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 2-نمبر  شهر کابل     يادداشتهای پاليسی            بانک جهانی                   

  طرز سکونت غير پالنی در شهر کابل 
  

 چرا و چگونه شهر کابل بايد خانه های غير پالنی خويشرا، تحت پالن در آورد؟
   

  69%را صاحب سرپناه ساخته که )  ميلون افراد2.44( نفوس شهر کابل را 80%خانه های غير پالنی تقريبأ 
 بليون دالر 2.5حاکی از سرمايه گذاری خصوصی  با سرمايه ثابت زمين های رهايشی را احتوا مينمايند و 

 خانه های غير پالنی، ی اقتصاداندازه، حجم و کمک مالی. ميباشد) بدون در نظر داشت قيمت زمين(امريکايی 
. ، تمرکز گردد"خانه های غير پالنی بايد باقی بمانندآيا " باالی مسئله ايکه  تاپاليسی تأثير گذاشتهحث باالی مبا

 شهر کابل را تحليل و تجزيه و تشريح نموده و پيشنهاد مينمايد اليسی، نقش خانه های غير پالنیاين ياد داشت پ
االی آنها بحث صورت يد تا اينکه بنونی سازی حقوق مالکيت پيروی نماتا از پاليسی های انکشاف زيربناها و قا
  .گيرد که آيا آن منازل باقی بمانند يا خير

  
1  

   شناخت دقيق منازل رهايشی خودسر در شهر کابل
  

، 2002 و 1999نفوس شهر کابل، بين سالهای 
 افزايش يافته که تقريبأ دو 15%ساالنه به تناسب 

 مليون يعنی به سه مليون افزايش يافته 1.78چند 
 بدينسو، بيشترين قسمت اين 2001از سال . 1است

افزايشات، ناشی از مهاجرت های داخلی يعنی از 
ساحات روستايی و عودت مهاجرين افغان و بيجا 

اثرات مهمه ئی فضايی و . شدگان داخلی ميباشد
بصری اين افزايشات، ناشی از توسعه غيرپالنی 

زمين ها و خانه هاست، همانا که چگونه ) خودسر(
. تن را صاحب سرپناه نموده انداکثريت مردم، خويش

 71.6 (69%امروز، خانه های غير پالنی تقريبأ 
مجموع ساحات رهايشی شهر کابل ) کيلو متر مربع

) ليونم 2.44  (80% داده و تقريبأ برای را تشکيل
به جدول . (نفوس شهر، سرپناه فراهم نموده است

 نشان داده شده -1 که در ضميمه شماره 1شماره 
  .)  نمايداست، توجه

  
در حاليکه، بعضی ها توسعه شهر را خارج از دايره 

  قانونی و پالنی تائيد نمی کنند، انکشافات غير 
                                                 

   .2004تخمين زمين و نفوس، از مطالعات ستاليت ايکونوس  1

  
پالنی، سهولت های بيشماری را برای مردم در 

 به دولت، فراهم نموده پهلوی کمک قابل مالحظه
  . است

  
اولتر از همه، انکشافات غير پالنی، عامل عمده 

کاهش فقر بوده و فاميل های بی خانمان را که شب 
و روز شان را در کوچه های شهر کابل ميگذراندند 

و يا در کمپ های موقتی مهاجرين زيست می 
با . نمودند، از مشکل بی سرپناهی  نجات داده است

 عظيم و فوق العاده زياد مهاجرينوجود سيل 

 خانه های خودسر و پالنی در شهر کابل : 1شکل  

 
  2004تفسير اسناد ستاليت ايکونوس ، : منبع.
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بسوی شهر کابل، جالب تلقی ميگردد که صرف 
 نفوس کابل در خانه های موقتی زيست %0.5

  2.دارند
با وجود دشواريها و تخريبات جنگ های داخلی و 

تحوالت سياسی طی بيست سال اخير، تعداد 
بيشماری افراد قادر به دسترسی به زمين و اعمار 

