
تصویری از پایتخت 

تشکیل تصویر
در صفحــه مباحثــه شــاره 1 ایــن سلســله تحــت عنــوان »از بیــن بــردن خــا بیــن شــهر 
و دهــات راجــع بــه تصــور شــهری ســاخنت فراتــر از دیــدگاه معمــول روســتا در مقایســه 
بــا شــهر صحبــت شــده اســت.1 در صفحــه مباحثــه شــاره 2 نشــان داده شــد کــه اکــر 
شــهرداری هــای ولســوالی هــا بخــش هــای مهــم ســاختار اســکان بــری افغانســتان را 
ــه عمــده شــهری افغانســتان و در صفحــه  ــج منطق ــژه در پن ــه وی ــد، ب تشــکیل میدهن
ــات  ــل و والی ــن کاب ــیع بی ــاالت وس ــات و انتق ــپورت و ارتباط ــاره 6 ترانس ــه ش مباحث
اطــراف آن کــه روزانــه بیــش از 200000 ســفر بــه داخــل و خــارج از شــهر کابــل صــورت 

میگیــرد نشــان داده شــد. 
ایــن مقالــه  بــر مبنــای ســه مقالــه مذکــور تهیــه شــده اســت. کــه در آن ارقــام و نقشــه 
هــای معتــر و جدیــد مبتنــی بــر اوضــاع واقعــی از منطقــه شــهری کابــل ارایــه شــده 

اســت. 

معلومات  برای تصمیمگیری
معلومــات ارایــه شــده در ایــن مقالــه از برنامــه آینــده شــهر هــای افغانســتان کــه در 
حــال حــارض در جریــان تطبیــق اســت، گرفتــه شــده اســت.2 ایــن ســند بــر اســاس روش 
شناســی مشــابه بــه »برنامــه وضعیــت شــهر هــای افغانســتان ســال 2015 میــادی« تهیــه 
ــا وضاحــت بهــر راجــع بــه  ــر ماهــواره ای جدیــد و ب گردیــده اســت کــه در آن تصاوی
اســکان و اســتفاده از زمیــن )زراعتــی، رهایشــی، تجارتــی، جــاده هــا و غیــره( تحلیــل 
میشــوند.3 نتیجــه آن معلومــات و ارقــام ابتدایــی راجــع بــه مناطــق شــهری خواهــد بــود 
کــه از اصــاح طــرح برنامــه هــا، اداره مناطــق شــهری و پانگــذاری زیربنــا هــای بــزرگ 
در ایــن مناطــق شــهری نشــان و ارایــه خواهــد کــرد و بــه طــور مســتقیم از انکشــاف 

برنامــه ملــی اولویــت شــهری )U-NPP( حایــت خواهــد منــود. 

یافته ها
مســوده و پیشــنویس ارقــام  و یافتــه هــای منطقــه شــهری کابــل در دو صفحــه بعــدی 

ارایــه خواهــد شــد کــه  یافتــه هــای کلــی قــرار ذیــل میباشــد:
ــی  ــل زندگ ــهری کاب ــه ش ــوس در منطق ــون نف ــاً 6 میلی ــا تقریب ــرآورده ه ــاس ب • براس

ــد. ــور میباش ــوس کش ــم نف ــک پنج ــت ی ــل زیس ــد، و مح میکن
ــه 6  ــدود 40% از جمل ــت، در ح ــده اس ــی مان ــی باق ــز اصل ــل مرک ــهر کاب ــد ش • هرچن

ــد.  ــی میکنن ــز زندگ ــراف مرک ــای اط ــه ه ــا و قری ــهرک ه ــوس در ش ــون نف میلی
• هرچنــد شــهر کابــل  بــرای ســاحات  رهایشــی )51%(، ســاحات اداری)71%( و تجارتــی 
)72%( در حــوزه شــهری کابــل اختصــاص داده شــده ،شــهر کابــل بــه  زراعــت و فضــای 

