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پیشگفتــــــار محترم وزیر
وزارت امور شهر سازی  

شهرها دارای پتانسیل بسیار خوبی برای بهبود معیشت، بلند بردن رشد اقتصادی و فراهم سازی مسکن قابل تهیه و مصئون و خدمات مناسب 
میباشد. با ادامه روند شهرنشینی در شهرهای افغانستان که در چند دهه بعدی اتفاق خواهد افتاد، فرصت بزرگی را برای ترویج انکشاف شهری 

بوجود می آورد،  که انکشاف مذکور پایدار، متعادل و سازمان دهنده رشد اقتصادی میباشد. 

اولویت های دولت وحدت ملی افغانستان برای سکتور شهری بسیار واضح و آشکار می باشد. چهارچوب 'تحقق متکی بخود' را که در کنفرانس لندن 
درسال 2014 ارایه گردیده، صریحا بیان میدارد که شهرها از جمله محرکین انکشاف اقتصادی می باشند. وزرات امور شهر سازی درحال تهیه پیش 
نویس برنامه اولویت ملی شهر را همراه با برنامه انکشاف جامع شهری  رهبری مینماید. این هردو با هم یکجا اساس آینده پایدار شهری را فراهم 

می سازد.

اما، در افغانستان درقسمت ساحات شهری معلومات اساسی وجود ندارد، در این مورد یا معلومات کهنه بوده و یا این که معلومات مذکور شریک 
ساخته نشده است. بناًء، وزارت امور شهرسازی، در راستای هدایت فعاالنه رشد شهرهای افغانستان و در استفاده از روند شهرنشینی بحیث محرک 

انکشاف به چالش مواجه شده است. 

گزارش وضعیت شهرهای افغانستان2014/1۵ اطالعات مفید و حیاتی را قباًل فراهم نموده است. این گزارش اطمینان خواهد داد که  نتایج آن مفید 
و عملی بوده، و انعکاس دهنده واقعیت های عینی در سراسر کشورمیباشد. 

اینجانب مخلصانه از همه همکاران برنامه، دولت استرالیا، دفتر اسکان بشر ملل متحد برای حمایت وزارت امور شهرسازی در تطبیق این برنامه 
برنامه و همچنان- ظرفیت  این  تثبیت نموده است. اطالعات  را  العاده خویش  برنامه قباًل فواید فوق  این  اظهار تشکر مینمایم. بدون شک که 
افزایش یافته ما بخاطرنظارت و پالنگذاری بهتر شهری و پالیسی سازی- بصورت مداوم بخاطر بهبود زندگی مردم افغانستان، ادامه خواهد داشت.

جاللتمآب سعادت منصور نادری، وزیر امور شهرسازی
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پیشگفتــــــار محترم رییس عمومی
اداره مستقل ارگانهای محل  

اداره مستقل ارگان های محلی افتخار دارد که در انکشاف و تطبیق این برنامه مشترک نقش پیشتازی را ایفا مینماید. وضعیت شهرهای افغانستان 
2014/1۵ روی یکی از الزامات اساسی اداره مستقل ارگان های محلی تمرکز مینماید: نظارت بر 33 شاروالی والیتی و بیش از 1۵0 شاروالی ولسوالی ها 

تحت رهبری ریاست عمومی امور شاروالی ها . 

نیز  محلی  حکومتداری  فراروی  اندازه  بهمان  میباشند،  مواجه  آن  با  شهری  مسکن  و  پالنگذاری  لحاظ  از  افغانستان  شهری  آینده  که  چالشهای 
میباشد. برای بیش از یک ربع جمعیت افغانستان، شاروالی منحیث اولین مرجع تماس "تصویر روزمره دولت" در نگاه مردم میباشد.

این گزارش هم چالش های بزرگ و هم فرصت ها را در رابطه به حکومتداری شاروالی هویدا میسازد. چالشها شامل ظرفیت و منابع ناکافی، فساد، 
نابرابری جنسیتی وشفافیت و حسابدهی محدود میباشد. فرصت ها شامل  تعهد برای باال بردن سطح عواید محلی و توانایی برای رسیدن به 

فیصدی قابل چشم گیری نفوس با مصئونیت سرپناه و خدمات بهبود یافته میباشد. 

اداره مستقل ارگانهای محلی بخاطر بهبود ظرفیت، شفافیت و حسابدهی اداره شاروالی متعهد باقی میماند. با ارائه یک تصویر مفصل 34 شاروالی 
والیات افغانستان این گزارش گام مثبتی به سوی گذاشتن تهدابی برای انتخابات شاروالی، بهبود شفافیت استخدام کارمندان در شاروالی و مسایل 

مالی و برنامه ریزی بهتر و هماهنگی عرضه خدمات شاروالی میباشد.

جاللتمآب محترم غالم جیالنی پوپل، رییس عمومی اداره مستقل ارگانهای محل
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کابل پیشگفتــــــار محترم شاروال 
کابل شاروالی 

شــاروالي کابــل مرجــع بخــش اعظمــی از مجمــوع جمعیــت مشــترک شــهري افغانســتان اســت. در جریــان دهــه گذشــته شــاهد گســترش قابــل مالحظــه 
اي بــوده و در رشــد اقتصــاد ملــي، ثبــات و اعمــار مجــدد کشــور ســهم ارزنــده ي داشــته اســت. 

ــه و تحلیــل  ــه تجزی ــه پیمان ــا ایــن حــال، هیــچ یــک از مطالعــات انجــام شــده ب ــل در طــول دهــه گذشــته انجــام گرفتــه ب مطالعــات متعــددي از شــهر کاب
دقیــق و جامــع فعلــي از وضعیــت موجــوده صــورت نپذیرفتــه اســت. مزیــد بــرآن، هیــچ یــک از مطالعــات یــا تحقیقــات مذکــور کابــل را بــا شــهرهاي عمــده 
ــي،  ــتفاده اراض ــد اس ــدي مانن ــاد کلی ــاظ ابع ــا ازلح ــاوت آنه ــابه و تف ــوه تش ــاس آن وج ــه اس ــه ب ــد ک ــا باش ــت، ت ــرده اس ــه نک ــتقیما مقایس ــر در کشورمس دیگ

دسترســي بــه خدمــات و خصوصیــت هــاي اقامــت و کثــرت نفــوس دانســته شــود. 

