
حامیت ملی برای شهر های افغانستان    

 جهت دادن رشد شهری افغانستان

ــر رســیدگی  ــای کــه از اث ــد از مزای ــا میتوان ــد اکــر کشــور هــای دنی افغانســتان مانن

بــه تهدیــد هــا و فرصــت هــای ناشــی ازشــهری شــدن  رسیــع و رشــد شــهر نشــینی 

مبیــان آمــده اســت بهــره منــد  گــردد. رســیدگی بــه ایــن موضوعــات توســط طــرح 

پالیســی  و برنامــه هــای جداگانــه و طبقــه بنــدی شــده دیگــر امــکان پذیــر نبــوده 

بلکــه در ایــن زمینــه الزم اســت تــا حامیــت هــای فعــال در عرصــه هــای مختلــف 

دولــت منســجم گــردد تــا یــک روش هامهنــگ بــرای پالنگــذاری و مدیریــت شــهر 

ــی و  ــع مال ــه شــامل حصــول کمــر  مناب هــا و شــهرک هــا در رسارس افغانســتان ک

منابــع انســانی مــی گــردد مبیــان آیــد. 

در حــال حــارض در پالیســی هــای مربــوط بــه ســکتور شــهری چنــد پارچگــی زیــاد 

وجــود دارد.  ایــن پالیســی هــا غالبــا در میــان وزارت هــا و نیــز وزارت های ســکتوری 

بــا هــم در تضــاد مــی باشــند. بطــور مثــال:

ــی  ــور کل ــی بط ــتغال زای ــون اش ــاف پیرام ــی انکش ــای مل ــالن ه ــا و پ ــی ه • پالیس

ــه  ــی ب ــه شــکل خــاص اشــتغال و کاریاب متمرکــز مــی باشــند و بطــور مشــخص و ب

شــهر هــا و قریــه جــات ربــط نگرفتــه اســت.  از فرصــت هــای وصــل ســاخنت شــهرک 

ــتفاده درســت  ــوز اس ــز شــهری هن ــا مراک ــی ب ــای صادرات ــا زون ه ــی ی ــای صنعت ه

ــک  ــا ی ــتان ب ــرای افغانس ــرت گ ــوع و ک ــه متن ــینی جامع ــق شهرنش ــات و عالی ــه رضوری ــیدگی ب رس

ــه  ــیدن ب ــور رس ــهروندان مبنظ ــۀ ش ــق هم ــرای و از طری ــهری ب ــای ش ــه ه ــط و برنام ــی مختل پالیس

ــز  ــل زندگــی بطــور مســاویانه مترک ــر و قاب ــا ســعادت، براب ــز، ب ــح آمی شــهر هــا و شــهرک هــای صل

ــرد. صــورت گی

ــه و ســاحات شــهری  ــک جامع ــه در ی ــه را ک ــروپ هــای ممکن ــف گ ــات مختل ــی طبق ــرام هرم دیاگ

زندگــی میکننــد نشــان میدهــد. دو حلقــه مهــم کــه در اطــراف ایــن هــرم نشــان داده شــده اســت، 

حلقــه اول)رنــگ ســیاه(نیازمندی را بــرای پالیســی ملــی شــهری جهــت مترکــز کــردن مســاویانه بــاالی 

ســه اصــل عمــده رضوریــات شــهری نشــان میدهــد. 

ــذا، آب  ــن، غ ــگاه ام ــه پناه ــی ب ــۀ دسرس ــهری در زمین ــاکنین ش ــام س ــرای مت ــی ب ــات اساس رضوری

ــد متمرکــز باشــد. ولیکــن،  ــه بای ــرق، حفــظ الصحــه، خدمــات صحــی و تعلیــامت اولی آشــامیدنی، ب

از نظــر تاریخــی یــک شــهر بــه معنــی ایــن اســت کــه در آن رضوریــات اساســی شهرنشــینی ماننــد 

دسرســی بــه "تحصیــالت عالــی"، خدمــات صحــی تخصصــی قابــل اســتطاعت، انــواع مختلــف مســکن، 

مغــازه هــای خــاص و فرصــت هــای اشــتغال، فرهنــگ شــهر نشــینی، تفریحــگاه هــای  شــهری، حمــل 

