
پیوستگی روستا و شهر برای شهر های مولد

مناطــق شــهری افغانســتان نقــش مهمــی در ایجــاد و تقویــه مناســبات همــکاری و 
متمــم بیــن مراکــز شــهر، ســاحات اطــراف شــهر و مناطــق روســتایی ایفــا میکننــد. 
پنــج منطقــه عمــده شــهری افغانســتان، کــه عبــارت انــد از هــرات، کابــل، قندهــار، 
ــهری را  ــوس ش ــوع نف ــد مجم ــرف 69 فیص ــک ط ــف، از ی ــزار رشی ــاد و م ــال آب ج
ــیع  ــی وس ــاوی اراض ــا ح ــهری آنه ــق ش ــر مناط ــب دیگ ــد، و از جان ــکیل میدهن تش
ــه  ــان، مــردم افغانســتان ب ــز میباشــند. همچن ــی و حاصلخی ــی آب ــن هــای زراعت زمی
ــر  ــد – از ه ــرار دارن ــی ق ــت غذای ــدم مصؤونی ــرض ع ــه در مع ــل ماحظ ــور قاب ط
ــی مواجــه اســت.1  ــت غذای ــدم مصؤونی ــه ع ــا نســبتاً ب ــن آنه ــک ت ــان ی ــار افغ چه
تولیــدات زراعتــی تقاضــای رو بــه افزایــش را بــرآورده ســاخته منیتواننــد، بــه گونــه 
مثــال، افغانســتان معمــوالً هــر ســال 1500000 تــن غلــه جــات را بــه شــکل گنــدم و 
آرد گنــدم وارد مینامیــد.2 بنــا بــر ایــن، تنظیــم تــوازن بیــن شــهری ســازی و ســاحات 
زراعتــی در پیوســتگی روســتا و شــهر یــک عمــل مشــکل امــا مهــم بــه ســطح پالیســی 

میباشــد.

درک تحرک موجود در پیوستگی شهر و روستا
شــهری ســازی منظــره فضایــی، اجتامعــی و اقتصــادی افغانســتان را بــا گســرش اثرات 
ــی در  ــن پویای ــع متحــول میســازد. ای ــه طــور رسی ــر از حــدود شــهرداری هــا ب فرات
ــه  ــل منطق ــات در داخ ــه و خدم ــع، رسمای ــا، مناب ــردم، کاال ه ــال م ــت و انتق حرک
شــهری قابــل دیــد اســت. زمیــن هــای زراعتــی بخــش بــزرگ ســاحه مجموعــی داخــل 
ایــن مناطــق شــهری را تشــکیل میدهــد کــه در آنهــا غلــه جــات، میــوه هــا و درختــان 
بــرای مــرف داخلــی و بیــن املللــی کشــت میشــود )بــه چــوکات 1 ماحظــه شــود: 

تولیــدات زراعتــی افغانســتان نظــر بــه منطقــه(. 

در نظر گرفنت فضا و تولید در مورد هامهنگی بین شهر و روستا

صفحه مباحثه شامره 9، سلسله 2، اپریل 2016 میادی

در ایــن صفحــه مباحثــه در مــورد اســتفاده از زمیــن هــای زراعتــی حاصلخیــز در پنــج منطقــه عمــده شــهری افغانســتان بــرای تقویــه مناســبات اقتصــادی 
بیــن ســاحات روســتایی و شــهری معلومــات فراهــم میشــود. توســعه جــاری و کنــرول ناشــده فضــای شــهر هــا در ســاحات اطــراف شــهری پایــداری مــوارد 
اســتفاده زراعتــی از زمیــن و مصؤونیــت غذایــی را تهدیــد مینامیــد. ایجــاد و تقویــه زنجیــره هــای اقتصــادی زراعتــی بــا رسمایــه گــزاری هــای زیربنایــی در 
ســاحه پیوســتگی شهری-روســتایی میتوانــد باعــث کاهــش فقــر، افزایــش فرصــت هــای معیشــتی، تقویــه دسرســی بــه بــازار هــای داخلــی و بیــن املللــی 

و تحــرک در اقتصــاد گــردد. 

