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 ور او خصوصي سکتورونو مشارکتد عامه دولتي سکت 
 ګټې یې اړتیاوې او 

 سریزه 
پروژو   ربنایيیپه ز  اتویدولتونو د خصوصي سکتور د کار لپاره کومه مهمه ستراتیژي نه لرله، ز  ،ېمخک   ېزیلس  دوه

  ي،ړوک  اليیسره س  د یدولتي او خصوصي سکتور با  ېنورو فکر کاوه چ  ریشم   ویکاوه،    ارګ ن ټیپه عامه سکتور    ېک
سره   ویخصوصي کمپن  بوید رق  ېپه خپل سکتورک  ۍنساج  ریشم  ویسم پلي نه شي، د دولتي سکتور    ڼقوانی  ېخو کله چ 

د    ېچ  ېک  وادونوېپه هغو ه  ول ډ  يګړانځپه    یې  ېک  طویشرا  اتویبولي او به ز  یې  فیمرسته نه کوي بلکه خپل حر
د ستونزو   هګپه شفافه تو فوي،یتحر یې ېنړالسته راو  سي،یوي، د کار مخه ن اتیاو فساد ز یکمزور  تیقانون حاکم

 Conflict of )  رټكد منافعو د   ېک  ارنه څپه    ان ځهم د    ې دولتي ادار ېنه وي. بله ستونزه دا وي چ   نممک   لړراسپ
Interest     )دا د انسان او انساني   وي،ړا  ېخاور  روتنویپه خپلو ت  ېعنی  ،یله کبله سمه دنده نه شي تر سره کول

د چک   دیبا  ېاو په نظام ک  سيیمخه ون  تښمک  ېد د  دیبا  نیاو قوان  تونهړښنو د نظام جو  ،ید  تیسازمانونو خاص
قواوو شتون او د محاکمو    ونویګ د در  ېمثال په دولت ک  هښ  ېشتون ولري. د د  ستمی ( او توازن راوستلو س ې)ارزون

کارونو    ربنایيیپه ز  هګ پخوا د خصوصي سکتور پان   کهځنو    ي،ړقضاوت وک  نوړد بل به  ک  وی  وڅتر    ،یاستقالل د
ترکیې  روسیې، د شرقی اروپا هېوادونو،  خو اوس ګورو چې په دولتي سکتور تکیه کوونکو له چین،  .دلهېکمه کار   ېک

. په دې او زیاتو نورو ملکونو د خپل خصوصي سکتور په مرسته په زیربنایي برخو کې زیات پرمختګ کړی دی
ي سکتور وړتیا، تخصص او پانګه ولري، او په رڼه توګه د  کې شک نشته او تجربو ثابته کړې چې کله خصوص

قوانینو او مقرراتو په رڼا کې د دولتي سکتور په مشرۍ سره په زیربنایي پروژو کې پانګونه وکړي، د هېواد د ابادۍ  
لپاره پانګه، مدیریت او عمومي وړتیا څو ځلې زیاتیږي.   دا چې څنګه دا کار ممکن شوی الندې به او پرمختګ 

 رباندې بحث وکړو.  و
د دولتي یا عامه سکتور او خصوصي سکتور ګډ کار او مشارکت په افغانستان کې خورا زیات مهم دی، ځکه چې 

کې   ساحو  ټولوپه  مدیریت، په پروژو کې د خطرونو د ویش او اغیزمنتوب  او د    له کمښت سره مخ یو  موږ د پانګې
 ستونزې لرو. 

 او خصوصي سکتور په مشارکت خبرې وکړو.   )دولتي( د عامهپه دې لیکنه کې به 
 

 لنډیز 
په یو څو کلونو کې   مسئله نن سبا نړیوال اهمیت مومي د دولتي )عامه( او خصوصي سکتورونو تر منځ د مشارکت  

پېچله مسئله هم ده ده. خو دا یوه    اوښتېډالرو ته    نوو تریلیونوورباندې لګول شوې پیسې له میلیاردونو ډالرونو  
نو په نړیواله کچه د زیاتو څېړونکو او پلي   او زیاتې هڅې غواړي تر څو په یوه هېواد کې دا روښ بریالی شي.

