
کنرتول اقتصاد شهری

استحکام ریشه های اقتصادی موجوده و ایجاد مسیرهای جدید
شــهرهای افغانســتان بایــد از طریــق تجدیــد نیــروی ســکتورهای تجارتــی تاریخــی و 

فعالیــت هــای تولیــدی اصلــی خویــش در انتقــال بــه صنایــع قــرن بیســت و یکــم، 

تــوازن خــود را حفــظ مناینــد. از نــگاه تاریخــی، جایــگاه افغانســتان در بازارهــای بیــن 

املللــی و منطقــوی، منحیــث عرضــه کننــده تولیــدات زراعتــی و صنعتــی ماننــد میــوه 

ــوی  ــی و منطق ــن امللل ــای بی ــات در بازاره ــه ج ــن و تک ــه، قالی ــاب، پنب ــته ب و خس

تثبیــت شــده بــود. افغانســتان بــا غلبــه بــر محدودیــت هایــی همچــو محصــور بــودن 

بــه خشــکه بــه حیــث قلــب راه ابریشــم ایفــای وظیفــه کــرده اســت. مراکــز عمــده 

ــه  ــی ب ــال و نزدیک ــت اتص ــور تقوی ــه منظ ــتان ب ــه افغانس ــار گوش ــی در چه تجارت

ــد.  کشــورهای همســایه از طریــق گــردآوری فعالیــت هــای اقتصــادی بوجــود آمدن

هــم اکنــون، ایــن مراکــز تجارتــی منطقــوی در پنــج شــهر بــزرگ افغانســتان - کابــل، 

جــال آبــاد، مــزار رشیــف، هــرات و کندهــار - موقعیــت دارنــد.

ــد  ــت رش ــر رسع ــم از نظ ــتان ه ــهرهای افغانس ــته1، ش ــه گذش ــک ده ــان ی در جری

ــای  ــاد و فض ــه در  اقتص ــل توج ــرات قاب ــد، تغیی ــت رش ــر باف ــم از نظ ــوس و ه نف

جغرافیــای شــهری  را تجربــه کــرده. شــهرهای تجارتــی و ترانزیتــی همچــو لشــکرگاه، 

کنــدوز، تالقــان، پلخمــری، شــرغان، زرنــج، میمنــه و غزنــی بحیــث مراکــز منطقــوی 

اقتصــادی در حــال رشــد هســتند. فعالیــت هــای اقتصــادی شــهری ماننــد خریــد و 

فــروش عمــده و پرچــون، تولیــدات، اداره عامــه، خدمــات، ترانســپورت و ســاختامن 

ســازی بــه رسعــت جایگزیــن ســهم تولیــدات ســکتور زراعــت در تولیــدات داخلــی 

ــوژی  ــد، تکنال ــل تجدی ــرژی قاب ــد ان ــه مانن ــکتورهای پیرشفت ــوند. س ــی ش ــور2 م کش

معلوماتــی و ارتباطــی و مخابــرات بــه آهســتگی بــازار شــغل شــهری را فــراه خواهــد 

گرفــت  و توانایــی هــای بالقــوه و نــوآوری را  جهــت  ایجــاد اشــتغال فراهــم خواهــد 

کــرد..

هدایت بر ساحه تطبیق پالیسی
اساســا، پالیســی هــای رشــد اقتصــاد شــهری بایــد بــه تقویــت عوامــل محــرک 

ــت زندگــی، پاســخگویی  ــد از: کیفی ــارت ان ــه عب ــت هــا توجــه داشــته باشــد ک رقاب

ــای  ــه ه ــی و هزین ــاد محل ــرک اقتص ــدرت تح ــرشی، ق ــع ب ــا، مناب ــت، زیربناه دول

پیشــرد فعالیــت هــای اقتصــادی3 . بــا توجــه بــه رشایــط محیــط جغرافیــای سیاســی 

افغانســتان، از طریــق تقویــه توانایــی هــای فعلــی اقتصــادی جهــت منایــش نتایــج 

محســوس ثبــات اقتصــادی واولویــت هــای اســراتیژیک درازمــدت بایــد تقویه شــوند. 