یافتــه هــا و مجموعــه داده هــاي کــه از ایــن پروگــرام بدســت آمــده از ارزش زیــادي بــراي شــاروالي کابــل برخــوردار میباشــد. اســتفاده اراضــي و نقشــه هــاي 
ــي  ــاي دولت ــذاري ه ــرمایه گ ــي س ــأله در رهنمای ــن مس ــه ای ــت ک ــده اس ــه ش ــهري( درنظرگرفت ــه ش ــه ) ناحی ــر ناحی ــي ه ــذاري تفصیل ــر پالنگ ــه بخاط خان
ــه  ــا را ب ــورا ه ــازي مبتني-بر-ش ــور بهس ــاط ام ــوده و ارتب ــک نم ــت(  کم ــه ملکی ــي/ مالی ــژه صفای ــه وی ــاروالي )ب ــد ش ــع آوري عوای ــود جم ــي، بهب و خصوص

ــانند. ــي برس ــد اعظم ــه ح ــانرا ب ــرات ش ــا تأثی ــد ت ــن نماین ــهري تامی ــازي ش ــاي بهس ــذاري ه ــرمایه گ ــا س ــر ب ــیع ت ــه وس پیمان

جــاي اندکــي تاســف اســت کــه ایــن فعالیــت یــک دهــه پیــش انجــام نپذیرفتــه تــا یــک ارزیابــي مبنایــي قبلــي را میداشــتیم و بدینگونــه قــادر بــه پیگیري 
چگونگــي تغییــرات کابــل در جریــان ده ســال گذشــته میبودیم.

علــي الرغــم آن، بــا آمــوزش ایــن درس، شــاروالي کابــل متعهــد بــه تطبیــق ایــن فعالیــت بــه شــکل منظــم )حــد اقــل طــي هــر ۵ ســال( میباشــد، تــا اینکــه 
تغییــر شــهري را در شــهر نظــارت کــرده و تاثیــر خویــش را در بهبــود دسترســي بــه زمیــن و مســکن مناســب، معیشــت، وخدمــات اساســي بــراي ســاکنین 

کابــل، آشــکار ســازد.   

جاللتمآب عبداالحد واحد، سرپرست شاروالی کابل
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خالصه موضوع

کزشهر 34 والیت افغانستان میباشد. گزارش مذکور یک دست آورد مهم فعالیتهاي یک ساله این برنامه  این گزارش اولین ارزیابی موثق و جامع مرا
میباشد. برنامه وضعیت شهرهای افغانستان سال 2014/1۵ به کمک سه همکار: وزارت امور شهر سازي، اداره مستقل ارگان های محل و شاروالی 
برنامه اسکان بشری ملل متحد )ملل متحد-هبیتات( و به کمک مالی دولت آسترلیا، تهیه و  با کمک تخنیکی موسسه محترم  محترم کابل، 

تطبیق گردیده است.    

این پروگرام روش تحلیل خالقانه، قابل اعتماد و مقرون به صرفه را برای وضعیت شهرهای عمده افغانستان، تدوین نموده است. برنامه متذکره 
برای بدست آوردن معلومات کلیدي اسکان از تصاویر ماهواره ای نهایت شفاف استفاده نموده است. این معلومات با بررسی های ساحه و ورکشاپ 
های شهري با شرکاي محلي براي دقت معلومات و ایجاد ظرفیت های بشری و نهادی بخاطر نظارت و استفاده از معلومات بهبود یافته  شهری 

میباشد.

باد فراموشی گذاشته شده است،  از آن جایی که "آجندای شهری" به پیمانه وسیع آن در دهه گذشته به  گزارش نشان میدهد   رویهمرفته، این 
ابعاد محرومیت  با  باکیفیت مقرون به صرفه، و  با دسترسی محدود به خدمات اساسی  برنامه،  از  اتفاقی و عاری  افغانستان به صورت  شهرهای 
اجتماعی- اقتصادی قابل مالحظه ی رشد کرده است. بخاطر رهنماي های انکشاف شهری، پالیسی ها و مقررات کافی ملی بسنده نبوده، ازیک 
طرف پالنهای محدود واقعبینانه که برمبنای نقشه فضایی استوار باشد و ازطرف دیگر اداره ضعیف شاروالی، باعث گردیده تا زمینه عرضه خدمات 

منصفانه و سهم گیری موثر انتقال اجتناب ناپذیر اسکان شهری که کشور به آن مواجه است، فراهم نشود. 

این پروگرام  و گزارش همراه آن در فرصت مناسبی بدست می آید.  آجندای شهری توسط دولت وحدت ملی افغانستان منحیث محرک انکشاف 
ناپذیری میباشد که  اولویت قرار گرفته است. این موضوع نشان میدهد که اسکان شهری یک واقعیت اجتناب  اقتصادی و اجتماعی صریحا در 

میبایست مدت ها قبل تحقق می یافت. 

شهر نیشینی یک مشکل نیست که باید حل شود، درصورتی که این کار به شکل درست آن انجام شود، ابزار موثر و محرک رفاه، ثبات سازي و دولت 
سازی میباشد. مبنای استفاده از شهر نیشینی مستلزم معلومات دقیق و به موقع میباشد که به اساس آن تصامیم پالیسی و پالنگذاری بنا می 

یابد. گزارش دست داشته در این راستا قدمی را به جلو میگذارد. 

درنظرخواهیم  اقتصادی  محرکین  منحیث  انکشاف  بخاطر  را  شهرها  ما 
کاری را انجام دهیم، به بهبود وضعیت زندگی و  که چنین  داشت. برای این 

کز شهر، نیاز داریم. عرضه خدمات در مرا

کنفرانس  خودی،  اتکای  تحقق    )2014( افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
لندن در مورد افغانستان
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شهرهای افغانستان در حقیقت 
خ  انکشاف اجتماعی-  گردانندگان چر

اقتصادی، حکومت داری خوب و تامین 
صلح هستند، اما هنوز محدودیت 

های قابل توجهی در زمینه پالیسی 
موثر شهری و چارچوب قانونی، سرمایه 

کافی و ناهماهنگ و بالخره  گذاری های نا
حکومت داری شهری و مدیریت ضعیف 

اراضی، در قبال آن وجود دارد.

