ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺧﻮب زﯾﺴﺘﻦ در ﺷﻬﺮ

در ﯾ ﻧﺎه

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔ
ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧ اﺳﺎن در
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۶۰
ﻧﺼﻒ ﻧﻔﻮس اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺷﻬﺮک ﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺎره درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ

وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ در ده
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ را دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،رﺷﺪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻔﺘﺎد ﻓﯿﺼﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﺑﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻮﻧ ﻏﯿﺮرﺳﻤ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ
زﻧﺪﮔ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﻞ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻤﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎﺗﺐ ،دﻓﺎﺗﺮ دوﻟﺘ ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دواﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ آﺳﺎﻧ در دﺳﺘﺮس ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻓﻊ ﻏﯿﺮﻣﻨﻈﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼب ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮﺑ
روی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ دارد .ﺳﺮک ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﺳﺎﺣﺎت ﭘﯿﺎده رو ﯾﺎ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺒﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣ
ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺨ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
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ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻮﻧ ﻏﯿﺮﻣﻨﻈﻢ ،رو ﺑﻪ زوال و ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺪف
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎﺷ از اﺳﺎن در ﺷﻬﺮ ،دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی« ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮوژه »ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﻨﺎره درﯾﺎی ﮐﺎﺑﻞ« از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺣﺎت ﺷﻬﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺷﻬﺮ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﻬﺴﺎزی
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻋﺎﻣﻪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،ﺗﺠﺎرت
و ﺑﺎزار را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ و ﻓﺮﻫﻨ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺣﻪ ﻫﺎﯾ
ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣ ﺷﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﯿﻄ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻮﻧ را
ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺑﺮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺤﯿﻄ اﻣﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
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ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺻﻮرت اﻣﺎن ،دﻧﺒﺎل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﺎص روی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺳﺖ .ﻃ ﯾ دوره  ۳۰ﻣﺎﻫﻪ ،ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮﻣ و ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ.

اﻗﺪاﻣﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻗﺪاﻣﺎت روی ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻦ و ﮐﺎر ،ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور و
ﺧﺪﻣﺎت ،داﻧﺶ و ﻟﻮازم ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ .ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮﯾ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣ ﮔﺮدد.
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻫﺪاف زﯾﺮ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ:
اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﺴﺎزی زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮی
ﻃﺮح ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ و ﺳﺎﺣﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ‐اﻗﺘﺼﺎدی و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄ
ﻧﻮﺳﺎزی و اﺣﯿﺎی دوﺑﺎره ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺎرﯾﺨ و ﺻﻨﻌﺘ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ
ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ‐اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده اﻗﺘﺼﺎدی‐ﺗﺠﺎرﺗ
اﯾﺠﺎد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮدم

ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺣﯿﺎی دوﺑﺎره ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻣﺎنِ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ
ﮐﺎر و درآﻣﺪ را ﻣ دﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﺮﻓﻮی ﺟﻨﻠ ،ﮐﻮرس ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻠﯿﻤ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾ ﭘﺎرک ﺻﻨﻌﺘ زﻧﺪﮔ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ در آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻮی را ﻣ دﻫﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﺎﻃ ،ﮔﻠﺪوزی ،ﻗﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎﻓ،
ﻧﺠﺎری ،ﺑﺎﻏﺪاری و ﻧﻤﺎﺳﺎزی در ﮐﻮرس ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺎه اﺳﺪ  ۱۳۹۸اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮاد
واﺟﺪﺷﺮاﯾﻂ و ﻏﯿﺮواﺟﺪﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘ و داﯾﻤ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔ و دروﻧﻤﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.
اﺷﺘﺮاک ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺼﻮرت واﺿﻊ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻣ
ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮک ﻫﺎ ،ﭘﯿﺎده روﻫﺎ ،ﻣﺎرﮐﯿﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎرک ﻫﺎ در ﻣﺤﻼت ﻧﺰدﯾ ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ را ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻞ در ﭘﺮوژه ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻬﯿﺎ
ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎده در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ،ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب و زﻫﺸ
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﻣ ﺷﻮد.
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زﯾﺴﺘﻦ و ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺳﺎﺣﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﺷﻬﺮ ،ﺗﻮازن
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوژه ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،ﻣﺎرﮐﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرت ﻫﺎی
ﮐﻮﭼ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻬﺘﺮ ﻣ ﺳﺎزد،
درﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ و ﺗﺎرﯾﺨ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آﻣﻮزش ،ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤ ،ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ و دﻓﺎﺗﺮ دوﻟﺘ
در ﻣﺤﻞ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﻮﻧ ،ﻫﻤﺒﺴﺘ اﺟﺘﻤﺎﻋ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ
ﺑﺨﺸﺪ .ﺣﺪود  ۳۹۰۰۰۰ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺎﺑﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.