کيفيت عالی . م و مقبول بوده اندخانه های مستحک
اعمار منازل در شهر کابل، بعلت مهارت های فوق 
 العاده ساختمانی مهاجرين روستايی افغان ميباشد

 
گذشته از .  در شهر کابل مسکن گزين شده اند  که

اين، موقعيت بعضی از منازل خودسر، گزينش 
را برای طبقه ) وضعيت اقتصادی(مناسب اقتصادی 

يا گردانيده، که حتی از فقر و تنگدستی فقير، مه
 که در 1بشکل . (آنان جلو گيری بعمل ميآورد

  )  نشان داده شده، توجه فرماييد2ضميمه نمبر 
در منازل خود )  نفر360,000( نفوس شهر %12

سر باالی دامنه های کوهها، نزديک به مرکز شهر 
با اينکه عرضه خدمات برای . کابل، زندگی دارند

از نگاه ولی آنها اد شده، دشوار ميباشد، ساحات ي
ستراتيژيکی نيز به مرکز شهر کابل و مراکز عمده 

وظيفوی نزديک بوده که دسترسی به زمين و 
  . ترانسپورت عامه، تا حدی محدود ميباشد

خانه های خودسر در زمينه شهرسازی ثانيأ،  
نماينده گی از يک سکتوربزرگ شخصی سرمايه 

زش خانه های خودسر شهر کابل ار. گذاری مينمايد
 2.5به ) بدون ارزش قيمت زمين (2004در سال 

ميليارد دالر امريکائی ميرسيد، يک سرمايه معين 
غيرقابل تصور در مقابل بسياری از شهرهای جهان 

همراه با تعداد مشابه باشنده گان غيرقانونی آن 
معلومات جمع آوری شده در مورد منازل . ميباشد

 های تپه ها بناء شده اند، نشان ميدهد که در دامنه
که باشنده گان غيرقانونی عمومًا امور مالی خانه 

های خود را از طريق گرفتن قرضه از خويش و قوم 
 الی  40,000و دوستان خويش، که تخمينأ به

همچنان،  . افغانی ميرسد، به پيش ميبرند 70,000

                                                 
 ملل  ميالدی، دفتر2005 مطابق به هشتم ماه جنوری سال 2

متحد در امور مهاجرين بيست و دو خانه موقتی را در شهر 
کابل قلمداد نموده است، که بيشتر از شش فاميل را در بر 

" خانه های موقتی فی البديهه"از جمله سيزده آن، . ميگيرفت
بوده که در ساختمانهای شخصی مردم يا خانه های خودشان، 

ر های از هم فرو سه آن باالی زمين عامه و دو در حدود ديوا
مجموع کلی . ريخته منازل شخصی مردم، موقعيت داشتند

 نفر يا تقريبأ کمتر 17,000افراديکه از اين امر متأثر اند، به 
    .   مجموع نفوس شهر کابل ميرسد0.5%از 

 

کار های عشر در امور ساختمانی، به باشنده گان 
 مک نموده تا از مصارف باالی اعمار خانه ها ک

  3.جلوگيری بعمل آيد
  

  
  

ثالثأ، باشنده گان غيرقانونی فعًال در ماليات شهری 
هم سهم ميگيرند که به روند افزايش ماليات سهم 

ده گان غيرقانونی، از جمله باشن. بی شايبه دارند
باشنده گان ناحيه هفتم در حال حاضر با خريداری 

 عوايد آن 67%کتابچه های صفايی و کتابچه برق، 
  ) را مالحضه نمايد2جدول . (ناحيه را تأمين مينمايد

  
محاسبات تخمينی ابتدائی اشاره برين مينمايد که 

 منطقه 45وضع عوايد محصول صفايی، صرف 
 مليون و طی 15.5سال آينده غير پالنی، ظرف دو 

 مليون افغانی عوايد شاروالی را 56چهار سال آينده 
 30(تأمين خواهد نمود، که دو چند محصول صفايی 

