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 وزارت شهرسازی و اراضیاریخچه ت
 

منظور رشالالد شالالاخی های مرتبط و دسالالت یابی به یک  اصالاللس سالالاختار های قانونی و تشالالکیلتی ادارات دولتی به
وضالالعیت مطلو  از جمله اقدامات اسالالاسالالی غر  اصالاللس نظام اداری تلقی می گردد که زمینه موفقیت را در جهت 
ارائه خدمات بهرت برای اتبا ع یک مملکت فراهم می مناید. با توجه به چنین سیاست گذاری ها وزارت  شهرسازی و 

افغانسالتان در چارچو  یک واحد اداری با ماموریت یکسالان ت ت نام وزارت شالهر سالازی و  مسالکن و اداره اراضالی
 .مقام عالی ریاست ج.ا.ا منظور گردیده است۱۳۹۷/ ۱۰/۹مورخ  ۱۰۷اراضی به اساس فرمان شامره  

 اسبق تاریخچه وزارت شهر سازی و مسکن

ه وقت ت ت نام مدیریت عمومی شهرسازی در چوکات وزارت فواید عام ۱۳۴۰وزارت شهر سازی و مسکن در سال 
به ریاست عمومی شهرسازی و خانه سازی ارتقأ یافت. متعاقباٌ در چوکات  ۱۳۴۴اساس گذاشته شد و سپس در سال 

وزارت فواید عامه ب یث یک تصالالدی انتعاعی ت ت نام  شالالتپا اد  الالارع او تعمیراو پرووو جونولو انسالالتیتیوت  به 
به انسالالتیتیوت مرک ی پام اپرووس سالالازی  تغییر نام یافت. متعاقبا  در سالالال  ۱۳۶۳ر سالالال فعالیت ادامه داد و بعد د

به وزارت  ۱۳۹۰به وزارت انکشاف شهری، در سال  ۱۳۸۵به وزارت شهرسازی و مسکن ارتقأ منوده، در سال  ۱۳۷۱
 .به وزارت شهرسازی و مسکن تغییر نام یافت ۱۳۹۶امور شهر سازی و در سال 

 اراضی افغانستاناسبق ه تاریخچه ادار 

خورشالالیدی روی تنظیم و اداره زمین، من یث وسالالیله جمع آوری مالیات مترک   ۱۲۸۰دولت افغانسالالتان از آغاز سالالال 
داشالالته و در گذشالالته، وزارت های امور داخله و مالیه، مسالالولیت اننام این امور را عهده دار بودند که بعد در سالالال 

سال  خورشیدی به وزارت زراعت منتقل ۱۳۵۷ ست های املک و کدسرت در چوکات  ۱۳۴۳شد. در  خورشیدی ریا
خورشالالیدی بنابر  ۱۳۵۳وزارت مالیه ایناد و منتج به تهیه اولین دفرت دقیق زمین گردید. ریاسالالت کدسالالرت در سالالال 

، دتصمیم سیاسی از وزارت مالیه من ا و به اداره عمومی جیودی ی و کارتوگرافی مدغم گردید، که این امر باعث ش
 .تا اداره املک دسرتسی مستقیم به نقشه های کدسرتی نداشته باشد
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خورشالیدی به اسالاس سالیاسالت اقتصالادی حکومت وقت به وزارت زراعت منتقل شالد و  ۱۳۵۷اداره املک در سالال 
متعاقبا  اصالاللحات ارضالالی، با اسالالاس پالیسالالی دولت حاکم، روی توزیع زمین مازاد مالکین ب را به فقرا  و مردم بی 

خورشالالیدی به  ۱۳۷۱پناه مترک  یافت، امر غیر معمولی که به ناکامی اننامید. کار اصالاللحات ارضالالی در سالالال رس
سال  شد و اداره املک بیشرت کارمندان و حتی حامیت قوی نظام حاکم را از دست داد. سپس در  سکتگی مواجه 

از زمین و اف ایش عواید دولت به منظور در چوکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به هدف بهبود اسالالالتعاده  ۱۳۸۹
خورشیدی به اداره  ۱۳۹۰اجاره دهی مستقیم زمین های دولتی به سکتور خصوصی به کار ادامه داد و بعد در سال 

 .اراضی افغانستان تغییر نام یافت

من ا و از چوکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  ۶/۳/۱۳۹۲مورخ  ۱۱اداره اراضالالالی به اسالالالاس مصالالالوبه شالالالامره 
ستقل بودجوی عر  وجود منود.  متعاقبا   سال  من یث نهاد م شمندانه جللتآم  رئیس  ۱۳۹۵در  سب طرس اندی ح

جمهور کشالالور، ریاسالالت کدسالالرت و سالالپس اداری جیودی ی و کارتوگرافی به منظور هامهنگی بهرت فعالیت ها و عرضالال  
 .انستان مدغم گردیدخدمات یکسان با تشکیل و خدمات آن  به اداری مستقل اراضی افغ

با توجه به تاریخچه و تغییرات، ت والت و انکشاف هر دو نهاد فوق الذکر از دید ساختاری و مسولیت های تسنیل 
شده قانونی، ادغام وزارت شهرسازی و مسکن با اداری اراضی افغانستان زیر نام وزارت شهرسازی و اراضی بهرتین 

در حقیقت؛ به روز سالالاخس سالالاختار های مربوطه شالالهرسالالازی و اراضالالی و اقدام حکومت تلقی میگردد. این ادغام 
 .استعاده از تنار  متعدد منطقوی و بین املللی در زمینه است

شهرسازی و تنظیم امور زمینداری  سولیت های هر دو نهاد که در قوانین  زیرا از ل اظ تخنیکی اکرثیت وظایف و م

شده، بدون کار هامهنگ امکان اجرائی  سنیل  شرت وقت رصف هامهنگی و همکاری می ت شاید هم بی شت و  ندا
شالالد. با تکمیل طرس ادغام، چالش ها از ل اظ سالالاختار بنیادی حل گردیده و وزارت شالالهرسالالازی و اراضالالی جدید در 
چوکات پالیسالالی های حکومت و قوانین، به تطبیق مسالالولیت ها و وظایف تسالالنیل شالالده قانونی می تواند به اهداف 

 ایل آید.سرتاتیژیک خود ن
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وزارت شهرسازی چهارچوب چالشها و موانع موجود فرا راه تامین ارتباطات و اطالع رسانی در 
 و اراضی
 

با داشس ریاست  وزارت شهرسازی و اراضی: ع رسانی در داخل وزارت شهرسازی و اراضی: ارتباطات و اطال ۱
والیت فعالیت می  ۳۴ولسوالی  ۳۶۴اکنون در های والیتی و آمریت ها در سطح مرک ، والیات و ولسوالی ها، هم 

ابه یک ثولسوالی ها هنوز هم به م -الیات والیتی و و  -مناید. اما ارتباطات و اطل ع رسانی میان ریاست های مرک ی 
رث میان ریاست های مرک ی و والیتی در اک  ع رسانیل مشکل جدی همچنان با پرجاست. شیوه کنونی ارتباطات و اط

تعاده از مراسلت رسمی امکتو ، پیشنهاد، استعلم و...  بوده که این امر از یکطرف بسیار زمانگیر حاالت با اس
بوده، اجرای فعالیت ها و عرضه خدمات به هموطنان را به کندی مواجه ساخته و از جانب دیگر، باعث بی خربی هر 

عالی ریاست جمهوری و مقام اداری اراضی  دو جانب از کارکرد ها، فعالیت ها و ت قق به موقع هدایات مشخی مقام
 افغانستان نی  می شود.

شهری  وربا نهاد های سکت وزارت شهرسازی و اراضیبا آنکه : : ارتباطات و اطالع رسانی با مراجع ذیربط بیرونی۲
دیده است. ر حکومت، ارتباط مستقیم کاری دارد اما این ارتباطات به گونه که الزم است ایناد و نهادینه نگ و دهاتی

ه، سکتور خصوصی، رسانه ها و مردم طوری که در حال حارض، اکرثیت ارگان های حکومتی، نهاد های متویل کنند
 آگاهی کامل ندارند. وزارتنیاز است از متامی کارکرد ها و دست آورد های این 

طح باعث می شود تا سط تامین و تقویت سطح ارتباطات میان نهاد های سکتور شهری و دهاتی و ارگان های ذیرب

 ایش افدر عرصه تنظیم امور زمینداری وزارت شهرسازی و اراضی  فعالیت، دست آورد ها و پلن های آگاهی در مورد
حکومت فراهم گردیده و می تواند راه را برای پروگرام های های خو  هامهنگی و ت قق پالیسی ها و  یابد؛ زمینه

 سی و مردمی در عرصه های مختلف هموار مناید. جلب حامیت الزم مالی، تخنیکی، سیا

د تامین رون: : حاکمیت سیستم عنعنوی و کهن در عرصه ارتباطات و غیر منظم بودن جریان اطالع رسانی۳
 به شیوه کتبی بوده و همچنان حاکمیت سیستم عنعنویوزارت شهرسازی و اراضی  تباطات و اطل ع رسانی اکرثاً درار 

ات و اطل ع رسانی چالش ب رگی فرا راه تامین و نهادینه ساخس ارتباطات پایدار و عرصی و و کهن در بخش ارتباط
ان به متایل نه چند وزارتز هم اکرثیت از کارکنان این اطل ع رسانی به موقع تلقی می شود. از سوی دیگر، هنو 
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هادینه اطل ع رسانی به موقع و ن یادگیری شیوه های نوین تامین ارتباطات و اطل ع رسانی داشته که این امر جریان
ر نشان ابررسی های اخیرا به شدت متاثر ساخته است.  وزارت شهرسازی و اراضیی و بیرونی ساخس ارتباطات داخل

وسط حد ا این وزارتمیدهد که ارسال معلومات از والیات به مرک  با استعاده از شیوه های کهن و عنعنوی رایج در 
 د. .یک ماه را در بر می گیر 

کار آمدن تکنالووی معارص در عرصه تامین ارتباطات و اطل ع رسانی به خصوص انرتنت؛ مرز های زمانگیر  روی
ارتباطات و اطل ع رسانی را از بین برده و در منمو ع جهان را به یک دهکدی کوچک مبدل ساخته است. اما حاکمیت 

در امور یومیه، باعث ضیایع وقت مراجعین شده و  سیستم عنعنوی و کهن و عدم کاربرد تکنالووی معارص امروزی
شرت در مرک  و والیات از بی وزارتبررسی ها نشان می دهد که در اکرث موارد، روسای و پرسونل کلیدی والیتی این 

 مسایل بی خرب بوده و مشکلت که در عرصه های کاری وقتاً فوقتاً بروز می کند همچنان الین ل باقی مباند.

ستل م م وزارت شهرسازی و اراضیارچو  هادینه ساخس ارتباطات و ترسیع روند اطل ع رسانی به موقع در چتامین و نه
ریاست تکنالووی معلوماتی تا حال نتوانسته متامی ریاست های مرک ی و می باشد. سیستم های معارص و موثر 

 ج مناید.  یان کارمندان مرک ی و والیتی ترویوالیتی را با انرتنت وصل سازد و فرهنگ استعاده از تکنالووی نوین را م

بدو تاسیس وزارت شهرسازی و مسکن اسبق و وزارت شهرسازی  از :ی همگانی: ارتباطات و هامهنگی با رسانه ها۴
انه با رس ارچو  حکومت جمهوری اسلمی افغانستان، ارتباطات و هامهنگیهمن یث نهاد مستقل در چ و اراضی

رار را در خل معلوماتی ق ی همگانینا  می کرد تامین نگردیده است که این امر رسانه هاای طوریکه های همگانی
 بی خرب مانده اند.  الیت های انکشافی و ملی این وزارتداده و از اکرثیت فع

رسانه های همگانی را من یث رشکای کلیدی در بازتا  فعالیت ها و دست آورد ها دانسته  وزارت شهرسازی و اراضی
تعهد به رشیک ساخس معلومات خربی به رسانه های همگانی و لبیک گعس به درخواست رسانه ها غر  اننام و م

 مصاحبه ها و اشرتاک در برنامه های رادیویی و تلوی یونی می باشد.

یه ، ات ادتاندر افغانس دمنارکسعارت بانک جهانی، یو ان هبیتات،  :و هامهنگی با متویل کننده گان ات: ارتباط۵
ته افمی باشند. ی شافی کنونی وزارت شهرسازی و اراضیهای انکگان برنامه ، یو اس ای آی دی از متویل کنندهاروپا

شهری، مسکن و در بعضی موارد حین تطبیق فعالیت های مرتبط به امور گان ها نشان میدهد که متویل کننده
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داشته و از سوی دیگر آنها در اکرث موارد از  و اراضیوزارت شهرسازی زمینداری افغانستان هامهنگی نه چندانی با 
 بی خرب اند.  وزارتنتایج کاری این کارکرد ها و 

چنانچه از طریق ریاست های مرک ی و  گان از منرا های مختلفتباطات و هامهنگی با متویل کنندهار ، همچنان
ه صورت میگیرد کدر سطح ولسوالی ها  یوزارت شهرسازی و اراضآمریت ها و مدیریت های  از طریقوالیتی و حتا 
بوجود آورده است. از جانب دیگر، فعالیت  موثق نو ع ابهام را در روند تامین ارتباطات و ارائه معلومات این امر یک
شتو پافغانستان و بازتا  دست آورد های این اداره معموالً به دو لسان دری و وزارت شهرسازی و اراضی های نرشاتی 

 به لسان های م لی ترتیب، نرش و، گ ارش ها و دست آورد های وزارت شهرسازی و اراضی رت فعالیت هابوده و بیش
 به مراجع ذیربط ارسال میگردد. 