گزینــی شــهری در افغانســتان عمدتــًا بــه شــکل غیــر رســمی و نامنظــم بــوده. شــهرها بــدون 	  اســکان و مســکن 
گســترش یافتــه  ــر و دسترســی محــدود بــه  زمیــن، بــه شــکل ســریع آن  داشــتن نقشــه  مکانــی و جغرافیایــی موث
ــر و  ــی نابراب ــای اجتماع ــم، فض ک ــم ترا ک ــده  گن ــا جمعیــت پرا ــم ب ــهر غیرمنظ ــده یــک ش اســت. نتیجــه بدســت آم

دارای نواقــص عمــده زیربنایــی میباشــد. 
 بــا آن هــم هنــوز شــهرهای افغانســتان دارای منبــع مهــم انکشــاف اجتماعــی و اقتصــادی میباشــد. فعالیــت 	 

کــه در حــال حاضــر ۵0 فیصــد تولیــد ناخالــص داخلــی، 2۵ فیصــد بخــش  اقتصــادی شــهری ماننــد ارایــه خدمــات  
زراعتــی )پاییــن تــر از ۵0 فیصــد ســال 2002(، را تشــکیل میدهــد. جوامــع شــهری و شــهروندان بخاطــر رهبــری رشــد 

همجــواری و مســاعی ایجــاد صلــح محلــی، از خــود ظرفیــت عمــده ی را نشــان داده انــد. 
کــه مبــارزه علیــه پیامدهــای جانبــی اســکان شــهرایجاب تغییراتــی را مینمایــد. پالیســی ملــی اصــالح شــده و 	  البتــه 

چهــار چــوب قانونــی و مقرراتــی درکنــار ظرفیــت افزایــش یافتــه و صالحیــت شــاروالی هــا بخاطــر اجتنــاب از "عــدم 
ــرای یــک دهــه دیگــر و ســاز و بــرگ دادن شــهر هــا منحیــث محرکیــن انکشــاف  مداخلــه " رســمی رشــد شــهری ب

اقتصــادی و اجتماعــی، درایــن راســتا یــک امــر ضــرروی میباشــد.

کز 34 والیت مأوای بیشتر از هشت  مرا
میلیون افغان میباشدکه تقریبًا یک سوم 
حصه مجموع نفوس را تشکیل میدهد. 

کابل  به شکل سرسام آور آن  درحالیکه 
کز منطقوی و  بزرگ میباشد، برعالوه مرا
کز انتقالی و تجارتی ماوای جمعیت  مرا
های عمده شهری را تشکیل میدهند.

گرچــه 	  افغانســتان از لحــاظ جغرافیــوی نســبتًا دارای ســاختار مکانــی و جغرافیایــی متــوازن شــهری میباشــد ا
کابــل و چهــار مرکــز منطقــوی هــرات،  کابــل تقریبــًا 41 فیصــد جمعیــت شــهری را بخــود اختصــاص داده اســت،. 

ــد.  ــکیل داده ان ــهری را تش ــت ش ــد جمعی ــاوای 69 فیص ــاد م ــالل آب ــار و ج کنده ــریف،  مزارش
کنــدز، تالقــان، پلخمــری، 	  مزیــد برایــن پنــج شــهرهای بــزرگ، هشــت شــهر تجارتــی و ترانزیتــی مثــل لشــکرگاه، 

کــز مهــم اقتصــادی و ترانزیتــی منطقــه  شــبرغان، زرنــج، میمنــه و غزنــی نیــز دارای جمعیــت عمــده بــوده و مرا
میباشــند. 

کوچکتــر میباشــند، بــا وجــود آن هــم جمعیــت متذکــره 	  کــز والیتــی و  روســتا هــای شــهری نســبتًا داری جمعیــت  مرا
کــز مذکــور بیشــتر میباشــد.  کثــر مــوارد درمرا نظــر بــه ســابق در ا

کــز منطقــوی، 	  گیــرد: بایــد درکابــل، مرا مداخلــه هــا بایــد متناســب بــا نوعیــت )تایپولــوژی( خــاص شــهرها صــورت 
کــز والیتــی و روســتا هــای شــهری، مداخالتــی در نظرگرفتــه شــود. بخاطــر فراهــم  کزاقتصــادی و ترانزیتــی، مرا مرا
پیشــرو در "سیســتم  هــای  و مکانــی در دهــه  لحــاظ جغرافیایــی  از  و منصفانــه  متــوازن  رشــد  زمینــه  ســازی 
کابــل  شــهرها"باید یــک ســتراتیژی ملــی جغرافیایــی و مکانــی بوجــود آیــد تــا بــه ایــن ترتیــب از فشــار بــاالی شــهر 

کاســته شــود.  

شهرهای افغانستان دارای صورت 
استفاده منحصر به فرد  ونمونه های 
که  یک دهه رشد  خاص مکانی بوده 

و توسعه نا منظم و خودسر بدون 
مداخله مراجع مربوطه را نشان میدهد. 
حاالنکه هنوز هم ظرفیت بالقوه و فضای 

شهری برای توسعه دادن به شهر دران 
وجوددارد، مثال با استفاده از زمین های 

سفید و خالی داخل شهر.

حــد اوســط 27 فیصــد ســاحات  آبــاد شــهر هــا  نمــرات و زمیــن هــای خالــی و ســفید  میباشــد)زمین هاییکــه  بــه  	 
نمــرات و چهاردیــواری هــا تقســیم شــده امــا تــا هنــوز اشــغال نشــده اســت(  و ایــن خــود یــک دهــه غضــب زمیــن، 
فــروش زمیــن توســط شــاروالی هــا و خریــد وفــروش زمیــن توســط ســکتور خصوصــی را انعــکاس میدهــد.  زمیــن 
هــای خالــی متذکــره بــرای اســکان 4 میلیــون جمعیــت دیگــر مســاعد میباشــد. بــا ایــن حســاب فضــا بــرای توســعه 

شــهر تــا 10 ســال آینــده هنــوز وجــود دارد.
زراعــت ســکتور مهــم شــهرهای افغانســتان را تشــکیل میدهــد، بــه صــورت اوســط 34 فیصــد مجمــوع زمیــن 	 

شــاروالی را زمیــن زراعتــی تشــکیل میدهــد. 
کــه شــهر هــای 	  گــذاری پیشــرفته بخاطــر رهنمایــی شــیوه هــای رشــد شــهری  بــه ایــن معنــی اســت  فقــدان پــالن 

گونــه مثــال، شــبکه جــاده  کافــی مکانــی و جغرافیایــی و فضــای دولتــی میباشــد، بــه  افغانســتان فاقــد نمونــه هــای 
صرفــًا دربرگیرنــده 10 فیصــد ســاحه  آبــاد شــهری بــوده و صرفــًا 1.4 فیصــد آنــرا پارکهــا و میــدان هــای ســپورتی 

تشــکیل میدهــد. 
کافــی 	  درکنــار چالــش هــای اساســی شــهری دیگرافغانســتان، چالــش زمیــن بــه شــمول غضــب زمیــن، اســتفاده نا

اراضــی ) زمیــن هــای خالــی (، نــا امنــی در حــق تصــرف در  ســاحات غیــر پالنــی )70 فیصــد   ســاحات رهایشــی 
(، دسترســی محــدود بــه زمیــن دارای موقعیــت خــوب بــرای اعمــار ســرپناه بــا عوایــد ســطح پاییــن و متوســط 
کافــی بــرای فعالیــت اقتصــادی و تمویــل زمیــن هــای تحــت انکشــاف  بــرای عرضــه  خانــواده هــا، زمیــن هــای نا

ــد. ــکیل میده ــده ی را تش ــوع عم ــی، موض ــات محل خدم
بــرای رســیدگی بــه مشــکالت زمیــن هــای متذکــره در مــورد پالنگــذاری ســتراتیژیک  مکانــی و جغرافیایــی و اداره 	 

و مدیریــت بهتــر اراضــی، تجهیــز بهتــر شــهری وفضــای دولتــی و تشــویق تهیــه و تــدارک زمیــن مقــرون بــه صرفــه 
بــرای اســتفاده هــای محــالت رهایشــی، صنعتــی و تجارتــی،  داشــتن یــک برنامــه ملــی منحیــث یــک نیــاز فــوری 

بــه حســاب مــی آیــد.      

