
میثاق شهروندی در شهر ها 

)USP( شکل دهی برنامه پیشنهادی همبستگی شهری
برنامــه همبســتگی شــهری)  )USPبــه مثابــه یــک فعالیــت مهــم و پروگــرام تطبیقــی  
برنامــه ملــی اولویــت هــای شــهری)U-NPP( پنداشــته میشــود کــه منایانگــر اهمیت 
شــهر هــای افغانســتان را کــه رسپنــاه 1.3 میلــون نفــوس بــوده میباشــد ایــن برنامــه 
هــدف حکومــت وحــدت ملــی جهــت پــر منــودن خــاء هــا میــان باشــندگان شــهرها/
شــاروالی هــا بــوده  بــا رســمیت دادن بــه میکانیــزم هــای حکومتــداری محلــی ماننــد 
شــوراء هــای گــذر و شــوراء هــای انکشــافی محلــی بــه هــدف نهائــی بهبــود عرضــه 

خدمــات و انکشــاف شــاروالی، را انعــکاس میدهــد. 

برنامــه  USPیــک نظریــه جدیــد نیســت. ایــن برنامــه برمبنــای تجــارب حاصلــه از 
ــان  ــت. در جری ــده اس ــاد گردی ــتائی ایج ــق روس ــی در مناط ــتگی مل ــه همبس برنام
ــق  ــف تطبی ــه USP در شــهر هــای مختل ــه هــای مشــابه برنام دهــه گذشــته برنام
گردیــده انــد؛ جهــت مــرور اجالــی بــر ایــن تجریــه، بــه صفحــه مباحیــه شــاره 2 در 
سلســله اول، "همبســتگی شــهری" مراجعــه مناییــد. بنابریــن، پیشــنهاد بــرای توســعه 
ــوده بلکــه مســتلزم بررســی  ــد نب ــک کار جدی ــی ی ــک برنامــه مل ــه ی ــن برنامــه ب ای

دقیــق در چندیــن ســاحه ذیــل میباشــد: 

 ))USP ــاق شــهروندی و برنامــه همبســتگی شــهری ــان برنامــه میث ــق می • رابطــه دقی
چیســت؟ 

• "شهر" چیست و "دهات" چیست، بنابرین کدام برنامه در کجا تطبیق شود؟ 
• تفــاوت هــای عمــده میــان اجتاعــات دهاتــی و شــهری کــدام هــا انــد، بنابریــن ایــن 

برنامــه چگونــه بــه ایــن تفــاوت هــا رســیدگی خواهــد منــود؟ 
• بــا درنظرداشــت اینکــه بنابــر موجودیــت منابــع محــدود پوشــش کامــل امــکان پذیــر 

نیســت، کــدام شــهر هــا بایــد در اولویــت قــرار بگیرنــد؟ 
ــر از یــک برنامــه مســاعدت  ــه برنامــه همبســتگی شــهری)USP(میتواند فــرا ت • چگون
ــداری شــاروالی و  ــت حکومت ــه هــدف تقوی ــاً ب ــر جامعــه باشــد، خاصت ــی ب هــای مبتن

ــد شــاروالی؟  ــود عوای بهب
• ظرفیــت جــذب فعلــی اجتاعــات و شــاروالی هــا بــرای تطبیــق گســرده تــر برنامــه 