رای افغانستان به منظور ایناد بسرت قوی حقوقی ب وزارت شهرسازی و اراضی :: ارتباطات و هامهنگی با قوه مقننه۶
با و  را تعدیل منودهقانون استملک ین اواخر قانون تنظیم امور زمینداری و تنظیم امور زمینداری در کشور، در ا

ی سرتاتیژی ها و طرزالعمل های کاری گام موثر و عمل، مقرره ها، ، نقشه راه پنناه ساله، پالیسی ملی زمین تصویب
داری ر ایناد نظام زمینمصمم است به منظو است. این اداره  ام پاسخگوی زمینداری برداشتهرا در روی کار آوردن نظ

دوین و حسب تقوانین جدیدی دیگری را  ،ت ت برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان ،عرصی و پایداری
 از قوانین مرعی االجرا را تعدیل مناید. نی

 داشته سیزمینه نقش اسا ینا قوه مقننه به حیث یکی از ارکان مهم دولت جمهوری اسلمی افغانستان دربنابرین، 
ا از این ت بخشیدهتقویت را با قوه مقننه  و همکاری سطح هامهنگی وزارت شهرسازی و اراضیتا و اینا  می مناید 

طریق روند تصویب قوانین الزم سهل گردیده و از جانب دیگر با ارائه گ ارش ها از پیرشفت کار و چگونگی تطبیق 
   قرار گیرند.  در جریان منلسین شورای ملیقوانین امور زمینداری 

س و ترتیب طر ابه یگانه مرجع افغانستان به مث وزارت شهرسازی و اراضی :قوه اجرائیهبا هامهنگی ارتباطات و : ۷
نقشه برداری و تنظیم امور زمینداری در کشور است. با توجه  ،، اعامر مسکنپالیسی های مرتبط به امور شهرسازی

کاری مستقیم با نهاد های سکتور شهری و دهاتی داشته و همواره تلش رابطه  به نقش و مسوولیت ها، این وزارت
 ورزیده تا زمینه تطبیق پرووه های اقتصادی و انکشافی نهاد های سکتور شهری و دهاتی را در کشور فراهم سازد. 
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در  و ده داشتهرا به عه ولیت داراالنشای شورای عالی توسعه شهریدر حال حارض مسو وزارت شهرسازی و اراضی 
 تعدیل پالیسی ملی زمین فرصت های بهرتبا کسب عضویت کابینه و شش شورای عالی دیگر و همچنان  ضمن

 را میان نهاد های سکتور شهری و دهاتی به میان آورده است. هامهنگی 

ام های ر ارتباطات و هامهنگی و به روز نگهداشس نهاد های فوق می تواند زمینه ت قق بهرت پروگ بهرت چه تقویت هر
های ب را ملی و عام املنععه حکومت را در  پرووهو در منمو ع تطبیق  وزارت شهرسازی و اراضیملی و سرتاتیژیک 
 کشور مساعد سازد. 

سکتور خصوصی از اولویت های حکومت جمهوری اسلمی  رشد: ارتباطات و هامهنگی با سکتور خصوصی: ۸
اما با  ،در این راستا تلش منوده استحکومت و متویل کننده بوده  افغانستان و یکی از موارد مورد عطف نهاد های

به زمین های دولتی شاکی بوده و اعرتاضات خویرشا از این ناحیه آن هم سکتور خصوصی از ناحیه عدم دسرتسی آنها 
 در منالس داخلی و بیرونی مطرس کرده اند. 

جذ  رسمایه گذاری های داخلی و خارجی،  ت هایفرصزمینه سازی برای رشد سکتور خصوصی در کشور می تواند 
در جریان چهار سال اخیر با  وزارت شهرسازی و اراضیو اشتغال زایی را در کشور فراهم سازد. ازدیاد عواید ملی 

 .ه ار جریب زمین به مقاصد تناری سکتور خصوصی در زمینه گام های استوار برداشته است ۱۶۴اجاره دهی 

فرصت  ه اینادبپروگرام های ملی و سرتاتیژیک خویش یکبار دیگر مصمم از طریق تطبیق  ضیوزارت شهرسازی و ارا
  می باشد.های خو  برای رشد سکتور خصوصی در کشور 

هنری خورشیدی، به  ۱۳۹۲از سال  که وزارت شهرسازی و اراضی از آننائی: : انتشار معلومات و آگاهی عامه۹
اصلحات نهادی، حقوقی و پالیسی، تصعیه، توزیع و انتقال زمین به دست آورد های چشمگیری در عرصه های 

مقاصد تطبیق پالیسی ها و پلنگذاری های اقتصادی و انکشافی حکومت و پرووه های ب را ملی و عام املنععه، 
اجاره دهی زمین به مقاصد تناری سکتور خصوصی، اسرتداد زمین های غصب شده دولتی، و در نهایت طرس ری ی 

نامه های انکشافی و ملی به منظور عرصی سازی نظام زمینداری افغانستان، نایل آمده است؛ اما این دست آورد بر 
ها ناگعته مانده و آن چنانی که اینا  می کرد، بازتا  نیافته است که این امر، حکومت، مردم و رسانه های جمعی 
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 در خصوص کارکرد های نقیضبه بازتا  گ ارش های ضد و را در خلی معلومات قرار داده و در اکرث موارد رسانه ها 
 پرداخته است. وزارت شهرسازی و اراضی

هرسازی و وزارت ش :افغانستان اطات و پالیسی نرشاتی وزارت شهرسازی و اراضیسرتاتیژی ارتبنبود : ۱۰
ان اطل ع رسانی را ر، جریسرتاتیژی ارتباطات و پالیسی نرشاتی نداشته که این اماز زمان تاسیس افغانستان  اراضی

در مرک  و والیات شدیداً متاثر ساخته و بررسی ها نشان داده که بنابر نبود این دو سند مهم؛ برخی از مسوولین والیتی 
می ، مبادرت وزارتدر بعضی حاالت به انتشار معلومات خلف پالیسی این  یو حت نقیضبه بازتا  معلومات ضد و 

 ورزند.
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 ژی ارتباطاتسرتاتی موثریت

و اطل ع رسانی به موقع و انسنام بهرت امور مستمر ارتباطات  تامین به منظور رفع چالش های موجود در عرصه های
 ، نیاز اشد به طرس و تطبیق سرتاتیژی ارتباطات است. وزارتنرشاتی 

اتی اداره، اتی و تبلیغسرتاتیژی ارتباطات در یک سازمان باعث ایناد نظم در انتشار معلومات و فعالیت های نرش 

بازتا  و انعکاس پالیسی ها و کارکرد های اداره، تامین، ت کیم و تداوم روابط با رشکای کلیدی، ریاست های داخلی 
نقش ا و دست آورد هو همگانی ساخس فعالیت ها سانه ها و مراجع ذیربط دولتی و غیر دولتی، گسرتش روابط با ر 

 کلیدی و حیاتی دارد.  

ات و ارتباط در خصوصوزارت شهرسازی و اراضی ه به چالش های موجود ضمن اینکارتباطات سرتاتیژی کاربرد 
و تقویت  تامین اطل ع رسانی نقطه پایانی خواهد گذاشت از سوی دیگر، زمینه های موثری ایناد و نهادینه ساخس

قویت تو عمومی را فراهم ساخته و در  ارتباطات درون سازمانی و گسرتش روابط با نهاد های ذیربط، مخاطبان کلیدی
انستان اراضی افغوزارت شهرسازی و روند اطل ع رسانی منظم، منسنم، رسیع و پایدار در چارچو  و نهادینه ساخس 
 کمک می کند. 

 سرتاتیژی ارتباطات را به منظور نیل به اهدافافغانستان وزارت شهرسازی و اراضی عامه ریاست اطلعات و ارتباط 
کره فوق، رفع مشکلت موجود در عرصه های تامین و تقویت روابط میان ریاست های مرک ی و والیتی و مراجع متذ 

ذیربط، عرصی سازی روند اطلعات و ارتباط عامه، ایناد میکانی  های موثر و مستمر جهت بهبود سطح اطل ع 
نظام مدیریت اطلعات و انتشار منظم رسانی و ت کیم روابط کاری با مراجع مربوطه، ایناد و نهادینه ساخس 

معلومات، تطبیق بهرت قانون دسرتسی به اطلعات و ترسیع روند اطل ع رسانی، بازتا  پالیسی ها، دست آورد ها و 
راه  میان مردم و حکومت،بلند بردن هویت و اعتبار اداری میان مخاطبان و نهاد های ذیدخل،  وزارتهای  پلن

لب ، و در نهایت جکشافی و فعالیت های مهم این نهادهی دهی در خصوصی برنامه های اناندازی کمپاین های آگا
حامیت های الزم مالی، تخنیکی، سیاسی و مردمی حین تطبیق فعالیت ها و برنامه های انکشافی تدوین منوده 

 است. 
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تبط به امور ایل مهم و مر تطبیق این سرتاتیژی زمینه را برای بلند بردن سطح آگاهی عامه در خصوصی مسهمچنین، 
وزارت  ارچو هزمینداری فراهم ساخته و نظام سامل و مستمر اطل ع رسانی و تامین ارتباطات بهرت و رسیع را در چ

 بنا خواهد نهاد.  شهرسازی و اراضی

 وزارت شهرسازی و اراضی کلیدیفعالیت های 

 افغانستان در هامهنگی ن دیک با  یوزارت شهرسازی و اراض :عرصی سازی نظام زمینداری در افغانستان
برنامه  و بانک جهانی و برخی از نهاد های متویل کننده دیگر، FAOکشور دوست ترکیه و رشکای کلیدی چون 

انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان را ایناد کرد که خوشبختانه طرس این برنامه، پس از منظوری 
و میلدی  ۲۰۱۷در ماه فربوری سال در ارا ریاست جمهوری جللتآم  رئیس جمهور م مد ارشف غنی 

همچنان در شهر انقره کشور دوست ترکیه رسامً افتتاس گردید. هدف از این برنامه، تبدیل منودن نظام زمینداری 
کهن، عنعنوی و زمانگیر افغانستان به نظام عرصی، شعاف و پایدار منه  با تکنالووی معارص امروزی، می 

برنامه مشتمل بر سه بخش عمومی در برگیرنده بخش های فرعی است؛ طوریکه بخش اول: ایناد  باشد. این
زیربنای معلومات جغرافیایی، شامل سه بخش زیربنای جیودیتیک و نقشه برداری، سیستم معلوماتی زمین و 

 ه ضامنت دولتب تکنالووی معلوماتی؛ بخش دوم: سیستم ثبت زمین، شامل کدسرت و ثبت زمین و اجرای قباله
قانون  و  ۱۱و همچنان بخش سوم: پالیسی زمین و ظرفیت سازی، در برگیرنده تدوین کود ملی زمین اشامل 

 ایناد و تنهی  انستیتیوت تخنیکی و تربیوی اراضی افغانستان است.

 :وزیع روند رسوی، ثبت و توزارت شهرسازی و اراضی  ثبت ساحات غیر رسمی شهری و توزیع سند ملکیت
ند ملکیت برای منازل در ساحات غیر رسمی شهری را در کشور آغاز کرده است. این اداره، مصمم است تا س

ه ار من ل مسکونی را در هشت شهر، کابل، هرات، م ار رشیف، نیلی، بامیان، جلل  ۵۰۰میلدی  ۲۰۲۰سال 
نصد ه ار کار بیش از دو ملیون و پن آباد، فراه و قندهار رسوی و ثبت منوده و سند ملکیت توزیع مناید که با این

هموطن از م ایای این برنامه به طور مستقیم نعع خواهند برد. هدف از این کار، تامین مصئونیت ملکیت 
هموطنان در ساحات غیر رسمی و مبدل منودن ملکیت آنها به رسمایه، عامل تولید و فرصت های بهرت معیشت، 

هنگی ن دیک با ارگان های ذیربط سکتور شهری، این ساحات را از مصمم است در هام وزارتو همچنان این 
 جمله بهرتین ساحات شهری از طریق تطبیق برنامه های به سازی و تنظیم مندد زمین مبدل مناید. 
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 مین از طریق بانک ز وزارت شهرسازی و اراضی  :دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ثبت زمین
روند رسوی و ثبت زمین های دولتی و ملکیت های عامه ت ت استعادی حکومت را با  دولتی برای نخستین بار

آغاز کرده و مصمم است با این کار، سطح دسرتسی حکومت و نهاد رد تکنالووی معارص در رسارس کشور کارب
ای طرس ر و فرصت های الزم را ب بخش زمین های دولتی بهبود بخشیدههای متقاضی را به معلومات با اعتبار در 

و تطبیق پالیسی ها و پلنگذاری های اقتصادی و انکشافی حکومت و تطبیق پرووه های ب را ملی و در نهایت 

 استعادی موثر از اراضی دولتی را در کشور مساعد سازد. 

 اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله در کشور، یکی دیگر از فعالیت های  :اداری سازی روند اجرا و ثبت قباله
زارت و  افغانستان می باشد. قرار است، مسوولیت اجرا و ثبت قباله از م اکم بهوزارت شهرسازی و اراضی مده ع

ل یابد. در مرحله بعدی، این قانون تنظیم امور زمینداری انتقا ۱۰۷طبق حکم ماده شامره  شهرسازی و اراضی
اله ری در افغانستان روند اجرا و ثبت قب، مصمم است از طریق تطبیق برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداوزارت

 مناید.  جراارا در کشور سهل و الکرتونیکی ساده و برای اولین بار قباله به ضامنت دولت با نقشه کدسرت در کشور 

 قیمت گذاری زمین های شهری و روستایی و ملکیت  :ی شهری و روستاییقیمت گذاری زمین و ملکیت ها
در  این وزارت بوده و وزارت شهرسازی و اراضیاز بخش های مورد عطف دیگر  های دولتی و شخصی یکی

تعاهم و هامهنگی ن دیک با ارگان های سکتور شهری و پوهنتون پولی تخنیک کابل، متعهد به تطبیق سیستم 
یمت افغانستان حد اقل ق این کار، وزارت شهرسازی و اراضیقیمت گذاری زمین و ملکیت ها در کشور است. با 

و ملکیت ها را تعیین منوده، فساد اداری گسرتده را در این بخش کاهش داده، عواید دولت و شاروالی ها  زمین

را ازدیاد بخشیده و سطح دسرتسی سکتور خصوصی و عام  مردم را به معلومات با اعتبار گسرتش خواهد داد. 
ای ن بر تابیس شده و بعداً بصورت آنلیدر این سیستم، معلومات جمع آوری شده بعد از ت لیل و ارزیابی، وارد دی

 همه مردم قابل دسرتس می باشد.

 برنامه ملی مسکن از یکی مهمرتین برنامه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی است : برنامه ملی مسکن
که به هدف فراهم سازی مسکن مناسب برای هموطنان اعم از قرش کم در آمد، متوسط درآمد و بلند درآمد ایناد 
گردیده است. با ت قق این برنامه در دراز مدت؛ مسکن مناسب برای معلمین، مامورین دولتی، متقاعدین، 
افرسان و ورثه شهدای نیرو های امنیتی و دفاعی کشور، عودت کنندگان، بینا شده گان داخلی، کوچی ها و 



 
وزارت شهرسازی و اراضی –ستراتیژی ارتباطات  13  

دوق وجهی مسکن ایناد متامی اقشار جامعه تهیه خواهد شد. به منظور عملی شدن این همه پلن ها صن
 گردیده که از منابع مختلف متویل خواهد شد.

