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 بِسم هللاِ الرحمِن الرحیم

 نحمدُهُ و نُصِلِه علی رسوِلِه الکریم

 ِن الرجیم، بِسِم هللاِ الرحمِن الرحیم:اباهللِ ِمن شیط وذُ عاف ،اما بعد

اسوتاد عوت  الموآب د جمهوور  ریاسوت مرسوتیا  ، جمهوور ریوی  د افغانستان اسالمي جمهوریت جاللتمآب

د جمهوور  ریاسوت عوالي م وات محترموو سوالکارانو، د ولسوي جر وې او ، د کابینې محترمو اعضاوو دانش،

د موودني لووولنې او  قووومي مشوورانو، د کابووم تووار محترمووو اوسوویدونکو، مشوورانو جر ووې محترمووو اعضوواوو، 

د رسوونیو محترمووو ، د تخنیکووي او مالتوودو ادارو محترمووو نمکووارانوخصوصووي سووکمور محترمووو اسووتا و، 

 و ار   حمووت کشووه کووارکوونکو، او رووه توواور کووې ناسووتو حا وورینو، اسووتا و، د تووار جو ولووو او  مکووو

 ورځ مو ره خیر او نیله ده چې روغ او جو  یاست.اسالت علیکم و رحمت هللا و برکاته، خویندو او ورونو، 

جاللتمآب ریی  صاحب جمهور و نمه عالی جنابان و محترمین را به رنجمین کنفران  ملوی شوهرخ خوو  

حضووور نمووه شووما در ایوون محفووم توواریخی باالخصووو  حضووور جاللتمووآب ریووی  صوواحب امدیوود تفتووه و ا  

جمهووور بووه تمووات مصووروفیت نوواخ و اولویووت نووا کووه دارنوود قوودت رنجووه نمودنوود و وقووت کووافی بووه نماینوودتان 

شهرنشوینان کشووور بالخصووو  شووهر کابووم اختصووا  داده و ا  اوورک دی وور بووراخ سووکتور شووهرخ کشووور 

 د، خیر م دت تفته و با  نم خو  امدید می تویم.افتخار بترگ را اعطا نمودن

به م صد استفاده موثر ا  وقت و احترات به مصروفیت ناخ نمه عالی جنابان، می خوانم روخ چهار نکتوه 

 اختتات بدنم: وده و به سخنان خود در این دتتمرکت نم

 ؛معرفی کنفران  .1

 ؛وو ار  شهرسا خ و ارا ی و سکتور شهرخ خنظر اجمالی بر بعض دست اورد ناخ کلید .2

 .به منظور ایجاد یک دی اه اویم المد  مورد سکتور شهرخ در ن اه اجمالی .3

 

 معرفی پنجمین کنفرانس ملی شهری از لحاظ محتوا و ساختار:

ن ش اساسی را در دایر نمودن این کنفران  مرکت تح  وا  و ار  شوهر سوا خ و ارا وی داشوته کوه تحوت 

ا  قبم مطالعا  و برسی نا در ساحا  مرتبط  کنفران  جاوید صدی ی به منظور تدویر بهتر این نظر استاد

 اقتصادخ صور  ترفته است. -مدیریتی، محیطی،  یربنایی و اجتماعی ا  لحاظشهرخ  ربه امو

 انداک کنفران :

رنجمین کنفران  ملی شهرخ که  مینه بهره بردارخ ا  روتانسیم ناخ موجود در داخم کشور را با استفاده 

ا  آخرین دست آورد ناخ تح ی ا  علمی و تجربی انجات شده توسط مختصصین به ندک دستیابی به یافته 

ه ا  تجربیا  دانشمندان ناخ جدید رژونشی، ایجاد نظم و نمانن ی میان نهاد ناخ علمی و اجرایی، استفاد

و نخبه تان حو ه شهرخ، دست یابی به رانکار نا و ریشنهادا  نوین براخ بیرون رفت ا  و عیت 
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فالکت بار امرو خ و تهدیدا  بال وه شهرخ نا، نهادینه سا خ و به وجود آوردن ح  مسوولیت رذیرخ 