ــز  ــهرها و نی ــطح ش ــهری در س ــاد ش ــاف اقتص ــای انکش ــراتیژی ه ــه، اس ــن مقال ای

ــدات و  ــه باعــث رشــد تولی ــی تخصصــی  خــاص را ک ــذاری هــای زیربنای ــه گ رسمای

ــد داد. ــرار خواهن ــق ق ــه و تحــت بررســی دقی ــی شــود، تهی ــت اقتصــادی م مؤثری

ایجاد هامهنگی میان اقتصاد شهری و پان گذاری فضایی جغرافیای شهری جهت رشد فراگیر و قابل تغییر
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تصویر شامره 1: تطبیق یک رویکرد فضایی جغرافای شهری  مرحله وار 

برای طرح پالیسی های مؤثر جهت تأثیرات دراز مدت و نتایج فوری

نقــش شــهرهای افغانســتان در جریــان دهــه تحــول )2015-2024( بحیــث مراکــز مهــم  در تحــول اقتصــادی و یکپارچگــی اجتامعــی غیــر قابــل انــکار مــی 

باشــد. هــم اکنــون، شــهرهای عمــده تأثیــرات منفــی رشــد ســاحات غیــر پانــی همچــو فقــر شــهری، بیــکاری، خــا هــا میــان رشــد درآمدهــا، و فعالیــت 

هــای اقتصــادی غیــر رســمی را تجربــه مــی کننــد.  هــم محورســازی پالیســی هــای دولــت بــا اولویــت هــای دولــت کــه باعــث هامهنگــی بیــن اقتصــاد 

شــهری و اســراتیژی هــای انکشــاف فضایــی جغرافیــای شــهری، رسمایــه گــذاری روی زیربناهــا و تبدیــل اقتصــاد غیــر رســمی بــه رســمی مــی شــود، مــی 

 سيستم برق

 لوجستيک

ديناميک اقتصاد
 محلي

پاسگويي حکومت ارتباطات

منابع بشري

 هم رديف ساختن انکشاف استراتيژي اقتصادي همراه با پالن جغرافياي شهري به سطح ملي

به سطح يک ساحه: هماهنگ سازي و تقويت بخشيدن ديدگاه هاي قيمت موثر زير بناي اقتصادي

به سطح سرک: منظم سازي مارکيت ها غير رسمي و مدغم سازي اقتصاد و تجارت غير رسمي
.در بافت شهر نسبت به از بين بردن آن

جابجاي ساحات تجارتي در مسير ستون فقرات
 سرک اصلي 

 ساحه پياده رو ساحه دست فروشان

گرد هم آوري ساحات صنعتي جهت زيربناي مفيد
 و موثريت در قيمت

1گزارش وضعیت شهرهای افغانستان، در سال 2015.

2در سال 2014، فعالیت های اقتصادی شهری مانند سکتور خدمات 50% تولیدات ملی داخلی را شامل می 

شد، این در حالی است که سکتور خانه سازی فقط 24% از تولیدات ملی داخلی را تشکیل داده بود. گزارش 

وضعیت شهرهای افغانستان، در سال 2015

3تقویت قدرت رقابت شهرها: کشف و تقویت عوامل محرک رقابت در شهرها. در سال 2014. مقاله شامره 

.)UN-Habitat( 4، بخش اقتصاد شهری، دفر اسکان برش ملل متحد



اســراتیژی شــامره 1: اســراتیژی هــای فضــای جغرافیــای  در ســطح شــهر جهــت 

اقتصادشــهری
مشــخصات فضــای جغرافیــای اقتصــاد شــهری در افغانســتان بــه اســاس رشــد خــود رسانــه 

ــت شــهرهای افغانســتان در ســال  ــزارش وضعی ــال شــده اســت. گ ــی شــهر دنب ــر پان و غی

ــی در  ــای تجارت ــت ه ــه فعالی ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ــتفاده زمی ــوه اس ــورد نح 2015 در م

افغانســتان در قالــب تأســیس بازارهــای غیــر رســمی در امتــداد بافــت رسک هــای عمــده و 

شــاهراه هــای  کــه اســکان اطــراف را بــه مراکــز منطقــوی وصــل مــی کننــد گســرش یافتــه 

تصویر شامره 2: پراکنده گی فضای  جغرافیای  اقتصاد شهری نشان دهنده منونه ناقص رشد می باشد.
فیصــدی ســاحات تجارتــی و صنعتــی در شــهر هــای افغانســتان  عمومــا کمــر در در مقایســه بــه شــهر هــای اقتصــادی کارا در امریــکا بــوده کــه از 5 تــا 6 فیصــد زمیــن بــرای ســاحات 