 به ازگاریس نظرداشت با مسکن ملی پالیسی اراضی؛ و شهرسازی وزارت رهربی اهتامم و سعی با خوشبختانه
 سوی از و رائها شهری توسعه عالی شورای جلسه در و ترتیب رسپناه به تقاضا بلند می ان و فردا و امروز رشایط

 .گرفت قرار تصویب مورد کشور جمهور رئیس للتآم ج

 ستان به منظور عرضه خدمات رسیع، : برنامه کمپلکس اداری داراالمان سلمی افغان حکومت جمهوری ا
سالالالهل، شالالالعاف و پایدار به هموطنان و انسالالالنام هرچه بهرت امور؛ روند اعامر کمپلکس های اداری را در 

 .کشور آغاز کرده است
و اراضالالالی از طریق برنامه کمپلکس اداری، در گام نخسالالالت روند اعامر منتمع اداری وزارت شالالالهرسالالالازی 

متامی نهاد های دولتی شالالهر کابل را با باالترین معیار های مهندسالالی و انننیری در سالالاحه داراالمان آغاز 
سالالاختامن  ۳۱هکتار زمین با داشالالس  ۱۰۰منوده؛ طوریکه منتمع اداری داراالمان در مسالالاحت منموعی 

 .بانک دولتی به گونه اساسی و عرصی اعامر می گردد ۳اداره مستقل و  ۱۰وزارت،  ۱۸اری، اد
خورشالالیدی آغاز و کار سالالاختامن سالالازی آن در  ۱۳۹۷کار زیربنا سالالازی منتمع اداری داراالمان طی سالالال 

میان  یمدت سه سال تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. با امتام این پرووه زیربنایی؛ سطح هامهنگ
نهاد های سکتوری حکومت  تقویت گردیده، فضای مناسب کاری برای کارمندان فراهم و خدمات آسان، 

 پایدار و شعاف به هموطنان عرضه می گردد.

 برنامه سالالاختامن های عامه و دولتی وزارت شالالهرسالالازی و اراضالالی : های عامه و دولتیبرنامه ساااختامن
الزم و عرضاله خدمات بهرت به هموطنان در بخش طرس و تطبیق عمدتاً به منظور فراهم سالاخس تسالهیلت 

 .پرووه های ساختامنی عامه و دولتی کشور فعالیت می مناید
پرووه شامل ساختامن ادارات دولتی، کلنیک های ص ی، ورزشگاه ها،  ۵۶۵از طریق این برنامه تا کنون 

ی صالالیلی تطبیق گردیده و قرار اسالالت طکتابخانه ها، موزیم، کودکسالالتان ها، مسالالاجد و اماکن تعلیمی و ت 
 پرووه ساختامنی در سطح مرک  و والیات آغاز گردد. ۲۰۸سال جاری کار اعامر 
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  :بات مه ملی تحکیم ث یت برنا نای ادارات دولتی، تقو هدف اعامر زیرب به  بات  مه ملی ت کیم ث نا بر
 ۲۸۱ن طریق تا کنون حکومتداری م لی و ایناد فرصالالالالت های کاری به هموطنان ایناد گردیده و از ای

 .والیت کشور تطبیق گردیده است ۳۴پرووه ساختامنی و زیربنایی در 
کلنیک  ۲تعمیر و منتمع اداری ولسالالالوالی ها،  ۱۲۰تعمیر اداری والیات،  ۴۷این پرووه ها شالالالامل اعامر 

و کتابخانه  ۴تعمیر اداری ریاست های سکتوری،  ۱۱ستدیوم ورزشی،  ۱پوهنتون،  ۱مکتب،  ۲۲ص ی، 

 .به پایه اکامل رسیده است ۱۳۹۷پرووه مختلف ساختامنی بوده که طی سال  ۷۳
به  قابل ملحظه تقویت و سالالالطح عرضالالالاله خدمات  به گونه  با تطبیق این پرووه ها، حکومتداری م لی 

هموطن به طور مسالالالتقیم و حدود یک صالالالد ه ار دیگر به گونه غیر  ۱۶۳۹۶هموطنان بهبود یافته و برای 
 ای کاری مساعد شده است.مستقیم فرصت ه

 :که معموالً است دیگر از بخش های مهم و کلیدی وزارت شهرسازی و اراضیتصعیه زمین یکی  تصفیه زمین 
برای تعکیک زمین های دولتی و شخصی، حل منازعات املکی و زمینه سازی برای ت قق پرووه های زیربنایی 

 ب زمین دولتیبیش از یک ملیون و دو صد ه ار جری در جریان یک دهه اخیر، موازیدر کشور صورت میگرد. 
عیه زمین، با تص وزارتکشور تصعیه گردیده است. این افغانستان در رسارس از سوی وزارت شهرسازی و اراضی 

 فرصت های بهرت را برای تطبیق پرووه عام املنععه و پروگرام های ب را ملی حکومت در کشور مساعد می سازد. 

 افغانستان متعهد به تثبیت و اسرتداد متامی وزارت شهرسازی و اراضی ی مغصوبه دولتی:اسرتداد زمین ها 
زمین های مغصوبه دولتی و جلوگیری از غصب بیشرت آن در کشور است. تدوین فصل یازدهم و دوازدهم قانون 

برخورد با  یتنظیم امور زمینداری و تسنیل احکام جدید جرم انگاری عمل غصب زمین به منظور ترصیح چگونگ
گان و ارسال آن به ار  انگی به معضل زمین های غصب شده دولتی، ترتیب فهرست غاصبرسیدهغاصبان زمین و 

های عدلی و قضایی، اسرتداد زمین های مغصوبه دولتی، طرس سرتاتیژی پنج ساله جلوگیری از غصب بیشرت 
رسیده گی به مشکلت شهرک های غیر زمین های دولتی، تدوین طرس اسرتداد زمین های مغصوبه دولتی و 

 است. وزارتقانونی از دست آورد های این 

 :ه ار جریب  ۲۴۳تا کنون، بیش از  ۱۳۸۴اراضی افغانستان از سال  وزارت شهرسازی و توزیع و انتقال زمین
ن، معلمی ،عودت کننده گانوالیت کشور به منظور ایناد شهرک ها برای  ۲۹زمین دولتی را به ادارات متقاضی در 
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معلولین، ایناد پارک های صنعتی، احداث فارم های ت قیقاتی، زراعتی و رسد خانه ها، اعامر مساجد، پوهنتون 
ها و دوایر دولتی، احداث سب استیشن های برق و ترمینل های ترانسپورتی و سایر بخش های دیگر انتقال 

 داده است. 

 :به منظور رشد سکتور خصوصی، جذ  اضی افغانستان ار  وزارت شهرسازی و اجاره دهی زمین های دولتی
رسمایه گذاری های داخلی و خارجی، ایناد فرصت های کاری و ازدیاد عواید ملی در کشور، روند اجاره دهی 

ه ار جریب  ۱۶۴ر جریان پنج سال اخیر، موازی بیش از د وزارتتی را ترسیع منوده است. این زمین های دول
تناری سکتور خصوصی به اجاره داده است. سکتور خصوصی، با اجاره گیری زمین  زمین دولتی را به مقاصد

ه ار هموطن در عرصه های مختلف  ۲۸رسمایه گذاری کرده، برای حدود  دالرملیون  ۷۳۰های دولتی، بیش از 
ده د گردیلیون افغانی از درک حق االجاره به خ انه دولت نی  اف و یم ۲۴۱فرصت های شغلی ایناد کرده و بیش از 

 است.

 های وزارت شهرسازی و اراضی پروژه

 :میان هب کشور، و منطقه شهر، سطح به ساختاری سطوس بررسی پروژه طرح و ترتیب پالن های شهری 
 و کاسرتاتیژی هایپلن ترتیب و تهیه هدف به شهری گذاریپلن سیستم و خو  داری حکومت آوردن
 .است گردیده ایناد شهری هایپلن ماسرت

 به تیابیدس شهری، سرتاتژیک هایپلن ترتیب و طرس پرتو در اجتامعی عدالت تأمین و متوازن انکشاف
 اهجایگ ارتقا  مردمی، مشارکت از استعاده با تطبیقی های پلن و اندازچشم تعیین طریق از پایدار توسعه

 از استعاده و منطقه و رشه اقتصادی هایم رک شناسایی شهری، توسعه سرتاتیژی سند در ضعیف اقشار
 ایه پلن خلف های ساختامن و ب را شهرهای مراک  شدن قطبی از جلوگیری شهر، توسعه برای آنها

 و طرس اب شهری خدمات به عادالنه دسرتسی زراعتی، و تاریخی ساحات تخریب از جلوگیری تعصیلی،
 اهداف از وزر  تکنالووی از گیری هرهب با سازها و ساخت سازی معیاری و شهری سرتاتژیک هایپلن تطبیق
 .است پرووه این اساسی
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 اریا ،ف پکتیکا، نیمروز، پروان، ارزگان، غور، والیات در هادی و سرتاتیژیک پلن ۱۲ وی ه ترتیب همین به
 ی،غ ن سمنگان، دایکندی، بغلن، والیات در هادی و سرتاتیژیک پلن ۱۹ دی این طرس و فراه و سمنگان
 رووهپ این مشهود و م سوس های دستآورد از بامیان و قندهار بادغیس، زابل، هلمند، تخار، ،وردک میدان

 است. کشور سطح در

 :سال در قالین صنعتی و رهایشی های شهرک پرووه پروژه شهرک های رهایشی و صنعتی قالین بافان 
 .است قتطبی حال در کابل و ننگرهار کندز، بلخ، والیات در اکنون هم و ایناد ۱۳۹۶
 ننده،ک عودت کاران صالالنعت معیشالالت بهبود و تولید کار، های فرصالالت ایناد قالین، صالالنعت ترویج و رشالالد
 صالالدور و تولید پایدار بازار و کار فضالالای سالالازی بسالالرت ملی، و م لی اقتصالالاد تقویت گذاری، رسمایه جذ 
 .است پرووه این اساسی اهداف از قالین

 رتانحی راهی دو در قالین صالالنعتی و رهایشالالی های شالالهرک پرووه ندی ای کار کنون؛ تا پرووه این طریق از
 کابل والیت هدر  شکر ولسوالی و کندز والیت عسقلن دشت ننگرهار، والیت بهسود آباد قاسم بلخ، والیت
شی، ساحات شامل  برگیرنده در ساختامنی کار نخست مراحل و تکمیل زیربنایی و خدماتی صنعتی، رهای

 .است گردیده آغاز ها رسک احداث و خاک ستت ت قیقاتی، چاه حعر
 تپرداخ کنون تا رقم این از و گردیده امریکایی دالر میلیون ۱۲۱ از بیش بر بالغ ؛ ها پرووه منموعی ه ینه

 .است گردیده تعهد مالیه وزارت سوی از امریکایی دالر میلیون ۳۰
 ابل،ک خاک بت ولسالالوالی نعتیصالال و رهایشالالی جدید شالالهرک پنج دی این و رسوی کار عنقریب اسالالت قرار

سوالی سوالی فاریا ، اندخوی ول سوالی جوزجان، آقچه ول رصی شیخ ول  الیتو  جدید شهرک و ننگرهار م

 .گردد آغاز بامیان

  :سب  ده ساحه در اکنون هم و ایناد ۱۳۸۶  سال در پیروزی شهرک رهایشی پرووهپروژه شهرک پیروزی 
 .است تطبیق حال در کابل شهر ن دهم ناحیه مربوطات

شی پرووه ایناد از هدف  کم قرش و دولت مامورین خصوص به نیازمندان برای رسپناه اعامر پیروزی؛ رهای
  یطم بهبود کابل، شالالهر نعوس تراکم کاهش شالالغلی، های فرصالالت ایناد. باشالالد می بضالالاعت بی و درآمد

 .است پرووه این ت قق مثبت های پیامد از مسکن قیمت اف ون روز کاهش و سامل زیست
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شی زمین منره ۸۸۰۰ در شهرک این شی بلک ۴۱۷ و دار حویلی رهای شت با رهای  صنعتی، ساحات نظردا
 .گردد می اعامر ت صیلی و تعلیمی زیربنایی، و خدماتی

صیلی پلن شامل شده یاد شهرک زیربنایی کار  شبکه کیلومرت ۲۳ متدید رسک، کیلومرت ۳۷ احداث و تع
 شالالالهرک، داخلی های رسک متامی دی این اول، مرحله در فضالالالل  شالالالبکه کیلومرت ۲۰ متدید و آبرسالالالانی

 های تیپ با رهایشالالالی های حویلی آشالالالامیدنی، آ  ذخیره سالالالاختامن غذایی، مواد هنگر سالالالاحه دی این
شی، های من ل بلند تیب ۳مختلف، سیون، شبکه آبرسانی، شبکه رهای  ۷ حعر مومی،ع برق شبکه کانالی ا

 .است گردیده تکمیل خروجی و دخولی های دروازه اعامر و نیآشامید آ  عمیق چاه حلقه
 مالیه وزارت سالالالوی از که بوده افغانی ملیون ۵۳۸ از بیش ۱۳۹۸ سالالالال برای پرووه این شالالالده منظور بودجه
 .گردد می متویل

  :و خیتاری پیشالالالینه و اهمیت نظرداشالالالالت منظور به پرووه یناپروژه ترمیم و بازساااازی آبدات تاریخی 
 .است گردیده ایناد خورشیدی ۱۳۹۵ سال در کشور، در کهن متدن از مانده بنا های بنا و ارآث فرهنگی

 آبدات هایپرووه تخنیکی اسناد و هانقشه دی این و طرس تاریخی، آبدات شناسی آسیب و مطالعات رسوی،
 ت کیم، ،کار ت ت های پرووه از نظارت کار، احنام بل ترتیب تخنیکی، جامع مشخصات ترتیب تاریخی،

ستند  ترمیم پرووه اهداف ترین عمده از کشور والیت ۳۴ در تاریخی آبدات دیتابیس تهیه و آبدات سازی م
 .است مساجد و تاریخی آبدات بازسازی و

 های نسالالل هرنی و فرهنگی های بافت و تاریخی اصالالالت حعظ نظرداشالالت بعد از تاریخی آبدات بازسالالازی
 از دیمنا حعظ رهگذر از آن سازی اسناد و مطالعات مراحل بوده، نیساختام امور سایر از متعاوت گذشته؛

 .گردد می یتلق رضوری امر یک فردا و امروز نسل به پیشنیان گی زنده اصیل هویت تلقین و کهن تاریخ
 پل مسالالند بازسالالازی و ترمیم شالالامل تاریخی آبده ۷ بازسالالازی و ترمیم کار اکنون هم پرووه این طریق از 