توسعه کنرتول ناشده فضای شهری در داخل مناطق شهری
توســعه فضایــی پنــج شــهر دارای بیشــرین نفــوس شــهری بــه طــور رسیــع و خــود بــه 
ــا تراکــم  ــن هــای روســتایی ب ــع شــده و در ســاحات اطــراف شــهری و زمی خــودی واق
ــای  ــن ه ــون زمی ــتقیم دارد چ ــوار مس ــرات ناگ ــر اث ــن ام ــد. ای ــی یاب ــرش م ــر گس کم
حاصلخیــز زراعتــی بــه ســاحات ســاختامنی مبــدل گردیــده و باعــث خســاره منــد شــدن 
ــاحه  ــاً س ــل مث ــهر کاب ــراف ش ــه اط ــال، منطق ــه مث ــه گون ــردد. ب ــی میگ ــازده زراعت ب
ــم در  ــه ه ــد ک ــتان میباش ــور در افغانس ــزرگ انگ ــدگان ب ــد کنن ــه تولی ــاملی از جمل ش
ــه پاکســتان صــادر  ــاد ب ــق جــال آب ــه مــرف میرســد و همــه از طری داخــل کشــور ب
میشــود. اســتماک زمیــن هــای زراعتــی داخــل مناطــق شــهری میتوانــد فرصــت هــای 
معیشــتی را مختــل ســاخته، محیــط طبیعــی را تهدیــد منایــد و شــبکه هــای طبیعــی و 

حوضــه هــا را بــر هــم زنــد. 

 محدودیت های اقلیمی و نبود زیربنا
افغانســتان اقلیــم خشــک و نیمــه خشــک داشــته و مقــدار کــم بــاران دریافــت میکنــد. 
در کــوه هــای مرکــزی و شــامل رشقــی مقــدار زیــاد بــرف میبــارد کــه منبــع مهــم آب بــه 
شــامر میــرود. در مقابــل، قســمت هــای شــاملی، غربــی و جنوبــی کشــور ســاالنه کمــر 
از 300 میلیمــر بــاران دریافــت میکننــد و در برابــر خشکســالی آســیبپذیر انــد. زیربنــای 
آبیــاری بــرای تولیــدات باثبــات و پایــدار زراعتــی رضوری میباشــد. بــا ایــن حــال، نبــود 
ــرای  ــادی ب ــا حــد زی ــه افغانســتان ت ــای آن اســت ک ــه معن ــاری ب ــای مناســب آبی زیربن
تولیــدات زراعتــی خــود بــه بــاران وابســته اســت. ایــن امــر از رو ی ســهم ســکتور زراعت 
در تولیــد ناخالــص داخلــی طــی دهــه هــای گذشــته مشــهود اســت. زیربنــای آبیــاری در 

مناطــق شــهری نســبتاً بهــر اســت. بــه گونــه مثــال، 72 فیصــد زمیــن هــا در منطقــه 

ــط اقلیمــی، توپوگرافــی و اراضــی متفــاوت  رشای

افغانســتان در ایجــاد یــک محیــط مناســب بــرای 

پــرورش محصــوالت درختــی از قبیــل انگــور، 

زردالــو، چهارمغــز، پســته، انــار، ادویــه هــا و 

غلــه جــات نقــش دارنــد. چــون رصف 12 فیصــد 

مجمــوع اراضــی کشــور بــه حیــث ســاحه قابــل 

زرع یعنــی زمیــن زراعتــی ســاحه تحــت کشــت 

حاصــات دایمــی تصنیــف شــده اســت، مدیریــت 

ــرای  ــز ب ــم مناســب زمیــن هــای حاصلخی و تنظی

دارد.  حیاتــی  اهمیــت  غذایــی  مصؤونیــت 

ــی و  ــی و ترانزیت ــز تجارت ــهری، مراک ــق ش مناط

نقــاط عبــور مــرزی اســراتیژیک نقــش مهــی 

ــرای محصــوالت  ــی ب ــازار هــای داخل در ایجــاد ب

زراعتــی و ارتبــاط دادن آنهــا بــا بــازار هــای بیــن 

ــد.  ــی دارن امللل

چوکات 1: محصوالت زراعتی افغانستان نظر به منطقه
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منطقه شهر هرات
محصوالت زراعتی: میوه خشک
و مغزباب

منطقه شهر قندهار
محصوالت زراعتی: انگور/کشمش، انار، پنبه

منطقه شهر مزار رشیف
محصوالت زراعتی: پیاز، سیب،

کچالو، کشمش/انگور

منطقه شهر کابل
محصوالت زراعتی: پیاز، پنبه،

میوه، گندم

منطقه شهر جالل آباد
محصوالت زراعتی: برنج، قالین،

انگور/کشمش، ذغال، گندم

نواحی شهرینقطه رسحدیرسک های عمدهرسحد والیتــــیرسحد بین املللی

1Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org/news/story/
en/item/328056/icode/. Accessed on April 19, 2016.
2http://www.fews.net/central-asia/afghanistan/food-security-out-
look-update/august-2015