ســبز اطــراف آن بســتگی دارد کــه تقریبــا دارای 93000 هکتــار میباشــد. 
ــا  ــهر ه ــای اداری ش ــدوده ه ــل مح ــا در داخ ــه تنه ــی ن ــای خال ــن ه ــاحات و زمی • س
ــه  ــد. در منطق ــود دارن ــز وج ــهری نی ــای ش ــوزه ه ــه در ح ــوده ، بلک ــود ب ــر موج بیش
شــهری شــهر  کابــل بــه انــدازه 20500 هکتــار قطعــات خالــی زمیــن وجــود دارد )%45 
آن در شــهر کابــل اســت(، کــه ایــن معــادل فیصــدی زمیــن بــرای تقریبــا 2.5 تــا 3میلیــون 

نفــوس رسپنــاه و مســکن تهیــه میکنــد. 
این امر نیاز به صحبت و حایت از تجدید ساختار روایات موجود میباشد:

• وابســتگی روز افــزون بیــن شــهر کابــل بــه حیــث محــرک و مناطــق شــهری اطــراف آن 
بــه حیــث وســیله و ماشــین اقتصــاد و فرهنــگ ملــی شــهری وجــود دارد؛

ــتفاده از  ــوارد اس ــا م ــدود اداری ب ــت – ح ــهری نیس ــوع روستایی-ش ــک موض ــن ی • ای
ــدارد؛ ــف مطابقــت ن ــا وظای ــن ی زمی

• زمیــن کافــی، بــه شــمول قطعــات موجــوده خالــی زمیــن، بــرای رشــد در دهــه هــای 
آینــده وجــود دارد؛

• ارزش بالقوه همکاری بین والیات و شهرداری ها، بر اساس روابط کاری؛ 

تحلیل اوضاع و نقشه برداری فضای جغرافیای منطقه شهری کابل
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در ایــن مقالــه پیشــنویس ارقــام راجــع بــه زمیــن و اســکان در منطقــه شــهر کابــل، از برنامــه آینــده شــهر هــای افغانســتان )FoAC( ارایــه شــده اســت. 
در آن نشــان داده شــده اســت کــه در داخــل و اطــراف شــهر کابــل ســاحه قابــل ماحظــه زمیــن بــرای زراعــت مــورد اســتفاده قــرار دارد. از روی اســتفاده 
از زمیــن هــای رهایشــی معلــوم میشــود کــه نفــوس منطقــه شــهر کابــل بــه طــور تخمینــی 6 میلیــون اســت کــه معــادل تقریبــاً 20% نفــوس مجموعــی 
ــر شــهری ســازی در منطقــه  ــرای رهنایــی مؤث ــه ایــن اســاس، ارقــام مذکــور اهمیــت پانگــذاری و اداره فضــای منطقــه شــهر ب افغانســتان میباشــد. ب

پایتخــت طــی دهــه آینــده را برجســته میســازد.  

چوکات 1: اعالمیه مشرتک "بزرگ شهر کابل"
1. اداره بــزرگ شــهر کابــل بــرای رهــری انکشــاف و رشــد پایــدار پایتخــت و شــهرک 

هــا و قریــه هــای اطــراف آن الزم  و اساســی میباشــد

2. بــه ایــن ترتیــب جهــت ایجــاد نخســتین انجمــن بــزرگ شــهر کابــل بــه طــور رســمی 

و جلســات ربــع وار کــه توســط داراالنشــای فنــی ترتیــب میگــردد نیــاز مــرم وجــود 

دارد. 

ــط  ــات ذیرب ــه مقام ــد متشــکل از هم ــزرگ شــهر بای ــن انجمــن ب ــی ای 3. رشکای اصل

مرکــز و والیــات، شــهرداری هــا و ادارات و همچنــان دانشــگاه هــا، جامعــه مدنــی و 

جامعــه تجــاری باشــد. 