 وزیر پهت بود یاد بیرق بنای اعامر و هرات جامع مسند کندهار، حرمرسای کابل، در باال اغب قرص و خشتی
 انبدخش آباد فیض شهر در مبارک خرقه مسند اعامر و کابل در پارملان شهدای حضیره خان، اکرب م مد
 در ریخیتا آبدات بازسالالالازی و ترمیم پرووه ۹ ترتیب همین به. گردد می تکمیل عنقریب که داشالالالته جریان
 .دارد قرار دی این و طرس و مطالعات مرحله در دیگر پرووه ۸ و تدارکاتی پروسه در مختلف والیات
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  :۱۳۸۷ سالالالالال در معلمین هایشالالالهرک گذاریپلن پرووهپروژه پالن گذاری شاااهرک های معلمین 
 تعاهم در کشور در تعلیمی سیستم بهبود به معلمین بیشرت هرچه تشویق و رسپناه تهیه منظور به خورشیدی

 .است گردیده ایناد اراضی و شهرسازی وزارت و زراعت مالیه، معارف، های وزارت با
صیلی پلن طرس و GIS پلن تهیه ها، شهرک ساحات توپوگرافی پلن تهیه و رسوی ساس بر تع  پلن ا

 آبرسانی های شبکه پلن طرس تعصیلی، و توپوگرافی های پلن اساس به هارسک پلن طرس توپوگرافی،

 با آن دهیتسالاللیم و هاشالالهرک رهنمود کتا  ترتیب نیاز، مورد لوازم و مواد لسالالت تهیه و م اسالالبات ،برق و
 ها،شالالهرک مالی و ف یکی بینی پیش هایپلن تهیه و اندازی خط معارف، وزارت به شالالده طرس هایپلن
 هایپلن ترتیب اختصالالالاصالالالی، بودجه به نظر پرووه مالی تصالالالنیف و ترتیب پرووه، پیرشالالالفت گ ارش ارائه

 .است پرووه این در کار عمده موارد از مالی و تدارکاتی
 شالالالهرک ۱۰۵ تعصالالالیلی پلن وی ه معلمین، شالالالهرک ۱۱۳ توپوگرافی رسوی کار تکمیل ترتیب؛ همین به

شی منره ۹۴۰۹۸ دی این و معلمین سکان برای رهای ساحت در معلمین ا  ۷۴ توزیع و زمین جریب ۵۱۷۱۶ م
 همچنان و بوده پرووه این مهم های دستآورد کشوراز والیت ۲۸ در معلمین اسکان برای رهایشی منره اره  

 ننگرهار، والیت بهسالالالود ولسالالالوالی لوگر، والیت مرک  علم پل شالالالهر در معلمین شالالالهرک چهار اسالالالت قرار
 .گردد افتتاس زودی به دایکندی والیت کنران ولسوالی و کابل والیت جبار خاک ولسوالی
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 اهداف سرتاتیژی ارتباطات 

ا و سکتور خصوصی در مورد پالیسی هدولتی، متویل کننده گان و ، نهاد های بلند بردن سطح آگاهی مردم  ۱
تقویت ارتباطات با رشکای کلیدی به منظور جلب حامیت و  وزارت شهرسازی و اراضیپلنگذاری های 

وه انکشافی و سرتاتیژیک اداره و تطبیق موثر پرو سیاسی، مالی و تخنیکی جهت پیشربد امور پرووه های
 های ملی و عام املنععه حکومت؛

افغانستان، رسانه های همگانی، نهاد  وزارت شهرسازی و اراضی میان کارمندانایناد و تقویت هامهنگی   ۲
نام نسابه منظور ترسیع روند اطل ع رسانی و  های متویل کننده، نهاد های حکومتی و سایر مراجع ذیربط

 بهرت امور؛

از طریق نرشیه های داخلی  وزارت شهرسازی و اراضیی و فعالیت ها ابلغ نتایج و بازتا  دست آورد ها  ۳
 ؛داخلی و خارجیو رسانه های همگانی  ، رویداد های ملی و م لیاچاپی و آنلین 

لند بردن به منظور ب یح م لی و ملکمپاین های آگاهی دهی به سط راه اندازیانسنام بهرت امور تبلیغاتی و   ۴
انکشافی و امور مربوط به تنظیم زمینداری سطح آگاهی عامه و جلب حامیت آنها در تطبیق پروگرام های 

 در کشور؛
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 اراضی وزارت شهرسازی ومخاطبان 

 ابه یگانه مرجع نقشه برداری و تنظیم امور زمینداری در کشور، رابطه مستقیم کاریبه مثوزارت شهرسازی و اراضی 
با سکتور شهری و دهاتی داشته و همواره برای ت قق پرووه های ب را ملی و تطبیق پروگرام های اقتصادی و 
انکشافی از طریق اننام یک سلسله فعالیت های مشخی چنانچه، رسوی، تصعیه، استملک و انتقال زمین، 

و دهاتی در کشور مساعد  فرصت های مناسب را برای ارگان های حکومتی به خصوص ارگان های سکتور شهری
 ساخته است. 

به مردم، تقویت و گسرتش هرچه بیشرت روابط  وزارت شهرسازی و اراضیبه منظور ابلغ نتایج و دست آورد های 
 این وزارتکاری با مخاطبان، و همچنان جلب حامیت مالی و تخنیکی نهاد های ذیربط؛ الزم است تا مخاطبان 

ت دقیق شناسایی و متعاقباً نظر به اهمیت و ارتباطات مستقیم کاری به دسته های صور ه افغانستان در گام اول ب
در قدم  این وزارتمخاطبان  وزارت شهرسازی و اراضیبه اساس سرتاتیژی ارتباطات  مختلف اولویت بندی گردند.

 دیده اند:دی گر نخست به دو دسته مخاطبان داخلی و بیرونی و سپس قرار ذیل به مخاطبان خاص و عام اولویت بن

 الف: مخاطبان داخلی: 

  افغانستان در مرک  شامل امتامی کارمندان خدمات ملکی، وزارت شهرسازی و اراضی متامی کارمندان
 انکشافی و باملقطع ؛

  در والیات شامل امتامی کارمندان خدمات ملکی، انکشافی و  وزارت شهرسازی و اراضیمتامی کارمندان
 باملقطع ؛

 یرونی: ب: مخاطبان ب

 شامل: متامی ارگان های دولتی و غیر دولتی 
o مقام عالی ریاست جمهوری اسلمی افغانستان 
o  متامی ارگان های شامل سکتور شهری و دهاتی اوزارت ها و ادارات مستقل 
o نهاد های اکادمیک 
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o امتویل کننده گان موجود و بالقوه گان متویل کننده 
o سکتور خصوصی 
o سایر ادارات دولتی 

  اداخلی و خارجی  های همگانیرسانه 
 به خصوص زنان و مستعیدین اداره ادر مناطق شهری و روستایی مردم افغانستان  

 (Stakeholder Mappingاولویت بندی مخاطبان )

 

 

اولویت سوم

مستفید شونده گان•
وزارت شهرسازی و 

اراضی

عموم مردم افغانستان•

اولویت دوم

تمامی کارمندان وزارت •
شهرسازی و اراضی 

(مرکزی و والیتی)

تمویل کننده گان•

نهاد های بین المللی•

نهاد های اکادمیک و •

سکتور خصوصی•

اولویت اول

مقام عالی ریاست •
جمهوری

تمام ادارات سکتور •
شهری و دهاتی

رسانه های همگانی •
(داخلی و خارجی)
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  وزارت شهرسازی و اراضیپیام های 

وزارت های اساسی  فعالیت
 شهرسازی و اراضی

 تعهدات حکومت تفسیر پیام پیام های کلیدی

رصی سازی نظام زمینداری در ع
 افغانستان 

با عرصی سازی نظام زمینداری 
افغانستان، مشکلت صد سال گذشته 
امور زمینداری حل و دور منای صد سال 

 آینده واضح می شود.
  

  حکومت متعهد به عرصی سازی نظام
زمینداری افغانستان تا پنج سال آینده 

 است. 
  با عرصی سازی نظام زمینداری

تان پروسه های مغلق و زمانگیر افغانس
روز کاری به  ۲۶۰ثبت و اجرا قباله از 

 روز کاری کاهش می باید. ۲۰
  با انتقال مسوولیت اجرا و ثبت قباله از

 وزارت شهرسازی و اراضیم اکم به 
این پروسه ساده و الکرتونیکی می 

 شود.
 از  “قباله به ضامنت دولت”با صدور

ده و ش جعل و ت ویر قباله ها جلوگیری
 ملکیت ها بیشرت مصئون می گردد.

حکومت متعهد به آوردن اصلحات 
زمینداری افغانستان از  بنیادی در نظام

طریق تطبیق موثر برنامه انکشاف نهادی 
 نظام زمینداری در افغانستان است.

 
حکومت متعهد به اداری سازی روند اجرا 
و ثبت قباله در کشور بوده و با ساده و 
الکرتونیکی سازی این روند مصمم است 
تا مردم به ساده گی بتوانند از طریق 

در  معلومات کمپیوتر دسرتسی آسان به
 مورد جایداد های شان داشته باشند.



 
وزارت شهرسازی و اراضی –ستراتیژی ارتباطات  23  

  با عرصی سازی نظام زمینداری
افغانستان سکتور خصوصی تقویت 
گردیده و فرصت های اشتغال زایی 
برای قرش ت صیل کرده فراهم 

 میگردد.
  با صدور قباله به ضامنت دولت

 منازعات املکی کاهش می یابد.
رسوی و ثبت زمین های دولتی زمینه ساز  رسوی و ثبت زمین های دولتی

پلن گذاری های ب را ملی و انکشافی 
 برای دولت است.

  
داشس احصائیه دقیق از اراضی دولتی 
متضمن رشد اقتصاد ملی و رفاه اجتامعی 

 در کشور است.
 

 زمین دولتی برای  با ایناد بانک
نخستین بار روند رسوی و ثبت زمین 
های دولتی با استعاده از تکنالووی 

 معارص در کشور آغاز شده است.
  متام معلومات مربوط به زمین های

دولتی در یک سیستم الکرتونیکی 
 جامع ثبت و قابل دسرتس می باشد. 

  داشس احصائیه دقیق از زمین های
های  یق پرووهدولتی زمینه را برای تطب

اقتصادی، انکشافی و عام املنععه 
 درکشور مساعد می سازد. 

رسوی و ثبت زمین های دولتی یکی از 
ی اولویت های اساسی حکومت جمهور 

اسلمی افغانستان بوده و روند رسوی و 
ثبت زمین های دولتی از حامیت قاطع 

 حکومت برخوردار می باشد.
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  حکومت از طریق بانک زمین دولتی
زمینه توزیع عادالنه زمین به مست قین 

 را فراهم می سازد.
   بانک زمین دولتی زمینه ساز جذ

رسمایه گذاری سکتور خصوصی، 
 زایی برای ازدیاد عواید ملی و اشتغال

 هموطنان است.
  با ایناد بانک زمین دولتی از غصب

بیشرت زمین های دولتی جلوگیری شده 
و زمینه استعاده موثر از آن فراهم می 

 گردد.
  با ثبت زمین های دولتی؛ ملکیت های

دولتی از شخصی تعکیک شده و 
 منازعات املکی کاهش می یابد.

برای نخستین بار ساحات غیر رسمی  ثبت ساحات غیر رسمی شهری 
 شهری، رسمی می شوند.

 
 

  حکومت متعهد است ساحات غیر
رسمی شهری را به بهرتین ساحات 

 مبدل سازد.

حکومت متعهد است تا ملکیت های غیر 
رسمی و غیر پلنی به جایداد های رسمی 
مبدل گردیده و با توزیع سند ملکیت 
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  کیت خانه های غیر با توزیع سند مل
رسمی شهری مصئون گردیده و هیچ 
 کس حق تخریب آنرا نخواهد داشت.

  با توزیع سند ملکیت به ساحات غیر
رسمی شهری تبعیض میان خانه های 
رسمی و غیر رسمی از بین رفته و 
خدمات یکسان شهری به هموطنان 

 عرضه میگردد.
  با توزیع سند ملکیت ارزش خانه ها در

می شهری تا سه چند ساحات غیر رس
 اف ایش می یابد.

  با ت قق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی
شهری، نابسامانی های اجتامعی و 

 اقتصادی از میان برداشته می شود.
  با تطبیق برنامه ثبت ساحات غیر

رسمی شهری، زنان برای نخستین بار 
رشیک رسمی ملکیت شناخته می 

 شوند.

مصئونیت منازل هموطنان در ساحات غیر 
 ی تامین گردد. رسمی شهر 

حکومت مصمم به توامنند ساخس زنان از 
طریق توزیع سند ملکیت نه تنها به نام 
مالک خانه امرد  بلکه به نام رشیک 

 ملکیت ازن  نی  می باشد.
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  برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری
تضمن تساوی حقوق زن و مرد و م

تامین عدالت اجتامعی در جامعه 
 است. 

  تطبیق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی
شهری از اعامر منازل خود رس 

 جلوگیری می کند. 
  سال  ۱۵خانه های با سابقه کمرت از

زمان اعامر مست ق دریافت سند 
 ملکیت شناخته منی شوند. 

  با تبدیل شدن ساحات غیر رسمی
به رسمی و عرضه خدمات شهری 

یکسان به شهروندان زمینه خو  
جذ  رسمایه گذاری خصوصی فراهم 

 میگردد.
  با تطبیق برنامه ثبت ساحات غیر

رسمی شهری و ت قق برنامه های 
بهسازی و انکشافی دولت؛ سهولت 
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گی به شهروندان فراهم  ههای الزم زند
 میگردد.

  به اساس مقرره برنامه ثبت ساحات
شهری، شهروندان مکلف  غیر رسمی

به سهم گیری در برنامه های بهسازی 
ساحات مسکونی، حعظ م یط زیست 

 و پرداخت مالیات به دولت اند.
قیمت گذاری زمین و ملکیت های 

 افغانستان
 یتعیین حد اقل قیمت زمین و ملکیت ها

، زمینه ساز جذ  شهری و روستایی
کاهش  ،داخلی و خارجی ذاریرسمایه گ

 اف ایش عواید ملی میگردد.  فساد اداری و
 

داشس احصائیه دقیق از دارایی های 
دولت و سکتور  دولتی، عامه و شخصی

طرس و تطبیق پلنگذاری خصوصی را در 
و اقتصادی کمک می  های انکشافی

 مناید.

  با ایناد برنامه قیمت گذاری زمین و
تین ای نخسملکیت های افغانستان بر 

بار قیمت زمین و ملکیت ها به صورت 
 سیستامتیک تعیین میگردد. 