 نماید.  شهروندان را که با حضور ایف ناخ مختلف برتتار می ردد را فرانم

 انداک این کنفران  شامم موارد ذیر می باشد:

  مینه سا خ جهت شناخت شهر به عنوان چرخه توسعه اقتصادخ و ارت اخ  ندتی انسانی؛ .1

ایجاد فرصت تباد  ااالعا  و ارایه دست آورد ناخ نوین تح ی اتی بین مدیران، اندیشمندان،  .2

 خ مربوا به حو ه شهرخ افغانستان؛مح  ان، دانشجویان و دست اندرکاران در  مینه نا

تال  جهت بر قرارخ ارتبااا  بیشتر بین نهاد ناخ علمی و اجرایی در جهت بلند بردن کیفیت  .3

 محصوو  تولیدخ؛

 تشویق شهروندان جهت سهم تیرخ در فرایند تصمیم تیرخ ناخ شهرخ؛ .4

سووون حو ه ایجاد  مینه برتتارخ جلسا  به ندک وحد  فکرخ، بحث و تفتمان با حضور م .5

شهرخ و شهروندان و ارایه تجربیا  عملی مرتبط به مسایم شهرخ نمچنان فرانم آورخ فرصت 

 ارایه رانکار نا و ریشنهادا  نوین در محور ناخ تعیین شده کنفران ؛ و

ایجاد تفانم و تعامم سا نده بین مدیران شهرخ و دانش انی در جهت حم چالش ناخ شهرخ کشور  .6

 اک متوقعه.براخ ریشبرد اند

 

: در رنجمین کنفران  ملی شهرخ برنامه ناخ ذیم در نظر ترفته شده برنامه های کنفرانس ملی شهری

 است:

این بخش شامم مدیریت و برنامه ریتخ شهرخ،  یربناخ شهرخ و  اول: برنامه های علمی کنفرانس:

آب می باشد که در آن تعمیرا ، مسکن، ترانسپور  و اقتصاد شهرخ و محیط  یست و مدیریت منابع 

نخب ان حو ه شهرخ، جامعه اکادمیک، و متخصصین سکتور شهرخ یافته ناخ علمی و تح ی ی شانرا 

 ارایه نموده، چالش ناخ عمده شهرخ به صور  دقیق بررسی تردیده و راه حم ناخ علمی ارایه می ردد.

ران  ملی شهرخ این خواند بود یکی ا  ویژه تی ناخ رنجمین کنف دوم: برنامه های اختصاصی کنفرانس:

که در آن فرصت ارایه داشته ناخ مادخ و معنوخ ادارا  سکتور شهرخ و  مینه تباد  افکار و نظریا  

شهروندان  مردت با نر نهاد سکتورخ مهیا می ردد. ادارا  سکتورخ می توانند دست آورد نا، کارکرد نا، 

استفاده ا  این فرصت در قالبت رر نتیشن، ویدیو نا، موف یت ناخ بترگ و رالن ناخ آینده خویش را با 

بنر نا و غیره به نمایش تذاشته و مت ابالً ا  نظرا  و ریشنهادا  مع و  شهروندان در امر تطبیق بهتر 

برنامه ناخ شهرخ استفاده نمایند. راه اندا خ نمچو برنامه نا می توانند مشوق سهم تیرخ فعا  شهروندان 

 دیریت برنامه ناخ اجرایی تردد. ریرامون فرایند م

در این برنامه که با حضور نماینده تان سوم: برنامه مشورتی جامعه اکادمیک، سکتور شهری و مردم: 

نفر ا   12۰۰جامعه اکادمیک و مسوولین سکتور شهرخ و نهاد ناخ سکتورخ حکومت و با اشتراک 

اخ مختلف شهرخ به بررسی ترفته می شهروندان کابم و وویا  دایر می ردد، مو وعا  و جالش ن
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شود. مسوولین نهاد ناخ سکتورخ در مشور  با مردت تصامیم عملی را جهت رفع چالش ناخ شهرخ 

 اتخاذ می نمایند. 

یکی دی ر ا  بخش ناخ رنجمین کنفران  ملی شهرخ ارح نمایش اه می باشد. این  چهارم: نمایشگاه:

 نمایش اه داراخ سه بخش خواند بود.

