معیاری مطابق نورمجاده یبازساز ایتوجه به ساخت و  عدم 

 ؛ها و نهادهای ذیربطشرکت توسط یمسافربر هینقل طیوسا یکیتخن تیامن و مسافر تیونئمص به توجه عدم 

 بزرگ یشهرها در ژهیو به کشور سطح در مجهز و یاریمع یمسافربر یهالانیترم کمبود. 

 یاجاده ترانسپورت نییپا تینمصئو  .8-5

 نیربدت از یکی خیدبنگله از پس افغانســتان. دروافغانســتان به شــمار میا در هترین چالخای یکی از مهمعدم مصــئونیت جاده

صئون لحاظ از کشورها س در یکیتراف و یاجاده تیم ست ایآ صحی  17.ا سازمان  سا  گزارش  ساالنه بیخ از برا تن  4700جهان، 

شانجان ست میهای  ستان از همین رو جایگاه افغ 18.دهندرا به خاطر حوادث ترافیکی از د صئونیت جادهان ای نود و در رده بندی م

اقتصادی و  ۀصدمات جبران ناپذیری را بر پیکر وادث،ترافیکی و میزان تلفات ناشی از این ح وادثبروز ح 19چهارمین کشور است.

سپ نابراین،آورد. باجتماعی کشور وارد می  ریفراگ یهابرنامه و هااستراتیژی وضع و مؤثر ریتداب اتخاذ قیطر از دیبا ورتوزارت تران

                                                           
 .17 ص. "(2017-20136) ترانسپورت سکتور ماسترپالن دیتجد". 1396. ییایآس انکشاف بانک 17
:  از دستر  قابل. "است جنگ تلفات از ترخیب یکیتراف حوادث تلفات افغانستان،در ". 1396(. یدر وی)رادکایمرا یصدا 18

civilians/3842808.html-security-war-ollst-accident-traffic-https://www.darivoa.com/a/afghanistan  
: از افتیدر قابل ".دارد یا جاده تصادف در منطقه در را دوم مقام افغانستان ". 1395. یس یب یب19

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/05/160529_k05_afghanistan_road_accident 
 

https://www.darivoa.com/a/afghanistan-traffic-accident-tolls-war-security-civilians/3842808.html
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/05/160529_k05_afghanistan_road_accident
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ــون نیمتأ رد ــلکیغ یارهارفتنبود یا کمبود عالیم ترافیکی، . دیجاده اقدام نما تیمص ــ در اغلب اوقاتگان که هرانند یرمس  از یناش

ــنا عدم ــتفاده از مواد  یگراننده تیظرف کمبود ،یکیتراف راتمقر و قواعد با آنها ییآش ــئه آورو اس عوامل وقوع  جمله اســت، از نش

سوب م یکیتراف وادثح س یبرا یاریمع یهاهتوقفگا و یکیتخن کنترول و چک مراکز نبود. دشونیمح سافربر و یباربر طیاو  یم

 .شودیم یکیتراف حوادث بروز به منجر هک است عواملیاز  گرید یکیکشور  یتیترانز یهاراه و هاشاهراه در

 20 1397-1387 یها سال نیب یکیتراف یدادهایرو مجموع: 1جدول

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 سال

 296 348 235 139 586 520 238 233 275 136 بس

 443 403 360 168 696 718 656 598 451 422 یالر

 1498 1048 1169 921 1995 1877 1799 1600 1398 1299 رفتار زیت

 موتر

 کلیسا
466 665 973 950 1088 1116 280 1163 1290 1031 

 3241 3089 2927 1508 4393 4203 3643 3404 2789 2423 مجموع

                                                           
 اداره ملی احصائیه و معلومات  1396و سالنامه احصائیوی  http://csrskabul.com/pa/?p=سایت مرکز مطالعات استراتیژیک منطقوی.   - 20

http://csrskabul.com/pa/?p
http://csrskabul.com/pa/?p
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 جاده ترانسپورت سکتور یهافرصت و هادیتهد قوت، ضعف، نقاط لیتحل -6

 

 هاضعف هاقوت

شتن -1 سپورت خدمات میتنظ ازیامت دا  در جاده تران

 ؛کشور

فاذ -2 طابق که جاده رانسپپپورتت میتنظ قانون ان  م

 و طرح یترانسپپپورت انکشپپافات و اداره یهایازمندین

 ؛است شده نیتدو

در رابطه با اعمار  یقانون یهاتیصپپال  داشپپتن -3

هایز نا گاه ها،لانیترم رینظ یترانسپپپورت یرب  و هاتوقف

 ؛رهیغ

 دعق با رابطه در یقانون یهاتیصپپال  داشپپتن -4

به چند ای و دو معاهدات  با یتیترانز و نقل و مل جان

 ؛منطقه و هیهمسا یکشورها

 انکشپپاف منظور به یکاف یداتیعا منابع داشپپتن -5

 ؛یترانسپورت خدمات بهبود  و ربناهایز

ظارت و کنترول -6  در که یدولت یهایتصپپپد از ن

سپورت مالتمعا ستند لیدخ یتران صد و بسی)مل ه  یت

 .(مرکز یباربر

 

ستفاده از  -1 ستم غیرخودکار ا ستی)سی  یآور( جهت جمعد

 ؛یترانسپورت دیعوا

 به یاریمع و مشـــخج مقررات و یســـیپال تیموجود عدم -2

 ؛یترانسپورت خدمات میتنظ منظور

ـــک نارســـای ســـاختار -3 ناســـب که وزارت یتالیتش  با مت

 ؛ستین اداره یهایازمندین

ــابع و تیــظرف کمبود -4 ـــر من هــای مختلت بخخ در یبش

 ؛ارتوز

سپورت وزارت ساتیستأ گرید و یادار دفاتر نبود -5  در تران

 ؛بنادر و اتیوال یبرخ

 ؛اموال و نیمسافر نقل وحمل تیئونمص به توجه عدم -6

ـــخج مقررات نبود -7 ـــپوت  میتنظ هدر رابطــه بــ مش ترانس

 ؛یالمللنیب

 عرصه در واحد یرهبر و یهماهنگ عدم و یفویوظ تداخل -8

 .جاده ترانسپورت سکتور
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 هافرصت خطرات/هادیتهد

 ربط؛یذ ینهادها یهماهنگ و یهمکار عدم -1

 ت؛وزار یانکشاف یهاپروژه قیتطب برابر در یتیامن داتیتهد -2

 یهــاپروژه قیالزم جهــت تطب یربنــاهــایز نبود ایــ و کمبود -4

 وزارت؛ یاصالح و یانکشاف

مهبرنا برابر در نفعیذ یهاگروه و اشخاص متومقا و مخالفت -5

 وزارت؛ یاصالح یها

 هعام مشارکت و یتدارکات یهاپروسه بودن دهیچیپ و یوالنط -7

 .وزارت یانکشاف یهاپروژه قیتطب جهت یخصوص و

ترانسپپپورت  مایت  کومت از سپپکتور  -1

 ؛یاجاده

شور که بر اهم ییایجغراف تیموقع -2  و تیک

 د؛یافزایم جاده ترانسپورت انکشاف فرصت

شورها یمندعالقه -3 سا یک  به منطقه و هیهم

 افغانستان؛ با یتیترانز و یتجار روابط توسعه

 رینظ یانکشپپپاف بزرگ یهاپروژه قیتطب -4

 ره؛یغ و الجورد راه چابهار، بندر ،یتاپ

 یسازجوان و یاصال  امکانات تیموجود -5

 .وزارت لیتشک
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 مقدمه

حاضر با اتکا به این معیارها و  یکاستراتیژگیرد که سند های کیفی معتبر صورت مینقل با شاخجتوسعۀ ترانسپورت یا حمل و 

های های پالنی خویخ حاوی سیاستدر زیرمجموعه استراتیژیهای مطرح جهانی تهیه، تنظیم و تدوین گردیده است. این شاخج

همزمان هم از سیاست نرم  ،کاستراتیژیراحل عملیاتی این سند بود. بدین معنا که در م تشویقی و تنبیهی به صورت همزمان خواهد

ــارکت عوامل ذی ــخت افزاری به هدف ایجاد قیودات  (Soft or pull policies)دخل به هدف جلب مش ــت س ــیاس و هم از س

(Hard or push policies)  ک و تحقق اهداف مورد نظر استفاده خواهد شد. استراتیژیبه منظور اجرای اصول 

ـــند اما  ـــپورت را در این س ـــول مورد نظر وزارت ترانس ـــتراتیژیآنچه در مجموع، اص ـــکیل میاس دهد، مد نظر قرار دادن ک تش

های کیفی ترانسپورت در ابعاد مختلت فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و زیبایی شناختی در ساختارهای زیربنایی حوزه شاخج

ترین دستاورد کمایی شده و توسعۀ ترین هزینه، بیخای که با کمی است. به گونهمالترانسپورت، هماهنگ با سایر نهادها و حامیان 

 پایدار از منظر ترانسپورت نیز محقق شود. 

ستراتیژیتأثیرگزاری این  صه ا سپورتی در تمامی عر سترش خدمات تران شده و نقخ به ها و حوزهبر بهبود و گ ها مد نظر گرفته 

سعه پایدار و ا ضمن اینکه ارزشسزایی در تحقق تو شت.  صالحه ملی خواهد دا شاف و م های فرهنگی و اجتماعی نیز در آن مد نک

شده و در پالن سند هاییهای عملیاتی و پروژهنظر قرار داده  ستراتیژیکه در پرتو این  شد، ا مورد اجرا ک دیزاین و طراحی خواهد 

ـــتراتیژیپالن اثرگذاری این  قرار خواهند گرفت. نحوۀ اد مختلت مطمح نظر تهیه کنندگان آن بوده و تمامی مراحل و در ابع کاس

 جمعی شهروندان افغانستان تنظیم شده است.  ه حل مشکالت و معضالت موجود حیاتاصول آن در پرتو قوانین نافذه و با تمرکز ب
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 چهارچوب پالیسی -1

 همه یارائه ترانسپورت مصئون، قابل دستر  و مطمئن برا :ترانسپورت وزارت دگاهید .1-1

 یدیکل ابزار ۀمثاب به افغانستان یاسکتور ترانسپورت جاده تیو انکشاف ظرف تیتقو :ترانسپورت وزارت تیمأمور .2-1

 .افغانستان یاجتماع و یاقتصاد شرفتیپ و مردم یزندگ تیفیک یارتقا یبرا

 :ترانسپورت وزارت یها ارزش .3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترانسپورت وزارت یهاتیمسئول و فیوظا -2

 ترانسپورت جاده یهااستراتیژیها و یسیپال بیو ترتطرح  .1-2

 .جاده ترانسپورت هیط نقلیوسا یهاتیو انسجام فعال یسازمانده ،یرهبر ت،یریمد .2-2

 .همربوط یهاطرزالعمل و حیها، لوامقرره ن،یقوان احکام یاجرانظارت از  .3-2
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 یاهشــرکت یبرا اموال و نیو نقل مســافر حملالزم جهت  التیتســه جادیمناســب و ا یتپورخدمات ترانســ ۀعرضــ .4-2

( TIR) جاده یمللالنینقل ب و حمل ثاقیو م یالمللنیب معاهداتدر داخل و خارج از کشور با درنظرداشت  یترانسپورت

 .ربطیذ ادارات یهمکار به ،یتیترانز یهاو قرارداد

 داخل به خارج از کشور و بالعکس. ازاموال  و نیحمل و نقل مسافر ۀاجاز صدور .5-2

 1همکاری ادارات ذیربط.و نظارت از آن با شهری عامه ترانسپورت مربوط به تنظیم امور  .6-2

 کاستراتیژیو اهداف  ارچوبهچ -3

ها ( فعالیت2و مقاصد؛  کاستراتیژی( اهداف 1اصلی است: سکتور ترانسپورت جاده شامل سه بخخ  کاستراتیژیپالن چارچوب 

ـــل هابرنامه نیا قیکه از تطب یاحتمال ( و نتایج3؛ ها و برنامه ـــودیم حاص ـــتراتیژی. اهداف ش ـــا  وزارت نیا کاس  یزهااین براس

 در یانکشاف یهافرصت و ینهاد موجود یهاتیظرف جاده، انسپورتتر سکتور ۀعرص در یدیکل یهاچالخ افغانستان، یترانسپورت

 کرد،یرو نیا تدرنظرداش باشده است.  تیو تعر نییوزارت ترانسپورت تع یقانون یهاتیترانسپورت با در نظرداشت صالح ۀعرص

سئو میت شاف  لم ستراتیژیانک سپورت، بعد ا ا شوره و پژوهخ مطالعه، زوزارت تران سپورت، ارتوز تیصالحبا  یهامقام با م  تران

سپورت ماتخد انیمشتر و ییاجرا رانیمد مختلت، یهااستیر  وزارت یراب را ریز کاستراتیژی هدافا ،یخصوص سکتور و یتران

 :است نموده نییتع ترانسپورت

 ترانسپورت وزارت کاستراتیژی اهداف -4

 

                                                           
 (. 1397و ترانسپورت جاده ) میتنظ قانون 1



 چهارچوب پالیسی: دومفصل                                                       هـ ش.(         1402 – 1398)وزارت ترانسپورت ج.ا.ا   پالن استراتیژیک

 

26 
 

 هاربنایزانکشاف و  : پالیسی سازی۱کاستراتیژیهدف  .1-4

 موانع ازها،ین ینیبخیوپ سنجخ رایاست. ز یاز جهات متعدد ضرور ینیسکتور ترانسپورت زم یمشخج برا یهایسیپال نیتدو

 در همواره طیشــرا با تا ســازدیم قادر را ترانســپورت وزارت و کندیم نییتع را یکاربرد یهابرنامه هافرصــت و دهایتهد خالها، و

صت از و شود سازگار رییتغ حال سا حل یبرا. کند یبرداربهره یبهتر صورت به دیجد یهافر سکتور  یکل تیریچون مد یلیم

از تداخل  یریو جلوگ هاتیفعال یکنندگان و فراهم کنندگان ترانســپورت، هماهنگ لیتســه تیو نظارت از فعال میترانســپورت، تنظ

ـــرما  ربط،یذ ادارات نیماب یف یفویوظ ـــارکت تیتقو و یگذار هیس ـــکتور مش ـــ س  نیتدو و طرح تا کندیم جابیا ،یخصـــوص

سپورت جاده در اولویت یسیپال ها، قرار گیرد. طرح و تطبیق این دسته از پالیسیهای به روز و متناسب با نیازمندی های سکتور تران

صت سپورت از فر شرایط متغیرامکان بهره برداری وزارت تران سازگاری آن را با  ساخته و زمینۀ  موجود مهیا  های موجود را فراهم 

سپورت انکشاف. در عین حال، سازدمی سته جاده تران سعه یربناهایز به واب سپورت مجهز و افتهی تو  ها،توقفگاه ها،لانیترم رینظ یتران

 ازمندین ،یاجاده ترانسـپورت یبرا یضـرور یهارسـاختیز انکشـاف. باشـدیم یکیتخن یهاورکشـا  و هارپارکیت ها،نگیپارک

 یکاف یانکشاف بودجه تا نیازمند آن است ترانسپورت وزارت جهت، نیا از. است یکاف ۀبودج جیتخص و یانکشاف یهابرنامه طرح

 و یهمکار یهازمیکانیم ،به دســـت آورده ییربنایز مدت دراز و مدت انیم یهابرنامه و هاپالن توســـعه ،ییربنایز یهابخخ در را

ـــاف را همکار ینهادها با یهماهنگ ـــاف یهاپروژه قیتطب جهت را اتیوال و مرکز در وزارت کارمندان تیظرف و داده انکش  یانکش

 کند.  تیتقو

 :عمده یهاتیمقاصد و فعال

س ستر سته کی قیتطب و پالن طرح ازمندین ،فوق هدف به ید ستمرمنظم و  یهابرنامه از د شدمی م قابل  هابرنامه نیا نکهیا یبرا. با

 گردد، در قالب مقاصد و فعالیت های ذیل دسته بندی گردیده است.   گیریسنجخ و اندازهو   تیریمد

 هابرنامه انجام و یهماهنگ جهت هایسیپال انکشاف

     ؛ینیزم ترانسپورت ربطیذ ینهادها از متشکل یکار تهیکم جادیا 

  ؛اداره هر از مشخج تیتعر با ینیزم ترانسپورت سکتور یهماهنگ و تیریمد جامع یسیپالانکشاف 

 ؛ینیزم ترانسپورت تیریمد و یبردار بهره ،یگذار هیسرما در یخصوص سکتور مشارکت یسیپال نکشافا 

 (یبر تکنالوژ ی)مبتن ترانسپورت وزارت دیعوا یآور جمع یرهنمودهاتهیه و تدوین  و یسیپال انکشاف. 
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 یاانکشاف زیربناهای ترانسپورت جاده

 ؛ربنایز سکتور یهاتیاولو جیتشخ 

 یهانالیترم اعمار یبرا یکیتخن مطالعه وطرح در و وزارت شــهرســازی و مســکن کابل  یبا شــاروال کاســتراتیژی یهمکار 

 ؛ها مترو /متروبس و یشهر یهانالیترم متوسط، و بزرگ

 ؛هیمال وزارت و عامه دیفوا وزارت یهمکار با و حفظ و مراقبت آنها اتیکشور، بنادر و وال یدر شاهراه ها هانالیترم اعمار 

 ؛ربطیذ ادارات یهمکار با ینیزم ترانسپورت توتیانست بسترسازی تأسیس 

 ؛کابل شهر در گاهتوقتکابل در احداث  یدوامدار با شاروال یهمکار  

 ؛یاراض اداره و عامه دیفوا وزارت یهمکار با اتیوال و کشور یها شاهراه ریمس در هارپارکیت احداث 

 ؛کشور یهاها در شاهراهگاهاحداث توقت 

 ی؛کیتخن یهاورکشا  جادیا  

 ؛هاشاهراه مراقبت و حفظ توسعه؛ در یهماهنگ 

 یانکشاف یهابرنامه قیتطب یبرا یو خارج یداخل منابعاعم از  یمنابع مال یجستجو.  

