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مقدمه :از مبانی به برنامه های عملی
رشایط کنونی رشد شهری در افغانستان چالش برانگیز است؛ به خصوص که با موج رشد روبرو است که عمدت ًا کنرتول نشده ،به شکل شهرک های
«غیررسمی» است و از ابتدایی ترین زیرساخت های شهری همچون سیستم آبرسانی ،مدیریت فاضالب و زباله ها ،دسرتسی آسان جوانان به مکاتب و
زمین های بازی و محالت کار مناسب مردان و زنان برخوردار نیستند .متامی این تسهیالت در مفکورۀ «شهر خوب» شامل بوده و قرار است که با همکاری
ِ
نزدیک ادارات ملی و بین املللی و ساکنین مربوطه ایجاد شوند و ساختارهای اداری شهرها از شاروالی گرفته تا به «ناحیه»« ،گذر» و شوراهای انکشافی
محلی دارای نقش های مشخصی در این عرصه ایفا منایند.
رشکای افغان-آملانی به طور مشرتک «حکومتداری شهری» را به عنوان یکی از شش موضوع مجمع حکومتداری افغانستان در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶
انتخاب کردند تا از سویی چالش های عمده این سکتور را به بحث گرفته و از سوی دیگر فهم بهرت از انکشافات اخیر ایجاد منایند.
هدف این پالیسی نامه خالصه منودن یافته های کلیدی ارزیابی برنامه جاری انکشاف شهری و همچنین ارایه پیشنهادات برای تطبیق بهرت آن است.
این نوشتار تصویری از یافته های مطالعه مسئله محور انجام شده در زمینه «حکومتداری شهری در افغانستان» ترسیم می کند.
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این تحقیق به صورت مشخص بر چهار شهر ِ
بزرگ هرات ،قندهار ،مزار رشیف و جالل آباد مترکز میکند .چهار شهر ذکر شده بر عالوه شهر کابل  ،بیش
ِ
شهری روزافزون متام کشور را در خود جای می دهند .تطبیق موفقانه پالیسی شهری در این شهرها چالش های حکومتداری را به طور قابل
از  ۶۰%نفوس
مالحظه ای کاهش داده و معیشت بخش عمده ای از افغان ها را بهبود می بخشد .این دقیقا هامن مسیری است که برای رسیدن به حکومتداری خوب
شهری در افغانستان از طریق رسمایه گذاری های کالن ،او ً
ال در این چهار شهر بزرگ و متعاقب ًا در شهرهای کوچکرت در رسارس کشور باید دنبال شود.
ساحات بزرگ شهری )2016( 1+4
ساحۀ شهری

دامنۀ نفوس (میلیون نفر)

 .1کابل

5.5 - 4.8

 .2جالل آباد

1.6 - 1.5

 .3قندهار

1.3 - 1.2

 .4هرات

1.7 - 1.5

 .5مزار رشیف

1.7 - 1.6

مجموع (دامنۀ نفوس)

11.8 - 10.6

منبع :اطلس شهرهای افغانستان2016 ،

روش شناسی

در انجام این مطالعه از روش های ترکیبی همچون مرور اسناد و مطالعات پیشین در زمینه مدیریت شهری از واحدهای بسیار کوچک اداری و اجتامعی
تا به سطح شاروالی و نحوه ارتباط متقابل آن با دیگر ارگان های مربوطه بهره گرفته شده است .همچنان طی جلسات مشورتی تدویر شده ،طرح تحقیق
به مشوره گذاشته شد .طی جلسات گفتگوهای باز نیز یافته های اولیه با مراجع ذیربط رشیک ساخته شد .همچنین ذیل روش کیفی ،با افراد مطلع و
دخیل در زمینه مدیریت شهری در چهار شهر مورد مطالعه مصاحبه انجام شد.
ِ
لحاظ رشایط افغانستان باید دو سؤال بسیار اساسی را طرح کند و به آنها پاسخ دهد:
پالیسی حکومتداری شهری به

1 .1شهر خوب ،چگونه شهری است؟
2 .2چگونه می توانیم شهرهای افغانستان را به شهرهای خوب تبدیل کنیم؟