 بخش او  نمایش و ت ویت صنایع تولیدا  داخلی؛در  .1

) دنکده افغانستان: جاذبه ناخ در بخش دوت نمایش داشته نا و روتانسیم ناخ فرنن ی کشور .2

 ؛ و توریستی، روتانسیم ناخ سرمایه تذارخ، فرننگ و ننر و دست اورد نا و فعالیت نا(

 در بخش سوت ت ویت فرننگ شهر نشینی می باشد.  .3

 کنفران  نمانا:شعار این 

 ښار د پرمختیا او بشپړتیا مرکز

 

 نتایج متوقعه:

 ارایه راه حم ناخ کاربردخ و عملی جهت کانش چالش ناخ شهرخ؛ .1

 استحکات بخشیدن رم ارتباای میان حکومت و مردت؛ .2

ت ویت ح  مسوولیت رذیرخ شهروندان در امر نظار  و مدیریت روند تطبیق برنامه ناخ  .3

 شهرخ؛

 ناخ جامع جهت توسعه اقتصادخ شهر نا؛ سنجیدن رانکار .4

تستر  تح ی ا  کاربردخ ریرامون توسعه نظات مند برنامه ناخ شهرخ و  مینه سا خ جهت  .5

 نهادینه سا خ فرننگ سالم شهر نشینی؛

 ترسیم خط مشی وا ح ا  تعهدا  نهاد ناخ سکتورخ الی ششمین کنفران  ملی شهرخ؛ .6

 نا؛ مینه سا خ جهت انکشاک رایدار شهر  .7

 دریافت رانکار ناخ مشارکتی در روند برنامه ناخ شهرخ؛ .8

 بلند بردن کارایی نهاد ناخ سکتورخ با در نظر داشت دریافت رانکار ناخ عملی؛ و .9

  مینه سا خ جهت نهادینه سا خ تح ی ا  جامع شهرخ و رشد فکرخ جامع مح  ین. .1۰
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 :اراضی و سکتور شهری نظر اجمالی بر بعض دست اورد های کلیدی وزارت شهرسازی و

بدون شک موجودیت شورا ناخ عالی انکشافی مانند شوراخ توسعه شهرخ و شوراخ عالی ارا ی، آب و 

محوویط  یسووت یووک تحوورک جدیوود را اخیووراً در سووکتور شووهرخ، امووور  مینوودارخ و سووکتور آب ایجوواد نموووده 

حوواظ تخصصووی، رالیسووی، اسووت، نظوور بووه نوور وقووت دی وور اموورو  برنامووه نوواخ موورتبط بووه امووور شووهرخ ا  ل

مدیریتی و نمانن ی به صور  مفصم بحوث می وردد و تواثیرا  مسوت یم روخ اجوراا  حکوموت در  مینوه 

داشته که به اساس مطالعا  مختلوف و بوا اعتبوار دیودتاه موردت نسوبت بوه سوکتور شوهرخ و اموور  مینودارخ 

 تغیر نموده است.

شهر سا خ و مسکن اسبق نیت ا  جملوه دسوت اورد  مو وع دوت روند ادغات اداره ارا ی اسبق با و را 

نوواخ ملموووس بوووده کووه ریشوورفت نوواخ خوووبی اخیوورا داریووم و امیوود اسووت در یکووی ا  جلسووا  شوووراخ توسووعه 

شهرخ اینده نتدیک رالن ادغات را که باید ابعاد رالیسی ان بحث تردیوده و بعود ا  نودایت جاللتموآب شوما در 

خووانیم نموود. امیود اسوت کوه بوا تاییود جنواب عوالی ا  بعوض ریشونهادا  قسمت نهایی سا خ ایون رونود اقودات 

ون سواختن دیودتاه شوهرخ کشوور در و ار  شهرخ سا خ و ارا ی  مینوه را بوراخ اولوین بوار بخواار مود

چوب ن شووه راه شووهر سووا خ مسوواعد سووا د، نمانطوریکووه جنوواب عووالی سووایر سووکتور نووا را نوودایت رچووا

یوود امیوود اسووت  و ار  شووهرخ سووا خ و ه ادوین دی وواه نوواخ شووان نمووودرننمووودخ سووخاوتمندانه در قسوومت توو

ارا ووی را نیووت ممووم نمیشووه در  مینووه نوودایت و رننمووایی نموووده نمووه اعضوواخ سووکتور شووهرخ را افتخووار 

 ببخشید. 