 بخش نیها در اتیاولو افتیدر منظور به همکار ادارات یهمکار با یترانسپورت یربناهایز منظم یابیارز

 ؛ربطیذ ینهادها از متشکل یکیتخن ۀتیکم لیتشک 

 ؛یابیو ارز ینظارت یهاپالن هیته  

 آینده؛ های انکشافی ها برای حفظ و مراقبت و برنامهتیاولو جیتشخ و دوامدار یابیارز 

 ترانســـپورت و ادارات  وزارت  ندهیآ یهاو اســـتفاده از  آن در پالنهمکار  یهااداره با یابیارز جینتا گذاشـــتن انیم در

  .همکار

 :مورد نظر جینتا

 ؛ابدی می بهبود خدمات هیارا عرصه در انسجام و یهماهنگ  

 ؛گرددیم نیتأم یترانسپورت خدمات به یودسترس تیفیک ت،یمؤثر 

 ؛شودیم تیتقو و نیتام ینیزم یترانسپورت یگذار هیسرما در یخصوص سکتور مشارکت 

 ؛گرددیم نیتأم ینیزم یترانسپورت دیعوا یآور درجمع تیشفاف 
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 ابد؛ییم خیافزا یترانسپورت دیواع 

 ابد؛ییم بهبود عامه ترانسپورت هب یدسترس 

  یسازمان و هماهنگی انکشاف :2کاستراتیژیهدف  .2-4

سپورت وزارت ،یسازمان و یساختار لحاظ از ست یادارات جمله از تران شته دهه مین و کی یط را راتییتغ نیترخیب که ا ه ب گذ

ـــت دهید خود ـــرکت و آهن خط اداره ،یملک یهوانورد اداره. اس ه گردیده و هرکدام بی این وزارت جدا بدنه از انایآر ییهوا ش

های پیگیر، در ماموریت و ســـاختار این وزارت یک تغییر عنوان یک اداره مســـتقل عرض اندام نموده اند. با این حال، بعد از تالش

های پیگیر، ، بعد از تالشلحاظگردید. بدین بنیادی رونما گردید که نیازمند تعریت مجدد این وزارت در سطح قوانین و پالیسی می

سپورت تنظیم قانون شدن این دطی یک فرمان تقنینی نافذ و  ۲۰۱۸ سال مارچ ماه در جاده تران شر گردید. با نافذ  سمی ن ر جریده ر

 قانون، وزارت ترانسپورت هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ قانونی تولد دوباره یافت.

. برای انجام این کار و سازگار سازدظ سازمانی با شرایط جدید را ابتدا از لحا تغییرات، وزارت ترانسپورت باید خود وجود اینبا 

شخیج جزییات نیازمندی سپورت نیازمند یک مطالعه همه جانبه و ت شرایط فعلی، وزارت تران شدن به  ست. عیار  سی آن ا سا های ا

سازمانی پس از این ارزیابی ستفاده از تهیه، یک پالن همه جانبه انکشاف  و قابل دستر ،  معلومات موجود شده و تطبیق گردد. با ا

 :ردیگ صورت یگذار هیسرما و کار آن یباال تانموده  ییرا شناسا لیوزارت ترانسپورت موارد ذ

شاف  .1 ضع از جانبه همه مطالعه :یساختار انک سته شنهادیپ و وزارت یفعل تیو شاف جامع ب شمول یساختار انک  یط ب

 آن. یادار مراحل

سنجین کی انجام :تیظرف ارتقاء  .2 ش یاز شت در با یآموز شاف پالن نظردا  هایبرنامه شنهادیپ و هیارا و یساختار انک

  .مدت کوتاه یآموزش

سا یداریخر .3 سهتجهیزات خریداری  :یتکنالوژ لیو سازی پرو های کاری و تکنالوژی مورد نیاز جهت الکترونیکی 

 .جمع آوری عواید وزارت

 :های عمدهتیمقاصد و فعال

که این اداره به آن یاصول و هاارزش تا است ترانسپورت وزارت یهاتیظرف و هاتیقابل تیتقو ،یسازمان انکشاف یاساس هدف

تغییرات احتمالی را مدیریت  این امر مستلزم آن است تا وزارت ترانسپورت،  .متعهد است مبنای ارائه خدمات و انکشاف قرار بگیرد

 در مؤثر طور ههای مدیریتی کارکنان آن تقویت شود و بتواند بداشته باشد،  مهارت نموده و توانایی پاسخگویی به نیازهای جدید را
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شاف یهابرنامه قیتطب و طرح شد ظرف یعمل کنند. برا یانک سازمان یکار تیر سپورت،  تیمؤثر خیو افزا یو  عملکرد وزارت تران

 هر مقصد در نظر گرفته شده است.  یبرا یمقتض تیشده و فعال هیتجز ریهدف فوق به مقاصد ز

 وزارت عملکرد بهبود و ستمیس تیجهت پر کردن خالها، تقو یاصال ات الزم ساختار

 ؛وزارت یبعد پالن و تیمامور براسا  یالتیتشک یسنجازیانجام ن 

  ؛آن قیو تطب یپالن جامع انکشاف سازمانانکشاف  

   ؛دیجد یسنجنیازانکشاف تشکیل جدید وزارت براسا 

  های وزارتحکومت الکترونیکی در تمام بخخو تطبیق معرفی. 

 مطالعات تخنیکی و اقتصادی و انجام های پالن گذاریارتقای ظرفیت کارمندان در عرصه

 ؛اتیوال و مرکز در ،در تمام سطوح وزارت یانجام  یک ارزیابی ضرورت آموزش 

  ؛ارزیابی ضرورت آموزشیهای افتهی براسا  تیظرف یپالن ارتقایک تدوین 

 ؛های آموزشی داخل خدمت براسا  پالن ارتقای ظرفیتتطبیق برنامه  

  ؛های آموزشی داخلی و خارجی براسا  پالن ارتقای ظرفیتبرنامهتطبیق  

 ؛های ارتقای ظرفیتارزیابی برنامه 

 ازیهای ظرفیت سدر پروسه استخدام و برنامه )تساوی جنسیتی( رعایت اصل جندر. 

 :مورد نظر جینتا

  های فعلی وآینده های نیازسنجی تشکیالتی، ظرفیت ساختاری وزارت ترانسپورت با درنطرداشت نیازمندییافته بر اسا

 یابد.ارتقا می

 گردد.های وزارت ایجاد میحکومت الکترونیکی در تمام بخخ 

 یابد.بلندمدت ارتقاء می کوتاه مدت وهای ظرفیت کارمندان وزارت ترانسپورت برای انجام فعالیت 

 پیدا خواهد کرد. های انکشافی را طرح و تطبیق هرگونه پالن یبا تطبیق پالن ارتقای ظرفیت، وزارت ترانسپورت توانای 

 یابد.مدیریت و هماهنگی سکتور ترانسپورت زمینی بهبود می 

  گردد.جرایی وزارت ترانسپورت تامین میدر تمام سطوح رهبری و مدیریتی و ا)تساوی جنسیتی( جندر 
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 یخدمات ترانسپورت و تیونئمصترانسپورت عامه،  تی: تقو3کاستراتیژیهدف  .3-4

شمگیرو تحوالت  راتییتغ لیدل به صاد چ ستان در یفرهنگ و یاجتماع ،یاقت ستان یشهرها کالن و عام طور به افغان  طور به افغان

ضا کابل، شهر ژهیو به خاص، سام بطور عامه خدمات یبرا تقا  ستمیس. شودیآن افزوده م زانیبلند رفته و هر روز به م یآور سر

 و طرح هاســال همان یازمندین بادرنظرداشــت قبل ســال پنجاه بایتقر افغانســتان یهاشــهرکالن گرید و درکابل یشــهر ترانســپورت

ـــرفتی دردهه انیدر جر . امابود دهیگرد نیزاید ـــه بوجود نیامد، بلکه تقریبا تمامی زیربناها ا های متمادی نه تنها هیچ پیش ین عرص

ستم مدیریت سی شا  های تخنیکی و  سایط، ورک شاهراه، و شمول جاده،  ستان دیگرد رانیو ادیآن از بن یب حوزه  در. لذا، مردم افغان

 یپاسخگو وجه چیه به که بوده یرشهریغ و یشهر ترانسپورت ۀفرسود ستمیس کی دار راثیمعرصه ها،  گریمانند د زیترانسپورت ن

 باشد. های فعلی نمییازمندین

تقاضا  ل،یدل نی. به همباشندترین رشد جمعیتی میعیسر یدارا است که منطقه یشهرها عده آن جمع در افغانستان یشهرهاکالن 

سه یبرا سپورت التیت سپورت ،یتران شکالت تران سا کیمورد تراف یازدحام ب ،یم صوون ستیز طیمح یآلودگ ط،یو و  تیو عدم م

 یلیترانسپورت ر ستمیس فاقدمحاط به خشکه بوده و افغانستان  نکهیا لیبه دل  گر،ید یرو به رشد است. از سو هموارهترانسپورت، 

ست،  سافر ییجابجا نیترخیبا ستان، خارج و داخل در اموال و م ستفاده با افغان سپورت از ا . ردیگیصورت م (یا)جاده ینیزم تران

سخگو یبرا ضا ییپا سپورت یبه تقا شاف ز یضرور ،یروز افزون تران ست تا در کنار انک سپورت عامه  از،یمورد ن یربناهایا نیز تران

 وزارت یهاتیاولو جمله از تیفیک با خدمات ۀارائ و عامه ترانســپورت تیتقو اســا ، نیبرا. ابدی بهبودهمراه با خدمات با کیفیت 

 ۀزمر در زین یترانسپورت تیمصئون سطح یارتقا است، نییپا افغانستان در یترانسپورت تیمصئون سطح که آنجا از. است ترانسپورت

است که عوامل حوادث  نیوزارت ا کردیرو ن،یجان و اموال مسافر تیمصئون نیتأم یوزارت قرار دارد. برا های کاری اینتیاولو

ــا یکیتراف یدادهایرو ــناس ــئون نیتأم یبرا را یعمل یهازمیکانیو مطابق به آن م ییرا ش ــپورت تیمص طرح نموده و   یاجاده ترانس

 و استانداردها را بهبود ببخشد.  ارهایمع

شتبا  سپورت وزارت نده،یآ یهایازمندین خیافزا و یفعل تیوضع درنظردا سه و امکانات از تا است مصمم تران  ،موجود التیت

 خدمات و تیمصوون عامه، ترانسپورت تیتقو یهاها و تقاضاها در بخخ یازمندیکامل به ن ییپاسخگو ینموده و برا نهیاستفاده به

 گردد.   نظارتسرمایه گزاری صورت گرفته و از نحوه کارکرد آن مداوم  شکل هب یترانسپورت
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 :عمده یهاتیمقاصد و فعال

ــتمرمنظم و  یهابرنامه هم فوق، هدف تحقق یبرا طرح  دیفراهم کردن امکانات جد یامکانات موجود و هم برا تیتقو یبرا مس

های ذیل دسته بندی گردیده تیفعال و مقاصد قالب درشوند،  یاتیشده و عمل تیریقابل مد نکهیبه هدف ا هابرنامه نیاشده است. 

 :ندا

 (موجود)امکانات  یشهر عامه ترانسپورت تیتقو

 شدنی؛ المید: ل م،یب: قابل ترم ،الت: قابل استفاده ؛به آن یبند دسته و بس یمل طیوسا کیتفک 

 شدنی؛ المیلهای های قابل ترمیم و لیالم ملی بسبس یمل میترم 

 ؛های وعده داده شده از کشور هندوستانبس یمل افتیدر 

 در کابل و والیاتها که شــامل لین یهایاســتفاده از بس یچگونگ یکابل برا یبا شــاروال یدر هماهنگ دیبرنامه جد هیته 

 ؛شوندیم

 ؛های جدید و معیاری توسط سکتور خصوصیبس آوردن جهت زمیکانیم جادیا 

 ؛ا  یپ یج ابیره ستمیس و ینظارت یها کامره نصب با ستمیس کارکرد از نظارت تیتقو 

 ؛کابل یشاروال یبا همکار شب طرف از بس یمل یبرا هانگیپارک جادیا 

 اســتیر یهمکار با بس یمل یها پرزه نمودن وارد جهت زمیکانیم جادیا و هابس یمل میترم یبرا( مگاهیورکشــا  )ترم 

 ؛کیتراف

 ؛کشور از خارجدر  بس یمل میترم  یریادگی یبرا یکیتخن یهاریاعزام انجن 

 های مشخج جهت تسهیل خدمات ترانسپورت عامه و سکتور خصوصی؛ایجاد خطوط ویژه و ایستگاه 

  با هماهنگی وزارت مخابرات و بخخ  آن از طریق انترنت کان کرایۀو ترویج خدمات تکســـی آنالین و امبســـترســـازی

 ؛ خصوصی عرضه کننده خدمات انترنتی و تکنالوژی معلوماتی

  ایجاد محدودیت برای فعالیت وسایط شخصی به جای تکسی و قانونمند ساختن آن به منظور تسهیل و گسترش خدمات

 ی. ترانسپورتی تکس

 مطالعۀ امکان سنجی گاز سازی و الکترونیک سازی وسایط ترانسپورتی 
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 (دی)جد یشهر عامه ترانسپورت میتنظ و تیتقو

 ــا یمرکز سیتابید کی جادیا ــ در طیجهت ثبت تمام وس ــتمیس ــپورت س ــهر ترانس ــم یش ــ یرس ــم ریغ و( ی)تکس  یرس

 ؛(ی)شخص

 ؛ربطیذ ادارات یهمکار با اشخاص نام به تیپل ثبت به آن رییتغ امکان و( تی)پل یانفراد-تیریمد ستمیس مطالعه  

 ؛ربطیادارات ذ و یشاروال یدر کابل با همکار تروبسیم یشیاز طرح آزما یبردار بهره  

 ؛تروبسیم جادیا طرح یاجرا از نظارت   

 ؛کابل یشاروال توسط آن یها رساختیز لیتکم از بعد کابل بس ترویم یبرا)بس(  هینقل طیوسا یۀته و یداریخر 

 با همکاری شاروالی کابل و ریاست ترافیک تکسیرانندگان  یۀطرح اتحاد قیتطب. 

 بس  یمل یتصد در یادیبن اصال ات جادیا

 ؛ندهیو آ یفعل هاییازمندین به مطابق آن تیتقوبس و  یمل یتصد یحقوق تیشخص یبازنگر یامکان سنج ۀمطالع 

 ؛ازین مطابق لیتشک کی جادیا و بس یمل یتصد لیتشک یبازنگر 

 ؛بس یمل یآموزش کارمندان تصد 

 ؛بس یمل یتصد ازین مورد یکیتخن زاتیتجه یداریخر 

 ؛بس یمل یتصد یسازاستانداردو  ساختن ها جهت معیاریوضع مقررات و طرزالعمل  

 مرکز )کاماز( یباربر یدر تصد یادیاصال ات بن

 ؛المیو قابل ل میبه فعال، قابل ترم یباربر یتصد طیوسا کیتفک •

 ؛میقابل ترم طیوسا میترم •

 ؛مرکز یباربر یتصد یبرا یاریو مع دیجد طیوسا یداریخر •

 ؛(ی)باربر یترانسپورت یازهایبه ن ییآن جهت پاسخگو تیمرکز به منظور تقو یباربر یتصد یحقوق تیشخص یبازنگر •

 از؛یمطابق ن لیتشک جادیمرکز و ا یباربر یتصد لیتشک یبازنگر •

 ؛مرکز یباربر یآموزش کارمندان تصد •

 ؛مرکز یباربر یتصد ازیمورد ن زاتیتجه یداریخر •

 ؛مرکز یباربر یتصد یکیورکشا  تخن  ازیمورد ن یکیتخن زاتیتجه یداریو خر ینوساز •
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 .آن تیو تقو یساز یاریجهت مع ازیمورد ن یطرزالعمل ها یۀته •

 معلومات ترانسپورت یآور جمع ستمیس تیریمد و جادیا

 ؛منظم آن یو به روز رسان اتیدر تمام وال ینیزم یترانسپورت طیوسا تمام سیتابید نکیل و جادیا ،یکیتخن ۀمطالع 

 ؛معلومات منظمو نشر  لیتحل 

 ؛شود یروز رسان به منظم طور به که یشهر یترانسپورت طیوسا ثبت یبرا سیتابید جادیا 

 ارقام یمبنا بر یکیتراف یدادهایرو عوامل لیتحل و یکیوط به حوادث ترافهای مربگزارش و ارقام دیو توح یجمع آور 

 ؛موجود یها گزارش و

  نصب GPS طیدر وسا. 