تجارتــی و صنعتــی در آنجــا اختصــاص داده شــده اســت. در حالیکــه در شــهر هــای عمــده و بــزرگ افغانســتان فیصــدی ســاحات صنعتــی کمــر از 2 فیصــد بــه اثتثنــای شــهر کابــل 

بــوده کــه تقریبــا ســاحات تجارتــی 3 فیصــد از ســاحه را  تحــت پوشــش قــرار داده اســت کــه نشــان دهنــده عــدم اســتفاده از ظرفیــت هــای اقتصــاد شــهری افغانســتان بدلیــل تخصیــص 

نامناســب  زمیــن و پالیســی هــای فضایــی شــهری غیرمؤثــر مــی باشــد.

صفحه مباحثه 4-سلسله 2

جالل آباد: زمین های تجارتی در مرکز شهر و در امتداد خط رشق-غرب قرار گرفته اند. 

زمین های صنعتی به صورت وسیع پراکنده بوده و در امتداد رسک های کم عرض واقع 

اند. عاوه بر این قرار داشنت ساحات صنعتی در میان ساحات مسکونی و تجارتی باعث 

بروز مشکات در استفاده از این ساحات می شود. 

)باستانی( در مرکز شهر  تاریخی  میراث  امتداد  در  تجارتی  فعالیت های  مزار رشیف: 

با فعالیت های اداری قرار دارد. در حالیکه سایر ساحات شهر دارای  بصورت مختلط 

ساحات  تجارتی نزدیک و قابل دسرس نبوده و بصورت وسیع به مرکز شهر وابسته می 

باشند که به همین دلیل مردم متحمل هزینه های رفت و آمد زیاد می شوند. 

بدلیل پان گذاری و کنرول انکشاف غیرمؤثر و ناکافی، ساحات وسیع در داخل شهرها به فعالیت های تجارتی و به مراکز صنعتی پراگنده به آسانی دسرسی نداشته اند. پیامد های 

منفی حاصله از اینگونه پان گذاری ها شامل ازدحام ترافیک، آلودگی هوا، موثریت پایین نیروی کار و ضیاع وقت هنگام رسیدن به کار می باشد. موثریت کمر رسمایه گذاری ها روی 

زیربناها و سایر سهولت های عامه همچو برق، آب، تلیفون و غیره جهت عرضه خدمت به مشریان تجارتی و صنعتی نیز از عواقب عدم تراکم مراکز تجارتی و صنعتی می باشد.

ــم  ــا تراک ــی ب ــز تجارت ــه مراک ــز ب ــف نی ــزار رشی ــد م ــز شــهرهای تاریخــی مانن اســت. مراک

ــارس  ــی در رست ــای صنعت ــت ه ــر  فعالی ــرف دیگ ــت از ط ــده اس ــل ش ــم تبدی ــاد  تراک زی

ــه  ــتند. در حالیک ــده هس ــده پراکن ــای عم ــداد رسک ه ــک و در امت ــاط کوچ ــهر در نق ش

فعالیــت هــای صنعتــی در شــهرهای بــزرگ ماننــد کابــل، کندهــار، هــرات و مــزار رشیــف در 

محــدوده ســاحات  پــان شــده زون هــای صنعتــی واقــع در اطــراف شــهر صــورت گرفتــه و 

فرصــت هــای بیشــر را بــرای دســتیابی بــه ســاحات پــان شــده و دارای امکانــات در اختیــار 

صنعتــکاران قــرار مــی دهــد.

0.5% 2.1% 5% 2% 1%

2% 2.7% 3% 6% 3%

 ساحات صنعتي

 ساحات تجارتي

جالل آباد هرات مزارشريف کندهار کابل

 سرک ها ساحات تجارتي ساحات صنعتي لست مشخصات



 طبقه بندی و گرد آوری فعالیت های اقتصادی در شهر جهت رشد رقابت سامل

پالیســی ســازان در ســطح شــهرها بــرای تقویــت بیشــر تحــرک اقتصــادی در شــهرهای 

افغانســتان بایــد  یکجــا ســازی فعالیــت هــای اقتصــادی را تســهیل مناینــد.  گــرد آوریایــن 