در بخوش نواخ اموو شوهر سوا خ و سواختمانی برناموه نواخ و ار  بصوور  نورموا  تحووت مو ووع سووت، 

سوی نموه ایون برناموه نوا را اغوا  نموودیم و امیود اسوت در اینوده نتدیوک یاداشوت تطبیق می باشد و اخیوراً بر

 خویش را جهت ندایت مجدد به جناب عالی ریشنهاد می نمایم.

در بخش مسکن، براخ رروژه ناخ کشور نواخ چوین، ننود و قطور روالن نواخ عموم جدیود بوه منظوور تسوریع 

ور شاند اغا  عملی این رروژه ناخ خووانیم بوود، بودون روند ساخته شده است و انشاهلل در اینده نه چندان د

شک در بخش مسکن و ار  مانند سایر بخش ناخ تخنیکی و ار  مبایست یک سلسله مفهوت سا خ مجدد 

را روخ دست خوانیم ترفت تا ا  این ناحیه براخ ت ا اخ بترگ مسکن به شمو  مسکن براخ عو  کننود 

و سوا نده  جوواب بوه موقوعنواخ دفواعی و امنیتوی کشوور یوک  نیورو تان، بیجا شدتان داخلی و ورثه شوهداخ

 داشته باشیم.

و   یوردمیبحث صوور  بعدا شور و شاروالی کابم مو وع چهارت، روخ دست اورد ناخ شاروالی ناخ ک

شور و جناب یالنوی صواحب خ کجا دارد در قسمت ابرسانی ب ویم که شرکت ابرسانی و کانالیتاسیون شهر

تمات شهر ناخ کشور کوه توا حوا  ا  نعموت آب صوحی آشوامیدنی  14۰۰رالن دارند تا سا  و نمکاران شان 

شهر مصروک تطبیق برناموه نواخ  9محروت مانده اند را تحت خدما  خود قرار دند. این شرکت عمال در 

شوهر دی ور روروژه  1۰خویش می باشد و قرار اسوت در سوه شوهر دی ور در اینوده نتدیوک آغوا  نمایود و در 

 شان در ای مراحم تدارکاتی می باشد.ناخ 
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در مورد دو تصدخ یعنی افغانی و خانه سا خ، قرار است ارح جداتانه را به شوراخ عالی توسعه شهرخ 

ریشوکش نمووایم و بوه اسوواس معلومووا  کوه الووی دیورو  در مووورد تصوودخ خانوه سووا خ و فابریکوه روویش سوواخت 

کوارتر در دو  18۰عا  ریش سواخت نموین اکنوون داشتیم: جاللتمآب ریی  صاحب جمهور، در فابریکه قط

متر مربوع بوا منتواژ آن در دو  1۰۰۰شفت یعنی شب و رو  مصروک کار نستند که تولید یکشبانه رو  ان 

کوار آغوا   سواحه کشوور 74. قابوم یواد آورخ اسوت کوه در می تواننودرو  یک مکتب را تولید و بسته کارخ 

باشود کوه در اثور سوردخ نووا در بعوض ن واا کوار متوقوف ولوی کوار تردیده است و اکمراً ساحا  نا امن موی 

فابریکه جریان دارد ولی در ساحا  ترت سویر ابعواً کوار جریوان دارد و ب یوه مکاتوب تحوت رونود تودارکاتی 

مکتووب را در جریووان سووا  تکمیووم مووی نمووایم.  1۰۰اسووت انشوواهللا در صووورتیکه مشووکم نووا امنووی نباشوود تعهوود 

 .ایت م ات عالی کار عملی را در شفاخانه کنر و غتنی نیت آغا  نموده استتصدخ خانه سا خ ابق ند

مو وع رنجم، در بخش ارا ی نمی خوانم که ا  نمه دست آورد ناخ صحبت نمایم ولی بصوور  بسویار 

 چند نکته را ذکر می نمایم: فشرده

 ( نتار منوت  498در نشت شهر کشور تا کنون بیشتر ا  ) برنامه ثبت ساحا  غیر رسمی شهرخ

غیر رسمی شهرخ در شهرناخ کابوم، نورا ، کنودنار، بلون، نن رنوار، فوراه، رسمی و  در ساحا 

میلیوون منوت  الوی اخیوور  1قورار اسوت ایون رقوم بوه  بامیوان و دایکنودخ ثبوت و سوروخ تردیوده اسوت.