 ترانسپورت جاده تیمصوون نیتأم یچارچوب عمل برا ایجاد

 استراتیژیمطابق  یثارنوال یو لو کیتراف استیر یجاده  با همکار تیمصوونجامع  یسیپال نیتدو (CAREC)  که در

 ؛دهیگرد مشخج مختلت ینهادها تیآن مسئول

 ؛نیمتخلف میجرا به مربوط حیلوا مجدد انکشاف و یبازنگر   

 ؛ینظارت دوامدار با استفاده از تکنالوژ 

 یتکنالوژ از استفاده با جاده مجازات و مکافات ستمیس قیتطب و جادیا. 

 یترانسپورت تیمصوون تیجهت تقو ازیمورد ن زمیکانیو م ساتیانکشاف تأس

  ؛یترانسپورت طیوسا یکیتخن تیامن یبرا ژهیو مقررهوضع 

 های ترانسپورتی؛ ها و شرکتتعیین طرزالعمل استخدام رانندگان برای اتحادیه 

 شهرها یها دروازه در طیوسا یکیچک تخن ای وجاده یموتور هینقل لیوسا یبرا یاریمع یکیتخن ناتیمعا مراکز جادیا  

 ش ستعمال مواد ن سوئچک و کنترول ا سا یه آور از  سافربر و یباربر طیرانندگان و س در یم ستفاده از  شاهراه ریم ها با ا

 ؛روز یتکنالوژ

  ؛ها از طریق چک بار وسایط در دروازه بارجلوگیری از اضافه 

 یکنترل دبل کار. 
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 یترانسپورت تیمصوونعامه در مورد  یآگاه شیافزا

 ــون نیکمپا ــهر ها با همکار جاده تیمص ــاروال یدر داخل ش ــ یش ــاهراه ها با همکار ریو در مس  ینهادها یو هماهنگ یش

 ؛ربطیذ

 ؛های اولیه برای  وسایط ترانسپورتیجعبه کمککردن داشتن  یالزام 

 ؛راننده اریراننده و دست یبرا هیاول یهاکمک آموزش یبرگزار 

 یمنیساختن کمربند ا یالزام. 

 مورد نظر جینتا

 ؛گرددیم فراهم یمنطقو تیترانز راه چهار به افغانستان شدن لیتبد یبرا الزم یبسترها 

 ؛های ترانسپورتی بهبود می یابدنالیترم اعمار با یشهر ترانسپورت تیریمد و یشهر نیب و یتیوال نیب اتصال ستمیس 

 ؛یابدیبهبود م یترانسپورت ساتیو تاس زیر بناها از مراقبت و حفظ در یگهماهن 

 ؛شودیم تیتقو یکیتراف ازدحام تیریمد و ستیز طیمح از حفاظت 

 ؛شودیم داده انکشاف و شده فعال یعصر تیریمد و تیهو امکانات، با بس یمل یتصد 

 ؛شودیم داده انکشاف و شده فعال مدرن و یعصر امکانات و تیهو ت،یریمد با بس یمل یتصد 

 ؛گرددیم قانونمند یشهر یترانسپورت طیوسا تیفعال 

 شود؛ ارت ازفعالیت وسایط ترانسپورتی امکان پذیر و تقویت میظن و کنترول 

 ؛شودیم تیریمد قابل و منظم یشهر یترانسپورت تیفعال 

 ؛یابدیم خیافزا یترانسپورت دیعوا 

 ــ جامع طرح ــتمیس ــهرها کالن در تروبسیم س ــتان یش ــاف افغانس ــده داده انکش ــیآزما پروژه و ش  قیتطب آن در کابل یش

 ؛گرددیم

 ؛گرددحوادث ترافیکی و تخلفات ترافیکی ایجاد می ط،یوسا تیریمد و ثبت جهت یمرکز تابسید کی 

 ؛دریگیم صورت معتبر و نیمطم ارقام یمبنا بر ینیزم یترانسپورت سکتور در یگذار پالن 

 یابد. یم ارتقاء یترانسپورت تیمصئون 
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 یخصوص سکتورمشارکت  لیتسهجلب و : 4کاستراتیژیهدف  .4-4

گذاری ترین سرمایهخیب کنون،است. تا  یخدمات ترانسپورت هیو ارا یگذارهیدر سرما یاساس یاز شرکا یکی یخصوص سکتور

ترین خدمات حمل خیب نیهمچن ودر بخخ ارایه خدمات ترانسپورتی اعم از مسافرین و اموال توسط سکتور خصوصی انجام یافته 

سکتور  سط این  س لیدل به. شودیم هیاراو نقل تو صاد یقو لیپتان ص سکتور خوب، یبازده و یاقت صو به  یفراوان یعالقمند یخ

 نبود لیبدل حال، نیعترانسـپورتی دارد. در یها بشـمول توسـعه خدمات و زیربنایدر تمام بخخگزاری تر در سـرمایهبیخ مشـارکت

منظم و نا هماهنگ  ریغ نده،کهای سـکتور خصـوصـی بسـیار پراتیفعال و دماتهای مربوطه، خمقرره و نظارت جامع، یسـیپال کی

ست. ا ست، غیرسو کیامر از  نیا صاد تیموثرباعث ازدحام بی مورد، آلودگی محیط زی ص سکتور یاقت  دیعوا کاهخ و یخصو

ـــی .گرددیم دولت ـــرمایهخیب جذب عدمها و مقررات باعث بی عالقگی و از طرف دیگر، نبود این پالیس ـــکتور زگتر س اری س

 هنوز کاری وزارت ترانسپورت های فعلیپروسه، وزارت ترانسپورت های پیگیرتالش وجود با، از جانب سومگردد. خصوصی می

 های ارایه خدمات و هماهنگی با سکتور خصوصی نیست. پاسخگوی تمام نیازمندی هم

ــت  ن،یبنابرا ــمم اس ــپورت مص ــیابتدا پال تاوزارت ترانس ــه یو مقررات الزم را برا یس ــکتور  یو کار یقانون لیتس ــارکت س مش

ص صو شاف دهد؛  یخ سرما یبرا سپسانک صو حفظ و مراقب یبهره بردار ،یگذار هیجلب و جذب  صو سکتور خ  قیاز طر یت 

ـــهبرنامه ـــویقی تالش نماید. همچنان، پروس ـــفاف تش های کاری مانند اخذ و تمدید جواز فعالیت، جرایم تخلفات، های مختلت ش

 مربوطه در دستر  همگان قرار دهد. تیسا بیو قیو از طر نموده یساز ساده و نیتدو را خدمات ...العبورها وحق

 های عمده:فعالیتمقاصد و 

صی در تأمین هزینه صو سکتور خ شارکت  سرمایهم ضرورت های الزم و  سپورت یک  گزاری در امور زیربنایی و خدماتی تران

 تیتقو و لیتسه از پیخ تربیخرا  یسکتور خصوص مشارکتترانسپورت مصمم است تا  وزارتانکارناپذیر است. به همین دلیل، 

جهت تحقق اهداف مورد نظر، مقاصد و اهداف  خدمات ۀارائ و ربنایز شافانک در یخصوص سکتور مشارکت لیتسه یبرا. دینما

 به شکل ذیل ترتیب شده اند تا به آسانی قابل سنجخ شده و عملیاتی گردد: 

 های انکشافی و زیربنایی از طریق مشارکت عامه و خصوصیبرنامه قیدر تطب یبخش خصوص یجلب همکار

 ترانسپورت در سکتور خصوصی؛  های مربوط بهبخخ جیتشخ 

 ؛ینیزم ترانسپورت تیریمد یاقتصاد و یکیانجام مطالعات تخن 

 ؛یخصوص سکتور یبرا یقیتشو زمیکانیم جادیا 
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 ؛یجلسات مشاوره و تبادل نظر با سکتور خصوص یبرگزار 

 .ایجاد اتحادیه سراسری ترانسپورتی و ارتقای ظرفیت اداری و مسلکی آن 

 آنها هایهای ترانسپورتی و نظارت منظم از فعالیتهای شرکتتیفعال انسجام و میتنظ

 ؛های خصوصیشرکت...( میجرا جواز، اخذ مراحل، یط)ثبت،  جامع تیریمد رهنمود جادیا 

 ؛فوق معلومات یحاو جامع تیسا بیو کی یانکشاف و راه انداز 

 ؛انیمرکز جامع خدمات مشتر جادیا 

 ؛المللینیو ب یمل یاستانداردهاهای ترانسپورتی مطابق شرکت رایب تیفعال ثبت و صدور جواز 

 ؛هاپروسه گرید و جواز ثبت و صدور ستمیس یساز کیالکترون 

 هاشرکت تیاز فعال یکیالکترون نظارت منظم زمیکانیم جادیا. 

    اعتبارنامهاهدای ارزیابی و «Certificate »به منظور کاهخ فعالیت وسایط شخصی ها به شرکت  

 المللی دارندکه فعالیت برون مرزی و بینهاییسهیالت برای رانندگان و شرکتتأمین ت  

 ؛جانبه چند و دوجانبه روابط تیتقو 

 ؛ها و رانندگانالمللی در عرصه ترانسپورت برای شرکتنیو ب یمل یاستانداردهامقررات  نیآموزش قوان 

 ؛گمرکات و بنادر در 1کودایاس ستمیس قیتطب 

  المللینیب یهاتیفعال یمشخج برا یهارهنمودانکشاف. 

  یکیارائه خدمات تخن

 ؛یترانسپورت طیوسا یکیچک تخن خدمات 

  ؛های تخنیکی خصوصیوضع مقررات و نظارت از ورکشا 

  ؛های تخنیکیایجاد ورکشا 

  ایترمیماتی دولتی و خصوصی ترانسپورت جادهکنترول و ارزیابی صنوف تخنیکی و. 

                                                           
س - 1 شده  شنهادیپ یریگ هیو احصائ یاموال گمرک هیتصف یوتریکمپ ستمیس  )ASYCUDA )Automated System for Customs Dataکودایا

 یتمام افراد ینام آشنا برا کودایآس .باشدیرو به انکشاف م یجهان بخصوص کشورها یکشورها یبرا UNCTADسازمان تجارت و انکشاف ملل متحد 

ست که در حوزه تجارت ب س کنند.یم تیالملل فعال نیا ست که م یهوشمند ستمیس منا کودایآ مختلت هم  یکشورها یو تعرفه ها نیقوان یتواند با تمام یا

شده و در هر کشور ستفاده قرار گ یسو   یکشورها نیشده ما ب یتواند اطالعات جمع آوریاست که م نیا کودایآس گرید یجمله کارکردها از  .ردیمورد ا

 و نورم استندرد و ملل متحد تطابق دارد. یگمرکات، سازمان جهان یسازمان جهان یارهایبا تمام کودها و مع کودایاس خالصه. دیآنها مخابره نما نیمختلت را ب
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 ربطیذ ینهادها یبا همکار ینیزم ترانسپورت توتیاعمار انست

 ؛ینیترانسپورت زم توتیانستطرح جامع انکشاف  بیترت 

  ؛مورد نیاز بودجهتخصیج زمین و تامین 

 ؛انکشاف نصاب تعلیمی برای انستیتوت 

  ؛المللییک نهاد/پوهنتون بین حداقل باایجاد روابط کاری و ارتقاء ظرفیت 

  ؛انستیتوتاعمار و فعال ساختن 

  ؛های خصوصیشرکت یبرا یکیتخن یآموزش یسنجنیازانجام  

 ه؛های مربوطدر همکاری با بخخ اجرای آنهای آموزشی و ترتیب پالن 

 یترانسپورت طیرانندگان وسا یبراهای آموزشی کوتاه مدت و درازمدت برگزاری برنامه.  

 ربطیت ذااداربا وسایط نقلیه به کشور در هماهنگی  وارد کردنتعیین معیارهای تخنیکی و تولیدی برای 

 ؛وسایط نقلیه با درنظرداشت شرایط اقتصادی و محیطی افغانستان وارد کردنطرزالعمل  بیو ترت هیته 

  قابل اســتفاده و  ریغ ،اســتهالک شــده طیاز وارد نمودن وســا یریبه منظور جلوگ یواردات هینقل طیوســا یکیتخنچک

 .های تخنیکی اجازه فعالیت ندارندو از نگاه نورم یکیکه از اثر حوادث تراف یطیوسا

 :مورد نظر جینتا

 ابدییم خیافزا یسکتور خصوص ترانسپورتی توسطخدمات  سطح. 

 گرددقابل دستر  میهای کاری وزارت برای سکتور خصوصی شفاف، آسان و پروسه. 

 گرددیم جادیا یخصوص سکتور یقیتشو زمیکانیم. 

 یابدیم خیافزا یالملل نیب و یمل سطح در یسکتورخصوص تیفعال. 

 یابدهای سکتور خصوصی بهبود میمدیریت شرکت. 

 ندکنهای سکتور خصوصی به معلومات کافی دسترسی پیدا میشرکت. 

 گرددیم لیتسه یخصوص یها شرکت یجوازبرا صدور و ثبت. 

 گرددیم تیرعا و قیتطب یخصوص سکتور توسط یمل و یالملل نیب یاستانداردها. 

 یابدونیت ترانسپورتی افزایخ میومص. 
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 شودونیت ترانسپورتی تامین گردیده و ازمحیط زیست حفاظت میوبا بهبود خدمات تخنیکی، مص. 

 گرددیم فراهم ترانسپورت سکتور نهیزم در یمسلک آموزش به یدسترس نهیزم ترانسپورت، توتیانست اعمار با. 

 شودترانسپورت فراهم می زمینۀ تحقیقات اکادمیک به منظور انکشاف سکتور. 

 ص سکتور یکیتخن و یگذار پالن ،یتیریمد تیظرف صو سپورت وزارت ،یخ سپورت بخخ در ربطیز وادارات تران  تران

 .یابدیم ارتقا ینیزم

 گرددو ابتکارمناسب در سکتور ترانسپورت فراهم می یزمینه برای تبادل تجارب و اقتبا  از الگوهای عمل. 

 یالمللنیک باستراتیژی یو هماهنگ یهمکار تی: تقو5کاستراتیژیهدف  .5-4

به چهارراه کشــور را تبدیل شــدن موقعیت جیوپولیتیک افغانســتان و جایگاه اســتراتیژیک آن به لحاظ موقعیت ترانزیتی، ظرفیت 

ــیای جنوبی و اروپا  ــیای مرکزی، آس ــال آس ــپورت زمینی و نقطه اتص ــتترانس ــاخته اس ــهولت اما. فراهم س ــتن زیربنا و س های داش

ست. در کنار ساله حیاتی ا سپورتی برای تحقق این امر یک م سأله تران سپورتی ، ایجاد و حفظ روابط دوجانبه و چنداین م جانبه تران

 در تبدیل شدن افغانستان به چهار راه ترانزیت منطقوی دارد.  و تأثیر به سزا تان و کشورهای منطقه، نقخ کلیدیمیان افغانس

که یچندین موافقتنامه ترانسپورتی را با کشورهایبرای استفاده از این فرصت طالیی و موقعیت بی بدیل، دولت افغانستان تاکنون 

المللی ترانســپورت جاده نیز پیوســته اســت. براســا  تقاضــا و توســعه ده و به کنوانســیون بینبا آنان مرز زمینی دارد به امضــا رســانی

، نیازمند تسهیالت هاها و کنوانسیونتر را نیز دارد. تطبیق تمام موافقتنامهها امکان توسعه بیخها و کنوانسیونها، این توافقنامهفعالیت

ستالزم زیربنایی و همچنان حفظ روابط متقابل  سیون بینک و تخنیکی میراتیژیا سپورت جاده برای باشد. همچنان، کنوان المللی تران

 دهند. های مشخج را با ممالک عضو انجام میهای ترانسپورت زمینی، همکاریتطبیق سهولت

 کشورهایهای خارجی کاالهای شان را از مسیر افغانستان به شرکت که است قرار ر،یت ونیکنوانس مفاد به مطابق گر،ید یسو از

مختلت با استفاده  کشورهایهای شان با عبور از خاک های افغانی نیز به فعالیتشرکت تاقرار است  همچنین مختلت انتقال دهند. 

