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 3-نمبر  شهر کابل     يادداشتهای پاليسی              بانک جهانی                

 طرز سکونت غير پالنی در شهر کابل
 

   با توسعه يک شهر جديد يا توسط اعمار حومه شهر انکشاف يابد؟ آيا شهر کابل 
  

 رشد 3%تقريبأ  (5% ساالنه پالنی آن  که رشد  رشد يافته است15%شهر کابل تقريبأ  بدينسو، 1999از سال 
بشمول ( 150,000اين مسئله نمايانگر افزايش ساالنه تقريبأ .  باقی خواهد ماند)  عودت مهاجرين2%طبيعی و 
 سازگاری صورت گيرد و توسعه شهربا رشد سريع، مباحث را بميان آورده که چگونه  . ميباشد)  مهاجر30,000

تقريبأ ، فعلی مملو از ساختمان ساحات استفاده ازدر کوتاه مدت، . سعه داده شودچگونه شهر فعلی انکشاف يا تو
يک مليون افراد بيشتر  مناطق مسطح شرقی زد، و در ميان مدت، انکشافسا صاحب سرپناه مينفر را 300,000

ديل  يگانه ب،های شمالی کشورهتوسعه مناطق مسطح بجانب کورا صاحب خانه مينمايد، و در طويل المدت، 
شرح .  تشخيص گرديده باشدآن مناطق از قبل تهيه منابع آب برای  ميباشد بشرط اينکه امکان پذير جهت توسعه

، مسئله مرکزيت شهر را از نگاه امور نواحی تقويت بخشيده و سرمايه گذاری ترانزيتی دقيق و کامل شهر
. ، مهيا ميسازدساختمان سرک حلقویاساسی را چون، اقدامات اداری ترافيک، سيستم توانسپورتی عامه، و 

، انکشاف سريع همچنين در پهلوی انکشاف شهر، اسباب و افزار اساسی جهت پالنگذاری، بشمول پالن انکشافی
  . زمين، و زون بندی و تنظيم نمودن ساختمانها باساس گونه های فعلی انکشافی، نيز الزمی پنداشته ميشود

    
1   

  دمسير جديد جهت رش: شهر کابل
  

  انکشاف آينده و مهاجرت در شهر کابل
  

 شهر کابل به پيمانه خيلی ها سريع رشد مينمايد که 
ناشی از افزايش مهاجرين از مناطق روستايی، 

از (عودت مهاجرين افغان از کشور های همسايه 
و مهاجرت های داخلی اشخاص بی )  بدينسو2002
 مليون در سال 1.78 نفوس شهر از . ميباشدخانمان
 افزايش يافته 2004 به سه مليون در سال 1999

الی ساالنه  15%به است که تناسب رشد نفوس 
 آن )322,600 (12% ميالدی، که از جمله 2002

از اينجاست که . به نسبت مهاجرت ها بوده ، ميرسد
می خورند که چگونه با سياستگذار ها به سوال بر 

 مهاجرين کهبيشمار  تعداد چالش های که ناشی از
ند، دست و کأل در شهر کابل مسکن گزين ميگرد

شهر های متعددی، بسطح بين المللی، .  نمودپنجه
  سعی و تالش بخرچ دادند تا از مهاجرت ها در داخل 

  

  
مهاجرت از يکجا . شهر ها جلوگيری بعمل آورند

  بجای ديگر عبارت از پديده جهانی است که از دهه 
  

 اقتصاد متوسط تأثيرات تعمي بدينسو 1990های 
. جهانی، در پهلوی ساير عوامل، تشديد يافته است

 175امروز، تعداد مهاجرين بسطح بين المللی به 
 بليون 200ساالنه، مهاجرين . 1مليون نفر ميرسد
رشد طبيعی آنان، .  بدست ميآورند را،دالر امريکايی

. باعث ميشود تا هيچ دولتی مانع سيل آنان گردد
ر های آسيايی و  کشواز شهر های بسياری 

 بمنظور تخريب خانه های خودسر، امريکای التين،
لکيت، يا محروم کردن ساحات باطل سازی سند ما

 سعی ، و غيره خدماتاز عرضه غير پالنی جديد
به کاهش مهاجرت  ، ولی موفق بخرچ دادند
، در چنين اقداماتاتخاذ  از همه مهمتر، .نگرديدند