7UN-Habitat (2016). Harnessing City Economies. Discussion Paper #4. UN-Habitat: Kabul 
8According to USAID report Connecting to opportunity published in 2013, over 20 
million mobile subscription exists in Afghanistan 
9Zhang (2009). Competitiveness and Growth in Brazilian Cities: Local Policies and 
Actions for Innovation
10Habitat III Issue Paper # 10: Urban-Rural Linkages. May 2015.
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شــهری مــزار رشیــف »زمیــن زراعتــی آبــی« میباشــد و در منطقــه شــهر کابــل تقریبــاً از 
40 فیصــد مجمــوع اراضــی بــه مقاصــد زراعتــی اســتفاده میشــود.3 بــا ایــن حــال، جنــگ 
ــرای ســطح  ــوژی الزم ب ــا هــای اقتصــادی و تکنال ــه گــزاری کافــی در زیربن ــع رسمای مان
مطلــوب تولیــدات زراعتــی گردیــده اســت. بــه گونــه مثــال، نبــود تســهیات یخچــال و 
نگهــداری بــرای محصــوالت زراعتــی بــه طــور قابــل ماحظــه توانایــی صــادرات کشــمش 

را بــه بــازار هــای بیــن املللــی محــدود ســاخته اســت. 

زنجیره اقتصادی از هم گسیخته روستایی-شهری و دسرتسی به بازار
محصــوالت زراعتــی و دوران حیاتــی شــان منــاد ترشیــک مســاعی و مناســبات متقابــل 
بیــن پیوســتگی روســتا و شــهر میباشــد. محصــوالت زراعتــی بــرای رســیدن بــه مشــریان 
ــس و  ــد، پروس ــبات تولی ــا و مناس ــد ه ــدرکاران، رون ــت ان ــده دس ــبکه پیچی ــک ش از ی
بازاریابــی مــواد غذایــی عبــور مینامینــد. رونــد هــا و زنجیــره هــای عرضــه ناکافــی منجــر 
بــه نقصــان یــا ضیــاع در حــدود یــک ســوم مجمــوع مــواد غذایــی تولیــد شــده بــه ســطح 
ــد، کــه بخــش بــزرگ آنهــا در ســاحات شــهری و اطــراف شــهری واقــع  جهانــی میگردن
میشــود.4 زنجیــره هــای فعــال اقتصــادی و عرضــه در افغانســتان انکشــاف نیافتــه بــوده 
و یــا هیــچ موجــود نیســت. ارتباطــات ضعیــف یــک مشــکل عمــده میباشــد کــه مانــع 
ــل محــدود  ــایر عوام ــردد. س ــی میگ ــز تجارت ــز شــهری و مراک ــه مراک ــازار ب ــی ب دسرس
کننــده رقابــت در بخــش زراعــت در افغانســتان عبــارت انــد از بســته بنــدی ضعیــف، 

تعــدد دالالن، کنــرول کیفیــت ضعیــف، و محیــط نامناســب تجارتــی. 

هامهنگ سازی تولیدات شهری و زراعتی در مناطق شهری
قابــل تذکــر اســت کــه در دهــه 1960 میــادی، افغانســتان در ســکتور میــوه خشــک 60 
فیصــد در بــازار جهانــی ســهم داشــت. بنابرایــن، بــا داخــل شــدن کشــور در دهــه تحــول، 
حفاظــت و مدیریــت اســراتیژیک اســتفاده از زمیــن در ســاحات اطــراف شــهری و در 
داخــل مناطــق شــهری بــرای رشــد کلــی اقتصــادی و مصؤونیــت غذایــی حایــز اهمیــت 
میباشــد. عوامــل متعــددی در ایجــاد و پایــداری مناســبات متقابــل روستایی-شــهری در 
ــه ســه اســراتیژی  ــه راجــع ب ــا ســکتور زراعــت ذیدخــل میباشــند کــه از جمل رابطــه ب

مربــوط بــه افغانســتان در پاراگــراف هــای آتــی بحــث میشــود.

