
منت سخرنانی محرتم محمد جواد پیکار رسپرست وزارت شهرسازی و 
 اراضی برای مراسم توزیع ده هزار سند ملکیت و سمپوزیم بین املللی

 

د افغانستان اسالمي جمهوریت جاللتآمب جمهور رئیس، د جمهوري ریاست مرستیال عزت املآب 
د جمهوري ریاست عايل مقام محرتمو سالکارانو، د ، د کابینې محرتمو اعضاوو استاد رسور دانش،

وليس جرګې او مرشانو جرګې محرتمو اعضاوو، د دولتي ادارو، مدين ټولنې او  خصويص سکټور 
کابل  دمحرتمو استازو، د تخنیکي او متویلوونکو ادارو محرتمو همکارانو، د رسنیو محرتمو استازو، 

 د ښار جوړولو او ځمکو وزارت زحمت کشهو اوسېدونکو، ښار د غیر رسمي او غیر پالين سمیو عزمتن
 کارکوونکو، او په تاالر کې ناستو حارضینو، خویندو او ورونو، اسالم علیکم و رحمت الله و برکاته!

امروز جای بسا خوشی و مرست است که به دوام تحقق تعهدات جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی 
 می و غیرپالنی شهر کابل سند ملکیت توزیع می شود.هزار خانه غیررس ۱۰افغانستان، برای 

النی مصئونیت خانه های غیررسمی و غیرپه از اعتبار خاص برخوردار بوده، متضمن توزیع این سند ک
 .می باشدشهر کابل در 

شهرسازی و اراضی در حال تطبیق است،  برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری که از سوی وزارت
ونیت مصئتعهد جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در راستای  عملی ساخنتدر واقع 

باشنده گان ساحات غیر رسمی و غیر گی به فراهم ساخنت رشایط بهرت زندهو  هموطنان ملکیت
 می باشد. پالنی

هم قانون تنظیم امور زمینداری ایجاد و  ۱۱۲بر مبنای ماده برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری 
بامیان و نیلی در حال های کابل، هرات، مزار رشیف، جالل آباد، قندهار، فراه، اکنون در شهر 
 تطبیق است.



ت به توزیع سند ملکیبت  خانه های غیررسمی و غیرپالنی، به هدف رسوی و ثعمدتاً این برنامه 
ملی می عتبدیل منودن این ساحات به بهرتین ساحات رهایشی و منظور تامین مصئونیت خانه ها 

 گردد.

غیررسمی را  ر خانه رسمی وهزا ۶۰۰در جریان دو سال اخیر بیش از وزارت شهرسازی و اراضی 
 ۷۰هزار خانه در شهر مزار رشیف،  ۷۵هزار خانه در شهر کابل،  ۴۰۰رسوی و ثبت منوده، چنانچه 

هزار  ۱۲هزار خانه در شهر جالل آباد،  ۲۰ هزار خانه در شهر قندهار،  ۴۰ هزار خانه در شهر هرات،
 هزار خانه در شهر نیلی رسوی و ثبت گردیده است. ۸بامیان و هزار خانه در  ۱۲خانه در شهر فراه، 

است.  آغاز کرده، روند توزیع سند ملکیت را غیررسمی و غیر پالنی ضمن ثبت منازلاین وزارت 
سند ملکیت در  ۵۰۰شهر هرات، سند ملکیت در  ۱۲۰۰ یک هزار سند ملکیت در شهر کابل، چنانچه

طی مراسمی  سند ملکیت در شهر نیلی ۵۰۰سند ملکیت در شهر بامیان و  ۵۰۰شهر جالل آباد، 
 توزیع شده است. توسط جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

شهر کابل  پالنیانه غیررسمی و غیر به ده هزار خخوشبختانه امروز به دوام روند توزیع سند ملکیت، 
 سند ملکیت توزیع می شود.