افغانستان که ساختارهای فزیکی ،اجتامعی و اقتصادی آن دارای میراث زراعتی است و به رسعت در حال شهری شدن می باشد ،پاسخ های از قبل
آماده ای به این سؤاالت بنیادین ندارد .بنابراین ،این که مردم افغانستان روندهای شهرنشینی را قبول و درونی سازی کنند ،سال ها به طول خواهد
ِ
اجرایی امکان پذیر نیاز دارند.
حاالت
انجامید .در این راستا ،مردم ،رصف نظر از صلح پایدار ،به رهنامیی و
ِ
2
ِ
اولویت شهری سال  2016و برنامۀ میثاق شهروندی
دو پالیسی و اسرتاتیژی ملی پیشتاز باید در این زمینه ذکر شوند :چهارچوب نتایج برنامۀ ملی دارای
ِ
چهارچوب
سال ( 2016که هم برای ساحات روستایی و هم برای ساحات شهری طرح شده) ،اما تجمیع این دو اسرتاتیژی به معنی برخورداری از یک
پالیسی ملی منی باشد.
کامل
ِ
ِ
 . 1با در نظرداشت اندازه و به خصوص اهمیت کابل به عنوان پایتخت در سطح انکشافی مختص به خود ،مورد توجه قرار گرفته شده و با چهار شهر دیگر قابل مقایسه نیست .از همین روی در این
مقاله بدان پرداخته نشده است.
2

Urban National Priority Programme (U-NPP) – Results Framework

1

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

یافته های کلیدی
پالیسی ملی
اصلی
چهارچوب
ِ
ِ
ِ

کامل شهری در آیندۀ نزدیک به منظور شمولیت برنامۀ بلندپروازانۀ حامیت شهری که با برنامۀ میثاق شهروندی و اجرای
رضور است که یک
ملی ِ
پالیسی ِ
ِ
آن طی  ۱۰سال آتی یا بیشرت همراه باشد ،طرح گردد .حکومت و همکاران و حامیان بین املللی آن رسگرم تنظیم امور مدیریتی و رسمایه گذاری بر چهار
شهر بزرگ (عالوه بر کابل) هستند .بنابراین ،اجرای این برنامه کامکان در یک مرحلۀ پیچیدۀ مقدماتی قرار دارد.
1

طرح یک پالیسی
ملی شهری

نتایج

2
3
4

شناسایی اولویت های انکشاف شهری

رهنامیی انکشاف در آینده

انسجام و رهنامیی بهرت اقدامات

افزایش و انسجام بیشرت رسمایه گذاری ها

منبع :برنامۀ اسکان برش سازمان ملل متحد (« ،)UN Habitatسند مرور ک ّلی»2016 ،

نقش های مدیریتی مورد انتظار از شاروالی ها

کار برنامه ریزی و تطبیقی در چهار شهر مورد اشاره از ماهیت پیچیده و متغیر برخوردار است .این عمدتا به دلیل تنوع گسرتده موجود در این شهرها
و البته در شهر کابل است .بر اساس یافته های مطالعه یکی از چالش های عمده در تحقق نقش های مدیریتی ،ظرفیت پایین مقامات شاروالی در
مقایسه با رضورت های مورد نیاز برای تطبیق برنامه است .بر همین اساس ،مصاحبه شوندگان از نیاز به ارایۀ رهنامیی قوی در اجرای این برنامه به
خصوص به لحاظ ظرفیت های اداری و مدیریتی مقامات شاروالی مطلع هستند.

ساختار اداری محدود

حد اصلی در نظر گرفته شده برای معیاری سازی ناحیه و گذر به لحاظ اندازه جمعیت محدود است چراکه بیشرت پیرشفت ها در سطح پایین/توده مردم
(همچون شورای انکشاف محلی و گذر) منی تواند بدون در نظر گرفنت برنامه های کالن تر و شبکه های مرتبط برنامه ریزی شوند.

سه الیه مرتبط با فعالیت های پالن گزاری و مدیریت در برنامه حامیت شهری با هم یکجا شده اند:

1 .1تالش های مردمی ذیل برنامه میثاق شهروندی با کمک های مالی کالن برای شوراهای انکشاف محلی و گذرها همراه شده است؛

2 .2برنامه های اسرتاتیژیک و عملی در نظر گرفته شده در سطح ناحیه  SNAP3و شاروالی  4SMAPبه زودی جایگزین ماسرتپالن
های شهری خواهد شد.
3 .3برنامه های به اولویت منطقه ای و ملی در زمینه های معارف ،صحت ،آب و مدیریت و مدیریت مواد فضوله و دیگر برنامه ها.