ــن  ــه ای ــدازۀ ایکــه مــردم ب ــل دســرس باشــد. هــر ان ــره قاب ــارک هــای شــهری وغی و نقــل شــهری، پ

ــا ســعادت مــی  ــق و ب ــدازه آن شــهر موف ــه هــامن ان ــات شــهری دسرســی داشــته باشــند، ب رضوری

باشــد. در اخیــر اینکــه حکومــت  هــای مرکــزی و محلــی بایــد راه هــای را دریابنــد تــا بــه اســاس آن 

"عالقمنــدی هــای شــهری" مناطــق شــهری و ســاکنین آن منحیــث متشــبثین، موسســات اجتامعــی یــا 

ســازمان غیــر دولتــی مرفــوع گــردد.

 حلقــۀ دومــی )خــط رسخ( پروســه ترشیــح طراحــی پالیســی هــای شــهری افغانســتان را بــا اســراتیژی 
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گزینه 1: نکات برجستۀ پالیسی ملی شهری برای افغانستان:

"شهر های مردم"

ــای شــهری افغانســتان اختصــاص داده شــده اســت.  ــه جهــت انکشــاف پالیســی ملــی شــهری)NUP( و اســراتیژی ملــی ســاختاری و جغرافی ــن مقال ای

ــد  ــق و ســازگاری رون ــه هــدف آن تواف ــوده ک ــام ب ــان ع ــای شــهری در بســیاری از کشــور هــای جه ــی شــهری و اســراتیژی فضــای جغرافی پالیســی مل

حکومــت داری بــا  انکشــاف مغلــق چنــد بعــدی شــهری و یکپارچگــی ارضــی میباشــد. ایــن ورق اصــول اساســی پالیســی ملــی شــهری را بیــان کــرده و 

بهریــن راه هــای حــل را بــرای انکشــاف اولیــن پالیســی ملــی شــهری و اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای شــهری فراهــم میســازد.

ــه اســت. صــورت نگرفت

ــد  ــل میتوان ــوی در اطــراف شــهر کاب ــک رسک حلق ــامر ی ــرای اع ــم ســکتوری ب • تصمی

ــای  ــن ه ــی و رمی ــای مال ــت ه ــت دادن منفع ــی و از دس ــدید اراض ــکار ش ــث احت باع

اطــراف آن گــردد در صورتیکــه ایــن منفعــت هــا بــا پــالن گــذاری رشــد شــهری چندیــن 

ــزم کنــرول شــهرهای عمــده هامهنــگ منــی باشــد؛ ســکتوری و میکانی

• اصــالح ادارات و قوانیــن بطــور کورکورانــه در نظرگرفتــه شــده کــه  رضوریات مشــخص 

مناطــق شــهری ودهــات  را مرفوع نســاخته اســت ؛

• متمرکزســازی فعالیــت هــای پالنگــذاری در داخــل شــهر  کابــل باعــث مختــل شــدن 

حامیــت پــالن گــذاری در ســایر شــهر هــا و شــهرک هــای  کوچــک کشــور خواهــد گردیــد 

ــز  ــطح مرک ــهری در س ــی ش ــای پالیس ــت ه ــا را  در ظرفی ــت ه ــان محدودی ــم چن و ه

بوجــود خواهــد آورد. 

ــت  ــنی جه ــهر نیش ــر از ش ــتفاده موث ــا اس ــازی ی ــار س ــت مه ــدی جه ــه راه کلی یگان

انکشــاف، بوجــود آوردن  پالیســی و اســراتیژی دریــک چهــار چــوب وســیع میباشــد  و 

پالیســی و اســراتیژی فضــای جغرافیــای  شــهری منحیــث یــک تهــداب کلیــدی و اســاس 

مهــم بــرای ایــن موضــوع خواهــد بــود.  