                                                 
، ديپارتمنت اقتصادی و امور اجتمعای ملل 2004رقم سال   1

، مهاجرت بين 2004متحد، سروی اجتماعی و اقتصادی جهان 
   المللی، شهر نيو يارک
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  با توسعه يک شهر جديد يا توسط اعمار حومه شهر انکشاف يابد؟آيا شهر کابل
 

 SASEI | 2 در بانک جهانی
 

ی، ايجاد محالت حقيقت کمک به تداوم فقر، تنگدست
  . غريب نشين و دوری از اجتماع، ميباشد

  
 بوده نمی تواند و مهاجرت به شهر کابل استثنأ

در جريان . شهر، پديده متداوم باقی خواهد ماند
رود که نفوس شهر کابل  سالهای آينده، توقع مي

 فرد 150,000 که معادل به 5%ساالنه به تناسب 
 آن مهاجرين 30,000 يعنی 20%جديد که از جمله 

 . ميباشند، افزايش خواهد يافت
 

  
با در نظر داشت اين تخمينات، نفوس شهر کابل الی 

.  مليون افزايش خواهد يافت5.13 به 2015سال 
حاالنکه مهاجرت های کوتاه مدت از يک شهر به 

افزايش درد سر ها برای باعث شهر ديگر، 
  يک دارايی  در دراز مدت، . شاروالی ها ميگردد

ميباشد، چنانچه در شهر متناسب به باشنده گان آن 
 نسبت ظم ثروت ملی را قسمت اعای بزرگتر،شهر ه

مطالعات . به شهر های کوچک، ايجاد مينمايند
 توليدات نا خالص  درهمکاری های مالی مهاجرين

نشان ميدهد که آنان به شهر ها، ) GDP( خانوادگی
 نقش ارزنده را ايفأ ،در راستای انکشاف اقتصاد

، مثال، در شهر شانگهایبگونهء . مينمايند
همکاری مالی مهاجرين به انکشاف اقتصاد شهر به 

در سال )  بليون دالر امريکايی17.3  (%31.5

اين مسئله باالی . 2 افزايش يافته است2004
 . ميتواند صدق نمايدافغانستان نيز 

پيش ميآيد که چگونه به عمده ترين سوال در اينجا 
رشد فعلی و پيش بينی شده شهر کابل، جوابگو 
بود؛ جواب از خالل محيط مملو از ساختمان و 

   .فضايی شهر بدست ميآيد
  

  رشدجهت مسير : ساختار شهر کابل
  

 140شهر کابل دارای ساحات مملو از ساختمان 
شهر در دو طرف دره . ع ميباشدکيلو متر مرب

مجاور انکشاف يافته که توسط سلسله کوههای 
سلسله کوهها، . جنوبی از هم جدا گرديده اند-شمالی

مسئله توسعه شهر را تا حدی ناممکن گردانيده و 
با در نظر داشت  . شهر را بدوحصه تقسيم مينمايد

 استفاده  افزايش پيش بينی شده،5%تناسب ساالنه 
س قرار دادن زمين برای مردمان، و بدستر

انکشافات مناطق شرقی و شمالی بالترتيب، بهترين 
راه های حل کوتاه مدت، ميان مدت و طويل المدت 

  3.توسعه شهر کابل را در قبال خواهد داشت
  

   استفاده از زمين بمنظور رهايش)الف
  

در کوتاه مدت، شهر کابل دارای توانايی خواهد بود 
داخلی از طريق فراهم آوری که جوابگوی رشد 

س شهر کابل، حد اوسط تراکم نفو. سرپناه نمايد
 فی هکتار زمين ميباشد؛ در حاليکه  نفر215تقريبأ 

از لحاظ معيار های بين المللی، تراکم بيش از حد 
ميباشد، ولی در يک شهر بزرگ کشور آسيايی، اين 

اين تراکم . تراکم به درجه اوسط خود قرار دارد
يدر آباد ولی کمتر از ابه به بنگلور يا حنفوس مش
 فی 322(، سيول ) فی هکتار286 (شانگهای
)  فی هکتار367(چين ، يا هانک کانک )هکتار
بر !  مالحظه فرمائيد1-به ضميمه نمبر. ميباشد

، در مناطق سرحدی عالوه، تراکم نفوس شهر کابل
از اينرو، . شهر نسبت به مرکز شهر بيشتر ميباشد