  برای وزارت شهرسازی و اراضی
نخستین بار سیستم خرید و فروش 
رسمی زمین و ملکیت ها را از طریق 
بانک معلوماتی آنلین در کشور ارائه 

 می کند.
  با ایناد برنامه قیمت گذاری زمین و

، تنارتی ملکیت ها متام ملکیت های

حکومت متعهد به تعیین حد اقل قیمت 
زمین و ملکیت ها بوده و مصمم است با 
این کار، حد اقل قیمت زمین شهری و 
روستایی و ملکیت های دولتی و شخصی 
تعیین گردیده، سطح فساد اداری در 
معاملت زمین کاهش یافته و عواید ملی 

 اف ود گردد. 
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نیمه تناری و رهایشی قیمت گذاری 
 می شوند. 

 با ایناد  وزارت شهرسازی و اراضی
برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت ها 
شهری و روستایی حکومت و سکتور 
خصوصی را در طرس و تطبیق پالیسی 
و پلن های اقتصادی و انکشافی 

 کمک می مناید.
  دسرتسی آسان به معلومات در مورد

قیمت زمین و ملکیت های شهری و 
روستایی زمینه سهل جذ  رسمایه 
گذاری داخلی و خارجی را در کشور 

 فراهم می سازد. 
  متام معلومات راجع به قیمت و

مشخصات زمین و ملکیت های 
دولتی، عامه و شخصی در کشور به 

 صورت آنلین قابل دسرتس است.
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 مورد قیمت زمین و ملکیت  معلومات در
ها از دفرت رهنامی معاملت، وکیل 
گذر و اهالی منطقه جمع آوری 

 میگردد.
  با تطبیق برنامه قیمت گذاری زمین و

ملکیت ها، می ان فساد اداری در 
معاملت کرایه، رهن، خرید و فروش 
زمین و ملکیت های دولتی و شخصی 
کاهش یافته و عواید ملی اف ایش می 

 یابد. 
نامه های ر تصعیه زمین زمینه ساز تطبیق ب تصعیه زمین

ب را ملی و ترسیع روند ت قق پرووه 
 زیربنایی حکومت در کشور است.

  با تصعیه زمین، تعکیک واضح میان
زمین های دولتی و شخصی به میان 
آمده و منازعات املکی کاهش می 

 یابد.
  با تصعیه  شهرسازی و اراضیوزارت

زمین های دولتی، نقش اساسی در 
 د. تطبیق پرووه های ب را ملی دار 

حکومت حامیت قاطع از روند تصعیه 
و شخصی اعلم داشته زمین های دولتی 

و مصمم است با تصعیه زمین فرصت 
های بهرت برای تطبیق پرووه های عام 
املنععه و پروگرام های ب را ملی در کشور 

 مساعد گردد. 
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 بیش از  وزارت شهرسازی و اراضی
لیون جریب زمین دولتی را برای ییک م

ت قق پرووه های اقتصادی، انکشافی 
و عام املنععه در کشور تصعیه منوده 

 است.
  تصعیه زمین روند تطبیق پرووه های

ی م رسعتانکشافی و عام املنععه را 
  بخشد.

حکومت تعهد جدی به اسرتداد زمین  اسرتداد زمین های مغصوبه دولتی 
های مغصوبه دولتی و استعاده موثر از آنها 

 ر دارد. به منافع علیای کشو 

 تاکنون  وزارت شهرسازی و اراضی
ه ار جریب زمین دولتی را در  ۵۰۰

 کشور اسرتداد منوده است.
  حکومت تعهد جدی به اسرتداد زمین

های مغصوبه دولتی و استعاده موثر از 
 آنها به منافع علیای کشور دارد. 

  غاصب زمین دولتی طبق قانون تنظیم
امور زمینداری تا ده سال م کوم به 

 حبس می شود. 

حکومت تعهد جدی به استعادی موثر از 
اراضی دولتی داشته و از طریق توزیع و 
انتقال زمین به ارگان های متقاضی 
تلش دارد تا زمینه های رشد اجتامعی، 
اقتصادی و انکشافی در کشور فراهم 

 شود. 
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 زمین های  وزارت شهرسازی و اراضی
غصب شده دولتی را تشخیی و 
غاصبین را غر  تعقیب به ارگان 
 های عدلی و قضایی معرفی می کند. 

  غاصب زمین دولتی از م ایای فرامین
ععو و تخعیف حکومت مستعید شده 

 منی تواند.
  با اسرتداد زمین های مغصوبه دولتی

ه کشور نکتبه معضل غصب زمین در 
 پایان گذاشته می شود. 

تقال با انوزارت شهرسازی و اراضی  زمینتوزیع انتقال و 
قطعات سعید زمین دولتی به نهاد های 
متقاضی دولت روند ت قق پرووه های 
انکشافی و عام املنععه را در کشور رسعت 

 می بخشد. 

 با انتقال،  وزارت شهرسازی و اراضی
ه ار  ۲۴۰توزیع و تبادله بیش از 

جریب زمین دولتی فرصت های خو  
ت قق پرووه های انکشافی و عام 

 شور فراهم کرده است. املنععه را در ک
  اشخاص و ادارات دولتی منی توانند

زمین دولتی را بدون طی مراحل 
قانونی از طریق اداره اراضی 

حکومت تعهد جدی بر اسرتداد زمین های 
ا م است بمغصوبه دولتی داشته و مصم

اسرتداد زمین های مغصوبه دولتی، 
فرصت های موثر استعاده زمین را در 

 کشور به مقاصد بهرت مساعد سازد. 
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افغانستان و منظوری رئیس جمهور 
 انتقال و یا تبادله منایند.

 تاکنون  وزارت شهرسازی و اراضی
ه ار جریب زمین دولتی  ۱۰۰بیش از 

برای اعامر شهرک های معلمین، 
دت کننده گان و کوچی ها انتقال عو 

 داده است. 
  با انتقال وزارت شهرسازی و اراضی

قطعات سعید زمین دولتی به نهاد های 
متقاضی دولت روند ت قق پرووه های 

ه عام املنعععرضه خدمات انکشافی و 
 را در کشور رسعت می بخشد.

حکومت با اجاره دهی زمین های دولتی  اجاره دهی زمین دولتی 
رشایط بهرت جذ  رسمایه گذاری، ازدیاد 
عواید ملی و اشتغال ایی برای هموطنان را 

 فراهم می سازد.

  ه دهی زمین های دولتی به سکتور اجار
خصوصی زمینه استعاده موثر از زمین 
های دولتی را در کشور فراهم می 

 سازد. 
  حکومت به منظور جذ  رسمایه

گذاری های داخلی و خارجی زمین 

رشد سکتور خصوصی از اولویت های 
مربم حکومت بوده و با اجاره دهی زمین 
های دولتی به مقاصد تناری سکتور 

ری اخصوصی، متعهد به جذ  رسمایه گذ
های داخلی و خارجی، ازدیاد عواید ملی 

 و ایناد شغل به هموطنان است. 
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های دولتی را با رشایط سهل به 
 سکتور خصوصی به اجاره میدهد.

  اجاره دهی زمین های دولتی به سکتور
ن اف ایش عواید خصوصی متضم

ملی، ایناد شغل و بهبود معیشت 
 هموطنان است. 

  حکومت با اجاره دهی زمین های
دولتی به سکتور خصوصی سطح 
تولیدات داخلی را اف ایش داده و 

 اقتصاد ملی را تقویت می بخشد.
  با اجاره وزارت شهرسازی و اراضی

دهی زمین های دولتی در سکتور 
غل ه ار دهقان ش ۱۸زراعت برای 

 ایناد کرده است. 
  با اجاره وزارت شهرسازی و اراضی

جریب زمین دولتی برای  ۳۳۰دهی 
زن شهری و  ۲۰۰۰زنان متشبث برای 
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روستایی فرصت های شغلی دوامدار را 
 ایناد کرده است.

  با عقد وزارت شهرسازی و اراضی
قرار داد اجاره دهی با متشبثین  ۳۱۶۷
ه ار هموطن شغل دوامدار  ۲۷برای 

 یناد کرده است.ا

  ه ار جریب زمین  ۱۶۴با اجاره دهی
دولتی به سکتور خصوصی رشایط 

ملیون دالر رسمایه گذاری  ۷۳۰جذ  
  در کشور فراهم شده است.
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به منظور وزارت شهرسازی و اراضی  اصلحات اداری و حقوقی زمینداری
ت قق پالیسی ملی زمین و پالیسی های 
اقتصادی و انکشافی حکومت برنامه های 
ملی و انکشافی را ایناد و تطبیق می 

 مناید. 
 

داری در چهارچو  حقوقی با اصلحات ا
نظام زمینداری افغانستان مشکلت 
دیرینه امور زمینداری حل و دورمنای 

  واضح برای آینده ایناد گردیده است.

  با تعدیل وزارت شهرسازی و اراضی
قوانین و ایناد پالیسی ها، مقرره ها و 
طرزالعمل ها چهارچو  حقوقی جامع 
 را در نظام زمینداری افغانستان ایناد

 کرده است.
  با تعدیل پالیسی ملی زمین به

مشکلت صد سال گذشته امور 
زمینداری راه های حل سعارش شده و 
تنظیم امور زمینداری برای صد سال 

 آینده استقامت یافته است. 
  ایناد راهکار های حیاتی برای سکتور

شهری و دهاتی و رهنمود موثر برای 
استعاده از زمین به متامی سکتور ها 

ی از م ایای تعدیل پالیسی ملی یک
 زمین است. 

  با ارتقای وزارت شهرسازی و اراضی
آمریت ها به ریاست ها و ازدیاد 

تن  ۳۴۰۰به  ۱۰۰۰تشکیل اداری از 

ر متعهد به ایناد اصلحات دحکومت 
کشور و حامیت از پالیسی نظام زمینداری 

وزارت شهرسازی و ها و برنامه انکشافی 
 است. اراضی 
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در کشور مدیریت امور زمینداری را 
تقویت و سطح عرضه خدمات به 

 هموطنان را بلند برده است.
  یگانه اداره وزارت شهرسازی و اراضی

ه برای خود دیدگاه و راهکار است ک
 امروز و آینده را ساخته است.

  با ایناد شورای عالی اراضی، آ  و
م یط زیست زمینه موثر تقویت سطح 
هامهنگی میان نهاد های سکتوری و 
ت قق پرووه های ب را ملی و 

 زیربنایی مساعد گردیده است. 
  با عضویت وزارت شهرسازی و اراضی

ی نقش در شورا های عالی حکومت
سازنده در طرس و تطبیق برنامه های 

    ملی و انکشافی دولت دارد. 
 

 
 



 
وزارت شهرسازی و اراضی –ستراتیژی ارتباطات  37  

 
 
 
 
 

وزارت شهرسازی و اراضی با اعامر  اعامر مسکن برای هموطنان
ی رهایشی و توزیع عادالنه آن، هاشهرک
گی را برای های بهرت زندهفرصت

 هموطنان فراهم کرده است.
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ی هاتهیه و ترتیب پلنپرووه طرس و 
  SDPشهری ا

با تهیه و وزارت شهرسازی و اراضی 
 اساس وتعصیلی، های ترتیب پلن

 کند.دورمنای انکشاف را ایناد می
 ه تااز طریق این پروو به همین اساس، 

پلن سرتاتیژیک و هادی در  ۱۲کنون 
والیات غور، ارزگان، پروان، نیمروز، 

رتیب و تپکتیکا، فاریا ، سمنگان و فراه 
 ۱۹طرس دی این وی ه گردیده و همچنان 

پلن سرتاتیژیک و هادی در والیات 
بغلن، دایکندی، سمنگان، غ نی، 
میدان وردک، تخار، هلمند، زابل، 

بامیان از دستآورد بادغیس، قندهار و 
های م سوس و مشهود این پرووه در 

 .سطح کشور است
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وزارت شهرسازی و اراضی از طریق برنامه  برنامه کمپلکس اداری داراالمان
کمپلکس اداری داراالمان کار اعامر 

 ۲۷منتمع اداری داراالمان را که شامل 
نهاد دولتی می شود آغاز کرده که با اعامر 

ی میان ادارات دولتی آن سطح هامهنگ
تقویت گردیده، متامی خدمات دولتی در 
یک ساحه مشخی ارائه که این خود 
تغییرات مثبت و قابل ملحظه را در حیات 
اجتامعی و اقتصادی هموطنان به وجود 

 خواهد آورد.
 

 

هرسازی و اراضی با ایناد وزارت ش اعامر مکاتب در کشور
فابریکه قطعات پیش ساخت به اعامر 

کاتب در کشور اولویت داده و قرار است م
صد مکتب تنها در سال جاری خورشیدی 

 برداری سپرده شود. به بهره
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پرووس های کار  وزارت شهرسازی و اراضی مسکن سازی
رهایشی خواجه رواش، الله، خوش ال 

اپارمتان  ۵۷۶۴خانه مینه و امارات شامل 
کار اعامر شهرک قطری ها، را تکمیل و 

ی ها، سنایی غ نوی، پیروزی، چینای
مموزی، قالین بافان، مکروریان پننم و 
همچنان شهرک های صنعتی و رهایشی 
در ولسوالی های شکردره و بت خاک 

 ۶۰۰۰والیت کابل با داشس بیش از 
منره رهایشی آغاز  ۱۳۸۰۰اپارمتان و 

گردیده که ب ودی تکمیل و به قرش 
 مست ق توزیع خواهد شد.

 

  

وزارت شهرسازی و اراضی از طریق برنامه  لی ت کیم ثباتبرنامه م
ساختامن  ۲۸۱ملی ت کیم ثبات به تعداد 

 ۳۴املنععه برای ادارات مختلف در عام
برداری والیت کشور را اعامر و به بهره

 سپرده است.
 

  



 
وزارت شهرسازی و اراضی –ستراتیژی ارتباطات  41  

 ۱۳۸۶وزارت شهرسازی و اراضی در سال  شهرک پیروزی
شهرک پیروزی واقع در ولسوالی ده سب  

 والیت کابل را ایناد کرد.
منره رهایشی  ۸۸۰۰این شهرک به تعداد 

بلک رهایشی با ساحات مشخی  ۴۱۷و 
صنعتی، ت صیلی، تعلیمی و خدماتی را 

 دارار است.
 

  

وی توپوگرافی وزارت شهرسازی و اراضی رس های معلمینایناد شهرک
شهرک معلمین، وی ه پلن تعصیلی  ۱۱۳
 ۹۴۰۹۸ین شهرک معلمین و دی ا ۱۰۵

منره رهایشی برای اسکان معلمین در 
 ۷۴جریب زمین و توزیع  ۵۱۷۱۶مساحت 

ه ار منره رهایشی برای اسکان معلمین 
 را اننام داده است. والیت کشور ۲۸در 
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 کانال های اطالع رسانی و تامین ارتباطات

 
 الف: رسانه های الکرتونیکی

 :لیون مردم افغانستان همه روزه رادیو می شنوند. رادیو یم ۲۰از  بیش 1بر اساس یافته های انرتنیوز رادیو
یکی از مهم ترین کانال اطل ع رسانی در افغانستان می باشد. رادیو در افغانستان نظر به نوعیت و فعالیت 

در  ۷۲ 2به سه دسته ملی، م لی و فرا ملی دسته بندی شده و بر اساس یافته های اخیر سازمان بی بی جی
م در مناطق شهری و روستایی علقه مند برنامه های رادیویی اند. انتخا  رادیو حین راه اندازی صد مرد

 موثر است. شس پوشش وسیع در کشورکمپاین های آگاهی دهی به دو دلیل اقتصادی بودن و دا
 طبق تتلوی یون یکی از رسیع ترین و تاثیر گذار ترین کانال اطل ع رسانی در افغانستان اس :تلویزیون .