هــای شــهری منســجم ، منظــم و پایــدار نشــان میدهــد کــه توســط بعضــی برنامــه هــای شــهری 

ــردد. ــق مــی گ اســراتیژیک انتخــاب شــده تطبی

ایــن امــر بــه مشــارکت هــای قــوی رضورت دارد  کــه میتوانــد طــی یــک "اساســنامه شــهری" بــا انتخــاب 

فعالیــت هــای مشــرک و تقســیم مســئولیت هابــه شــکل واضــع و مشــخص  در میــان متــام ارگان هــای 

ذیدخــل بشــمول ســکتور خصوصــی، جامعــه مدنــی و نهــاد هــای اکادمیــک صــورت گیــرد. 

برگشــت بــه موضــوع اصلــی دیاگــرام، مــا میتوانیــم "شــهر هــای مــردم" را کــه از داســتان موفق افغانســتان 

تحــت نــام "پروســه مردمــی" کــه اصــوال مــردم روســتائی محــروم افغانســتان را تحــت هــدف قــرار داده 

اســت را مبیــان آوریــم.
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پالیسی ملی شهری چیست؟
جهــت رســیدن بــه انکشــاف شــهری پایــدار نیــاز بــه ایــن اســت تــا  ارگان هــای ذیدخــل 

ــل  ــک پروســۀ اشــراکی طــوری دخی ــق ی را در انکشــاف پالیســی هــای شــهری از طری

ســاخت کــه تــا  بتوانــد سیســتم ملــی شــهر هــای منجســم، اجتامعــی ، بــا هــم پیوســته 

و ادغــام شــدۀ را کــه   تغییــرات اقلیمــی را جوابگــو باشــد، بهبــود بخشــید.

 بنابرایــن، پالیســی ملــی شــهری یــک وســیله  مهــم اســت کــه دولــت هــا میتواننــد از 

ــه یــک  ــد و شــهرگرایی  را ب ــق آن شــهرگرایی  را مدیریــت، هدایــت و مســیر دهن طری

ــه دفــر  ــر مثبــت مبــدل ســازد و از اختــالالت ناشــی آن جلوگیــری مناینــد. مطابــق ب اث

هبیتــات ســازمان ملــل متحــد، پالیســی ملــی شــهری عبــارت اســت از1: 

اسراتیژی ملی فضای جغرافیای شهری چیست ؟
اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای شــهری  یــک منطقــه از جملــه پالیســی هــای مشــرک 

ــر، در  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــی آی ــاب م ــور بحس ــطح کش ــی در س ــهری و دهات ــی ش مل

ــای مشــخص    ــه و فض ــک نقط ــا مشــکل و راه حــل آن در ی ــه  ی ــک معضل ــه ی صورتیک

مــورد شناســائی قرارنگیــرد هیچــگاه منیتوانــد  در اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای درج 

گــردد. بدیــن لحــاظ، اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای  بایــد یــک ســند مختــر، همــه 

ــای  ــوب ه ــهری، چارچ ــذاری ش ــالن گ ــات پ ــه موضوع ــد ب ــهری بای ــی ش ــی مل پالیس

حقوقــی و اســناد مالــی بــه گونــه ی منظــم در ســطوح ملــی، حــوزوی و محلــی رســیدگی 

منایــد. در صورتیکــه شــهر هــا توســط دولــت ملــی مــورد حامیــت قــرار گیرنــد میتواننــد 

باعــث تقویــت و انکشــاف در رشــد اقتصــاد ملــی، تحــرک اجتامعــی و ایکوسیســتم هــای 

پایدارگردیــده . بــا آموخــنت ازتجــارب  کشــور هــای خارجــی، بعضــی از اصــول پالیســی 

ملــی شــهری عبــارت انــد از: اشــراکی، همــه شــمول، قابــل تطبیــق، قابــل ســنجش، قابــل 

اســتطاعت  )قابــل پرداخــت، و کارا(، عمــل گــرا، مردمــی و عملــی میباشــد.

صفحه مباحثه 3-سلسله 2

"یک تعداد تصامیم منسجم و پایدار که از طریق پروسۀ ایجاد 

هامهنگی و انسجام منابع تحت مدیریت و رهربی دولت اتخاذ 

شود تا اینکه به یک هدف و دیدگاه مشرک نایل گردیده و در 

نهایت انکشاف شهری به شکل اساسی ، موثر، دگرگون کننده، همه 

شمول، و قوی در طویل املدت  مبیان آید." 