کلیدی پیام های 
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کثریت عظیم افغان های متوطن در  ا
شهر، در سطح پایین خدمات، سرپناه 

غیر پالنی با تضمین اندک امنیتی و 
دسترسی بسیار نادر به خدمات اساسی 

مانند آب و بهداشت، قرار دارند. این 
مسأله ناشی از وجود نداشتن بدیل 

های رسمی موفق و سطح پایین سرمایه 
گذاری در خدمات اساسی شهری، 

میباشد.

کــه عمدتــًا مشــتمل اســت بــر  خانــه هــای  نامنظــم و دامنــه 	  بخــش اســکان شــهری  962,467  واحــد مســکونی اســت  
تپــه )بالترتیــب۵4 فیصــد و 7 فیصــد( و  31 فیصــد   خانــه هــای منظــم میباشــد. اپارتمــان هــا صرفــًا 4 فیصــد بخــش 

کــز منطقــوی قــرار دارد.  کابــل و مرا  در شــهر 
ً
کثــرا کــه ا ســرپناه ملــی شــهری را تشــکیل داده اســت 

کــم جمعیــت در محــالت رهایشــی 	  شــهرهای افغانســتان بــه مقایســه نــورم هــای بیــن المللــی دارای ســطح پاییــن ترا
گزینــه هــای ترانســپورت  ) حــد اوســط 19 واحــد مســکونی در یــک هکتــار: در هــر هکتــار  142 تــن( میباشــد. ایــن رقــم 

گســترده آن بــاال میبــرد.  دولتــی مفیــد را محــدود ســاخته و هزینــه عرضــه خدمــات را بــه شــکل 
کیفیــت آب در 	  دسترســی بــه منابــع آب آشــامیدنی صحــی در شــهر هــا نســبتًا بــاال میباشــد ) 71 فیصــد(،  بــا آنهــم هنــوز 

کنین شــهری بــه شــبکه پایــپ آب وصــل میباشــند.  ایــن راســتا ازاهمیــت زیــاد برخــوردار میباشــد. تنهــا 14 فیصــد ســا
دسترســی بــه بهداشــت بهتــر در ســطح پاییــن )29فیصــد( میباشــد، هیــچ یــک از شــهرهای افغانســتان سیســتم 	 

گیــر فاضــالب نــدارد.  فرا
کاســتی هــای اداره شــاروالی بــوده و بزرگتریــن مصــرف اداره متذکــره 	  مدیریــت تنظیــف )کثافــات( یکــی از  واضــح تریــن 

را تشــکیل میدهــد. 
ــه امنیــت حــق تصــرف، زیربنــا و خدمــات مربوطــه را بهبــود میبخشــد،  	  ک ازطریــق پروســه تنظیــم مبتنــی برجامعــه  

ــه شــکل غیرعــادی، امــکان بالقــوه عظیمــی وجــود دارد.  بخاطــر رشــد بخــش تهیــه ســرپناه ب
گزینــه هــای تهیــه ســرپناه الزم اســت )مثــاًل زمیــن هــای 	  بــرای پاســخگویی بــه تقاضــای جدیــد تهیــه ســرپناه ترکیبــی از 

کمــک پالیســی واضــح زمیــن/ تهیــه ســرپناه  کــه ایــن امــر بــه  بهــره بــرداری شــده، ســاخت وســاز افزایشــی تهیــه مســکن( 
گذاشــتن زمیــن بــرای خانــواده هــای دارای عایــد متوســط و پاییــن، بــه شــمول عــودت  ملــی شــهری  و قابــل دســترس 

کننــدگان و اشــخاص بیجــا شــده داخلــی، ترغیــب و تشــویق میگــردد.

شهرهای افغانستان به چالشهای قابل 
مالحظه ی به شمول فقر، نابرابری، 

محرومیت اجتماعی، بیکاری جوانان و 
که این  نابرابری جنسیتی روبرمیباشند 

کافی  همه ناشی از اداره ضعیف و تمرکز نا
باالی شکل دهی و فرایند فقر شهری 

میباشد.

گذشــته شــاهد فقــر و افزایــش نابرابــری در مناطــق شــهری 	  نظــر بــه فقــدان نظــارت موثــر فراینــد اســکان شــهری، دهــه 
بــوده اســت. تقریبــا یــک ســوم حصــه جمعیــت شــهری در فقــر زندگــی مینمایــد )29 فیصــد، اضافــه تــر از دو میلیــون 
افغــان(، جمعیــت مذکــور از دسترســی بــه زمیــن هــای دارای موقعیــت مناســب، تهیــه مســکن و خدمــات محــروم انــد. 

کــه زنــان و دختــران بــه موانــع ســاختاری شــان در 	  نابرابــری جنســی یکــی از چالــش هــای عمــده در شــهرها میباشــد 
گیــری آنــان در حیــات اجتماعــی و اقتصــادی شــهری، مواجــه انــد. بیســوادی انــاث شــهری )62 فیصــد(  امرســهم 
کاری زنــان در شــهرها صرفــا 13  گیــری نیــروی  کــه دوچنــد بیســوادی مــردان )31 فیصــد( میباشــد، میــزان ســهم  بــوده 

کمتــر از یــک ســوم حــد متوســط ملــی )19 فیصــد( میباشــد.  کــه  فیصــد بــوده 
ــًا ربعــی از جمعیــت 	  ــه  تقریب ک ــان )ســنین بیــن 1۵ و 24( میباشــد  ــا متجانــس جوان ــرای تعــداد ن ــه یــی ب شــهرها  خان

کــه بصــورت قابــل مالحظــه آن باالتــر از ســطح ســاحات روســتایی )17.8  شــهری را )23.6 فیصــد( را تشــکیل میدهــد 
فیصــد( میباشــد. درحــال حاضــر، شــهر هــا قــادر نیســتند تــا زمینــه هــای اشــتغال را متناســب بــه تقاضــای موجــوده 

گونــه از حــق رای شــان محــروم میشــوند. کــه در نتیجــه جوانــان بــه ایــن  فراهــم نماینــد، 
از ســال 2014، چالشــهای فقــر شــهری بدترشــده اســت، ایــن موضــوع قســمًا ناشــی از پاییــن آمــدن حضــور نیروهــای 	 