ادغــــام وظیفوی
زنجیــره اقتصــادی بــه وســیله ترویــج ادغــام افقــی و عمــودی تقویــه گــردد. مطالعــات 
ــه  ــه گون ــد. ب ــار میباش ــن و تج ــال دهاقی ــای فع ــن ه ــدان انجم ــی از فق ــود حاک موج

چوکات 3: درک تحلیل زنجیره اقتصادی 

تولید

جمع آوری 

حاصالت و 

ترانسپورت

پروسس 

ابتدایی و 

نگهداری

پروسس 

ثانوی

توزیع، بسته 

بندی و 

انتقال

عمده فروشی 

و بازار های 

پرچون

تحلیــل زنجیــره اقتصــادی یــک وســیله تحلیلــی میباشــد کــه بــرای کمــک بــه یــک 
ــا شــهر در ایجــاد محیــط مناســب تجارتــی بــه کار میــرود. ایــن وســیله  کشــور ی
ــا تحلیــل و تجزیــه ایــن کــه بــه چــه مقــدار ارزش در هــر بخــش فعالیــت هــا  ب
از مرحلــه مــواد خــام تــا رســیدن بــه مشــریان افــزوده میشــود، بــه مــا امــکان آن 
را میدهــد تــا نقــاط ضعفــی را کــه مانــع رقابــت در صنایــع میگردنــد شناســایی 

مناییــم. 
ــه یــک صنعــت  بعضــی از محدودیــت هــای شناســایی شــده ممکــن مشــخص ب
ــره  ــل زنجی ــاط داشــته باشــند. تحلی ــع ارتب ــا همــه صنای ــر ب ــوده و بعضــی دیگ ب
ــط پالیســی و  ــه و شــامل محی ــر رفت ــع فرات اقتصــادی مناســب از محــدوده صنای
ــن  ــه ای ــد میســازد. ب ــات رشکــت هــا را مقی ــه عملی ــده ای میباشــد ک ــم کنن تنظی
ترتیــب، تحلیــل مذکــور اثــرات قابــل ماحظــه ای روی ســکتور عامــه و خصوصــی 

ــرای رشــد و رقابــت دارد.  در طــرح اســراتیژی هــا ب
رونــد تحلیــل زنجیــره اقتصــادی را میتــوان در ســه مرحلــه ســاده منــود: 1( کشــیدن 
ــی،  ــده نهای ــتفاده کنن ــا اس ــواد خــام ت ــک صنعــت از م ــره اقتصــادی ی نقشــه زنجی
ــی و  ــن امللل ــت بی ــر رقاب ــن شــاخص هــا در براب ــی5، 2( تعیی ــی و کیف از لحــاظ کّم
بهریــن روش هــا بــرای دانســنت ایــن کــه کــدام بخــش مشــخص زنجیــره اقتصــادی 
یــا پالیســی در مقابــل رقابــت چالــش بــر انگیــز اســت، 3( یکجــا ســاخنت آن بــا فهــم 
عوامــل نهــادی و تنظیــم کننــده کــه بــه اســاس آن پیامیــش عملکــرد صــورت میگیــرد، 
ــی  ــع طراح ــع موان ــرای رف ــا را ب ــراتیژی ه ــد اس ــی بتوانن ــه و دولت ــکتور عام ــا س ت

منــوده و در عیــن حــال رقابــت را تقویــه مناینــد.  

مثــال، چــون اکــر تولیــد کننــدگان کشــمش دهاقیــن کــم زمیــن میباشــند، ایــن امــر 
رصفــه جویــی هــای تولیــد انبــوه، قــدرت چانــه زنــی و همچنــان انتقــال دانــش را 
محــدود میســازد. عاوتــاً، ایــن دهاقیــن کــم زمیــن رسمایــه و ظرفیــت محــدود دارنــد 
ــد،  ــت بیشــری دارن ــه مثمری ــام عمــودی ک ــا ادغ ــع ایجــاد تصــدی هــای ب ــه مان ک
ــاف داده  ــار را انکش ــن و تج ــای دهاقی ــن ه ــت انجم ــد ظرفی ــت بای ــردد. دول میگ
ــد.  ــا ایجــاد گردن ــد ت و اگــر چنیــن انجمــن هــا وجــود نداشــته باشــند تشــویق منای
انجمــن هــای مذکــور میتواننــد خــای موجــود در ظرفیــت هــا را پــر منــوده و بــه 
وســیله دسرســی بــه کریــدت، افزایــش تــوان چانــه زنــی اشــراکی تولیــد کننــدگان 
بــرای کســب قیمــت بهــر فــروش، حاصــل منــودن تکنالــوژی و دانــش بــرای بهبــود 
در رصفــه جویــی و کیفیــت تولیــد، پخــش دانــش راجــع بــه جــواز هــای واردات و 
ــد  ــت مرکــزی بای ــد. دول ــوآوری هــا میگردن ــد باعــث رشــد ن صــادرات و ســایر فوای
ــرای تســهیل صــادرات کشــمش و ســایر محصــوالت همــکاری بیــن دولــت هــا را  ب