تــا چــه حــد اســت؟ 

ــف  ــه هــای مختل ــان برنام ــود هاهنگــی می ــه بهب ــت در رابطــه ب پیرشفــت هــای مثب
ــر اساســرنامه  ــه ب ــر نشــان میدهــد ک ــده اســت. معلومــات اخی بعــدی   حاصــل گردی
همبســتگی شــهری))USP تحــت چــر برنامــه میثــاق شــهروندی کمــک مالــی خواهــد 
شــد ، هرچنــد هنــوز هــم تحــت برنامــه U-NPP قــرار دارد. ایــن یــک تصمیــم منطقــی 
اســت زیــرا اینــکار زمینــه را بــرای یــک ایجــاد روش هاهنــگ تــر بــرای انکشــاف ملــی 
رسزمینــی مســاعد منــوده، بــرای رفــع نیازمنــدی هــای متــام افغانهــا بــه شــکل متــوازن 
بــوده و معینیــت شــاروالی هــا  )IDLG/DMM( و شــاروالی هــا را قــادر میســازد تــا 
بخــش عمــده تجــارب برنامــه NSPهمبســتگی ملــی، خاصتــاً در رابطــه بــه جنبــه هــای 
مالــی، پانگــذاری، عرضــه، نظــارت و ارزیابــی ایــن برنامــه را مــورد اســتفاده قــرار دهــد. 

)USP( پیرشفت برنامه ملی همبستگی شهری
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ایــن مقالــه اندیشــه یــک برنامــه ملــی همبســتگی شــهری  )USP( را کــه بــا میثــاق شــهروندی  هاهنــگ بــوده کــه یکــی از فعالیــت پیشــنهادی و پروگــرام 
تطبیقــی مهــم برنامــه ملــی اولویــت هــای شــهری  )U-NPP( میباشــد، ارایــه مینایــد. , ایــن ورق مقالــه  در رابطــه بــه اهدافــی کــه از USP  بدســت 
میایــد یــک مــرور اجالــی از محــل و شــیوه تطبیــق آنهــا را ارایــه مینایــد. همچنــان  ایــن مقالــه جهــت افزایــش هاهنگــی بــا برنامــه میثــاق شــهروندی 
حایــت هــا را جلــب مینایــد جهــت حصــول اطمینــان ازینکــه متــام افغانهــا – در مناطــق روســتائی و شــهری – در حکومتــداری مبتنــی بــر اشــراک 

جامعــه، دولــت ســازی و عرضــه بهــر خدمــات جهــت انکشــاف متــوازن داخلــی ســهیم باشــند،. 

"بــه هــر انــدازۀ کــه شــهر هــا رشــد مناینــد، بــه هــان انــدازه خــاء هــای بیشــر 
میــان باشــندگان یــک شــهر و شــاروالی بــه میــان میایــد. تعهــد مــا اینســت کــه 
شــوراء هــای منتخــب مــردم را ایجــاد میناییــم ... و هاننــد برنامــه همبســتگی 
ملــی، یــک برنامــه همبســتگی شــهری را ایجــاد خواهیــم کــرد تــا فرصــت هــای 

الزم بــرای مشــارکت فعــال مــردم ایجــاد شــود." جالتــأب ارشف غنــی

چالش ها و نیازمندی های فعلی 

)USP (برنامه همبستگی شهری

موانع مالی و اقتصادی
عدم موجودیت عواید ناکافی شاروالی جهت تطابق با عرضه خدمات

عدم حایت بودجه ملی از شاروالی ها
عدم موجودیت پان های انکشاف اقتصادی شهر ها 

بی میلی باشندگان شهر ها در پرداخت فیس و مطلبات پولی شاروالی بنابر عدم 
موجودیت اعتاد باالی این اداره 

کمبود زیربنای اساسی و رسمایه گذاری اندک در بخش 
سکتور خصوصی

انکشاف اقتصادی نامناسب ضعیف در شهر 
مشارکت ضعیف و ناکافی سکتور خصوصی و رسمایه گذاری مفید در شهرها 

نادیده گرفنت زنان و جوانان خصوصا  کشیدن آنها از بعضی تصامیم
نیازمندی عاجل جهت ایجاد شغل و رسمایه گذاری شهری 

محالت غیر پالنی و نامتوازن بودن فضای
جغرافیای شهری  

بخش قابل ماحظه شهر ها )70 فیصد آنها ( غیر رسمی بوده و در
 آنها خدمات محدود موجود بوده 