ها و کنوانسیون تیر، نیازمند تقویت هماهنگی نامهتوافقحفظ و استفاده بهینه از مفاد اما و ادامه دهند. نموده از فواید سیستم تیر آغاز 

 المللی است. و روابط دوامدار منطقوی و بین

 :های عمدهمقاصد و فعالیت

ــترش یبرا ــیونجهانهای منطقوی و یهمکار گس ــد و ی و بهره مندی از مفاد کنوانس ــتم تیر، مقاص ــیس های بین المللی از جمله س

 های زیر طرح شده است. فعالیت
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 ستمیس نیا قیو تطب یرهبر عرصهوزارت ترانسپورت در  تیو بهبود ظرف ریت یالمللنیب ستمیانکشاف س

 ؛ریتم تسیطرزالعمل مربوط به س یساز یینها و هیته 

 ؛ها و تسهیالت گمرکیشمول ایجاد تیرپارکههای تطبیق سیستم تیر بنهیزم خیپ یسنجنیاز  

  ؛دارات ذیربط جهت تسریع و استفاده از سیستم تیرار سایهماهنگی با گمرکات و 

 ؛المللی سیستم تیر و مسایل پیرامون آنتقویت همکاری های بین 

  ریت ستمیس قیدر رابطه به تطبارتقای ظرفیت وزارت ترانسپورت و دیگر همکاران. 

 یالمللنیب ینهادها با داریپا و یقو روابط تیتقو

 ؛روابط دوامدار با آنها جادیو ا  هاکننده لیتمو با یپالن هماهنگ بیترت 

  ؛المللنیب روابط انکشافدر امور  یبه منظور جلب همکار  هاتمویل کنندهانجام مذاکرات با 

 ؛های انکشافی برای آنهاالمللی و ارایه طرحهای بینها  و کنفرانساشتراک در برنامه 

 ها و انجام مباحثات برای طرح و تطبیق پالن های انکشافیها، چالخپیشرفت ارائه گزارش. 

 با کشورهای منطقه و جانب قرارداد داریپا و یقو روابط تیتقو

 ؛که افغانستان با آنها توافقات ترانسپورتی دارندکشورهاییمابین یف الزم یهماهنگ نیتام 

  ؛جانبهمفاد تعهدات ترانسپورتی دوجانبه و چندروابط موثر و الزم برای استفاده از تامین 

 های انکشافی افغانستانهای ترانسپورتی نظر به تقاضا و شرایط توسعه برنامهنامهتوسعه موافقت. 

 ایجاد سیستم و اداره کشتیرانی

 های فعالیت در حوزه کشتیرانی؛مطالعه و ارزیابی زمینه 

 یت عال نه ف هارچوب حقوقی برای هرگو جاد چ یتای عال با این نوع ف یایی و مرتبط  ـــپورت در خل و های ترانس ها در دا

 کشورهای طرف قرارداد افغانستان؛ 

 سازی نیروی انسانی و سازمانی؛ظرفیت 

 های عملیاتی جهت اجرای استراتیژی در این عرصه.سازی و طرحپالیسی 

 :مورد نظر جینتا

  گردد.ترانزیت منطقوی تبدیل میراه افغانستان به چهار 
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 دهند.المللی خود را توسعه میهای بینفعالیت ،سیستم تیر های افغانی با استفاده از مزایایشرکت 

 یابدعواید دولت افزایخ می و یخصوص سکتور دیعوا. 

 گرددجایگاه اقتصادی افغانستان در منطقه تقویت می. 

  یابد.افغانستان افزایخ میصادرات 

 یابد.المللی ارتقاء مینیب جوامع و هاهای مالی نهاداری و مساعدتزجلب و جذب سرمایه گ 

 شود.المللی جهت انکشاف سکتور ترانسپورتی زمینی استفادۀ بهینه میهای بینها و کنوانسیوناز مفاد موافقت نامه 

 ییپاسخگو و تیشفاف: 6کاستراتیژیهدف  .6-4

ها و های مبارزه با فساد اداری، ارتقای کارآمدی و مؤثریت یک اداره است. پروسهترین مؤلفهمهم از یکی ییپاسخگو و تیشفاف

شفاف و پاسخگو تطبیق شود، فرصت ارتکاب فساد را به حداقل می رساند. همچنان، شفافیت و پاسخگویی  ۀگونه که ب یهایفعالیت

کارمندان و رهبری وزارت ترانسپورت را مکلت به انجام وظایت و ماموریت مربوطه شان بشکل واضح و شایسته آن می سازد. از 

 ییپاسخگو و هاتیاولو تحقق در تواندفافیت و پاسخگویی میآنجا که وزارت ترانسپورت، یک ارگان عایداتی حکومت است، ش

سپورت یازهاین به نفع از سوی دیگر نقخ کلیدی ایفا سو و افزایخ سطح اعتماد میان این وزارت و نهادهای ذیکی از کشور یتران

مبتنی بر سیستم )تکنالوژی( واضح و های کاری آن حتی االمکان ساده، کند. برای ایجاد یک اداره سالم و شفاف، باید تمام پروسه

سخگویی را ب شفافیت و پا سپورت  شد. برای همین منظور، وزارت تران ستراتیژیعنوان یکی از اهداف ه شفاف با ک خود درج این ا

ه پذیری را تقویت کند، بفرهنگ حسابدهی و مسئولیت تانماید. وزارت ترانسپورت متعهد است پالن نموده و مطابق به آن عمل می

 .دینما تیرعا هاپروسه تمام در را تیشفاف اصل و باشد پاسخگو مردم یهانظریات و نیازمندی

 :عمده یهاتیمقاصد و فعال

ستلزم تیشفاف نیتأم  سنجخاست. برای تحقق این امر، هدف مذکور به مقاصد مشخج و قابل  مستمرهای منظم و پالن طرح م

 :زیر طرح شده استتجزیه شده و فعالیت های مقتضی به ترتیب 

 هاهای تأمین شفافیت در تمام پروسهتقویت میکانیزم

  ؛مربوطه وزارت هایمی بخختما ۀهای ساالنبرنامهفساد اداری در  باشامل ساختن پالن عمل مبارزه 

  ؛گزارش منظم از تطبیق پالن متذکرهارایه 

  ی؛های پالن عملبا یافته موارد اجرا شدهمقایسه  
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  های بعدیپیشنهادات با درنظرداشت تجربیات تطبیق پالن عمل مذکور برای سالارایه.  

 کاری و اداری داخل وزارت هایساده سازی پروسه

 ( کمیسیون متذکره ،های کاریسازی پروسهساده استیرهماهنگی با کمیسیون اصالحات اداری)؛ 

 ؛های موجودجمع آوری معلومات در مورد پروسه  

  ؛که امکان ساده سازی آن موجود است پیچیدههای تجزیه معلومات جهت شناسایی پروسهتحلیل و  

 ؛نآ قیتطب و دهیچیپهای پروسه یاداره مربوطه در راستا مسؤولین ت باورمش  

  هدر چارچوب اصول اداری و قوانین نافذهای کاری ساده سازی پروسه ،ییمسوده نها تطبیقانکشاف و. 

 یتکنالوژ از استفاده با دیعوا یآور شفاف جمعایجاد میکانیزم 

 ؛یترانسپورت دیعوا و محصوالت یآور جمع تمام یساز کیالکترون 

 ؛دی و خروجی در شهرها و بنادروهای ورساختن دروازه کامپیوتری 

 یهای ترانسپورتهای شرکتالکترونیک سازی تمام پرداخت. 

 یکیالکترون لیوسا و ابزار از استفاده با اتیشکا سمع زمیکانیم بهبود و تیتقو

 ؛۱۳۵ اتیو استفاده مستمر از شماره سمع شکا یفعال ساز 

  ؛۱۳۵ شماره ازترتیب رهنمود کاری جهت استفاده موثر و مثمر 

 شنیداری. و  ینوشتار ،یریتصو یرسانه ها قیهمه شمول ساختن شماره متذکره از طر 

 :مورد نظر جینتا

 رودارتکاب فساد اداری ازبین میهای زمینه. 

 یابد.یم خیافزا یترانسپورت دیعوا 

 ــتخدام کارمندان وزارت تقویت می ــه اس ــاب دهی در پروس ــفافیت وحس ــهروندان به معلومات ش ــی ش ــترس گردد و دس

 گردد.ترانسپورتی تسهیل می

 گیرد. تری میسرعت بیخها اداری و تطبیق برنامه اجرای اموراداری وزارت، -کاری طی مراحل یساده ساز با 

 گرددیم کیالکترون یترانسپورت دیعوا یآور جمع ستمیس. 

 گرددهای ترانسپورتی با استفاده از سیستم الکترونیک تامین میپرداخت در تیشفاف.  
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 گرددمیکانیزم معلومات دهی سریع و به موقع برای شهروندان فراهم می. 

  گیردشکایات شهروندان به موقع رسیدگی صورت میبه. 

  ارتباطات عامهو گسترش  انکشاف: ۷ کاستراتیژی هدف .7-4

ها و پیشــرفت های ســکتور از فعالیتمیان گذاشــتن معلومات و گزارش کاری در  ،یو مقررات ترانســپورت نیاز قوان یآگاه یبرا

تامین شفافیت و پاسخگویی،  ،هاپاس  به سواالت مردم و رسانه یک امر ضروری است. همچنین مردم و ادارات با ترانسپورت زمینی

عنوان یکی ه به همین منظور، وزارت ترانســپورت روابط عامه را ب کند تا بخخ ارتباطات عامه بیخ از پیخ تقویت شــود.ایجاب می

شارکت  ست. از آنجا که م صم و یگذارشهروندان در برنامه ریزی، پالناز اهداف دارای اولویت خود قرار داده ا  شرط یریگمیت

سپورت یازهاین نیتأم یبرا یدیکل ست، یتران سپورت وزارت آنها ست متعهد و مصمم تران  مشکالت، ،یکار موضوعات تمام که ا

دستر  عامه مردم قرار داده و  درمختلت  هایروشبا استفاده از  زمانی منظم هایدر فاصلهها و دستاوردهای این عرصه را شرفتیپ

معلومات،  در میان گذاشـــتنها و پیشـــنهادات شـــهروندان، بخخ خصـــوصـــی و جامعۀ مدنی را دریافت نماید. همچنان، با دیدگاه

 گردد:ها، قوانین و مقررات منجر به موارد ذیل میهای کاری، پرداختپروسه

 ؛ینیزم ترانسپورت تیمصوون بهبود  

 ؛یده حساب و تیشفاف نیتام 

 ؛افزایخ سطح آگاهی عامه 

  ؛و میل عواید عامهکاهخ فساد و حیت 

  وزارت ترانسپورت عواید دولت/افزایخ. 

 :های عمدهمقاصد و فعالیت

ــته کی قیتطب و پالن ازمندین  عامه ارتباطات تیتقو ــتهیپ بهم و منظم یها برنامه از دس ــد. برای اینکه این برنامهیم وس ها قابل باش

 ند:های ذیل دسته بندی گردیده اگردد، آنها در قالب مقاصد و فعالیت گیریسنجخ و اندازهمدیریت و 

 بهبود ارتباطات عامه عرصهانکشاف پالیسی مشخص در 

 ک اول استراتیژی)در هدف  های جدیدیازمندین یمبنا بر دیجد یسیپال کیو انکشاف  تیآمر نیا یقبل یسیپال  یبازنگر

 نیز درج شده است(؛

 ؛های کاری برای عملی سازی پالیسیپالن جادیا 
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 همکار به منظور مؤثریت و شفافیت در اجرای امور اداری و کاری.  بسیج نیروهای و نهادها 

 ها و قوانین ترانسپورتیها، پروژهبهبود میکانیزم آگاهی دهی در مورد برنامه

 ؛(آن یمحتوا با تیسابیو یکل رییوزارت )تغ تیسابیبهبود کیفیت و  

 ـــهری )چهار راهیتهیه و نصـــب لوحه ـــیر راه ها( و بنادر جهت آگاهی دهی ها در مناطق مختلت ش ها، برنامهاز ها و مس

 ؛وزارت ترانسپورت یهاها و طرزالعملقوانین، پالیسی

 ؛حسا های تیموقع گرید ودر مرکز بنادر ترانسپورتی  دیجیتالیهای نصب لوحه 

 در نصاب مکاتب ینیزم ترانسپورت نیبا مقرارت و قوان ییدرو  آشنا تقویتسازی و  شامل. 

و  التیبهتر از تسپپه ۀو اسپپتفاد یمنینکات ا تیرعا بهمردم  قیبه منظور تشپپو یعموم نیکمپا یراه انداز

 ربناهایز

 ؛در شهرها های آگاهی استفاده از وسایل رعایت نکات ایمنی و محیط زیستینصب لوحه 

 ؛دهی تمامی مناطق کشور آگاهیبه منظور  یو رادیوی تلویزیونیهای اعالن تهیه و نشر  

 ؛مختلت یهاچا  و نشر بروشور 

 ؛هاهای کوچک آگاهی عامه در موترنصب لوحه 

  عامه شاروالی اطالعات و  فواید ،محیط زیست، ترافیک هایاستیر یمشترک با هماهنگ یهاسمینارها و ایجاد ورکشا

 .فرهنگ حج اوقاف

  یمدن جامعهبا  داریارتباط پا نیتأم

 ؛های مشورتی و معلوماتی با نهادهای مدنینشست یبرگزار 

  ؛های جدید تکنالوژیستمیس با استفاده از اطالعاتیایجاد بانک 

 ؛مطبوعاتیهای هیعالمو اها خبرنامه ، نشرهای مطبوعاتیبرگزاری کنفرانس 

 هارسانه مسوولینهای مشورتی با نشست. 

 یخصوص سکتور با داریپا ارتباط نیتأم

 ؛یبا سکتور خصوص یحضور یها و گفتگوهابرنامه یبرگزار 
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 شرکت صی و  صو سکتور های خ سپورتی برای بهبود ایجاد هماهنگی میان تمامی  ضعیتهای تران سپورتی و  و فعلی تران

 ؛دیجد یکارایجاد راه

  ؛دخلرات ذیاهای مشترک با ادبرگزاری ورکشا  

 یترانسپورت طیوسا مورد در جامع معلومات هیته. 

 :ورد نظرم جینتا

 گرددیم میتنظ ترانسپورت وزارت عامه ارتباطات منظم یسیپال. 

 دشویم نیتام معلومات به یدسترس. 

 یابد.یم خیافزا تیشفاف 

 یابدهای وزارت افزایخ میقوانین و طرزالعمل ،هااگاهی مردم در مورد برنامه.  

 یابد .یسات مراقبت صورت گرفته و مصؤنیت ارتقاء میساز طریق راه اندازی کمپاین عمومی، از زیر بناها و تأ 

 گردد.یم شامل ترانسپورت زارتنطریات و پیشنهادات جامعۀ مدنی در پالن های و 

  یابد.پروژه ها به خصوص برنامه های اگاهی عامه افزایخ میهمکاری جامعه مدنی در تطبیق 

 شود.های وزارت میمشوره ها، نظریات و پشنهادت سکتور خصوصی شامل پالن 

 گردد.ها تامین میپروژه قیتطب در یخصوص سکتور یهمکار و تیحما 

 یابد. یم خیافزا ترانسپورت بخخ در یخصوص سکتور یگذار هیسرما 

 

  استراتیژیاثرگذاری کلی 

 فرهنگی اقتصادی اجتماعی یالتیتشک

  ارتقای ظرفیت و اصالح نیروی

 انسانی

  افزایخ رضایتمندی

 مردم

  رونق اقتصادی و توسعه

 پایدار

 حفاظت از محیط زیست 

 هماهنگی درون ساختاری   بهبود سطح رفاه

 اجتماعی

  ایجاد اشتغال و افزایخ

 درآمد

 ای زیباسازی محیط جاده

 هادر شهرها و شاهراه
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  ایجاد مرکزیت واحد و افزایخ

 هماهنگی میان نهادهای مرتبط

  بهبود کیفیت

 خدمات ترانسپورتی

  گسترش روابط اقتصادی

 با کشورهای بیرونی

  رشد و ارتقای سطح

 فرهنگ مدنی مردم

 

 یکل جینتا و کاستراتیژی اهداف -5

 یابد:وزارت ترانسپورت به طور کلی به نتایج زیر دست می استراتیژیبا تطبیق این 



 

 
 

 

 

 

 

 

 سوم فصل

 کاستراتیژی پالن قیتطب

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 :مقدمه

 نکهیا اســت روشــن آنچه اماوزارت ترانســپورت اســت.  یبرا یو اســاســ عمده یهاتیاولو از یکی پالن اســتراتیژیک نیا قیتطب

 یسازاند که بدون فراهم یمقدمات و الزامات یفراهم ساز ازمندین ،گرید یکاربرد یهابرنامه از یاریبس همانند استراتیژی نیا یاجرا

ستراتیژی کی یآنها، اجرا ست.  رممکنیغ ا ستراتیژی نیدر ا کهییهابرنامه و هاتیفعال قیتطب یبراا صر  ا سه عن ست،  شده ا طرح 

 مرتبط.  ینهادها انیم یهماهنگ تیو تقو یمال منابع نیتأم  ،یانسان یروین یسازتیظرف و تیتقونقخ دارد:  یدیکل

ــپورت ن  ــت آن مندازیوزارت ترانس ــاختن یعمل یبرا تا  اس ــتراتیژی پالن نیا س ــر تیظرف ،کاس ــا را  یمنابع بش  یازهاین براس

توان   رگید جهت از و آورده دســت به را اســتراتیژی قیتطب تیظرف جهت کی از تا دینما تیتقو از،یمورد ن یو تخصــصــ یکیتخن