4. انجمــن بــزرگ شــهر کابــل در حقیقــت بــه متــام موضوعــات کــه مربــوط بــه حــوزه 

ــطح  ــه س ــه ب ــات چ ــن موضوع ــوال ای ــت و معم ــل اس ــود دخی ــهری میش ــی ش طبیع

مرکــزی و چــه بــه ســطح محلــی باشــد ماننــد مدیریــت رشــد شــهری، گســرش جدیــد 

ــه شــمول ترانســپورت عامــه،  ــزرگ شــهری ب در شــهر، ترانســپورت و حمــل و نقــل ب

ــزرگ و  ــای ب ــارک ه ــا، پ ــاالب ه ــا و آب، ت ــت دری ــمول مدیری ــه ش ــهری ب ــط ش محی

احیــای جنــگات، زراعــت شــهری و مصونیــت غذایــی، توریــزم منطقــوی و حفاظــت از 

میــراث هــای فرهنگــی و طبیعــی، رسوکار خواهــد داشــت.  

5. بــرای عملــی ســاخنت انجمــن "بــزرگ شــهر کابــل"، تهیــه پیشــنویس دیــدگاه مشــرک 

و  پــان مدیریــت رشــد، شناســایی و تهیــه پــروژه هــای قابــل تطبیــق بــزرگ شــهری، 

ــزرگ  ــمی ب ــرای اداره رس ــان کاری ب ــه راه و پ ــب نقش ــهروندان و ترتی ــا ش ــاط ب ارتب

شــهر و عرضــه خدمــات و ادارات عایداتــی بــزرگ شــهر بــه 12 تــا 18 مــاه زمــان نیــاز 

خواهــد بــود.

6. در یــک جلســه نهایــی "بــزرگ شــهر کابــل" تحــت رهــری مشــرک وازرت انکشــاف 

شــهری/اداره مســتقل ارگان هــای محــل – ریاســت عمومــی امــور شــهرداری هــا در 

ــیوه کار  ــن ش ــورد بهری ــور در م ــس جمه ــآب رئی ــه جالت ــی ب ــنهاد نهای ــورد پیش م

ــه خواهــد شــد. ــم گرفت تصمی

8 مارچ 2016 میادی

1GoIRA (2016) Breaking the Rural-Urban Divide. Discussion Paper #1, Series Two; GoIRA: Kabul
2GoIRA (2016) Breaking the Rural-Urban Divide. Discussion Paper #1, Series Two; GoIRA: Kabul
3UN-Habitat (2015) Understanding Urbanisation. UN-Habitat: Kabul. http://unhabitat.org/
understanding-urbanisation-monitoring-urban-dynamics-in-a-fragile-and-resource-con-
strained-context-discussion-paper-9/

4The first Kabul Metropolitan Conference was held on 21 December 2015, hosted and chaired 
by the Kabul Mayor, and attended by MUDA, IDLG/GDMA, Arazi, DCDA and the Mayors of 
Charikar, Mahmood-Raqi, Maydan Shahr and Pul-i-Alam. The second Kabul Metropolitan 
Conference was held on 8 March 2016, jointly chaired by Kabul Governor, MUDA Minister and 
IDLG/DMM.
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Charikar Mahmod Raqi

Kabul City

Pul-i Alam

Maidan Shahr

Parwan Province

Wardak Province

Logar Province

Kapisa Province

Jabl-ul-Siraj

Mir Bachakot

Kabul New City 
Qarabagh

Sharkardara

جبل رساج/ جبل رساج

چاریکار/ چاریکار

میربچه کوت/ میربچه کوټ

قره باغ/ قره باغ

شکردره/ شکردره

میدان شهر/ میدان ښار

والیت وردک/ د وردک والیت

 والیت پروان/د پروان والیت

والیت کاپیسا/د کاپیسا والیت

والیت لوگــر/د لوګر والیت

پل علم/ پل علم

شهر کابل/کابل ښار

شهر کابل جدید/نوی کابل ښار

محمود راقی/ محمود راقی
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5See ‘The State of Asian and Pacific Cities’, UN-Habitat, October 2015
6See also ‘Unpacking Metropolitan Governance for Sustainable Development’, GIZ/UN-Habitat, 2015
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پروگرام آینده شهر های افغانستان FoAC مترکز خاص باالی انکشاف پروگرام های اولویت بندی ملی شهری داشته که انکشاف شهرهای 

افغانستان را دهه های آینده در اولویت قرار داده است. بخاطر متویل آن ،پروگرام آینده شهر های افغانستان 5 شهر بزرگ و 20 شاروالی 

های ولسوالی اسراتیژیک را مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار داده است که معلومات دقیق و نظریات را جهت طرح پروگرام و پالیسی 

تهیه مناید.