افزايش .  ميباشد2005در سال ) مليون افغانی
محصوالت حتی بيشتر از اين خواهد شد، در 

 منطقه که فقط 45صورتيکه صرفأ باالی همين 
 کابل  را تشکيل ميدهد،   خانه های خودسر%13

  .توجه مبذول گردد
باوجوديکه پروسه افزايش زمين های غيرپالنی 

در .  پيچيده بوده، نتيجهء کلی آن مثبت بوده است
نتيجه، خانه های خودسر شهر کابل به عوض اينکه 

  .تخريب گردد، بايد بحال خود باقی بمانند

                                                 
   2006پروژه معيشت شهری ،اپريل  /AREUموخذ از  3 

کابل خانه های پالنی و غير پالنی: 1شکل  

 2004مونوس ستاليت، : منبع 
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اگرچه، سيستم غيررسمی انکشاف بدون موانع 
ست که حتی چندين موضوع عمده در باره نبوده ا

که . خانه های خودسر و تداوم آنها بميان آمده است
چطور ميتوان به اينگونه منازل ) 1: (مشتمل از

خدمات عرضه نمود مخصوصًا در ساحات سراشيب 

چطور ميتوان به مسئله تراکم ) 2(يا نا هموار؛ 
چطور ميتوان ) 3(بيش از حد رسيدگی نمود؛ 

ز و تفريحگاهها و سهولت های اجتماعی ساحات سب
را، از قبيل کلينيک های صحی و مکاتب مهيا 

چطور ميتوان به موضوعات تصرف ) 4(نمود؛ و 
زمين که ناشی از فسخ توزيع زمين های قانونی  

مباحث بعدی، باالی اين . ميباشد، رسيدگی نمود
  : مسائل مکث مينمايد

  
2   

  عرضه خدمات در ساحات غيرپالنی
  

با در نظر داشت مواد با کيفيت عالی در اعمار خانه 
های خودسر، بيشتر ساحات غيرپالنی در شهر کابل 

اساس زيربنا ندارند، بشمول دسترسی به آب، 
مسئله عرضه خدمات، قبل از . فاضالت و آبروها

قانونی سازی ساحات غير پالنی، بارها مورد بحث 
اين سرپناه انتقادات به بارزترين . قرار گرفته  است

ها اشاره مينمايد؛ آنانيکه در باالی تپه ها واقع 
گرديده اند، و بايد بخاطر داشت که عرضه خدمات 

برای اينگونه خانه ها، نسبتأ گرانتر و مشکلتر 
 . است

باالی ) 90.2(%گرچه، اکثريت خانه های خود سر 
در نتيجه، عرضه . زمين های مسطح قرار دارند

مجموع  خانه های  9.8%خدمات صرف برای 
در اين محالت، عرضه . خودسر، مشکل ميباشد

خدمات ميتوانند به معيار ظاهرأ کمتر در مقايسه با 
سرکها در . ساحات هموار يا مسطح، بهبود يابد

متر ) 6 الی 4(ساحات غير پالنی کم عرض تر 
ميباشد، سرکهای ياد شده بقدری که يک واسطه 

و مرور نمايد، نقليه در اوقات غير مترقبه عبور
کافی است؛ ولی چيزی که عرض سرکها اجازه نمی 
دهد، تراکم عراده جات که در يک وقت باالی سرک 

مثال . های ياد شده عبور و مرور نمايند، ميباشد
در نتيجه، .  نشان داده شده  است-2-آن، در شکل 

همانند آنانيکه در ) اما مسطح(منازل غير پالنی 
ند، ميتواند بهتر سازی  نشان داده شده ا2شکل 

  گردند، البته
  

 در صورتيکه تراکم عراده جات بسطح کم آورده 
 پارکينگ ها در حاشيه سرکها وجود نداشته شود و