نسبت به شهر های ديگر کشور های شهر کابل 
، آسيايی، با ساحات مشابه مملو از ساختمانها

 مشاهده 2-به ضميمه نمبر (پراگنده تر ميباشد؛ 
  .) نماييد

  

                                                 
روزنامه چين، . ( کارگران بايد جهت مهاجرت، آزاد باشند 2

   ) ميالدی2004سيزدهم ماه می سال 
احصائيه اساسی باساس استنتاج اسناد از ستاليت ايکونوس  3 

2004    

 تراکم نفوس شهر کابل : اولشکل 

 
  2004اسناد ستاليت ايکونوس ، : منبع. 
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با وجود تراکم بيش از حد نفوس در شهر کابل، 
در ساحات فعلی، مخصوصأ در محالت ظرفيت جذب 

تراکم نفوس . غير پالنی، بدرجه عالی قرار دارد
بت به ساحات پالنی، در ساحات غير پالنی بيشتر نس

ميباشد، و در ساحات غير پالنی زمين های متروکه 
منازل ايکه بصورت عادی . نيز موجود  ميباشد

اعمار گرديده اند، معموأل يک منزله معهء حويلی 
ميباشند که با اعمار منزل ديگر باالی آن، فرصت 

جهت، ساحات از اين. توسعه يا انکشاف باقی مينماند
 افراد 300,000موجوده مملو از ساختمان، ميتواند 

 اضافی تراکم نفوس فعلی را، صرف با اعمار منازل
   .باالی زمين های متروکه، در خود جا دهد

 
   انکشاف مناطق شرقی )ب
  

در ميان مدت، در مناطق شرقی شهر کابل، زمين 
های توسعه داده نشده موجود  ميباشد که يکجا با 

 افراد ميتوانند، صاحب 1,000,000ه آن، توسع
  . سرپناه گردند

  
   انکشاف مناطق شمالی )ج
  

در طويل المدت، يگانه امکان واقعی جهت 
ساحات جوابگويی به رشد شهر کابل، توسعه 

 کابل، آنطرف سلسله مسطح در مناطق شمالی شهر
با فراهم آوری امکان تراکم گرچه، . کوهها، ميباشد

لت استفاده از ساحات موجوده بيش از حد و سهو
توسعه عاجل شهر در ساحات مملو از ساختمان، 

مناطق شمالی نيز . ياد شده، قبل از وقت خواهد بود
  . با کمبود آب مواجه است

  
   شهر های جديد)د
  

ايجاد شهر جديد، در اين مقطع زمانی، قويأ رد 
ها بمنظور اعمار ايجاد شهربا آغاز . ميگردد

 راه حل درست جهت ت جديد،در ساحاشهرک ها 
پيچيده در شهر جلو گيری از مسائل حقوق ماليکت 

.)  مشاهده نمايد-3-به پاليسی نمبر . (فعلی، ميباشد
زير بنأ ها بايد در ساحات رهايشی فعلی با اينکه، 

اندکی پيشرفته تر توسعه يابند، ولی پروژه های 
بزرگ انکشاف زمين خارج از ساحات فعلی شهر، 

 نياز دارد يه هنگفت و سيستم ترانسپورتیبه سرما
که باعث جريان نادرست پول برای چند سال خواهد 

بر عالوه، به کمک های هنگفت جهت ايجاد . شد
منازل درساحات دو دست که جلب توجه خريداران 

  . را نمايد، نياز است

اين مسئله ميتواند باالی شهر کابل صدق نمايد، 
بی نهايت هنگفت جائيکه ايجاد يک شهر جديد، 

سرمايه گذاری های هنگفت در . تمام خواهد شد
شنده بخش زير بنأ ها، بايد چند سال قبل از اينکه با

گان جديد جابجا گردند و شبکه جديد سرک های 
اساسی جهت اتصال شهر کابل با شهر های ديگر  

سيستم به عين ترتيب، . صورت گيرداعمار گردد، 
عدم ثبات چون  گردد ترانسپورت عامه بايد تقويت

اقتصادی فضايی که ناشی از شهرک ها ميباشد، 
. هيچگاه از نگاه کار و خانه خود کفا نخواهد بود

ی های سرمايه های گذاراست  که مسئله مشکل 
هنگفت را برای ساحات جديد را دليل آورد، حاالنکه 