مواردیکه باید انجام شود و انجام نشود در پالیسی ملی شهری و اسراتیژی ملی فضای جغرافیای شهری  

انجام نشودانجام شود 

انکشاف پالیسی ملی شهری/اسراتیژی ملی فضای جغرافیای شهری  از طریق پروسه اشراکی و مشورتی برای حصول • 

اطمینان از مالکیت و تطبیق آن.

رسعت بخشیدن پروسه و استخدام خدمات بیرونی جهت تهیه مسوده اسناد پالیسی و اسراتیژی• 

تهیه پالنها و اسراتیژی ها تنها مقید به شمولیت وزارت های سکتور شهری نباشد• طرح یک شیوه فراگیر دولتی• 

طرح و دیزاین پالیسی ملی شهری و اسراتیژی ملی فضای جغرافیای شهری تنها مقید به شمولیت کارمندان دولتی • ایجاد ارتباط میان مرکز شهر با مناطق اطراف آن از لحاظ به هم پیوستگی و کارایی درست و موثر• 

کاپی منودن پالیسی های خارجی• مرتبط با بخش ملی، محلی و متویل کننده• 

مترکز باالی کابل منحیث شهر پایتخت ، شمولیت آن همراه با متام  شهر ها و شهرک ها افغانستان • آموخنت از تجارب کشور های خارجی• 

اجازه دادن به یک روش خاص که نیاز به کمک مالی دونر ها• هدف از پالیسی های کوتاه مدت، میان مدت و طویل املدت  معیاری و همه شمول .• 

طرح پالیسی و اسراتیژی نباید کوتاه مدت و مقید به مدت زمان سیاسی. • شامل ساخنت فعالیت ها برای ارتقای ظرفیت ها و مهارت ها  جهت انکشاف و تطبیق  پالیسی ها و اسراتیژی ها• 

شمولیت متام بخش های دولتی، دولت محلی، ارگان های ذیدخل غیر دولتی مانند سازمان ها، موسسات، تجارت، • 

مردم محل، نهاد های اکادمیک و سکتور های فرهنگی

طرح پالیسی و اسراتیژی بدون داشنت پالن تطبیقی که ظرفیت )مالی، منابع برشی و ساختاری( و ارتباطات را تحت • 

پوشش قرار دهد.

جانبــه باشــد تــا کــه همیــن  اســراتیژی هــای ملــی  بتوانــد  در کل  کیفیــت و تعــادل  

ارضــی  خوبــر را  بیــن مناطــق دهاتــی و شــهری در اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای  

بــه وجــود بیــآورد کــه بــه شــکل واضــع در اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای شــهری 

مــی توانــد بیــان گــردد ســایر مشــخصات اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای  بــه اســاس 

بهریــن اصــول بیــن املللــی عبــارت انــد از: 

• دورمنائی طویل املدت )سال 2020-2050(؛

• دیدگاه فراحوزوی/فرامنطقوی که مرتبط به رسوی باشد؛

• اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای "انتخابــی" اســت . طوریکــه اولویــت بنــدی 

اســراتیژی بــه اســاس دیــد گاهــی اســت کــه فقــط تغیــرات پــالن شــده ملــی مــی توانــد 

شــامل آن میباشــد

ــت هــای ارضــی  ــرای حــل  واقعی ــد راه را ب ــای میتوان ــوره هــای فضــای جغرافی • مفک

ــان آورد  ــه می ــوب ب ــرات مطل ــده و تغیی پیچی

• اسراتیژی ملی فضای جغرافیای میتواند دارای اهداف کمی و کیفی باشد؛

• با چارچوب های حقوقی و مالی هامهنگ باشد؛

• توســط دولــت یــا پارملــان منظــور شــده باشــد؛ بــه متــام وزارت هــا، والیات و شــهرداری 

هــا قابــل تطبیــق و نافــذ باشــد، بــرای شــهروندان الزامی نباشــد؛

• گروپ های مختلف  متعدد و اشراک عامه از طریق مشورت دهی مبیان آید؛

• قابل خواندن باشد و دارای ادبیات قوی و بخوبی طرح گردیده باشد. 

اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای شــهری اصــوال بایــد یــک دیــدگاه انکشــافی ارضــی را 

در ســطح ملــی فراهــم ســازد و بنابرایــن منحیــث یــک چارچــوب پالنگــذاری منطقــوی 

بــه متــام موضوعــات مربــوط بــه پالیســی ملــی شــهری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و در 

عیــن زمــان در تعــادل بــا  برنامــه هــا و اســراتیژی هــای ملــی روســتایی قــرار بگیــرد. 

اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای شــهری  بایــد یــک پــالن ملــی شــهری را بــر اســاس 

سلســله مراتــب کــه شــامل مناطــق شــهری، شــبکه هــای شــهری، دهلیــز هــای حمــل 

ــد و در نهایــت مشــارکت هــای مهــم شــهری و  ــی و منطقــوی را طــرح منای و نقــل مل

روســتائی را مبیــان آورنــد تــا انکشــاف متــوازن ارضــی در رسارس کشــور فراهــم گــردد.

1پالیسی های ملی شهری – یک چارچوب رهنامئی کننده، هبیتات- ملل متحد 2015

2رویکرد سه گانه)three layer approach(اولین بار توسط حکومت اامان در پالنگذاری ملی فضای جغرافیای شهری تطبیق شد)یاداشت از سال 2001(

)/http://www.un.org/sustainabledevelop¬ment/sustainable-development-goals( 3اهداف پایدار انکشاف :مراجعه به ویب سایت ذیل



دریــا هــا و جهیــل هــای اصلــی و حوضــه هــای دریــای مربوطــه آنهــا بشــمول بخــش هــای • 

قــوی فراحــوزوی و فــرا مــرزی؛ 

پــارک هــای ملــی و طبعیــت   اطــراف آن )بشــمول کــوه هــا(، کــه غالبــا دریــا هــا و جهیــل های • 

اصلــی کــه در آن فعالیــت هــای انســان هــا محــدود و قابــل تجویــز مــی باشــد و ارتبــاط  آنهــا 

بــا محــالت مســکونی انســان هــا ؛ 

تولیــد غذائــی و انکشــاف شــهری و روســتائی بشــمول تشــخیص بخــش هــای شــهری و • 

ــد؛  ــل رش ــتائی قاب روس

تقسیامت فضای جغرافیای شهری برای سکتور های اقتصادی در متام ساحات ؛ • 

توزیع منابع طبیعی و ارتباط آنها با شهرها • 

شــبکه هــای حمــل و نقــل در سیســتم هــای مختلــف بــرای انســان هــا و اجنــاس در ارتبــاط بــا • 

دهلیــز هــای ترانســپورتی فرامنطقــوی و فرامرزی؛ 

بوجــود آوردن دهلیــز هــای ارتباطاتــی یــا الکرونیکــی مرتبــط بــا انکشــاف شــهری، صنایــع و • 

مترکــز اشــتغال؛ 

انکشــاف شــهری بــه اســاس چندیــن مرکــز و مدیریــت شــهر هــا و فعالیــت هــای مربــوط آن • 

بــا مناطــق اطــراف شــهری، مناطــق اطــراف شــهری کابــل، و دروازهــای شــهرهای رسحــدی 

اهمیت ملی مسیر های انرژی و زیر بنا ها ؛• 

ســیاحت )توریــزم( و تفریحــگاه هــا کــه شــامل حفــظ و نگهداشــت میــراث هــای طبیعــی و • 

فرهنگــی؛

ــر •  ــا را متاث ــان ه ــکونی انس ــاحات مس ــه س ــی ک ــب طبیع ــرات و مصای ــت خط ــاحات تح س

ــد. ــاخته باش س

گزینه 2: نکات برجستۀ اسراتیژی ملی فضای جغرافیای شهری: موافقت نامۀ شهری و دهاتی برای افغانستان
اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای شــهری وضعیــت طبعیــت موجــوده، زیربنــا و اســکان  بــرش را شناســائی منــوده و بــه گونــه اســراتیژیک رشــد شــهری و رسمایــه گــذاری 

هــای زیربنائــی را طــوری رهنامئــی مــی کنــد تــا منابــع طبیعــی تقویــت و حفاظــت شــود. 