 . دینما داینظارت از آن را پ

 یمال ۀبودج ،استراتیژی نیساختن ا یعمل یبراتا  است آن مندازین ترانسپورت وزارت. است یمال منابع نیتأمعنصر مهم،  نیدوم

 یسازبودجه به مرتبط یداخل ساختار اول گام در ترانسپورت وزارتاست تا  الزم ،یمال ازین نیا نیتأم ی. برادینما نیرا تأم ازیمورد ن

 ینهادها با یهماهنگو گسترش  بهبودبهبود بخشد.  را مربوطه ینهادها انیمالزم  یهاینموده و هماهنگ تیرا تقو جهبود مصرف و

س یالمللنیب ۀکنند لیتمو سا ست نیدوم در ا ی)دونرها( گام ا ستا سوم، هماهنگرا صر  ص ،یبا ادارات دولت ی. عن و  یسکتور خصو

 است.  یمدن ۀجامع

سپورت بخخ در که یدولت ادارات با یهماهنگ صر از یکی کنند،یم کار تران ستراتیژی قیتطب در یدیکل عنا ست ا  ،برآن عالوه. ا

ص سکتور با یهماهنگ سالم یجمهور دولت یشرکا از یکی عنوان به یخصو س یازهاین از زین.ا.ا ا یا سا  پالن نیا قیتطب جهت یا

 تواندیم ترانسپورت و ربنایز بخخ در فعال یالمللنیب و یمل مؤسسات با یهماهنگ و مشارکت روند آن، کنار در. شودیم محسوب

ستراتیژیدر تحقق اهداف  شت موارد  کا ستراتیژیپالن  قیشده، تطب ادیوزارت کمک کند. با در نظردا پروژه و  نیتوسط چند کا

وزارت  ینظارت یاســـت که واحدها یهیبد .شـــد دنخواه یو عمل تیحما ل،یذ تیاولو یدارا یها یســـیبا پال یبرنامه در هماهنگ

 دارد. استراتیژی قیدر نظارت از تطب یدیترانسپورت نقخ کل
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 تیاولو یدارا یهاپروژه و هایسیپال -1

اجرایی  ذیل در نظر گرفته شده اند که تیاولو یدارا یهایسیپال ،ترانسپورت وزارت در کاستراتیژیبه اهداف  یابیمنظور دست به

 را محقق خواهد ساخت. ک در امر انکشاف ترانسپورت استراتیژیبخشی از اهداف آنها شدن 

 ؛یانکشاف یهاطرح و ینیتقن ،یساز یسیپال روند تیتقو -

 ؛یتیریمد و یکیتخن یهابخخ در وزارت کارمندان تیظرف ارتقای -

  ؛یابیارز و نظارت تحکیم و گسترش -

 ؛بودجه مصرف و یساز بودجه یهابخخ در تیظرف ارتقای -

 ؛یمدن ۀجامع و کننده لیتمو ینهادها ،یخصوص سکتور همکار، ادارات با یهماهنگ بهبود -

 ؛گوناگون یهادر بخخ زنکارمندان  یصدیف خیو افزا )جندر( یتیجنس یاز تساو تیحما -

 ؛یتدارکات یروندها بهبود و تسریع -

 ؛ارتباطات عامهو  یده یآگاه یروندها گسترش وتوسعه -

 ؛تأمین شفافیت و گزارش دهی -

 :تیاولو یدارا یهاپروژه -2
سا  منافع تأمین بودجه با طرح - سپورتی که بتواند مشارکت بخخ خصوصی و کشورهای منطقه را برا های مشخج تران

 مشترک با افغانستان جلب نماید؛

 ؛یشهر رونیو ب یدرون شهر یترانسپورت یربناهایز انکشاف -

 ؛یشهر عامه ترانسپورت بهبود و میتنظ -

 ؛هاعرصه و هاحوزه یدر تمام یترانسپورت خدمات ارائه -

 ؛یترانسپورت تیمصئون نیتأم -

 یالمللنیب و یمل مشارکت تیتقو و یانکشاف بودجه شیافزا -3

ستراتیژی پالن یاجرا شد، ذکر مقدمه در که گونههمان سپورت وزارت کا  نقخ که رو آن از. است یمال یکاف منابع ازمندین تران

ممکن است بودجۀ ملی ظرفیت  . از جانب دیگرباشدالمللی میگیر ملی و بینفراگیرمشارکت  ازمندین داریپا یتوسعه در ترانسپورت

ستراتیژیکهای الزم اجرای پالن تأمین هزینه شد ا شته با شورهای همجوار و ذی نفع و  . لذارا ندا صی، ک صو سکتور خ شارکت  م
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 سـاله وزارت فواید 20کرد. براسـا  ماسـتر پالن  خواهدالمللی افغانسـتان در این بخخ، خالی موجود بودجوی را پر شـرکای بین

شود، میالدی می 2036- 2017های شامل پالن انکشافی این وزارت طی سال توسط بانک انکشاف آسیایی تهیه شده و که عامه

صه سپورتی که نیازمند بیخیکی از عر سرمایههای تران سپورت جادهترین  ست، تران شهری میگزاری ا شد.ای و  در این پالن،  23با

  .   باشدمربوط ترانسپورت زمینی میمیلیارد دالر پیخ بینی شده است که بخخ قابل توجه آن  25.9مجموع هزینه مورد نیاز 

 2036- 2017 یهاسال یط یگزارهیبه سرما ی: ضرورت  وزه ترانسپورت2جدول 

 یی/ میلیونکایبه دالر امر یگزارهیسرما زانیم بخش

 11176 آهن خط

 13000 هاجاده

 853 یشهر ترانسپورت

 568 ییهوا ترانسپورت

 300 یتجارت التیتسه

 25897 مجموع

 

 تجه یعاد ۀبودج جیتخصــ بر عالوهاســت که  نیمشــخج وزارت ترانســپورت ا شــنهادیپ ،یرفع چالخ موجود بودجو یبرا

ـــاف ۀبودج وزارت، نیا کارکنان معاش نیتأم ـــاف یازهاین با مطابقت در وزارت نیا یانکش  نیا. ابدی خیاافز بخخ نیا در یانکش

 را ینزول ریس ته،گذش انیسال در هیمال محترم وزارت یسو از وزارت نیا یانکشاف ۀبودج جیتخص روند متأسفانه، که است یدرحال

 . دهدیم نشان

                                                           
23 - Afghanistan transport sector master plan update (2017-2036) Mandaluyong City, Philippines: Asian 

Development Bank, 2017. P 14 
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ـــتراتیژی پالن قیتطب از یکل برآورد ـــپورت وزارت کاس ـــان ترانس تر از یک بیخ ازمندیپالن، ن نیکردن ا ییکه اجرا دهدیم نش

ست. میلیارد دالر  شاف ۀبودج خیافزا نیاز به فوق، ۀبودج نیتأما  و بهبود ضروررت گر،ید جانب از و دارد طلب سو کی از را یانک

با  یساختن سکتور خصوص می. سهسازدیم برجسته را یفرامل یکننده لیتمو ینهادها و یالمللنیب همکاران با یهماهنگ گسترش

نافع آنان در چارچوب ا دیفوا تیتعر ـــتراتیژیپالن  نیو م  بودجه نیتأم در را وزارت نیا یمال یازهاین از یمهم بخخ زین کاس

ــافی پروژه یاجرا ــاخت خواهد مرفوع پالن نیاهای انکش ــورها د،یترد بدون. س ــ و جوارهم یکش  یب زین یفرامرز منابع از یاریبس

سپورت یهاپروژه در مشارکت به رغبت ستان منح قیاز طر یتران سپورت کاستراتیژی زیدهل کی ثیخاک افغان . آنچه در ستندین یتران

 افغانستان است. دولت جهت جلب مشارکت آنان بر محور منافع مشترک با  نیمع زمیکانیم نییاست، تع یخصوص ضرور نیا

 کاستراتیژی پالن قیتطب زمیکانیم -4

 یساز بودجه روند .1-4

 نیا در عمده یهاضعت اما شود،یم محسوب وزارت کاستراتیژی پالن تحقق جهت ابزار نیترمهم از یکی بودجه نکهیا رغم به

 یاو توسعه یابتکار یهاطرح یضعت در ارائه ایخصوص قابل مشاهده است، کمبود  نیکه در ا یکاست نیاول .دارد وجود بخخ

 یدرحال نیباشد. ا یالمللنیب و یامنطقه ،یداخل مرتبط یهابخخ مشارکت سازنهیزم بتواند و شده دیعوا خیافزا به منجر که است

صورت  ست که در  سپورت ۀحوز در یانکشاف ۀبودج روند، نیچن وجودا  و دیبازتول یانکشاف و اجرا تحت یهاپروژه کانال از تران

 گزاری در بخش ترانسپورتافغانستان به سرمایه ضرورت

 دیمیال 2036-2017تجدید ماستر پالن ترانسپورت افغانستان از سال منبع: 

 تسهیالت تجارتی ییهوا ترانسپورت ترانسپورت شهری هاجاده خط آهن
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صاص به زین هیمال محترم وزارت روند، نیچن شدن ییاجرا صورت در د،ی. بدون تردگرددیم نیتأم شاف ۀبودج اخت به  ترخیب یانک

  خواهد کرد.  یترانسپورت، بودجه بند بخخدر  یاتوسعه یازهایشده و برحسب ن بیبخخ ترغ نیا

 بودجه مصرف .2-4

ـــاف بودجه مصـــرف نییپا تیظرف ـــ در یانکش ـــور ییاجرا یهابخخ از یاریبس ـــت ریفراگ و یجد چالخ کی کش  وزارت. اس

سپورت ستثنا قاعده نیا از زین تران سان یروین تیظرف ضعت بر عالوه و نبوده م س ،یان  ستمیس ر،یگزمان و یادار یدهیچیپ یبروکرا

 بوده اند.  یتمرکز در روند تدارکات و... از جمله عوامل عدم مصرف بودجه انکشاف ،یسنت

 بوده بخخ نیا در الزم تیظرف نبود از یحاک که دهدیم نشان گذشته یهاسال در را یانکشاف بودجه مصرف روند ل،یذ جدول

 .است

  1397 – 1394های و مصرف آن بین سال وزارت ترانسپورت مجموع بودجه :3جدول

 1397 1396 1395 1394 سال

 90500000 70567013 91130318 684400000 ه منظور شدهبودج

 24973148 14703127 54288400 28337771 مصرف بودجه

 %27 %20 %59 %41 صدیفی

 

 امر نیا تحقق که دارد یانکشاف ۀبودج خیافزا به ضرورت ترانسپورت، وزارت کاستراتیژی پالن قیتطب جهت یکاف ۀبودج نیتأم

 : باشدیم لیذ اقدامات ازمندین

 ژکیدر پرتو پالن استرات یالمللنیب و یامنطقه ،یداخل نفعان یذ ساختن میسه با یمشارکت یانکشاف یهاپروژه یانداز راه -

 وزارت ترانسپورت؛ 

 ؛ترانسپورت وزارت ۀرتب یعال یهامقام از متشکل یهماهنگ و یده گزارش ۀتیکم تیتقو و جادیا -

  ؛یتدارکات بخخ در وزارت تیظرف تیتقو ای یتدارکات یها پروسه یساز متمرکز ریغ -

 ؛بودجه مصرف در یمال و یادار و پالیسی و پالن یهااستیر تیصالح خیافزا -

سپورت وزارت یبودجو و یکیتخن یواحدها تیتقو -  یبرا یساز تیظرف و هاپروسه یساز ساده و اصالح قیطر از تران

 ؛مذکور یهابخخ کارمندان
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 بودجه بیترت و طرح .3-4

سپورت وزارت یانکشاف یها بودجه بیترت و میتنظ سجام و لیتحل تیآمر به مربوط تران ستیر ان و  تیتقو ی. براشودیم پالن ا

 :است یضرور ریاقدامات ز ،یدیواحد کل نیا تیبهبود ظرف

 یانکشاف ۀبودج بیترت و یبند صورت بخخ در انسجام و لیتحل تیآمر یکیتخن تیظرف تیتقو -

 یانکشاف یهاپروژه یبند تیاولو و یهماهنگ تیتقو منظور به دیجد ۀتیکم لیتشک -

ـــرفتیپ یچگونگ از منظم یده گزارش -  جهت وزارت یرهبر مقام به آن موقع به یۀارا و بودجه مصـــرف و بیترت ش

 یانکشاف یهابودجه مصرف و یساز بودجه روند عیتسر منظور به موقع به یریگمیتصم

 منابع جیبس .4-4

 آن ینزول ریس گذشته، یهاسال در ترانسپورت وزارت یانکشاف ۀبودج نشدن مصرف شد، مشاهده فوق جدول در که گونههمان

شته یپ در را ستمر صورت به وزارت نیا یانکشاف ۀبودج و دا ست افتهی کاهخ مدام و م  و یجد اقدامات ازمندین صهینق نیا رفع. ا

 محقق ساخت:  لیبا موارد ذ توانیم را آن از یبخش که است وزارت نیا جانب از جامع

ـــتراتیژی پالن یۀارا - هادها به کاس ـــاف یهابرنامه یکه حاو کننده لیتمو ین ـــپورت  یانکش و  بودهمهم در بخخ ترانس

 افغانستان مشخج شده باشد.  داریپا ۀآن در توسع یرگزاریتأث

  ؛یمرتبط و جلب مشارکت سکتور خصوص ینهادها یمساع کیموجود با تشر یهاپروژه یاجرا -

 ؛یمل یشورا ۀبودج و یمال یهاونیسیکم به تیاولو یدارا یهاپروژه با همراه کاستراتیژی پالن یۀارا -

 ؛کاستراتیژی پالن قیتطب در شرفتیپ از موقع به و منظم گزارش ۀارائ -

 ؛یانکشاف ۀبودج خیافزا جهت یمل یشورا و.ا. ا یجمهور دولت ۀنیکاب ه،یمال وزارت با یقو و مؤثر یهماهنگ -

 )دونرها( کننده لیتمو ینهادهابا  یهماهنگ -5

ما بر عالوه قدا ـــپورت هماهنگ تا ها را  یفوق، وزارت ترانس ها را در تمو تیتا حما دکن تیتقو زینبا دونر  ها لیآن  یپروژه 

 لیتکم موقع بهها پروژه نیاشــود تا  تیو حما تیتقو زین هاپروژه قیتطب یروندها حال، نیع در. دینما جلبوزارت  نیا یانکشــاف

  است:  یضرور  ریاقدامات ز ،امر نیا تحقق جهت. ردیگ قرار یداربربهره مورد و شده

 یالوزارت نیب یهاتهیکم و هیمال وزارت قیطر از و میمستق طور به کننده لیتمو ینهادها با یمشورت جلسات یبرگزار -

 (دونرها) یمال کنندگان لیتموبه  یانکشاف یهاپروژه قیتطب مورد در موقع به یده گزارش -
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 (دونرها) کنندگان لیتمو به آن جینتا و دستاوردها با همراه هاپروژه و هایسیپال منظم یۀارا -

 ربنایز و ترانسپورت ۀعرص در فعال یهاسازمان و مؤسسات با منظم جلسات یبرگزار -

 یخدمات و یکیتخن یهاعرصه در یالمللنیب و یمل مؤسسات با مشترک یهاپروژه طرح -

ضا - سات با هاتفاهمنامه یام س شترک یهاپروژه یاجرا در مؤثر یهماهنگ جهت یالمللنیب و یمل مؤ  موقع به گزارش و م

 کننده لیتمو یهانهاد و ترانسپورت وزارت به

 پالن استراتیژیک قیتطب یبرامیان نهادهای مرتبط  یهماهنگ زمیکانیم -6

 یکی یردولتیغ و یدولت ربطیذ ادارات با یهماهنگ نیترانسپورت و همچن وزارت یساختار درون ینهادها انیم یداخل یهماهنگ

 انیم کینزد یمســتلزم همکار ،یهماهنگ نیچن آوردن وجود به. دارد وزارت نیا کاســتراتیژی اهداف تحقق در یدیکل عناصــر از

 دارد.  یسکتور خصوص گرانیباز و یدولت ربطیذ یدهانها ترانسپورت، وزارت یهاو مقام نیمسئول

 : باشندیم لیذ شرح به خصوص نیا در لیدخ ۀعمد گرانیباز و ترانسپورت وزارت کاستراتیژی پالن یاجرا اب مرتبط ینهادها

 وزارت مقام دفتر .1-6

 کاستراتیژی پالن قیتطب روند تمام یهماهنگ 

 ـــتراتیژی پالن قیتطب روند شـــرفتیپ از گزارش یۀارا ـــورا مردم، نه،یکاب به کاس  جامعه و کننده لیتمو یادهانه ،یمل یش

 (ها)رسانه یمدن

 پالیسی و پالن استیر .2-6

 ک؛استراتیژی پالن قیتطب به مربوط یهاپروسه تمام در یکیتخن مؤثر یهماهنگ 

 ؛مربوطه یهااستیر قیطر از کاستراتیژی پالن قیتطب از نظارت 

 ؛کاستراتیژی پالن قیتطب در شرفتیپ یچگونگ از منظم یهاگزارش دیتول 

 وزارت کاستراتیژی پالن لیتعد به مربوط امور یهماهنگ. 