 « د عالقې وړ مسئله ده. مهم عوامل» بریا کوونکو لپاره د دې مشارکت د 
ام کال راهیسې زیاتې څېړنې شوې دي، تر ټولو زیات پېژندل شوي د بریا مهم فکتورونه د   ۱۹۹۰په دې مشارک د 

سیاسي اراده او مرسته،  د دولت قوي  ،کنسورشیم )اتحادیه( سکتور قوي خصوصي  د ،خطر تخصیص او شریکول
څېړنو ښودلې چې استریلیا، انګلستان، چین او هانګ کانګ د زیاتو    .يشفافه تدارکات دد ټولنې او عوامو تایید او  

د زیاتو مطالعاتو او څېړنو په مرکز کې و تر څو د دې مشارکت لپاره د بریا تر تولو زیات مهم عوامل  څېړونکو لپاره  
مطالعه، د سوالنامې او    پروژو()    د ځانګړو کیسونو  ومومي. همدارنګه، د څېړنو غوره او اختیار شوي روښونه

راتلونکي په  سروې مخلوط میتودونه وو. موندنو د بریا د مهمو عواملو یو مجموعي انځور وړاندې کړی تر څو  
پلي کولو سره مرسته وکړي. تر دې وراخوا، د بریا د مهمو عواملو یو چک لیست ته وده ورکړل شوې،    کې د  وخت

 شي.   او ورنه کار واخیستل شي طالعاتو لپاره اختیارچې کیدی شي د ال زیاتو مشاهداتي م
 تعریف 
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د خصوصي سکتور د یوه واحد او د یوې دولتي ادارې تر منځ یو اوږدمهاله قرارداد دی، تر څو عامه دارایي یا 
خدمات رامنځته او وړاندې کړي، په کوم کې چې شخصي کمپني د مالحظې وړ خطر او د مدیریت مسؤلیت قبلوي،  

 اجوره یې په اجراآتو پورې تړاو لري. او 
 

 منظرپس
 :مشارکت سابقهد د عامه یا دولتي سکتور او خصوصي سکتور 

کالونو تر مالي بحران وروسته د دولتي او خصوصي سکتور تر منځ د مشارک پالیسۍ لپاره په   ۲۰۰۸-۲۰۰۷د  
زیات حکومتونه نن  .  تیا رامنځته شوې دهنړیواله کچه په دواړو پرمختللو او مخ پروده هېوادونو کې زیاته لیوال

سبا په ټوله نړۍ کې هڅې کوي چې د خصوصي سکتور تخصص او پانګې ته السرسی ومومي تر څو د خپلو  
؛ په دې اړه څېړونکو هم په نړیواله کچه هڅې پیل کړې جبران کړي  (کمښتکسر )  زیربنایي سکتورونو د بودیجې

، چیونګ، او ۲۰۱۰کولو کې څېړنې وکړي ) چان، او نور.،    مليپالیسۍ په پلي کولو او ع  ېدي چې د دې حساس
(. د دې څېړونکو خپرو شویو موادو پلي کوونکي او نوي څېړونکي دواړو ۲۰۰۲یز، ، ګریمسي او لیو۲۰۱۲نور.، 

 (.  ۲۰۰۴او کاکا،  ډلو ته توان ورکړی دی چې په دې پالیسۍ باندې ال نور زیات نظریات راټول کړي ) الشریف
دې المل شوې ده چې په زیاتو اړخونو یې زیاتې  د له نویمې لسیزې راهیسې په دې مشارکت کې زیاتېدونکې عالقه 

هغه ساحې دي چې  د خطر مدیریت، د اړیکو مدیریت، له مالي پلوه مناسب والی او تدارکات  پلټنې او تحقیقات وشي؛  
په تیره لسیزه کې هغه مسئله چې د زیاتو څېړونکو پاملرنه یې ځانته   په نړیواله کچه زیات څېړل شوي دي.ټول  

پورې له    ۲۰۰۸تر    ۱۹۹۸راواړوله د عامه او خصوصي سکتور د مشارکت د   » بریا مهم عوامل« وو. دا د  
 مطالعې رابرسیره شوې ده. 

