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 مقدمه
 

ر گنستان مثل دیاوی مؤسسات میباشد. افغگتوانمندساز مؤثر، شفاف، و پاسخی مخابراتی و معلوماتی  قویترین ژتکنالو

ها برای بدست  را دنبال میکند.  این نوع کوشش  (ICT) یی مخابراتی و معلوماتژممالک جهان توجه خاص به بخش تکنالو

به خدمات عامه رول  ومات از بین بردن مشکالتلشرکت کردن عوام در تصمیم ګیری، باالبردن دسترسی به مع و وردنآ

ی  گو ګرسن پایدار ضروری که خالی از فقر  بسیار حیاتی  دارد که همه اینها در اینده برای پیشرفت اقتصاد  و انکشاف

 باشند. 

 

درین اواخر برای خود در نظر دارد تا به یک جای  رگم ،طوالنییری ها گدرها و  گتاریخ جن با است یافغانستان مملکت

اجناس، مفکورها،  مربوط بهکه  یک نقطه مرکزی اتصال رد، یگسیائي( بخود بآرد گارهچمتمدن ) در  هجامعمیز در آصلح 

 باشد. سترشگسیائی  و در حال آ خدمات، و مردم درین اقتصاد سریع

 

ی مخابراتی و ژتکنالوسترش  و رشد در بخش گسیا، منابعی طبعی، اقتصاد در حال آموقعیت افغانستان در قلب  )مرکزی( 

زین میکند. همزمان، حکومت افغانستان این را درک و یا گروشن جاه  ینده آمسیراین مملکت را به  (ICT)معلوماتی 

میشناسد که صلح، امنیت، و ثبات  را در صورت  بدست اوردن اعتماد مردم که حکومت توانائی خدمات عامه و 

جنسیت )مرد و زن(، وفرصتهای اقتصادی را تضمین کرده بتواند. حکومتداری درست، دفاع از حقوق بشمول برابری 

ژۍ ساختن یک اینده روشن میباشد. عالوه ازین مشؤره و یحکومتداری خوب، حاکمیت قانون، و حقوق بشر را اساس استرات

 مشغول بودن شهریان در پروسه انکشاف یک امر ضروری شناخته شده است،

 

قویترین  ای ایندهرفاز  ییک(e-Government) کترونیکی لا داریحکومت خاصا  (ICT)ی مخابراتی و معلوماتی ژتکنالو

، تقویه کردن عامهبرای تقویه  و پیش بردن بخش اصالحات و نوسازی عوام بطرف افزایش تهیه و خدمات  ای وسیله

 شهروندان میباشد. یریگحکومتداری درست، فعال کردن حقوق بشر، وتقویه کردن سهم 

 

ی مخابراتی و معلوماتی ژتکنالوجامع  وریآنوانکشاف و تطبیق (MCIT) ی معلوماتی ژمخابرات و تکنالووزارت 

(ICT)  الکترونیکی  داریژی حکومتیو استرات (e-GOV) در زمینه که ضرویات اقتصادی، اجتماعی  و انکشاف را اغاز

رد. این از  طرف دولت یگ بر میدر افغانستان  در دور بینائی را حمایه و پیش بردن اهداف انکشافی ملی  راحکومتدداری 

صین بین المللی توسعه یافته.  هدف این سند توسعه نمودن ظرفیت محلی در کت مشاورین و متخصارشمفغانستان با ا

 نکشاف ملیا  ا بر ضروریات مملکت همرا باکه بن (e-GOV)الکترونیکی  داریژی حکومتیاسترات برنامهافغانستان برای 

 .است ذاشتهگو اصالحات  اداره عامه اساس  اولیه

 

با شراکت کردن زیادتر  خطوط عمل کردژیکی و یستراتااهداف  افغانستان دوربینائي حکومت الکترونیکی، قسمتخاصأ در 

 اننفع که ذی (NGO )اف بین المللی، و آِن، جی، اُو صی، شرکاء انکشصوت، علمی، بخش خمسازمان از حکو  ۵۰از 

ممالک مختلف که  با  الکترونیکی داریژی حکومتیاستراتهای  برنامه ریزی تجارب از کلیدی بین خود موافقه نمودند که 

 .استفاده شود دارد افغانستان ربط 

 

از جمله ونیکی در افغانستان الکتر داریي حکومتژیتذاری استراگپالن: بخش دوم روند راپور بطوری ذیل ترتیب شده این

 (Ae.GSژی حکومتداری الکترونیکی افغانستان )یآسترات برای ورودروش متداول و مراحل عمده و 
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الکترونیکی افغانستان و  دارییان میکند که اصأل زیربنائی انکشاف حکومتژیکی بیوب و اصول استراتچسوم چار بخش

کلیدی  سهامداران/ذی نفعان بینژیک  که یالکترونکی افغانستان، اهداف استرات داریژی  حکومتیدوربینائ استراتر و گبیان

، تطبیق، و مکانیزم بشمول عوامل یژیراهبری شده  بیان  میکند. برعالوه به استرات کژییموافقه شده همراه با جهت سترات

 خطرات عمده ترجیح میدهد. از رامها و اجتنابگکلیدی موفقیت، ساختمان حکومتداری، تطبیق پرو

 

 . هارم بخش چیری گنتیجه  در اخر

 

 الکترونیکی افغانستان داریژیکی حکومتیذاری استراتگپالن -:۲
 

الکترونیکی افغانستان مطابق روشهای ذیل تشریح شده.  داریژکی حکومتیذاری ستراتنگدرین  قسمت عملکرد و تطبیق پال

 و قدمهاي بعدی در اصول روش کار در سه مرحله تشریح شده که عبارت اند از:   ،های کلیدی اصول ،با راهنمائی

الکترونیکی  در چوکات تقاضا،  داریالکترونیکی که در  تالش ماحول حکومت داریی و ارزیابی حکومتگماده آ -الف:

 رفیت، و توانائی ملی و بین المللی متمرکز است.ظ

 

الکترونیکی از ممالک مختلف مرتبط  داریژیکی حکومتیذاری استراتگدرسهای پالناز ن آاز مطالعات اساسی که در   -ب:

 موخته شود.آاست  به افغانستان 

 

 الکترونیکی افغنستان. داریژی حکومتیپیشبین و انکشاف کردن استرات  -ج:

 

الکترونیکی بشمول  همکاری، ارتباطات و  داریحکومت ژییذاری استراتگمراحل پالن ایت براهدایات عمومی و نظار

ی و معلوماتی و مرکزمنابع  الکترونیکی ژه ازطرف وزارت مخابرات تکنالوک سهامداراننفعان/مرکز/میز همکاری با 

 حکومتی عملی میشود.

 

نجانیده شده گزارش گ( را اطالع میکند درین e-Govژی حکومتداری الکترونیکی  )ییافته های کلیدی این مراحل که استرات

 و درین بخش به شرح ذیل مطرح شده است

 

 روش/روش کار -:۲.۱
 

اهداف و   ( در افغانستانe-Govالکترونکی ) داریژیکی حکومتیاستزات ریزی برنامهشناسی برای روش ی یا یتودولوژم

برای  های ه را تعریف میکند وابزارکه مراحل عمدمشخص ه ای از اصول کلیدي را که مجموع را توضیح می دهد  مرام

 ریزی استراتیژیکی را فراهم میکند.برنامه 

 

 مرام و اهداف
 

( در افغانستان  توجه مقامات و پالیسی سازان را بخود e-Govالکترونیکی ) داریژیکی برای حکومتیبرنامه ریزی استرات

 الکترونیکی را  داریژی حکومتیاین است که استرات از هدف شد. بانییپشتهای  بین المللی  سازمانتوسط جلب نموده و 
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 ژی حکومتداری الکترونیکی افغانستانیپیش نویس استرات

 

 بیق نمودنا ویا تطرفتن عوامل حیاتی که در اجرگوی و با در نظر گ ضروریات اصلی مملکت را جواب هکداده توسعه 

طه به بدر را ی الکترونیکیحکومتدار ژیکییذاری استراتگ از برنامه تاثیر داشته و  (e-Govالکترونیکی ) داریحکومت 

 موزیم.آ افغانستان درسها بی

 

و کرده های اساسی را بوجود میاورد که  یک وظیفه یا شغل است که فیصله ها یژیکریزی استراتبصورت عمومی برنامه 

یک سازمان و یا مملکت را منظم و رهبری میکند که چی میکند و چرا میکند. و به سوالها اساسی جواب میدهد: )الف( 

رفته شود: )ث( گکه باید مورد توجه  )ت( وضعیت فعلی و مشکالت :جودهموهویت سازمان و یا مملکت: )ب( ظرفیت 

 ونه منابع را باید اولیت بندی  و اختصاص داده شود.گدارد: )ج( چ یاز به پاسخمسائل حیاتی که ن

 

را  e-Govژیکی برای ی( پیشبیني و هدفهای استراتe-Governmentالکترونیکی ) داریبرنامه ریزي استراتیژی حکومت

الکترونیکی را  داریحکومتژیکي و اقدامات در حمایت از دستیابی این اهداف و دور بینایی های استرات تتشریح و جه

که انکشاف ملی و اداره  کند ها را تشریح یا مشخص یتوالکترونیکی مهم است که اول داریژی حکومتیستراتاتعیین میکند. 

 مورد  ذیل است. الکترونیکی داریتیژی حکومتاکند. ازجمله اهداف استر پشتبانیرا عامه 

 

تمام حکومت  در در هر سطح ونهگکه چبرای پیاده سازی ونقشه راه  الکترونیکی داریارئه جهت برای حکومت .1

 بدست بیاورد.

 .الکترونیکی داریکردن سازمانها برای پیاده کردن پروژه های حکومت گمصروف کردن و هماهن .2

ها برای تحویل نمودن مدیریت خدمات عمومی مؤثر، و  ها و بین سازمان تشویق کردن همکاری بین وزارت .3

 .تداریمحکو

 

 کلیدی هایاصول 
 

معموأل   اما اتخاذ کرده اند، الکترونیکی از خود حکومتداریژی ملی یبسیاری از کشورهای رو به انکشاف استرات

ین اعالوه بر . است ه یافتهطرف مشاورین بین المللی توسعز ا وهدایت شده ان گاهدا کنند توسط ها ژییتااین استر

ل یا کاپی کردن از کشورهای توسعه یافته بدون تاکید به اندازه عمدتا  به دنباژی ها یچنین استراتتمرکز در ایجاد 

 ژی و زمینه یا شرایط محلی.؟ یکافی بر مالکیت استرات

 

برای تدوین و اجرای  رت اساسیوعدم موجودیت مالکیت ملي که یک ضر اصلی ناکامی یا شکست یلالداز جمله 

است.  ذی نفعانر درساحه انکشاف مصروف ساختن گخوب است. مسله دیبه نتایج در جهت دستیابی  برنامه های 

 اجرای ژیکی ویتستراا های همچنان نظارت و ارزیابی کردن برنامه  در حال توسعه کشورهایبرنامه ریزی در  بنأ

باید که  ی استیجانت و سر تا سر کشور به مالکیت ملی توسعه اولویت به تمرکز فراوان بر ینیازمند ریزیبرنامه 

 ه بشری می انجامد.عه ظرفیت و توسعتوسبه اصولهای راهنمودی مالکیت ملی را انعکاس نماید که 

 

 برنامه راهنمودهای اصول ؤثر جز برنامه ریزی انکشاف ملي باالکترونیکی م داریحکومت یبنأ اصول کلیدی برا

 (.۱ها برای انکشاف طور ذیل است )

 

 .برنامه ها برای دستیابی به توسعه نتایجتدوین و اجرای اساسی در  – مالکیت .1
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 الکترونیکی افغانستان داریژی حکومتیپیش نویس استرات

 

د که نکلیدی  باید تشویق شو ذی نفعان/نسهامدارا – سهامدارانفعان/نذی رم ساختن گمصروف یا سر .2

 بدست اورد. کهانها پالن و موافقه نموده خودرا منظم سازد تا آن چیز را بدست اورد که  

رفتن در توسعه اهداف گبرای تأمین تاثیر مبتنی برشواهد و سهم  – تمرکزکردن به مؤثرساختن توسعه .3

 ملی.

 

 یی مخابراتی و معلوماتژ( در زمینه توسعه ملی، توسعه تکنالوe-Govالکترونیکي ) داریژیکی حکومتیبرنامه استرت

(ICT و اصالحات حکومتداری و معاصر ساختن انجام )( نشان داده شده.۱که درشکل اول ) داده شده 

 

 

 (eGovالکترونیکی )  داریبرنامه ریزی استراتژیکی  حکومت شرایط (۱شکل اول )

 

 

 ژییام های اصلی بسوی استراتگ ۲.۲ 
 

 ر است گالکترونیکی شامل سه مرحله یکي بعدی دی داریژیکی حکومتیپروسه برنامه ریزي استرات

 

، تقاضا، متن یا زمینه ملی و بین المللیکشف کردن  – (e-Govالکترونیکي ) داریي حکومتگماده آارزیابی  .1

 در افغانستان )ساحه کار سایبری( قابلیت، و توانایی ساختن محیط

 ر که به افغانستان ربط دارند.گژیکی ممالک دییذاری استراتگموختن از برنامه آ – تعیین معیار مطالعات .2

 

انکش

 اف ملی

نوسازی 

حکومتداری 

Governan

ce 

moderniza

tion 

ی ژتکنالو

مخابراتی و 

یمعلومات  

 ICT 

  

دارحکومت

 ی

الکترونیک

 e-Gov ی
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 ژی حکومت الکترونیکی افغانستانیپیش نویس استرات

 

 داریحکومت (Vision) یا دور بینایی توسعه و موافقه کردن بر پیشبینی  - ژییپیشبینی کردن و توسعه استرات .3

 .یدیلک سهامدارانطوط عمل با خنمودن  اقدام ها، و   ژییژیکی، استراتیالکترونیکی افغانستان،اهداف استرات

 

 ( e-Govالکترونیکي ) داریي حکومتگارزیابی اماد -:۲.۲.۱
 

 داریژی حکومتی( افغانستان معلومات اساسی را برای توسعه استراتe-Govالکترونیکي ) داریي حکومتگارزیابی اماد

 (.۴الکترونیکي ارائه که ضروریات پیش امدنی مردم افغانستان در محیط موجود مخاطب میکند)

 

داخلی و خارجی استفاده  ذی نفعانتا( که در ان از منابع مختلف به شمول  ی)د معلوماتجانبه برای جمع اوری  ارزیابي چند

انکشافی بین المللی مانند ملل متحد،  مؤسساتاز  عاتمطالسناد رسمی دولتی، راپورها، و شده انجام داده شده بود که درین ا

 شامل بود.  USAID( و  ITUنک جهانی، اتحادیه بین المللی مخابرات )اب

 .و موسسات دولتی حکومت کلیدی ها نهاخ توزاربیست چهار 

 

(، NGOsهای غیردولتی ) ان خارجی بشمول سازمانسهامدارافغانستان در تحقیقات داخلی و بین المللی همرا با بیست پنج 

ی مخابراتی و معلوماتی ژتکنالو داری کار میکند، تهیه کننده ګان خدماتتموسسات بین المللی که برای توسعه و حکوم

(ITC) رفتند.گبه سطح ملي حصه  سرویدر افغانستان در  ها، و  نماینده ها  جامعه اهداکننده ها، پوهنتون نکا، ب 

 

  ارتقادر باره فعالیتهای از فعالیت های داد تع مناسب و ارزیابی بطور کلیتا ید معلومات و یا آوریبه منظور اطمینان جمع 

ترتیب شده بود. ها در خود پروژه  یر دولتگو همچنان برای مؤسسات  دی در پروژه ها   MCITظرفیت  برای مامورین

ارزیابی استفاده  برایف بشمول نشرات دولتی و بین المللی لمه این منابع مختجترتشریح و  در MCITو ارشد از  مامورین

موختن آمک کرد  که مؤسسات محلی از طریق کموزشی ملل متحد و پوهنتون کابل برای کارکنان مدیریتی آرام گشده . پرو

 نها درفعالیتها تحقیقات و ارزیابی مشترک مشغول شدند . آتوسعه کرد که 

 

پاسخ هاي  جابجا شده. معلومات جمع شده در باره  زسترده اگتا و یا معلومات که از برسی جمع شده بود به عنوان صفحه ید

( با تطبیق کردن روشهایی بشمول احصائیوی و تجزیه و e-Govالکترونیکی ) داریی حکومتگارزیابی وضعیت اماده 

الکترونیکی در زیر ارائه شده که افغانستان را در تعیین  داریحکومتي گمادآیری کلیدی گ. نتیجه هتحلیل شبکه استعمال شد

 معیار نظر سنجی ها جهانی درجه بندی نموده.

 

i. مشخصات کشور 
 

و با رشد  است واقع آسیا ( اراضی اش کوهی و در جنوب۲/۳محصور در خشکه است که دو بر سه ) کشور افغانستان

 باروری. جمعیت باالیی

 

قرار ملل متحد  ازجهان است و  کشورهای فقیرترینین و یکی از ئپامتعلق به کشورهای کم توسعه یافته با در امد انستان افغ

 .دارد ءاکمک های بیرونی اتک راد بنک جهانی افغانستان بسیار زیاو ب

 

 بشری میباشد. در فهرست انکشاف پایین ا فغانستان  در میان کشورها UNDP (۳)قرار راپور توسعه بشری 

 ارش در افغانستان توسط دین اسالم تعیین میشود.گمعیار هاي اجتماهی، کلتوری، رفتار و ن
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 الکترونیکی افغانستان داریژی حکومتیپیش نویس استرات

 

ویران شده، عدم موجودیت ظرفیت حکومت، و اختالل اقتصادی در  که شامل زیربنا گجن در افغانستان  مهمترین چالش ها

 ازبین بردن  ظرفیت مؤسسه، فروپاشی خدمات اجتماعی، و ویران نمودن ظرفیت بشری میباشد. هر سطح،

 

 اه بین المللیگدید -:۱.۱

 اهداف انکشاف پایدار
 

 –کار بعد از انکشاف، باالترین اولویت برای افغانستان فته شده  بین المللی و دستور ربا توجه به اهداف انکشاف پایدار پذی

 هانی و پرورش صحت ماداران میباشد.ج موزشآان ي به دنبال گرسنگقر و ین دادن به فیامنیت، حکومتداری خوب، پا

 

 شرکای انکشاف بین المللی

 افغانستان:ژیکی کلیدی  برای همکاری توسط شرکای انکشاف بین المللی در یساحه های استرات

I. ساختن ظرفیت دولت 

II. ان یا مردمگویی به باشنده گافزایش پاسخ 

III. مبارزه با فساد 

IV. صلح و امنیت 

V. انکشاف  سکتور خصوصی و 

VI. توسعه دهات یا روستایی و کاهش فقر 

 

 اه ملیگدید -:۱.۲

 ژیکی ملی و مسائل حکومتدارییاهداف استرات
 

o  مؤثریت دولت، حاکمیت قانون، کنترول فساد، اظهار و ، افغانستان در نک جهانیابقرار شاخص  حکومتداری

 (.۴سیا جنوبی پاینترین درجه بندی شده )آویی و ثبات سیاسی درگپاسخ

o مرکزی در افغانستان  کت در بودن تشکیل پیچیده حکومتداریانع اصلی و مهم به  اقتصاد و توسعه اجتماعی مملوم

 م  کمی میاورد.دعامل بین حکومت و مرکه  در تاست بیوروکراسی در سطح باال و فساد با 

o و مؤثریت  قوه قضائیه چالش کلیدی در توسعه ملی باقی می ماند.      یا استقالل آزادین یسطح پای 

o  ان خارجی شفافیت را منحیث یک اصل مهم  در حکومت مطرح نشده در اثنائیکه سهامدار/ذی نفعانقرار اکثریت

اختالفات درباره مسله شفافیت بین   رفته شد.گحکومت مرکزی عقیده دارد که شفافیت را مطرح و در برنامه ملی 

 ان خارجی میتوانیم بطور ذیل شرح نمایم.سهامداراذی نفعان/دولت مرکزی و 

I.  رفته شود که طور مؤثر با تاثیرات مبتنی شواهد گکه باید جدی در نظر شفافیت یک ضرورت است

 علنی داشته باشد.

II. ه شفافیت را بهبود نماید و مشکالت مربوط به اهی در برنامه خود کگآباال بردن  دولت باید به منظور

 فساد را حل نمائید.

o  در قانون محافظت میشود، لکن بیشتر  ان به این موافق نیستند که معلومات شخصيسهامدارذی نفعان/اکثریت از

 از نصف  دولت مرکزی جواب  مثبت داده اند. و این نوع عدم توافق دو مسائل را نشان میدهد.