سند قانونی زمین برای شهروندانیکه در محات غیر رسمی بودوباش برس میرند
رشد غیر قابل کنرول شهر ها، غصب زمین ها و مناطق غیر پان شده 

حکومتداری ضعیف ،حاکمیت ضعیف قانون و مشارکت اندک 
شهروندان در شهر ها 

عامه گذاری نا معین رسحدات برای شوراء های انکشافی محلی، گذر ها،
ناحیه ها و شهر ها

عدم موجودیت معلومات شهری برای مقاصد پانگذاری
عدم موجودیت دانش در میان باشندگان شهر ها در مورد فرهنگ شهر نشینی و 

حقوق و مسئولیت های شهروندان 

1Formerly the General Directorate of Municipal Affairs (GDMA)4More consideration in programme design will need to be given to how to deal with 
previous-funded CDCs and USP work. A vulnerability criteria and transparent selection 
process will need to be established to ensure USP meets the needs of the most vulnera-
ble neighbourhoods.



برنامه همبستگی شهری)USP( چیست؟ 
طوریکــه در حــال حــارض دیــده میشــود، برنامــه همبســتگی شــهری )USP(  یــک برنامــه 

ملــی خواهــد بــود کــه از طریــق میکانیــزم هــای  مــرف وجــوه مالــی کمکــی از طریــق 

بودجــه دولــت توســط معینیــت شــاروالی هــا DMM، شــاروالی کابــل و ســایر شــاروالی 

هــا متویــل میگــردد. تأثیــرات عمومــی متوقعــه از آن عبــارت از "تقویــت حکومتــداری 

محلــی و انکشــاف اقتصــادی در شــهر هــای عمــده افغانســتان" میباشــد. چهــار نتیجــه 

متوقعــه ایــن برنامــه قــرار ذیــل انــد: 

ارتقای ظرفیت شاروالی ها و حکومتداری مبتنی بر اشراک جامعه• 

بهبود رشایط زندگی در مناطق شهری• 

افزایــش رسمایــه گــذاری هــا در ســکتور خصوصــی و در ســطح خانــواده هــا در • 

شــهر هــا و ایجــاد فرصــت هــای کاری

افزایش عواید پایدار برای شاروالی ها جهت عرضه خدمات • 

برنامــه همبســتگی شــهری)USP( پیرامــون پنــج جــز عمــده ذیــل طــرح ریــزی گردیــده 

اســت:

جــزءاول: توامننــد ســازی شــهروندان از طریــق شــوراء هــای انکشــافی محلــی و شــوراء 

هــای گــذر؛

ایــن جــز  متمرکزبــر مشــارکت شــهروندان کــه از طریــق شــوراء هــای انکشــافی شــهری 

ــواده  ــی متشــکل از 250 خان ــد، میباشــد. یــک شــورای انکشــافی محل ســاخته شــده ان

ــا 1250  ــی ب ــافی محل ــورای انکش ــج ش ــی پن ــار ال ــی از چه ــذر گروپ ــورای گ ــک ش و ی

خانــواده تشــکیل گردیــده اســت.  فعالیــت هــای ایــن بخــش شــامل بســیج منــودن افــراد 
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اداره مستقل ارگان های محلی

معینیت شـــــاروالی ها

شــــاروالی های والیتی 

نـــواحی 

گــــذر های مـجموعی 

شــــورای انکشــافی مـردمی

CDCNahia
نـــواحی/ناحیه 

Gozer
گـذر/ګذر شورای انکشافی مردمی

د خلکو انکشافی شورا

شکل دهی  برنامه همبستگی شهری

ترتيب و تنظيم فضائ جغرافياي ناحيه ، گذر و شورا هاي انکشافی محلی

شكل دهي تعامل شهري

2UN-Habitat (2014) Urban Solidarity. Discussion Paper #2. <ADD WEB LINK>



میثاق شهروندی در شهر ها 

و انتخابــات دموکراتیــک شــوراء هــا، مشــخص منــودن مــرز هــا، تقویــت روابــط بــا بــورد 

هــای مشــورتی شــاروالی و تعلیــات مدنــی و آگاهــی دهــی بــه اعضــای شــوراء هــا و 

باشــندگان تشــکیل خواهــد داد. 