ــواده  ــد. خان ــود را میپیمای ــی خ ــراف نزول گ ــز  ــتان نی ــاد افغانس ــق آن اقتص ــه مطاب ک ــوده  ــتان ب ــی در افغانس ــن الملل بی
کــه سرپرســتی آن را  کننــدگان و خانــواده هایــی میباشــند  هــای فقیــر شــهری، اشــخاص بیجــا شــده داخلــی، عــودت 
گردیــده انــد.  کتگــوری هــای مذکــور بــه شــکل مســتمر آن از ایــن تغییــرات اقتصــاد بــزرگ متأثــر  زنــان بــه عهــده دارنــد و 

کاهــش فقــر در شــهر میباشــد. 	  کــه مالکیــت اجتماعــی یــک عنصــر ضــروری مداخلــه بــرای  تجربــه نشــان داده اســت 
تغییــرات  تغییــرات اجتماعــی و  بــرای مجمــوع  راه حــل  یافتــن  انکشــاف محلــی بخاطــر ســازماندهی،  شــوراهای 
گیــری بخاطــر مســاعی ایجــاد صلــح،  ظرفیــت بزرگــی را از خــود نشــان داده اســت.  ایــن انــرژی نهفتــه  زیربنایــی و ســهم 
نیــاز دارد تــا بــا مشــارکت بیشــتر چهارچــوب اداره شــاروالی ســازو بــرگ بیشــتر پیــدا نمایــد ودرهمــه شــهر هــا بــه نســبت 

گســترش یافتــه اســت.  ثابــت آن 

گره  آینده افغانستان با زندگی شهری 
خورده، انتظارمیرود تا طی 1۵ سال آینده 

جمعیت شهرهای افغانستان دوچند 
گردد و درسال 2060 این جمعیت به 

۵0 فیصد زندگی شهری تبدیل شود. 
اسکان شهری میتواند منبع انکشاف 

که نه تنها به سادگی مشکلی  باشد، 
که باید حل وفصل شود. تبدیل  است 

اجتناب ناپذیر اسکان شهری فرصت ها 
و چالشهایی داده شده را درشکل فعلی و 

ساختارشهرهای عمده، ارایه مینماید.

کــه افغانســتان بــه آن مواجــه اســت، چگونگــی مدیریــت ورهبــری ایــن تغییــر ســریع و رونداجتنــاب 	  کلیــدی  چالــش 
کافــی اشــتغال و معیشــیت متناســب  ناپذیــر شــهری میباشــد تــا زمینــه اطمینــان از حفاظــت محیــط، فرصــت هــای 
ــهری  ــتایی- ش ــوازن روس ــاف مت ــرپناه و انکش ــه س ــن و تهی ــه زمی ــی ب ــه، دسترس ــات منصفان ــه خدم ــا، عرض ــه تقاض ب

تأمیــن شــده باشــد. 
کــه پیشــرو اســت، در خــود جــا 	  ــا دهــه بعــدی  کــه رشــد جمعیــت را ت کافــی وجــود دارد  در شــهرها ظرفیــت و فضــای 

ــی و  ــه اراض ــتن ب ــدون الزم داش ــر را  ب ــت دیگ ــون جمعی ــد 3.6میلی ــزرگ میتوان ــهر ب ــج ش ــال، پن ــه مث گون ــه  ــد.. ب بده
ــود  ــهر وج ــل ش ــه درداخ ک ــی  ــفید و خال ــای س ــن ه ــتفاده از زمی ــا اس ــط ب ــد، فق ــای ده ــود ج ــر، درخ ــای دیگ ــن ه زمی

ــد. دارن
یــک چهارچــوب واضــح ملــی )مثــاًل پالیســی اســکان شــهری ملــی( بــرای ترغیــب انکشــاف متــوازن و تمویــل افزایــش 	 

یافتــه بیــن المللــی، ملــی و شــاروالی مســتلزم ســتراتیژی فضایــی انکشــاف شــهری، بــه ویــژه زیربنــا و خدمــات شــهری، 
میباشــد. 

بــرای انکشــاف برنامــه هــا و آشــنایی بــا دینامیــک بهتــر  مناطــق شــهر، نیــاز اســت تــا  ارتباطــات شــهری و روســتایی را 	 
کــه ایــن امــر مزایــای  اقتصــادی را افزایــش داده و تاثیــرات منفــی  کــرده  و رشــد منظــم شــهر هــا ا تشــویق شــود  تنظیــم 

کاهــش میدهــد.  محیطــی را 
بــرای پــرورش چنیــن شــهرهای شــامل، مصــؤن و شــگوفا، نیــاز بــه ســاختار هــای اداری قــوی و حکومــت داری شــهری 	 

میباشــد. و همچنــان یــک دقــت واضــح بــاالی ســاحات فقیرنشــین وجهــت دهــی آن بســوی انکشــاف هــر چــه بیشــتر.

وضعیت شهرهای افغانستان201۵
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عناصر ضد دولت   AGEs

اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان   AISA

ستراتیژی انکشاف ملی افغان   ANDS

اداره مسؤول زمین های افغان   ARAZI

اداره تحقیق وارزیابی افغانستان   AREU

شرکت تدارک آب و تخلیه فاضالب مناطق شهری     AUWSS
افغانستان    

شورای انکشافی محل   CDC

ریاست احصاییه مرکزی   CSO

اداره انکشاف بین المللی   DFID

اتحادیه اروپا   EU

اجالس گذر   GA

خشونت مبتنی بر جنسیت   GBV

ریاست عمومی امور شاروالی   GDMA

محصول خالص داخلی   GDP

سیستم معلومات جغرافیایی   GIS

دولت جمهوری اسالمی افغانستان   GoIRA

هکتار   Ha

کمسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی   IARCSC

ریاست مستقل ارگانهای محلی   IDLG

بیجا شده گان داخلی   IDP

اداره کار بین المللی   ILO

صندوق وجهی بین المللی   IMF

مناطق رهایشی غیر پالنی کابل   KIS

شاروالی/شهرداری کابل   KM

طرح های موقعیت اراضی   LAS
قانون منجمنت اراضی   LML

هیئت مشورتی شاروالی   MAB
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری   MAIL