I.  ر محافظت شود تا تشویش مردم را به اذگمعلومات شخصی باید به طور روشن و مؤثر توسط قانون

 رفته شود. گشکل خوب در نظر 
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 الکترونیکی افغانستانژی حکومت ینویس استرات پیش

 

II. و قابل فهم نه تنها برای دولت بلکه برای اکثریت مردم  رسیباید دسترت موجودیت قانون فعلی، در صو

 عادی و به طور مؤثر تطبیق و اشکارا باشد.

o  دن اداره معلومات شخصی  معرفی کردن قانون قابل کنترول مربوط به معرفی کر مسائل سخت ترینبسیار از جمله

 الکترونیکی است: داریکومتمحیط حدر 

I. .به رسمیت شناختن حقوق مردم که دسترسی و تصحیح کردن معلومات شخصی خود را داشته باشد 

II.  تبادله معلومات که ازطرف یک اداره مستقل نظارت و وارد سایت شود. مسله استفاده از معلومات

م چنان توسط نرم افزار دولتی ار به مقصد جمع اوری معلومات  و هگشخصي فقط برای مقصد که ساز

 خارجی ازجمله تشویش های اصلی مییباشد. ذی نفعانان برای گیري فرد بازدیدگاستعمال که قادر به پی

o ز محکمه نه شدند و این نشان میدهد که گی در افغانستان تقریبأ هرتنقض حقوق حریم خصوصي و جرایم انترنی

 رفته شود.گالکترونیکی باید جدي  داریاثنایکه  انکشاف حکومتدر ق کردن حق رازداری و امنیت سایبری تطبی

 

 مسائل جغرافیایی و جمعیت شناسي -:۱.۲.۱
 

o  از روند اجتماعی، سیاسی، و سیستم اقتصادی و همچنان از دسترسی به  ه دوری مردم در مناطق کوهیتوجه ببا

 محروم مانده اند. رگدیخدمات معلوماتی و 

o  به جغرافیایی و جمعیتی از نظر حکومتداری ذیل هستند. مسائل در میان  بسیار مربوط ترین 

I. برق  ختارازیربنا/س(- یی مخابراتی و معلوماتژتکنالو ICT ) 

II. سواد و سطح تعلیم و تربیه 

III. محیط زیست و تغییر آب و هوا 

IV. ی هواگی و الودگشرایط زند 

V. کوه ها و مناطق دورافتاده 

 

o /و فعالیت های اقتصادی ، استخدام گان خارجی تشویش خودرا به ارتباط مسائل امنیت، جنرسهامداذی نفعان

 آن  که فوق ذکر شده اظهار میکند.بر عالوه 

o   بر اساس اسناد رسمی انکشاف ملی، رشد جمعیت و معیار باروري چالش های جدي هستند که در دستیابی به هدف

 میر مادران هستند.  گکاهش مر

 

 زیست محیط : مسائل۱.۲.۲
 

 مسائل کلیدی زیست محیطي برائ افغانستان شامل

 

i. کشتزار زیاد 

ii. فرسایش و یا تخریب زمین 

iii. کاهش منابع 

iv. حفاظت انرژی و 

v. مشکالت زباله 
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 حکومتداری ژيیتراتاس: انکشاف ملی و  ۱.۳
 

o ژییاسترات ( انکشاف ملی افغانستانANDS )رزوهاي ملی انکشاف، نتایج و معیارهای و جدول زمانی را تشریح آ

 (، PAR( شامل اصالحات اداری عمومی )ANDSانکشاف ملی افغانستان ) استراتیژیمیکند. چوکات کار 

 

o ژییتااسترذاری خصوصۍ و گحکومت محلی، قانون سرمایه  ژییتااستربخش حکومتداری،   ژیتیاسترا 

 رمیباشد.گخصوصۍ دی

o اند از های کشور شامل وی مهمترین چالشگ جواب انکشاف عمده و اهداف بخش عامه: 

i. ی شدید.گرسنگازبین بردن فقر و 

ii. )رایج نمودن برابری جنسیتی وتوانمند ساختن زنان )در ساحه کار 

iii. پایدارنمودن محیط زیست و 

iv. حکومتداری خوب برای کاهش فقر 

 

o  اشاره به حکومتداری الکترونیکی به عنوان ابزار:( ۸)حکومتداری  ژییاستراتاصالحات بخش عمومی و 

i. کاهش و نظارت بر فساد 

ii. تطبیق کردن در بخش های مختلف 

iii. سترده به معلوماتگمعلومات با ارائه دسترسی  اطمینان دادن حقوق به 

iv.  بهبود نمودن اثربخش وظایف عمومی و افزایش سرعت کار 

v. شفافیت و 

vi. ویی بر وقت و نظارت کردن و کنترولگ جواب 

 

o امهاصالحات اداری ع ژییاسترات (PARنقش  ملی تکنالو )یی مخابراتی و معلوماتژ (ICT)   وMCIT  به

 ی های اجنسی و توسعه حکومتداری الکترونیکی برجسته نموده.گسات ملی و هماهنعنوان مرکز موس

 

o  ،یه نفوس یا سرشماری  کارت شناسایی ملی )تذکره(، اسناد با ارزش و  احصائپروژه های مانند نقشه برداری

مشخص نموده که این پروژه های دارایی اولویت که هدف اربین بردن  امهاصالحات اداری ع ژییاستراتتوسط 

 سات مختلف دولت ازبین ببرد. ر جمع کردن معلومات مشابه در مؤسضرورت باربا

o  سات از طرف و وزارت های مربوطه و موس مخابرات و تکنالوجی معلوماتیوزارت همکاری نزدیک بین

برای تطبیق نمودن پروژه وسیع درمملکت بطور مثال تذکره، مرکز معلومات ملی و معلومات  PARاستراتیژی  

 .کشوربانک الکترونیکی در 

o اتیژی راینکه است دباوجوPAR   اهمیت رولICT  .به شکل عموم و حکومتداری الکترونیکی را نشان داده

حکومتداری الکترونیکی باید به تمام معنی در دولت شناخته شود که یکه وسیله و یا ابزار است که در بدست 

 .امهف اصالحات اداری دربخش عاهدااوردن انکشاف ملی و 

 

 (ICTی مخابراتی و معلوماتی )ژ.: استراتیژي ملی  تکنالو۱.۳.۱
o ملی انکشاف افغانستان  ژییاستراتبعنوان بخش از  افغانستان  یی مخابراتی و معلوماتژژی ملی  تکنالویاسترات

(ANDS با اهداف )اتخاذ شده: ژیکییاسترات 
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i. دیجیتال آنالین  به عصررا ساکن، هر خانه، هر مکتب، و هرکسب وکار، وهر بخش نهاد عامه  هر

 د.نبیاور

ii. ی برای نوآوری گفرینی های فرهنآو از حمایت  کار دیجیتال باسواد وجود اوردن افغانستان با به

 برخوردار باشد.

iii. اعتماد مصرف کننده و انسجام اجتماعی باشد.   ،شمول مطمئین شویم که اجتماع 

 

o  شامل: ژییاستراتهای عمده در د تطبیق کردن چالش 

i.  ژعمدتا  به وزارت مخابرات و تکنالو ژيیاستراتبرداشت که( ی معلوماتيMCITمحدود است  ) 

ii. ژوجود عدم درک سیاسی  در باره سودمند بودن تکنالو( ی مخابراتی و معلوماتیICT منحیث یک )

 وسیله برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی

iii. ژتکنالو( ی مخابراتی و معلوماتیICT معموال  طوري فهمیده میشود که ).این کار مخابرات میکند 

iv. ژتکنالو( ی مخابراتی و معلوماتیICT( در ذهنیت عامه درست شناخته نشده که )ICT ،کاهش فقر )

 افزایش شفافیت، و مؤثریت حکومت و کاهش فساد را و غیر را میکند.

 

o ژتکنالو ژییاستراتاهی از گآ( ی مخابراتی و معلوماتیICT محدود به ادارات دولتی و اکثریت دولت از )

یا تراز استراتیژیکی بین  خط  بی خبر هستند که یک  (ICTتی )ای مخابراتی و معلومژملی تکنالو ژییاسترات

 ژییاستراتر در بخش عامه، و گداری دی، اصالحات ا  (ICTتی )ای مخابراتی و معلومژملی تکنالو ژیاسترات

ین است و ازین خبر ندارند که اصال  بین حکومتداری الکترونیکی و یحکومتداری در موسسات دولتی بسیار پا

ی ژتکنالو ژییاستراتدارد. اولویت بندی  جودواصالحات در بخش عامه و حکومتداری خوب یک رابطه 

سازمانهای دولتی   های بیرونی اساس مانده میشود.  روپگ( اکثرا  از فشارهایی ICTتی )امخابراتی و معلوم

اهی کافی از گآ( و همچنان ICTی مخابراتی و معلوماتی )ژی و فهمیدن  بالقوه به تکنالوگبسیار کم عالقه 

 و برنامه ملی آن نشان میدهد.  (ICTتی )ای مخابراتی و معلومژملی تکنالو ژیاسترات

 

 : چارچوب قانون و مقررات۱.۴
 

o  ی مخابراتی و معلوماتی ژلب در مورد مسائل به تکنالواقانونی متداول و غروند(ICT)  کومتداریحیا 

 مد است.آو ناکار   ,ناکافی ,هستهآبسیار   (eGovالکترونیکی )

o ی مخابرات و معلوژو مقررات اساسی مربوط به تکنالو انونچند ق( ماتیICT)   و حکومتداری الکترونیکی

(eGov از طرف حکومت )به پارلمان داده شده 

i. حق طبع و نشر 

ii. تا را تشریح و در باره آن معلومات میدهد(یر دگتا که دیی)سیستم معلومات یا د  تایمیتادوتا یمعیارهای د 

o  ضرورت  ساختارهای  کلیدی قانون برای انکشاف حکومتداریe.Gov)) :که باید فعال شود که شامل است 

i.   قانونی بودن نشر نمودن و معامالت کردن آنالین  دولت 

ii. یل نمودن الکترونیکیادوسیه یا ف 

iii. مجوز نمودن دیجیتال 

iv. ونیکیرامضاء الکت 

v. یتانترنی جرم 

vi. یا معلومات تایظت داحف 
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vii.  حقوق مالکیت فکری 

viii. قرارداد نمودن الکترونیکی و 

ix.  کلیدی عامهساختار 

 

 هبری، هماهنګی  و ارتقاء: ر۱.۵
 

o ژشورای ملی تکنالو( ی  مخابراتی و معلوماتیICT  بار اول توسط معاون اول ریاست جمهوری تاسیس که )

ICT   و eGov ترین سطحه به شمول عامه، خصوصی و بخش های مدنی را  رهبری و ی را با بالترین و عال

 کنند. گهماهن

o  ژتکنالووزارت مخابرات و( ی معلوماتیMCIT بطورخاص ریاست حکومتداری الکترونیکی از )MCIT 

 مسؤلیت های ذیل دارد:

i. پالیسی تدوین 

ii. ژی و برنامه کوتا مدتیاسترات 

iii.   تبادله معلومات /تاید ذاری گبه اشتراک 

iv.  محافظت  تخنیکی و انکشاف موجودیت حکومت آنالین 

o ( اداره حکومتداری الکترونیکیءeGov وزارت )ژمخابرات و تکنالو( ی معلوماتیMCITو تکنالو )ی ژ

ی معلوماتی توظیف ژتحت رهبری  معیین و وزیر  تکنالو  eGov(  برای انکشاف ICTمخابراتی و معلوماتی )

اهی دارند و در گآژیکی  حکومتداری الکترونیکی یدولت مرکزی ار اهمیت استرات اکثریت موسساتشده است. 

 ی میکند.گالکترونیکی  هماهنانکشاف حکومتداری 

o ونیکی  که  ریک  تعداد زیاد قهرمانان الکت eGov را در افغانستان انکشاف و ارتقاء میدهد و از طرف پاسخ

،  ICT  ،MoEو  MCIT ان بلند رتیه رئیسان گنها نمایندآدهندګان حکومت مرکزی شناخته و از جمله عدهء 

MoHE  ،MoPH  ، MoF  ،MoAI  ،CSC  ،OAA .و دفتر حکومتداری خوب میباشد 

o دارد نه  چندان به  انتصابیون  ءاکاداراه عامه ات بر توسعه و یا انکشاف حکومتداری الکترونیکی بشکل ار اشکال

 سیاسي.

 

o فعال  راجع به حکومتداری الکترونیکی در سر تا سر دولت افغانستان وجود دارد. به هر حال  درین جا یک ارتقاء

 بسیار محدود راجع به حکومتداری الکترونیکی وجود دارد. پشتباتیدر سطح باال   کلیدی دولتی مقاماتدر  

 

 مین مالیأ:  ت۱.۶
 

o  ی مخابراتی ومعلوماتی ژخدمات و افزار تکنالو  مریکایی بر مخابرات وآمیلیارد دالر  ۵بطور متوسط در حدود

(ICT مصرف نموده. عالوه بر این در پنج سال )میلیارد دالر امریکایی ازطرف سکتور  ۱.۳حدود ذشته در گ

 ذاری شده،گی مخابراتی و معلوماتی سرمایه ژخصوصی در تکنالو

o ژذاری در انکشاف تکنالوگمختلف سرمایه های دول وانواع م( ی معلوماتیICT ) در افغانستان شده که شامل: 

i. جهیمرکز عمومی بود 

ii. بوجود اوردن وی هجیبین حکومت و مؤسسات رابطه بود 

iii. “هزینه خدمات”   

iv. های مالی مکک 
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o ی مخابراتی معلوماتی ژتکنالو استراتیژی عه اهداف و با اولویت هایجه عمدتا  با بخش اصالحات دولتی و توسیبود

(ICT.در ترازوسط قرار دارد ) 

o  عتوسمیلیون دالر امرکایی برای  ۵۰در حدود( ه حکومتداری الکترونیکیe-Gov برای پنچ سال اینده تخصیص )

 داده شده است

 

 : مشارکت۱.۷
 

o نها با سازمان آمیشود.  پشتبانی انگتر موسسات دولتی در افغانستان با ویا از طرف مؤسسات اهداکننداثنائیکه زیا

 های بیرونی غیر دولتی به شیوه همکاری کار نمیکند.

o  .عالوه براین ظرفیت و مهارت های مورد ضرورت برای مشارکت نیز در چوکات دولت محدود است 

o  اکثرا  بحیث مشاورین فنی یا تخنیکی  و تهیه کننده کمپیوترها و افزار شبکه، تهیه کننده مخابراتي،  صوصیخبخش

در افغانستان در ساحه موزشی آمدیریت مرکز داتا، و میزبان خدمات مصروف میباشد. مؤسسات علمی یا 

حکومتداری الکترونیکی با رسم و رواج تحقیقات و توسعه تا هنوز عادت یا بلدیت ندارد و با حکومت در قسمت 

 ( همکاری نمیکند.e-Gov( و انکشاف حکومتداری الکترونیکی )ICTی مخابراتی معلوماتی )ژتکنالو

o گاز سوی دی( ر سازمان های غیر دولتیNGOs معموال  در ) مصروف و همچنان با  موزشآظرفیت سازی و

 مؤسسات دولتی در ساحه های مختلف از کاهش فقر، جامعه سازی و صحت عامه همکاری میکند.

 

 و پرورش موزشآ( و ICTی مخابراتی و معلوماتی )ژتکنالو موزیآ: سواد ۱.۸
 

o ۶۰ر زیادتر ار گبرای جوانان و ازطرف دی ۱/۳ بیشساالن در افغانستان گبطورکلی اندازه سواد در بین بزر٪ 

 التر دارند.امعادل پوهنځی و یا ب موزشآمامورین خدمات ملکی 

o یژتکنالو یریگبرای یادنستان بسیار نسل های جوان افغا ( مخابراتی و معلوماتیICT )به  کشیده یا شایق شده

 .وسیله کاریابی است یک ICT خاطر که 

o شخصی  موزشیآها و مراکز  پوهنتون ICT  ر کدام نساب تعلیمی گمیکند م ءایرا مهICT  مشخص نیست که به

 ضروریات مورد نیاز کسب و کار تمرکز کند.

 

o ( کمیسون خدمات ملکیCSCو وزارت مخابرات و تکنالو )ی معلوماتی ژ(MCIT)  موزشیآهردو مراکز 

متوسط در بخش های دولت  برای  خدمات ملکی و  مدیران مؤسساتو(  ICTی مخابراتی و معلوماتی )ژتکنالو

 دارند.

o    ژتکنالو موزشآمدیران سالمندان در دولت برای(ی مخابراتی و معلوماتیICT وقت کافی ندارند و عالوه )

 را منحیث یک ابزار مؤثر برای خود تلقی نمیکند. ICTبراین بعضی از سیاسیون  

o برد اثنائیکه هنوز هم استعمال اسناد کاغذی  ال نمیاب را اداره عامه ت کارمؤثریت و سرع أزومکمپیوتری بودن ل

  مروج است. فاتردر دو
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 : تقاضا و یا ضرورت برای حکومتداری الکترونیکي۱.۹

 عوام: توقعات ۱.۹.۱
 

o در ارتباط به روابط با دولت قرار است از: وامدربین عمده ترین توقعات ع 

i.  وییگاسخپوشفافیت 

ii. جواب دهنده 

iii. خدمات با کیفیت باال و بروقت بر محور شهروندان 

o :خدمات مهم مورد نیاز عوام از دولت مربوط به 

i. صحت 

ii. تعلیم و تربیه 

iii.  زراعت 

iv. هافرصت  کار و وکسب و هعتوس 

o  است که بصورت  گا تنگشهروندان یک مرحله نازک و یا تنعامل وقت و یا زمان در روابط بین دفاتر دولت و

 عموم سبب نا راضی شدن عوام درمجموع  از خدمات دولتی میشوند.

o  که با دوائیر دولتی سر و کار دارند نیز در روشنایی متمرکز بودن زیاد، انجام دادن  مردم عوامل هزینه، عالوه بر

 خدمات، فساد، خویشخوری یک معضله پیچیده است.

o ویند که اصال  یک اداره دولتی مرکزی برای گمده میآان غیر دولتی بدست گنظر به اخرین برسی که از پاسخ دهند

ان دولتی عقیده دارند که ابتکارات گدشهروندان وجود ندارد که خدمات در یک جاه حل نمایند همزمان پاسخ دهن

 عمومی استفاده و یا استعمال میشود.دولتداری مرکزی برای شهروندان بسیار رائیج و در مؤسسات 

o  عبارت اند از توقع از ویژګی های با ارزش از تطبیق نمودن حکومتداری الکترونیکی در زمینه داخلی و یا محلی

سهولت های وعکس العمل های جهت یابی، تحویلی چند کانال یی،  به خدمات عمومی، رسیدستنان، یقابلیت اطم

 ی مورد نظر میباشد.مطابق به ذوق مشتری، و محتوا

 

 : توقعات دولت۱.۹.۲
 

o  روپ پاسخ گدر بین نقاط مهم تاکیدی حکومتداری الکترونیکی توافق کردن داخلی اداره برای کاربران بین دو

 ان عبارت اند از: گدهند

i. فساد از یریگجلو 

ii. بهبودنمودن کارایی و اثربخشی 

iii. افزایش نمودن امنیت عامه 

iv.  و اداره ونسیاسیبهبودنمودن سلسله مفاهمه بین 

v. ی و همکاری بین شعبات و یا داوئیرگهماهن 

vi.  ذاری دانش و تبادله معلوماتگبه اشتراک 

vii. انعطاف پذیزی دولتی 
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o خارجی بیشترین تقاضای از حکومتداری الکترونیکی به ارتباط به شهروندان عبارت اند از: ذی نفعان هاگاز دید 

i. وییگشفافیت و پاسخ 

ii. وی یا احساس مسؤلیت در مقابل ضرورتهای مردمگپاسخ 

iii. رورش، و توسعه اقتصادی و، پموزشآجامعه،  ندسازیتوانم مسؤلیت دولت در 

iv. بهبودنمودن رضایت مشتریان 

o حکومتداری الکترونیکی به حساب روابط  با جامعه که از طرف حکومت مرکزی نشان داده  بلندترین تقاضا از

 شده عبارت اند از:

i. مسؤلیت در آموزش و پرورش 

ii. توسعه اقتصادی 

iii. افزایش توانایی برای جمع آوری درامد 

iv. ویی گشفافیت و پاسخ 

v. محیط زیست و همچنان رارتقم 

vi. ی وهمکاری بین دوائیرگهماهن 

vii. و اداره ونه مفاهمه بین سیاسیبهبودنمودن سلسل 

 

 : خدمات دولتی۱.۹.۳
 

o عدهء زیاد به خدمات را به  دولت ارائه میکند و در حکومت ولتی خدمات را به شهروندان وتقزیبا  همه موسسات د

 ران ارایه میکند.گب وکار ودیکس

o گنظر به برسی بزر( ترین انواع خدمات به مردم  از طرف وزارت تحصیالت عالیMoHE.)  شاروالی کابل و

، و  MoCI  ،MoI  ،MoHE( ارائه میکنند و بیشترین خدمات کار وکسب از طرف MoEوزارت معارف )

KM .ارائه میکنند 

o  فقط چند مؤسسات بطور مثالMoEC ر نه به شهریان و نه گن دولت ارائه میکند، موخدمات مختلف نوع در در

 کسب و کار.

o روپ های مختلف در جامعه مانند گی روابط درون دولت را با گمودن پیچیدخدمات عامه شبکه تحویلی و دریافت ن

ها، پوهنتون ها و غیره نشان  نکاالمللی، ب بینشهریان، جامعه کسب و کار، سازمان هاي غیر دولتی، مؤسسات 

 میدهد.

o  خدمات را به کسب نها آ یلت ارائه میکند. بسیاردولتی خدمات را به شهروندان در دوتقریبا  تمام سازمان های

خدمات مختلف النوع بیشتر  به  MoE، شاروالی کابل، و  MoHEران تهیه میکند. نظر به برسی گوکار و دی

خدمات مختلف النوع را به کسب و کار  ترینګبزر KMو  MoCI  ،MoI  ،MoHEابل قشهروندان ارائه و بلم

ر نه به شهروندن و نه به کسب و گخدمات مختلف النوع در دولت تهیه میکند م MoECارائه میکند در اثنائیکه 

 کار. 

 

 : قابلیت برای حکومتداری الکترونیکی۱.۱۰

 (ICT)ی مخابراتی  و معلوماتیژفاد از تکنالو، ظرفیت، و است اهیگآ :۱.۱۰.۱
o ی ژشان در تکنالو بسیار فعالتریناهی ندارد و گآاز فوائید حکومتداری الکترونیکی  ا  ان پالیسی اکثرگسازند

 .بسیار کم است یمموع اهی در سطح گآ( در حکومت هستند. به هر حال ICT) ماتیلومعمخابراتی و 
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o ی مخابراتی و معلوماتیژتکنالو (ICT) ی، ایمیل ها، معلومات مربوط به گاکثرا  برای پردازش کلمات یا نویسند

ی ژبسیار کم تکنالورتبه  میانه  و رحالی که مدیران بلندد، سخنرانی ها استعمال میشودفعالیتها، تجزیه و تحلیل و 

معلومات در  نرانی یا دادنسخاهداف ارایه و کم برای  داستعمال میکند و یا زیا (ICT) مخابراتی و معلوماتی

 .داتا یا معلومات تجزیه تحلیل  مقایسه با

o تولیدسازیدر دیجیتل  هدر حالی کرشیف نمودن معلومات بسیارمهارت دارند، آواری و آمت در جمع وحک ، 

 ضعیف است معلومات  نمودن، و تجزیه و تحلیل

 

 دولتی و خدمات الکترونیکی ت: ویب سای۱.۱۰.۲
 

o الزم است که . دارند که هدف شان  ارائه معلومات راجع  به مؤسسه میباشد تتعداد از مؤسسات دولتی ویب سای

 .شده نیستشناخته   دولت به خوبی تعمومی در باره و یب سایاهی گآ شود که یادآوری

o  نفعان خارجی  بشمول ویب سایت بطور مثال  بسیار دیدنی شده  توسط ذی تویب سایMCIT  ،MAAR 

،MAIL  ،MoF و ،MoHE   تعامل یک طرفه  برخی از موارد در را فراهم می کنند و  تنها معلوماتکه عمدتا

 می کنند. ارایه

o قوانین، و تصامیم که بطور عادی از طریق آنالین توانایی دست رسی به اسناد مربوط به پالیسی عامه وندانشهر ،

و مقامات دولتی ارائه و  ان منتخبگبا نمایند اتنها مهم باشند ندارند و برای برقراری ارتباطآد برای امکان دار

 دریافت جواب از آنها. 

o ویب  ست دراخر فیصله شده وایک فیصدی کم مؤسسات حکومت مرکزی اسناد مربوط به مسائل شان که در ین ا

 مقرارت آنالین نهایت کم است.از اهی گآارائه می کنند. به هر حال  دخو تسای

o خی از سازمان های مانند کمبودات را در ویب سایت خود تقریبا  عام است، در حالی که بر نمودن همزمان اعالن

MoAIL  هی های زیربنایی و پروژی هاي مشاوره  را ارائه می گاآفورمه استخدام آنالین و همچنین به عنوان

 کنند.

o  تومین در ویب سایدایمیل رسمی با قلمرو یا .af  در میزبانMCIT  که سه نوع خدماتMCIT  باید به تمام

توافقنامه  به دیګر وزارت ها برای خدمات مختلف  مانند تعلیم الکترونیکی  ۱۰مؤسسات ارائه می کنند. در حدود 

 و صحت الکترونیکی امضا شده اند.