فعالیــت هــا باعــث  ادغــام نیــروی کار و انتقــال مهــارت هــا، تبادلــه دانــش و بازاریابــی 

ــود تحــرک اقتصــاد شــهری  ــن عوامــل باعــث بهب ــاس مــی گــردد کــه متــام ای ــرای اجن ب

ــردآوری ،  ــدی و گ ــه بن ــن طبق ــر ای ــته دیگ ــای برجس ــی ه ــی از ویژیگ ــوند. یک ــی ش م

مترکــز بــاالی شــبکه هــای  تجارتــی بــزرگ و رستــارسی نســبت بــه تجــارت هــای انفــرادی 

ــود.  ــد خواهــد ب ــزرگ مفی ــاس ب ــوآوری در مقی ــت و ن ــرای رشــد رقاب ــن ب میباشــد و ای

ــه  ــره هــای ارزشــی رو ب ــان دوران مرصفــی مواد)زنجی یکجــا ســازی و ایجــاد رابطــه می

بــاال رو بــه پاییــن( در ســاحه فعالیــت هــای اقتصــادی بــا در نظــر داشــت شــاخص هــای 

مکانــی و جغرافیایــی بســیار حیاتــی بــوده و بــرای اقتصــاد شــهری و فعالیت هــای بالقوه 

ــردآوری  ــرای گ ــدرکاران شــهری و پالیســی ســازان ب ــر میباشــد. دســت ان ــی موث آن خیل

ــتفاده  ــی اس ــی مال ــزار قانون ــد از اب ــی میتوانن ــادی، صنعت ــای تجارتی،اقتص ــت ه فعالی

منــوده و بدیــن ترتیــب موقعیــت هــای  مناســب، قطعــات کافــی زمیــن و زیربنــا هــای 

رضوری را تشــخیص دهنــد. بگونــه مثــال بخــش زارعــت صنعتــی افغانســتان بــا اســتفاده 

از تحلیــل و ســنجش هــای دقیــق دوران مرصفــی مــواد میتوانــد زیربنــا هــای حیاتــی و 

مهــم را دریــن بخــش شناســایی منــوده، تخصیــص زمیــن، مطالعــه تحقیــق و انکشــاف، 

دســتیابی بــه مارکیــت هــا و منایندگــی هــای تجارتــی و باالخــره متــام موضوعاتیکــه بــا 

آن ربــط میگــرد را بررســی مناینــد. 

اسراتیژی شامره 2: اولویت بندی زیربناهای اقتصادی در موقعیت های اسراتیژیک

ــرات، آب و  ــرق، مخاب ــت ب ــن شــهرها و ترانســپورت داخــل شــهری، موجودی اتصــال بی

سیســتم دفــع فاضــاب و ســایر خدمــات شــهری از پیــش نیازهــای رضوری بــرای رسمایــه 

گــذاری هــای صنعتــی در تشــبث هــای کوچــک و متوســط و بــزرگ4 مــی باشــد. بــدون 

شــک هــر یــک از شــهرهای افغانســتان بــا کمبــود زیربنــای قابــل توجــه مواجــه هســتند 

ــه  ــرای زیربناهــای اساســی ب ــدی هــا را ب ــدی هــا و نیازمن ــت بن ــن اولوی در حالیکــه ای

اســاس ارزیابــی هــا و تشــخیص دقیــق پتانســیل رشــد ســکتوری هــای اقتصــادی و هــم 

چنــان تنگنــا هــا و قــوه هــای مراکــم در شــهر هــا بایــد صــورت گیــرد کــه توســط آن 

پوتانســیل توســعه اقتصــادی مناطــق شــهری و تشــکیل رشکــت هــا را کنــرول و مهــار 

شــده میتوانــد.