©2016 این نریه رصف برای اهداف غیرتجاری و با تعهد تحریری همرای دفر اسکان بر ملل متحد ممکن است جهت نگهداری در سیستم بازیابی، تکثیر و یا انتقال گردد.تعریفات و تحلیل استنتاج و سفارشات این 

مقاله الزاما نظر ملل متحد، شورای رهری برنامه اسکان بر ملل متحد، کشورهای عضو آن، دول افغانستان، انگلستان و یا اسرالیا را انعکاس منیدهد. 

تصویری از پایتخت

گردآوری نظریات وموافقت ها جهت ساخنت پیشینه ها
ــی  طــی ســه مــاه گذشــته وزارت شــهر ســازی و مســکن، معینیــت شــاروالی هــا و وال

کابــل طبــق درخواســت جالتــآب رئیــس جمهــور غنــی رونــد ذیدخــل ســاخنت مقامــات 

و رشکای ذیربــط را در ایجــاد دیــدگان منطقــه شــهر کابــل رهــری منودنــد. ابتــکار بــزرگ 

شــهر کابــل بــه حیــث پــروژه پیشــگام برنامــه ملــی اولویــت شــهری کــه در حــال حــارض 

تهیــه آن در جریــان اســت انتخــاب گردیــد. 

یــک سلســله جلســات و کنفرانــس هــا برگــزار شــد تــا فرصــت هــا بــرای پانگــذاری و 

ــن  ــا پروســه پانگــذاری »پایی ــد ی ــق رون مدیریــت و اداره بهــر منطقــه شــهری از طری

بــه بــاال« مشــخص گــردد.4 در آخریــن کنفرانــس کــه بــه تاریــخ 8 مــارچ 2016 میــادی 

ــل  ــراف کاب ــات اط ــه والی ــای هم ــهردار ه ــان و ش ــان والی ــان، معاون ــد، والی ــزار ش برگ

اشــراک داشــتند. 

در اعامیــه منتــج از ایــن کنفرانــس بــه ایجــاد یــک انجمــن بــزرگ شــهر کابــل تأکیــد 

شــد کــه بتوانــد پانگــذاری و رسمایــه گــزاری جامــع تــرو بــه هــم پیوســته  را در منطقــه 

رسوی و تحقیــق پیرفتــه بــرای دســتیابی بــه درک مشــرک در مــورد چالــش هــا و توانایــی هــای منطقــه شــهری کابــل بــه حیــث پایتخــت و محــرک • 

اصلــی انکشــاف اقتصــادی؛ 

مشوره با همه دست اندر کاران عمده در منطقه شهری کابل؛• 

دیدگاه اساسی به مقیاس بزرگ شهر منحیث بنیاد پان انکشاف رشد بزرگ شهر و بزرگ شهر  قابل تغییر؛ • 

هم تراز ساخنت بزرگ شهر کابل همراه با برنامه ملی اولویت شهری، پالیسی ملی شهری و اسراتیژی فضای جغرافیای شهری • 

مسیر های آینده : 

چوکات 2: مقایسه با سایر کشور ها و حوزه های  شهری
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــیایی درگی ــر مناطــق شــهری آس ــد اک ــل مانن ــه شــهری کاب منطق
چگونــه رشــد و تحــول اقتصــادی رسیــع و کنــرول ناشــده، رشــد پیچیدگــی و پراکندگی 
اجتاعــی، و اثــرات محیــط زیســتی خــود را بــه نحــو احســن مدیریــت منایــد.5 بعضــی 
ــی  ــای خارج ــور ه ــر کش ــیا و دیگ ــر در آس ــهری دیگ ــق ش ــه از مناط ــای ک درس ه