ترڅو   ي،ې دشو  ېې ورزیازیاتې موندنې په دولتي الرښوونو او مقرراتو ککې  د دې مشارکت د بریا په عواملو  
وکولی شي اړونده پروژې سمې مدیریت کړي.    چې  الرو خبر کړي تر ټولو غوره  دې هکله په  ځایي پلي کوونکي په  

د عالقې زیاتوالی د ملکونو له ځانګړو » بریا له عواملو« څخه و همدارنګه، موندل شوې ده چې به تدریجي توګه 
کلونو کې چې دا ډول مشارکت رامنځته   ۲۳په وروستیو    فعالیتونو او کړنو ته اوښتې ده.تر ټولو غوره نړیوالو  

د خطر تخصیص او ویش، د « عبارت دي له:    بریا فکتورونهشوې پنځه تر تولو زیات راپور ورکړل شوي د »  
هکله ترټولو غوره  په دې  .  خصوصي سکتور قوي اتحادیې، سیاسي مالتړ، د ټولنې / عامه مالتړ، او شفافه تدارکات

د څېړنې میتود د »کس ستډي« یا د خاصو حاالتو او پروژو مطالعه او د اړونده هېواد شرایط دي، تر څو د بریا  
 فکتورونه وموندل شي. 

په مختلفو ډولونو د څېړونکو    (Public Private Partnership, PPP)د عامه او خصوصي سکتور مشارکت  
،  ۲۰۰۴چې هر تعریف له یو بل څخه یو څه توپیر لري ) ابادي او هاوکرافت،    یفیږيتعر  او پلي کوونکو لخوا  داسې
  داسې   خصوصي سکتور مهارتونه او د مدیریت تخصص کاروي(. دا مشارکت د  ۲۰۱۱کټري او ماندري پېروت،  

د تدارکاتو دا (. په حقیقت کې،  ۲۰۰۸کړو ) سکایتریس،    چې موږ د عامه سکتور زیربنایي پروژې تیارې او پلې
 Value   (ډول روښ د زیربنایي پروژو د سرته رسولو یو غوره میتود رامنځته کوي تر څو د پیسو لپاره ارزښت

for money  )  د نرمو او تطبیقي مذاکراتو له ترکیبه او   ،)آفرونو(  ړو او همدارنګه، د رقابتي وړاندیزونوتر السه ک
د دې مشارکت له پرژو حکومتونه (.  ۲۰۰۳یکانو تر منځ د خطر مناسب ویش  ته الره پرانیزي )اکینتای او نور،  د شر

اوس د اقتصاد په نورو سکتورونو تمرکز کولی شي ترڅو د زیربنا ودې او انکشاف ته الره اواره کړي )کومنګ،  
۲۰۰۷  .) 

دا شاخصونه راښیي چې څنګه څېړونکي په نړیواله کچه عالقه لري چې د دې مشارکت د پروژو د پلي کولو لپاره  
تر ټولو غوره الرې را وسپړي. که څه هم شک نشته چې د دولتي او خصوصي سکتورونو د مشارکت مسئله په  

خیږي او پوخوالي ته رسیږي. که څه هم  نړیواله کچه د محققینو لپاره د عالقې وړ موضوع وي، ځکه دا مارکېټ پرا
نو ځکه زیاته  د اړتیا سره سمه نه ده.    هم   « موندلو کې زیاته عالقه شته، خو بیا  بریا په عواملود دې سکتور د »  

« په هکله د شته خپرو شویو موادو یو سیستماتیک  بریا د عواملوارزښت لرونکې خبره ده چې د دې مشارکت د »  
شي، ترڅو د یادو پروژو د تر ټولو ښه پلي کولو تر ټولو غوره الرې چارې دواړو پلي کوونکو او ژوره بیا کتنه و

 او څېړونکو ته په ګوته شي.  
ب(. د نورو    ۲۰۱۰الف،  ۲۰۱۰ې مشارکت مهم خاصیت د شریکانو ترمنځ د خطر شریکول دي ) کي او نور.، د د

خطرونه په زیات غور او دقت سره تشخیص او هغو   تدارکاتي میتودونو خالف، د دې مشارکت په ترتیباتو سره،
تر  (.  ۲۰۰۵ښه تدابیر ولري )لي، او نور.،  شریکانو ته تخصیص کیږي چې د  یادو خطرونو د جبرانولو او مدیریت  

کاله زیات اوږدمهاله    ۱۰دې وراخوا، دا مشارکت د دولتي ادارو او خصوصي سکتور د اتحادیو تر منځ د خپل تر  
کبله پېژندل شوی دی، نو ځکه د اغیزمنو عملیاتو لپاره د دوی تر منځ یوه ټینګه او دوام لرونکې اړیکه  اړیکو له  

(. په دې سکیم کې، هر ګډونوال یو څه منابع له ځان سره مشارکت ته راوړي چې کیدی  ۲۰۰۰) میډلټن،    اړتیا ده
 (.   ۲۰۰۳شي، مادي یا غیر مادي وي ) اکینتوی، او نور.، 
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 :نستان کې یې مثالونهپه افغا
د پروژو په جوړولو او ددواړو سکتورونو تر منځ د مشارکت په هکله د  په افغانستان کې دا نوي نوښت و، یوازې  