روش کــه بتوانــد بــه چالــش هــای مغلــق و فرصــت هــای اراضــی ملــی افغانســتان رســیدگی کنــد هامنــا فــرق  بیــن ســه ســطح ســاختاری اساســی بــا حرکــت و گذشــت زمانــی 

متفــاوت مــی باشــد )دیاگــرام را مالحظــه کنیــد (2. ایــن امــر  یــک ســاختار پــر محتــوا و اساســی  بــرای اولیــن بــار در اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای شــهری افغانســتان  

کــه بــا محتویــات ارضــی و ســاختار هــای منافــع ملــی  کــه  ذیــال طــرح گردیــد:

رهنمــود هــای بیــن امللــی در پالنگــذاری شــهری توســط شــورای رهــربی یــوان هبیتــات در مــاه اپریــل 2015 بــه نــرش رســیده اســت کــه رهنــامی را جهــت انکشــاف بیشــر 

اســراتیژی  فضــای جغرافیــای شــهری   و پــالن هــا در ســطح منطقــه و محــل را در افغانســتان تهیــه منــوده اســت .در ایــن رهنمــود هــا بــاالی قواعــد مشــارکتی و اشــراکی 

در بخــش پالنگــذاری تاکیــد شــده اســت و همیــن رهمنــود هــا میتوانــد در تامیــن تطبیــق اهــداف ملــی انکشــاف پایــدار و هــدف شــامره )11(تحــت عنــوان »ســاخنت شــهر 

منحیــث اســکان پایــدار  ٬مصــون و خوشــایند « کمــک  کــرده و یــک رهنــام خــوب باشــد3.

حامیت ملی برای شهر های افغانستان     

دینامیک باال  
در مدت زمان
۱۴-۱۰ سال

 دینامیک متوسط
در مدت زمان
   سال ۲۰-۲۸

 دینامیک پایین
در مدت زمان
    بیشرت از ۱۰۰سال

  رویکرد سه گانه

اع�ر(اسکان٬ فابریکه جات٬
دفاتر٬ فروشگها٬ شفاخانه ها٬

تیاتر...) 

زیربنا (رسک ها٬ خط آهن٬
کانال ها٬ شبکه برق٬ سیتم

فاضالب...)

بحر٬جهیل٬ دریا ها٬
جنگل ها٬ کوه ها٬

مراتع...  

  

 طبیعت

 شبکه ها

کاربری زمین

ایران  پاکستان

 چین
ترکمنستان

پایتخت تاجکستان ازبکستان

 شهری های عمده

 مراکز والیات

قریه جات شهری

 مراکز تجارت خارج از مرز

 پارک ملی

 پارک های ملی پیشنهاد شده

 دریا ها و جهیل های اصلی

بازگرداندن
ساحات سبز و آبی

منحیث زیربنای اساسی

شاهراه حلقوی ملی:تقویت بخشیدن
 زیر بناهای اساسی به چندین مدل

منطقه اطراف پایتخت:انکشاف و تقویت
 بخشیدن مناطق اطراف کالن شهر کابل

مراکز مناطق اطراف شهر : انکشاف و تقویت
بخشیدن مناطق اطراف شهرهای که در
 .سرحدات مرزی قرار دارند

 تقویت بخشیدن دهلیز های شهری سمت شمال

)2014,UN-Habitat and cities Alliance(4سیر تکاملی پالیسی های ملی شهری-ارزیابی و مرور عمومی جهانی- ایوان هبیتات و پیوستگی شهرها

5چارچوب های ملی فضایی جغرافیای شهری – درس های آموخته شده از تجارب بین املللی، گزارش داخلی موسسۀ هبیتات، 2014.  

6پالیسی های ملی شهری – یک چارچوب رهنامئی کننده، هبیتات- ملل متحد 2015



پروگرام آینده شهر های افغانستان FoAC مترکز خاص باالی انکشاف پروگرام های اولویت بندی ملی شهری داشته که انکشاف شهرهای 

افغانستان را دهه های آینده در اولویت قرار داده است. بخاطر متویل آن ،پروگرام آینده شهر های افغانستان 5 شهر بزرگ و 20 شاروالی 

های ولسوالی اسراتیژیک را مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار داده است که معلومات دقیق و نظریات را جهت طرح پروگرام و پالیسی 

تهیه مناید.