بخــش دوم: عرضــه خدمــات و ارتقــای محــالت بودوبــاش از طریــق پالنگــذاری  واحــد 

هــای همســایگی ، تخصیــص مالــی و ســهمگیری اجتامعات،مــردم  و شــاروالی هــا؛

ایــن بخــش بســیار مشــابه بــه برنامــه همبســتگی ملــی بــوده و شــامل پــان هــای کاری 

ــائی و  ــذر؛ شناس ــای گ ــی و شــوراء ه ــای انکشــافی محل اشــراکی در ســطح شــوراء ه

تهیــه پروپــوزل هــای پــروژه هــای فرعــی؛ تدویــن یــک اســراتیژی مالــی )ماننــد ســهم 

پولی/متویــل و تطبیــق پــروژه هــای محلــی بــا مســاعدت مالــی کــه از طریــق  تخصیــص 

بودجــه مالــی و هــم چنــان% 30-40% مشــارکت مــردم  پرداختــه میشــوند(؛ و تطبیــق 

پــروژه هــای فرعــی، نظــارت و ارزیابــی توســط شــوراء هــا و دفاتــر نواحــی میباشــند. 

ــه هــا، رسســبزی، اعــار جــاده  ــم زبال ــروژه هــای فرعــی ممکــن شــامل بخــش تنظی پ

هــا و شــبکه هــای فاضــاب، روشــنائی جــاده هــا و شــاره زنــی منــازل بــوده قانونــی 

ــاش غیررســمی/ ــاً مناطــق بودوب ــن ، خاصت ــی زمی ــع ســند قانون ــود توزی ســاخنت و بهب

غیــر پــان شــده هاهنــگ باشــد. برعــاوه، پانگــذاری در ســطح نواحــی تــاش خواهــد 

منــود تــا روابــط و اشــراک مســاعی میــان ایــن پــروژه هــای فرعــی بــرای انکشــاف جامــع 

شــهری را مشــخص منایــد. 

ــد شــاروالی، انکشــاف اقتصــادی و ایجــاد فرصــت  ــدار عوای بخــش ســوم: افزایــش پای

هــای کاری

ایــن بخــش بــر اصاحــات مالــی و افزایــش عوایــد شــاروالی هــا، در ســطوح نواحــی و 

شــهر هــا، بــه هــدف افزایــش عوایــد و بهبــود شــفافیت و حســابدهی در شــاروالی هــا، 

متمرکــز میباشــد. فعالیــت هــای ایــن بخــش شــامل تغییــر در بودجــه مبتنــی بــر اجــراات 

کاری و اختصــاص منابــع در رسارس نواحــی؛ افزایــش منابــع پایــدار عوایــد ماننــد فیــس 

صفائــی، جــواز تجــارت و غیــره؛ و ایجــاد سیســتم هــای الکرونیکــی بــرای شــفافیت و 

ــن و  ــت هــای انکشــاف اقتصــادی شــامل تدوی ــود. فعالی ــی خواهــد ب حســابدهی مال

تطبیــق پــان هــای انکشــافی اقتصادی)ارتبــاط دادن شــهر و دهــات از طریــق تجــارت 

هــای کوچــک ماننــد تولیــدات غذایــی(، و بهبــود PPPs بــا تشــویق ســکتور خصوصــی 

بــرای رسمایــه گــذاری در تســهیات و خدمــات شــهری، میباشــد. 