 نفوس فعلی شهر کابل که صاحب سرپناه %80
 مناسب دسترسی ميباشند، به عرضه خدمات نا

  . دارند
  

  دسترسی و دستيابی
   

شرح کامل و دقيق شهر کابل، مخصوصأ سلسله 
جنوبی، دسترسی قابل مالحظه ئی -کوههای شمال

چون . را به مرکز نواحی مرکزی فراهم نموده است
، مرکز شهر يگانه ساحه وصل کنندهء دو دره است

و همچنان ارتباط مستقيم با روستاها دشوار است، 
، به حساب وقت، خصوصيت نقشه بر داریايط شر

مرکزاالنحصاری شهر را تقويت و باز هم تقويت 
از اينجهت، روی دست گرفتن اعمار . خواهد نمود

زير بنأ ها در کوتاه مدت، الزمی پنداشته ميشود تا 
جهت کاهش تراکم . با رشد شهر را متوازن سازد

وسايط نقليه درمرکز شهر، سيستم موثر 
ت عامه و سيستم اداری سالم ترافيکی، ترانسپور

  . نياز مبرم ميباشد
 

امری مناسبی خوشبختانه، شبکه اساسی سرکها 
  باالی  خانه های غير پالنیپنداشته ميشود چنانچه

حقوق راهها و ارتباط دهی ساحات مختلف شهر با 
 .رسانيده اند صدمه زياد ن،استفاده از سرک ها

 های اساسی حقوق راهها در بسياری از شبکه
 متر 50 متر، ولی بعضأ به 30سرکها، حد اقل به 

يگانه استثنأ، سرک ميباشد که ساحات  . نيز ميرسد
رهايشی ناحيه سيزده را با  قسمت های  جنوب 

اين سرک از حقوق راه . غربی شهر ارتباط ميدهد
 متر برخوردار بوده که به توجه بيشتر نياز 8تقريبأ 
دت، در شهر کابل نياز به گرچه در طويل الم. دارد

اعمار سرک حلقوی ميباشد که از يکطرف مشکل 
ترافيکی را حل نمايد و از طرفی ديگر از اتصال 
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قسمت های جنوب غربی و شمال شرقی شهر 
 . اطمينان دهد

  
2  

 شهر وسايل جهت فراهم آوری سرپناه برای نفوس
  کابل 

  
    ماستر پالن پالن انکشافی  در برابر 

  
 فعلی و پيش بينی شده  سريع داشت رشدبا در نظر

، ماستر پالن شهر کابل که در سال شهر کابلدر 
  انعطاف تدوين يافته است با پالن انکشافی1978

 عنعنوی معلومات ماسترپالن . پذير تعويض گردد
  را تهيه ميدارد که بزودی منسوخمفصل شهر

 گرديد زيرا اين پالن شهرو محالت موجوده خواهد
های تخمين شده رامورد مالحظه قرار و پروژه 
 نقطه آغاز تدوين پالن، بهرحال. نداده است
ی، عبارت از تحليل و تجزيه دقيق شهر انکشاف

 . ثابت و قروض آن ميباشدیبشمول مطالعات داراي
بعد ازين پالن انکشافی با کاستی ها از طريق 

يرات پيشنهاد شده با منابع اقتصادی يانسجام تغ
خانواده ها ، فابريکه های شخصی و دولتی مقابله 

همچنان پالن انکشافی بايد نظارت قيمت .  مينمايد
های حقيقی امالک  را تطبيق نمايد ازين طريق پالن 
کننده گان را اجازه ميدهد که با اندازه و شکل منازل 

ين تقاضا ها ا. را که اعمار ميشود، توافق نمايند
تطابق بهتر تهيه منازل واختيارات مختلف گروپ 

 که ی را در تهيه منازل تامين نموده های اقتصاد
نيازمندی های امکانيت های اقتصادی تطابق 