©2016 این نرشیه رصف برای اهداف غیرتجاری و با تعهد تحریری همرای دفر اسکان برش ملل متحد ممکن است جهت نگهداری در سیستم بازیابی، تکثیر و یا انتقال گردد.تعریفات و تحلیل استنتاج و سفارشات این 

مقاله الزاما نظر ملل متحد، شورای رهربی برنامه اسکان برش ملل متحد، کشورهای عضو آن، دول افغانستان، انگلستان و یا اسرالیا را انعکاس منیدهد. 

گزینه 3، تجارب از کشور های دیگر

گزینه 3: تجارب سایر کشور ها
پالیســی هــای ملــی شــهری نــه تنهــا از یــک کشــور بــا کشــور دیگــر متفــاوت مــی باشــد بلکــه بــا درنظرداشــت اولویــت هــا و وضعیــت انکشــاف شــهری تکامــل مــی کنــد. اکــر 

کشــور هــای حــوزه شــامل پالیســی ملــی شهری/اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای شــهری خویــش را در مطابقــت بــا اصــول صنعتــی شــدن و شــهر نشــینی شــکل میدهنــد  در 

حالیکــه  اکــر کشــور هــای حــوزه جنــوب پالیســی هــای خویــش را بــه اســاس انتقــال تحــول از مناطــق روســتائی بــه شــهری عیــار منــوده انــد.  بعضــی از کشــور هــای آســیایی 

پالیســی هــای را طــرح منــوده انــد کــه هــر دو موضــوع صنعــت و شهرنیشــنی  را یکجــا تحــت پوشــش قــرار دهنــد، امــا  در اکــر از کشــور هــا، جهــت رشــد ویــا تغییــر از شــهر 

هــای عمــده بطــور تدریجــی بــه طــرف مناطــق اطــراف شــهر و یــا کالن شــهرها صــورت گرفتــه اســت تــا اینکــه تصمیــم گیرنــدگان و ارگان هــای ذیدخــل  پالیســی هــای ملــی 

و اســراتیژی هــای فضــای جغرافیــای شــهری را مــورد تطبیــق قــرار دهنــد. در ایــن اواخــر کشــور هــا موضوعــات ماننــد شــمولیت اجتامعــی و پالیســی هــای کــه بــا محیــط 

زیســت ســازگار باشــد را درنظــر مــی گیرنــد بطــور مثــال، تغییــرات اقلیمــی و  رشــد غیــر متــوازن در شــهر هــا. اکــر کشــور هــا توجــه خویــش را از اعــامر رسک هــا و زیربنــا 

هــا بــه جانــب ارائــه پالیســی هــای حمــل و نقــل کــه بــا محیــط زیســت ســازگار باشــد مبــدول منــوده انــد کــه ایــن امــر شــامل اســاس تغیــر جهــت بــه سیســتم  حمــل و نقــل 

شــهری غیــر موتــوری مــی گــردد.

 پیرامــون موضــوع مهــم مســکن قابــل اســتطاعت ، یــک تغییــر کلــی جهانــی از اپارمتــان هــای بلنــد منــزل  دارای یــک فعالیــت بــه جانــب واحــد هــای مســکونی بــا تراکــم بلنــد  

مختلــط بــا ارتباطــات درســت و مناســب شــده اســت کــه  شــامل اســراتیژی بهســازی  ســاحات مســکونی غیــر پالنــی  و مناطــق فقیــر نشــین را دربــر گیــرد مبیــان آمــده اســت.

پالیســی هــای ملــی شــهری و اســراتیژی هــای فضــای جغرافیــای شــهری کــه میتوانــد بــرای افغانســتان الهــام بخــش باشــد از کشــور هــای امریــکای التیــن اســت. بطــور مثــال، 

کلمبیــا، شــیلی، و برازیــل در امریــکای التیــن؛ اتیوپیــا، افریقــای جنوبــی و روانــدا در افریقــا و در بخــش هــای دیگــر آســیای میتــوان از کشــور هــای ماننــد کوریــای جنوبــی، 

مالیزیــا، چیــن و هندوســتان نــام گرفــت. 