هرخ باشود بوراخ انهوا سوند ملکیوت تو یوع برسد که اتر نصف ان در ساحا  غیور رسومی شو 2۰2۰

ا  جملوه بوا تاثیرتوذارترین  میلیوون افغوان موی باشود کوه 2.5می ردد و مسوتفدین مسوت یم ایون برناموه 

خانوه در شوهر  1۰۰۰امورو  قورار اسوت بوراخ —د باشودبرنامه انکشافی در تارین کشوور موی توانو

ا  اورک جاللتموآب ریوی  صواحب  کابم سند ملکیت تو یع تردد و بصور  نمونه یک تعوداد انهوا

جمهور تو یع می ردد و متبواقی ا  اورک و ار  شوهر سوا خ و ارا وی و والوی صواحب کابوم و 

 ؛شاروالی کابم در روننتون رلی تخنیک فردا تو یع می تردد

 براخ این برناموه تعوین کورده  بانک  مین دولتی فوق العاده خوب ریش می رود: شاخص جناب شما

جریووب  مووین دولتووی بووه سووا  جووارخ بووود کووه خوشووبختانه در نتیجووه سووعی و تووال  میلیووون  2 بودیوود

جریووب  مووین را سووروخ و ن شووه بووردارخ نمووایم و میلیووون  5/2 کارمنوودان ایوون برنامووه مووا توانسووتیم

خوبشبختانه دونر این برنامه که کشور دنمارک است عالقوه ترفوت توا سوا  دوت ایون برناموه را نیوت 

مرحله دوت توجه ما نه تنها به سروخ بیشوتر اسوت بلکوه در قسومت رنجموارک تمویم مالی نماید، در 

 شانی در بعض  مین نا جهت حفظ انها و ایجاد یک سیستم ا  اخ ای  نیت می باشیم؛

 ملموسی داشوتیم  اورددر قسمت جلوتیر ا  غصب  مین و استرداد  مین  و ملکیت ناخ دولتی دست

البته به نمکارخ و ار  محترت داخله و والی صاحبان بالخصو  والوی صواحب کابوم کوه نمکوار 

 شان قابم قدر می باشد؛ و

   مرحله می ذرت چون وقت کافی  رور  است. این سایر برنامه ناخ بخش ارا ی در جتییا ا 

ینووه یوواد اور شوووت ایوون اداره در سووا  مو وووع ششووم، جووا دارد ا  اجووراا  اداره محتوورت  ون رایتخووت در  م

رووروژه انکشووافی را تحووت تطبیووق داشووته کووه در یووک  4۰برنامووه انکشووافی خووویش بووه تعووداد  5اووی  1397

 نماننگ نتدیک با و ار  شهرخ سا خ و ارا ی قرار دارد.
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 در مورد سکتور شهری به منظور ایجاد یک دیگاه مدون. نگاه اجمالی

 جاللتمآب ریی  صاحب جمهور:

تشخیص محدودیت نا فرا راه ایجاد یک دی اه مدون شهر سا خ در ح ی ت نصف دی واه را تشوکیم میدنود، 

فکر می کنم  نظر به نر  مان دی ر امرو   مینه ایجاد یک دی اه مدون به سکتور شهرخ کشور با استفاده 

بوین اعضواخ سوکتور ا  رلتفارت شوراخ ناخ انکشافی و ندایت رننمودخ جناب عالی و موجودیت نتدیکی 

سوکتور شوهرخ در  شهرخ نمه فرصوت نواخ اسوت جهوت نیوم بوه ایون نودک. بوا وجودیکوه موا نموه اعضواخ

بووا خ نسووتیم ولووی ننووو نم در مووورد موودون سوواختن قواعوود بووا  تحووت یووک سووندخ رانبووردخ  جریووان اجوورا 

 کمبودخ احساس می کنیم.