 

 تابسی: برنامه ها و د۱.۱۰.۳
 

و یا زیر تطبیق هستند. این شامل منابع سیستم بشری،  بیقطتتابس در بعضی سازمان ها یسیستم برنامه ها و د ۱۰۰بیشتر از 

 و غیره میباشد. GIS، و  MIS، و سیستم ها هی سیستم های مالی، سیستم تدارکات پیشرفتگیک پارچه 

o  برای خود توسعه نموده، بطور مثال،  تعداد از  سیستم هایکه تعداد از مؤسسات است به هرحال، این مشاهده شده

 نمایند. عمالبجای اینکه از یک راه حل مشترک است ده،نموتوسعه  را مدیریت منابع بشری مؤسسات سیستم های

o رار سیستم در مؤسسات دولتیکیری از تگظور جلونبه م،  MCIT  سیستم ساده سازی ایجادبر پروژه (ERP کار )

هر سازمان دولتی بسیاری از خدمات از طریق یک راه حل مشترک برای که  ابزار را ارائهیک نرم میکند که 

 ارائه میکند

o اتیمعلومی ژبرنامه های تکنالو (ITبرای بود )تابس و غیر  طراحی شده که یجه بندی، درآمد امور مالی، و دی

 شامل آند از:
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o AFMIS 

o ASYCUDA 

o SIGTAS 

o SBPS 

o DAD 

o  رشیفآسیستم 

o سیستم ارزیابی 

o تابس یدARA 

o SPS )مدیریت سیستم منابع بشری( 

o ( مدیریت سیستم محتواCMS) 

o ( مدیریت سیستم دانشKMS) 

o ( مدیریت سیستم اطالعاتMIS) 

o  سیستم پرداخت(PS) 

o ( سیستم حاضری وغیابت الکترونیکیEAS) 

o وسیستم م(  جودی الکترونیکیEIS) 

o ( سیستم  اطالعات جغرافیاییGIS) 

o ( سیستم کنترول مکان جغرافیاییGMS) 

 

 / پروژه های حکومتداری الکترونیکی ICT: پروژه جاری ۱.۱۰.۴
 

o  ی معلوماتی )ژپروژه های مربوط به  تکنالو ۱۰۰بیش از(IT  ( و حکومتداری الکترونیکیe-Govفل )  حال در

ی حکومتداری الکترونیکی مشخص شده است. اینها شامل گمادآدولتی در جریان است که در ارزیابی  هسسوم ۲۰

مانند ساختن شبکه و ارائه انترنیت.  همچنان شامل تعداد از توسعه سیستم هایی کلیدی  ITپروژه هایی زیرساخت 

 معلوماتی، بطور مثال، مدیریت منابع بشری و مدیریت مالی میباشند.

o ای حکومتداری الکترونیکیاکثر پروژه هایی موجوده مصرف زیر ساخت اساسی بر (e-Gov) .میباشند 

o شان  گرو در اثنائیکه بعضی دی انه تطبیق که مدیریت عامه را بهبود نمایندگتعداد از پروژه های به شکل جدا

 انه است که معلومات دولتی و بعضی خدمات اساسی به شهریان و کسب و کار تهیه میکند.گکوشش ابتکارهایی جدا

o   وی تشخیص شده عبارت اند از:گهای مخابراتی که توسط اجنسی های پاسخ کهبشساختن پروژه های 

i. حلقه فیبر نوری ملی 

ii. ( شبکه مخابراتی قریهءVCN) 

iii. ( شبکه ملی کیبل مسNCCN) 

iv. ( پروژه شبکه وزارت معارفMoE) 

v. مرکز تبادله انترنیت 

vi.  پروژهOPLC  

o عبارت اند از:ه های که در بهبود اداره در دولت تمرکز میکند ژدر بین پرو 

i. AFMIS 

ii. ( مدیریت سیستم کمکDAD) 

iii. ( یکپارچه نمودن امور مالیMIS) 
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iv. ارشذگو سیستم  دولت جهیبرنامه ریزی بود  

v. اداره حسابداری تقاعدی 

vi. ASYCUDA 

vii. ( منابع بشریMIS) 

viii. HE-MIS 

ix.  ثبت نام معلم(EMIS) 

x. سیستم حاضری 

xi. ویب مبتنی بر زارشگ 

xii.  زارش  و حوادث اضطراری گسیستمEPHS   وBPHS 

xiii. CBS AFTS 

xiv.  ییمعلوماتی جغرافیاسیستم (GIS) 

 

o :هدف از ابتکارت جاری این است که معلومات و خدمات دولتی را به جامعه ارائه میکند عبارت اند از 

i. توسه دادن ویب سایت ها برای وزارت ها و مؤسسات 

ii.  استخدامفورمه های الکترونیکی 

iii. اعالن آنالین نتایج استخدام 

iv. ثبت شکایات آنالین 

v. فونیتیل پروژه پزشکی  

vi. امنیت شبکه 

vii. جه یویب برای دفتر بود 

viii. میز منبع مشتری 

ix.  موزش و تربیه دوردستآبرنامه های 

x. الکترونیکی یها صنف 

o  کاری بین مؤسسه عبارت اند از:برای شریک کردن معلومات هم کلیدی جاریپروژه های 

i. تا ملییمرکز د 

ii. اسناد هویت ملی 

iii. سیستم الکترونیکی اسناد 

iv.  موزشی آمواد  شریک نمودن و  موسساتن  بیارتباطات 

v. مرکز واحد خدمت 

vi.  سیستم ساده سازی ایجادپروژه (ERP) 

o ت سازی مربوط به یرام های ظرفگپروIT  وe-Gov :برای مستخدمین دولتی عبارت اند از 

i. موزش های آCIO  

ii. عمومی(موزش های )مامورین آ 

iii. موزش وظیفوی مقامات دولتیآ 

iv. موزش حکومتداری الکترونیکی )ماموران دولت(آ 
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o  رار پروژه های مشابه بطور مثال ساختن ویب سایت از طرف مؤسسات، اثنائیکه کیا ت انهگادجیک تالش 

MCIT  وقت و  هدر رفتنی که به گبنا بر عدم موجودیت هماهن دارند، مګرویب سایت ها  ۸۰عه پروژه توس

 منابع است.

 

o نفعان خارجی تعداد از ابتکارات  ظرفیت سازی مربوط به  ذیICT  تطبیق نموده اند: الف( پوهنتون امریکائی

مانند ثبت  ت خدماتکترونیکی و پروژه  در چند ویب سایال موزشیآو سیستم  ITموزشی آرام های گافغانستان پرو

( CCAتا مرکزی، و اعالن مرکز و ابزارهای همکاری: ب( مرکز همکاری برای افغانستان )ینام های انترنیتی، د

حقوق بشر تشخیص نموده اند. ث( بانک ملی  موزشآمانند ابتکارات دسترسی به عدلت، ترویج  دیموکراسی و 

 و غیره  به راه انداخته.  ITافغانستان و کابل بانک بر پروژه های برای  خدمات بانکداری 

 

 : منابع تخنیکی۱.۱۰.۵
 

o MoF  وMoPH  ،MoE  و ،MCIT کمپیوترهای زیاد و شبکه های  یاز جمله مؤسسات است که دارا

میباشد.  تعداد   (MoRRدر ) ۲۲( تا MoEو  MoF) ۵۰۰۰الی  ۳۰۰۰ها از تردارند.  تعداد کمپیوتر گربز

 است. (KMکمپیوتر در ) ۱۰۰و  MCITکمپیوتر در  ۸۵۰کمپیوتر شبکه ها از 

o  ۱۲۸انترنیت باندویدت مؤسسات دولتی در حدود ازkbps (CSO)  ۱۵۰تاMbps (MoF  و MoPH .میباشند)

در هر  ۱.۵kbpsبا دست رسی به انترنیت د ر مؤسسات دولتی در حدود   نترنیت بندویدت به تعداد از کمپیوترهایا

 ( میباشند،MoLSAMDدر هر کمپیوتر در ) ۲۹kbps( تا MCITکمپیوتر )

o ۶۴نفعان خارجی استعمال میشوند در حدود  ندویدت که توسط ذیاب انترنیتkbpd (CCA تا )۳۰Mbps (Insta 

Telecom). 

 

 : منابع بشری۱.۱۰.۶
 

 ۱/۳( با بیش CSOدر ) ۲۴( تا MoE در ) ۲۱۶۰۰۰نتایج برسی تعدادی مامورین دولتی متغییر اند و از حد اکثر نظر به 

 مامورین تحصیالت عالی دارند.

 

 منابع مالی: ۷.۱۰.۱

 

o جه که برای یترین بودگبزرIT  بهMICT   میلیون افغانی میباشد و  ۳۰۰تخصیص داده شده که مجموعا  بیشتر از

کوچکترین اداره به  CSO. اثنائیکه  DAB  ، MoE  ،MoLمشابه دارند عبارت از  ITر که با بودجه گسه دی

 افغانی میباشد، ۲۵۰،۰۰۰اش  ITجه تخصیصی یحساب تعداد مامورین دولتی است که بود

o  جه یاکثر بودانترنیتIT میشوند.رند و باقی مانده آن به ابزار و امورات شبکه یی مصرف گرا از مؤسسات می 

 

 یژتکنالو :۸.۱۰.۱
 

o  در همین چند سال ګذشته افغانستان در قسمت ساختارICT  ،قابل تادیهماده نمودن محیط مناسب، بهبودن نمودن آ 

 مخابرات و یا ارتبطات قدم های مهم برداشته است.  بودنیا پرداخت و دست رسی 
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o ت تیلفون راکدل که توسعه خطوط یا لین ثاببسیار تیز است، در حا هبطور قابل مشاهد ی تیلفونیژسعه  تکنالوتو 

 است.

o  ال رفته اند اشان  میدهد که درین سال های اخیر بواضیح ن  ان انترنیتگکنندفاده تاسبه همین ترتیب تعداد کاربران یا

یریرانترنیت براډباند ثابت براډباند اهسته است.  گحالی که فرادر  ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۶و بدنبال از یک نشیب بین 

 یری در طول سال ها نیز رشد نموده.گ بین المللی بطور چشم ویدتندانترنیت بکاربران ا

 

o وی رشد مشابه در سال های اخیر نشان داده، البته اهسته.گخانواده ها با کمپیوترها و انترنیت نیز یک ال 

 

 و چالش ها : دستورالعمل ها۱.۱۱

 شهریان یا شهروندان هاگ: دید۱.۱۱.۱
 

o رد.یگشهروندان عقیده دارند که حکومتداری الکترونیکی میتواند جلو فساد را ب 

o کافی ها انترنیتت محلی، اخدمات عامه می تواند به وجه حکومتداری الکترونیکی در ادار (sInternet Cafe) ،

 ارایه میشود.خانه از و  ،فون موبایلتیل، یفونتیلمراکز 

o توقع دارند که حکومتداری الکترونیکی دسترسی مناسب به خدمات عامه ارایه میکند.  نهاآ 

 

 ژانسآموسسه یا  هاگ: دید۱.۱۱.۲
 

 موسسات و یا آژانس ها عقیده دارند که تطبیق کردن پروژه حکومتداری الکترونیکی به این ضرورت دارند:

o موزشی خاصآرام های گمعلومات جدید، مهارت ها، و پرو 

o رگاد با یکدییهمکاری ز 

o  دفترداریدوباره مرتب نمودن پروسه 

 

 : چالش های عمومی۱.۱۱.۳
 

o مهم برای توسعه  قیمت یا هزینه به عنوان چالشICT  وe-Gov   بشمول هزینه مخابرات بین المللی و ملی، و

 قیمت انترنیت و ابزار.

o  تخنیکی برای عملیات، تطبیق و دیزاین. بانییپشتموجودیت تخنیک و منابع بشری دومین چالش مهم است بشمول 

o  ،ی چالش های کلیدی است.گنیز به عنوان ویژ انتریت باندویدت و قابلیت اطمنانامنیت و محرمیت شخصی 

 

 : چالش های خاص که مؤسسات دولتی با آن مواجه هستند۱.۱۱.۴
 

 چالش های خاص که مؤسسات دولتی با آن موجه هستند عبارت ان از: دربین همین

o  اهی از جمله درجه اول چالش ها هستند.گآعدم مهارت ها، ظرفیت و 

o  محدودیت ها بودجهIT 

o  روش مدیریت ارشد نسبت بهIT در بخش عامه 
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 حکومتداری الکترونیکی افغانستان استراتیژی پیش نویس

 

 (holdersForeign Stake) بیرونی نفعان خارجی یا : ذی۱.۱۱.۵
 

o ارائه خدمات  تا در کومتداری الکترونیکی شریک شوندنفعان خارجی عالقه دارند که در توسعه ح یتعداد از ذ

 الکترونیکی کمک کند.

o ازمان های که برای حمایت ملعومات و خدمات به سماده اند که در ارائه دسترسی به آنها از سازمان های که آ

 .همکاری نمایند الکترونیکی از طریق پژوهش و مشاوره حکومتداری

 

 جهانی حکومتداری الکترونیکی افغانستان دردرجه بندی  :۱.۱۲
 

سیا جنوبی آبوده و در  ۱۷۳ممالک افغانستان  ۱۹۳از جمله   ۲۰۱۴از نظر برسی  حکومتداری الکترونیکی ملل متحد در 

. هسته توسعه نمودهآیک سرعت بسیار  درونیکی در افغانستان  رالکت[ است. در طول سال ها حکومتداری ۳نترین]یپای

 ۶و  ۵در جدول   کر ممالگتا الکترونیکی در افغانستان با مقایسه با دییرفتن دگصه توسعه حکومتداری الکترونیکی و ح

 نشان داده شده.

 

که توسعه حکومتداری الکترونیکی می سازد در فهرست برسی   انی، و زیرساخت در افغانستان، سرمایه انسویبموجودیت 

 روند مهم درین ساحه ها نشان میدهد. ۹، و ۸، ۷ملل متحد با مقایسه با جهان در جدول 
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 ژی حکومت الکترونیکی افغانستانیپیش نویس استرات

 

 

Figure 1: Afghanistan’s E-GOV 

development 

 
 

 
 

 

Figure 2: Afghanistan’s e-Participation 

 

Figure 3: Afghanistan’s E-GOV: Web Measure Index 

 

 

Figure 4: Afghanistan’s E-GOV: 

Human Capital Index 

 

 

 

 

 

E-GOV: Infrastructure  Index 
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E-GOV: Infrastructure  Index Figure 5: Afghanistan’s  

 

 
 

 

 

 (SWOCوچالشها )ها،فرستها : تجزیه و تحلیل نقاط قوتها، ضعف۱.۱۳  
 

ی حکومتداری الکترونیکی بدست گمادآ( ارزیابی و SWOCها، فرست ها وچالش ها ) ریی که از قوت ها، ضعفیگه نتیج 

 امده است عبارت اند از:

 

 قوت ها
 

  ونیکی در ای حکومتداری الکتررژیکی بیاسترات رهبر قوی –رهبریMCIT  و در تعداد از قهرمانانICT  در

 وزارت ها و مؤسسات

 یپالیسی ها و استرات( ژی توسعه ملیANDSاصالحات بخش عامه، استرات ، )ژییICT   

  یو اثربخش بهروریال بردن شفافیت، و اداره اساد اداری، بو در دولت برای مبارزه با ف مردماز تقاضا زیاد 

   پروژه های کلیدی جاریICT  وe-Gov حکومتداری  یکی برایژتهداب تکنالوژیکی و یاسترات که توسعه

 .بنماید الکترونیکی

   ي ا سطح موسسهبه جاری پروژه هایICT  

 

 ضعف ها
 

 وجود دارد. ژیک حکومتداری الکترونیکی در بخش عامهیراتتاهی بسیار کمی از نقش اسگآ 



27 
 

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستانیپیش نویس استرات

 

  برای حکومتداری الکترونیکی ضعیف قانونی و نظارت محیط 

 انه استگابتکارات جاری حکومتداری الکترونیکی و پروژه ها چیزی جدا 

 مهاد مؤسسات و بخش ع گعدم موجودیت تبادله معلومات و رواج شریک نمودن علم و فرهن 

 یکجودیت ظرفیت و مهارت ها در تطبیق نمودن حکومتداری الکترونیوعدم م 

  حکومتداری الکترونیکی تحقیقات درپوهنتون ها  همکاری ضعیف 

 

 فرصت ها
 

 خدمات تیلفون و انترنیت به سرعت در حال توسعه 

  یری فساد عامهگفیت و جلواعوام تقاضا و توقع بلند برای بلند بردن شف 

 نیکی شریک شوندونفعان خارجی عالقه دارند با حکومت در تطبیق و برسی حکومتداری الکتر تعدادی از ذی 

  ید.آمی به وجود به زودی الکترونیکی برای حکومت  یاساس قانون و اساسیساختار 

 

 چالش ها
 

 مصارف مخابرات 

 به شهروندان در مناطق دوردست تهیه و یا ارائه نمودن خدمات الکترونیکی 

 نمودن حکومتداری الکترونیکی عدم موجودیت تخنیکی و منابع انسانی برای همکاری و تطبیق 

  و جامعه دولتیحکومتداری الکترونیکی در بخش  پذیزیشسواد و 

 و آزادی بیان معلومات در مورد خصوصی حریم 

 

 :مطالعات معیاری۲.۲.۲
 

( تیار شده میتواند ۱۰ژی حکومتداری الکترونیکی که در معصرترین راپور )یذاری استراتگعیاری برای برنامه مطالعات م

کشورهای  اګر چه توسعه  و تطبیق نمودن حکومتداری الکترونیکی در یری از سر شروع کردن کمک کندگدرافغانستان جلو

 .اریگمالحظات دقیق و سازبدون  نه باشد تطبیقا  قابل ر مستقیمگدی

ذاری حکومتداری الکترونیکی به افغانستان دارند به معیار های که از طرف گمطالعات معیاری برنامه  سااس ممالک که بر

MCIT  و مشاورین بین المللیUN  روپ ترتیب شده.گو در دو 

 کرد حکومتداری الکترونیکی باشد ملعکشور های که دارایی  بهترین  (1

o انها در روشنایی و درجه بندی  و این ها بر اساس داشتن توسعه حکومتداری الکترونیکی استوار

 حکومتداری الکترونیکی جهانی انتخای شده اند.

o  رونیکی ملل متحدو کوریا جنوبی درسر قطار تعیین و استوانیا برسی حکومتداری الکت نها نظر بهآدر بین

 مالت و توصل حکومتداری الکترونیکی قرار دارد.ادر میان رهبران جهان در مع

o  بندی شده که از  درجه ل متحد حکومتداری الکترونیکیممالک جهان در برسی مل ۲۰این ها در بین

بندی که در جمله ممالک هستند که معیارهای توسه حکومتداری الکترونیکی  درجه UNDESAطرف 

 وردند.آبجا 
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o  

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستانیتپیش نویس استرا

 

 ستانکشورهایی با شباهت های با افغان (2

 

o اده حکومتداری فذار توسعه و استرگانتخاب این ممالک به شکل مقایسوی و تطبیق با عوامل کلیدی تاثی

جه بندی بین المللی و یا به اسباب ارزیابی شناخته شده روش  مطالعات معیاری شده الکترونیکی قرار در

 است.

o  النکاو سریفقیر مانند هند، پاکستان،  جوامع سیا جنوبی با رشد نفوسآممالک  ار منطقه. 

o  یری ها درازمدت دارند.گری به اصطالح چالش های درگدی شباهتالنکا سریپاکستان و 

o .عالوه بر این پاکستان نفوذ قوی بر معیاری های اجتماعی و کلتوری ار مناطق اسالمی دارد 

o ردانی مناطق گب عربستان سعودی  به شرایط مشابهت کلتوری و معیارهای اجتماعی ار کاراانتخ

 اسالمی شده است.

 ژیکی حکومتداری الکترونیکی در ممالک منتخب شدهیبرنامه ریزی استرات (3

 

ژیکی حکومتداری یروه های مختلف برای مطالعات منتخب شده که در برنامه ریزی استراتگاز دو  رکشودر مجموع شش 

 الکترونیکی افغانستان هدایت نمایند. خالصه ای از یافته های کلیدی مطالعات معیاری بطور ذیل اند.

 

 جمهوری کوریا جنوبی
 

که هر دو بهره وری و جنوبی براه انداخته شده  اخیر در جمهوری کوریاتوسعه حکومتداری الکترونیکی که در دو دهه 

 انی قرار داده است.بهبود نموده که کوریاجنوبی در ردیف اول حکومتداری الکترونیکی جه را کیفیت خدمات عامه

نشر شده کوریا  ۲۰۱۴، ۲۰۱۲، ۲۰۱۰در  UNDESAنظر به برسی حکومتداری الکترونیکی ملل متحد که ازطرف 

 جنوبی را درجه اول در حکومتداری الکترونیکی جهان قرار ده است.

 

( ۱۰توسعه حکومتداری الکترونیکی کوریا جنوبی بر اساس برسی اخیر حکومتداری الکترونیکی ملل متحد در جدول ذیل )

 ( نشان داده شده.۱۱و )
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 حکومت الکترونیکی افغانستانژی یپیش نویس استرات

 

 

Figure 7: E-GOV in Korea – e-

Readiness (e-Government) Index 

 
 

 

حکومتداری الکترونیکی فعلی کوریا جنوبی بر اساس طرح یا پالن جامع برای نسل اینده طرح ریزی میشود.  ژییاسترات

ی گژیک حکومتداری الکترونیکی برای پنچ سال براه انداخته شده که رسیدیژی با هدف برای  توسعه و ایجاد استراتیاسترات

های پیاده سازی بر اساس دستاوردهای مهم  و باتوجه نظرداشت از یرات و پیامدهای جدید کرده بتواند. این روش یبه تغ

در جامعه اداری  ییراتغت مربوط به برای حل و فصل مسائل تجربه یا دروسذشته تعریف میکند. پالن جامع در راه حل های

ژی ملی  یستراترویج )دیجیتالی کردن( در سر تاسر کشور و امتمرکزه شده است. این در پشتیبانی از ت ITو در محیط 

 کوریا جنوبی[. گ: امیدوار هماهن۲۰۳۰اهداف ]

 ژیکی در پالن جامع برای نسل بعدی نشاندهی شده که عبارت اند از:یاسترات چهار اهداف

 

 شهروندان متمرکز به مشتری  ارشیسفت ارائه خدم .1

 سرعت بخشیدن مبتنی برسیستم نوآوری دولت .2

 تر برای جامعه امنیرانه گ سیستم پیش یا باالبردن فزایشا .3

 ذاری زمینه برای پیشرفت پایدار حکومتداری الکترونیکیگتهداب  .4

 

 ژی های کلیدی ساخت شده بودیاسترات ژیکی برای پالن جامع ازپنجیاسترات چارچوب

 

Figure 6: E-GOV in Korea – e-

Participation  

(e-Governance) Index 
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 تاسیس نمودن ساختار حکومتداری  .1

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستانیپیش نویس استرات

 

 سیستم وآوری پروسه و تجدید ساختارن .2

 کرد سیستم اداری تقویت نمودن عمل .3

 ال بردن منابع بشری حکومتداری الکترونیکیاب .4

 ن رهبری جهانیدبهبود نمو .5

 

 ی برای پیاده نمودنگپالن جامع شامل  چهار مرحله رسید

 

o  تحقق بخشیدن برنامه های دراز مدت برای  دام نمودن برنامه ها و اصول ها ی، اق۲۰۰۷ی گمرحله اول: اماده

 مشارکت کردن دولت. 

o  ژي معلوماتی یپروسه کسب و کار و برنامه ریزی نو استراتتجدید  – ۲۰۰۸مرحله دوم: ساختن اساس و یا تهداب

 برای پروژه های حکومتداری الکترونیکی و ظرفیت سازی برای  پیاده نمودن و اداره آن.

o  اجرای تمام عیار از سیستم های  توسعه یافته – ۲۰۱۱-۲۰۰۹سیستم مرحله سوم: تاسیس کردن 

o تم ها و تمرکز بر ارائه خدمات با کیفیت باالترسسیکرد با  بهبود عمل  -- ۲۰۱۲دغام  مرحله چهارم: ا 

 

 ��استوانی
 

بشری بسیار  ص توسعهشاخجمهوری استوانیا یکی از ممالک بالتیکی اروپا شمالی است که دارایی عوائد در میانه دارد و با 

 است. الاب

 

در جامعه برسی های بین المللی  مدست آورده های استوانیا در توسعه حکومتداری الکترونیکی و اطالعات بصورت عمو

 شناخت شده است.