پالن توسعه شهر کابل بايد در اولويت قرار . مينمايد
  . گيرد و شامل موارد ذيل باشد

  
  پالن انکشافی شهر کابل 

  
هر کابل بايد در اولويت قرار داشته پالن انکشافی ش

  : باشد و بايد شامل نکات ذيل باشد
  
 اهداف جهت انکشاف شهری ؛  •
بيان فشرده فضايی چنين اهداف در يک نقشهء  •

زون مانند، نشانده زمين هايست که در آنجا 
توسعه شهری واقع ميگردد و نشانده اينست 

که در هر يک از ساحات، چه استفاده ها 
د گرفت و کدام معيار ها توقع صورت خواه

 ميرود؛ 
مجموعهء مقررات انکشاف زمين که منعکس  •

ديزاين خانه ) 2(تقاضای مارکيت، ) 1: (کنندهء

از عهده بر آمدن ) 3(های بشکل محلی، و 
مسائل مالی سرپناه برای گروپ های مختلف 

 اقتصادی؛ -اجتماعی
تدوين يک طرز العمل بمنظور فراهم ساختن  •

ساختمان و جواز نامه تقسيم بندی جواز نامه 
 زمين بطور عاجل؛ 

براه اندازی برنامه ها جهت بهتر سازی زير  •
بنأ های محالت بطور متوالی و  تعريف دولت، 
اجتماع، و نقشهای قرار داد کننده گان شخصی 

 در تطبيق چنين برنامه ها؛ 
روی دست گرفتن برنامه ساختمانی برای  •

اعث حمايت از شبکه زير بنايی اساسی که ب
توسعه طرح ريزی شده شهر و گشودن  

 ساحات همجوار جهت انکشاف شهر ميگردد؛ 
ديمو (چهار چوب فضايی و جمعيت شناسی  •

 جهت فراهم آوری تسهيالت اجتماعی؛ ) گرافی
برنامه بسيج سازی منابع باساس، محصول  •

استفاده کننده گان، محصول از ساير منابع، 
 باالخره، تکس جايداد؛ 

  
  تسريع پروسه انکشاف ملکيت ها  

  
 تمام محالت 70% ی محالت رهايشی غيرپالن

مسکونی و خانه ها را تشکيل ميدهد، که تقريبأ 
 .دنفوس  شهر کابل را احتوا ميکن  مليون 2.44

 بتاسی از پيش بينی تناسب رشد، شهر کابل با
  ساالنه خانواده جديد20،000 ميزان چالش جديد به

در اين راستا شاروالی کابل بايد .  مواجه خواهد شد
روی موضوع جلوگيری ازتوسعه غيرقانونی 

ملکيت ها، در صورت امکان تجاوز و تخطی در 
قسمت سرکها و تسريع پروسه توسعه ملکيت ها در 

محالت خالی که در نزديکی منازل موقعيت دارند، 
رکزبيشتر نمايد و همچنان در ساحات ياد شده تم

 را  سرک های عمومی و فرعیولت بايد دمتروکه
ی اعمار سرک ها در مشخص  نموده تا برا

در نتيجه، زمين ها بايد جهت  نظرگرفته شود،
 .زيست، باز و بدسترس قرار گيرند

  
ت زمين مشخص و بعد از اينکه تعداد کافی نمرا

مقامات ذيصالح ميتوانند سرکها را اعمار گرديد، 
 شده، با مسطح و هموار نموده و برای ساحات ياد

. همکاری مالی شهروندان، خدمات عرضه نمايند
روند بايد منحيث يک طرح بسيار ساده تطبيق 

 . زمين، تطبيق گردد
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   و استفاده زمينمعيار های جديد برای زون بندی ها
   

پالن زون ها عبارت از سند قانونی است که استفاده 
 را در ساحات مختلف شهر های مختلف  زمين 

ن انکشافی طوری که در بخش پال. داجازه ميده
  که دب  زمين مشخص گرديد، معيار های استفاده

  

  
هميشه بعداز   بايد،تعريف گرديدهقانون رون بندی 

   ريزی طرح، تحليل عوايد مردم و بازار های حقيقی
  

شکل اعمار منازل ارزش های فرهنگی را .  گردد
ه و تقاضا های مختلف را برای طبقات انعکاس داد

 های معيار. اقتصادی نشان ميدهد-تلف اجتماعیمخ
 برای ستفاده از زمين که در پالن زون بندیا

  ساحات 
  

رهايشی  مشخص گرديده است بايد مطابق به اين 
های کوچک  غيرواقعی  زون معيار . تنوعات باشد

 ها و نورم های اختياری که از کشور های ديگر
ار قرار  کشور را زير فشوارد کشور گرديده، مردم 

ميدهد، چون از عهده آن بر آمده نمی توانند، از 
 دست به اعمار منازل غير قانونی اينجاست که 