بخش چهارم: ارتقای ظرفیت های برشی و اداری شاروالی ها

موفقیــت حکومتــداری در یــک شــاروالی و اصاحــات مالــی تــا حــد زیــاد بــه توانائــی 

ــن  ــدف ای ــن، ه ــد. بنابری ــته میباش ــا وابس ــق آنه ــتم تطبی ــاروالی و سیس ــدان ش کارمن

بخــش رســیدگی بــه نواقــص عمــده بــرشی و اداری در شــاروالی هــا میباشــد.  فعالیــت 

ــدان شــاروالی از طریــق برنامــه هــای  هــای ایــن بخــش شــامل ارتقــای ظرفیــت کارمن

آموزشــی در جریــان کار و بهبــود مهــارت هــا، ارتقــای ظرفیــت  در سیســتم هــای اداری  

ــورتی  ــای مش ــورد ه ــت ب ــی؛ تقوی ــا و نواح ــاروالی ه ــطوح ش ــا در س ــل ه و طرزالعم

ــدر در  ــاره و اصاحــات تشــکیاتی در نواحــی؛ گســرش جن شــاروالی هــا؛ تشــکیل دوب

میــان کارمنــدان شــاروالی؛ و بهبــود هاهنگــی میــان ادارات داخلــی بــا ریاســت هــای 

مربوطــه در ســطح محلــی خواهــد بــود. 

ــت  ــیدن معینی ــت بخش ــی و تقوی ــای مل ــاخنت فض ــد س ــود و توامنن ــم: بهب ــش پنج بخ

 )DMM( ــا ــاروالی ه ــور ش ام

مشــاهده تأثیــرات جــز هــای فــوق الذکــر مســتلزم یــک فضــای توامننــد کننــده در ســطح 

ــت  ــر فعالی ــم ب ــز پنج ــن، ج ــد. بنابری ــاروالی میباش ــور ش ــت ام ــت معینی ــی وتقوی مل

ــد پالیســی  ــاز، مانن ــن مــورد نی ــن پالیســی هــا و قوانی ــا تدوی ــد بررســی وی ــی مانن هائ

ارتقــای محــات غیــر رســمی بودوبــاش؛ قانــون شــاروالی؛ قانــون خدمــات شــهری؛ ایجــاد 

یــک صنــدوق انکشــافی شــاروالی یــا انتقــاالت پولــی از دولــت مرکــزی بــه شــاروالی هــا 

و ارتقــای ظرفیــت هــای کاری معینیــت امــور شــاروالی توجــه  خواهــد منــود . 

برنامــه USP شــامل موضوعــات چنــد بُعــدی ماننــد جنــدر، جوانــان، محیــط زیســت، 

حقــوق بــرشی، و تأمیــن صلــح در بخــش هــا و فعالیــت هــای فــوق خواهــد بــود. جهــت 

ــق شــوراء هــای  ــد از طری ــان میتوانن ــه جوان ــورد اینکــه چگون ــات مفصــل در م معلوم

انکشــافی جوانــان یــا همــراه بــا مناینــدگان جوانــان در شــوراء هــای انکشــافی محلــی 

ــه  ــه شــاره5 مراجعــه گــردد، و در رابطــه ب ــه صفحــه مباحث ــد، ب ســهیم شــده میتوانن

اینکــه چگونــه زنــان توامننــد ســاخته شــوند تــا از طریــق زنــان یــا شــوراء هــای انکشــافی 

محلــی در فعالیــت هــا ســهیم گردیــده، بــه رهــران محلــی تبدیــل شــده و در تصمیــم 

گیــری هــا نقــش داشــته باشــند، بــه صفحــه مباحثــه  شــاره 2، سلســله اول مراجعــه 

مناییــد. 