 ۱۳و  ۱۲توسعه حکومت داری الکترونیکی  در استوانیا  بر اساس برسی حکومتداری الکترونیکی ملل متحد درجدول های 

 نشان داده شده.

 

Figure 8: E-GOV in Estonia – e-Readiness 

(e-Government) Index 
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 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

Figure 9: E-GOV in Estonia – e-

Participation(e-Gov) Index 

 
 

 

ژی معلوماتی اجتماعی جابجا شده.  این توسعه به پالیسی فعلی می یستراتاژی حکومتداری الکتونیکی در استوانیا در یاسترات

 کرد تعقیب شده میتواند. ژی و برنامه عملینجامد و این به به اصول های  پالیسی معلوماتی استوانیا، استراتآ

ژی جامعه یاستراتژی فعلی که توسعه حکومتداری الکترونیکی را مستقیم  راهنمای، در متن جامعه معلوماتی، استرات 

 ی، اقتصادی، و خدمات بهبودی نماید.گژی کوشش دارد که معیار زندیاست.  این استرات ۲۰۱۳معلوماتی 

 

 ژی شامل :یی ها اصلی این استراتگویژ

 

o بودن شهروندی و جامعه جامع، اقتصاد مبتنی بر دانش و همچنین شفاف  کارآمد  زیتاکید بیشتر بر توسعه مرک

 مؤثر دولت اداری عمل می کند.

o رفتن بر اساس گصر بر تصمیم اوی چالش های نو و تقاضا رو به رشد در خدمات عامه معگ ژی جوابیاسترات

 ذشته میباشد.گدست آورد های 

o استوانیا معلومات پالیسیژی مستقیما به پالیسی پیشینه مثل  اصول های یاسترات. 

o  چندین اسناد پالیسی بین المللی و برابر با اتحادیه اروپا بطور مشخصEU i2010  و برنامه عملی حکومتداری

 رفته شده بود.گونیکی در نظر رالکت

o  ژی با شریک نمودن تمام وزارت ها، یاستراتوزارت امور اقتصادی و زارت مخابرات استوانیا در جزئیات

 کرد. گساینسی هماهن ۍموسساتصدارت، همچنان سازمانهای بخش سوم و 

 

 وستانداندیا/هن
 

اقتصادی و شاخص رشد متوسط بشری دارند. هند  ایینپ انکشاف در اسیا جنوبی درآمد متوسط ند ملک روبهجمهوری ه

ی مخابراتی و معلوماتی میباشد.هند دارای ژیکی ار سریعترین رشد اقتصادی در جهان با سریعترین توسعه در بخش تکنالو

دهی بلکه مذهب یکی از  ی نشانگانگدیموکراسی پایدار و یک کشور دیموکراتیک شناخته شده. کلتور هند به یک کلتور چند

سترده و ملت است که یک بر گ(. به هر حال هند هنوز هم با فقر که سر تا سر در هند ۱۲جنبه مهم کلتور را تعیین میکند )
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هائیکه  نآ(. و با  مشکالت مختلف در ارائه خدمات عامه و اثر متقابل شهروندان خاصا   ۱۷( فقیر جهان را دارد )۱/۳سه )

 اری در درون حکومت روبرو میباشد. در اطراف و همک

 

 پیش نویس استراتژی حکومت الکترونیکی افغانستان 

 

ومتداری الکترونیکی توسط زیاد متداری الکترونیکی در هند است و حکودرینجا چندین مثال پروژه های موفق حک اګرچه

 ٪۳۵میز بوده و آپروژه های حکومتداری الکترونیکی در هند موفقیت  ٪۱۵امر ضرور قبول شده. نظر به برسی فقط  یک

 (. ۲۰کامال  ناکام شده اند ) ٪۵۰فایتی و کناکام  تا اندازای با بیفاوتی سیاسی و بی 

ات با هند ازقرار موقعیت جغرافیوی ( نشان داده شده. هند بعضی تشابه۱۴مشخصات هند با توجه به افغانستان در جدول )

 سیاجنوبی کوهستانی و غریب اند.آکه درمنطقه 

  

Figure 10: India and Afghanistan  

 
 

 

 

 ۴۹فعال  جای پایین در قطار درجه بندی برسی حکومتداری الکترونیکی ملل متحد و  ۳۲در طول سال ها هند به درجه 

 باالتر از افغانستان میباشد.

 

 الکترونیکی ملل متحد نشان داده شده. کومتداریبرسی ح ۱۶و  ۱۵هند در جدول های  توسعه حکومتداری الکترونیکی
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 پیش نویس استراتژی حکومت الکترونیکی افغانستان 

 

Figure 11: E-GOV in India – e-

Participation (e-Governance) Index 

 
 

نیکی به راه انداخته که اثنائیکه هند قابل توجه تاریخ حکومتداری الکترونیکی دارد که چندین موارد مهم حکومتداری الکترو

 در محدوده حکومت فدرال است. دکم و زیا

 

ملی برای  توسعه حکومتداری الکترونیکی بنام ]برنامه ملی حکومتداری الکترونیکی[  ژی تلفیقی به سطحیاولین استرات

(NeGP در  )زامعرفی شد با هدف ]همه خدمات دولتی بر یک انسان عام در محل او قابل دسترسی باشد[، که  ۲۰۰۶  

قیمت قابل پرداخت با درک نیازهای طریق خدمات رسانه ها عام ارائه و اطمنان بهره وری، شفافیت، و توانایی خدمات به 

 انسان عادی.

 

 به ویژه ګی ها ذیل مشخص شده: این برنامه یا طرح

o سی که خدمات عامه را به شهریان نزدیک بیاورنداهدف اس 

o پارچه سازی به یک هدف مشترک نظر مجموعی ابتکار های حکومتداری الکترونیکی درسراسر کشور، یک 

o ۲۷ ( حالت ماموریت پروژه هاMMPs و )اجزای که توسط وزارت های مرکزی، ایالت و شعابات ایالت تطبیق  ۸

 شوند

o   وزارت و دفتر مورد نظر مسؤلیت تمام تصامیم مربوط MMPsر تصامیم که گرد، مگشان بدوش میNeGP  را

  MCITمتأثر میکند بصورت مجموعی با مشؤره با 

o  MCIT مک الزمه در تدوین و توسعه پروژه برای وزارت ک( ها، دفاتر از طریق برنامه مدیریت واحدPMU) 

 میکند. ارائه

o ( مرکز اطالعات ملیNIC به حکومت فدرالی به وزارت های مرکزی، حکومت ایالتی و مناطق به سطح ملی )

 مک ارائه میکند.کدر تطبیق کردن پروژه های حکومتداری الکترونیکی 

o مک میکندک رفیتظارتقا  ی برای دولت هوشمند در مل اداره یا موسسه 
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 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

o جات و دیجیتل نمودن اسناد به مقدار زیاد که از طریق ه به دورترین قری یگسرتاسر کشور زیربناهای که رسید در

 انترنیت توانایی اسان، مطمئین شده بتواند.

 

 عبارت اند: NeGPرام ها در گتعداد برنامه های کاربرد و پرو

 

o دخول ارائه خدمات حکومتداری الکترونیکی ملی 

o  الکترونیکی درخواستی فورمه 

o شبکه های منطقوی سرتاسری دولت 

o تا دولتییمرکز د 

o انتقال افقی موفقانه ابتکارات حکومتداری الکترونیکی 

o توسعه هند دروازه 

o مراکز خدمات عامه 

o منطقه الکترونیکی 

o AGMARKNET 

o  دولتبرنامه صحت مرکزی 

 

 پاکستان
 

جنوبی واقع با درآمد اقتصادی متوسط پایین و  یری اسیاگپاکستان مملکت روبه انکشاف در منطقه در جمهوری اسالمی

فهرست توسعه متوسط بشری با چالش های فقر کشیده شده است. جامعه پاکستانی تا حد زیاد به سلسله مراتبی با توجه با 

نشان داده شده. پاکستان با افغانستان  ۱۷پاکستان با افغانستان در جدول  ابهت هایارزش های سنتی اسالمی میباشد. مش

و  گمشابهات به اصطالح موقعیت جغرافیوی که در اسیاجنوبی  واقع، جامعه فقیر، نفوذ قوی دین اسالم بر سیاست و فرهن

 یری داخلی و تروریزم.گچالشهای مربوط به اراضی کوهستانی و در

  

Figure 12: Pakistan and Afghanistan  

 
 

 

باالتر از  ۲۲درجه بندی شده و فعال   چای  ۲۷در طول سال ها پاکستان در برسی حکومتداری الکترونیکی ملل متحد 

 ذیل نشان داده شده است. ۱۹و  ۱۸افغانستان درجه بندی شده، توسعه حکومتداری الکترونیکی در جدول های 
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 ژی حکومت الکترونیکی افغانستانیپیش نویس استرات

 
 

Figure 13: E-GOV in Pakistan – e-

Participation (e-Governance) Index 

 
 

 

سال انکشاف داده شده.این مجموعه ای  ۵برای   ۲۰۰۵ژی حکومتداری الکترونیکی برای پاکستان در سال یاولین استرات

 ازاصول های راهنما برای توسعه حکومتداری الکترونیکی تجویز شده:

 

o مالکیت سطح باال 

o برنامه ای جامع بجای پروژه های خورد 

o مشخص ایجنسی یا مؤسسه-ذار بر برنامهگاولویت تأثیر 

o  رم افزارن زاقابلیت همکاری 

o عملی نمودن پروژه ازمنابع بیرونی 



36 
 

o  موزشی از تجارب های  بین المللیآپروسه جاری 

 

 پیش نویس استراتژی حکومت الکترونیکی افغانستان 

 

 هداف و نتایج متواقعه را تقدیم نمودند.واضح مشخص نشده بود بلکه چندین  ژی بطوریباوجود اینکه اهداف استرات

 

 ند:آژی سه برابر یژیک برای استراتیاهداف استرات

 

 و اثربخش دولت یافزایش بهره ور .1

 یریگوی در تصمیم گافزایش شفافیت و پاسخ .2

 افزایش تحویلی خدمات عمومی به شهروندان به نحو احسن و هزینه بطور مؤثر .3

 

 مشخص شده که عبارت اند: کژییتاثیر متوقعه برای پیامدهای و تطبیق استرات

 

o روابط دولت با شهریان یق برقراریطر 

o نافزایش بهره وری از دولت پاکستا 

o زیربنای ظرفیت و استفاده از کسب و کار الکترونیکی در بخش خصوصی 

 

 راتژی توسعه حکومتداری الکترونیکی شامل اند از:یچهارچوب است

 

o خدمات الکترونیکی برای شهروندان 

o برنامه های کاربردی عام 

o دی مشخص ایجنسیربرنامه های کارب 

o زیربنای اساسی 

o ستیفعل کردن محیط ز 

o معیارها 

 

ژی تطبیق نمودن با جدول یتاستراساله تطبیق نمودن همراه بود که به سطح عالی  برای  ۵ژی با برنامه یاسترات چارچوب

دن حکومتداری الکترونیکی مشخص و راه کاهش نمودن این خطرات را در وزمانی. برعالوه ازین خطرات در تطبیق نم

 ژی نشان دهی شده،یاسترات

 

 سریالنکا
یری روبه گبعد از در کشورشناخته میشود و یکی از سریالنکا بطور عام  سریالنکاجمهوری سوسیالیستی دیموکراتیک 

 سیاجنوبی واقع و با درآمد اقتصادی پایین متوسط و با فهرست توسعه بشری متوسط است.آانکشاف در 

 

داشتن موقعیت جغرافیوی با  با نظرسریالنکا نشان داده شده.  ۲۰با مقایسه به افغانستان در جدول سریالنکا مشخصات 

یری های داخلی متأثر گها و در گسیاجنوبی واقع با ساحه های کوهستانی و هردوشان با فقر و ازجنآافغانستان در منطقه 

 اند.
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 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

Figure 14: Sri Lanka and Afghanistan  

 
 

( به درجه UN-eGOVکومتداری الکترونیکی ملل متحد )حدر لیست ممالک درجه بندی برسی  سریالنکادر طول سال ها 

از افغانستان باالتر قرار دارد. موقعیت توسعه حکومتداری الکترونیکی نظر به برسی  ۵۷و فعال  درمقر   باال رفته ۳۵

 نشان داده شده.  ۲۲و  ۲۱( در جدول های UN-eGOVحکومتداری الکترونیکی ملل متحد )

Figure 15: E-GOV in Sri Lanka – e-

Readiness (e-Government) Index  

Figure 16: E-GOV in Sri Lanka – e-Readiness 

(e-Government) Index 

   
 

 

زین و درین اواخر پالیسی گجاسریالنکا ژي الکترونیکی ملی یدر استراتسریالنکا الکترونیکی ژی حکومتداری یاسترات

و طرح  ذاری کردندگسرمایه سریالنکا ژی الکترونیکی یاسترات  دران گحکومتداری الکترونیکی تائید شده. چندین اهداکننده 

 رام های ذیل اند:گبرا انداخته و شامل پرو ICTملی 
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 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

Figure 17: E-GOV in Sri Lanka – e-

Participation (e-Governance) Index 

 
 

 بازسازی سر ازنو دولت (1

o  هدف و یا دوربینایی: به شیوه کارآمدترین به شهروندان خدمات را ارائه که طریقه کارهای دولت بهبود با

 تقویه شود. را تخنیکی که پروسه کار وکسباز سرباسازی نمودن دولت بشکل 

 

o ژیکییاهداف استرات 

نها آتسهیل نمودن دوباره بازسازی  پروسه کسب و کار حکومت که از نظرخدمات شهروندان تا  -

 را کارآمدتر و پسندیده شهروندان.

 بطور افزار که بطور مؤثردو باره بارسازی کسب وکار را فعال نمایند ICTاستعمال  -

ر ووتمرام مشخص شده عبارت اند از: گکلیدی خدمت شهرواندان که درین پروساحه های  -

خدام نیکی، تذکره الکترونیکی شهریان، است، تقاعد الکترو(e-Motoring) الکترونیکی

 الکترونیکی خارجی، و وزارت اداره عامه و امور داخلی.

 

 زیربنایی یا زیرساخت معلومات (2
 

o  ی معاصر و بیشرفته که به ژزیربنایی تکنالو سریالنکااهدف یا دوربینایی: محیط کارکن پسند وسراسر

، مخابرات های عصری، خدمات الکترونیکی و معلوماتتمام شهروندان که بتوانید دست رسی به 

 که تحقق بخشیدن به بهبود کیفیت زندګی داشته باشد.  محتوای

o ژیکی:یاهداف استرات 



39 
 

تسهیل کردن تاسیس شبکه های روستایی که به شکل رقابتی و قابل پرداخت ارائه خدمات  -

مخابراتی و راهی یا کانال برای تحویل نمودن خدمات شهروندان، بشمول خدمات حکومتداری 

 موزش الکترونیکی.آالکترونیکی، تجارت الکترونیکی، و 

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

( که به جمعیت در Nenasalasمراکز تحویلی خدمت ) ICT ۱۰۰۰تاسیس نمودن شبکه  -

 میدهد. ICTطریق دست رسی به  زا توانایی قابل پرداخت  روستاها

 

به وجود اوردن یک صفحه واحد برای شهروندان که به خدمات دسترسی داشته باشد که از  -

 معیارها تهیه شده است.طرف حکومت  که ار طریق ایجاد قابل همکاری و 

( در سرتاسر دولت و TASSطراحی و پیاده سازی معماری تخنیکی، امنیت و معیارهای ) -

 .ICTسرتاسر کشور همه فعالیت های مربوط به 

-  

 (ICT) ی مخابراتی و معلوماتیژتکنالو توسعه منابع بشری (3
 

o   هدف و یا دوربینایی: یک جامعه باسوادICT  و نیرو ماهر کارICT  سریالنکاکه یک چارچوب برای 

 .میشود ی  و همه شهروندان شانگبود کیفیت زندهکه منجر به ب است الکترونیکی

o ژیکی:یاهداف استرات 

کنان دولت رونیکی دیده میشود که کارضرورت برای مدیرت و اداره خدمات  حکومتداری الکت -

 مجهز شوند. ICTرا به مهارت ها و صالحیت ها 

در حال  ICTAS و پرورش ازطریق  ICTموزش اساسی آافزایش فرصتها و مشوق ها برای  -

موزشی موجود آموزشی الکترونیکی، و استفاده از شبکه ای آ، شبکه  Nenaslas رشد شبکه از

 مؤسسات.

موزش دیده در حکومت با ضروت مهارت های راهبری آبه وجود اوردن تعداد از مسلکی های  -

 ردد.گاهر پروژه های حکومتداری الکترونیکی الکترونیکی که م

 

 جامعه الکترونیکی (4
 

o  :رفتن جوامع روستایی گعاصر  که اقتصاد ملی شان خاصا از حصه مسریالنکا هدف و یا دوربنایی

 ر ]بردن اقتصاد به مردم[.گمیباشد یا به عبارت دی

o :اهداف و یا دوربینایی 

از طریق مبارزه  ICTاهی در بین جامعه مدنی در مورد استعمال و فوائد آگبلندبردن سطح  -

 ژیکی.یارتباطات استرات

که در ترویج جامعه  موسساتازبین سازمان ها و  ICT4Dنفعان در  توسعه مشارکت چند ذی  -

 الکترونیکی مصروف اند.

ل های نوآوری با ال به التماس و توسعه راه حاتاسیس نمود سرمایه که رویکرد از پایین به ب -

نها یکه در مناطق متأثر آواره بیجاه شده و آکه به غریب های روستایی، زنان،   ICTاستفاده از 

در جوامع روستایی که بلند بردن  ICT یري زندګی میکند نفع رساند و معرفی نمودن گازدر

 ی شان بهتری اید.گفرصت ها بر رشد اقتصادی و در کیفیت زند
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 مناسب. موزشیآ رام هایگنفعان در حال توسعه و تحویلی  توسط پرو افزایش ظرفیت ذی   -

 

 

 

 

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

  

 ذاری و توسعه بخش خصوصیگسرمایه  (5
 

را با تمام جنبه های اش اتخاذ  ICTانکشاف شده ]که  ۲۰۰۹در سال  سریالنکادوربینایی پالیسی حکومتداری الکترونیکی 

وردن یک دولت متمرکز به آو دست رسی به خدمات دولتی بهتر نمایند و به وجود  ترکه حکوت را زیادتر کارآمد و مؤثر

 شهروندان.[

 

 اهداف استراتژیکی شامل اند:

 

o  میرود،جه هر سازمان دولتی به پیش یبود هو مؤثر سازمان های دولتی ک نتیجبهبود نمودن کارآمد 

o ر سازمان های دولتی اسان کند.گدست رسی به معلومات دولتی و خدمات را برای شهروندان و دی 

o ترویج حکومتداری خوب 

o  توسعه صالحیت ICT دولت  کنانردربین کا 

o  اداره نمودن منابعICT  بطریقه دوامدار 

 

 عربستان سعودی 
 

عربی شرق میانه   کشورترین گشناخته میشود از جمله بزر نیزپادشاهی عربستان سعودی که بطور عام عربستان سعودی 

است با درآمد باال اقتصادی. سرزمین عربستان سعودی از سطح بحربلند شده تا شبه جزیره طوالنی کوهی.  کلتور عربستان 

 از ممالک اسالمی که حکومتداری اسالمی را ی(. عربستان سعودی یک۲۱چرخد) دور اسالم و ارزش های قبیلوی می

 بندی برسی حکومتداری الکترونیکی ملل متحد درمیان کشورهای در حال توسعه باال قرار دارد. درجهتوسعه میدهد. در 

نشان داده شده. مشابهات عربستان سعودی با افغانستان فقط  ۲۳مشخصات عربستان سعودی با توجه با افغانستان در جدول 

 معیارهای اجتماعی و کلتور دارند. ی مردم،گاز نظر   نفوذ قوی  دین اسالم بر زند

 

Figure 18: Saudi Arabia and Afghanistan  

 
 

در طول سال ها عربستان سعودی در رتبه بندی در برسی حکومتداری الکترونیکی ملل متحد در لیست ممالک در ردیف 

 دارد. باال تر از افغانستان قرار ۱۱۰قرار دارد و فعال   ۸۹

 ذیل نشان داده شده.  ۲۵و  ۲۴توسعه حکومتدار الکترونیکی در حدول های  
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 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

Figure 19: E-GOV in Saudi Arabia – e-

Readiness (e-Government) Index 

 
 

Figure 20: E-GOV in Saudi Arabia – e-

Participation (e-Governance) Index 
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 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

سراسر   کشورهای ۲۰ زموخته شده اآژی ملی حکومتداری الکترونیکی عربستان سعودی بر اساس دروس یبار استراتاولین 

دارند شرایط مشابه به عربستان سعودی  ممالک کهحکومتداری الکترونیکی، ممالک منطقه و  برجستهممالک  ازجملهجهان 

 داده شده.توسعه 

 

 ژی حکومتداری الکترونیکی شامل تعداد و جزئیات ذیل اند:یچارچوب استرات

o دوربینایی و اهداف 

o خدمات الکترونیکی 

o های کاربردی ملی همبرنا 

o هایرساخت و یا زیربناز 

o  تغییر مدیریت –جه یبود –حکومتداری  –سازمان 

 

غیرمتمرکز به عنوان اصل رهنما که در آن سازمان -گرویکرد هماهنزمادل حکومتداری الکترونیکی عربستان سعودی ا

دولت تهیه کننده د کرد. درین مادل ههای دولتی را راهبری در تطبیق نمودن پروژه های حکومتداری الکترونیکی خوا

 خدمات برای مشتریان در حالی که:

o  ادغام شده. سرتاسر سازمان ها باشد درمی شاملدولتی  زیادتر از یک سازمان  از خدمات کهروپ گخدمات و یا 

o  و به جای اینکه با تمام سازمان ها  روپ از خدمات زیر سوال را داشته باشدگکارکن میتواند در یکجا خدمت و یا

 یرند.گمربوطه تماس 

 ژیکی بطور ذیا شرح شده: یاهداف استرات

 

 ارائه خدمات بهتر (1
o ارائه  باالترین خدمات به سطح معیار جهانی با کیفبت الکترونیکی 

o تحویلی خدمات بدون قطع یا درز و به طریقه کارکن پسند و با بلندترین معیارهای امنیتی 
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o  نان از شهرها همچ ۲۴/۷ترسی به خدمات در سلطنت خدمات را عرضه میکند و اجازه دس  یسکبه هر

 اطراف مملکت و حتی بیرون مملکت  نیز ارائه میکند.

o  ورده اندآ ترا بدسپذیرش  ٪۷۵نظر به تعداد کاربران 

o  ائه شدهار ت الکترونیکیاز همه خدما کاربر  یترضا ٪۸۰اطمینان 

 

 اثربخش داخلیافزایش  بهره ور و  (2
o ت رسمی دولتی بدون کاغذ میکنده حداالمکان تمام ارتباطاارائ 

o مورد ضرورت در سراسر سازمان ها دولتی و ذخیره کردن معلومات  تاطمنان دادن دسترسی تمام معلوما

 ی ممکن باشدگ با کمترین افزون

o  تدارکاتخریداری تمام اجناس و خدمات  باالتر از یک مقدار استانه معقول از طریق 

 

 در پیشرفت کشور کمک کردن (3
o  سترش دادن معلومات، دانش گطنت و یا بادشاهی با تاسیس نمودن جامعه معلوماتی در سلکمک کردن در

 و استفاده نمودی از خدمات الکترونیکی

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

o  تولیدات جامعه در بخش شخصی، کسب و کار  ایشافزکمک به بهبود و استفاد از دارایی و منابع کشور با

 و عامه.