 شــاروالی  ولســوالی هــای اســراتیژیک ماننــد تورخــم و اســام قلعــه در تجــارت 

ــی  ــم م ــای مه ــرور مرزه ــور و م ــی و عب ــی- واردات ــز صادرات ــه مراک ــوی، از جمل منطق

باشــد. ایــن شــهر هــا و شــهرک هــای مــرزی نیــاز بــه زیــر بنــای هــای خــاص دارنــد تــا 

بتوانــد جوابگــو متــام نیــاز منــدی هــای آنهــا باشــد. بطــور مثــال سیســتم هــای تدارکاتــی 

ــه  ــل هــای )اده هــا( ترانســپورت، محــل تخلی ــا، ترمین و ترانســپورتی، تســهیات گدامه

ــهیل  ــه تس ــر ب ــه  منج ــر اداری ک ــرکات و دفات ــی، گم ــای تجارت ــه ه ــا محمول ــا ی باره

تجــارت داخلــی در دو طــرف مرزهــا مــی شــود. متشــابا، رسمایــه گــذاری هــای زیربنایــی 

بایــد بــه اســاس اســراتیژی هــای ملــی فضــای جغرافیــای شــهری صــورت گیــرد طوریکــه 

ایجــاد و تشــویق ســکتور هــای تجارتــی در نزدیکــی منابــع طبیعــی صــورت گیــرد بطــور 

مثــال جابجــای ســکتور ســاختامنی و پروســه تولیــد و عرضــه مــواد آنهــا در نزدیکــی بــه 

ســاحات معدینــات کــه فرصــت را بــرای ایجــاد شــغل در مقیــاس بــزرگ و هــم چنــان در 

میــان منابــع بــزرگ قــواه کار غیــر ماهــر و ســاحات شــهری دور دســت فراهــم خواهــد 

کــرد.

زون هــای خــاص اقتصــادی بــر اســاس ســهولت اتصــال بــه بازارهــا، دسرســی بــه نیــروی 

کار، موجودیــت زمیــن و تأثیــرات اجتامعــی و محیــط زیســتی در موقعیــت های مناســب 

ــی از  ــه ی ــادی مجموع ــاص اقتص ــای خ ــن زون ه ــد. ای ــی توانن ــده م ــاد ش ــهری ایج ش

ســهولت هــا همچــو زیربناهــای بــا کیفیــت، تأمیــن بــرق  قابــل اعتــامد، تهیــه ســاحات 

مختلــف بــرای صنایــع کوچــک، متوســط و بــزرگ متناســب بــا وســعت فعالیــت هــای 

اقتصــادی؛ مراکــز تجارتــی بــرای مراقبــت از فعالیــت هــای اقتصــای کوچــک، بســته هــای 

کنرتول اقتصادی شهری

ــد. از  ــی کنن ــی واردات-صــادرات را پیشــکش م ــه هــای گمرک ــد تعرف ــی مانن مشــوق مالیات

آنجایکــه موضوعــات و مســایل پیچیــده ماننــد منازعــات در مــورد قبالــه، اســتماک زمیــن و 

ــه مســایل  مجوزهــای انکشــافی در  زون هــای خــاص اقتصــادی وجــود داشــته کــه از جمل

قابــل بحــث بــرای متــام رسمایــه گــذاران میباشــد. اگــر ایــن مســایل پیچیــده درایــن ســاحات 

حــل شــوند مــی توانندیــک فرصــت خــوب بــرای جــذب رسمایــه گــذاران باشــد.

اسراتیژی شامره 3: ادغام فعالیت های اقتصادی غیر رسمی در شهرها

 رسمایــه گــذاری هــای غیــر رســمی رو بــه رشــد در شــهرهای عمــده افغانســتان باعــث بوجود 

آمــدن مراکــز اقتصــادی و تجارتــی گردیــده انــد. فعالیــت هــای اقتصــادی غیــر رســمی اگــر 

چــه تحــت مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت، تقریبــا 90% از مجمــوع فعالیــت هــای اقتصــادی 

ــد .  ــتان رادارا میباش ــوای کار5 افغانس ــرین ق ــه دارای بیش ــکیل داده ک ــتان را تش در افغانس

پرچــون فروشــی، کارخانــه هــا و ســکتورهای ســاختامنی از عوامــل اصلــی تحــرک فعالیــت 

هــای اقتصــادی غیــر رســمی و قانونــی در شــهرهای عمــده مــی باشــند. در حالیکــه جوانــب 

منفــی فعالیــت هــای غیــر رســمی ایــن اســت کــه قــرش محــروم و فقیــر شــهری خصوصــاَ 

زنــان، پناهنــده هــا و بیجــا شــدگان داخلــی در مقابــل دســتمزد انــدک و سیســتم محافظتــی 

انــدک  مجبــور بــه انجــام شــاقه تریــن کار هــا شــوند. کمبــود پالیســی هــا و رهنمــود هــای 

دیزایــن بــرای رسک هــا، دســت فروشــان و اســتفاده هــای غیــر قانونــی از ســاحات توســط 

کراچــی هــای ســبزی کاری جــات کــه در خــاف قانــون پیــاده رو هــا و حرکــت هــای ترافیکی 

بــوده، باعــث تاثیــرات منفــی و مــر محیــط زیســت شــده بخصــوص باعــث ایجــاد کثافــات 

بیشــر در بســیاری از شــهر هــای افغانســتان میشــود.