گســرش دهــد. 

ادغام ســـاحوی
ــن هــای  ــده مقــدار بیشــر ســاحات زمی ــه طــور فزاین مناطــق شــهری افغانســتان ب
ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــر میگیرن ــزرگ را در ب ــای ب ــهر ه ــز ش ــه مراک ــک ب ــز نزدی حاصلخی
ترتیــب بــه آنهــا دسرســی بهــر بــه زیربنــا هــای ترانســپورتی و بــازار هــای بــزرگ 
فراهــم میشــود. تعــداد قابــل ماحظــه مــردم هــر روز بــرای دسرســی بــه بــازار هــای 
عمــده فروشــی و مســتهلکین بــه کابــل و دیگــر شــهر هــای بــزرگ ســفر مینامینــد. 
بــه گونــه مثــال، ترافیــک روزانــه بــه مرکــز شــهر کابــل بــه رسعــت رو بــه افزایــش 
ــه ســند  ــر شــده اســت.6 )ب ــن طــرف دو براب ــه ای ــادی ب اســت و از ســال 2009 می
توضیحــی 6 – حرکــت بــه منطقــه شــهر کابــل ماحظــه شــود(. ســاحه تجارتــی شــهر 
هــای افغانســتان معمــوالً در مقایســه بــا شــهر هــای اقتصــادی فعــال ایــاالت متحــده 
ــی در  ــه نشــان میدهــد ســاحات تجارت ــوده و در حــدود 3 فیصــد اســت،7 ک ــم ب ک
شــهر هــا کافــی منیباشــد. بایــد بــرای کنــرول تبدیــل زمیــن هــای زراعتــی حاصلخیــز، 
شناســایی زیربنــا هــای مــورد نیــاز، ارتباطــات و دسرســی بــه بــازار پــان هــای جامــع 
شــهری و ســاحوی بــه ســطح منطقــه شــهری طرحریــزی گــردد. شــهرک هــای ثانوی و 
شــهرداری هــای اســراتیژیک از قبیــل بلــخ در نزدیکــی مزاررشیــف را نیــز میتــوان بــه 
حیــث مراکــز مشــخص پروســس محصــوالت زراعتــی انکشــاف داد تــا از هزینــه هــای 
پاییــن تولیــد در آنجــا بهــره گرفتــه شــود. ایــن کار در شــهر هــای بــزرگ بــه علــت 
عواملــی از قبیــل نــرخ بلنــد کرایــه مشــکل اســت. عاوتــاً، بایــد پــان اســراتیژیک 

3State of Afghan Cities. 2015. http://unhabitat.org/books/soac2015/
4FAO (2011a). Global Food Losses and Waste – Extent, causes and prevention, 
http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf
5Qualitative analysis may entail listing activities and linkages among industry 

actors while quantitative mapping may entail productivity, cost, and added value 
at each segment of the chain.  
6UN-Habitat (2016). On the Move in Kabul city Region. Discussion Paper #6, 
UN-Habitat: Kabul 
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پنــج منطقــه شــهری افغانســتان بــه حیــث مراکــز شــهری ســازی در پهلــوی داشــن زمیــن هــای زراعتــی بــا ارزش و حاصلخیــز نقــش دوگانــه دارنــد. منطقــه شــهر کابــل در بــر گیرنــده قــره بــاغ، 

میربچــه کــوت و شــکردره اســت کــه بخشــی از تاکســتان هــای عمــده تولیــد انگــور و کشــمش در کشــور میباشــند. مناطــق شــهری شــهر هــای مــزار مــزار رشیــف، هــرات وکندهــار دارای 73-64 

فیصــد ســاحات زراعتــی میباشــد کــه ایــن پوتانیشــیل هــای بلنــد زراعتــی تقریبــا نزدیــک مراکــز شــهری میباشــد در حالیکــه موجودیــت سیســتم آبرســانی دایمــی و معمولــی ،ارتبــاط و تراکــم 