 سا خ یاد کنم:ا  محدودیت ناخ سکتور شهر  بصور  نمونه مما  یکمی خوانم  

  است و دقیق ا  لحاظ سواختارخ نیوت و ار   2۰دیدتاه حاکم در سکتور شهر سا خ متعلق به قرن

را اتوور مووی  21تشووکیم ا  را بووه اسوواس نمووان دی وواه ترتیووب نموووده اسووت، تمووات رالیسووی نوواخ قوورن 

نواخ انکشوافی  و نوا توذیر برناموه تنجودخوانیم در این سکتور عملی بکنیم ر  در این ساختار نمی 

که ن رانی در قسمت رایدارخ این برنامه نا وجود دارد. ممالً مفکوره انکشواک  افتایش یابدو ار  

ماستر رالن متعلق به سیر راتریک تدس اسکاتلندخ می باشد که در جریان سیر تکامم تیورخ نواخ 

موی تیورد. شویوه انکشاک شهرخ مورد ن د قورار ترفتوه و دی ور موورد اسوتفاده در کشوور نوا قورار ن

اوورح اجتموواعی 196۰، اوورح جووامع195۰ اوورح کلووی، 19۰۰ برنامووه ریووتخ شووهرخ در سووالهاخ

وخره در بواو  اورح اجرایوی و رونودخ 199۰، ارح رانبوردخ198۰، ارح توسعه197۰،محور

 معرفی تردیده است؛ستراتیژخ انکشاک شهرخ   2۰۰1سا  

 ضاخ و انکشاک رالن فضواخ کشوور کوه نور رشنهاد می نمایم تا در قسمت انکشاک ستراتیژخ ملی ف

دو می تواند در ح ی ت رالیسی ملی شهرخ را شکم دند اغا  نمایم که خوشبختانه کشوور کوریوا در 

 مینه نمکارخ می کنند در قدت دوت برنامه ریتخ شهرخ را ا  رالن جامع مملکتوی، بعود منط ووخ، 

مود  کوریاخ جنوبی رفی نمایم که وویتی، شهرخ و مفهومی یعنی انکشاک رنبردخ شهرخ را مع

 .می باشد

  جا دارد مملکیه در برناموه ریوت ال وو بوردارخ موی کنویم در قسومت انکشواک کوود نوا، اسوتندرد نوا و

معیارنوواخ اساسووی سوواختمانی و نووم چنووان میکووانیتت نوواخ نظووار  و ار یووابی سوواختمانی نیووت ال ووو 

 ترفته است.بردارخ نمایم که تا ننو  سه کشور مورد مطالعه قرار 

  ا  ارک دی ر استفاده مع و  ا   مین و ملکیت ناخ دولتی به منظور تضمین رشود اقتصوادخ نیوت

ک سلسله ال و بردارخ تردیده است که در اینده نتدیک اورح نواخ جدیود در  مینوه ارایوه خوانود ی

 شد.
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  نمیشوه بوه ک این سکتور بوه یوک ن شوه راه  ورور  دارد کوه در  مینوه مموم انداجهت نیم به این

  ندایا  رننمودخ جاللتمآب ریی  صاحب جمهور  رور  داریم.

تمات نمکارن حکومتی، اعضاخ سکتور شهرخ، دونر نا و نمکاران تخنیکی  ا در این مرحله می خوانیم 

روننتون رلی تخنیک و مرکت تح ی ا  و ار  تحت نظر جناب صدی ی صاحب بین المللی، صنعت کاران، 

 عمق د  تشکر و سپاس ذارخ نمایم. ا ند که  حمت  یاد کشید

ونوالو څخوه چوې روه دانوش او لولوو  و استاد ره راخ کې، یو  م بیا د جاللتمآب جمهور ریی ، جناب محترت 

 مننه او تشکر  وکدت. ئکې   ون کد دې غون ه

 افغانستان  وې افغانستان، تم د  وې ژوندخ د

 

 