  . ميزنند
  

  : شهر کابل دارای سه نوع خانه سازی ميباشد
  
  منزله که اززينه ها5اپارتمان های  )1(

  ؛ دده بعمل ميآي استفا
 ؛ منازل رهايشی جداگانه )2(
 منازل که دارای حياط ميباشد؛ )3(
 
  ديگرشکل خاصه استثنای خانه های حياط دار،ب

که انتخاب تقريبأ برای اعمار منازل وجود ندارد 
 فاميل های که در ساحات غير پالنی زيست %80

 استفاده بسيار موثررا را تشکيل ميدهد و دارند،
  3شکل . نسبت به بخش های ديگر تشکيل ميدهد

  . اين موضوع را بيان ميدارد
  

زمين درخانه های دومنزله با اندازه مقايسه استفاده 
  ) :  کيلومترمربع390(مشخص

 15m xمنزل اول که شامل محوطه بوده در ساحه  
26 m معموٌال درزمين های که به قسم قانونی توزيع

گرديده، موقعيت دارد و منزل دوم در حدود 
)19.5m x 20m (  عمومٌا در منازل که دارای

.  نی ديده ميشودر پالحياط بوده و در منازل غيديوار 
خانه های از هم مجزا، حياط عقبی و جلوی را برای 

.  متر مربع ساحه هموار بجا ميگذارد165تقريبأ 
 در 10برعکس،  ديزاين حياط برای حياط بزرگ 

 متر مربع، 250 متر و ساحه بزرگ ساختمانی 14
سود ديگر منازل حويلی دار اينست . فرصت ميدهد

 به آسانی تقسيم بندی و که در هر مقطع زمانی
 .احيای مجدد يا بهتر سازی ميگردد

  
  نقش دولت 

  
دولت بايد از تمايل ايفای نقش منحيث انکشاف 
  :ددهندهء زمين تا چند سال آينده، خود داری نماي

  
 زمين و موقع که جهت انکشاف شهر نياز )الف
  تاس
  

بعيد است که دولت قادر به اين باشد که ساالنه 
 قطعه زمين را که جهت رشد شهر کابل 20,000

نياز است استمالک نمايد، پول آنها را بپردازد، 
طرح آنها را ترتيب دهد وبه اعمار آنها جهت 

 مهمتر از همه، دولت . عرضه خدمات اقدام نمايد
ده ها نياز دارد تا نمرات رهايشی را برای خانوا

 باشد، ت که مطابقت با تقاضأبوقت مناسب و قيم
در شرايط دولت، محلی يا مرکزی، . توزيع نمايد

فعلی دارای ظرفيت کاری و انعطاف پذيری مناسب 
 روند سياسی،. جهت اجرای امور فوق الذکر نيست

بگونه تغيير نا پذير در عقد قرار دادها، استخدام 
مرات مشاورين و مخصوصأ در بخش توزيع ن

   . رهايشی و قيمت گذاری آنها، مداخله مستقيم دارد
 
   کمبود منابع نقدی)ب
  

. نياز به دسترسی متداوم سرمايه داردتوسعه زمين 
عدم ثبات تخصيصات بودجه، به دولت اين فرصت 

 جوه مالیرا نمی دهد تا جهت توسعه زمين و

  استفاده موثر از زمين : دومشکل  

 تخمينات شخصی: منبع 
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اختصاص دهد و باعث جريانات منفی نقدی خواهد 
جهت، بودجه بدون نتيجه آشکار، برای گرديد، از اين

   .مقاصد بيهوده بمصرف خواهد رسيد
  
 بين نقش دولت منحيث تنظيم کننده  تضاد عاليق)ج

  مارکيت و نقش دولت به مثابه انکشاف دهنده
  

هر زمانيکه دولت به مثابهء انکشاف دهندهء زمين 
نقش ايفأ نموده، اکثرأ کوشش بخرچ داده تا از 

رقابت  ويش استفاده نموده تا ازخصالحيت و قدرت 
مقامات . با سکتور خصوصی جلو گيری بعمل آرد

 شهر دهلی در هندوستان، مثال خوب و انکشافی
 انکشاف دهنده و زنده ايست که دولت منحيث

اين امر باعث . انحصار طلب نقش ايفأ نموده است
کمبود و ارزش گران منازل تمام شده، وضعيت که 

تجارب  . جامعه را متأثر ميسازدقه پائينباالخره طب
 که دولت افغانستان دارای چند سال اخير نشان داده