 وزارت یهاتینیمع دفاتر .3-6

 شان یهاتیو صالح تیمسئول ۀمربوط به حوز کاستراتیژیاز پالن  ییهابخخ قیتطب مورد در یده گزارش و یهماهنگ 

 ها استیر .4-6

 گرددیشان م یفویوظ تیو مسئول یکار ۀکه مربوط به حوز کاستراتیژیاز پالن  ییهابخخ قیتطب. 
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 یده مشوره و یده گزارش ،یهماهنگ ساختار -7

 نیا در. اســت شــده طرح یده گزارش و مشــوره چارچوب عنوان به ریز یهماهنگ ســاختار ک،اســتراتیژی پالن مؤثر قیتطب یبرا

 خواهند یتینقخ حما گرید یهاتهیکم اما. کرد خواهند فایا را یمرکز نقخ پالیســی و پالن اســتیر و وزارت مقام دفتر ســاختار،

ـــت ـــاختار نیا. داش ـــکل یده گزارش و یهماهنگ س  یرهبر به یکیتخن ۀتیکم و وزارت مقام یرهبر به نظارت یعال ۀتیکم از متش

 وزارت است.  یهاتینیمع به مربوط یکیتخن ۀتیکم و ریاست پالن و پالیسی

 نظارت یعال ۀتیکم .1-7

سی و هاتینیمع وزارت، مقام شامل تهیکم نیا ست پالن و پالی سئول که بوده ریا  گزارش روند و یهماهنگ ۀجانب همه و یکل تیم

 نیا دیدصــالح به مطابق و شــد خواهد تیهدا وزارت یرهبر مقام توســط تهیکم نیا. دارد را اســتراتیژی قیتطب به مربوط امور یده

ستیر. شود تهیکم نیا شامل تواندیم زین مرتبط یهاوزارت ریسا یهامقام ته،یکم سئول برنامه یهماهنگ و پالن ا  امور شبردیپ تیم

 :داشت خواهد را ریز یهانقخ یکل طور به تهیکم نیا. دارد را تهیکم نیا یکیتخن

 کاستراتیژی پالن قیتطب از نظارت -

 تیمؤثر خیافزا جهت الزم اتیهدا دادن و کاســـتراتیژی پالن قیتطب شـــرفتیپ به مربوط یهاگزارش یبررســـ و بحث -

 پالن قیتطب

 زمان یاقتضا و طیشرا به مطابق کاستراتیژی پالن در رییتغ و لیتعد هرگونه بیتصو -

 یکیتخن ۀتیکم .2-7

سط تهیکم نیا سی تو ست پالن و پالی شکل و شده یرهبر ریا ستیر از مت ستیر و هاا شدیم وزارت یعموم یهاا  به نظر اما. با

 است:  ریز بیبه ترت تهیکم نیمهم ا یهانقخ. شود تهیکم شامل ندنتوایم زین وزارت یها مقام ریسا ضرورت

 یکیتخن سطح در کاستراتیژی پالن قیتطب در یهماهنگ -

 کاستراتیژی پالن قیتطب موانع و هاچالخ یبررس و بحث -

 یعال ۀتیکم به آن ۀارائ و استراتیژی شرفتیپ به مربوط یهاگزارش بیتصو -

  یعال ۀتیبه کم کاستراتیژیدر پالن  یضرور لیو تعد راتییتغ شنهادیپ -
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 وزارت یهاتینیمع دفاتر یکیتخن ۀتیکم .3-7

شکل و وزارت نانیمع نظر ریز تهیکم نیا ستیر از مت ستیر و هاا  شود،یم یبند طبقه تینیمع هر ۀمجموع ریز که یعموم یهاا

شک  به مربوط امور بیتعق آن تیوظا که بود خواهد کننده هماهنگ کی یدارا تینیمع سطح در یکیتخن ۀتیکم هر. گرددیم لیت

 در تواندیم ریاست پالن و پالیسی. است کاستراتیژی پالن قیتطب به مربوط یهاگزارش یۀته و جلسات یبرگزار ک،استراتیژی پالن

 :است ریز بیترت به ها تهیکم نیا تیوظا. دینما اشتراک ها تهیکم نیا جلسات

 تعلق آن به یفویوظ یهاتیکه از لحاظ صــالح کاســتراتیژیاز پالن  ییهابخخ قیتطب به مربوط یها تیفعال یهماهنگ -

  رد؛یگیم

 ؛پالن قیتطب موانع و هاچالخ یبررس -

 شده؛ انجام یها شرفتیپ یبررس و کاستراتیژی پالن قیتطب یچگونگ از یا دوره گزارش بیترت -

 ؛یعموم گزارش در دیتوح جهت برنامه یهماهنگ و پالن استیر به مذکور گزارش ۀارائ -

  ؛تینیمع مقام بیتصو از بعد کاستراتیژی پالن رییتغ و لیتعد شنهادیپ -

 یده گزارش زمیکانیم -8

 کاســتراتیژیپالن  قیدر تطب شــرفتیاجراات انجام شــده و پ یترانســپورت گزارش شــخ ماهه و ســاالنه در مورد چگونگ وزارت

 وزارت مقام بیتصــو به دیبا و شــده داده انکشــاف پالنپالن و  اســتیگزارش توســط ر نیا قالبخواهد داد. چارچوب و  بیترت

 :شد خواهد ارائه ریز ینهادها به مذکور یها گزارش. برسد

 مردم -

 (نهی)کاب حکومت -

 هیمال وزارت -

 یمل یشورا -

 هارسانه شمول به یمدن ۀجامع و کننده لیتمو ینهادها -

سئول سی ۀعهد بر ها گزارش نیا یۀته و یهماهنگ تیم ست پالن و پالی ش ریا گونه خواهد  نیبد یگزارش ده ۀویخواهد بود. اما 

ستیبود که هر ر ستیتوسط ر زیگزارش ها ن نیشان گزارش خواهند داد. فارمت ا ۀمربوط یها تینیوزارت به مع یو بخخ ها ا  ا

نموده و  یمذکور جمع آور یهاشها، گزارتینیمعو  یکیتخن یهاهتیکم گان. هماهنگ کنندشــودیداده م بیترت پالیســیپالن و 
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 نانیمع بیها مورد بحث قرار گرفته و بعد از تصوتینیمع یکیتخن ۀتیخواهند نمود. گزارش مذکور در سطح کم هیگزارش واحد ته

ستیبه ر سود یشده و بر مبنا یها جمع آورتینیمع ی. گزارش هاگرددیپالن ارائه م ا ستراتیژیپالن  شرفتیگزارش پ ۀآن م  کا

آن توسط مقام وزارت،  بیو تصو ی. بعد از بررسگرددینظارت ارائه م یعال ۀتیگزارش مذکور به کم ،ی. در قدم بعدشودیم بیترت

 . نشر خواهند شدمذکور  یهاگزارش

 یمشورت یهاپروسه -9

 مقام دفتر اسـتیر و ریاسـت پالن و پالیسـی عامه، ارتباط تیآمر خارجه، ارتباط و نیقوان اسـتیر قیطر از یمشـورت یهاپروسـه

 :شد خواهد هماهنگ و میتنظ ریز بیترت به هاپروسه نیا. شودیم میتنظ مختلت ینهادها با وزارت

 قیبا مردم از طر مشوره : 

  یدوره ا زگردیکنفرانس و م یبرگزار ،یده یآگاه یهانیکمپا -

 یمطبوعات کنفرانس -

 وزارت تیوبسا قیطر از اطالعات نشر -

 یضـــرور موارد در. شـــد خواهد انجام هاتینیمع و وزارت مقام قیطر از ربطیذ ادارات ای یحکومت ینهادها با مشـــوره، 

 . ردیمورد بحث قرار گ زین یاقتصاد یعال یو شورا نهیجلسات کاب یعنیدر سطوح باالتر،  ندنتوایم مذکور موضوعات

 شودیم برده خیپ به یساز بودجه یروندها قیطر از هیمال وزارت با مشوره ۀپروس . 

 آن انجام خواهد شد.  ۀمربوط یهاتهیکم قیطر از یمل یشورا با مشوره 

 قیطر از کننده لیتمو ینهادها با مشوره: 

 کننده لیتمو ینهادها با هیمال وزارت جلسات -

 ربنایکننده در بخخ ز لیتمو ینهادها ۀرندیجلسات در برگ نیجلسات با دونرها توسط وزارت ترانسپورت. ا یبرگزار -

 از جمله ترانسپورت خواهد بود. 

 قیطر از ها رسانه و یمدن ۀجامع با مشوره: 

ص یبرگزار - صو سکتور خ سات،  س سات منظم با مؤ صاد و  یجل سکتور فعال در بخخ اقت سپورت،  فعال در بخخ تران

 تجارت انجام خواهد شد. 
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 مقدمه

شفافیت ستای  ست تا سازی از اجرای امور اداری و پالننظارت و ارزیابی امر انکارناپذیر در را ضروری ا ست. لذا  های کاری ا

ستراتیژیپالن  قیبا تطب زمانهم شمند و  یابیانجام ارز رای. زردیصورت گ یابینظارت و ارز نیز پالن قیتطب روند از ک،ا و نظارت رو

ــاخج به مطابق تاداد وزارت قرار خواهد  یو رهبر یکیتخن یهاتهیکم اریاخت در را الزم یهاداده ، معلومات ویاریمع  نییتع یهاش

ـــده، موفق ـــنجخ نموده و راهکارها تیش ـــه را س . از آنجا که روند نظارت و دیآن ارائه نما یهاچالخ رفع جهترا الزم  یپروس

سپورت انکشاف کاف یابیارز ستراتیژیپالن  قیو نظارت از روند تطب یابیاست، ارز افتهین یدر وزارت تران  تیبه انکشاف و تقو ک،ا

ــاختارکندیم کمک زین یابیارز و نظارت امر ــت ،ی. از لحاظ س ــئول یابینظارت و ارز ریاس پالن  قیدارد تا روند تطب تیوزارت مس

 یهاشاخج نییتع ،یده گزارش یهاچارچوبدر طرح  تواندیم ریاست پالن و پالیسی. اما دینما یابیرا نظارت و ارز کاستراتیژی

 . دینما یکیتخن یهمکار یابیو ارز نظارت ریاستارقام با  یجمع آور یهاقالبو طرح  یابیارز

ست اینکه نظارت و ارزیابی یک امر دوسویه است و نیازمند مساعدت جانب های مقابل و نهادهایی از جانب دیگر، آنچه مسلم ا

سو، های زیرمجموعه و مجاری تحت نظارت، از یکپذیرش این مسأله از سوی ادارهگیرد. رت و ارزیابی قرار میاست که مورد نظا

نظارتی را تقویت نموده کند و از جانب دیگر، فرهنگ ایجاد میی شفافیت کاری را امر نظارت و ارزیابی را تسهیل بخشیده و زمینه

 خواهد کرد.به تسریع و تأثیرگزاری روند کاری کمک و 
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 ضعف قاطن و یفعل تیوضع :چارچوب نظارت -1

دهی و در گونه که پیخ از این اشـاره شـد، اهمیت نظارت و ارزیابی بخشـی از اعمال مدیریتی اسـت. برنامه ریزی، سـازمانهمان

ــه عنصــرنهایت نظارت از  ــی مدیریت برنامه اجرای امور، س ــاس ــمار میاس روند. به این ترتیب،کارآیی و اثربخشــی در نظام ها به ش

ست. چرا که  سزایی برخوردار ا شناخت  ازین وارهها همنهادسازمانی از تأثیر به  ست اندرکاربه  در حال انجام  یهاروندو  عوامل د

ــا  آن وضــع ــتند تا براس ــانیهس ــرما ،یت منابع انس ــند و به ا هیس ارائه  ایو  دیتول تیفیبر ک بیترت نیو اطالعات خود را بهبود بخش

 .ندینما جادیو بتوانند در روند حرکت خود تحوالت مثبت ا ندیافزایخدمات خود ب

سفانه که  سیاری از موارد کاری و اداری  در یابیو ارز نظارتاما متأ سپورت وزارتب خوبی اعمال نگردیده و این امر مهم  به تران

و  یســیدر پال و کاســتی ضــعت نیز، آن لیاز دال یکیمانده اســت.  یباق افتهیانکشــاف ن در روند کاری این وزارت تا اندازۀ زیادی

ــت بوده یگذارپالن ــت جادیبا ا تا رودیم انتظار اما. اس ــود.  تیتقو زیمربوطه ن یروندها ،یابینظارت و ارز ریاس  تیتقو کهچرا ش

و  یاتیامر ح ،وزارت یو حصول اهداف انکشاف کاستراتیژیپالن  قیدر تطب تیجهت موفق یابیها و عملکرد نظارت و ارز زمیکانیم

از جمله طرح و انجام  ،یکیتخن یســاز تیبه ظرف یبه صــورت فور ارزیابی و نظارت دیجد ریاســتلحاظ،  نیاســت. بد یضــرور

شناس یسرو  هاپروژه و هابرنامه تیمؤثر تا داشت خواهد ضرورت یریگگزارش و سیتابید جادیا ،یآمار یهالیتحل ،یها، روش 

ستدهد.  خیافزا را ستیر ۀساالن یها پالن تا شود قادر دیبا یابیارز و نظارت ریا ست هاا  جیو نتا دینما یابینظارت و ارز یرا به در

ـــپورت وزارت  یرهبر اریآن را در اخت  یهامیتصـــم ها،چالخ و خالها رفع جهت ،یبعد یهایریگمیتصـــم در تا دهد قرارترانس

ــب اتخاذ  ــود قادر دیبا مذکور واحد ن،یا بر عالوه. دگردمناس ــاف یهاپروژه قیتطب روند از تا ش ــت، نظارت یانکش ــفاف درس  و ش

س ینموده و مبتن دایو نظارت را پ یابیارز یهاشاخج نییتع توان دیبا واحد نیا. دینما نانهیبواقع شنا سا   یبر روش  سب، بر ا منا

بر  یقرار گرفته و مبتن یوزارت مورد بحث و بررســ یگزارش در ســطح رهبر نیا .دینما هیگزارش ته ،شــواهد و هادادهمعلومات و 

 الزم ارائه گردد.  اتیو هدا هاهیتوص ،آن

ــاح از یکی ــاف یهاپالن بیضــرورت دارد، طرح و ترت یابیبه نظارت و ارز یکه به صــورت جد یکار اتس  مصــرف و یانکش

شاف ۀبودج ست یانک صرف خیافزا و هاپروژه طرح در تواندیم یابینظارت و ارز .ا شاف ۀبودج م سته یدیکل نقخ یانک  فایا و برج

 یبرا یزمیکانیو م یجد ۀ. اگر ارادردیآن مورد استفاده قرار گ جیمهم است که نتا یزمان یابینظارت و ارز ۀپروس ت،ی. در نهادینما

ــتفاده از نتا ــته وجود یابیارز و ینظارت یهاو گزارش جیاس ــد نداش ــه یبهبود بر یریتأث مذکور یهاگزارش ،باش و  گرید یهاپروس
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شت ا تیشفاف نیتأم شت. با در نظردا س نینخواهد دا ست تا  سجم و منظم در وزارت طرح  یابینظارت و ارز ستمینکات، الزم ا من

 . ردیقرار گ قیشده و مورد تطب

 کاستراتیژیپالن  قیاز تطب نظارت -2

ـــت جد با ـــتیربودن  دیدر نظرداش ـــک لیتکم ،یابیارز و نظارت اس ـــاز تیآن به ظرف ازین و لیتش پالن  قینظارت از تطب ،یس

 محدود خواهد شد:  ریوزارت به موارد ز کاستراتیژی

 ؛شده نییتع یهاشاخج بر یمبتن هادادهو  معلومات لیو تحل یآور جمع 

 ؛وزارت یراهبرد ضرورت و هانظر به اقتضاء پروژه ،یابیارز یهاشاخج نییتع 

 ؛هااستیر ۀساالن عمل ۀبرنام بر یمبتن کاستراتیژی پالن قیتطب از نظارت 

 طرحشده در  تیتعر یهامطابق به شاخج ،یانکشاف یهاپروژه از نظارت( های تفصیلیProposal؛) 

 ؛وزارت در یابیارز و نظارت واحد و منظم ستمیس انکشاف 

 ؛کاستراتیژی پالن قیتطب مورد در ارقام یآور جمع و هایسرو انجام جهت یاریمع یهاچارچوب انکشاف 

 ؛شده یآور جمع یهاو داده ، معلوماتشواهد بر یمبتن یده گزارش و لیتحل 

 یانکشاف ۀبودج مصرف و یانکشاف یهاپروژه بیترت و طرح از نظارت. 