باشد، که از جمله معيار های قبول شده در منطقه 
تهيه آب، فاضالت و آبروها بشيوه های  .ميباشد

قانونی موجوده نيز نبايد همانند  سرکها مشکل 
 د؛  باش

طرق حل مختلف برای خانه های که در دامنه های 
زمين ها در . تپه ها بنا شده اند، پيشنهاد شده است

سربااليی ها از نگاه مساحت کوچکتر اند و خانه ها 
معموًال از ( نيز کوچکتر، ولی بشکل مستطيل، اند 

). دسترسی به وسايط نقليه بر خوردار نيستند
 نقليه دسترسی بعضی خانه ها قطعأ به وسايط

در حاليکه تهيه آب و خدمات تنظيفی در . ندارند
ساحات سراشيب گرانتر تمام خواهد شد، با اينهم، 

خانه های خودسر در سربااليی ها، قسمت عمده 
منازل ايکه . خانه سازی شهر کابل را تشکيل ميدهد

در ساحات پرخطر موقعيت ندارند، بايد معيار های 
ئنتر در آن ساحات بهبود عرضه خدمات به سطح پاي

معضالت دسترسی و معيار های ضعيف .  يابد
عرضه خدمات، از مسئله کرايه پائينتر در آينده بعد 

اعمار اين ساحات، موقعيت ابتدائی برای باشنده 
گان طبقه پائين که دارای منابع محدود ميباشند و 

آنانيکه يگانه اولويت شان، دريافت وظيفه ميباشد، 
 .  ايدضمانت مينم

  
  
 منازل، قطعات زمين و تراکم شرح دقيق و کامل 

  نفوس 
  

برعکس ميثاق تداخلی، تراکم خانه ها در ساحات 
خانه . پالنی و غير پالنی شهر کابل قابل مقايسه اند

  حويلی دار محلی، شرح کامل و دقيق ترجيع داده 
 باشنده گان غير پالنی ميباشد 66.6%شده برای 

ن در حاليکه در طرح های پالنی، تعميم يافته تري
شرح کامل و دقيق منازل پالنی خانه های از هم 

 کتابهای پرداخت برق و آب منازل: % 2جدول 
 برق آب گذر

 %100 %100 سياه سنگ
 %80 %80 چهل ستون

معلوات  %50-45 سرتپه
 نيست

 %100 %100 مال بزرگ

معلومات  %100 نو آباد دهمزنگ
 نيست

  7ناحيه 
 (USAID/LTERA 

Pilot) 

67% 
 

  USAID/LETRA ،2005: عمنب
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اندازه قطعات زمين در منازل حويلی .  مجزا ميباشند
 متر مربع ميرسد و بمراتب از 350 الی 200دار به 

اين يک . خانه های پالنی بزرگتر ميباشند
در ساير نقاط . خصوصيت ديگر شهر کابل ميباشد

ه های جهان، خانه های غير پالنی به تناسب خان
در نتيجه، تراکم منازل . غير پالنی شهر کوچکتر اند

 خانه فی هکتار 28 تا 20در ساحات غير پالنی به 
  22ميرسد، در حاليکه در ساحات پالنی فی هکتار 

از نگاه تراکم نفوس، ساحات غير .  خانه ميباشد
. پالنی نسبت به پالنی تا اندازه ئی متراکمتر ميباشد

تراکم نفوس از يک ساختمان تا ساختمان ديگر 
تفاوت مينمايد و گاهی هم  وقت يا زمان است که 

  از اينجهت. دريک  ساختمان باعث تفاوت ميگردد
   

زسيتگاه غيرپالنی باالی زمين های زراعتی: 2 شکل 

2004مونوس ستاليت، : منبع  
  

است که ديزاين حويلی، تفاوت های مختلف را چون 
از يک فاميل فی اتاق تا فاميل ديگر فی حويلی، 