برنامه همبستگی شهری)USP( از برنامه همبستگی ملی)NSP(چه تفاوت دارد؟ 

بیــن برنامــه همبســتگی ملــی )NSP( کــه شــوراء هــای انکشــافی محلــی را در مناطــق 

 )USP (ــه همبســتگی شــهری روســتائی ایجــاد منــوده اســت و طــرح پیشــنهادی برنام

ــل  ــای قاب ــاوت ه ــا، تف ــاروالی ه ــی در ش ــافی محل ــای انکش ــوراء ه ــاد ش ــت ایج جه

ماحظــه وجــود دارنــد. مناطــق شــهری بــه یــک ســاختار پیچیــده تــر نســبت بــه مناطــق 

روســتائی نیــاز دارد. نیــاز بــه ســاختار دارای سلســله مراتــب بــرای شــوراء هــای شــهری 

بــه نیــاز بــه مــرز هائیکــه اجتاعــات بــزرگ را بــه نهــاد هــای کوچک تــر تقســیم میکند، 

ــداری  ــهری)USP(اصاحات حکومت ــتگی ش ــه همبس ــند. برنام ــته میباش ــم وابس ــا ه ب

ــی  ــی مال ــود کفای ــش خ ــت افزای ــده جه ــزی ش ــرح ری ــی ط ــات مال ــاروالی و اصاح ش

شــاروالی هــا را تکمیــل منــوده کــه از همیــن لحــاظ برنامــه همبســتگی  شــهری کمــر 

ــه مشــارکت و بودیجــه شــورا متکــی  باشــد،. ســهمگیری اجتاعــات در  ــد کــه  ب بتوان

مناطــق روســتائی بطــور چشــمگیر زیــاد بــوده )حــدود 30-40 فیصــد در مناطق شــهری( 

و همچنــان شــورا هــا درتادیــه هزینــه هــای شــاروالی جهــت ارتقــای پایــداری شــامل 

میباشــند. ایــن امــر خاصتــاً در رابطــه بــه محــات بودوبــاش غیــر رســمی کــه تــا اکنــون 

از خدمــات شــاروالی هــا محــروم انــد، حایــز اهمیــت زیــاد میباشــد؛ ایــن محــات بطــور 

قابــل ماحظــه از پروســه قانومننــد شــدن بــه شــکل پایــدار، کــه ســند قانونــی زمیــن را 

بــه افــراد بیشــر تأمیــن خواهــد کــرد، مســتفید میگــردد کــه ایــن خــود فرصتــی خوبــی 

بــرای بهبــود "رشایــط ناگــوار زندگــی" و توســعه بنیــاد عوایــد شــاروالی اســت. 
ــد جمــع آوری شــده و  ــان عوای ــاط واضــح می ــد  بدســت آمــده: ارتب بودجــه شــاروالی هــا. قاعــده عوای

خدمــات ارایــه شــده و زمانیکــه عوایــد از فیــس هــا و هزینــه هــا افزایــش مــی یابنــد، خدمــات بهبــود 

مــی یابنــد. 

اصل عواید بدست آمده 

خــدمات 

حق الزحمه و
هزینه گذاش� 

3See an overview of these challenges in Chapter Two of: GoIRA (2015) The State of Afghan 
Cities 2015. GoIRA; Kabul, Afghanistan.



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. 

میثاق شهروندی در شهر ها 

چگونه و در کجا؟
چنیــن پیشــبینی گردیــده کــه برنامــه همبســتگی شــهری)USP( یــک روش مرحلــه وار 

ــه چهــار شــهر هــرات، مــزار رشیــف، کندهــار  کــه از کابــل رشوع و در دو ســال اول ب

و جــال آبــاد کــه مراکــز منطقــوی میباشــند توســعه خواهــد یافــت کــه  حــدود 3000 

ــج  ــن پن ــل دری ــش مکم ــت پوش ــذر را تح ــورای گ ــی و 600 ش ــافی محل ــورای انکش ش

شــهرقرار خواهــد گرفت.هرچنــد شــار دقیــق ایــن شــوراء هــا وابســته بــه یــک رسوی 

و بــا درنظرداشــت شــوراء هــای انکشــافی محلــی و شــوراء هــای گــذر کــه قبــاً ایجــاد 