 

ی متحد، اولویت های ملی و به معیارهای ئنایداری الکترونیکی بر اساس یک دوربتطبیق نمودن خدمات اصالح شده خدمت

توسعه کنید و صول های ذیل را دنبال میکند ]یکبار زادیی ا ی عدم تمرکزگنههمای باشد.  تطبیق نمودن ژشریک و میتودولو

 بار بار استعمال کنید[  تا حد امکان.

 

ونه پروژه های حکومتداری الکترونیکی در کدام چوکات کار با کدام جزیات  گاین استراتژی دارایی تشریح واضیح است که چ

و برآورد یر، میکانیزم بودجوی گنفعان و سازمان های دولتی در ، وظایف  و مسؤلیت های ذیداداهداف را انجام خواهد 

 جه را مشخص کرده.یبود

 

ندی برای توسعه خدمات الکترونیکی یکند که بعضی خدمات را   اولویت بی را ارائه مژژی متودولویعالوه بر این استرات

ژی پیشنهاد شده با معیارهای مشخص برای یالنه اولویت بندی بر اساس مؤثریت و امادګی به عنوان اقدامات استرات میدهد.

 ین ابعاد.ا هر یک از

 

 شده:    موختهآهای   درس (1
 

اهت خاصی داری الکترونیکی و با شبتخوب تثبیت شدهء حکوم شده که از ممالک  با تمرین ختهموآدرس های کلیدی 

نها در پنج جنبه مهم ذیل خالصه آافغانستان را میدهد.  کیژییاسترات حکومتداری الکترونیکی با افغانستان اطالع برنامه ریزی

 سازمان و ترتیب شده است.و 

  

 کییژی حکومتداری الکترونیزی استراتری (فواید برنامه۱
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های ملی و  ژییدارد با استرات قرار ییالاتراز وسط سطح ب الکترونیکی کهژی حکومتداری یتراتاس – درس اول

 ود میاید کمک میکند.ات های جامعه به وجرام های با چالش های که از ضروریگپرو

وی گ ژیکی حکومتداری الکترونیکی را به طور منظم به پیشبرده و جوابیبرنامه ریزی استرات  - درس دوم

تقاضاهای اداره وی جدید که ازطرف دولت مواجه با تبدیل نمودن محیط که بهتر به شهروندان و کسب و کار خدمت 

 کند.

سترده ابتکارات گژی حکومتداری الکترونیکی امکانات، ترویج، وکمک به مختصات دولت یاسترات -  درس سوم

 حکومتداری الکترونیکی و به راه اندازی شرایط سازمانی برای تشویق نمودن همکاری در سرتاسر دولت.

که   دات دارد نشان میدهکی با افغانستان شباه انکشافاز تجارب برخی از کشورهای رو به   - :درس چهارم

یت وژی الکترونیکی در عمل پیاده با  اولیحتی در کشورهای استرات که هدد نشانقابل توجه را میتوان   دستاوردهای

 و هم ردیف میباشد. نواهای  واضح مشخص شده که با اهداف توسعه ملی هم

 

 

 

 

 

 نژی حکومت الکترونیکی افغانستایپیش نویس استرات

 

 نفعان: مشغولیت ذی (2

  

ان گوی، نماینده نفعان مربوطه و متخصصین به شمول سازمان های ادار ها و مشارکت با ذیمشاوره   -: درس بنجم

ژی حکومتداری الکترونیکی یرنامه ریزی و تطبیق نمود استراتبوع  در مو عوام در مج ها پوهنتون صنعتی، 

 ضروری است.

  

 ژی حکومتداری الکترونیکییساختاریا زیربنایی استرات (3
 

ئه و ژیکی حکومتداری الکترونیکی را ارایژی حکومتداری الکترونیکی چارچوب استراتیاسترات -: ششمدرس 

ی مدت دراز و یا متوسط برای توسعه حکومتداری الکترونیکی ایجاد میکند و تاسیس ئایناصول های رهنمایی  و دورب

 ژی ها را مشخص میکند.یژیکی و تطبیق استراتینمودن اهداف استرات

 ی حکومتداری ئان( دوربیiژی حکومتداری الکترونیکی به طور مجموع شامل :  یساختار استرات - :هفتمدرس 

 اه گجهات و دید  (iii  ;ی قبول شده یک پارچه کردنئژیکی تحت دوربینای( اهداف استراتii ;الکترونیکی

 ژی ها و خطوط عملی( استراتiv   ;ژیکی را بدست بیاوردیژیکی یا تمرکز به ساحه های که اهداف استراتیاسترات

 ( چارچوب و زیرساخت مورد نیازحکومتداری. v ;کرد در هر منطقه تمرکزی  

 ژی که راهبریت و حکومتداری،  نمونه یاه  هر استراتگکرد در راهنما و یا دیدخطوط کلیدی عمل   - :درس هشتم

 و حمایت برای تحویلی پروژه و تمرکز، تقویه نمودن کنترول  ITکارها اداری، توسعه مسلکی ومهارت های 

 مشخص شود. دمنظم برای نوآوری بای 

 به واسطه  نهاآاز ژیک و شناسایی خطوط عملکرد متناظر در هر یک یاولویت بندی مسیرهای استرات  - :درس نهم

 ژیکی هدایت میکند.یاهداف استرات

 تطبیق کردن را مشخص کند به شمول  انتخابژی حکومتداری الکیترونیکی باید میکانیزم یاسترات -: درس دهم

 ساحوی و خطوط کلیدی عمل کرد واضح شده  بندی پروژه های نو حکومتداری الکترونیکی مطابق به اولویت
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 باشد.

 

 متداری الکترونیکیوژی حکیتمرکز استرات (4
 

تغییر داده که ارائه ژی حکومتداری الکترونیکی بر این است که عمل کرد  دولت ی: تمرکز هر استراتدرس یازدهم

( و ITورده با استفاد بطور بسیار مؤثر آن مبتنی بر سیستم تکنالوجی معلوماتی )آبهتر خدمات که توقعات مردم بر

 راه حل های.

 سعهتوتر و  نمآی معلوماتی در دولت، جامعه ژشهروندان، ابتکار فعال تکنالو سفارشیخدمات  -: درس دوازدهم

 ژیکی حکومتداری الکترونیکی میباشد.یدوامدار از جمله اهداف خاص استرات

 

 ها  ژییپیاده و یا تطبیق نمودن استرات (5
 

افزایش کردن خدمات عمومی در مرکز  ) aژی های کلیدی برای پیاده سازی موفق: یدربین استرات - :درس سیزدهم

 ( تاسیس ساختار  bشهروندان و کسب و کار به شوق و یا انتخاب مشترکین و تحویلی آن از چندین کانال، 

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان  یپیش نویس استرات

 

 نمودن خدمات در ( تاسیس نمودن کلتور شریک dسازمانی، -( روند نوآورانه بین cحکومتداری خوب و رهبری، 

یری و گدازه ازجمله برنامه ریزی، تحویلی، مدیریت، مهارت ها، و ان بهبود حرفه ای بودن ( eسازمانهای عامه، و 

 ر منظم.ارزیابی عملکرد به طو

 

ی در گو هماهن بر منسجم کردن ویژه ای به رهبریحکومتداری الکترونیکی  های ژییاسترات -: درس چهاردهم

ی و خدمات مشترک که اجازه کم کردن و غیر گسطوح مختلف اهمیت داده تا اطمنان حاصل شود که پروسه  پیوست

 ران.گذاری با دیگذاری سرمایه گمؤثریت میدهد و  با استفاده مجدد از دارایی ها  و به اشترک 

 الکترونیکی، و ایجاد محیط توانمندی، مشخص نمودنکومتداری اهی در باره فواید حآگساختن  - :درس پانزدهم

پروسه عام کسب و کار، و تاسیس کردن ساختار عام و شبکه برای شریک کردن معلومات و دانش در بین سازمان 

ی از جمله باالترین اولویت ها گا یک پارچه بمیخته آهای با هم  معیار های ازاد را تعریف و  سیستهای دولتی، که م

 رام میباشد.گروپاجندا یا 

در  دارا و  خدمات الکترونیکی برای ممالک که عین شرایط افغانستان باالاز جمله اولویت   - :درس شانزدهم

مرکات، گاستخدام، تعلیم وتربیه، بیمه اجتماعی و  خدمات های صحی ثبت کسب و کار، زراعت، جوازات، مالیه، 

 و اولویت بند مربوط به ضرورت های جاری آن مملکت میباشد. و غیره

مرکز خدمات،  لبرنامه ریزی و کنتروکردن خدمات ضرورت به یک توجه خاص دارد در  شریک -: درس هفدهم

معلومات، اطمنان  تا، ادارهینمودن د کازمان های عامه، ساختار عام، شریدر س توریلمنابع بشری و تغییرات ک

 ی و معماری.ژناخت و معیارهای تکنالوش تمعلومات، مدیری

استفاده مشترک معموال  عبارت اند از:  یاز جمله برنامه های تطبیقی مهم سرتاسر دولت برا -: درس هژدهم

a  ،تدارکات یا تهیه الکترونیکی)b  ،تبادله اسناد الکترونیکی )c  ،مدیریت منابع بشری )dمور مالی، آت ( مدیری

e تا بین سازمان های دولتی برای بلند بردن بهبودی و مؤثریت موسسات دولتی.ی(شریک ساختن د 

ک جا کردن ساختار و معیارهای امنیت به یکی ضرورت تطبیق کردن حکومتداری الکترونی -: درس نوزدهم

 تا.یارتباطات و تبادله دبرای  سازمان های دولتی اجازه میدهد که شبکه  هزینه مؤثر را تاسیس
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ی برنامه عملی که شامل برنامه ریزی گتطبیق نمودن حکومتداری الکترونیکی ضرورت به اماد - :درس بیستم

پروژه های نو حکومتداری الکترونیکی و ظرفیت سازی برای تطبیق و مدیریت، توسعه و اجرای سیستم های  

 کرد، یکپارچه و بهبود عمل

 

 حکومتداری الکترونیکی برای افغانستانژی ی: استرات۲.۲.۳
 

میکند.  این ها را اه ها را ارایه گژی توسعه کاریی و استراتئنایاز دوربای ورده آی اخری  محصول یا دست گاین بخش پیچید

 ی و اهداف  توسعه ملی افغانستان  خالصه و ترتیب شده و قصد پاسخ دادن به درک توقعات سازمان هایئنایدر چوکات دورب

ی از چالش های حکومتداری الکترونیکی در حالی که از تواناهای گدولتی، شهروندان، توجه کردن به نقاط ضعف و اشکار اماد

 و فرصت ها استفاده میکنند. 

 

 ژیکییچارچوب استرات -.۱
 

 چارچوب توسعه حکومتداری الکترونیکی در افغانستان از پنج اجزای اصلی تشکیل شده:

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستانیپیش نویس استرات

 

 متداری الکترونیکیودوربیانی و اهداف حک -.۱

 ژیک و خطوط عملی ویرهنمودهای استرات -.۲

 ژی پیاده کردنیاسترات -.۳

 

ژیکی توسعه حکومتداری الکترونیکی در افغانستان نشان یسه مرحله برنامه ریزی و اداره در چارچوب استرات ۲۶جدول 

 بدهد.

 

کند که در برنامه اد از اصول های عمومی نشان دهی ژیکی برای توسعه حکومتداری الکترونیکی تعدیهای استراتاصول 

ژی  که زیان یرنامه ها و پروژه ها تحت این استراتبریزی و تطبیق نمودن همه ابتکارات حکومتداری الکترونیکی بسیار مهم، 

را برای تطبیق نمودن و به کار اندختن ژیکی یاستراتینها تهداب را برای چارچوب آیا خسارات را کم و فواید را ازدیات کند.  

 حکومتداری الکترونیکی در افغانستان ارایه میکند.

 

ژی یژیکی استراتییری همکاری کرده در حالی که مسیرهای استراتگی در تآثیر متوقعه ونتیجه ئنایاهداف استراتژیکی و دورب

رد و به طرف بدست وآید تصویب و خطوط عملی را تعقیب که این تاثیرات و نتایج را به وجود های را تعریف میکند که با

 ی افغانستان  رهنمایی میکند.ئنایژیکی و دوربیوردن اهداف استراتآ

 

ی و گهبری، هماهنژی را تشریح میکند  و شامل ریراتتساتار حکومتداری برای تطبیق این که ساخ ژی کدامیاستراتتطبیق 

رفته گژی در نظر ینظارت و ارزیابی پیشرفت تطبیق میباشد. هم چنان خطرات و عوامل نشان دهی  که در تطبیق این استرات

 شود.

 

 ژیکییاتراستی و اهداف ئدوربنا -.۱
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با فساد در اداره ژیکی افغانستان که به تقاضا زیاد عوام از دولت که در مقابله کردن یاراده یا قصد دوربینا و اهداف استرات

که در ارزیابی کردن افغانستان نشان داده شده. آینها ریت اداروی ت، و بهبود و مؤثدمت عام، بلند بردن شفافیخعامه و تحویلی 

ژی های اصالحات اداری عامه یو حکومت و استرت(ANDS) ژي توسعه ملی افغانستانیکه توسط استرات ی ملیاه اولویت

 .می کندیف یا مشخص رتع

 

 دوربینا
 

حکومتداری  پیاده سازی هب وابستهبرای جامعه افغانی  اثراتبا  نومتداری الکترونیکی در افغانستاحک برای نا دارزمدتیربدو

 عبارت اند از: که یدآبه وجود می  الکترونیکی

 د شهرون یک و دادن اطمنان شفافیت توسط یک دولت مورد اعتماد به انه فتحویل داده شده منص عامه کیفیت خدمات

 

ینده به آدوربینایی میان مدت با تاثیر متوقعه حکومتداری الکترونیکی برای مردم افغانستان است  که تغییرات را در پنج سال 

وی باشد حکومتداری الکترونیکی سهولت های خدمات عامه، گ وجود میاورد. که بهتر به توقعات شهروندان افغانستان جواب

 نفعان کلیدی توافق دارند. یری فساد و به اظهار نظر ذیل ذیگوی و در جلوگ ابشفافیت،  مسؤلیت و جو

 

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستانیپیش نویس استرات

 

با داشتن فرصت  با کیفیت و خدمات با اولویت باال عامهدر پنج سال اینده مردم افغانستان از دسترسی عادالنه به معلومات 

 و ثبات فساد، بهبود امنیت کاهشمناطق شهری و دهات، سرتاسر متعادل در  ای شیوهبرای مردان و زنان به  برابرهای 

 .و فعال کمک میکند یزهگانهر کس با  بادر حکومتداری  شرکتو  بهره مند خواهد شد

 

ه و میباشد که امید روشن توسعصر واضح روشن چهار  عن زیکی در افغانستان شامل االکترون داریدوربینایی برای حکومت

 ها بر اساس ضرورت عدالت، اعتماد، و توانمندسازی خدمات، به عنوان یکی از دالیل توسعهنرمان های افغانستان است، ایآ

 اقتصادی در افغانستان است.

 

ترسی مساویانه و با کیفیت سها میتواند بهرمندی  از د عامه و خدمات: اولویت اول افغان معلوماتکیفیت  – خدمت   ۱

عامه بروقت و قابل دسترسی و راحتی، مرتبط، قابل خرید، قابل اعتماد، و خدمات مطمئن از اولویت  معلومات)دقیق، 

 باال(.

عامه و خدمات که بطور مساویانه و به روش متعادل در مناطق شهری و روستایی  معلوماتتعادل عادالنه:   -- عدل  ۲

عامه، خدمات و فرصت ها برای زنان و مردان و دست رسی برابر در سر تا  معلوماتترسی برابر به سافغانستان و د

 سر کشور شود.

فزایش شفافیت و کاهش فساد منجر به آدولت باز و قابل اعتماد : دولت افغانستان اصول حکومت باز را با  – اعتماد  ۳

 بات و امنیت مردم در سرتاسر کشور میشود.افزایش اعتماد به نفس و اطمینان شهروندان و بهبود ث

ی گوانستند که بطور فعال در زند: تواندمند و فعال داشتن شهروندان: شهروندان افغانستان به تدریج تتوانمند سازی. ۴. 

 تان به سمت اقتصاد و جامعه مبتنی بر دانش کمک کنند.ت کنند و بتواند در توسعه افغانسشرک امهع

 

 ژیکییاستراتاهداف 
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تان   و عصری ساختن تمام دولت افغانس ژیکی الکترونیکی افغانستان توقع میرود  که در اصالحات توسعهیاز اهداف استرات

ژیګی حکومتداری الکترونیکی در پنج سال یوردن دور بینایی درمیانه  اهداف استراتآرول کلیدی بازی میکند. در بدست 

یح رتش ۲۰۱۵ی او معیار سنجی و یافته هرسی ژیکی بر اساس نتیجه بیریزی استراتبرنامه  عان درفن ذیینده که توسط آ

 نموده.

 رفته شده اند.گذیل در نظر ای اه عمده گجنبه های کلیدی دوربینای در سه دید

a) عامه و خدمات معلومات 

b) عصری نمودن بخش عامه و 

c)  رفتن عوام در دولتگسهم 

 

 اه ها مطرح شده است.گنفعان در این دید ژیکی  ذییدر سه اهداف استرات  روپیگیری از بحث های گه به عنوان یک نتیج

 

فتن عوام در دولت رگاه معلومات و خدمات عامه، عصرنمودن بخش عامه و سهم گنشان داده شده و از دید ۲۸نها در جدول آ

 تعدد توضیح داده شد است.اه های  هدف مرتبط دارد وهر هدف بیشتر به عنوان مگدر ذیل تشریح شده.  هر یک ازین دید

 

 افغانستان ژیکی الکترونیکییاستراتاهداف  ۲۸جدول 

 

 

 

 

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

  

دست رسی عادالنه با کیفیت به 

 معلومات و خدمات عامه

 بین دولت و مردم نتعامل بهبود یافت امهمدرن و بهینه سازی بخش ع

 قابل  عامهمعلومات  دقیق، بروقت و

مقرون دسترسی و راحتی، مرتبط، 

قابل اعتماد، و خدمات  به صرفه،

 مطمئن عامه 

 رد کل مرکزیت شهروندی، رویک

، ملتی، کاهش تقسیم دیجیتالی

اطمینان دادن دست رسی و توانایی 

در بهره برداری از تقسیم مختلف  

 اقتصادی و اجتماعی در مملکت.

  

 ی عصری ژتطبیق نمودن تکنالو

 اییندهآساختار فربرای بازسازی 

دولت به منظور افزایش کارایی 

 ویی و با شفافیت گاثربخش، پاسخ

 کاری  تاسیس مناسب و اعتمادی هم

متداری تمام وشبکه ها که در حک

 حکومت را حمایه کند

  افزایش امنیت و حریم خصوصی

در ارتباط به شهروندان در سطح 

 عمومی شده است 

  عوام در دولت تشویق مشارکت

عدد، راحت و تتوسط کانال های م

 قابل دسترس ترویج میشود

 لیم و تربیه و معلومات صحت، تع

یت شده وزراعت و خدمات اول

ان ملی که گکنند تحویل مبرای تما

توسعه اجتماعی و  ههدف شان حمای

 اقتصادی از سطح پاین

  نوآوری کلتوری رشد و ارتقا داده و

شبکه های دانش را در بخش عوام 

 ترویج داده شود 

  

 

 : معلومات عمومی و خدمات۱دیدګاه 

 

: دست رسی عادالنه و متعادل به خدمات با کیفیت عامه خاصا  در صحت، تعلیم و تربیه، زراعت، و خدمات کسب و ۱هدف 

 کار و غیره
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 مطمئنعامه قابل اعتماد، و خدمات  مقرون به صرفه،عامه قابل دسترسی و راحتی، مرتبط، معلومات  بروقت و ،: دقیق۱.۱

، اطمینان دادن دست رسی و توانایی در بهره ل ملتی، کاهش تقسیم دیجیتالی: مرکزیت شهروندی، رویکرد ک۱.۲

 برداری از تقسیم مختلف  اقتصادی و اجتماعی در مملکت.

ان ملی که هدف شان گتحویلی کنند همه یت شده برایولیم و تربیه و زراعت و خدمات اولع: معلومات صحت، ت۱.۳

 ین.یعی و اقتصادی از سطح پاتوسعه اجتما بانییپشت

 

 اول اقدامات برای هدف
 :کیفیت معلومات و خدمات 

 

 حریم خصوصیدقت، به موقع بودن، قابلیت دسترسی، راحتی، ارتباط،، قابل برداشت، قابل اعتماد، امنیت و 

 مرکزیت شهروند، قابل دسترس و بهره مندی 

 هحیرضایت شهروندان، دسترسی در شهر و روستایی، زنها/مردها،  مردها معیوب/غیرمعیوب، والیت/نا

 ر/غریبگبیسواد، دورافتیده/ساحه های قابل دسترس و توان/سوادبا سال/جوان، گای/منطقه ای، بزر

 

  وتربیه و زراعت:معلومات و خدمات صحت، تعلیم 

 

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان  ژپیش نویس استرات

 

ی روزانه و توسعه گتعداد از خدمات پیچیده به حساب موقعت جغرافیوی و دسترسی و تاثیر ان بر زند

 اجتماعی/اقتصادی از تهداب

 

 :عصری نمودن بخش عامه۲دیدګاه 

 

 ی.ژنوآوری، همکاری و تکنالو:عصری و بهینه سازی بخش عامه از طریق ۲هدف 

 تجدید ساختار و پروسه دولت به منظور افزایش بهره وری اثربخش و ی عصری درژیق نمودن تکنالو: تطب۲.۱

 وی و شفافیتگپاسخ       

 : شبکه های همکاری مناسب و قابل اعتماد برای حمایت با تمام دولت به دولت ایجاد شده است.۲.۲

 ترویج پرورش شبکه های دانشی در بخش عامه.  وری وآ: مروج کردن نو۲.۳

 

 دوماقدامات برای هدف 
 

 :ارائه خدمت 

 

ان، سهولت استعمال، و گسسات ارتباطی، تعداد بازدیدؤوقت، قیمت، دسترسی، منابع بشری، تعداد اقدامات، تعداد م

 یک دفتر واحد.