سروی ها نشان داده که حد  اوسط . بميان ميآورد
 فاميل فی 2.2فاميل ها در ساحات غير  پالنی به 

)  نفر ميرسد7.5حد اوسط فاميل به (قطعه زمين 
  . رسدمي
 

  زمين های دور از شهر و خدمات اجتماع
  

پروسه انکشاف خانه های غيرپالنی، ظاهرأ  برای 
تسهيالت اجتماعی چون مکاتب، کلينيکها، و دفاتر 

در . پوليس، قطعه زمينی را خالی نگذاشته است
جهت . حقيقت، اين قضيه در شهر کابل بوده است

 از عرضه چنين خدمات به  ساحات غيرپالنی، بايد
ساحات قبأل انکشاف يافته زمين استمالک گردند يا 

توسط عرضه خدمات در ساحات مجاور زمين های 
  . متروکه

تپه هايکه باالی آن خانه های خودسر بنا گرديده 
مورد بحث قرار گرفته تا اين ساحات خالی بمانند و 

گر چه . از آن به حيث تفريحگاهها استفاده بعمل آيد
اف کوه آسمايی قبأل غرس درخت ها در چاراطر

گرديده، اما تپه های سخره ئی و سراشيب برای 
بهتر . نهال شانی و تفريحگاه جای مناسب نيست

  خواهد
 بود که کنار سه دريای که فعًال به حيث کثافت دانی 

. استفاده ميشوند و از کابل ميگذرد، انکشاف داد
 هکتار پارک 180پشته های ديوار درياها ميتواند 

. يل شکل را برای نفوس شهر کابل مهيا نمايدمستط
برعالوه، پارکهای مستطيل شکل بهترين شيوه 

موثر برای تهيهء يک فضای سرسبز جهت استفاده 
زمين، مصونيت، حفظ و مراقبت و دسترسی به آن، 

مثالهای زيادی از پارکهای مستطيلی . ميباشد
شهری، چون، شهر چنديگر هندوستان، شهر 

ی و پارک راک کريک واشينگتن الهور، شانگها
  .دی سی، وجود دارد

  
3   

  توجه به حقوق مالکيت باالی زمين های غير پالنی 
  

زمين های غيرقانونی را حداقل ميتوان به دو  
  :کتگوری تقسيم نمود، غيرقانونی و غير پالنی

باشنده گان خانه های غير پالنی، آنانی اند که باالی 
 در ساحات که غير زراعتی يا/زمين های روستائی

رهايشی به حساب ميروند يا در ساحات ماستر پالن 
کابل خانه هايرا که از مالکين اصلی آن خريداری 

اگر چه آنها . نموده اند، منازل اعمار مينمايند
مالکين قانونی اين زمين ها استند اما منازل آنها از 

در .  آنچه در ماستر پالن ذکر است، تخطی مينمايد
اشنده گانيکه زمين های شخصی و عامه را مقابل، ب

غضب نموده اند و يا زمين را از اشخاص قدرتمند 
در . خريداری نموده اند، غير قانونی ناميده ميشوند

مجموع، تمام باشنده گان ساحات غير پالنی از عدم 
مصونيت حقوق مالکيت رنج ميبرند، باوجوديکه 

 اينکه تجربه آنها و تخطی از پاليسی دولت، نظر به
آيا باشنده گان باالی زمينهای غيرقانونی يا  

  .زمينهای غير پالنی زيست دارند، متفاوت ميباشد
  

  ساحات غير پالنی
 

برای ساحات غير پالنی که در حدود ماستر پالن 
اصلی موقعيت دارد، شاروالی پاليسی قانونی سازی 
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و احيای مجدد ساحات غير پالنی را که در پروژه 
 کابل و پروژهء که توسط اتحاديه بازسازی شهر

 اتحاديه اروپا 3اروپا در پروژه نمبر 
UNHABITAT گنجانيده شده، روی دست گرفته 

بيشترا قريه جات (ساير ساحات غير پالنی . است
روستائی کهنه همراه با اجتماع ثابت و عوام يک 