در صد مردم افغانستان به شبکه های تلوی یونی در کشور دسرتسی دارند. تلوی یون  ۶۴جی یافته های بی بی 
به تناسب رادیو بیشرت در م یط خانواده و م یط کاری علقه مند داشته و مردم از این کانال من یث وسیله 

شبکه تلوی یونی در  ۳۰فوندیشن بیش از  رسگرمی بیشرت استعاده می کنند. بر اساس گ ارش سازمان ایشیا
 ها شبکه م لی دیگر در سطح والیات نرشات دارند.  افغانستان نرشات وسیع و ملی داشته و به ده

 :اخذ معلومات برای نهاد های دولتی و متویل کننده ارسال و ویب سایت از معترب ترین وسیله ویب سایت 
رت معلومات از اجراات و کارکرد های اداره را از این طریق و رسانه های همگانی بوده که آنها حسب رضو 
 دریافت و به مقاصد مختلف استعاده می کنند. 

خوشبختانه در این راستا پیشقدم بوده و با ایناد و مدیریت ویب سایت وزارت شهرسازی و اراضی 
 www.mudl.gov.af  وزارت شهرسازی و اراضی می پردازد. ویب سایت همه روزه به انتشار معلومات

قوانین،  تا است الزمیافغانستان به سه لسان دری، پشتو و انگلیسی قابل دسرتس می باشد. همچنان 
ابل دسرتس قایت وزارت سنداری افغانستان از طریق ویب پالیسی ها، مقرره ها و سایر اسناد حکومتداری زمی

  است.

                                                           
 انترنیوز مجتمع رادیو های محلی در افغانستان بوده که در سراسر کشور نشرات دارد 1
2 https://www.bbg.gov/wp-content/media/2015/01/Afghanistan-research-brief.pdf  

http://www.mudl.gov.af/
https://www.bbg.gov/wp-content/media/2015/01/Afghanistan-research-brief.pdf
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جریان اطل ع رسانی به رویکار آمدن شبکه های اجتامعی افیس بوک، تویرت،  های اجتامعی: شبکه
یوتیو ، فلکر، انستاگرام و...  بهبود قابل ملحظه منوده و شبکه های اجتامعی در عرص حارض از موثر 

 3ستان م سو  می شوند. بر اساس آمار موجودترین و رسیع ترین کانال اطل ع رسانی به خصوص در افغان
کاربران فعال شبکه های اجتامعی بوده و روزانه از این شبکه ها به در کشور لیون افغان یبیش از سه م

 مقاصد شخصی، تعری ی، اطل ع رسانی و سایر مسایل مهم دیگر استعاده می کنند. 

راضی ا وزارت شهرسازی وتیو  و فلکر در ایناد و مدیریت صع ات اجتامعی چون فیس بوک، تویرت، یو 
افغانستان روند انتشار معلومات به مردم را به گونه قابل ملحظه بهبود بخشیده و صد ها هموطن در داخل 

آگاهی حاصل منوده و  وزارتو بیرون از کشور همه روزه از کارکرد ها، دست آورد ها و پلن های این 
 این طریق رشیک می سازند. پیشنهادات و نظریات شانرا نی  از 

برعلوه، به منظور تامین ارتباطات مستمر و تقویت جریان اخذ و انتشار معلومات میان ریاست های مرک  و 
والیتی ایناد وتسپ گروپ ها در بخش های مختلف نیاز است. با ایناد این گروپ ها، جریان دریافت و 

امل یتی از کارکرد ریاست های مرک ی و والیتی آگاهی کتکثیر معلومات ترسیع گردیده و دفاتر مرک ی و وال
دریافت منوده و ضمنا ریاست های مربوطه می توانند به منظور پیشربد بهرت امور یومیه مشکلت خویش را 

 مطرس و در حل آن اقدام منایند. 

انی اطل ع رسمصمم به کاربرد تکنالووی نوین در عرصه  وزارت شهرسازی و اراضی (:۱۰۱۲مرکز معلومات )
را به حیث مرک   ۱۰۱۲در یک اقدام بی شایبه شامره  وزارتطات مستمر با مردم است. این و تامین ارتبا

سطح  ، تقویتوزارتپل ارتباط میان مردم و من یث معلومات زمینداری ایناد و فعال می مناید. این مرک  
 لیدی و حیاتی بازی می کند. با اینادگی به مشکلت و شکایات مردم نقش کو رسیده همکاری و هامهنگی

خواهد  اف ایش اراضی وزارت شهرسازی واین مرک  نه تنها سطح آگاهی و اعتامد مردم نسبت به کارکرد های 
طی یک طرزالعمل  ۱۰۱۲متام امور مرک  معلومات یافت بلکه زمینه حل مشکلت آنها نی  مساعد میگردد. 

 مشخی و تنظیم میگردد. جداگانه

                                                           
3 http://www.1tvnews.af/en/news/afghanistan/27738-social-media-use-in-afghanistan-jumped-43-percent-in-
2016  

http://www.1tvnews.af/en/news/afghanistan/27738-social-media-use-in-afghanistan-jumped-43-percent-in-2016
http://www.1tvnews.af/en/news/afghanistan/27738-social-media-use-in-afghanistan-jumped-43-percent-in-2016
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 رشیه های چاپیب: ن

  متعهد به تطبیق موثر قانون وزارت شهرسازی و اراضی  :وزارت شهرسازی و اراضیمجله و هفته نامه
همواره تلش می روزد تا از هر وسیله ممکن سطح دسرتسی مردم وزارت رتسی به اطلعات است و این دس

  بیشرت سازد.را  وزارترکرد ها و دست آورد های به معلومات در خصوص کا

مرجع دولتی  ۸۰از طریق تولید منله و هعته نامه اراضی و تکثیر آن به بیش از وزارت شهرسازی و اراضی 
و غیر دولتی در کشور روند اطل ع رسانی را ترسیع منوده است. منله اراضی حاوی م توای خربی، ت لیلی، 

امه اراضی یکبار و همچنان هعته نت قیقی و مطالب ویژس بوده که به سه لسان دری، پشتو و انگلیسی در ماه 
که حاوی مطالب خربی و ت لیلی بوده و به سه لسان دری، پشتو و انگلیسی هعته یکبار چاپ و توزیع 

قابل  www.mudl.gov.af   این نرشیه ها در ویب سایت اداره اراضی افغانستان PDFمیگردد. نسخه ا
 دسرتس است.

علوه بر هعته نامه و ماهنامه اراضی، فصلنامه اانکشاف شهر  وزارت شهرسازی و اراضی  فصلنامه:
دربرگیرنده مطالب شامل کارکردهای وزارت شهرسازی و اراضی و سایر ادارات مربوط به سکتور شهری، 

 رساند.ی را نی  در هر ربع یک بار به چاپ میهای عمرانی، مقاالت تخصصی و علمفعالیت

 :به منظور بلند بردن سطح آگاهی عامه و انتشار بیشرت معلومات به مردم ضمن  سایر نرشیه های چاپی
تولید و تکثیر منله و هعته نامه اراضی، به تولید و تکثیر یک سلسله نرشیه های چاپی دیگر چنانچه بروشور، 

ی، برن های تبلیغاتی و سایر اقلم دیگر نیاز است تا از این اقلم در منالس بوکلیت، برگه های معلومات
 رسمی، رویداد های ملی و م لی و کمپاین های آگاهی دهی استعاده صورت می گیرد. 

 :مصمم است با عقد تعاهمنامه با وزارت اطلعات و وزارت شهرسازی و اراضی  روزنامه ها و هفته نامه ها
ر معلومات و گ ارش ها را از طریق روزنامه های دولتی چنانچه اانیس و هیواد  ترسیع فرهنگ روند انتشا

http://www.mudl.gov.af/
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منوده و با ترتیب و ارسال اعلمیه های مطبوعاتی، مطالب خربی و ت لیلی و گ ارش های ویژس به نرش 
 مطالب مرتبط به زمینداری از طریق روزنامه های خصوصی بپردازد.

 

 ج: تبلیغات و اشتهارات

 من یث یگانه متصدی زمین های دولتی در کشور وزارت شهرسازی و اراضی  ن های آگاهی دهی:کمپای
نقش مستقیم و حیاتی در رشد اقتصاد ملی، اف ایش عواید، ایناد فرصت های کاری و در منمو ع تنظیم 

ارز بامور زمینداری و زمینه سازی برای ت قق پرووه های انکشافی و اقتصادی حکومت دارد. به منظور ت
دست آورد ها و پلن های آینده و همچنان بلند بردن سطح آگاهی مردم و رشکای کلیدی از کارکرد ها نیاز 

 به راه اندازی کمپاین های آگاهی دهی در سطوس م لی و ملی در کشور است. 
اه ر در هامهنگی با رشکای کلیدی و با استعاده از روش های گوناگون چنانچه اوزارت شهرسازی و اراضی 

اندازی کمپاین های آگاهی دهی از طریق منابر و مساجد، اجتامعات مردمی، رسانه های همگانی، نرشیه 
های چاپی، شبکه های اجتامعی، تولید و تکثیر اقلم تبلیغاتی و نرشاتی، منایشگاه ها، م افل و منالس  

 کمپاین های آگاهی دهی را در سطح مرک  و والیات راه اندازی میکند. 

 

 : ارتباطات و هامهنگید

 :طرز دید و نگرش رسانه های داخلی و بین املللی در خصوص  ارتباط و هامهنگی با رسانه های همگانی
تنها من رص به غصب و مبارزه با غاصبین زمین دولتی بوده که این امر وزارت شهرسازی و اراضی کارکرد 

در عرصه های  وزارتداده است. حاالنکه این قرار را ت ت شعا ع  این وزارت بازتا  دست آورد های روند
مختلف چنانچه نقشه برداری، رسوی و ثبت، تصعیه، انتقال، استملک و اجاره دهی زمین های دولتی 
متمرک  بوده و در منمو ع در بخش تنظیم امور زمینداری افغانستان و فراهم ساخس فرصت های بهرت ت قق 

 فعالیت می مناید.   پرووه های ملی و عام املنععه در کشور
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تامین روابط کاری حسنه، حضور پر رنگ در برنامه های رسانه یی، تدویر منالس رسانه یی و در منمو ع 
رسانه  می تواند دیدگاه منعی وزارت شهرسازی و اراضیدر تسهیل دسرتسی مسوولین رسانه ها به معلومات 

ی در سطح مل وزارتبازتا  دست آورد های این  ایها را به جهت مثبت سوق داده و در نهایت زمینه خو  بر 
 و فرا ملی فراهم خواهد شد. 

  :به منظور تقویت سطح هامهنگی میان ریاست های ارتباطات و هامهنگی میان ریاست های مرکزی
مرک ی، کسب آگاهی بیشرت در خصوص فعالیت ها و پلن های هر ریاست و همچنان ترشیک مساعی 

در  طی هر یک ماه ری بهرت امور مربوطه، اینا  می مناید تا جلسات متداومروی مسایل مختلف و پیگی
ا ی مقام وزارت ومیان ریاست های تخنیکی و حامیوی این اداره به رهربی  وزارت شهرسازی و اراضیمقر 
 برگ ار گردد.  ین وزارتاینان یکی از معهم 

 :تی ات و هامهنگی میان دفاتر مرک ی و والیبه منظور تقویت سطح ارتباط ارتباطات و هامهنگی با والیات
ک ، الزم است تا جلسات هامهنگی با اشرتاوزارتان ریاست های والیتی و مقام و تامین ارتباطات مستمر می

تدویر گردد. مقام وزارت به رهربی  وزارته و یا شش ماه در مقر متام روسای اراضی والیات در هر سه ما
نگی دو طرف را تقویت منوده، از اجراات کاری و مسایل مهم در مرک  و این امر، سطح ارتباطات و هامه

والیات آگاهی کامل حاصل شده و در نهایت مشکلت و چالش های موجود فرا راه تطبیق موثر امور 
 زمینداری در کشور شناسایی و مرفو ع خواهد شد. 

  ی ر تامین و ت کیم روابط کار : به منظو ادارات سکتور شهری و دهاتیارتباطات و هامهنگی با رشکای
و بازتا  بهرت کارکرد ها، دست آورد ها و اجراات آینده، کسب حامیت  ادارات سکتور شهری و دهاتیبا 

سیاسی، مالی و تخنیکی، ایناد و تقویت سطح هامهنگی میان ادارات سکتوری، برمل کردن مشکلت و 
امهنگی جلسات ه یر مسایل مهم و مرتبط، تدویرچالش های فرا راه تطبیق موثر فعالیت ها و پیگیری سا

امر رضورت و حتمی می باشد. اینا  می مناید تا چنین جلسات در هر شش ماه  وزارترشکای کلیدی 
 و یا ادارات سکتوری دیگر برگ ار گردد.  وزارتیکبار و یا حسب رضورت در مقر 
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ی ارگان های سکتوری دولت و نهاد برعلوه، اشرتاک در م افل و منالس رسمی، ضیافت های غیر رسم
های متویل کننده، داشس لست اپدیت از ایمیل ها و شامره های متاس متامی ارگان های ذیربط، ارسال 
نرشیه ها و گ ارش های مهم از طریق ایمیل، دعوت نهاد های سکتوری در م افل و رویداد های ویژه، 

 ی مناید. نقش کلیدی و اسای در تقویت روابط دو طرف ایعا م

 :با نهاد  یبه منظور تامین ارتباطات و تقویت سطح هامهنگ ارتباطات و هامهنگی با متویل کننده گان
ان سفعالیت های نرشاتی این اداره، علوه بر ل الزم است ابتدا وزارت شهرسازی و اراضیهای متویل کننده 

 بازتا  یابد. های دری و پشتو به لسان انگلیسی نی  

ر، هعته وار، ماهوار، ربع وااز پیرشفت کار فعالیت ها و پرووه های انکشافی به گونه رش های همچنان گ ا
 برسد. به نرشوزارت در ویب سایت ساالنه و گ ارش های ویژه به لسان های م لی و انگلیسی ترتیب و 

ارسال معلومات  و در گام بعدی، ترتیب یک دیتابیس معلوماتی از متام نهاد های متویل کننده در افغانستان
ت نیاز است. در نهایوزارت لف از طریق ایمیل رسمی این و گ ارش های از پیرشفت کار در عرصه های مخت

 ودر منالس رسمی، رویداد های م لی  وزارت شهرسازی و اراضیمناید تا متویل کننده گان  اینا  می
  دعوت و حضور پر رنگ داشته باشند. وزارتملی و منالس غیر رسمی 

اینا  می مناید تا به منظور تامین ارتباطات بهرت و اطل ع رسانی دقیق و به موقع به رشکای  در نهایت
وزارت ی در چهارچو  یک منرای واحد معلوماتریاست اطلعات و روابط عامه من یث متویل کننده، 

 شناخته شود. شهرسازی و اراضی

 تقویت هرچه بیشرت روابط کاری با ارگان های  ی:ارتباطات و هامهنگی با ادارات سکتور شهری و دهات
هرسازی و وزارت شام های انکشافی و سرتاتیژیک سکتور شهری و دهاتی روند تطبیق فعالیت ها و پروگر 

 را سهل می سازد.اراضی 

ه موضوعات مربوطه ب توسعه شهریاز ساختار شورای عالی  مثبت با استعادهوزارت شهرسازی و اراضی 
 ا مطرس و کسب حامیت کند. ر سکتور شهری 
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جلسات مشرتک میان نهاد های سکتور شهری و دهاتی را در خصوص مسایل مهم و  وزارتضمناً، این 
اینده از من وزارترویداد های م لی و ملی این  مرتبط به زمین برگ ار منوده، در منالس رسمی و غیر رسمی و
ر فعال و پر رنگ در منالس و رویداد های نهاد های نهاد های سکتور شهری دعودت به عمل آورده و حضو 

 های سکتور شهری و دهاتی داشته باشد.