ی که امروز به خانه های غیررسمی و غیرپالنی توزیع می شود، به گونه اشرتاکی بوده اسناد ملکیت
 گردیده است.که در آن عالوه بر نام مرد، نام زن هم درج 

در  شینه یک اقدام بی پی در تامین حقوق نیمی از پیکر جامعه و توامنند ساخنت زنان افغان این امر
با توجه به طرز دید و نگرش اندیشمندانه جاللتآمب رئیس جمهوری افغانستان  تاریخ کشور بوده که

 جامه عمل پوشیده است.

ت ملکیت، ضمن تامین مصئونیبه خانه های غیررسمی و غیر پالنی، همچنین با توزیع سند ملکیت 
یان می رود، ارزش خانه های غیررسمی و غیرپالنی تبعیض میان خانه های رسمی و غیررسمی از م



تا سه برابر افزایش می یابد و هموطنان با اطمینان خاطر می توانند برای امروز و فردای خویش 
 رسمایه گذاری منایند.

کم توجهی حکومت های وقت به ساحات غیررسمی و غیر پالنی سبب شد  طی سال های متامدی
این امر باعث گردید تا ساحات و در نهایت  باشند خدمات اساسی شهری فاقداین ساحات تا 

 به فراموشی سپرده شوند. ،ضمن محرومیت از خدمات اساسی پالنیغیررسمی و غیر

صدر  ساحات غیررسمی و غیر پالنی درنابسامان گی به وضعیت با ایجاد حکومت وحدت ملی، رسیده
توجه خاص جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی و با حکومت قرار گرفت اولویت های کاری 

وب طرح وضعیت مطلیک برنامه های مشخصی برای گذر از وضعیت موجود و رسیدن به  افغانستان
 در حال تطبیق است. که خوشبختانه  هگردید

در  ،وزارت شهرسازی و اراضی ضمن ثبت خانه های غیررسمی و غیر پالنی و توزیع سند ملکیت
مسوده پالیسی بهسازی  ،ادارات همکار و متویل کننده نهادهای سکتور شهری،نگی نزدیک با هامه

، به دوام ر آنموثو تطبیق  یی ساخنتنها ،را ترتیب و برای غنامندی غیر رسمی و غیر پالنی ساحات
لی و با اشرتاک متخصصین داخبرای دو روز  توزیع ده هزار سند ملکیت، سمپوزیم بین املللی را

 اندازی می مناید.راه خارجی 

رهای کشو موفق  رایه نظریات و پیشنهادات، تجربه هایضمن امتخصصین ، در این سمپوزیم
رشیک  سمی و غیرپالنیساحات غیرر  بهسازی وپالیسی این غنی سازی خویش را در قسمت مربوطه 

ازی پالیسی بهس ،مصمم است در نتیجه این سمپوزیم شهرسازی و اراضی خواهند ساخت و وزارت
 فراهم کند.در ساحات مورد نظر تطبیق آنرا  هرا نهایی و زمین

و ادارات همکار، ساحات غیر رسمی  با نهادهای سکتور شهری در همکاری نزدیکما متعهد هستیم 
 و غیر پالنی را از طریق تطبیق پالیسی بهسازی به بهرتین ساحات رهایشی مبدل سازیم.



ات هدایکه با حامیت بی دریغ جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان از جا دارد در اخیر 
اندیشمندانه ایشان ما را در تطبیق موثر برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری  رهنمودی و افکار

 راهنامیی کرده اند، اظهار سپاس و تشکر منایم.

در  امبا گام  ه گام بهکهمچنان از اهالی رشیف کابل و متام شهرهای تحت پوشش این برنامه  
 نیز قدردانی می منایم.، این برنامه همکاری همه جانبه منوده اند بهرتبیق تط

ارت وز رشکای سایر و تخنیکی دفرت یو ان هبیتات های از همکاری جا دارد به همین ترتیب، 
که همواره در تطبیق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری به مثابه اولویت  شهرسازی و اراضی

 حکومت با این وزارت همکاری منوده اند، اظهار سپاس و امتنان منایم.

 

 ې وي افغانستانتل د
 زنده باد افغانستان

 