که در حدود ماستر پالن موقعيت دارد،  )  مليتی
ها، دکاکين، و زمين های قباله های شخصی خانه 

که در آن خانه بنا نموده اند، توزيع گرديده  و همين 
  .قباله ها به رسميت شناخته ميشوند

ساحات غير پالنی که باالی زمين های روستائی 
قبلی که از مالکين اصلی آن خريداری شده بود تا 

هنوز تحت ماستر پالن قرار نگرفته اند، اما باشنده 
اين .   آن منطقه مصئون ميباشندگان آن از تخليه

باشنده گان دارای قباله جات عرفی ميباشند که از 
چارچوب قانون .  وکيل گذر خويش حاصل نموده اند

افغانستان تعهد ميبندد که همين قباله جات آنها نظر 
در . به اساسنامه قابل تصديق مدرک جايداد ميباشد

راهئ بيشتر موارد، باشنده گان غيرپالنی از چنين 
استفاده نموده  تا جايداد هايشان از تصرف مصئون 

  .بماند
ساحات غير پالنی به آسانی ميتواند در حدود ماستر 

پالن ساحات رهايشی در آيد و بخود شکل قانونی 
بمنظور  عرضه خدمات به ساحات ياد . اختياز نمايد

.  شده، فيس يا محصول تحصيل خواهد گرديد
اختن اين ساحات در شرايط مختلفی برای منظم س

نظر گرفته خواهد شد، بشمول قباله جات قانونی، 
حقوق اشغال بدون حق فروش، گرو همراه با حقوق 

يعنی بتواند به شخصی ديگر کرايه يا گرو (واگذاری 
فقط درساحات که از (؛  دوباره جاگزين شدن )بدهد

وابسته به پروگرام های ) لحاظ محيطی پرخطر است
همراه با سهميه زمين؛ و مالکيت خانه سازی جديد 

اجتماعی که اشخاص انفرادی حق فروش آنرا 
  .نداشته باشد

بدبختانه، ساحات که هنوز هم تحت پالن نيامده اند، 
بيمی را از جهت تخليه در وجود طبقه پائين جامعه 
بميان آورده است چون در گذشته بعضی از اراکين 

نه های مردم بلند رتبه دولت با استفاده از قانون خا
را توسط بولدوزر ويران کرده اند، مانند ساحه 

  .شيرپور
  

  ساحات غيرقانونی
  

اندازه قضايا انبساط غيرقانونی در زمين های دولتی 
 بدينسو توسط اشخاص قدرتمند اکثرآ 2001از سال 

با دخالت و دست داشتن اراکين بلند رتبه دولتی 

. بمنظور منفعت شخصی شان طرح گرديده است
اشنده گان جديد که در آن ساحات خانه خريده اند، ب

متوجه شده اند که سند ملکيت يا قباله جايداد بدست 
ندارند ازينکه وکيل گذر يا آنها را منحيث اعضای 

آن اجتماع نمی شناسد يا اين که معاملهء آنها را به 
  .رسميت نمی شناسد

  
4 
پيشنهادات پاليسی جهت رسيدگی به انکشافات غير  
  نی در شهر کابلپال
  
  

 فيصد 34سروی ناحيه هفتم نشان ميدهد که تقريبًا 
خانه ها نه قباله عرفی و نه قباله شرعی بدست 

در چنين حاالت، حکومت با چالش های .  دارند
سياسی مواجه شده که چگونه با چنين اشخاص 
قدرتمند که زمين ها را غضب نموده اند و باالی 

رخورد نمايد، چنانچه مردم بفروش رسانيده اند، ب
اينکه بيشتر . دولت تونايی تنبيه آنان را ندارد

باشنده گان باالی زمين های دولتی زيست دارند و 
اينکه شاروالی صالحيت توزيع چنين زمين ها را 
دارد، قسمت يا تمام اين ساحات را منحيث پاليسی 