از طریق ایناد و تقویت سطح هامهنگی به نرش و بازتات دست آورد وزارت شهرسازی و اراضی همچنان 
های حکومت در سکتور شهری و دهاتی پرداخته و از طریق نرشیه های چاپی، صوتی و تصویری و 

 کی کارکرد های اننام شده را منعکس سازد. الکرتونی

همچنان الزم است تا دیتابیس مکمل از نهاد های سکتور شهری و دهاتی شامل نام، وظیعه، ارگان، شامره 
به گونه دوامدار گ ارش ها و معلومات به  وزارتب و از طریق ایمیل رسمی این متاس و ایمیل آدرس ترتی

 دسرتس نهاد ها قرار گیرد.  

 با ولسی جرگه و وزارت شهرسازی و اراضیارتباطات و هامهنگی  باطات و هامهنگی با قوه مقننه:ارت 
مرشانو جرگه هرچه بیشرت تقویت گردد، گ ارش های از اجراات کاری و نرشیه چاپی این اداره به گونه 

های م لی و دوامدار بدسرتس مناینده های مردم در هر دو منلس قرار داده شود، در منالس و رویداد 
حسب نیاز در جلسات شورای  وزارت وند و اف ون بر آن مسوولینملی مناینده های هر دو منلس دعوت ش

 منلسین رشکت منوده و معلومات موثق و دقیق از کارکرد ها ارائه منایند. 

 :در هامهنگی با اتاق های تنارت  وزارت شهرسازی و اراضی ارتباطات و هامهنگی با سکتور خصوصی
صنایع و وزارت تنارت و صنعت دیتابیس مکمل از مناینده های سکتور خصوصی را ترتیب و وقتاً فوقتاً و 

آنها را از مسایل مرتبط به زمین و فرصت های موجود برای رسمایه گذاری و رشد سکتور خصوصی در جریان 
 قرار دهد. 

ت چاپی، رادیو و تلوی یون، ویب سایبا نرش اعلنات و تبلیغات از طریق نرشیه های  وزارتدر ضمن، این 
و شبکه های اجتامعی سطح آگاهی مناینده های سکتور خصوصی را در مورد فرصت های موجود و بالقوه 

 رسمایه گذاری در افغانستان بلند بربد. 

 هک از آننائیافغانستان: وزارت شهرسازی و اراضی ارتباطات و هامهنگی با پروژه های انکشافی 
 وزارت شهرسازی و اراضییگانه مرجع اطل ع رسانی در چهارچو   ات و ارتباط عامه من یثریاست اطلع
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و  و ارائه معلومات موثق، دقیقاز بدو تاسیس تا کنون همواره در راستای بازتا  دست آورد  وفعالیت دارد 
 . استبه موقع طبق نیازمندی رشکای کلیدی، رسانه های همگانی و سایر ادارات ذیربط عمل کرده 

، کای کلیدیرش  با تامین روابط بهرت و وزارتالیت های نرشاتی و تبلیغاتی به منظور انسنام هرچه بهرت فع
در عرصه های ترتیب پلن های تبلیغاتی و  وزارت شهرسازی و اراضیریاست اطلعات و ارتباط عامه 

مات از به روز نگهداشس معلو  ،در بخش اطلعات و روابط عامه نرشاتی، ترتیب پلن عملیاتی و تدارکاتی
پیرشفت کار، تهیه مطالب و بازتا  دست آورد ها و کارکرد های پرووه های انکشافی از طریق ویب سایت، 

با  همکار فعالو رسانه های همگانی املی و بین املللی  وزارت ی اجتامعی، نرشیه های چاپی شبکه ها
  می باشد. وزارتهای انکشافی این  مسوولین پرووه

 ت، فکگ ارش های ویژه و معلوماتی ،پرزنتیشن هابسته های معلوماتی شامل این ریاست همچنان با ترتیب 
ووه های نده، با پر در خصوص جلب حامیت مالی و تخنیکی نهاد های متویل کنشیت ها و سایر موارد دیگر 

 همکاری الزم می مناید.  وزارت شهرسازی و اراضیانکشافی 

 

 وزارت شهرسازی و اراضیان اطالع رسانی به مخاطبارتباطات و تامین های شیوه 

کاربرد شیوه های موثر اطل ع رسانی به مخاطبان در سرتاتیژی ارتباطات یکی از موضوعات مورد عطف بوده که این 
 امر می تواند در رسانیدن درست معلومات به مخاطب یا مخاطبان کمک کند. 

ایگاه با توجه به اهمیت، جاراضی  وزارت شهرسازی وطل ع رسانی به مخاطبان ا های موثر طی این سرتاتیژی، شیوه
و اولویت بندی آنها متعاوت بوده و این اداره مصمم است با کاربرد شیوه های موثر، سطح آگاهی مخاطبان را راجع 

زارت و را نسبت به کارکرد م و رشکا بلند برده و اعتامد مرد وزارتبه کارکرد ها، دست آورد ها و پلن های آینده این 
 بهبود بخشد.  شهرسازی و اراضی

 در سرتاتیژی ارتباطات مخاطبان به سه دسته ذیل تقسیم بندی گردیده اند:

  دسته اول مخاطبان:
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  مقام عالی ریاست جمهوری اسلمی افغانستان، ادارات سکتور شهری و دهاتی و رسانه های همگانی اداخلی
با استعاده از شیوه های ذیل متعهد به  وزارت شهرسازی و اراضیخاطبان بوده و و خارجی  شامل این دسته م

 اطل ع رسانی به ادارات فوق الذکر می باشد:

سیون های یشورا ها و کم
 عالی 

  تکثیر معلومات، نرشیه ها و گ ارش ها در جلسات شورا های عالی که اداره اراضی
 عضویت آنرا دارد؛

 یه ها و گ ارش ها در جلسات کابینه؛ تکثیر معلومات، نرش  کابینه
 تکثیر و ارائه معلومات در منالس هامهنگی؛  منالس هامهنگی

 ویب سایت
  تازه نگهداشس ویب سایت و نرش معلومات از کارکرد ها و اجراات اداره به گونه

 دوامدار؛

 نرشیه های چاپی
 ات ی دیگر به ادار تولید و تکثیر منله و هعته نامه اراضی و سایر نرشیه های چاپ

 سکتوری؛

 گ ارش های ویژس
  اراضی و  وزارت شهرسازیتولید و ارسال گ ارش های ویژس در خصوص کارکرد های

 از طریق ایمیل و به گونه هارد؛
 ؛وزارت شهرسازی و اراضیگ ارش از پیرشفت های کاری  ترتیب و ارسال  گ ارش های دوامدار

 رویداد های ملی و م لی
 ملی و م لی در خصوص برنامه ها و موضوعات مهم اراضی، تکثیر  تدویر مراسم

 نرشیه ها و ارائه پرزنتیشن ها؛

 ایمیل
  ترتیب لست ایمیل متامی رشکای دسته اول و ارسال معلومات دوامدار از طریق

 ایمیل به آنها؛
 دسته دوم مخاطبان: 

  د های متویل کننده و بین املللی، نهاد های امرک ی و والیتی ، نها وزارت شهرسازی و اراضیمتامی کارمندان
یوه با استعاده از ش وزارت شهرسازی و اراضیاکادمیک و سکتور خصوصی شامل این دسته مخاطبان بوده و 
 های ذیل متعهد به اطل ع رسانی به ادارات فوق الذکر می باشد:

 تکثیر و ارائه معلومات در منالس هامهنگی؛  منالس هامهنگی

 ویب سایت
 ازه نگهداشس ویب سایت و نرش معلومات از کارکرد ها و اجراات اداره به گونه ت

 دوامدار؛

 نرشیه های چاپی
  تولید و تکثیر منله و هعته نامه اراضی و سایر نرشیه های چاپی دیگر به ادارات

 سکتوری؛
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 شبکه های اجتامعی
 عی به گونه نرش مطالب، پیام ها، تصاویر و ویدیو ها از طریق شبکه های اجتام

 دوامدار؛
 ترتیب و ارسال گ ارش از پیرشفت های کاری اداره اراضی؛  گ ارش های دوامدار

 سیمینار ها و ورکشاپ ها
  شهرسازی و تدویر سیمینار ها و ورکشاپ ها در خصوص برنامه ها و موضوعات مهم

 اراضی، تکثیر نرشیه ها و ارائه پرزنتیشن ها؛

 ایمیل
 می رشکای دسته اول و ارسال معلومات دوامدار از طریق ترتیب لست ایمیل متا

 ایمیل به آنها؛
 

 دسته سوم مخاطبان: 

  ل با استعاده از شیوه های ذی وزارت شهرسازی و اراضیعموم مردم افغانستان شامل این دسته مخاطبان بوده و
 متعهد به اطل ع رسانی می باشد:

 ۱۰۱۲مرک  معلومات 
  رسیده گی به مشکلت مردم و ارائه معلومات ۱۰۱۲مات ایناد و مدیریت مرک  معلو ،

 اراضی؛ وزارت شهرسازی ودر مورد کارکرد های 

 برنامه های رسانه یی

  تنظیم مصاحبه های رسانه یی و اشرتاک در برنامه های ویژس رادیویی و تلوی یونی و
 مدار؛اراضی به گونه دوا وزارت شهرسازی وارائه معلومات در مورد موضوعات مهم 

 تولید و نرش برنامه های رادیویی و تلوی یونی؛ 
 تنظیم کنعرانس های مطبوعاتی و انتشار معلومات از طریق رسانه ها؛ 

 ویب سایت
  تازه نگهداشس ویب سایت و نرش معلومات از کارکرد ها و اجراات اداره به گونه

 دوامدار؛

 گردهامیی ها
 شار معلومات به مردم؛آموزش کارمندان ساحوی در خصوص چگونگی انت 
 تدویر گردهامیی ها با مردم و ارائه معلومات؛ 

 شبکه های اجتامعی
  نرش مطالب، پیام ها، تصاویر و ویدیو ها از طریق شبکه های اجتامعی به گونه

 دوامدار؛
 تطبیق کننده گان سرتاتیژی ارتباطات

مه مهمرت حقوقی داشته و اینا  می مناید تا زمین در افغانستان ابعاد اجتامعی، سیاسی و از هشهرسازی و ب ث 
متام روند اطل ع رسانی به مراجع داخلی و بیرونی و تامین ارتباطات از یک منرای واحد که هامنا ریاست اطلعات 

گی در انتشار معلومات مشکلت جدی دهنکپرامی باشد، اننام پذیرد. وزارت شهرسازی و اراضی و ارتباط عامه 
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را میان مردم و در منمو ع به سطح حکومت و کشور به بار آورده و در نهایت مننر به و سیاسی  حقوقی، اجتامعی
ل مشخی نقش و مسوولیت ها باالترتیب ذی سرتاتیژیاین تخریب هویت و رویت اداره میگردد. به منظور تطبیق موثر 

 شده است:

  این اداره نقش کلیدی در  عینانو م رسپرست وزارت شهرسازی و اراضی: وزارت شهرسازی و اراضیرهربی
تطبیق سرتاتیژی ارتباطات داشته و می توانند زمینه تطبیق بهرت و موثر این سرتاتیژی را در سطح مرک  و والیات 

 فراهم سازند. 

  :و تقویت روند اطل ع رسانی به مراجع داخلی تامین ارتباطات این ریاست در ریاست اطالعات و ارتباط عامه
سرتاتیژی  در تطبیق وزارت شهرسازی و اراضیاز ریاست های مهم و اساسی  داشته و یکیکلیدی نقش و بیرونی 
در هامهنگی و ت ت نظر ریاست اطلعات و  وزارتریاست های مرک ی و والیتی  متاممی باشد. ارتباطات 

ق سرتاتیژی تطبیارتباط عامه به تطبیق این سرتاتیژی پرداخته و ریاست اطلعات و ارتباط عامه از چگونگی 
 نظارت دوامدار می مناید. 

 سازی وزارت شهر این ریاست ها در تطبیق سرتاتیژی ارتباطات والیات: در اراضی  شهرسازی و ریاست های
میان ریاست های سکتوری مستقر در والیات و آمریت های  ی نرشاتیو همگانی ساخس فعالیت هاو اراضی 
یات از طریق رشیک ساخس معلومات، ند. ریاست های اراضی والنقش کلیدی دار به سطح ولسوالی اراضی 

 کمک می منایند. وزارتت آورد ها و فعالیت های این در بازتا  دسرا ریاست اطلعات و ارتباط عامه 

  حین طراحی فعالیت های  وزارت شهرسازی و اراضیمتام پرووه های انکشافی : وزارتپروژه های انکشافی
م شوند. عمل منوده و در تطبیق این سرتاتیژی فعاالنه سهی وزارتبق سرتاتیژی ارتباطات اتی طتبلیغاتی و نرش 

ت اطلعات ت ت نظر ریاس وزارت شهرسازی و اراضیمتام فعالیت های تبلیغاتی و نرشاتی پرووه های انکشافی 
 و ارتباط عامه صورت میگیرد. 
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 منابع 

  الف: منابع مالی:

 و اراضی وزارت شهرسازیمخاطبان کلیدی و راه اندازی برنامه های تبلیغاتی و نرشاتی تامین ارتباطات با رشکا و 
منابع مالی در  زارتو  می باشد. به منظور تنظیم و استمرار فعالیت های نرشاتی و تبلیغاتی و برشی مستل م منابع مالی

 سطوس ذیل باید مد نظر گرفته شود:

  زارت و است پالیسی و پلن و ریاست های مالی و تدارکات ری :وزارت شهرسازی و اراضیبودجه ساالنه
 پلن تبلیغاتی و وزارتاطلعات و ارتباط عامه این  در هامهنگی ن دیک با ریاست شهرسازی و اراضی

 نرشاتی را همه ساله ترتیب و وجوه مورد رضورت را شامل وجوه مالی ساالنه اداره سازند.