ــا  ــه ب ــده ک ــد(.  پیشــبینی گردی ــه منایی ــر مراجع ــه جــدول زی ــد، میباشــد )ب ــده ان گردی

ســهمگیری 35 درصــدی اجتاعــات، جهــت تطبیــق پــروژه فرعــی بیــش از 70 میلیــون 

ــن برنامــه توســعه  ــد. رسانجــام ای ــاع شــهر نشــین جمــع آوری شــده میتوان ــر از اتب دال

ــای  ــاروالی ه ــدز و ش ــان، کن ــکرگاه، تالق ــد لش ــه دوم، مانن ــای درج ــهر ه ــه و ش یافت

ــر  ــز درب ــوی را نی ــل و اندخ ــدک، انجی ــپین بول ــد س ــراتیژیک مانن ــای اس ــوالی ه ولس

ــک  ــر یافــت، برنامــه همبســتگی شــهری)USP( ی ــاً تذک خواهــد گرفــت. طوریکــه فوق

برنامــه بــوده کــه دارای بودیجــه اختصاصــی میباشــد. و توســط معینیــت امــور شــاروالی 

هــا و شــاروالی کابــل در ســطح مرکــز و تحــت نظــارت معینیــت امــور شــاروالی هــا در 

ســطح محــات نیــز تطبیــق خواهــد گردیــد. 

اتفــاق نظــر میــان دولــت، ســکتور خصوصــی و جامعــه بیــن املللــی روی توانائــی برنامــه همبســتگی شــهری) USP( جهــت رســیدگی بــه چالــش هــای • 

کوتــاه مــدت و دراز مدتــی کــه افغانســتان بــا آنهــا مواجــه اســت؛  

تداوم پیرشفت روی طرح برنامه میان میثاق شهروندی" روستائی" و برنامه همبستگی شهری )USP(؛• 

مســتند ســازی برنامــه همبســتگی شــهری) USP( بــه شــیوه اشــراکی جهــت توامننــد ســاخنت شــاروالی هــا و شــهروندان بــرای فراهــم آوری نظریــات • 

و اصــاح پروپــوزل؛ 

ارتقــای بنیــاد حقوقــی و قانونــی بــرای برنامــه همبســتگی شــهری )USP(، بگونــه مثــال قانومننــد ســاخنت شــوراء هــای انکشــافی محلــی و شــوراء • 

هــای گــذر در پالیســی SNG؛ 

بهبود ابعاد مربوط به جندر و جوانان جهت حصول اطمینان از طرح ریزی برنامه جهت تأمین مشارکت با مفهوم این سکتور ها. • 

مسیر های آینده : 

))USP تجارب  قبلی از برنامه همبستگی شهریتغیرات اسرتاتیژیک باالتر از سال 2016

تقویت بخشیدن گذر ها )حد اوسط 1000 خانواده( به مثابه واحد های ابتدائی 
دولتی

شورای انکشافی محلی به مثابه واحد ابتدائی حکومتی

جهت تنظیم دوباره/انکشاف دوباره شهرها به شکل درست ، پان های گذر با پان 
های فضای جغرافیای نواحی و شهر ها مرتبط شوند 

به اساس فضای جغرافیای شهری و به پان های نواحی و شهری مرتبط نبوده 

دفاتر نواحی و ریاست های سکتوری خدمات شانرا در مطابقت با پان های گذر و 
ناحیه عرضه کنند 

عرضه خدمات از طریق شوراء های انکشافی محلی

متویل مالی برنامه های شهری بشکل ذیل تقسیم میشوند: 
مراجع متویل کننده یا دونر 50 فیصد• 
سهمگیری شورا های مردمی )30 فیصد(• 

سهمگیری جامعه )30 فیصد(؛ مراجع متویل کننده )70 فیصد(

ایجاد کمیته های انکشاف تجارت )BDC( برای ساحات تجارتی و اقتصادی برای 
ارتقای انکشاف اقتصادی

تنها محات رهایشی