گرچه، در چنين . عملی قانونی سازی نموده ميتواند
بايد يک پروسه ئی را که بتواند بطور حاالت، دولت 

واضح تاريخچه مالکيت زمين ها را تشخيص بدهد، 
ترويج دهد و جنگ ساالرانی را که زمين های 

  .دولتی غصب نموده اند، جريمه نمايد
 مليون نفوس در 2.44خانه های خودسر برای 

شهر کابل به مثابه راه حل واقعأ قابل مالحظه، 
 ستراتيژی طويل المدت .سرپناه فراهم مينمايد

انکشافی شهر، بايد خانه ها خودسر را با وجود 
کمبود زيبايی، مشکالتی ترافيکی و بعضی مشکالت 

ديگر چون عرضه خدمات را در دامنه تپه ها که 
خلق مينمايند،  يک راه حل مشروع مشکالت بی 

  . خانه گی بداند
اقدامی که جهت قانونی سازی خانه های خودسر 

    :د اتخاذ گردند، قرار ذيل اندکابل باي
ماستر پالن فعلی بايد تجديد نظر شود تا ساحات ) 1(

  .غير پالنی با ساحات رهايشی پالنی  يکجا شود
عرضه خدمات به مردمی که در ساحات  ) 2 (

غيرپالنی مسطح زنده گی ميکنند، بايد روی دست 
قانونی سازی حقوق مالکيت ) 3. (گرفته شود

ز معيار ها بشمول موقعيت باساس مجموعه ا
جايداد، شيوه استمالک زمين، منابع عوايد، و ميعاد 
آن؛ بايد بخاطر داشت که نکات فسخ نمودن مسکن 

 سال 25 تا 10گزينی جهت قانونی سازی از 
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با اينکه، اين معيارها به . پيشنهاد گرديده ا ست
  وضعيت شماری از باشنده گان غيرپالنی که بعد از 

. گزين شده اند، رسيدگی نمی نمايد جا2001سال 
تحليل و تجزيهء مصارف عرضه خدمات تقريبأ ) 4(

به معيار پائين برای ساحات که در سراشيب بنا شده 
زمين های متروکه که در کنار دريا ها ) 5. (اند

موقعيت داشت، دوباره به شکل اولش در آورده 
   .شود

  

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

  . ، ميباشدجهانی
  ت زمين های شهری، يادداشت پاليسیمحضال: کابل

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

نفوس %مساحت  %نوسمربع)
حد اوسط (فی 

هکتار )
163%18%32,66531,00031قانونی 

341%82%71,562,442,00069غيرقانونی 
104.222,973,000100%100%285

که از:
قانونی 

ا  505%3.1%1.891,0001.7اپارتمانه
0.175,0000.2%0.2%293

30.69435,00029.5%14.6%142
غيرقانونی 

3.3388,0003.2%3.0%264
57.961,980,00055.6%66.6%342
10.26375,0009.8%12.6%365

* برآورد شده است که تقريبًا  60,000 مردم در ساحات غير رهايشی و    10,000 در خيمه ها و  5,000 در تعميرات ويران شده زنده گی ميکنند.
مجموع نفوس در سال  2004 در کابل بيشتر از 3 ميليون ميرسد.

                     کابل - توزيع زمين های موجود توسط نمونه سال (2004)

استفاده از زمين های رهايشی   

محموع ساحات رهايشی   

د      خانه های که در سربااليی ها بنا شده ان
خانه های محوطه يی  

خانه های جداگانه   

خانه های جداگانه   
خانه های شهری  

5  
   ه ها  ضميم

  
   1ضميمه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  2004مونوس ستاليت، :  کابل خانه های پالنی و غير پالنی اساس بر: 2ضميمه 
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  2004 ،خانه های خود سر باالی زمين های زراعتی ، اسناد ستاليت ايکونوس: 3ضميمه 

  
  
 