د کجکي د بند د پروژې انکشاف چې د یوې ترکي کمپنۍ سره په قوانینو او مقرراتو کار کېده. همدارنګه،    پوهاوي
 . خصوصي کمپنیو سره په مشارکت د برښنا تولید وتونو کې له غازو د دوو  په بلخ او جوزجان والییې قرارداد و، 

 د دولتي او خصوصي سکتور د مشارکت لپاره وړ پروژې څنګه وټاکو؟
نورو هغو سکتورونو چې په عامه سکتور کې یې تدارکات تر سره کېږي زیاتې پېچلې  تر په نړیواله کچه  دا پروژې 

نو دولتي    .چې کیدای شي ننګونکې خبره ويد پروژې د انکشاف لګښتونه پوره کول غواړي    او وار له مخه   دي
تې وخت په هره پروژه  پوه شي، مخکې له دې چې زیا  ، له همدې کبله، غواړي تر کومه چې امکان لرياداري

انتخاب لپاره  رامنځته کړي او دا اړینه کوي چې د پروژو د ، د پروژو ساختار جوړول او تدارکات نیوونکې مطالعې
 ته انکشاف ورکړي.  د غوره تخنیکونو او میتودونو  

د فکتورونو  چڼ کول په مختلفو هېوادونو کې راښیي چې  د عامه او خصوصي سکتور د پروژو  په لمړیو پړاوونو کې  
او تخنیکي کسانو لپاره ستونزمنه وي چې د په    ترالسه کوي، زیات وختونه د پالیسي جوړوونکو   مخلوط د بریا   یو

و هغو معیارونو  . یوازې ټوله پاملرنه  غوره کړيپه لمړي سر کې  بریالیتوب سره د نور انکشاف لپاره ښې پروژې  
او اړتیا ولیدل شوه چې په   ایلې نه لرلېپښې  یې،، په وروستیو کلونو کې ته ورګروزول چې چې په مقدار والړ وي

او د تمرکز    هېوادونو د پالیسیو  د چڼ کولو میتودولوژیګانې داو اړخونو ته هم مراجعه وکړي.  کیفیت والړو معیارونو  
، خو ټولو یې  د پروژو د چڼ کولو لپاره مختلفې میتودولوژیګانې کارولېلې. که څه هم هیوادونو  په ساحو راڅرخید

یو ابزار رامنځته کړی چې  د پروژو د چڼ کولو، انتخاب او انکشاف لپاره    . دې پایلوو شمیر ګډ اصول پیروي کړي ی
)and Analytics Tool (PSAT) (Project Screening  د تمویل،   زیربناوو»  د  نړیوال بانک    د  بلل کېږي او

 رامنځته کړی دی.  « ،  ګروپد مشارکت او تضمین د عامه او خصوصي سکتور 
، د پروژې په هره  چې د یو چک لیست په توګه  یږيبلل ک  (PSAT)چې مخفف یې پورته وښودل شو او  دا ابزار  

 .خوندي شيتر څو د پروژو مناسبوالی  کارول کیدی شي څخه، مرحله کې مخکې د تدارکاتو
 

 تشریح
د عامه دولتي سکتور او  چې    لرونکې پروژو انتخاباو د پروژو د چڼ کولو او د لمړیتوب  ا د پوهې شریکولو  د

شاوخوا را  ساحو په څلورو تیمتیک  د باید ا تشریحد ، یوه پروسه ده.مناسبې ويخصوصي سکتور د مشارکت لپاره 
 وڅرخي:

 او منطق  استداللد پروژو د چڼ کولو لپاره  •

 چڼ کولپه مرسته د پروژو  PSATد  •

 لمړیتوب ټاکل لیست کې پروژو  د مشارکت په  •

 )نهادینه ( کول تر څو ښه او غوره مشارکت رامنځته او بریالی شيد چڼ کولو پروژه بنسټیزه   •
د چڼ کولو په هکله د پوهې شریکول وي او تشریح شي، چې موضوعات به،  دا کیدی شي په څلورو غونډو کې  

 په کلیدي عناصرو پوه شي.   (PSAT)چې ګډون کوونکي د پورته یاد ابزار  همدارنګه
 نور بیا...
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