  

  یری و اداره:گتصمیم 

 . PBRسطوح، تعداد اقدامات، کم کردن کاغذ دفتر، مقدار کاغذ مصرف شده، پروسه ساده  وقت، تعداد

  یسی:لیرنده پاگتصمیم 
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، بازبودن، دست رسی آنالین به پالیسی های ساخته  شده، و پالیسی های  تصویب شده به شمول واممشوره ع

 شتن.ذاگپالیسی های منطق و نتایج، و برداشت از مشاورت  عامه به آنالین 

 

 رفتن عوام در دولتگاه سوم: سهم گدید

 

 داری:تعامل بهبود یافته بین دولت و عوام در حکومت۳هدف 

 

 ان: امنیت و حریم خصوصی پیشرفته در سرتاسر بخش دولتی در برخورد به شهروند۳.۱

 ذاشتن اعتماد به دولتگ: اقدامات با هدف به دست اوردن اعتماد عامه و به جا ۳.۲

 مشارکت عامه در دولت را تشویق و ارتقا از طریق سهولت متعدد و دست رسی از کانالها.: ۳.۳

 

 اقدامات برای هدف سوم
 :امنیت و حریم خصوصی 

 اهیآگموزش و آسطح اعتماد، 

 :اعتماد عوام 

 

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان  یپیش نویس استرات

  

م یالکترونیکی، حال منازعه از طریق آنالین، تسل رضایت مشتری، استفاده کردن از خدمات حکومتداری

 شکایات یا ردیابی نمودن شکایات با مسؤلین و تعقیب

 :باز بودن دولت 

 موجود بودن معلومات به پروسه ها، قواعد، قیمت ومصارف عامه ار طریق آنالین

  رفتن عوام:گسهم 

 مشتری. )نظر( یا بازخوردرفتن الکترونیکی، رضایت مشتری، جواب و گشروع کردن ابتکارات سهم 

 

II ژیکی ی.جهت های استرات 
 

ژیکی حکومتداری الکترونیکی در افغانستان طوری تعریف شده که این بهتر یبه منظور دستیابی به اهداف جهت های استرات

ورده شود. اینها در پنج آارزیابی نشان دهی شده  براست که ضعف و چالش ها  را متوجه و توقعات شهروندان که در 

در نتیجه به تمام اهداف استراتژیکی کمک خواهد کرد، و عبارت اند  اند، بنا   ر متقاطعگوری اصلی ترتیب که با یک دیگکت

 از:

( شفافیت و aوی توقعات مربوطه مهم و چالش های است بطور مثال: گ این جهت جواب –(. معلومات عمومی و خدمات ۱

( بیشترین خواستار خدمات در تعلیم وتربیه، dمحوری با کیفیت باال،  ( خدمات شهروندcوی، گ( پاسخbمسؤلیت پزیری، 

( تحویلی خدمات الکترونیکی به شهروندان و  cاجتماعی و رصحت، زراعت، توسعه اقتصادی )تجارت، استخدام( و اومو

 ده.امناطق دورافت

 

اهی دربین عوام در باره حکومتداری آگ( کم aیل پاسخ میدهد: ی ذیا جهت به ضعف و چالش ها خط مش این -(۲

 سازمانی در  گ( فقدان فرهنc( محیط ضغیف قانون و نظارت برای حکومتداری الکترونیکی در افغانستان، bالکترونیکی ، 
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، سازمان های غیر ها علمی ا موسساتبذاری دانش، و همکاری ضعیف گتراک شبخش عمومی  برای تبادل اطالعات و ا

 دولتی و بخش خصوصی.

 

( عدم ظرفیت و مهارت در تطبیق aخ میدهد: نیل پاس یچالش ها این خط مشی یا جهت به ضعف و -ظرفیت سازی  -(۳

ی و تطبیق حکومتداری الکترونیکی گ( فقدان منابع  بشری برای هماهنbکردن حکومتداری الکترونیکی در افغانستان، 

 و جامعه. هحکومتداری الکترونیکی در بخش عام( کم سوادی و پذیرش c، ااهگوهمکاری ضعیف با دانش

 

( فقدان منابع  aاین جهت یا مسیر اراده پرداختن به ضعف و چالش های ذیل میکند:  –زیر ساخت عام یا مشترک  -(۴

( قیمت ارتباطات cی در پروژه های جاری یا زیر دست، و گ( فقدان هماهنbتخنیکی برای تطبیق حکومتداری الکترونیکی، 

 مخابراتی.

 

مشخص ـ این خط مشی یا جهت به ضعف و چالش ها نیل پاسوخ میدهد: تالش -یبرنامه های کاربرد رایج یا عام و بخش -(۵

الکترونیکی در ( یکطرف کردن  ابتکارات و پروژه های جاری حکومتداری bهای مجدد در ایجاد برنامه های مشابه، و 

 وزارت ها و موسسات.

 

یدهد مژی حکومتداری الکترونیکی نشان یاتژی جامع جنسیاتی به عنوان بخشی از استریاسترات –استراتژی جنسیاتی   -(۶

 که 

 

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان  یپیش نویس استرات

   

 طراحی، تطبیق، نظارت و ارزیابی و  برایکه  د توجه فرار می دهدررانی های جنسیاتی را موگن MCITنګی وچګ

 رفته است.گنیازهای کارکنان تمام  برنامه های دولتی مورد توجه قرار 

 

 خطوط عمل کردژی ها و یآسترات
  

اساس نیازهای فعلی مردم  ربژیکی یپیاده سازی و خطوط عملیاتی مربوطه در هر جهت استرات یژی های کلیدیاسترات

خارجی و سازمان های دولتی تعریف شده، و توقعات انها از حکومتداری الکترونیکی و زمینه اولویت نفعان  افغانستان، ذی

جاری و محیط نها بر ظرفیت های موجوده و ابتکارات آنفعان نشان داده شده.  برای خدمات عامه از ارزیابی و نظریات  ذی

ممالک که حکومتداری از ردک عمل وه، بعضی عناصراب میکنند. بر عالتداری الکترونیکی حسمکوحرا بری پیاده نمودن 

 ار میباشد.گو همچنین کشورهای مشابه با افغانستان  در شرایط محلی ساز ونیکی خوب تاسیس شده اخذالکتر

 

 معلومات عامه و خدمات
 

ان در توقعات شهروند همهو خدماتی که برای  معلومات عامههای مربوطه در محدوده تمرکز برای  ژی و خط مشیاسترات

 ارزیابی چنین موارد نشان داده شده است عبارت اند از را برخورد با نهادهای دولتی

o به معلومات نها آمناسب و سریع و دسترسی کمک خواهد کرد فساد  از یریگحکومتداری الکترونیکی  در جلو

 و به قیمت کم ارایه میکند. عامه وخدمات

o  ارزشمند، قابل اعتماد و قابل دسترسی به خدمات، سهولت جهت یابی و تعامل،   ی هایگویژبیشترین توقعات و

 ، محتوا منحصر به ذوق فرد، سفارشی و هدفمند.تحویلی چند کانالی
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o ت برای توسعه صحت، و رفاه اجتماعی، زراعت، و فرخدمات مورد نیاز بیشتر مربوط به تعلیم و تربیه، ص

 اقتصادی

 

در ساحه صحت، تعلیم و تربیه و زراعت و همچنان که به کسب و کار  معلومات با کیفیت خاص:  خدمات و ژی اولیاسترات

موبایلی و اولویت بندی بر اساس تاثیرمثبت بر  فونتیلاز طرف چندین کانال تحویل داده و تاکید خاص به  رندگهدف قرارمی

 ی به اقلیت ها و بخش های محروم جامعه.گ رسیدی روزانه  به حساب فواید اجتماعی و اقتصادی و تاثیر مثبت  مختصا  گزند

 

 ژی اول:یخطوطی عمل کرد برای استرات
 

 : خدمات در درمانی۱.۱اول  کرد عمل

 موبایل فونتیلمعلومات صحی و اخطار ها عمومی بر اساس ویب  -(۱

 وری برای والدین ثبت شدهآزنی اطفال و خدمت یاد معلومات واکسین -(۲

 پیشنهادات راجع به خدمات و امکانات از طریق موبایل و ویب سیستم انتقادات و -(۳

 و معلومات خدمت مربوط به صحت امهصحت عهمه یک شمار تیلفونی برای  -مرکز تماس عمومی صحی  -(۴

 شفاخانه ها برنامه ریزی شده  ۱۵خانه از طریق فایبرنوری و در قدم اول پیوستن اپیوست شف -(۵

 داکتر از طریق تیلفون -الکترونیکی -صحت  -(۶

  یا مرد انجام بدهد این است زن هرآن چه یککه یک داکتر نسخه الکترونیکی میدهد و  امیگهن -الکترونیکی -نسخه -(۷

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

 را  در جمهوری اسالمی  نآآنالین شود و فورمه را پرکرده که لیست تمام دواهای که داکتر جواز دادن باید که       

  یاد و هم چیز که آن زن تواند. وقتی که مریض به دواخانه مراجعه میکنپیدا شده ب کشور افغانستان دارد و در سرتاسر      

 دولتی را نشان میدهد که دوافروش دوا تجویز شده را کشیده به مریض  شناخت کارتانجام دهد ارد که د مرد ضرورت      

 بدهد.       

 یه کننده خدمات صحی  وهیکی  منحیث یک میانجی بین تواکسینزی الکترون -زنی الکترونیکی  ت واکسیناخدم  -(۸

 ام ها به مردم ارسال ایمیل ها  یا پیبشکل متناوب یا دورهای زنی  شهروندان انفرادی عمل میکند که خدمت واکسین       

 خبر شوند.  میکند تا از برنامه یا جدول تلقیح و یا سوزن        

 

  : خدمات در تعلیم و تربیه۲خط  کرد عمل 

 

a.  م گبطور مثال برای  -مات تعلیم و تربیه دتر یا میز کمکی برای معلومات و خیک دف -دفتر کمکی الکترونیکی

 تجدید و یا بازپرداخت، معلومات راجع به ثبت نام مکتب، و غیره.کردن اسناد و یا  

 

b.  ی به تمام شاګردان مکاتب، لملو بین الرسی را به نشریات محلی  کتابخانه الکترونیکی دست -کتابخانه الکترونیکی

 .سر مملکت میدهدپوهنتونها، و کارکنان در سرتا

c. نظارت -نظارت والدین  -سواالت برای تمرین  -نتایج امتحان  -ی موبایل ژخدمات تعلیم و تربیه از طریق تکنالو

 ها که برای صنفها بخواند ها و یا باب اعالن نمودن امتحانات و فصل -یاداوری تغییر تقسیم اوقات  -معلمین 

d.  زئیات جدر باره پروفسورها یا اساتید و  ماتومعل -وزشی مرکزی مآرتال وازطریق یک پ -دسترسی به ماهرین

 ودن دسترسی به ماهرینمتهیه ن -نها آ ها تماس

e. تخته  ها، اپتبرقرارکردن ارتباط مکاتب از طریق فیبر نوری، و تهیه نمودن امکانات البراتوار مانند کمپیوترها، لپ

 ویدیوها برای مکاتب 3Dبرقی. پروجیکتر، نرم افزار تعلیم و تربیوی، و 
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f.  بخش عامه بهبود  سساتومتطبیق دیجتال کردن کتابخانه به همکاری بین تعلیم و تربیه و  -کتابخانه الکترونیکی

بخشیده و به شکل یک ریکارد مکمل کتابخانه های سرتاسر مملکت از یک منبع و یا محیط در دسترس میباشد و به 

 میکند دست رسی کرده میتواند.ی گزند هاات بهتر و حتی مردم که در روستااین نوع  به معلوم

 

 :  خدمات در زراعت۱.۳خط  کرد عمل

 

 برای دهقانان و عمده فروشان ICTازطریق کانال های  -زراعت خدمت بازاریابی ارائه می دهد  -(1

 و پورتال جزیات زراعتی. (ICTمرکز اجتماعی زراعتی )مراکز  -خدمات معلوماتی و حمایتی  زراعت  -(۲

 معلومات و اخطاریه از طریق تیلفون همراه با ویب مبتنی بر بیماری های زراعتی   -(۳

 و غیره زمین مورد استفاده برای ارائه اطالعات مختص درباره  GIS, DFID -خدمات مختص به عشایر یا کوچی ها  -(۴

 چرها استفاده می شودف عل     

۵)- e- بازار یا-eریق مارکیت الکترونیکی ما به دهقانان فرصت میدهیم  که دالل یا شخص از ط -کترونیکی( ل)ا  مارکیت

 یرندگذاری و به مشتری د لخوا برسند یا تماس گنالین به محصوالت خود را قیمت آسوم ازبین برود،  ما از طریق 

 

 

 

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

 : خدمات کسب و کار۱.۴عمل کرد چهارم 

 

 معلومات راجع به فرصت های کسب و کار و قواعد و مقرارت و صدور جوازنامه -ورود کسب و کار  -(۱

 

 و SMS، ایمیل، یادآوری مالیات، SMSکه ابتدا  شامل خدمات مانند پیغام های  -خدمات تیلفونی آنالین مربوط مالیات  -(۲

 در نهایت تادیه الکترونیکی و پرکردن فارم های مالیات مالیهایمیل و تصدیق نمودن های تادیه       

 یری از مشتریان که انتقاد/راپور بر جریان پروژه ها پیروزی ها و ناکامی ها کمپنی هاگ سیستم جواب  -(۳

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

  

 ر راپورها به موسسات گدادن ساالنه، راپور مالی،و دیراپور  -ار طرق آنالین به کمپنی ها خبر یا راپور دادن  -(۴

 به یک خدمت واحد ارسال شده میتواند ندامیتومختلف       

  ککه به بان -قیب آن از طریق آنالین ع(  برای  قرض یا وام  و تSMEدرخواست های شرکت های کوچک و متوسط ) -(۵

 ها و سیستم ثبتی دولتی وصل باشند     

 و برنامه خدمات حکومتداری الکترونیکی (G2C) ( و دولت به شهروندان G2Bپیشنویس دولتی به کسب و کار )تهیه  -(۶

 

 : خدمات الکترونیکی تبلیغات و بازرایابی۱.۵عمل کرد خط 

 

 مات محلی مانند مکاتب محلی و غیره استفاد وه های سنتی و کانال های نشر معلنرسا -اهی حکومتداری الکترونیکی آگ -(۱

 ی عصری و حکومتداری الکترونیکی استعمال میشودژاهی از بهره واری تکنالوآگمیشود تا به باالبردن سطح      

 ر کانال های سنتی مشهور مانند اخبارهای گ، و دیونیویزتیل رادیو، -ی/خدمات الکترونیکی ترویج معلومات الکترونیک -(۲

 رونیکی تمرجع دولتی، معلومات الکترونیکی و خدمات الکخبری که برای ترویج محلی و نامه های       
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 استعمال میشود.      

 رفتن برنامه بازاریابی  با هدف کسب و گبه خصوص هدف  -بازاریابی معلوماتی الکترونیکی و خدمات الکترونیکی  -(۳

 فاصله خدماتی حکومتداری الکترونیکی باال برده واز که میتواند بال  گو سایر شرکت های بزر ن هاپوهنتوکار ،       

 آن بهره مند میشوند      

 ورود افغانستان ـ  یک منبع واحد مملکت برای معلومات و خدمات. -(۴

 

 )سایبری( محیط ساختناماده کردن یا توان 
 

توسعه و ترویج حکومتداری الکترونیکی در افغانستان ده کردن محیط که برای امآاستراتیژی و خطوط عمل کرده های برائ 

 نشان داده شدهل های مهم در ارزیابی ذی وی چالشگ ابجو

 

o  هنوز در دولت، حکومتداری الکترونیکی به عنوان ابزار به دستیابی توسعه ملی و اهداف اصالحات اداری در

 .است بخش عامه شناخته شده

o  ذاری حاکم بر مسایل مربوط به  گروند قانونICT .و یا حکومتداری الکترونیکی بسیار ُکند و یا ناکارآمد هستند 

o و فهمندن به درک را جع به  ای سازمان های دولتی بسیار کم عالقهICT .نشان میدهد 

o .در سطح باال مامورین کلیدی دولت  برای حکومتداری الکترونیکی حمایت محدود وجود دارد 

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یس استراتپیش نوی

 

o  ،نها به شکل همکارانه با مؤسسات غیر آاثنائیکه موسسات دولتی با و یا ازطرف مؤسسات هدیه کنند کار میکند

 دولتی کار نمیکند.

o .ظرفیت و مهارت مورد نیاز برای همچو شراکت در حکومت محدود است 

 

یلی خدمات الکترونیکی و ومحیط توانایی برای توسعه حکومتداری الکترونیکی تحوردن آوجود  به ا:  باستراتیژی دوهم

وبایلی با بدست موبایلی، اسناد الکترونیکی، درخواستی ها، فورمه و تعامل شهرمندان از طریق کانال های الکترونیکی و م

( و یدر هر سطح )باال، متوسط و عملیت بیق نمودن برنامه، و رهبرطت بر حکومتداری الکترونیکی وتینان ملکیاوردن اطم

اهی در بین مستخدمین دولتی و شهروندان، تصویب قانون، قواعد و مقرارت و تاسیس نمودن مکانیزم گآهمکاری، باالبردن 

 مالی دوامدار و کلتور سازمانی.

 

 ژی دوم:یاسترات یخطوط عمل کرد برا
 

شبیه به امضای نوشته همان ارزش یا وضعیت حقوقی به امضای الکترونیکی  -قانون امضاي دیجیتل  :۲.۱عمل کرد  خط

  ی را برای امضای الکترونیکی تعیین میکند.قانون معیار و یک باشد بدهد شده

  

الکترونیکی  قتسهیل نمودن ارتباطات الکترونیکی با استفاده از سواب -قرارداد یا قانون الکترونیکی  :۲.۲خط عمل کرد 

ی  و اطمنان سوابق الکترونیکی اقتصاد الکترونیکی و حکومتداری گپارچ قابل اعتماد و ترویج نمودن اعتماد عوام بر یک

 الکترونیکی.

 

 تسهیل نمودن استفاده از اسناد الکترونیکی -قرارداد یا قانون اسناد  :۲.۳خط عمل کرد 
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از جمله تعریف  -برای دولت  برنامه -ارشد معلوماتافسر  (CIO-Chief Information Officer) :۲.۴خط عمل کرد 

 در مقامات محلی والیتی مرکزی وسسات دولت وی معلوماتی در مژو نوآوری و مدیران تکنالو معلومات ارشدنمودن افسر

حکومتداری ا ها و صنعت برای توسعه گشرکت  با سازمان های ملی و بین المللی، دانش - PPP :۲.۵خط عمل کرد 

 الکترونیکی.

 

معماری و معیارهای برای ساده کردن توسعه حکومتداری الکترونیکی که قابلیت همکاری  -معیارها   :۲.۶خط عمل کرد 

 نان دهد.ینان داده و مؤثیریت بدست اورده و کیفیت را در عمل و خدمات ارائه اطمیاطم

حافظت پالیسی و مقرارات که حریم خصوصی شهروندان و کسب کار ها م -امنیت و حریم خوصوصی  :۲.۷خط عمل کرد 

 در سرتاسر دولت. IT، پردازش و تبادله و منابع تایو اجرایی امنیت ذخیره د

مؤسسات  نرم افزار در تمام بازیا استعمال منبع ازاد  گشروع کردن فرهن -نرم افزار  یا باز منبع ازاد :۲.۸خط عمل کرد 

 دولتی.

 در سرتاسر دولت. ITمعرفی کردن برسی حسابات  -برسی حساب  :۲.۹خط عمل کرد 

 اه نرم افزار دولتی مذاکره خواهد شد.گسترده شرکت برای پایگجوازهای  -جوازنامه های نرم افزار  :۲.۱۰خط عمل کرد 

 

 ارتقاء ظرفیت/ظرفیت سازی
 

ی حکومتداری گمادآکرد درین جهت در جواب به چالش های کلیدی شناس شده  در زمان ارزیابی  ژی و خطوط عملیاسترات

 الکترونیکی افغانستان بیان شده است.

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

 .کمبود منابع بشری  و مهارت ها برای تطبیق کردن ابتکارات و پروژه های حکومتداری الکترونیکی 

 ر مؤسسات دولتی برای گظرفیت نهادی یا سازمانی ناکافی در هماهنګی سازمان یا مؤسسه  خاصا  در دی

 ی وتطبیق نمودن حکومتداری الکترونیکیگهماهن

   ماده ساختن  و استعمال کانال های الکترونیکی.آ ا  خاص وشهروندان افغانستان  یسواد کمعموما 

 

و ترویج  بانییپشتی حکومتداری الکترونیکی در تطبیق، گیا اداره مرکزی هماهن ( موسسهiژی سوم: ظرفیت ساختن یاسترات

ات عامه و خدمات و تعامل با عوام ازطریق الکترونیکی و معلوم( کارکنان دولتی در تحویلی ii ;حکومتداری الکترونیکی

 عامل با دولت.استفاده الکترونیکی و خدمات موبایل و ت با( شهروندان iiiو  ; یکانال های  موبایل

 

 :ژی سومیسترا تاخطوط عمل کرد برای 

 

باال یا توسعه نمودن مهارت های   -برنامه رهبری حکومتداری الکترونیکی  -: ظرفیت رهبری ۳.۱خط عمل کرد  

 معلوماتی و بدست اوردن حمایه سیاسی برای توسعه حکومتداری الکترونیکی. رشدالکترونیکی و پرورش کردن افسران ا

ی ژالوبرنامه حکومتداری الکترونیکی و مدیریت پروژه، اداره یا حکومتداری تکن -ظرقیت نهادی  :۳.۲عمل کرد خط 

 یم خصوصی و غیره.رو ح تیمخابراتی و معلوماتی، امنی

/ همکاری کار/  ICT/ سطح نوآوری/ استعمال  /ICTاهی/ سواد آگ -ظرفیت کار کنان یا مستخدمین  :۳.۳خط عمل کرد 

 تبادله معلومات و دانش و مشترک کردن.

فقدان معلمین  -کمپیوتر در نصاب تعلیمی: معرفی تدریجی  موزشآشامل نمودن -ظرفیت شهروندان  :۳.۴خط عمل کرد 

ICT  ،موزی آ الکترونیکی برای سواد موزشآاز چالش های اصلیICT  وPPP  اهی آگ. برنامه شهروندی که ظرفیت 
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و  اهیآگنان رفتن، همچگ اهی بهره وری و ظرفیت فایدهآگی روزمره به شمول گدر زند یژتکنالوشهروندان در استعمال 

 ی عصری اجتناب ور زد.  ژکه مسایل امنیت و حریم خصوصی در استعمال تکنالو  یتفظر

 

 مزیر ساخت مشترک یا عا ۲.۲.۴
 

موجوده  مؤسسات  هایرفته شده که ضروریات نیازگژی و خطوط عمل کرد حمایه وی درین ساحه مورد نظر یاسترات

ر و ی بین داوایگبهبود نمودن کارایی و اثربخشی، ارتباطات بین پروسه سیاسی و اداره وی، هماهن ا بود ودولتی  دار

شریه و نشانی یا مشخص نسخ چالش های که در ارزیابی مات و دانش. این ها در پالوودن معمتا، شریک نیهمکاری، تبادله د

 شده.