جنوبــی یــک گــزارش از هامهنگــی شــهر هــا توســط دفــر هبیتــات ایــن موضوعــات 
و ســایر مثــال هــا را بــه دقــت و بــه جزئیــات مــورد تفحــص و غــور قــرار میدهــد4  

و در عیــن حــال گــزارش هبیتــات درس هــای آموختــه شــده از تجــارب بیــن املللــی 

پیرامــون اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای شــهری بشــمول مثــال هــای از کوریــای 

جنوبــی، چیــن، مالیزیــا و مراکــش را ارائــه میــدارد 5. بــه اســاس اصــول الهــام بخــش، 

موسســۀ هبیتــات یــک پروســه رهنامئــی کننــده را بــرای پالیســی ملــی شــهری طــرح 

ــرح  ــهری ط ــی ش ــی مل ــل پالیس ــرام مراح ــن دیاگ ــت6 . در ای ــوده اس ــن من و تدوی

ــرح و  ــل ط ــازد. مراح ــی س ــته م ــتون را برجس ــر س ــش ه ــز نق ــت و نی ــده اس ش

تدویــن پالیســی ملــی شــهری بــه طریــق خطــی ارائــه نگردیــده اســت. در عــوض، 

دیاگــرام پیرامــون ماهیــت مشــرک متــام مراحــل تاکیــد مــی ورزد. بــرای اینکــه یــک 

پروســه انعــکاس دهنــده پالیســی طــرح شــود، ممکــن اســت تــا بیــن مراحل پروســه 

تحــرک وجــود داشــته باشــد. بــرای اینکــه پروســه دارای کیفیــت باشــد، الزم اســت 

تــا میتودلــوژی و ســاختار آن )کمیتــه هــای رهــربی کننــده، گــروپ هــای تخنیکــی 

وغیــره( آمادگــی و منظــوری اســناد را در زمــان مناســب انجــام دهنــد.

• بــا درنظرداشــت ظرفیــت هــای محــدود و منابــع انــدک مالــی موجــود، پالیســی ملــی شــهری، چندیــن ســکتور و  گــروپ هــای ذیدخــل بایــد بــه چالــش هــای عمــدۀ 
شــهری افغانســتان بــه گونــه اســراتیژیک و انتخابــی بــا اولویــت دادن بــه فعالیــت هــای فــوری و احتاملــی رســیدگی منایــد ودر حالیکــه  ایــن فعالیــت هــا بایــد بطــور 

طویــل املــدت  بــا  یــک دیــدگاه و اهــداف  مشــرک بــرای شــهر هــا و شــهرک هــای افغانســتان متمرکــز باشــد. 

• بحــث آزاد روی پالیســی ملــی شــهری و اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای شــهری اغــاز شــوند یکجــا بــا پیشــنهاداتیکه هنــوز در مرحلــه شــکل گیــری قــرار داشــته  و 

از جانــب دســت انــدرکاران اصلــی در امــور شــهری  ارایــه شــده انــد.

• بــه اســاس مشــورت هــای همــه جانبــه و وســیع، عنــارص مفیــد و تاثیــر گــذار بــاری مســوده چنیــن پالیســی کــه از طــرف حکومــت بشــکل رســمی تصویــب  شــود را 

معرفــی مناینــد بشــمول پیشــنهادات پیرامــون اصالحــات اداری و قانونــی کــه بهــر  اســت قبــل از تصویــب قوانیــن جدیــد و یــا اصالحــات آن  ارایــه شــوند.

• اســراتیژی ملــی فضــای جغرافیــای شــهری را کــه حــاوی تعاریــف "شــهری" "روســتائی" باشــد را منحیــث اســاس پالســی هــا شــهری و روســتائی و اســراتیژی فضــای 

جغرافیــای شــهری را طــرح و انکشــاف میدهــد.

حامیت ملی برای شهر های افغانستان   

مسیر های آینده : 