فعالیــت هــای اقتصــادی غیــر رســمی شــهری بــرای طبقــه فقیــر شــهرها یــک منبــع حیاتــی 

اشــتغال و درآمــد بــوده و بــه ایــن خاطــر پالیســی هــای مؤثــر بجــای حــذف اینگونــه فعالیت 

هــا را بایــد رســمیت ببخشــند. دو طبقــه وســیع از پالیســی هــای قانونــی تأثیــرات مســتقیم 

بــر فعالیــت هــای اقتصــادی غیــر رســمی داشــته مــی تواننــد: )الــف( پالیســی هــای اقتصادی 

کــه ایجــاد، عملیــات و موثریــت رسمایــه گــذاری هــای غیــر رســمی را تحــت تأثیــر قــرار مــی 

دهنــد؛ و )ب( اقدامــات محافظتــی اجتامعــی و نیــروی کار کــه حقــوق کارگــران و امتیــازات 

شــغلی  را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهنــد.

ــت،  ــای ثب ــه ه ــمی، هزین ــادی رس ــکتور اقتص ــه س ــمی ب ــر رس ــاد غی ــنت اقتص ــت پیوس جه

ــل  ــه حداق ــد ب ــی بای ــای تجارت ــت ه ــام فعالی ــرای انج ــی ب ــارف قانون ــل اداری و مص مراح

کاهــش یابــد تــا فضــاء مناســب بــرای انجــام فعالیــت هــای اقتصــادی فراهــم گــردد. مثــا 

ــد  ــر رســمی مــی توانن ــت هــای غی ــه فعالی ــرای رســمیت بخشــیدن ب اقدامــات تشــویقی ب

شــامل صــدور جوازنامــه هــا بــرای فروشــنده هــا و تاجــران کوچــک و نیــز بهبــود دسرســی 

ــر مــی باشــد.  ــازار و دفات ــه، ب ــه خدمــات اولی ب

حکومــت هــا میتوانــد پالیســی هــا در شــهر هــا  جهــت بهــر ســازی و مدغــم کــردن ســکتور 

هــای غیــر قانونی)اقتصــادی و تجارتــی( در بافــت شــهری طــرح منایــد. شــهر بنــاکاک و دهلی 

از جملــه شــهر هــای بــوده کــه کــه قانــون و پالیســی خوبــی را جهــت تقویــت بخشــیدن 

فعالیــت هــای تجارتــی در رسک هــای شــهر پیشــنهاد و ایجــاد کــرده انــد و یــک شــهر قابــل 

زندگــی را ســاخته بــدون اینکــه کــدام تخطــی در قانــون پیــاده رو هــا و عبــور مــرور وســایط 

نقلیــه بوجــود بیاورنــد. بطــور مثــال ایجــاد پیــاده رو هــای وســیع و فــراخ همــراه بــا ســاحات 

دیزایــن شــده و زمــان مشــخص بــرای دســت فروشــان در دسرســی بهــر بــه مقیــاس واحــد 

همســایگی و ناحیــه ماننــد مرکــز شــهر، فروشــگاه هــا بــه ســطح ناحیــه، ســاحات فرهنگــی 

کــه رهنــام و تجربــه خوبــی بــرای یــک بافــت منظــم شــهری میباشــد. ارگان هــای ذیدخــل 

ــد کــه  ــه منای ــد ســاحات را جهــت فعالیــت هــای دادســتد شــخصی و عامــه تهی شــهری بای

میتوانــد فرصــت خوبــی بــرای مارکیــت هــای روزانــه و هفتــه وار تجــاران و هرنمنــدان باشــد. 