وزارت معارف   MOE

وزارت فواید عامه    MoPW
وزارت انکشاف امور شهری   MUDA

پالن عملیاتی ملی برای زنان افغانستان        NAPWA
شورا های نواحی   NCs

پالن ملی مدیریت مبارزه برحواث         NDMP
مصوبه پالیسی ملی محیطی   NEPA

موسسات غیر حکومتی   NGO
سروی ملی غذایی   NNS

پروگرام اولویت ملی   NPP
ارزیابی خطر و قابلیت آسیب پذیری ملی   NRVA

برنامه همبستگی ملی   NSP
اصالحات اداره دولتی   PAR

افراد تنگدست   PIN
برنامه شاروالی های منطقوی افغان ها برای مردمان       RAMP-UP 

شهری   
حکومت داری ملی    SNG

برنامه وضعیت شهرهای افغانی   SoAC

برنامه  حمایتی منجمنت شهری   UMSP

ماموریت کمکی ملل متحد در افغانستان   UNAMA

اداره امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد   UNDESA

برنامه انکشافی ملل متحد          UNDP

برنامه محیطی ملل متحد            UNEP

اداره تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد     UNESCO

برنامه اسکان بشری ملل متحد   UN-Habitat

کمشنر عا لی ملل متحد برای پناهندگان     UNHCR  

صندوق وجهی اطفال ملل متحد       UNICEF

دفتر ملل متحد در مورد مواد مخدر و جرایم         UNODC

زنجیره های ارزش    VCs

بانک جهانی    WB

کلمات اختصاری
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اصطالحـــــــــات

که توسط شاروالی مرزبندی شده. منطقه ی درشهر میباشد  ناحیه   

گذر مانند از ملک قریه در بخش های روستایی میباشد. این شخص توسط اهالی انتخاب شده و ازطرف آنان    وکیل  گذر    وکیل 
گذر بخشی از ساختار اداری شاروالی میباشد.  به شاروالی معرفی میشود. بدین ملحوظ وکیل     

شاروالی/ شهرداری شاروالی   

شاروالی منطقه روستایی شاروالی ولسوالی  

که بنابه منازعات نظامی و غیر مترقبه، تخطی های سیستماتیک از حقوق بشری ویا آفات طبیعی یا ناشی از اعمال   اشخاصی  اشخاص بیجا شده داخلی 
کشور خودشان حیات به سر میبرند.  انسان با جبر وفشار سریعًا  از منطقه خویش بیجاشده و در منطقه دیگر مرز وقلمرو     

کوچی ها/ اشخاص بادیه نشین میباشند. کوچی   

ساختار یک سازمان بر اساس منطقه محله در سطح فرعی نواحی  گذر   

کارمندان خدمات ملکی میباشد. تشکیل عبارت از  تشکیل   

که در    که توسط مالکین مربوطه )رهایشی، تجارتی، نهادی وغیره( پرداخت میشود  مالیه ساالنه ملکیت میباشد  صفایی   
کاری و بهداشت میباشد(  ک  ک مینماید. )صفایی به معنی پا کثافات پا مقابل آن شاروالی شهر را از انبار     

کمک سخاوتمندانه، یک از پنج بنای اسالم زکات   

توضیحاصطالح
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ایـن گـزارش تحـت رهبـری دولـت افغانسـتان تهیـه و ترتیـب گردیـده اسـت. گـزارش فعلـی حـدود  بیشـتر از 12 مـاه همـکاری مثبـت و جـدی  در بـاال تریـن حـد آن بیـن  
نهـاد هـا و افـراد ذیـل میباشـد، کـه از آنهـا در ایـن عرصـه ابـراز سـپاس مینماییـم:

اعضای کمیته مشورتی پروگرام وضعیت شهرهای افغانستان

وزارت محتـرم امـور شهرسـازی، اداره مسـتقل ارگانهـای محـل/ ریاسـت عمومـی امور شـاروالی، شـاروالی/ شـهرداری کابل، موسسـه تـدارک آب و تخلیه فاضالب شـهری 
افغـان، اداره اراضـی افغانسـتان، وزارت محتـرم مالیـه، وزارت محتـرم اقتصـاد، اداره احصائیه مرکزی، اداره تحقیق و ارزیابی افغانسـتان، اداره هماهنگی کمک ها برای 
کبر(، بخش زنان- ملل متحد، برنامه محیط ملل متحد، دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در افغانسـتان، کمشـنری عالی سـازمان  ملل  افغانسـتان و توسـعه )ا

متحـد در امور مهاجریـن، بانک جهانی.

شـاروال هـا و شـاروالی هـای هـرات، مـزار شـریف، کنـدز، جـالل آبـاد، کندهـار، لشـکرگاه، میمنـه، شـبرغان، چاریـکار، میدان شـهر، مهتـرالم، بامیـان، نیلی، فیـض آباد، 
بـازارک، محمـود راقـی، پلخمـری،  ایبـک،  گردیـز، خوسـت، پـل علـم، اسـد آبـاد، تالقـان و فـراه در ورکشـاپ های شـهری.

کمیتـه مشـورتی میخواهـد تـا از دولـت آسـترالیا، بـه ویـژه از سـفارت شـان در کابـل بخاطـر حمایـت سـخاوتمندانه شـان ازطریـق پروگـرام مـورد نظـر، منجملـه پـاول 
لهمـن، امـا لیهی،نایجـل بـروس، سـلی-ان ونسـنت، بـن کایبـرت، سـکات کهلـر، بـن پـاور و جوانـا الرون، اظهـار امتنـان نمایـد. 

بررسـي کننـدگان بیـن المللـی: سوسـن بیـک ، تـرزا پوپـل ویـل، کیـون کـو کانـک، حیلیـن اوپسـل، گلیلـت کیبیـدی، دنـش مهتـا، دیـرج اجـی سـوری، حنریـکا لنگن، 
دنـوون سـتوری و مارکـو کامیا

تیم برنامه ملل متحد- هبیتات

سوپروایزرها: یوشینوبو فوکوسوا، سرینی واسا پوپوری و پیتر دالگلش

مدیر پروگرام: متیو فرینچ

نویسـندگان: محمـد فریـد و متیـو فرنـچ )فصـل 1 و 2(، هـرف نکولـی و مارکوکامیـا )فصـل 3(، جـان ترکسـترا ) فصـل 4(، جولـی گریـن والـت )فصـل ۵( و انـگا کورتـی )قصه 
هـای کوتاه(

سیسـتم معلومـات جغرافیایـی: غـزال جاهـد، عاطفـه حسـینی، مینـه هاشـمی، همـا سـمین، احمـد شـعیب عزیـزی، محمـود جامـع، لطـف اهلل یوسـفی، محمـد 
موسـم، مسـعود حمـزه.