 یهاشرفتیپ مورد در استیر هر ۀساالن و ماهه شخ یهاگزارش قیطر از کاستراتیژی پالن قیتطب از نظارت فوق، موارد بر عالوه

 داشــت دنخواه وجود یکاف ارقام و هادادهمعلومات و  ها،گزارش نیا در. اســت ریپذ امکان زین پالن قیتطب مورد در آمده دســت به

 . دکر یریگ جهینت کاستراتیژیپالن  قیتطب ینموده و از چگونگ سهیشده مقا نییتع یهاشاخج با را آنها توانیم که

 کاستراتیژی پالن قیتطب یابیارز و نظارت یبرا یکل یهاشاخص -3

ـــتراتیژی پالن قیتطب از یابیارز و نظارت یبرا ـــاخج ک،اس ـــده طرح ریز یکل یهاش پالن،  قیبر آن از روند تطب یتا مبتن ندا ش

صرف بودجه، طرح و انکشاف پروژه سط آن لیتمو و دیجد یهام  را آن جینتا و نموده یابیارز و نظارت کننده لیتمو ینهادها تو

 و شده طرح یهاپالن رییتغ و لیتعد ها،چالخ و خالها رفع جهت هاحلراه و هاهیتوص ۀارائ ها، برنامه و ها پروسه یبهبود منظور به

 باشند: ذیل می بیبه ترت هاشاخج نیا. نمود استفاده دیجد یانکشاف یها پالن طرح
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 های کلی نظارت و ارزیابیشاخص: 4جدول

 مال ظات مربوطهنهادهای  نهاد/ عنوان شاخص نظارتی شماره

  ریاست اداری، مالی وزارت ترانسپورت یانکشاف ۀبودج خیافزا 1

  وزارت ترانسپورت/بودجه ساالنه یانکشاف ۀبودج مصرف خیافزا یدرصدتعیین  2

  ریاست ترافیک وزارت داخله یکیحوادث و تلفات تراف گزارش تعداد 3

  وزارت ترانسپورت کشور بنادر و اتیوال در شده اعمار یهانالیترممیزان  4

  وزارت ترانسپورت شده اعمار یهارپارکیت شمار 5

  ترانسپورت و شاروالیوزارت  شده اعمار یهاگاهتوقت تعداد 6

  وزارت ترانسپورت کشور یهاشاهراه در فعال و شده اعمار یهاورکشا  تعداد 7

  ریاست ملی بس بس یمل یتصد در فعال یهابس یمل شمار 8

  وزارت ترانسپورت/ریاست ملی بس دیجد یهابس یمل دیخر تعداد 9

  نهادهای عرضه کننده خدمات ترانسپورت شهری یترانسپورت یهاشرکت به شده داده اختصاص یرهایمس و هاستگاهیا تعداد 10

  ریاست ملی بس بس یمل یتصد در راننده زنان زانیم 11

  وزارت ترانسپورت و شاروالی یترانسپورت دیعوا خیافزا یدرصد 12

  وزارت ترانسپورت/ریاست پالیسی و پالن شده داده انکشاف یهایسیپال شمار 13

  وزارت ترانسپورت ینیزم ترانسپورت توتیانست سیتأس 14

  های تجارتهای ترانسپورت، مالیه و اتاقوزارت کنندیم استفاده ریت ستمیس از که یترانسپورت یها شرکت شمار 15

  های مالیه و ترانسپورتوزارت دونرها توسط شده لیتمو یهاپروژه تعداد 16

  وزارت ترانسپورت دهید آموزش و متخصج یکیتخن رانینیانج شمار 17

  وزارت ترانسپورت و ریاست ترافیک یترانسپورت طیوسا ثبت یمرکز سیتابید 18

  وزارت ترانسپورت بس یمل یتصد یحقوق تیشخص یبازنگر امکان ۀمطالع 19

  ریاست تصدی ملی بس بس یمل یتصد لیتشک اصالح 20

  ریاست تصدی ملی  بس یمل یتصد یبرا شده یداریخر زاتیتجه زانیم 21
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 های کلی نظارت و ارزیابیشاخص

 مال ظات مربوطهنهادهای  نهاد/ عنوان شاخص نظارتی شماره

  ریاست تصدی ملی بس یتیامن یهاکمره و ا  یپ یج به مجهز یهابس یمل شمار 22

  های مالیه و ترانسپورتوزارت دونرها با شده برگزار یورتجلسات مش آمار 23
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 یابیارز و نظارت روند تیتقو -4

ـــ از ـــک یابیواحد نظارت و ارز سیآنجا که تأس ـــافه به تازگیوزارت  لیدر تش ـــده اض ـــت، ش  وزارت یها تیاولو از یکی اس

انجام خواهد  ریملحوظ، اقدمات ز نیخواهد بود. بد کاستراتیژیپالن  قیتطب انیدر جر یابینظارت و ارز ۀپروس تیتقو ترانسپورت،

 شد: 

 ؛یابیارز و نظارت واحد تیظرف تیتقو 

 ؛یتجرب شواهد بر یمبتن و "جینتا یبرانظارت " قیتطب و یمعرف  

 ؛بودجه مصرف از یابیارز و نظارت یسیپال یمعرف 

 ـــاز متمرکز ـــ یس  نیا در یهماهنگ بهبود و وزارت یابیارز و نظارت واحد چارچوب در یده گزارش و نظارت ۀپروس

 ؛عرصه

 ؛یده گزارش و نظارت یبرا یمرکز سیتابید جادیا 

 ؛وزارت یهااستیر و واحدها یده گزارش یهاپروسه تیتقو 

 ؛کاستراتیژی پالن قیتطب ۀپروس از یابیارز و نظارت هدف با مختلت یهابخخ در مستقل و جداگانه یهایسرو انجام 

 یدونرها با یهماهنگ و بودجه مصــرف ،یســاز بودجه روند یابیارز جهت مشــخج طرزالعمل ای چارچوب انکشــاف 

 .یالمللنیب

 مدرن و مؤثر نظارت -5
ـــورت گرفته و این دو مفهوم در کنار هم معنا پیدا می ـــیابی ص ـــت اینکه نظارت به منظور ارزش ـــلم اس کنند. نظارت و آنچه مس

ـــیابی اما بدون  ـــجم و قوام  جادیاارزش ـــت.  یچندان یبازده افته،ینظام منس یت زیرا نظارت به منظور بهبود و ارتقاء کیفنخواهد داش

ستراتیژیاجرای  صورت میو طرح ا شدن آنها اهداف هایی  ستراتیژیگیرد که عملی  ساخت. به ا همین دلیل ک را محقق خواهد 

 .ستندین یقاعده مستثن نیاز ا های ترانسپورتی نیزاست که امر نظارت نیز باید توسط متخصصان تجربه یافته انجام شود. امور و برنامه

تحت کنترل و های نوین، عملکرد نهادهای تحت پوشخ ستفاده از ابزارها و روشمد نظر است تا به ا ،حاضر استراتیژیبراسا  

ــویق و تنبیه و در برخی موارد نیز مؤاخذه عوامل دخیل با روش ــب میارزیابی قرار گیرد. در این میان، تش تواند مؤثر واقع های مناس

به رشد و توسعه  یریگجهت ،نینو دگاهیدر د یول ،بود یشخص یهاتر براسا  قضاوتخیها بیابیارزنظارت و در گذشته شود. 
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 یبرا یمختلف یراهبردها ر،یاخ یها. در ســالشــودمی یترخیمشــاوره، توجه بهمزمان با نظارت به امر  و افتهی رییتغ یســنتاز حالت 

 .مؤثر استفاده شده است یابیانجام نظارت و ارز

سلیقۀ با نظر  ،شک دونب به  یبندیپا، بلکه افتیدست  یکارآمد نظارت ستمیس کیبه  توانینم افرادسنتی فرد محور و مبتنی بر 

صورت وظ تیتقو دیمقررات با یاجرا ست  شود. یتلق یتیریمدیعموم فهیشده و به  در نظارت مدرن، دیدگاه واحد نظارتی یا ریا

ـــول موجب برکناری نظارت باید موجب تقویت فعالیت های مثبت گردد. در نظارت مدرن، بیخ از آنکه تخطی از قوانین و اص

و  ادیز ییجابجا اها نیز الزاما به معنای جابجایی افراد نیست. زیرعوامل دست اندکار گردد، با تشویق و ترغیب همراه بوده و مؤاخذه

سئولین شودیسبب م سئولینم رمتعارفیغ سازمان جد نیقوان وبا فرهنگ  تا م شنا دیحاکم بر کارکرد  ست ن ییآ و  اورندیالزم بد

سته مرتکب قانون یدر موارد یحت سطوح قوانین و  شوند. یشکننادان به این دلیل، نظارت مدرن و مؤثر نیازمند انعطاف پذیری در 

شته باشند که  دیبا ینظارت یها ستمیسی است. در نهایت، عملکرد نظارت  ییهمه دستگاهها پاسخگو یاصل تیاز وظا یکیتوجه دا

 شده است. دییتأ یتیریمد نیدر نظرات نوامر  نیبه مردم است و ا میمستق



 

 
 

 

 

 

 

 

 پنجم فصل

  خطرات یابیارزگیری و نتیجه
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 یریگ جهینت -1

 م،یتنظ ،یترانســپورت مجهز یربناهایز انکشــاف. دارد ینیزم ترانســپورت ســکتور تیریمد و میتنظ در یاتیح تیمســئول ترانســپورت وزارت

 تیفیباک خدمات ارائه ،یخصــوصــ ســکتور یها تیفعال از نظارت ،یترانســپورت دیعوا یآور جمع ،یشــهر عامه ترانســپورت بهبود و تیریمد

 مصئون و تیفیک با ترانسپورت تا دارد تیمسئول وزارت نیا ،یکل طور به. است ترانسپورت وزارت مهم و کالن یها تیمسئول از یترانسپورت

ستان شهروندان ۀهم یبرا شتوانه قیطر نیا از تا دینما فراهم افغان شد یبرا را الزم یپ سترش و ر صاد یهاتیفعال گ ستان  یو اجتماع یاقت افغان

 بر زین ترانسپورت وزارت کاستراتیژی پالن. دارد منطقه یترانسپورت راه چهار به رانمودن افغانستان  لیتبد تیکند. سکتور ترانسپورت ظرف جادیا

ستوار مبنا نیهم سپورت زم بهبود و ییشکوفا به تواندیم شده طرح یها برنامه قیتطب و بوده ا ستان نقخ کل ینیسکتور تران  یو مرکز یدیافغان

ستراتیژی پالن نیا در شده طرح یها. برنامهدینما فایا سیس تیحما ازمندین ک،ا  یرهبر یجد ۀاراد و عام طور به.ا. ا یجمهور دولت یمال و یا

وزارت  تا ندکیم کمک فوق یهابرنامه قیاست. تطب ژهیبه شکل و ینیزم ترانسپورت سکتور بهبود و اصالحات جادیا یبرا ترانسپورت وزارت

و انکشاف سکتور  شرفتیپ ریساز مس یسینهاد پال کیداشته و به عنوان  ینیسکتور ترانسپورت زم یدر رهبر شتازیو پ یدیترانسپورت نقخ کل

 یهاورکشــا  جادیکشــور، ا یشــاهراه ها ریدر مســ یترانســپورت یربناهایکند. وزارت ترانســپورت به انکشــاف ز نییرا تع ینیترانســپورت زم

 نقخ یشـهر عامه ترانسـپورت تیریمد و میتنظ ن،یا بر عالوه. کرد خواهد اقدام یخصـوصـ سـکتور یهاتیفعال از نظارت و تیحما ،یکیتخن

 وزارت ترانسپورت قرار دارد.  یهاتیاولو جزء ملحوظ نیبد و دارد یترانسپورت خدمات به مردم یدسترس در یاساس

سپورت وزارت پالن، نیا قیتطب از تیحما یبرا صرف خیافزا ،یساز بودجه روند بهبود به متعهد تران  دونرها، با یهماهنگ تیتقو بودجه، م

ـــکتور همکار، ادارات ـــ س ـــه و بوده یمدن ۀجامع ،یخصـــوص  وزارت ن،یبرا عالوه. کرد خواهد تیتقو را نظارت و یده گزارش یهاپروس

ــپورت  مختلت یواحدها و هابخخ تیظرف تیتقو جهت، نیا از. ببرد باال خیپ از خیب را وزارت یتیریمد و یکیتخن تیظرف تا دارد ازین ترانس

 از بودجه مصــرف از یابیارز و نظارت بودجه، مصــرف ،یانکشــاف یهابودجه بیترت و طرح ،یگذار پالن ،یســاز یســیپال ۀعرصــ در وزارت

 وزارت ترانسپورت خواهد بود.  یهاتیاولو

ـــتلزم هماهنگ ،برنامه نیامؤثر  قیتطب ـــت تا از طر ربطیبا ادارات همکار و ذ یمس  الزم تیحما هابرنامه قیمتقابل از تطب یهمکار جلب قیاس

 گســترش کننده لیتمو ینهادها با را خود روابط دیبا ترانســپورت وزارت شــده، طرح یهابرنامه تمام قیتطب یبرا ن،یبرا عالوه. ردیبگ صــورت

 . دینما قیتطب زیرا ن گرید یانکشاف یهاپروژه ه،یمال وزارت به یشنهادیپ یانکشاف یهاپروژه از فراتر بتواند آنها، تیحما جلب قیطر از تا دهد

و  گیریســهم ،یو مشــارکت ســکتور خصــوصــ دارات همکارا یرا با هماهنگ کاســتراتیژیپالن  نیدارد تا ا یترانســپورت تعهد قو وزارت

روند خواهد  نیا تیموفقدر  یاســـاســـ تیاهم یســـاز تیو ظرف ازیمورد ن ی. جذب منابع مالدینما قیتطب یمدن ۀمؤثر دونرها و جامع یهماهنگ

 آن شــرفتیپ انیجر از وخواهد نمود  قیتطبواضــح،  یاتیعمل یمشــخج و برنامه یچارچوب زمان درپالن را  نیداشــت. وزارت ترانســپورت ا
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ستراتیژیپالن  لیتعد جهترا  ییمبنا ها گزارش نیا. کندیمختلت گزارش ارائه م یآن به نهادها شرفتیپ یو از چگونگ نظارت ساختن  کا و 

 خواهد داد. لیوزارت تشک نیا ۀندیپالن آ

 خطرات یبررس -2

ستراتیژی پالن قیتطب روند تیموفق سته کا ست متعدد یها مؤلفه و عوامل به واب  شده نییتب( چهارم)فصل  مربوطه فصل در آن کدام هر که ا

 . سازدیم مواجه چالخ با را کاستراتیژی پالن قیتطب روند دیترد یب شده ینیب خیپ یها زمیکانیم یناکام. است

 یمال منابع جذبعدم  .1-2

وزارت  تیکننده اســـت. عدم موفق لیتمو یو نهادها یمل ۀاز بودج یکاف یجذب منابع مال ،روند نیا تیموفق یبرا یدیکل یابزارها از یکی

 عیو اقدامات قاطع و وس هیمرتبط، وزارت مال ینهادها یمساع کیتشرچالخ،  نیعبور از ا یبراپروسه است.  نیا یبرا یامر، خطر اساس نیدر ا

 باشد، داشته بر در را منطقه یکشورها و افغانستان مشترکمنافع  بتواندکه  یمشترک منطقو یهاپروژه تیاست. تعر ازین یدولت یدر سطوح عال

 وزارت کاســتراتیژی پالن قالب در که ییهاپروژه هرگاه گر،ید یســو از. اســت یمال منابع جذب معضــل از عبور یبرا یاســاســ موارد از یکی

 یهابخخ مشارکت مشوق امر نیارا فراهم ساخته و  دیعوا خیو افزا ییدرآمدزا ینهیزم گردد، یعمل تیموفق با ،اند شده یطراح ترانسپورت

 خواهد بود.  گریاز جانب د ندهیآ یهادر سال یانکشاف ۀبودج جیجهت تخص هیوزارت مال یکننده بیترغ و سوکی از یخصوص

  یانسان یروین یسازتیظرفناکامی در  .2-2

 یهاعرصــه در متخصــج و جوان افراد جذب. اســت ترانســپورتدر وزارت  یاصــالحات ســاختار جادیو ا یســاز تیظرف ،یبعد ۀمرحل در

سئول ییواحدها جمله از وزارت یدیکل یواحدها تیظرف تیتقو مختلت، ضرور بیطرح و ترت تیکه م  یبودجه و مصرف آن را دارد، عامل 

شاف و تقو نیا تیموفق یبرا ست. اما عدم انک سه ا ستراتیژیپالن  قیتطب تواندیم شده ادی یهاوزارت در بخخ تیظرف تیپرو را با چالخ  کا

 یضرور یها زمیکانیم از یکی آن ۀموفقان قیتطب و کاستراتیژی پالن چارچوب در یانکشاف یها پروژه طرح ،یبعد قدم در. سازد مواجه یجد

صد و ها برنامه نیا شدن لیتبد در ست تیواقع به مقا ست یدرحال نیا. ا شته، سال چند در که ا سپورت وزارت گذ سته تران ست نتوان  ۀبودج ا

 هشد طرح آن الزم یبسترها و کارشناسانه ماتاالز نظرداشت در بدون یانکشاف یها پروژه اگر. برساند مصرف به مؤثر طور به را اش یانکشاف