 یا پیاده سازی و تطبیق نمودن ی حکومتداری الکترونیکیگبانی هماهنیپشت فقدان منابع تخنیکی 

 هزینه های باالی مخابراتی 

 دهاتحویلی خدمات الکترونیکی دولت به شهروندان در مناطق دورافت 

 

تا، شبکه دولتی و نظارت عام و امنیت وسایل یا یدر سرتاسر دولت، مثل مرکزهای دساختار عام حکومتداری الکترونیکی 

 .  اجازه میدهد نان، امنیت و کم کردن قیمتی، قابلیت اطمرسیدسته فزار، اجازه دادن، تاحداالمکان با سخت افزار و نرم

 

شهروندان، تمام صنعت کاران و  که تمام وزارت ها، تما کشورساختن ساختار در حکومت  و در ژی چهارم: یاسترات

 مؤسسات از آن مستفید  شوند.

 یژی حکومت الکترونیکی افغانستان پیش نویس استرات

 

 ژی چهارم:یخطوط عمل کرد برای استرات

 

 ی ئدولت، تمام ملت )نظر به دوربینا یک شبکه با امن بی سیم که تمام -اساس شبکه ملی  یا بنیاد :۴.۱خط عمل کرد 

  ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یاستراتپیش نویس 

 

ان، دست رسی عادالنه و تعادل به گنان حاصل راییحکومتداری الکترونیکی( به تمام صنعت کاران و شهروندان، اطم

(، به عام و برنامه های خاص موسسه ۱.۵، ۱.۴، ۱.۳، ۱.۲، ۱.۱، خطوط عمل کرد ۱معلومات خدمات عامه )اهداف 

 ( و بهتر نمودن تعامل بین دولت وعوام۲(، عصری ساختن بخش عامه )هدف ۵.۸، ۵.۷، ۵.۶، ۵.۵کرد  )خطوط عمل

 

 ژی چهارم:یخطوط عمل کرد برای استرات

  

بی امنیتی و  ۳.۶( و کم کردن خسارات )بخش ۶.۳یری )خط عمل کرد گ(، بشمول شامل نمودن اناث در تصمیم ۳)هدف 

ه ها ژپروکمی سواد(، و بشمول شبکه های برای  هر صنعت خاص )اهداف مهم ساختارها( و وزارت های خاص و 

 ( پوشش میدهد.۴.۶، ۴.۵، ۴.۴، ۴.۳، ۴.۲کرد  )خطوط عمل

سیم  یبکه بپوشش ش - (GSM Operators, 3Gدولتی )پوشش یا توسعه شبکه ارتباطات اطالعات  :۴.۲کرد  خط عمل

وصل را دولت را باهم وصل میکنند و محفوظانه منابع داخلی و خارجی  یکه مؤسسات و وزارت ها خصوصی و محفوظ

 دسترسی به ویب جهانی برای دلیل های امنیتی سایبری. یک شخصی بدون ISPsتا و یمانند شریک کردن مرکزهای د

یا  هروسپتوسط تمام مؤسسات باصالحیت و مربوطه در  حکومتی است که میتواند معلوماتییک منبع مرکزی  :۴.۳کرد  خط عمل

ری شده توسط یک سازمان و توسط بسیار در وذاری اطالعات جمع آگه به اشتراک و خدمات مختلف عامه از جمل پردازش الکترونیکی

 دورون چوکات پالیسی های امنیتی و حریم شخصی میکند.
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 نی اهدون دسترسی به ویب جبالی شبکه عام و با یا دروازه یک راه رو -تایه دلجابجا کردن تباد :۴.۴خط عمل کرد 

 (World Wide Web) .به خاطر دالیل امنیتی سایبری 

تسهیالت کنفرانس های ویدیوی که افسران محلی و به سطح ولسوالی مرکز  -جابجا کردن شبکه ارتباطی  :۴.۵ عمل کرد خط

 ( به خاطر دالیل امنیتی سایبری.WWWرسی به ویب جهانی )دست )مؤسسات در کابل( بدون

از   (MoIAبه وزارت داخله )تمام ناحیه های پولیس و ساحه ها بزودی   -جابجا کردن خدمات امنیتی در شبکه  :۴.۶خط عمل کرد 

 طریق شبکه بیدون دسترسی به ویب جهانی به خاطر دالیل امنیت سایبری. مرکز شراکت در وزارت داخلی قبال  فعال شده.

 افغانی  تالیتس :۴.۷خط عمل کرد

 (HOSAفونی )ه خدمت تحویلی تیلگاپای :۴.۸خط عمل کرد 

 تیلیفونی GSMکارکنان  :۴.۹خط عمل کرد 

 

 موسسه هءهای خاص و مشخص برنامه
 

زارت های حکوت افغانستان زیر دست هستند که برنامه های نرم افزار توسعه دهد تا ونظر به یافته های ارزیابی چندین پروژه های در 

کمپنی. بعدا   را دوامدار اتوماتی نمایند مانند منابع بشری و مدیریت مالی و همچنان برنامه مشخص ایجنسی. مانند ثبت کردن  پروسه ها

ن خطر ناکامی. بنا  ضایعات منابع و ازدیاد شد و رار شدنکاشکارا شد  که این توسعات به نوع غیر همکارانه واقع میشود که منجر به ت

ساخته  مانند توسعه نمودن یکبار برنامه ها و مهارت ها برای  گبر این میشود که سر از نو این کوشش ها را هماهن تدرین جا ضرور

ها استعمال و مؤسسات باالی کوشش های توسعه نمودن برنامه های خاص مؤسسه در وزارت های  وسه های عام  که توسط بسیاریپر

 خود عملی نمایند.  

 

 ( برنامه های عمومی میتواند توسط همه یا تمام وزارت ها a :ژی پنجم: توسعه نمودن برنامه های عمومی مختص به بخش مانندیستراتا

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یاسترات پیش نویس

 

 بندی شده مانند مراقبت صحت،  ( برنامه های مختص به مؤسسات یا بخشb ;و مؤسسات، ادارات محلی، و شهرودان در مجموع

 مور رفاه اجتماعی، و غیره.آزراعت، تعلیم و تربیه، 

 

 )عام( خطوط  عمل کرد برای برنامه های عمومی
 

 ها و موسسات برنامه های برای وزارت :۵.۱خط عمل کرد 

کلیدی  حکومتداری الکترنیکی و توسعه   رانندهارکات الکترونیکی برای دولت تهیه یا تد -تهیه یا تدارکات الکترونیکی  (1

 الکترونییکی جامعه خواهد بود.

 

ره ه نوآوری مجدد که منجر بهز پروسبانی ایمدیریت یا ترتیب نمودن اسناد الکترونیکی امکانات پشت -اداره الکترونیکی  (2

 وری دستاورده های و افزایش شفافیت میشود.

شریک کردن سیستم منابع بشری در کم کردن مشکالت اداری کمک میکند بهره وری باال برده و  -مدیریت منابع بشری  (3

 کیفیت و خدمات معیاری  به کار کنان دولت پیشتبانی میکند.

ات کلیدی موفقانه  برای تطبیق کردن پروژه است و این توانایی کاهش خطرات و یکی از جزی -برنامه ریزی و نظارت  (4

 ف، نقاط عطف و تاثیر اورنده است.ااطمنان از اهد

5) e-CID - می تواند اقدامات امینتی  -تابس یا اطالعات تحقیق جنایی برای ثبت کردن اسناد جرایم تمام اتباع افغانستان یمرکز د

 اطمینان حاصل شود.یرانه و منسجم گ پیش

معلومات نمبر پلیت موتر با تمام مراکز امنیتی، سرکها، و به مؤسسات مربوط ترافیکی  -مرکز ثبت معلوماتی وسایل نقلیه  (6

 شریک میشود. 
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ان گالکترونیکی این است که یک مرکز واحد دسترسی برای جویند-هدف اصلی خدمت کار  -( e-Jobالکترونیکی ) -کار (7

اشد در جائیکه تمام پُست های خالی وزارت های مختلف جمهوری اسالمی افغانستان را دیده میتواند و در آن کار یا وظیفه ب

 تاریخ شروع و ختم پُست های خالی و اجازه این پُست های خالی را به آنالین میدهد.

 

ه شهروندان موقع همین میدهد این تصور میشود این تمام پروسه از طریق الکترونیکی اداره و ب (e-Hajj)الکترونیکی -حج (8

که از خانه خود برای حج درخواستی ارسال و  وزارت حج و اوقاف مسؤلیت برسی این درخواستی ها را از طریق 

 سانی اداره کرده میتواند.آالکترونیکی و به بسیار 

 مرکز تسهیل خدمات -یک مرکز واحد  (9

 

 : برنامه های برای ادارات محلی۵.۲ -خط عمل کرد 
 

 اهی و ظرفیت سازی راجع به امورات مالی عامه.آگ -ورود یا مرکز برای قوانین و مقررات مالی عامه  .1

 

 : برنامه های برای کارکنان دولتی.۵.۳خط عمل کرد 

 سیستم استخدام رقابتی آنالین -( استخدام ۱

 تقاعد، معاشات، کمک ها -( از دولت به کارکن ۲

 عامه و تهیه یا خریداری عامه و غیره موزش الکترونیکی راجع به مالیآ( ۳

 معلومات را جع به پروژه در سر تا سر مملکت. -مرکزی پروژه  ورتال( پ۴

 : برنامه های برای شهروندان.۵.۴خط عمل کرد 

 یک فورمه برنامه عام تیلفونی با سیستم کی که میتواند مورد استفاده توسط همه سازمان های  -( برنامه های تیلیفونی ۱

 یری. گ ذارش و جوابگات و توسط شهروندان برای معلوممؤسسات دولتی برای اشاعه      

۲ )CRM -  /ومات، راپور، و لوش دادن به مردم، یک تیلفون نمبر به تمام حکومت برای معگجمع آوری ضروریات مردم 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

 شکایات باشد.      

 یک مرکز واحد برای معلومات و خدمات  عامه. -نقطه یا مرکز دسترسی .( یک ۳

 یابی/راپور دادن مالی/ مسؤلیت پذیری و شفافیتردهروندان/ سیستم نظرخواهی. سیستم ( راپور ش۴

 

 ی انتخابات ها مورد نیازبرای معرفی ساز دنتوانمشناسایی و برنامه ریزی برای بنیاد  -( e-Election( انتخابات الکترونیکی )۵

 کترونیکی در آینده.لا     

 ( صدای الکترونیکی به تالش های و تسهیالت دولتی کمک خواهد کرد تا به شهروندان درe-Vioce( صدای الکترونیکی )۶

  بسیار ارزش دارد تعامل و اتصال کند. همسایل ملی و اجتماعی ک     

 

 خطوط عمل کرد برنامه های برای بخش خاص
 

 برنامه های مراقبت صحی: :۵.۵ خط عمل کرد

معلومات مربوط به واکسین بشمول مریض، کارکنان کلینیک  مترتیب نمودن تما -واکسین زنی   معلومات ( مدیریت سیستم۱ 

 تا مربوط به ذخیره واکسین.یمانند داکتر و نرسها ومعلومات یا د

  

 -مورد نیاز در وقت ضرورت تهیه کرده بتواند ( صحت عامه وسیستم معلومات کمک اولیه که بتواند معلومات ۲ 

 اصول و مقررات، محل های  -یه لو اوگ معلومات بر وقت کمک اولیه / معلومات ابتدایی/ سیستم جواب           

 دراو یدواباشد، و انقضاء و ماهیت  ایازطریق کانال الکترونیکی مح خانه و یااو تداویی که در شف اهخانه اشف          

 شده.          
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 سیستم روش تداوی از طریق کانال الکترونیکی و بر اساس معلومات صحی و  -( STP( سیستم روش تداوی )۳ 

 سیستم روش تداوی.           

 طراری یا عاجل  بیدون الین کمک کند.ضز تیلفونی صحت عامه که به حالت اوی عاجل و مرکگسخا( سیستم پ۴ 

 از پیش بیماریپیش  ی( سیستم هشدار ده۵ 

 ه )برای داکتران/ و متخصصین صحی(موزش الکترونیکی صحت عامآ( ۶ 

 اهی صحی و مرکز دانش صحی عامهآگ( ۷ 

 رند وگداکترها در والیات به داکتر ها و متخصصین  در مناطق شهری تماس می -( تداوی از طریق تیلیفونی ۸ 

 بحث میکند.           

 (  متمرکزنمودن سوابق مریض۹ 

 از جمله اقدامات   چه شود  بعد  که باید  رهنمایی -ریک کردن معلومات صحی و امراض ش( میکانیزم ۱۰ 

سیستم هشداری اولی  ،ودهن، و غیره-یا مرض دست  (SARSیره بطور مثال شیوع سارز )یرانه و غگ پیش            

 یا 

 .   HMIS - است بسیار مهم یشخص معلومات خصوصی  محافظت حریم -سریع             

 

 :  برنامه های برای تعلیم و تربیه۵.۶خط عمل کرد 
 

 م شده، تجدید/ گاین خدمات مانند سند فراغت  -( سیستم میز کمک یا معلومات برای تمام خدمات تعلیم و تربیه ۱ 

 صدورمجدد را تهیه میکند          

 کت خدمات لردان و معلمین  سر تا سر ممگه شاکتابخانه الکترونیکی بسیستم  -( سیستم کتابخانه الکترونیکی ۲ 

 ارایه میکند.          

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

 یز و پیش کنند ـ منابع اتیسؤلین محلی و پوهنتون ها که دیجشراکت با م -( سیستم اداری منابع ملی و محلی ۳ 

 کتابخانه یی در والیات دیجیتایز و از طریق آنالین به کتابخانه الکترونیکی مرکزی وصل نماید.          

 موزش( آامتحان/ارزیابی آنالین ـ تعامل تحویلی کورس های )بر اساس معلم و خود -( سیستم تعلیم و تربیه آنالین ۴ 

 کورس های آنالین بدون ازینکه که مجبور به توسعه ساختار  تمام پوهنتون های ملی و کالج ها به  ارایه -          

 موزشی الکترونیکی خود شان  آکورس های           

 

 که  جز شکل  برنامه خدمت  دولت باشد این متواند  -فونی م تیلفار ( خدمات تحویلی تعلیم و تربیوی ازطریق پلت۵ 

 فون ها  بیدون اینکه هر مکتب و پوهنتون از خود سرمایه تیلو تربیوی از طریق  خدمات مربوط به تعلیم          

 که ساختار خدمت تیلفون و مراقبت تهیه نماید.  ذاریگ          

 

 ر کانال های الکترونیکی( یگفون )یا دل( که به هر دو مرد و زن از طریق تیERCمرکز های منبع تعلیمی ).( ۶

 که از طریق ویدیو  -زیادی تعلیمی شریک  موسساتکه توسط  کدام –تعلیمی ها ( تسهیالت ویدیوی کانفرانس ۷ 

 از پوهنتون ها شروع تا والیات.    -کانفرانس لکچرها تهیه           

 نها و دسترسی به متخصصین.آیات ارتباطات زمعلومات راجع به پروفیسرها و ج -( باب مرکزی تعلیمی ۸ 

 

 : برنامه ها در زراعت۵.۷خط عمل کرد 

 

 تیلفون همراه  سیستم  که به اجازه دهد که توسعه خدمات که برای دهقانان   ویب و -( سیستم بازاریابی زراعت ۱ 
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 ذاری بتواند.گدر حمایه بازاریابی و قیمت           

 که از طرف همین مرکز و کانال -باب ها یا مراکز با جزیات زراعتی  -( ICT Center( مرکز جامعه دهقانان )۲ 

 مرکز  -کانال های الکترونیکی مانند شبکه های اجتماعی  -تا تهیه میکند یهای الکترونیکی حمایه که به پورتال د         

 توسعه جامعه برای زنان و مردان )یک پرچه سازی سرتاسر زراعت/تعلیم وتربیه/وغیره( برای مادل اقتصادی          

 مناسب.          

 و صحت عامه. ا معلومات امراضی( باب ۳ 

 مات امراض و غیره  ودر والیات که با معل هخدمات قرنطین -( البراتوار زراعتی در والیات: کیفیت محصوالت ۴ 

 میشود. بانییپشتمرکزی           

 

 ۵ )RFID پیشنهاد  -نها به دهقانان افغانستان آی ها و فواید ژبرنامه تحقیقات این تکنالو -نسور ای های سژو تکنالو 

 ی توسعه دهد،ژنمودن خط سیر که استعمال این تکنالو           

 ( اداره میشودALAکه ازطرف ریاست اراضی افغانستان )-( سیستم اداره زمین ۶ 

 

 : برنامه های کسب و کار۵.۸خط عمل کرد 

 

 ت راجع به فرصت ماور که تهیه کرده میتواند، معلگاز جمله خدمات دی -( باب یا پورتال  دولتی به کسب و کار ۱ 

 در  سرتاسر والیات، و مقررات و صدور جواز  -تطبیق کار  -های  کسب وکار، فرصت های استخدام          

 که اجازه پروسه  ثبت نمودن  -( ثبت کمپنی و سیستم  ردیابی ACBR( ثبت مرکزی کار و کسب افغانستان )۲ 

 اتوماتیک.           

 ن آاداره نمودن معلومات مالیه و خدمات مانند اظهارنامه مالیاتی و مستقر  -ذاری گ( سیستم اطالعات مالیات ۳ 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

 اجازه می دهد .          

 اجازه  -اتصال به بانک وسیستم های ثبت  -( SMEروسه سیستم قرض دادن به شرکت خورد و در میانه )پ( ۴ 

 خدمات مربوط به قرض دادن به شمول برنامه، یادآوری، وغیره که بروی آن ساخته شده است.          

 که اداره اظهار نظر/راپورها مشتری و مردم راجع کمپنی های که در افغانستان  -( سیستم انتقاد ونظر کمپنی ۵ 

 کار میکند.           

 

 ژی جنسیتییاسترات
 

ژی یزیاد زنان در پروسع حکومتداری الکترونیکی( شامل در اصول، اهداف، اعمال، و استراتمسایل جنسیتی )شراکت 

 هژیکی بیتمام اصول های منعکس شده و اهداف استرات رتقریبا  د MCIT و .و زنان در تمام ساختار سطح اداری عامه

 عنوان عادالنه زیرساخت و خدمات.

 

نان حاصل شود که دسترسی و توانایی برای بهره مندی از مید شد که اطخواه هژی دادیرفتن در استراتگویژه در نظر 

عادالنه و متعادل کننده به شیوه ای به زنان، اطفال، مردم به نیازمندی خاص و  داری الکترونیکی ارایه شدهحکومت

 ظر به . عوض ساختار سازمان و دولت، حکومتداری الکترونیکی ناست مردم در ساحه اطراف و کوهستانی مملکت

مردم در مرحله مختلف مانند اطفال، جوانان، کالن ساالن  و غیرسازمان یافته و هدفمند قرارداده خواهد شد.   تضروریا

 و کالن ساالن و غیره داده خواهد شد. عالوه براین توجه خاص به نیازهای  صحت و تعلیم و تربیه زنان، اطفال
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 جنبه جنس

 

که  یری مشغولگعمال  در پروسه تصمیم  کی زنانژی حکومتداری الکترونییاستراتدر چارچوب تدوین و تطبیق نمودن 

 است. موزشی منعکس شدهبرنامه آو  تأمین نیرودر برنامه 

 

در جدول نتیجه  فاده از خدمات الکترونیکی و غیرهی عمل کرد منعکس شده  مانند سهم زنان استانان در شاخص ههمچ

 رفته شده. برنامه سهم یا شراکت کارکنان زنان در گیری جدی کاهش خطرات مسایل اقدامات زنان در حساب گ

د ایاالت متحده تشکیل شده بود که بر موضوع زنان در  ۲۰۱۵که در اکتوبر   "زنان در کوها"کنفرانس ها بین المللی 

 ذاری.گموزشی آنالین شامل لکچر و برنامه آر گی دیاا میانه تمرکز کرده بود. فعالیت هیسآ

 

 شفافیت
 

هد رفت. دولت به اباال خو MCITژی حکومتداری الکترونیکی شفافیت در دولت بشمول یدر نتیجه تطبیق نمودن استرات

یری بهتر خواهد شد.  در فیصله گشهروندان بیشتر باز بشمول زنان و شرکت و مصروف بودن زنان در پروسه تصمیم 

ژی حکومتداری الکترونیکی باید تاریخوار تازه برای مصروف نمودن زنان و یار مهم مانند پیشنویس استراتیهای بس

ر اسناد اقتصادی گژی حکومتداری الکترونیکی، بودجه ساالنه، و دییمردان در بحث ها، ما پیشنهاد میکنیم که استرات

 در ویب سایت عامه موجود باشد.

 

بالخره در مدت پنج سال مردم افغانستان از دسترسی عادالنه به معلومات و خدمات عامه با کیفیت  ژی ششم:یاسترات

 ازن در سرتاسر ساحه های روستایی و شرکت کردن در وویانه به زنان و مردان به روش متبهرمند و با فرصت مسا

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

نها، شرکت نمودن آسط زنان اشغال شده سطح تعلیم وص راتر تیب که پوست های که تاخروپ گ MCIT حکومتداری. 

 موزش و بلند بردن مهارت های انها و غیره را تجزیه تحلیل نمایند.آدر 

 

 ظرفیت سازی :۶.۱خط عمل کرد 

 موزش دور دست.آبشمول آنالین  لکچر و  MCITرکنان اناث در اموزشی برای کآهای ( فعالیت ۱ 

 . MCITموزش برای زنان در وقت رسمی کار در آتهیه  (０

 

 : اماده کردن محیط دوستانه برای زنان۶.۲ خط عمل کرد

 

 ق زنان  میتواند عادالنه و را حتی به ی( خدمات الکترونیکی ـ تمرکز کردن بر شناسایی رویکردهای که از آن طر۱ 

 خدمات الکترونیکی دست رسی داشته استفاده نماید.            

 اهی مذهبی مختص آگاهی در بین زنان  در ارایه تعلیم و تربیه، صحت و آگ( تهداب تیلفونی که برای بلند بردن ۲ 

 به زنان از طریق تیلفون.          

 

 یریگشامل ساختن زنان در تصمیم  :۶.۳خط عمل کرد 

 

 یری دخیل باشند.گو تعامل معلومات، مشؤره وتصمیم  یتهالداده شود که زنان در فعا ( تا اطمنان۱ 

 ر مؤسسات دولتی.گو دی  MCIT( به وجود اورده محیط دوستان و مهربانه برای زنان در ۲ 
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III    میکانیزم پیاده سازی 
 

روشنی انداخته  که ساختار  الکترونیکیژی حکومتداری یکلید موفقیت تطبیق نمودن استرات این بخش بر عوامل

 حکومتداری تشریح و شناسایی خطرات عمده مرتبط به توسعه حکومتداری الکترونیکی در زمینه افغانستان.