همـکاران: واتـرو کاواسـاکی، حلینـا اوهلسـن، مارکـس طودهـوپ، جـو هوپـر، راف تتـس، فبیـن پـروکا، محمـد مرزایـی، نجیـب امیـری، حبیـب رحیمی،صالـح یـاری،  
نـوراهلل فراجـد، عیسـی رحمـن، عبدالباقـی پوپـل، فـروزان عبـداهلل، عظیمـه رویـا، غـوس امیریـان، حاجـی محمـد حمیـدی،  مایکل وارن، هیروشـی تاکابایاشـی، سـالم 
کریـم زاده، سـید سـعداهلل وهـاب، حکیـم حفیظـی، سـید نادرشـاه زغـم، نعمـت اهلل رحیمـی، سـید عبدالعزیـز مبـارز، محمد میرویس سـیفی،  دوسـت محمـد خرمی، 

سـیف الرحمـن حـارث، ویـس صافی.

سپـــــــــــــــاســــگزاری
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معـــــــــــــــرفــــــــی

پس منظر

اســکان شــهری تنــد وســریع بــرای افغانســتان هــم یــک فرصــت و هــم یــک 
ــا  ــی اســت ت ــه شــهرها رشــد مینماینــد، امــر حیات چالــش اســت. قســمی ک
ــه موقــع  ــه معلومــات معتبــر و ب پالیســی ســازان رهبــران شــهر دسترســی ب
داشــته باشــند تــا زمینــه تصمیــم گیــری بــه اســاس ارقام،معلومــات و 

ــد.  ــده باش ــاعد ش ــواهد مس ش

اقتصــاد، فرهنــگ،  نفــوس،  آمــار  بــا فقــدان معلومــات مفصــل مربــوط 
ظرفیتــی  و  افغانســتان  شــهرهای  ومحیطــی  فزیکــی  هــای  دینامیــک 
بخاطــر جمــع آوری و اســتفاده چنیــن معلومــات، بســیاری پالنگــذاران 
و تصمیــم گیرنــدگان در فضــای ناپایــدار، تخصیــص منابــع بــه مســایل 
ــدت،   ــی در درازم ــر متوال ــه تغیی ــذاری ب ــرمایه گ ــه س ــبت ب ــرم نس ــی مب کنون
بــه فعالیــت خویــش ادامــه داده انــد. هزینــه هــای ایــن معلومــات گســترده 
و نقیصــه ظرفیــت هــردو ســهم گیــن، غیــر قابــل ســنجش و اجتنــاب 
ــعه  ــکل توس ــوان از ش ــه میت ــن عرص ــال درای ــور مث ــه ط ــد، ب ــر میباش ناپذی
ــی،  ــای زراعت ــن ه ــش زمی ــن، کاه ــب زمی ــی، غض ــر پالن ــتقرار غی ــالت اس مح
ژرف ســاختن مشــکالت اجتماعــی، ارتقــای ســطح نابرابــری شــهری و بــی 

ــرد.  ــاد آوری ک ــر، ی ــاد ت ــی زی امنیت

اهداف و مقاصد پروگرام

افزایــش  هــدف پروگــرام وضعیــت شــهرهای افغانســتان ســال 1۵/2014 
دانــش و معلومــات در مــورد اســکان شــهری در افغانســتان و ظرفیــت 
بهتــر بشــری و نهــادی بــرای جمــع آوری معلومــات شــهری و نظــارت و 
ــرام در  ــی پروگ ــدف نهای ــد. ه ــره میباش ــات متذک ــش و معلوم ــتفاده دان اس
نظرگرفتــن پالیســی هــا، ســتراتیژی هــا و پالنهــای  شــهری بــه اســاس ارقــام 
میباشــد کــه باعــث بهبــود شــرایط زندگــی و رفــاه شــهروندان در شــهرهای 

ــود.    ــاد میش ــد اقتص ــات و رش ــری در ثب ــهم گی ــتان و س افغانس

تطبیق

اداره مســتقل  امــور  شهرســازی،  وزارت  رهبــری  تحــت  پروگــرام متذکــره 
توســط  کــه  تخنیکــی  کمــک  بــه  کابــل،  شــاروالی  و  محلــی  ارگانهــای 
ــه  ــت. کمیت ــده اس ــق گردی ــات، تطبی ــد- هبیت ــل متح ــر مل ــه دفت موسس
اداره  شهرســازی،  امــور  وزارت  کلیــدی:  ســهمداران  بــر  شــامل  مشــورتی 
وزارت  کابــل،  شــاروالی  مرکــزی،  احصاییــه  محلــی،  ارگانهــای  مســتقل 
ــر  ــای خواه ــاد ه ــاد، NEPA، AUWSSC, DCDA و نه ــه، وزارت اقتص مالی
ملــل متحــد )مثــاًل UNFPA, UN-WOMEN, UNEP( و جامعــه مدنــی 
ــه  ــرود ک ــش می ــتاز، پی ــان پیش ــاًل AWN,  AREU,  AKN(   و کارشناس )مث
ــرام و  ــا یکدیگــر مالقــات کــرده و طــرح همــه جانبــه پروگ بــه شــکل منظــم ب

ــام آور  ــث پی ــا منحی ــه الزام ــن کمیت ــد. ای ــی مینماین ــرا رهنمای ــق آن تطبی
چندیــن ســهمدار شــهری مشــاهداتی افغانــی وظیفــه انجــام میدهــد کــه  

ســرانجام معلومــات و نظــارت شــهری را بــه عهــده میگیــرد.

ساختار گزارش

هــای  ســال  مربــوط  افغانســتان  شــهرهای  وضعیــت  پروگــرام  گــزارش 
ــر دو جلــد میباشــد. جلــد اول یافتــه هــای کلیــدی  2014/201۵  مشــتمل ب
را در پنــج فصــل  از چنــد نــگاه ارایــه میــدارد کــه دربرگیرنــده امــار وابســته بــه 
ــی و جغرافیایــی ، حکومــت داری، اقتصــاد، زمیــن  نفــوس و ســاختار مکان
و تهیــه ســرپناه و محیــط میباشــد. فصــل هــا  ترکیبــی از معلومــات ثانــوی 
ــگاه هــای معلومــات  موجــوده دریــن زمینــه( و  ــت و پای )مثــاًل ادبیــات، دول
ــتم  ــتان، سیس ــهرهای افغانس ــت ش ــرام وضعی ــاًل پروگ ــی )مث ــات اول معلوم

ــد. ــاحه ( میباش ــروی س ــه س ــل وتجزی ــوی و تحلی ــات جغرافی معلوم

ــا ترکیبــی   جلــد دوم معلومــات اولیــه را در فارمــت ســتایل اطلــس بزرگتــر ب
از نقشــه هــا، گرافهــا و جــداول معلومــات بــرای هرشــهر، ارایــه میــدارد.