منابع نا بسندهء مالی و قوای بشری ميباشد تا 
استفاده از بطور مناسب زمين ها را توسعه دهد، 

زمين را تنظيم نمايد و از حقوق جايداد ضمانت 
عرايض که از مدت ها به اينسو جهت اخذ . نمايد

ه زمين در لست منتظرين ميباشند، نشان يک نمر
ميدهد که احتماأل دولت قادر به ايفای نقش خويش 

  و تنظيم کننده در عين زمانمنحيث انکشاف دهنده
  .  باشدنمی
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  نتيجه گيری 
 

پالنگذاران شهر کابل، با چالش های عمده ئی که 
اين چالش . ناشی از رشد شهر ميباشد، مواجه اند

ساحات غير پالنی، تقاضأی ها حاوی توسعه 
عرضه خدمات و نياز به اداره سالم ترافيک، 

خوشبختانه، بشيوه ايکه شهر توسعه . ميباشد
يافته، در بر دارندهء راههای حل اين مشکالت 

از معضالت بی توسعه ساحات غير پالنی، . ميباشد
خانگی جلوگيری بعمل آورده، درحاليکه مشکالت 

با اينهم، . وده استخدمات را نيز خلق نم عرضه

 به آن اندازه ايکه گاهی تصور اين مشکالت
بعلت متراکم . ميگرديد، برطرف ناشدنی نيستند

بودن و حمايت از حقوق راهها، بسياری از خانه 
از های غير پالنی ميتوانند همانند خانه های پالنی، 

تراکم فعلی و . عرضه خدمات بهتر بهره مند گردند
روکه، در کوتاه مدت، موجوديت زمين های مت

فراهم آوری (فرصت زيست را مهيا ميگرداند 
، در حاليکه، توسعه ) افراد300,000سرپناه برای 

ميتواند مناطق شرقی، راه حل ميان مدت بوده و 
يک مليون افراد بيشتر را از مشکل بی سرپناهی 

  . نجات دهد
 گرچه شرح کامل و دقيق و رشد روبه افزايش شهر

. ه است آورددی را بميانای متعدکابل، چالش ه
مرکزيت شهر کابل را ، شرح دقيق و کامل شهر

. تقويت بخشيده و در آينده نيز تقويت خواهد بخشيد
شامل تداخالت مهم ترانزيتی در کوتاه  مدت، 

اقدامات اداره سالم ترافيکی و سيستم مناسب 
اعمار سرک حلقوی، . ترانسپورت عامه ميباشد

  . يل المدت استاقدام الزمه در طو
 ،، چون ماستر پالنهااقدامات پالنگذاری عرفی

نتوانستند تا در مقابل رشد بيش از حد شهر جوابگو 
به سيستم ها و اسباب پالنگذاری جديد تر . باشند

، بشمول پالنهای انکشافی، سيستم های نياز است
انعطاف پذير انکشاف زمين، و مقررات زون بندی 

  افغانستان های فرهنگیجديد که نورمها و ارزش
 برای يک فرصتی خوباين . يسازدرا منعکس م

 تا سيستم های  استسياستگذاران شهر کابل
پالنگذاری اساسی را بميان آورند که قادر به 

متوالی و عالی رشد شرايط جوابگويی در مقابل 
 . شهری باشد

 
  
  ين يادداشت پاليسی، باساس اسناد ترتيب شده توسطا
 زير بنايی آسيای جنوبی در بانک واحد انرژی و 

  . ، ميباشدجهانی
  محضالت زمين های شهری، يادداشت پاليسی: کابل

   ميالدی، باساس تحقيقات 2005 ماه سپتمبر 
 براه 2005 الی ماه جنوری 2004که از ماه سپتمبر 
 .انداخته شده بود



  با توسعه يک شهر جديد يا توسط اعمار حومه شهر انکشاف يابد؟آيا شهر کابل
 

 SASEI | 7 در بانک جهانی
 

4  
   ه ها  ضميم

  
    مناطق بين المللی  ساحات مملو از ساختمان51مقايسه حد اوسط تراکم نفوس در:  1-ضميمه نمبر 

  

 
 تصوير قمرمصنويی قياس تراکم نفوس  - کابل :2-ضميمه نمبر 
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  استفاده موثر زمين: 3-ضميمه نمبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