 مواجه سازد.  ریرا با تأخ کاستراتیژیپالن  قیتطب تواندیم د،یایآن به وجود ن قیتطب ۀنیمؤثر جهت فراهم کردن زم یو هماهنگ

 حاضر درحال که یانسان یروین وموجود  لیپتانس از نکهیاست؛ اول ا ریامکان پذ وهیآنان با دو ش تیظرف یو ارتقا یانسان یروین یتوانمندساز

 یهابخخ در مستعد یروهاین که معنا نیا به. ردیگ صورت استفاده نهیبه و بهتر شکل به دهد،یم لیتشک را ترانسپورت وزارت پرسونل از یبخش

ـــده داده آموزش مربوطه ـــان بالقوه یهایتوانمند لیتبد و الزم یهامهارت افتیدر از پس و ش  به وادار را آنها ینحو به ت،یفعل حالت به ش

و رو به تقاعد،  یرمسلکیغ پرسونل یبه جا یمتخصج، جوان و مسلک یروهاین ینیگزینمود. جا دتریمف یهاتیفعال و ترخیب ییایپو و تحرک
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ـــر دولت یامور ادار میدر تنظ یارتباط یهاکردن مهارت زهیمدرن ـــر گریراهکار د یکیالکترون یدارو تحقق عناص بودجه  عیجهت بهبود و تس

 است.  یانکشاف

آنها از لحاظ  یاجرا یمرتبط و بسترساز یالزم با نهادها یهایهماهنگ ازمندیترانسپورت، ن ۀدر حوز یانکشاف ۀکه مصرف بودج ستین یشک

 ... است. و  یاجتماع ،یتیامن

  یابینظارت و ارزعدم . 3-2

 یده گزارش ،هاپروژه قیتطب روند از مؤثر یابیارز عدمو  ینظارتمنظم  زمیکانیم نبودآنگونه که در فصل پنجم به صورت مفصل اشاره شد، 

ـــارکت یبرا آنان یزهیانگ و داده کاهخ را کننده لیتمو ینهادها یمال تیحماآنها،  یاجرا یچگونگ ازبه موقع   نیب از را هاپروژه نیا در مش

 مستثنا قاعده نیا از زین ترانسپورت بخخ و بوده مطرح یانکشاف یهاپروژه یتمام در یجد یهاچالخ از یکی عنوان به صه،ینق نی. ابرد خواهد

ها نموده شفاف پروژه یبه اجرا یخصوص داشته باشد، مساعدت بزرگ نیالزم را در ا ییکه تخصج و توانا ینظارت التیتشک جادیا لذا. ستین

سر ییاجرا دو رون  تیشفاف ،یمال کنندگان لیتمو و مربوطه یمجار به یدهگزارش و یابیارز و نظارت برآن،. افزون دیخواهد بخش عیآنها را ت

بخخ  یابیمســأله به بودجه  نیا د،یترد یخواهد ســاخت. ب ترخیب یانکشــاف یهاپروژه خصــوص در را ییپاســخگو و آورده انیم به را الزم

 خواهد داد.  خیحوزه افزا نیدر ا نهیهز جیتخص یرا برا یمال کنندگان لیتمو یزهیانگنموده و  یانیترانسپورت، کمک شا
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 مقدمه

سان ساختار فیزیکی و محیط محل زندگی ان سپورت یا حمل و نقل،  سازد. اما در ها را ایجاد نموده و پیوند آنان را با یکدیگر برقرار میتران

 آید. های متنوع، یک امر مهم به حساب میساختار اجتماعی، اقشار مختلفی حضور دارند که سازگاری ساختار فیزیکی شهر با این طیت

ــهری و بیرون برای اینک ــالمی را رقم زد، باید حمل و نقل ش ــایخ اجتماعی و آرامخ عمومی را در جامعه القا نموده و ارتباط س ه بتوان آس

سانهای آن با روحیات، توانمندیشهری و زیرساخت شد. زیراها و امکانات فیزیکی ان شته با سب ب ها در انطباق کامل قرار دا  نیعدم انطباق منا

به عنوان مثال، . دیدر ابعاد مختلت خواهد گرد یمشکالت نباعث بوجود آمد ی ارتباطی آنان در فضای شهری و بیرون شهری،مسیرها جامعه و

ــل ــپورتی یو رفتارها ازهایجامعه، ن یزنان و مردان به عنوان ارکان اص ــ یمتفاوت ترانس ــته که ناش ــاختار ب یداش  یهانقخ ،یکیولوژیاز تفاوت س

های موجود جامعۀ ما بوده و که با این پدیده درگیر اند نیز بخشـــی از واقعیتمعلولیت و اشـــخاصـــید. نباشـــیاوت ممتف یو اقتصـــاد یاجتماع

شی از آلودگی شکالت نا ست و م ست. محیط زی سترش این پدیده افزوده ا شدید و گ های رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی از جمله جنگ، به ت

 د در ساخت و سازهای زیربنایی از جمله ترانسپورت، مورد غفلت قرار گیرد. زیست محیطی نیز مسألۀ دیگری است که نبای

سیتی در  سأله دسترسی معلولین، درنظر گرفتن عوامل جن سه فاکتور تأثیرگزار و کلی که همانا م ستراتژیک حاضر  به همین دلیل، در پالن ا

سپورتی و در نظر گرفتن حفظ محیها و بهرمندیفعالیت شده و در مراحل مختلت عملی ها از خدمات تران سته  ست، به خوبی  برج ست ا ط زی

 خواهند شد. 
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 ترانسپورت و محیط زیست  -1

سیب ست و جلوگیری از هرگونه آ سپورتی و حفاظت از محیط زی ضه خدمات تران صلی در عر سانی به محیط یکی از مباحث جدی و ا ر

 باشد. همچنین استفاده از وسایط ترانسپورتی در هردو حوزه شهری و بیرون شهری می

. اما استفاده از رودعامه به شمار می وزارت فوایداصلی وظایت  ازاین مسأله در ساخت و سازهای زیربنایی نیز دارای اهمیت ویژه است که 

شهر و افزایخ میزان آن از یک سپورتی در  سایط تران سوختو های آالینده از جانب دیگر و نبود نظارت و تطبیق قانون باالی رانندگان و سو، 

دیدهای جدی را برای حیات جمعی و زندگی نسل آینده های زیست محیطی را تشدید بخشیده و تهشهروندان از جانب سوم، بحران آلودگی

 خلق کرده است. 

شده و در برنامه ستراتیژیک حاضر، تمام این موارد مد نظر گرفته  حفظ محیط زیست و جلوگیری از  ،های عملیاتی )اکشن پالن(در پالن ا

صلی و جدی خواهد بود. در برنامهآلودگی و تخریب آن یکی از اولویت شد تاهای تهای ا سعی برآن خواهد  از اثرات  طبیقی پالن متذکره، 

 گردد. پیشگیری  شهری و بیرون شهریای بر منظر محیط، سروصدا، کیفیت هوا و محیط زندگی منفی حمل و نقل جاده

ستراتیژیکدر کلیه برنامه ستهای اجرایی و عملیاتی این پالن ا ستای حفاظت از محیط زی سه محور عمده در را شده و در مد نظر  ،  گرفته 

 محور توجه نهادهای اجرایی قرار خواهند گرفت: 

 .  جلوگیری از آلودگی هوا و ممانعت از وسایط آالینده هوا؛ 1-1

 . کاهخ رفت و آمدهای غیرضروری و محدودیت استفاده از وسایط شخصی با گسترش خدمات ترانسپورت عامه؛2-1

 های آالینده انسانی و ماشینی. لیت. تنظیم ترانسپورت شهری و جلوگیری از فعا3-1

های ترانسپورتی است و این امر نیز پیامدهای های انکشافی، وابسته به گسترش و توسعه شبکهآنچه مسلم است اینکه اجرای هرگونه سیاست

س ستفاده کنندگان این دو و  سایط نقلیه، جاده، ا شت. و ست محیطی متفاوت را از منابع مختلت در پی خواهد دا ستزی شییا های ها و خط و م

ست و حفاظت از آن تأثیرگزار اند.  صوص محیط زی سپورتی از جمله عواملی اند که در خ شامل مواردی تران سپورتی به دلیل اینکه  شبکه تران

شاهراه صلی و فرعی، جادهها، راهچون؛  شهری میهای ا شهری بیرون  ست وارد شوند، بیخهای درون  سیب را به محیط زی کند که میترین آ

 حفاظت از محیط زیست و توسعۀ ترانسپورتی در نفس خود به نوعی از تعارض منجر شده است. 

به همین دلیل است که پرسخ از چگونگی توسعه پایدار و مسأله محیط زیست به یک سوال جدی مبدل شده است. اینکه چگونه بتوان به 

ترین تعریت توســعه پایدار، رایجتوســعه پایدار دســت یافت تا در آن محیط زیســت نیز حفظ شــده باشــد، بحث جدی در توســعه پایدار اســت. 

ای که ارائه کرده است. این کمیسیون، توسعه پایدار را به صورت توسعه (WCED) زیست و توسعهجهانی محیطتعریفی است که کمیسیون 
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کند، تعریت کرده است. بر مبنای این تعریت، های آتی در تأمین نیازهای فرد، تأمین میزدن به توانایی نسلاحتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه

 .ها را تأمین کندها و در درون نسلیداری دست یابد، باید عدالت بین نسلای به پاپیخ از اینکه هر جامعه

چون صدور  ییهایو آلودگ گذاردیم یبرجا یعیطب طیرا بر مح یاثرات جد یترانسپورت یهارساختیز نکهیو با عطت توجه به ا نیبنابرا

ای عملیاتی استراتیژیک نیز انکشاف اجتماعی و اقتصادی به گونههای تطبیقی این سند در پالن ،گرددیو مواد معلق را موجب م یسم یگازها

شد که کم سلخواهد  ست محیطی را بر ن سیب زی شافترین آ سپورت پایدار های آینده تحمیل نماید. از جانب دیگر، انک باید با  مبتنی بر تران

ستاندارد زندگی مردم را فراهم کند و در عین حال مانع از وارد آمدن خسارت جبران ناپذیر تأکید خاص بر رفاه افراد فقیر باشد و امکان بهبود ا

 .بر آیندگان باشد

 ترانسپورت و مشارکت زنان  -2

شار مختلت ابرنامه ستراتیژیک نیازمند تمرکز بر نیازهای اق شار و طیتریزی و تهیه پالن ا سته ست تا مبادا اق صورت ناخوا های متفاوت به 

صمیم شارکت کامل آنان و در تحت تأثیر ت سازی برای زنان، م صت  ستراتیژیک کنونی، فر شدۀ مبتنی بر آن قرار نگیرند. در پالن ا های اتخاذ 

ن تطبیقی این سند، راهکارهای مشارکتی کامل وسازها به صورت کامل مد نظر گرفته خواهد شد. در پالنظر گرفتن شرایط جنسیتی در ساخت

شد. این پالن صورت جامع آن اجرایی خواهد  شهروندان امکان می ،زنان به  ست دهد تابه تمامی  سیا ستقیم ایفا ها و پروژهدر تدوین  ها نقخ م

 به جامعه در که دآســیب پذیر و زنانی انپالن، مشــارکت کامل اقشــار هدف اصــلی این . کنند، نه اینکه فقط در انتخاب آنها نقخ داشــته باشــند

 . اندشده رانده حاشیه

های مختلت ترانسپورتی از جمله رانندگی وسایط درون شهری، به تنوع عوامل ها و پروژهحضور همه جانبۀ زنان در بخخبدیهی است که 

، سیستم ترانسپورتی مناسب همچنینکمک خواهد کرد. انسانی افزوده و  ضمن اشتغال آنان به انکشاف نیروی انسانی به صورت متوازن آن نیز 

سپورتدرآمد، به وسایل زنان، به ویژه در مناطق کمزیرا را برای زنان افزایخ دهد.  شغلیهای فرصت شتری دارند. در  تران ستگی بی عمومی واب

گیرند، زنان باید مســافت مناطق قرار می عمومی به جای قرار گرفتن در داخل مناطق مســکونی در حاشــیه این ترانســپورتمواردی که ســیســتم 

سیدن به این نقاط با پای پیاده طی کنند ست  طوالنی را برای ر ضعیت ممکن ا سیبامنیت اجتماعی را کاهخ داده و و این و سبت به آ پذیری ن

 جرم را افزایخ دهد. 

های ترانسپورتی مشارکت داشته و عملیاتی پروژه گیریدر این زمینه، طرحی روی دست گرفته خواهد شد تا زنان در تمامی مراحل تصمیم

بر مبنای این طرح، میزان طی مســیر زنان به صــورت پیاده کاهخ یافته و مســایل امنیتی به منظور کاهخ عوامل جرمی در نقاط مختلت  .باشــند

 مسیر ترانسپورتی به خوبی لحاظ گردیده است. 
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صوص المللی، های موفق بیندر نهایت اینکه، تجربه سپورتی، بخ سیتی )جندر( را در پالن گذاری امور تران سازی نگاه جن سته  اهمیت برج

های عملی دهد. در این ســـند اســـتراتیژیک نیز این موضـــوع یک بخخ کلیدی خواهد بود که در برنامهترانســـپورت عامۀ شـــهری نشـــان می

(Action plan .این سند استراتیژیک در محراق توجه قرار خواهند گرفت ) 

 

 ترانسپورت و دسترسی  -3

سایل حمل ونقل به گونهیکی از جنبه صالح محیط و تدارک و صئون، ا سپورت م شخاص دارای معلولیت قادر های مهم تران ست که ا ای ا

ـــاختمان ـــهری و س ـــهری و بین ش ـــند تا به راحتی، آزادانه و بدون خطر از محیط پیرامون خود، اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط ش  هایباش

های عملیاتی پالن اســتراتیژیک حاضــر، تدابیری اتخاذ خواهد شــد تا اشــخاص دارای معلولیت بتوانند از ترانســپورتی اســتفاده نمایند. در برنامه

این مســأله به اشــکال ذیل محقق شــده و عملی  .مند شــوندتســهیالت محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصــادی با حفظ اســتقالل فردی الزم بهره

 شد: خواهند 

 ترانسپورت قابل دسترس .3-1

کند. این ترانسپورت، کندکه اشخاص دارای معلولیت بتوانند استقالل خود را در آن تجربه میترانسپورت قابل دستر  مفهومی را افاده می

توجه به  .جامعه استها و حتی آگاهی عمومی دربرگیرنده ارتباطات، حمل و نقل، فضای کار، فضای تحصیل، مسیرهای رفت و آمد، ساختمان

در جامعه  امکان حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت هایی جهتها و ضرورتهای قابل دستر  در اقدامات ترانسپورتی، از حداقلطراحی

 .تواند مورد استفاده افراد عادی جامعه هم قرار گیرداست که البته می

صت برای سپورت، تأمین فر ستر  کردن تران ستقل در های جامعه در جهت امکانهمه گروه هدف از قابل د پذیری حرکت و جابجایی م

از جانب دیگر، فضاها و امکانات ترانسپورتی باید  .شهری و بیرون شهری است عادالنه و محترمانه به وسایط ترانسپورتیسطح شهر و دسترسی 

 امکانات به آسانی میسر باشد.  برای تمامی اشخاص دارای معلولیت قابل دستر  بوده و استفاده آنان از این

 (Barrier free)  ذف موانع .3-2

فراهم گردد.  تیمعلول یاشخاص دارا یقابل دستر  برا طیاست که مح یآن به شکل کردیعنوان شد و رو ۱۹۶۰بدون مانع در دهه  طیمح

سب سپورتی به منا سایل تران سایط و اماکن کمک میحذف موانع از و شرایط فیزیکی سازی و ستفاده از آن برای افراد با  کند، به نحوی که ا

بس، متروبس و... قابل تطبیق بوده و با پذیر باشــد. این امر در مواردی چون ترانســپورت عمومی، ملیدشــوار یا اشــخاص دارای معلولیت امکان

ــپورتی به راحتی آگاهی عمومی نیز میآموزش و  ــایط ترانس ــتفاده معلولین از وس ــهیالت اخالقی و رفتاری را در جامعه خلق کرد تا اس توان تس

 تری صورت پذیرد. بیخ
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 گیرینتیجه

هدف نهایی از تطبیق پالن اسـتراتیژیک حاضـر این اسـت تا امکانات ترانسـپورتی مصـئون، قابل دسـتر  و فراگیر مهیا گردد که نتیجۀ آن 

شد. ضمن اینکه در این میکانیزم، مشارکت کامل تمامی اقشار، بخصوص ترین آسیب زیست محیطی را در پی داشته باتوسعه پایدار بوده و کم

سازی ترین استفاده ممکن، بدون نیاز به مناسبزنان مد نظر گرفته شده و عملی گردد. به این معنا که ایجاد محیط مناسب برای همه مردم با بیخ

نی این پالن مبتنی بر دیدگاهی است که تاکید بر تفاوت مردم ندارد باشد. طراحی همگایا طراحی خاص، هدف نهایی این پالن استراتیژیک می

کند تا رفاه عمومی را در یک سیستم قابل دستر  ترانسپورتی تجربه شود که به همه کمک میها در نظر گرفته میحلتری از راهو طیت وسیع

  کنند. 
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