 

 عوامل کلیدی موفقیت
 

ژیکی یژي حکومتداری الکترونیکی در افغانستان به اصول های استراتیعوامل کلید موفقیت ها برای تطبیق استرات

ی رفتن از تجارب کشورهای که داری حکومتداری الکترونیکی خوب عملی کرده . و بحرانگشوده و به حساب رهبری 

 ترین در میان انها شامل اند:

 ( تمرکز بر توسعه ملی۱ 

 ( ملکیت کلی دولت۲ 

 نفعان ( مشارکت ذی۳ 

 رتبه( علیا( حمایت مالی از سطح باال )۴ 

 ( ظرفیت همه جانبه۵ 

 

 ملی تمرکز بر توسعه
 ی عادی افغان ها خواهد داشت. بناء  گر آن در زندیثکومتداری الکترونیکی  در مورد تادوربینایی یا هدف ح

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

  

بر جندا توسعه ملی باشد. تاثیرات مستند آژیکی حکومت افغانستان در یحکومتداری الکترونیکی باید یک انتخاب استرات

حکومتداری الکترونیکی مفید است از طرف مردم قبول شده. برعالوه  نانیدر اهداف توسعه ملی که اطم شواهد و سهم

 رتبه مملکت، شرکای بین المللی انکشاف، خدمات ملکی، سازمان لیاعهر سطح بشمول راهبر  زدوامدار ا بانییپشت

ژیکی  برای حکومتداری الکترونیکی در محتوا یا زمینه یی غیر دولتی، و عوام. پالیسی منسجم و چارچوب استراتاه

 توسعه ملی است بنابراین یک عامل حیاتی موفقیت است.

 

 لکیت کلی دولت ام 
 

ی ژی است که عنوان مسؤلدار و اختیاردار یک وزارت و مؤسسه واغلبا   با توسعه تکنالوژتمام اوقات توسعه تکنالو

 ضرورت است که همه وزارت نثر و پیشرفته به ایؤحکومتداری الکترونیکی مای توسعه دردستور کار خودشان. بر

و سازمان ها ی دولتی به مالکیت کامل توسعه و بهره داری حکومتداری الکترونیکی و به درک ریاست  ها خانه

این سازمان ها و حمایت از انها از طریق  مردهم اوردن تماگمرکزی حکومتداری الکترونیکی نقش درجه اول برای 

 ی و ارائه شریک کردن خدمات کلیدی.گهماهن

 

 نفعان مشارکت ذی
 

ی معلوماتی و ژرام ملی توسعه، اصالحات اداری و توسعه تکنالوگوسعه حکومتداری الکترونیکی باید در متن یا پروت

ردم را عبور و بسیار مبسیار مرزها یا موانع  ونیکی ازعه حکومتداری الکترارتباطات  جا بجا شود، در این رابطه، توس
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روپ های مختلف جز توسعه حکومتداری الکترونیکی شوند. این شامل گمهم است که تمام این  نهایتلمس میکند. بنا  این 

قوی با های غیر دولتی محلی، پوهنتون ها و بخش خصوصی. ایجاد روابط کاری  ران توسعه یی بین المللی، سازمانیگ سهم

بخش غیر دولتی و بخش خصوصی و باهم یکجا کردن منحیث شرکای کلیدی و عامل موفقیت  در توسعه حکومتداری 

 .باشند الکترونیکی

 

 رتبه( علیاباال )حمایت مالی از سطح 
 

ژیکی و با یتاال توسعه  به شیوه ای  عادالنه و متوازن، تمرکز  استرحه حکومتداری الکترونیکی در ین کزنان ایبرای اطم

نجا نیاز حیاتی به رهبری از بسیار باال یبه پیش ببرد و در اتاصالح و و شدید تند راتییتغداشتن منابع مالی و بشری که 

 دیده میشود.    یدولت

 

 ظرفیت همه جانبه
  

مهم ااست که ظرفیت که از توسعه، اجرا بهره برداری  از حکومتداری الکترونیکی  برای حکومتداری الکترونیکی بسیار 

به اهداف و یا دوربینای ان برسیم و تاثیر توسعه آن در زندګی روزمره مردم داسته باشد. ظرفیت در دولت برای توسعه 

ریت یا اداره کردن  و مدیریت پروژه حکومتداری الکترونیکی  همرا با باال بردن یر مدیؤ تغی حکومتداری الکترونیکی

اهی و باال بردن ظرفیت عوام که از معلومات الکترونیکی مستفید و ضروریات خدمات الکترونیکی بسیار احتیاطانه آگ

 ذاری برای کامیابی توسعه  حکومتداری الکترونیکی در افغانستان تطیبق شود.گبرنامه 

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

 ساختار حکومت
 

وی گتا پاسخی حکومتداری الکترونیکی در افغانستان در نظر دارد ژیساختار برای تطبیق نمودن استراتی از پیشنهاذی دولت

متداری الکترونیکی باشد. ریاست حکومتداری وی  از ابتکارات حکگهت عمومی و هماهنجبه تقاضا زیادی برای 

تاسیس شده و پیشنهاده شده که ساختار و فورم  MCITتداری الکترونیکی قبال  در موکالکترونیکی و شورای توسعه ح

ی معلوماتی و توسعه حکومتداری ژدولتی تاسیس که مسؤلیت تکنالو  موسساتدولتی همرا با  (CIO)ریاست اطالعات 

نفعان از بخش های مختلف که خواهان همکاری کردن و دارای  ظرفیت کافی داشته  الکترونیکی، شریکان خارجی و ذی

 از: تی شامل استدارمحکوباشد. ساختار

 

  MCIT.: ریاست حکومتداری الکترونیکی در ۱

 ی معلوماتی و مخابراتیژ.: شورای تکنالو۲

 .: خدمات ملکی مخابرات۳

 ات دولتیمعلوم.: فورم ریاست ۴

 نفعان .: شرکای خارجی/ذی۵

 

 ریاست حکومتداری الکترونیکی:
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کننده، نظارت و  گکار میکند که افسر یا مسؤل مرکزی هماهن MCITتحت   (e.GDریاست حکومتداری الکترونیکی)

 ارزیابی برای توسعه حکومتداری الکترونیکی در افغانستان میباشد. 

 

ژی یحمایه و مطابق با پالیسی ها، استرات NICTCAراپور میدهد و این از طرف   MCITبه وزیر   در حالی  که مستقیما  

 وضع شد اجرا آت  میکند، همزمان  سرپرستی ریاست شورای اطالعات میکند و  NICTCAها و هدایات که از طرف 

به  دولت  NICTCAدر دولت از طریق   ICTدولتی میباشد و در تمام امور مربوط به CTO و CIO منحیث مسؤل  

 مشاوره و حمایه میکند.

 

ی، برنامه گوظیفه اصلی آن هماهن( که e.DGرفتن ساختار سازمانی ریاست حکومتداری الکترونیکی )گبا در نظر 

روپ مهارت های اداروی گه، بنا براین، توجه خاص به ظرفیت سازی در اداره وژژی و تطبیق پرویه استراتعمدیریت، توس

ی معلوماتی خواهد شد. برعالوه ظرفیت الزم را در مهارت های از بیرون سپاری )منابع بیرونی(  و مدیریت یا ژتکنالو

 ومی خصوصی و همچنان اداره قراردادی  ضرور میباشد .اداره مشارکت عم

 

 (ICT Council) یی مخابراتی و معلوماتژشورای تکنالو
 

رتبه دولت  برای توسعه و عملی نمودن حکومتداری الکترونیکی بسیار مهم و  هبری بلند پایه سیاسیون و مامورین علیر

( که اختیار یا صالحیت  ارائه NICTCAمخابرات افغانستان )ضروری است. بینا  شورای ملی تکنالوجی معلوماتی و 

ی کننده، نقش رهبری و حمایت از گدارد.  به عنوان یک مرکز هماهن ICTخدمات مشاورتی در تمام امور مربوط به 

 سیاسیون و مدیریت ارشد، ملکیت، و مشارکت در توسعه حکومتداری الکترونیکی در مملکت را به عهده دارد.

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان ینویس استراتپیش 

  

کلیدی ترویج و از طرف  حکومت افغانستان منحیث یک انتخابطرف  زال  حکومتداری الکترونیکی باید اعم NICTCAاز 

نها مسؤلیت تعیین نمودن معیارها آی و معلوماتی حمایه میشود. ژریاست حکومتداری الکترونیکی وزارت مخابرات تکنالو

رد که پالیسی ها، رد و این صالحیت دایگ پالیسی های تخنیکی را برای توسعه حکومتداری الکترونیکی را بر عهده می

 ها، و بهترین عمل کرد را به تمام دولت بدهد.ی معیارها، رهنما

 

 دفتر نماینده خاص
 

برای توسعه و به راه اندختن حکومتداری الکترونیکی   رتبه دولت علیابسیار رهبری سطح باال از سیاسیون و مسؤلین 

بور است که شفافیت، موثریت و کیفیت در جی خاص  برای حکومتداری خوب مگیندمهم است. نماینده دفتر نما  ربسیا

کننده ریاست حکومتداری الکترونیکی و نقاط قوت و ضعف آن نقش رهبری و  گحکومت  را بوجود بیاورد. منحیث هماهن

رفتن در توسعه حکومتداری گرتبه اداره، مالکیت، و سهم  علیام اوردن یا جمع نمودن سیاسیون و حمایه مسؤلین باه

 رد.گالکترونیکی در مملکت را به عهده می

 

 تخفیف ویا تعویض خدمات مدنی     
 

  رام های ظرفیت سازیگاز طریق پرو اداره تعویض خدمات مدنی از تمام وزارت ها و سازمان ها  به سطه  ملی و نیمه ملی
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ا مهارت ها مختلف وتجارب علی  کارکنان خدمت مدنی و تجدید پروسه کسب و کار ب، استخدام اشخاص موسسهختلف  م

(PBR،یک سازمان برای تغییر دوامدارو مؤثر، رشد با کیفیت و موافقان تمام سازمان های دولت حمایت میکند   ) 

ل کلیدی  بازی میکند و در توسعه نمودن حکومتداری الکترونیکی در مملکت رو CSC)مدنی )بنا براین، تعویض خدمت 

 ساز در ریاست حکومتداری الکترونیکی کار میکند. گان حمایوی و هماهنگربصفت یک ا

 

 ( CIOدولت ) معلوماتیافسرارشد 
 

یا مدیر عمومی  معلوماتیان همکار با حکومتداری الکترونیکی است که از افسر ارشد گدولت یک اور معلوماتی افسر ارشد

IT   و سرانIT .همه وزارت ها و مؤسسات دولت تشکیل شده 

 

 گوظیفه اصل شان این است که اطمنان بدهد که توسعه حکومتداری الکترونیکی در سرتاسر وزارت ها و موسسات هماهن

غانستان پیشرفت کند. این ها منحیث یک نقط مرکزی با ریاست حکومتداری نیکی افبا استراتژی حکومتداری الکترو

را در پیشبرد مسؤلیت های توسعه حکومتداری الکیترونیکی بشمول حمایه و   e.GD ( عمل میکند وe,GDالترونیکی )

 و پالیسی ها مطابق به  منان حاصل شود که این معیارهارهنمایی به تهیه نمودن معیارهای تخنیکی و پالیسی ها و اط

 رت ها و موسسات خود باشد.وزا

 

ی در بین گ( را معیاری سازند. پروسه معیاری سازی از هماهنIS)معلوماتی توقع میشود که سیستم CIOبیشتر ازین، از 

موسسات دولتی و بخش شخصی را محتوا میکند.  یک رابط است که شامل  تعداد زیادی عاملین حکومتی مانند مؤسسات، 

 ی، و متشکل از جنبه های مختلف که شامل ساختار گانگدر سرتاسر موسسات ی و ITمقامات، و کارکنان اداری، کارکنان 

 ر، تمرین کار محلی، چارچوب قانونی میباشد. به هر گیظرفیت تجربه و منابع دهارت، و و و م تخنیکی، کمک مالی، دانش

 حال، .دیجیتل کردن تمام سیستم ها برای مقامات عامه مشکل است که به یک وقت خود را عیار کند.

 یژی حکومت الکترونیکی افغانستان پیش نویس استرات

 

تا زمانی کار های خود را از کانال دستی تا به آن شرکت ها  تسهیالت را ارائه  تا  دهستنحقیقتا  حکومت هنوز هم مجبور 

 سیستم را همزمان  ماده شوند تا از سیستم نو استفاده نمائید.  نتیجه بودن خال بین سیستم کهنه و سیستم نو این است که هر دوآ

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستانیپیش نویس استرات

 

ت این است که این خال معلوماکه سبب بوجود امدن مشکل دو سیستمی میشود. وظیفه اصلی افسر ارشد  ی میکندارهدگن

 و دو سیستمی را ازبین ببرد. یتلیجدی

 

و سیستم بسیار مهم و  معلوماتیی ادارها و استندارد سازی زیرساخت هدولت دیجتال افغانستان تالش های توسعه استان

به  ت. حداقل تطبیق نمودن کامیاب و تصویب ضرورتسدرعین حال به چالش کشیدن مشکالت برای توسعه دولت دیجتال ا

عمیقتر در ک سازی. توجه دقیق به اجتماعبی ومحدودیت های تخنیکی، چالش ها و تنش ها به رجوع کردن روند استاندارد 

را ازبین موانع  تا کمک کندبه هر دو عاملین دیجیتال دولتی و محقیقین  روسه ممکن استچنین پ مبتنی برنظری و تجربی 

 .باشد. در بخش عامه ویگدسترسی به سیستم های معلوماتی مؤثر پاسخ وبردارند 

 

متداری الکترونیکی اهی راجع و فوائد حکوگآدولتی  مثل ماهر حکومتداری الکترونیکی،  معلوماتیعضو فورم افسر ارشد 

باال میبرد و مدیریت سازی و حمایه از سطح  پاین برای حکومتداری الکترونیکی بوجود میاورد. این فورم توسط  ریاست 

 مانند مدیر ارشد اطالعات تمام دولت. MCITحکومتداری الکترونیکی از 
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 نفعان خارجی ذی
 

دولت دارد که با بخش خصوصی،  هعوام نیاز ب و ارائه نمودن خدمات با کیفیت توسعه نمودن حکومتداری الکترونیکی

سازمان های غیردولتی، پوهنتون ها در مراحل مختلف و در رول های مختلف توسعه و تدطیق حکومتداری الکترونیکی 

 شراکت کند.

 

نفعان کلیدی در توسعه  حکومتداری الکترونیکی انتقادی   بنا براین ایجاد و حفظ مشارکت با شرکای خارجی یه عنوان ذی

جندا توسعه حکومتداری آنها یکه ارزو دارند که آتلقی میشود. ریاست حکومتداری الکترونیکی شبکه با شرکای خارجی  با 

دولتی  لوماتیمعت ها و مؤسسات به این شبک از طریق فورم افسر ارشد . وزارنماید پشتبانی ایجاد و ت راالکترونیکی دول

 دست رسی کرده میتواند.

 

 برنامه تطبیق نمودن
 

 ه( توقع میشود و مطمئین شویم کAe.GSبیق نمودن تغییرات در دولت و حکومتداری از خدمات الکترونیکی افغانستان )طت

 زد.ابه راه بیاند EGRCتحویلی آن تاثیر واقعی و سودمند باشد که مورد نیاز پروژه دوم 

 

 خطرات بالقوه:  ۲.۲.۵
 

خطرات بالقوه برای تطبیق موفقانه ابتکارات  حکومتداری الکترونیکی در افغانستان  مربوط به مسایل و چالش های توسعه 

 مده. در بین همین ارزیابی بسیار مهم شان قرار ذیل آافغانستان  است که از تمرین ارزیایبی حکومتداری الکترونیکی بدست 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

 اند:

 

 منیآ .:  بی ثباتی بالقوه و نا۱

 .: عدم مالکیت۲

 .: ظرفیت نهادهای ضعیف۳

 ینی سواد ی.: پا۴

 

 منیآ بالقوه و نا یبی ثبات
 

ر وقایع مربوطه سرتاسر مملکت تحویلی  گر که مرتیط  باثبات و امنیت و دیگیری جاری در مملکت و مشکالت دیگدر

  سازد، مګر همزمان همین حاالت مختص تقاضا برای توسعه حکومتدارییخدمات و عصری ساختن دولت بسیار مشکلتر م

 

الکترونیکی باال برده و در بین شهروندان اعتماد به وجود اورده و به خدمات عامه منصفانه بیدون در نظر داشت جنسیت،  

 جغرافیوی در مملکت دسترسی کرده میتواند. ل، و محسن
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ومتداری الکترونیکی به طرز از پاین به باال مدیریتی و عملیاتی کبه منظور حداقل رساندن و کاهش خطر تطبیق و توسعه ح

 دها غیر دولتی و بخش خصوصی  میتوان نارهبری در اعماق خدمات ملکی جاسازی شده. برعالوه شراکت ها با سازم

 یج و تحویل داده شود.وسعه خدمات الکترونیکی تاسیس، تربرای تو

 

 عدم مالکیت
 

تی شناخته ای معلومژنالوکو ت تیک اداره با مسؤلیت در پروژه وزارت مخابرا ونیکیرالکتحاضر حکومتداری  لدر حا

 ندارد. شده و در این کم و یا هیچ مالکیت برای حکومتداری الکترونیکی در سرتاسر دولت منحیث مجموع وجود

 

شود.  تاسیس باید نفعان کلیدی  با تمام ذیبا شراکت  معلوماتیبه منظور حداقل رساندن و کاهش خطر، سیستم افسر ارشد 

مالکیت و  ی مرکزی، تظارت و دفتر ارزیابی باید به طور واضح با عالمات ګذاری  روشنگعالوه بر این  رول هماهن

 اه سازی  باید در سرتاسر مؤسسات و وزارات ها شروع شوند. آگمسؤلیت ها  راه اندازی شود. بیشتر ازین ظرفیت و 

 

 ظرفیت نهادی ضعیف
 

ر مرکز متداری الکترونیکی در حکومت بسیار محدود است. این معضله دوهادی برای توسعه و پیاده سازی حکظرفیت ن

ژیکی و اداره تا یاسترات ت ها و مؤسسات و شامل ظرفیت هاکترونیکی و همچنان در وزاری حکومتداری الگدفترهماهن

رات مالی و همچنان اتطبق نمودن، منتج به خس میباشد. و این سبب ناکامی ICTو تحویلی خدمات   ICTحکومتداری پروژه 

 الکترونیکی.از دست دادن  اعتماد و اطمینان سیاسیون و شهروندان بر حکومتداری 

 

 معلوماتی به منظور حداقل رساندن و کاهش خطر، هماهنګی د فتر مرکز حکومتداری الکترونیکی با شورای  افسر ارشد

  ههدارد. عالوگن  ITو کارکنان  ITی جزب و حفظ کیفیت باال مدیران پروژه هچندین مکانیزم مختلف را براه انداخته که را

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان یپیش نویس استرات

 

ژی به ویژه به خصوص این مسله را  در توسعه یژیک جهت  این استراتیرام های تحت ظرفیت سازی استراتگبر این پرو

 رد.گپروژه مربوطه درنظر می

 

 یسواد کم
 

تعداد زیادی جوانان در نجا یک یدر سرتاسر ملت بصورت مجموع در افغانستان بسیار کم است. همزمان  در ITسطح سواد 

ر گی معلوماتی اند و به انترنیتی تیلفونی دست رسی دارند. از جانب دیلوژمناطق شهری مملکت که بسیار سوادار تکنا

ی  روزمره مردم دخیل بوده و در قسمت زیاد گی عصری  در زندژیری های چند ساله سبب این شده که بسیار کم تکنالوگدر

حکومتداری الکترونیکی بسیار کم و یا  عوجود ندارد.  وخطر که ازین به وجود می آید که شروهیچ   ITار مملکت کلتور 

 حتی رد شود.

 

اهی و ظرفیت سازی تطبیق خواهد شد. عالوه بر آگهای  مراگتر پروگبزربه منظور حداقل رساندن و کاهش خطر مقیاس 

ان و رهبران محل در ترویج حکومتداری الکترونیکی بدست گکت با بزرربانی  بنیادی  و مالکیت   از طریق مشایاین پشت

 آورده 

 خواهد شد.
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 یریگ.: نتیحه ۳
 

تحت رهبری  و مشاوره داکتر الکسی  EGRC/MCITاین اسناد یا راپور از طرف تیم حکومتداری الکترونیکی  

 تیخامروف اغاز و ترتیب شده است.

 

ژی یو استرات ANDSژی دولت برای توسعه حکومتداری الکترونیکی در افغانستان از طرف یپیش نویس منسجم استرات

و مؤسسات دولتی  یانهرشده. و هدف ازین راپور که توقعات های عمومی در جواب نیازمندی ها مردم افغانستان ترتیب ش

و  ICTتر گوط  با پروژه های بزررا برآورده واطمینان دهد که فوائد حکومتداری الکترونیکی را بیشتر و خطرات مرب

 پروژه های که شامل تغییرات و نوآوری را کمتر سازد.

 

ژیکی برای حکومتداری الکترونیکی ی( چارچوب استراتAe.GSژی حکومتداری الکترونیکی افغانستان )یپیش نویس استرات

نمودن حکومتداری الکترونیکی در متن  در افغانستان یک تعداد اصول های کلیدی را تقدیم نموده که تمام برنامه و عملی

کرد که به کمک به  ژیکی، راهنمودها و خطوط عملی، اهداف استراتAe.GSربینایی  ورد. این شامل دگافغانستان در برمی

نفعان کلیدی  بر اساس دست اورده ها  تحقیقات و ارزیابی، نمونه های خوب و مطالعه مورد ممالک  رفتن عملی ذیگسهم 

 یافته. ر توسهگدی

 

 ۱۹۳در بین  ۱۷۳از جمله  ۱۴۵ژی حکومتداری الکترونیکی افغانستان در ردیف ییری  تطبیق نمودن استراتگدر نتیجه 

 ممالک )درجه بندی سروی حکومتداری الکترونیکی ملل متحد( .

 

 

 

 

 ژی حکومت الکترونیکی افغانستان ییش نویس استراتسپ
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 پیش نویس استراتژی حکومت الکترونیکی افغانستان 

ABBREVIATIONS 

EGOV  Electronic Government  

E-Government   Electronic Government 

MoCIT Ministry of Communications and Information Technology 

ICT Information and Communication Technology 

EGRC Electronic Government Resource Center 

GIRoA Government of the Islamic Republic of Afghanistan 

E-GIF Electronic-Government Interoperability Framework 

CIOs  Chief Information Officers 

MoUs Memorandum of Understandings 

IT Information Technology 

AeGS  Afghanistan Electronic Government Strategy 

ANDS Afghan National Development Strategy 

BPR Business Process Re-engineering 

http://www.balancedscorecard.org/Home/tabid%20/36/Default.aspx
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G2B Government to Business  

G2C Government to Citizen  

NGOs Non-Government Organizations 

MoIA Ministry of Interior Affairs 

eGD e-Government Directorate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