سیســتم شــبکه رسک یکــی از موضوعــات مهــم بــوده کــه  در کل تاثیرگــذار بــاالی محصــوالت زراعتــی و انتقــال آن بــه مارکیــت هــای بیــن املللــی میباشــد. بایــد پالیســی هــای کــه باعــث تقویــت 

زیربنــا هــای اقتصــادی میگردنــد، از قبیــل تأمیــن ارتباطــات، آبیــاری و بــرق قابــل اطمینــان پیگیــری شــوند. عاوتــاً، شــهرداری هــای اســراتیژیک در نزدیکــی مناطــق شــهری از قبیــل بلــخ در مــزار 

رشیــف، ارغنــداب در قندهــار و مهــرالم در جــال آبــاد را میتــوان بــه حیــث ســاحاتی بــرای تأسیســات پروســس محصــوالت زراعتــی، مراکــز نگهــداری و لوژســتیک پانگــزاری منــوده و انکشــاف داد 

کــه در آن میتــوان از رصفــه جویــی بــه لحــاظ مقیــاس و هزینــه کمــر تولیــد نســبت بــه شــهر هــای بزرگــر بــه صــورت مؤثــر اســتفاده منــود. جداســازی و طبقــه بنــدی زمیــن هــای زراعتــی آبیــاری 

شــده، آبیــاری شــده توســط آب بــاران و درخــت هــای میــوه بــرای هــر یــک از پنــج حــوزه شــهری شــهر هــای عمــده افغانســتان تــا اخیــر مــاه "مــی" میــادی بــه دســرس قــرار خواهــد گرفــت.

چوکات 2: توانایی زراعتی پنج منطقه شهری

رسک های عمومی

مشخصات نقشه

ساحات آباد ساحات آبی ساحات بایر ساحات زراعتی رسحد بین امللی



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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ــره اقتصــادی کلســر هــای  ــل زنجی ــر اســاس مطالعــه تحلی ــرای انکشــاف اقتصــادی ب ب
مشــخص انکشــاف داده شــود. شــهر هــا میتواننــد بــه وســیله تطابــق پانگــزاری فضــای 
شــهری بــا پــان انکشــاف اقتصــادی حــدود و نفــوس رو بــه گســرش را در خــود جــذب 
مناینــد. در درازمــدت، منطقــه شــهری ادغــام شــده بــه وســیله افزایــش عوایــد دهاقیــن و 

اصــاح عــدم مصؤونیــت غذایــی در کاهــش فقــر کمــک خواهــد منــود. 

بهبود محیط تجارتی و زیربنا ها
داشــنت زیربنــای مناســب اقتصــادی در ایجــاد محیــط مناســب تجارتــی رضوری میباشــد. 
ــدای  ــد بخشــی از آجن ــه میتوانن ــد ک ــای را برجســته مینامین ــی اســراتیژی ه ــکات آت ن

اصاحــات بــرای بهبــود زیربنــای اقتصــادی افغانســتان باشــند.

زیربنای نرم
منابــع بــرشی: دانــش در مــورد تخنیــک هــای کشــاورزی و قابلیــت تولیــد 	 

میتوانــد بــه وســیله پشــتیبانی از مراکــز آموزشــی و تقویــه ادغــام افقــی  )یعنــی 
ــد. ــود یاب ــا( بهب ــف ه ــا و کوپراتی ــن ه ــازماندهی انجم س

محیــط تجارتــی: محیــط تجارتــی مناســب بــرای رشــد اقتصــادی مســتلزم حامیــت 	 
ــی  ــد )یعن ــرات ان ــول خط ــه قب ــارض ب ــه ح ــد ک ــای میباش ــدی ه ــراد و تص از اف

ــه(. ــه رسمای دسرســی بهــر ب
قوانیــن و مقــررات: ثبــت زمیــن و حقــوق مربــوط بــه آن کــه باعــث ایجــاد ثبــات 	 

میگــردد بــرای دهاقیــن و همچنــان دولــت هــا در قســمت تقویــه عوایــد رضوری 
. شد میبا

تحقیــق و انکشــاف: رسمایــه گــزاری در نهــاد هــای تحقیــق و انکشــاف در 	 
ــا. ــوآوری ه ــد ن ــرای رش ــود ب ــای موج ــگاه ه ــا دانش ــکاری ب هم