اصالحات گذر که در میثاق شهروندی ترصیح شده

بررسی رسیع توزیع گذرهای موجود در چهار شهر مورد مطالعه نشان داد که تنها کندهار به لحاظ ساحه گذر یا اندازه نفوس به ارزش های ارایه شده
در اصالحات جدید نزدیک است .به هر حال در سه شهر دیگر اصالحات گذر باعث کاهش اساسی در تعداد یا اندازه خواهد شد .دوباره ساخت دادن
گذرها بهرت است پیش از آغاز برنامه حامیتی به عنوان پیش رشط برای پرداخت کمک های مالی در چهار شهر روی دست گرفته شود.

برای چهار شهر ،اصالحات پیشنهادی در گذرها به تغییرات قابل مالحظه ای در کیفیت اداری و اندازه مقایسوی آنها منجر خواهد شد .این تغییرات در
جدول پایین نشان داده شده است .به عبارت دیگر ،جدول زمانی اجرای این برنامه ،باید مقدار زمانی را به ادغام گذرهای کوچک موجود در گذرهای
معیاری تخصیص دهد .انجام این کار پیش از تخصیص واقعی وجوه رسمایه گذاری بر انکشاف زیرساخت ها که مردم مشتاقانه توقع آن را دارند،
احتام ً
ال به طور قابل مالحظه ای وقت گیر خواهد بود .هامن طور که جدول ذیل نشان می دهد ،از جملۀ چهار شهر ،فقط شهر قندهار می تواند اجرای
برنامۀ انکشاف زیرساخت گذرها را بدون تنظیم مجدد گذرها به پیش بربد.
برنامه ریزی کاهش تعداد گذرها در چهار شهر مورد نظر
ساختار قبلی گذرها

ساختار جدید گذرها

جالل آباد

232

97

قندهار

78

بازبینی شد ،اما تغییر عمده ای الزم نیست

هرات

331

112

مزار رشیف

432

72

شهر

(وضعیت فعلی)

(هدف اصالحات)

منبع :نرشیۀ تحلیلی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستانِ ،می 2017

باالتر از سطح گذرها ،ناحیه ها نیز به لحاظ اندازه و ظرفیت نسبت ًا متفاوت هستند .متعاقبا ممکن است نیاز به بازسازی در تطبیق برنامه در مراحل بعدتر عالوه گردد.
3
4

2

strategic Nahiya action programme
strategic municipal action programme
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پیشنهادات
پالیسی نامه حارض این واقعیت را برجسته می کند که همۀ شهرهای افغانستان به رسمایه گذاری بسیار کالن ،منابع مالی و برشی نیاز دارند تا شهرها
«خوب» یا «منظم» یا «قابل زیست» شده و در آن باشندگان بتوانند زندگی صلح آمیز و پرباری داشته باشند .هر چند این مقوله نیازمند تعهد ،منابع و
ِ
عمومی مندرج در
پیشنهادات
زمان در یک کشور جنگ زده همچون افغانستان است ،اما برای پاسخ به سؤال مربوط به چگونگی می توان با استفاده از
ِ
برنامۀ میثاق شهروندی (با اشارۀ خاص به حکومتداری در سطوح ناحیه ها ،گذرها و شوراهای انکشافی محلی) جواب داد.
پیشنهادات طرح شده در پالیسی نامه حارض دربرگیرنده «مسایل تخنیکی» برای مطالعه اساسی اصالحات گذر و لست از تسهیالت مبنایی اجتامعات است.
پیش تر از هر چیز نیاز به کار گیری فرمت مناسب برای حکومتداری و پالن گزاری شاروالی است ،چنین توصیه در میثاق شهروندی توصیف نشده است.
این با پیشنهادات تکمیلی جهت پرداخنت به شکاف های موجود که در یافته های مطالعه شناسایی شده دنبال می شود.
برنامه ریزی و مدیریت در سطح شاروالی ها از طریق اقدام منسجم در سه عرصه
برنامۀ انکشاف چهار شهر بزرگ (و بعد ًا سایر شهرها) باید با اتّخاذ یک رویکرد وسیع مدیریت شهری اجرا شود که در آن از سه سطح برنامه ریزی و
اقدام کار گرفته شود ،طوری که در شکل ذیل نشان داده شده است .شاروالی ها (که توسط یک بیضی نقطه نقطه در وسط در این شکل نشان داده
مردمی» مشارکتی( 5طوری
شده اند) نیازمند این موارد هستند )1( :برنامه های اسرتاتیژیک مبتکرانه یا نوآورانه (اسمپ و انسپ) و (« )2پروژه های
ِ
که در برنامۀ میثاق شهروندی ترصیح شده) ،رصف نظر از ( )3برنامه ها و اسرتاتیژی های سکتوری ای که توسط وزارت ها از مرکز اداره می شوند.