شــهرنایروبی و دهلــی یکــی از موفــق تریــن شــهر هــا در ایجــاد ایــن مفکــوره بــوده. رهــران 

ــرار معشــیت  ــرای ام ــا ب ــت تســهیل بخشــیدن فرصــت ه ــا را جه ــد پالیســی ه شــهری بای

ماحظــه کننــد کــه بــرای طبقــات مختلــف ماننــد فامیــل هــای بــی بضاعــت، مهاجریــن، بــی 

ــر  ــی  غی ــم هــا خصوصــا آنانیکــه از فعالیــت هــای اقتصــادی و تجارت جــا شــده گان و خان

قانونــی امرارمعشــیت میکننــد موثــر متــام شــود.

4انکشاف اقتصاد محلی در عمل – بسته ابزاری برای دست اندرکاران انکشاف اقتصاد محلی. دفر اسکان برش 

ملل متحد، سال 2013 

5وضعیت شهرهای افغانستان، سال 2015.

)UN Habitat( 6پالیسی های ابتکاری در اقتصاد غیر رسمی شهری. سال 2006. دفر اسکان برش ملل متحد



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

تصویر شامره 3: منونه یی از بازارها و ساحات پرچون فروشی در داخل مکان های عامه و استفاده نشده

• تهیــه و تطبیــق پــان هــای انکشــاف اقتصــادی محلــی در مطابقــت بــا پــان هــای فضــای  جغرافیــای  ملــی در شــهرهای اســراتیژیک و شــاروالی هــا  کــه 

دارای سلســله مراتــب و وظایــف مختلــف انــد ؛ بطــور مثــال، مراکــز والیــات هــرات و مــزار رشیــف، مراکــز تجارتــی و ترانزیتــی ماننــد تالقــان و کنــدز و 

مرکــز بامیــان.

• تخلیــه مراکــز شــهر از ســاحات صنعتــی واقــع شــده در ســاحات تجارتــی و رهایشــی؛ مثــا در کندهــار و جــال آبــاد بــا اســتفاده از پــان شــهری، مقــررات 

ســاحه بنــدی و مشــوق هــای اقتصــادی و انتقــال آنهــا در پــارک هــای صنعتــی و زون هــای خــاص اقتصــادی جهــت بهــره منــد شــدن از فوایــد مراکــم ســازی 

فعالیــت هــای صنعتــی و اقتصــادی در یــک ســاحه مشــخص میباشــد. بــه همــراه اســکان آنهــا بــرای تقویــت فوایــد تراکــم.

• بهبــود ترانســپورت داخــل شــهری و زیربنــای اقتصــادی در داخــل شــهرها و مرزهــای شــهرها بــرای کاهــش هزینــه هــای تراکــم و بهبــود فضــاء بــرای 

فعالیــت هــای اقتصــادی.

• انجــام تحقیقــات ســاحوی در موجــوده اقتصــادی بــرای تهیــه اســناد پالیســی مبتنــی بــر اســناد و پــان هــای زیربنایــی بــرای کاهــش خطــر عــدم موفقیــت 

ســاحات اقتصــادی و حصــول اطمینــان از مطابقــت آن بــا دیگــر موسیســین تجارتــی.

ــرای بهبــود فضــای  ــر رســمی در رستــارس شــهر و تشــکیل نواحــی جهــت انکشــاف تجــارت و شــوراهای تجارتــی ب • تنظیــم فعالیــت هــای اقتصــادی غی

فعالیــت هــای غیــر رســمی و تقویــت مثمریــت فعالیــت هــای شــهری. 

• ایجــاد و حامیــت از مراکــز فعالیــت هــای اقتصــادی بــرای ارتقــاء رسمایــه گــذاری هــای جدیــد، تاجــران کوچــک و متوســط ، آغــاز فعالیــت هــای تجارتــی 

جدیــد التاســیس در همــکاری بــا ســکتور خصوصــی بشــمول رسمایــه گــذاران در فعالیــت هــای اقتصــادی غیــر رســمی.

بنــکاک : اختصــاص ســاحات مخصــوص پیــاده رو در رسک هــا بــرای 

اجنــاس. خریــداری 

ــی در  ــای موقت ــه بازاره ــازه دادن ب ــورک: اج ــهر نیوی ــن در ش ــه هایای منطق

ســاحات اســتفاده نشــده و یــا تحــت کار ماننــد ســاحات واقــع در زیــر شــاهراه 

هــا

مسیر های آینده : 

کنرتول اقتصادی شهری