زیربنای سخت
آب و آبیــاری: اکــر مناطــق از تهیــه غیــر منظــم آب رنــج میربنــد و بــه اقداماتــی 	 

بــرای بهبــود آن نیــاز اســت.
جــاده هــا بــرای دسرســی بــه بــازار: پانگــزاری بهــر شــهری بــرای رســیدگی بــه 	 

ــرای ادغــام بهــر شهر-روســتا. ارتباطــات و انتقــاالت منطقــوی ب
لوژســتیک: اعــامر گــدام هــا، یخچــال هــا و تأسیســات توزیــع بــرای بــه حــد 	 

اقــل رســانیدن ضایعــات مــواد غذایــی در زنجیــره عرضــه. 
مخابــرات: تقویــه و رشــد تعــداد روز افــزون مشــرکین تلیفــون همــراه بــرای 	 

پخــش معلومــات بــازار8.  
 	

شبکه های تجارتی
ایجــاد کلســر هــای همــکاری: رهــربان محلــی ســکتور خصوصــی و عامــه برای 	 

ــا  ــن ب ــود ارتباطــات دهاقی ــه سیســتم اقتصــادی جهــت بهب اشــراک در تقوی
ــتفاده از روش  ــوض اس ــه ع ــراتیژی ب ــن اس ــوند. ای ــاخته ش ــیج س ــازار بس ب
نیازمنــد بــه منابــع زیــاد بیشــر روی اقدامــات عاجــل بــا منابــع انــدک مترکــز 

مینامیــد.
ــت 	  ــیعی از دس ــف وس ــی: طی ــش عمل ــا گرای ــربی ب ــروه ره ــک گ ــاد ی ایج

انــدرکاران شــامل فروشــندگان، عرضــه کننــدگان خدمــات، مقامــات دولتــی، 
دســت انــدرکاران صنعــت، و دانشــگاه هــا بــرای ایجــاد دیــدگاه و اســراتیژی 
عملــی مشــرک ذیدخــل ســاخته شــوند. رونــد کلســر ســازی بــه ذات خــود 
ــایی  ــای شناس ــا ه ــوده و خ ــه من ــدرکاران را تقوی ــت ان ــن دس ــات بی ارتباط

ــر خواهــد منــود9.   ــره هــای اقتصــادی پ شــده را در صنعــت و زنجی

اگــر بــه زراعــت از دیــدگاه تحلیــل زنجیــره اقتصــادی نگریســته شــود به افغانســتان 
کمــک خواهــد منــود تــا ســکتور هــای جامــع و قــوی بیشــری را انکشــاف دهــد. 
توامننــد ســاخنت زنجیــره هــای اقتصــادی فراگیــر بــا اســتفاده از شــیوه هــای ماننــد 
ــه حیــث پــل هــای عمــده بیــن مناطــق روســتایی و شــهری،  ــر گــذاری ب طــرق اث
بــرای ایجــاد هامهنگــی بهــر شــهر و روســتا رضوری میباشــد. زنجیــره هــای فعــال 
ــه منــوده  ــد ارتباطــات شهری-روســتایی را تقوی عرضــه محصــوالت زراعتــی میتوانن
و فرصــت هــای را بــرای تولیــد کننــدگان کوچــک فراهــم ســاخته و در عیــن زمــان 

ایکــو سیســتم هــای بــا ارزش را محافظــت مناینــد. 10 

انجام تحلیل زنجیره اقتصادی برای کلسر های مشخص که امکانات رشد را بر اساس ارقام و تحقیق کّمی و کیفی نشان دهند.	 

تسهیل کسب مهارت ها و تکنالوژی های جدید از طریق انجمن های دهاقین و تجار.	 

تهیه پان اسراتیژیک انکشاف اقتصادی در بر گیرنده مناطق شهری همراه با پان های فضای شهری.	 

افزایــش رسمایــه گــزاری در زیربنــا هــای اقتصــادی از قبیــل شــبکه هــای ترانســپورت منطقــوی بــرای انتقــاالت، مراکــز لوژســتیک، تأسیســات نگهــداری 	 

و توزیــع، رسد خانــه هــا و یخچــال هــا.

تقویه ثبت تجارت و جمع آوری مالیات در همه سطوح حکومتی برای افزایش عواید جهت بهبود زیربنا ها و خدمات.	 

مسیر های آینده : 