ساختار مدریتی و پالن گزاری برای تطبیق برنامه

تسهیالت شهرشمول :اتخاذ یک چهارچوب مناسب برای جهت گیری

در کنار بحث باالی تسهیالت ابتدایی ذیل میثاق شهروندی ،پیشنهاد می شود تا بررسی ساختارمند از موارد ذیل روی دست گرفته شود:
ِ
مردمی (الهام گرفته از
کالن» تسهیالت شهری از حیث اندازه و نوع شهر و ( )2لست تسهیالت گسرتده تر مح ّله ها که برنامۀ حامیت
(«)۱تصویر
ِ
میثاق شهروندی) به آنها کمک خواهد کرد (این نکات به دلیل کمبود جا در پالیسی نامه در قالب یک شکل نشان داده نشده است).
بهبود زیرساخت های محلی بر اساس روش «مبتنی بر لست انتخاب یا مینو»

6

بهبود زیرساخت ها ،امکانات و تسهیالت عامه در سطح محلی – از نظر بین املللی ،این یکی از معیاری ترین رویکردها به ترکیب مشارکت ف ّعال باشندگان محل در
برنامه ریزی و تصمیم گیری پایین به باال با متویل و مدیریت تسهیالت شهری از طریق منابع چندگانه می باشد .این الگوها که موفقیتشان اثبات شده ،باید با رشایط
افغانستان و رویه های امکان پذیر در قالب برنامۀ انکشاف زیرساخت ها بر اساس روش مبتنی بر «مینو» که خالصۀ آن در شکل ذیل نشان داده شده ،انطباق یابند.

مینویی که در اصل در برنامۀ میثاق شهروندی پیشنهاد شده و در اینجا ارائه می شود ،شامل دو تعدیل مهم می شود )1( :تعریف شامره گذاری خانوارها و اصالح
گذرها به عنوان یک پیش رشط و نه به حیث جزئی از اجرای مینوی تسهیالت اجتامعی و ( )2الحاق یک «گزینۀ خاص» 7به تسهیالت ششگانۀ معیاری تا شوراهای
گذرها بتوانند گزینۀ اجرایی خویش را انتخاب کنند« :پروژۀ خاصی» که آنها ترجیح می دهند ،می تواند عالوه بر یا بهجای تسهیالت معیاری مندرج در مینو باشد.
«مینوی» بهبود زیرساخت ها در سطح گذرها

پیش رشط ها :دو گام الزم برای هر شهر قبل از انتخاب  .1شامره گذاری جدید و معیاری خانوارها
پروژه ها از «مینوی» ذیل

 .2اصالح گذرها از حیث اندازۀ نفوس و حدود اربعه

مینوی هفت نوع پروژه برای هر گذر که توسط شهر انتخاب می شوند

1

بهبود وضعیت رسک ها به شمول شبکۀ فاضالب و غرس درخت

3

مدیریت زباله ها

2
4

تهیۀ آب آشامیدنی

پارک/ساحۀ تفریحی/زمین بازی

5

تنویر ،تهیۀ برق

« 7گزینۀ خاص»

پروژۀ مشخصی که شهر به انتخاب خود پیشنهاد می کند (جزئیات باید تعریف شود)

6

پروژه های معیشتی برای زنان

تلخیص و تعدیل از برنامۀ میثاق شهروندی2016 ،
5

”participatory “grassroots projects

7

“”joker card

6

“”menu driven
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

رسمایه گزاری درازمدت در قسمت ظرفیت

با در نظر داشت نارسایی ها در اوضاع فزیکی و اجتامعی  -اقتصادی شهرها ،تقویت ظرفیت مدیریت شهری مستلزم پشتیبانی درازمدت و هدفمند می
باشد (که در اسناد برنامه رشح داده نشده است) .این امر نیازمند یک برنامۀ اقدام جمعی می باشد که شامل اجزای ذیل شود:

•

•یک برنامۀ آزمایشی یا پایلوت طرح کنید – یک ناحیه در یکی از چهار شهر یا در دو یا حتی همۀ این چهار شهر به صورت
ِ
صربی بقیۀ باشندگان شهر برای رشوع
شتابزدگی ناشی از بی
همزمان؛ مهم است که این نوع برنامۀ آزمایشی با احتیاط و بدون
ِ
برنامه های «خودشان» طرح و تطبیق گردد.