آموختــه شــده اســت مــوارد آتــی را پیشــنهاد میناینــد6:  

ــد مســؤولیت عمــده •  در مدیریــت تحــول ادارات شــهری در همــه ســطوح بای
آنهــا در ارایــه خدمــات حکومــت داری دوبــاره مشــخص گــردد. امــا بــا در نظــر 
داشــت پیچیدگــی و رشــد شــهر هــا و مناطــق مربــوط بــه آنهــا، حکومــت هــا 
نبایــد تــاش مناینــد کــه هــر کار را انجــام دهنــد. در عــوض آنهــا بایــد یــک نقش 

راهــردی در مشــارکت بــا ســایر دســت انــدرکاران داشــته باشــند؛
ــر منظــم شــهری همــراه اســت. رشــد •  ــا پراکندگــی غی ــل ب منطقــه شــهری کاب

شــهری بــه طــور فزاینــده حــدود بیــن ســکتور هــای عامــه و شــخصی، رســمی 
ــرای  ــر ســاخته اســت. ب ــی را مبهــم ت ــر رســمی، و دولتــی و جامعــه مدن و غی
ــد  ــا اشــکال جدی ــدی هــای انکشــاف شــهری الزم اســت ت ــه نیازمن رســیدگی ب
ــا حایــت پالیســی هــای ملــی شــهری  ــا تریــک مســاعی ب حکومــت داری ب

ایجــاد گــردد؛

هیچکــدام از منونــه هــای مرکــزی یــا کامــاً غیــر متمرکــز راه حــل مؤثــر • 
حکومــت داری شــهری نیســتند. بایــد بــه انکشــاف تدابیــر تشــکیاتی کــه در 

ــردد.  ــذول گ ــر مب ــه بیش ــد توج ــی کار کنن ــهری و مل ــخص ش ــط مش رشای
بایــد دســتیابی بــه شــفافیت بیشــر در تصمیمگیــری عامــه و ایجــاد حســابدهی • 

ادارات از جملــه مقاصــد اساســی باشــند. نهــاد هــای پاســخگو و مؤثــر محلــی 
بــرای ایجــاد مشــارکت مؤثــر و بســیج حایــت و ســهمگیری بیشــر شــهروندان 

رضوری میباشــند. 
در مدیریــت چنیــن چالــش هــا حکومــت هــای ملــی و محلــی مســؤولیت دارند • 

تــا رونــد تغییــر را بــه پیــش بــرده واداره مناینــد. امــا آنهــا ایــن کار را تنهــا بــا 
ــد.  ــام داده میتوانن ــی انج ــا و پالیســی هــای منســجم مل ــود ه ــت رهنم حای
شــهر هــای افغانســتان ماننــد اکــر شــهر هــای آســیایی بــه وســیله چهارچــوب 
قوانیــن تنظیــم کننــده و از طریــق تدابیــر تشــکیاتی کهنــه مدیریــت میشــوند؛

تقســیم قــدرت بیــن حکومــت هــای محلــی و مرکــزی یکــی از مــوارد الزمــی • 
ــای  ــت ه ــای حکوم ــذاری ه ــه گ ــه و رسمای ــن بودج ــل بی ــای متوی ــوده ؛ خ ب
محلــی؛ و خــای ظرفیــت حکومــت هــای محلــی در ترویــج پانگــذاری 

ــود. ــیدگی ش ــهری رس ــر ش ــده نگ ــردی و آین راه

شــهری حایــت منایــد )بــه چــوکات 1 رجــوع شــود(. چــون بــرای بــار نخســت در 

تاریــخ افغانســتان بــزرگ شــهر یــا منطقــه شــهری از دیــدگاه اداری در نظــر گرفتــه 

شــده اســت و  ایــن یــک دســتاورد قابــل ماحظــه خواهــد بــود. ایــن گزینــه هــا بــه 

طــور مفصــل در صفحــه مباحثــه آینــده ارایــه خواهنــد شــد.