  وزارت شهرسازی و اراضیمتام پرووس های انکشافی  :اراضیوزارت شهرسازی و پروژه های انکشافی 
در هامهنگی ن دیک با ریاست اطلعات و ارتباط عامه حین ترتیب پلن مالی ساالنه خویش وجه خاص 

 برای فعالیت های نرشاتی و تبلیغاتی در نظر گرفته و شامل پلن مالی ساالنه خویش سازند. 

  وزارت شهرسازی لقوه اگان موجود و با متام متویل کننده :اراضیوزارت شهرسازی و متویل کننده گان
در هامهنگی با ریاست اطلعات و ارتباط عامه فعالیت های تبلیغاتی و نرشاتی خویش را تنظیم اراضی و 

منوده، وجوه مالی آنرا سننش و حین ترتیب و تطبیق پلن های تبلیغاتی و نرشاتی مرتبط به امور زمینداری 
 گی ن دیک با ریاست اطلعات و ارتباط عامه کار منایند. در هامهن

  :برشیب: منابع 

  ساختار تشکیلتی موجود ریاست اطلعات و ارتباط عامه تکافوی نیازمندی های اساسی در عرصه های
تامین ارتباطات و اطل ع رسانی را ننموده و نیاز جدی به بازنگری ساختار تشکیلتی ریاست اطلعات و 

 عامه م سوس است.  ارتباط
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  نیاز مربم به ای اد دو کارمند مطبوعاتی اخرب نگار و عکاس   وزارت شهرسازی و اراضیدر ساختار تشکیلتی
وسایل مورد رضورت  ؛در سطح هر والیت م سوس است. ریاست اطلعات و ارتباط عامه ضمن استخدام

ین کار روند جمع آوری معلومات و انتشار آن را به دسرتس کارمندان جدیدا  استخدام شده قرار میدهد. با ا
 به سطح مرک  و والیات به گونه قابل ملحظه بهبود خواهد یافت. 

روسای مرک ی و والیتی ت ت نظر ریاست اطلعات و ارتباط عامه در تطبیق موثر سرتاتیژی ارتباطات نقش 
شتهارات از پیام های مندرج این مهم و ارزنده دارند. روسای مرک ی و والیتی حین ترتیب تبلیغات و ا

سرتاتیژی استعاده منوده و قبل از انتشار هر نو ع مواد نرشاتی استام ع نظر ریاست اطلعات و ارتباط عامه 
 حتمی است.

 ظرفیت سازی

رسازی و وزارت شه از آننائیکه ریاست اطلعات و ارتباط عامه نقش مهم و حیاتی در تطبیق سرتاتیژی ارتباطات
د، بنابرین، به منظور تطبیق بهرت این سرتاتیژی، برنامه های ارتقای ظرفیت به کارمندان ریاست اطلعات دار  اراضی

طبیق که نقش مستقیم در ت امرک ی و والیتی  و ارتباط عامه و در منمو ع به کارمندان برخی از ریاست های کلیدی
 . ، تدویر و تنظیم میگرددسرتاتیژی دارند

فهرست از نیازمندی های آموزشی کارمندان ریاست  وزارت شهرسازی و اراضیاط عامه ریاست اطلعات و ارتب
ای ظرفیت ه روند برگ اری برنامه وزارتبا رهربی و رشکای کلیدی این اطلعات و ارتباط عامه را ترتیب و در تعاهم 

 سازی را تنظیم می مناید.

و تدویر ورکشاپ  4رتقای ظرفیت داخل وظیعه/جریان کاربرنامه های ارتقای ظرفیت کارمندان در دو سویه: برنامه ا
 تنظیم میگردد. 5وزارتو همچنان تدویر برنامه های آموزشی در م یط بیرون از  وزارتهای آموزشی در داخل 

                                                           
4 On the job trainings 
5 In house and abroad trainings 
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به منظور تنظیم بهرت این روند، حین ترتیب پلن مالی ریاست اطلعات و ارتباط عامه، وجه خاص مالی در پلن 
 یاست در نظر گرفته خواهد شد. عمومی این ر

 بازنگری ساختار تشکیالتی ریاست اطالعات و ارتباط عامه

در حال حارض، با توجه به وضع کنونی، منابع برشی موجود در ریاست اطلعات و ارتباط عامه از ظرفیت پائین و 
نداشته وزارت ن ت های والیتی ایلتی ریاسناکافی برخورد بوده و این ریاست هیچ آمریت یا مدیریتی در ساختار تشکی

که این امر، روند تامین و تقویت ارتباطات و اطل ع رسانی به موقع را شدیداً متاثر ساخته و اینا  می مناید تا ساختار 
تشکیلتی این ریاست بازنگری گردیده و منابع مورد رضورت، در سطح والیات مشخی شده و درج ساختار تشکیلتی 

 والیت گردد. ریاست های اراضی 

به منظور بهبود هرچه بیشرت امور نرشاتی و اطل ع رسانی به موقع، و همچنان تامین و ت کیم روابط با مردم و نهاد 
 های ذیربط دولتی و غیر دولتی، ساختار تشکیلتی ذیل پیشنهاد میگردد.
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 چارت تشکیالتی پیشنهادی ریاست اطالعات و روابط عامه 

ریاست اطالعات و 
ارتباط عامه

آمریت روابط عامه

مدیریت عمومی تنظیم
رویداد ها

مدیریت هماهنگی 
مجالس

مدیریت فنی و 
تخنیکی

۱۰۱۲مدیریت عمومی 

ر کارمند فنی کال سنت

(نفر اناث۳)

ر کارمند فنی کال سنت

(نفر ذکور۳)

آمریت اطالعات

مدیریت عمومی تکثیر 
نشریه ها

ه مدیریت تکثیر نشری
ها

مدیریت آرشیف

مدیریت عمومی جمع 
آوری معلومات

مدیریت جمع آوری 
معلومات

مدیریت نظارت از 
رسانه ها

آمریت نشرات

مدیریت عمومی ویب 
سایت

مدیریت تنظیم ویب 
سایت

مدیریت عمومی تولید 
نشریه های چاپی

خبرنگار دری

خبرنگار پشتو

عکاس و فلمبردار

گرافیک دیزاینر

مدیریت اجرائیه
دریور، خانه سامان، امر 

بر
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 از تطبیق سرتاتیژی ارتباطاتنظارت و ارزیابی 

امر را از  ورزیده و ایندولت جمهوری اسلمی افغانستان همواره بر تطبیق قانون دسرتسی به اطلعات و تسهیل دسرتسی رسانه های همگانی و مردم به اطلعات تاکید 
را برای ت قق احکام و فرامین مقام عالی ریاست جمهوری در این راستا فراهم مسوولیت های عمده ادارات حکومتی دانسته است. تدوین سرتاتیژی ارتباطات فرصت های بهرت 

اه تطبیق موثر ر نظارت از تطبیق موثر سرتاتیژی ارتباطات مستل م روش های خاصی است که با بکارگیری آن می توان سطح موثریت، کاهستی ها و چالش های فرا  می سازد. 
 آن پرداخت. بنابرین، برای تطبیق موثر و غنامندی هرچه بیشرت سرتاتیژی ارتباطات از دو روش آتی استعاده می شود: سرتاتیژی ارتباطات را شناسایی و بر حل

این روش بیشرت بر نظارت و ارزیابی از تطبیق کمیت فعالیت های پیش بینی شده در سرتاتیژی الف: نظارت و ارزیابی بر اساس اهداف و فعالیت های پیش بینی شده: 
ینی شده کمک خواهد کرد تا آنها پیرشفت فعالیت های پیش بوزارت شهرسازی و اراضی طات بکار گرفته می شود. کاربرد این روش مسوولین و تصمیم گیرنده گان را در ارتبا

هداف طمینان حاصل منایند. نظارت و ارزیابی بر اساس ادر سرتاتیژی ارتباطات را بررسی کرده و از اننام فعالیت ها با توجه به معیاد زمانی به مخاطبان و اشخاص و ارگان ها ا
 و فعالیت های پیش بینی شده معموالً توسط خود تطبیق کننده اصلی سرتاتیژی ارتباطات صورت میگیرد. 

آگاهی عامه در  ارتباطات و بلند بردن سطح این روش بیشرت بر نظارت و ارزیابی از تاثیر گذاری سرتاتیژی ارتباطات در تامین ب: نظارت و ارزیابی بر اساس تاثیر گذاری:
گان را کمک همورد کاربرد دارد. این روش موثر ترین روش برای دریافت نکات قوت و ضعف سرتاتیژی ارتباطات بوده که مسوولین امور و تصمیم گیرند وزارتمورد کارکرد های 

 موالً یژی ارتباطات توجه بیشرت مبذول منایند. تطبیق این روش مستل م منابع برشی و مالی بیشرت بوده و معمی کند تا آنها با استعاده از شیوه های گوناگون در غنامندی سرتات
گان سرتاتیژی ارتباطات معموالً بدنبال نتایج و تاثیرات تطبیق فعالیت ها در خصوص تغییر رفتار و نگرش ی پذیرد. در این روش تطبیق کنندهتوسط نهاد دومی یا سومی اننام م

نهایت  و دروزارت نیکی، مالی و برشی در قبال ، می ان بلند رفس سطح همکاری های سیاسی، تخوزارتت آگاهی در مورد کارکرد های مردم و مخاطبان در مورد اداره، دریاف
 بررسی نتایج و کیعیت فعالیت های پیش بینی شده بر مخاطبان مورد نظر می باشد.
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 پالن عمل یک ساله

Action Plan for Public Awareness Raising and Citizen Engagement - 2018-19 
Action Activities  Quantity   Budget  Timeline Responsible Remarks 
Run National Public 
Awareness Raising and 
Citizen Engagement 
Campaign 

Design and Distribute ARAZI Monthly 
Magazine 

                         6,000   $                8,500.00    ARAZI Info and PR Dir    

Design and Distribute ARAZI Weekly 
Newspaper 

                         6,000   $                2,000.00    ARAZI Info and PR Dir    

Design and Distribute Brochures                        10,000   $                2,600.00    ARAZI Info and PR Dir    
Design and Distribute  Posters                        10,000   $                4,000.00    ARAZI Info and PR Dir    
Design and Distribute MUDL Calendar                          2,000   $                2,600.00    ARAZI Info and PR Dir    
Design/Install MUDL Permanent 
Billboards (Kabul and Targeted 
Provinces) 

                               80   $              40,000.00    Outsource   

Develop and Disseminate Progress 
Reports 

                                 4   $                             -      ARAZI Info and PR Dir    

Develop and Disseminate Press 
Releases 

                                 6   $                             -      ARAZI Info and PR Dir    

Develop and Dessiminate One Pagers, 
Factsheets, Presentation 

                                 5   $                             -      ARAZI Info and PR Dir    

Promotional Toolkits                                15   $              15,000.00    Outsource   
Wall paintings (Kabul/Targeted 
Provinces) 

                               15   $                7,500.00    Outsource   

Produce and Air TV and Radio Spots                                10   $              50,000.00    Outsource   
Produce Documentaries                                  1   $                5,000.00    Outsource   
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Sponsor MUDL website and Facebook                                  2   $                2,000.00    ARAZI Info and PR Dir    
Run and manage MUDL Website and 
Social Media (Facebook, Twitter, Flickr, 
YouTube and Instagram) 

                                 6   $                             -      ARAZI Info and PR Dir    

Prepare Social Media Advertisements 
for Partner OrganizationS 

                               12   $                             -      ARAZI Info and PR Dir    

Create and Update Mailing List of 
Partner Organizationa and Key 
Individuals 

                                 1   $                             -      ARAZI Info and PR Dir    

Media Management (press briefings, 
public announcements, media 
interviews ) 

                                 1   $                             -      ARAZI Info and PR Dir    

Conduct Coordination Meetings                                  4   $                2,000.00    ARAZI Info and PR Dir    
Facilitate Program Launch Ceremonies 
(Kabul and Provinces) 

                                 6   $                6,000.00    ARAZI Info and PR Dir    

Organize Formal and Informal 
Gatherings 

                                 6   $                5,000.00    ARAZI Info and PR Dir    

Sub Total  $            152,200.00  
   

Staffing (Recruitment of 
Information and Public 
Relations Officer in the 
targeted provinces) 

Info & PR Officer in Kabul                                  1   $                8,400.00    World Bank  700 $ Per Month 
Info & PR Officer in Nangarhar                                  1   $                8,400.00    World Bank    
Info & PR Officer in Herat                                  1   $                8,400.00    World Bank    
Info & PR Officer in Balkh                                  1   $                8,400.00    World Bank    
Info & PR Officer in Paktia                                  1   $                8,400.00    World Bank    
Info & PR Officer in Kandahar                                  1   $                8,400.00    World Bank    

Sub Total  $              50,400.00  
   

Laptops                                  6   $                6,000.00    World Bank 1000 $ Per Laptop 
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Equipment Purchase 
(Procurement of 
equipment for ARAZI 
Info and PR Directorate) 

Digital Photo Camera                                  6   $                4,200.00    World Bank 700 $ Per Camera 
Color Photo Copier                                  1   $                6,000.00    World Bank   

Sub Total  $              16,200.00  
   

Training and Capacity 
Building (In house and 
Abroad Trainings) 

Strategic Communication                                  1   $              20,000.00    World Bank   
PR Management                                  1    World Bank   
Technical Communication                                  1    World Bank   
Infographic                                   1    World Bank   
GRM Management                                  1    World Bank   

Sub Total  $              20,000.00  
   

GRM System 
Management and 
Maintenance 

GRM System Management and 
Maintenance 

                                 1   $              30,000.00    ARAZI IT Dir Cost per year 

Contingency   
  

 $              10,000.00  
   

Grand Total  $   278,800.00  
   

 