•

•کوشش کنید تا فارغ تحصیالن و کارآموزان از برنامۀ های آموزشی ذیربط نظیر برنامۀ جدید ماسرتی در پوهنتون پولی تخنیک
کابل را در این روند سهیم سازید.

•

•کار امتحانی را فقط در ساحاتی آغاز کنید که در آن پیش رشط ها برآورده شده باشند ،یعنی ساحاتی که در آن اصالح حدود
گذرها تکمیل شده باشد .کار امتحانی را با احتیاط و قبل از اجرای پروژه های محلی در دیگر گذرها ،ارزیابی منایید.

•

محلی دارای بهرتین عملکرد را حفظ و آنها را در دوره های آموزشی بعدی شامل کنید .موظفین از دیگر شهرها را
•آموزگاران
ِ
برای مشاهدۀ برنامه در چهار شهر بزرگ بیاورید .نسل بعدی شهرهایی که در آن این برنامۀ انکشافی اجرا خواهد شد ،می
تواند به طور چشم گیری از این تجربه ذینفع شود.

تخصص در عرصۀ وسیع انکشاف اجتامعی  -اقتصادی و فزیکی شهرها شود و این عرصه های
تص ّور می شود که برنامۀ عمل شامل چهار یا پنج ّ
تخصص عبارتند از :طرزالعمل های محاسبه و تدارکات ،مدیریت آب/فاضالب و محیط زیست ،یکپارچه سازی تأسیسات آموزشی و کارآموزی زنان،
ّ
زمین های بازی و مکاتب ابتدائیه در محله ها و چندین مورد دیگر.
این امر باید آشکار شده باشد که این برنامۀ بسیار کالن و پیچیدۀ میلیارد دالری که در میثاق شهروندی ترصیح شده ،کامکان نیازمند وقت و تالش
قابل مالحظه برای اتّخاذ آمادگی های مقدماتی کافی است .خطر ناکامی و شکست برنامه به علت غفلت و سهل انگاری در انجام کارهای مقدماتی،
متقبل شدن آن مقدور نیست.
آن قدر بزرگ است که ّ

این پالیسی نامه تحت پروژه مجمع حکومتداری افغانستان آماده شده است .این پروژه توسط رشکای آملانی و افغان راه اندازی شده تا بسرتی را برای
گفتگوی پالیسی محور باالی موضوعات حکومتداری که برای افغانستان بسیار مرتبط شناخته شده باشد ،ایجاد مناید .این پروژه دو ساله محققین،
مقامات حکومتی و تصمیم گیرندگان را جهت بحث و انکشاف بیشرت مکانیزم های حکومتداری با هم نزدیک ساخته که این امر دولت سازی را
هدایت ساخته و همچنین باعث باال بردن درک کلی از زمینه حکومتداری در افغانستان می شود .در این زمینه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
به عنوان یک رشیک کنرسسیوم اجرای پروژۀ مجمع حکومتداری افغانستان مجموعۀ کامل از مقاالت پژوهشی مرتبط به موضوع حکومتداری در
افغانستان را منترش کرده است.

کد نرشیه
مرتجم

۱۷10D
سید مهدی موسوی و سید رضا کاظمی

در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

واحد تحقيق و ارزياىب افغانستان ،مؤسسه مستقل تحقیقی مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضه تحقیقات با كيفيت مرتبط به
پاليىس و طرزالعمل و انتشار نتايج حاصله آنها جهت آگاهی دهى و تاثري گذارى روى پاليىس ها و فعاليت هاى گوناگون و همچنین تقويت فرهنگ
تحقیق و مطالعه ميباشد .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جهت رسیدن به این هدف با پالیسی سازان ،جامعۀ مدنی ،محققین و دانش آموزان
ارتباط برقرار مینامید تا استفاده از تحقیق و کتابخانۀ این واحد را ترویج دهد ،ظرفیت تحقیق خویش را تقویت بخشد و فرصت ها را برای بازتاب
اندیشه ها ،مناظره ها و مباحث علمی مساعد سازد.

واحد تحقيق و ارزياىب افغانستان در سال  2002با همكارى مؤسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود آمد و دارای هیئت مدیره ایست متشکل
از مناينده هاى سازمان های متویل کننده ،ملل متحد و دیگر ادارات چندجانبه و سازمان های غیردولتی.
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