را  پیشــاهنگی  ــوژی  میتودول افغانســتان  شــهرهای  وضعیــت  پروگــرام 
تدویــن نمــوده کــه معلومــات را از تصاویــر ماهــواره ای ســاحات شــهری بــه 
روز شــده و دارای کیفیــت بــاال ) < ۵0 ســانتی متر(اقتبــاس مینمایــد. از 
تحلیــل وتجزیــه تصویــر، دو دســته معلومــات بدســت مــی آیــد: )1( تعــداد 
خانــه هــا )دامنــه تپــه، خانــه هــای پالنــی و غیــر پالنــی، اســتفاده مختلــط 
ــی  ــتفاده اراض ــی( )2( اس ــده گان داخل ــا ش ــای بیج ــپ ه ــا و کم ــان ه اپارتم
نمــرات  و  هــا  زمیــن  و   زراعتــی  صنعتــی،  نهــادی،  تجارتــی،  )رهایشــی، 
خالــی وغیــره( وســعت تحلیــل وتجزیــه تصویــر ماهــواره ای محــدود اســت 
بــه مرزهــای جدیــد شــاروالی کــه توســط وزارت محتــرم امورشــهری، اداره 
مســتقل ارگانهــای محلــی/ GDMA، CSO و AGCHO منظــور گردیــده 
ــده  ــور ش ــای منظ ــا مرزه ــهر ه ــی از ش ــه بعض ــت ک ــان داش ــد اذع ــت. بای اس
بــه روز شــده شــاروالی ندارنــد، بنابرایــن در چنیــن مــواردی ســاحات اعمــار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــهری م ــده ش ش
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تبصره در مورد میتودولوژی

 مناطق مسکونی 

از  خانــه  هــر  کــردن  دیجیتلــی  و  ســتالیت   هرتصویــر  بازنگــری  بخاطــر 
سیســتم معلومــات جغرافیــوی کارگرفتــه میشــود، بنابرایــن موجــودی 
ــارز  ــکل ب ــرد. ش ــورت میگی ــیوه ص ــن ش ــه ای ــاروالی ب ــر ش ــرای ه ــا  ب ــه ه خان
تهیــه خانــه هــا در افغانســتان خانــه هــای مجــزا ازهم میباشــد کــه هرکدام 
و مشــاهده  بــوده  بلنــد  دارای دیوارهــای  و  احاطــه داشــته  بــرای خــود 
آن از تصویــر ســتالیت بســیار ســاده میباشــد، امــا ســاحات خانــه هــای 
رهایشــی خــارج نقشــه و غیــر پالنــی ایــن کار را تــا انــدازه ی مشــکل ســاخته 
اســت.  بایــد تاکیــد کــرد کــه هــدف پروگــرام وضعیــت شــهرهای افغانســتان 
اصلــی شــمارش خانــه  نیســت. هــدف  مــردم  نفــوس  گیــری  احصاییــه 
هــا و اپارتمــان هــا، داشــتن  معلومــات  اســکان مربــوط نقشــه مکانــی و 
کــم ســاحات رهایشــی  و انــواع  خانــه هــای رهایشــی(  جغرافیایــی  )مثــاًل ترا
میباشــد تــا بدیــن نــوع اداره ومنجمنــت شــاروالی ) مثــاًل  در نقشــه بــرداری 
مالیــه، پــالن گــذاری مفصــل شــهری ورشــد مســکن، تقاضــای خدمــات 
وغیــره( را بــه اســاس شــرایط کنونــی زمیــن هــا،  کمــک نمــوده باشــیم. 
ــی  ــت تخمین ــا جمعی ــازد ت ــادر میس ــارا ق ــا م ــه ه ــمارش خان ــم، ش ــا آن ه ب
مــردم را بــه اســاس حــد اوســط انــدازه خانــواده هــا، محاســبه نماییــم. حــد 
اوســط تعــداد خانــواده هــا در هــر مجتمــع مســکونی میتواند از روی لســت 
بنــدی CSO در مــورد خانــواده تعییــن شــود، درحالــی کــه حــد اوســط اندازه 
نفــر(،   7.۵ )هرخانــواده   NRVA  )2011/12( ارقــام  از  اســتفاده  بــا  خانــواده 
ــاًل تحقیقــات فقــر در شــهرمربوط 2014،  ــی دیگــر )مث ســروی هــای نمایندگ
ــگاه معلومــات ســطح   ــزرگ( و پای حــدود اوســط متغییــر در هــر پنــج شــهر ب
ــواده شــهری مربــوط ملــل متحــد- هبیتــات، بیشــتر از  یــک میلیــون  خان
ــا محاســبه مــورد نظــر از  نفــر) بیشــتر از 100,000 واحــد مســکونی) میباشــد ت
ــازی  ــرام س ــته در پروگ ــای گذش ــال ه ــی س ــه ط ــی ی ک ــای اساس ــروی ه س

ــود. ــام ش ــت، انج ــده اس ــذ ش ــه اخ ــوط جامع مرب

استفاده زمین

اســتفاده کنونــی زمیــن هــای شــهرها از تصاویــر ســتالیت، بــا اســتفاده 
مــورد ذیــل صــورت دیجیتلــی  بــه دو  سیســتم معلومــات جغرافیایــی 
گرفتــه شــده اســت )1( ســاحات اعمــار شــده و )2( ســاحات اعمــار ناشــده بــا  
کالس اصلــی و  کالس  فرعــی اســتفاده زمیــن بــرای هربخــش مطابــق نــورم 
هــای بیــن المللــی، توضیــح  و دســته بنــدی شــده اســت. علــی الرغــم 
ــزوم "چشــم آمــوزش دیــده " عینــا  ماننــد شــمارش  زمــان گیــری زیــاد و ل
میباشــد.  مســتقیم  و  صریــح  نســبتًا  زمیــن  اســتفاده  توضیــح  خانــه، 

ســاحات زراعتــی و محــالت آبــی  ماننــد شــکل ســاحات رهایشــی عمرانــی 
ــال  ــی  ) مث ــالت صنعت ــا(، مح ــالک ه ــان ب ــا و اپارتم ــه ه ــای خان ــه ه )محوط
ــهر،  ــل ش ــی ) داخ ــاحات تجارت ــوی( و س ــازن حلق ــی و مخ ــای طوالن انباره
جــاده هــای اساســی(، بــه صــورت واضــح قابــل دیــد میباشــد کــه همــه 
ــد.  ــخیص میباش ــل تش ــتالیت قاب ــاالی س ــت ب ــر دارای کیفی ــا از تصوی آنه
زمیــن  اســتفاده  تفصیــالت  )مثــاًل  تصویــر  در  فرعــی  صنــوف  تشــخیص 
نهادی)مکاتــب، شــفاخانه هــای و کلنیــک هــا(( کمتــر واضــح میباشــد. 
ــود،  ــخص نمیش ــح آن مش ــکل صری ــه ش ــر ب ــح تصوی ــالت از توضی ــن مح ای

بنابرایــن، ایــن جاهــا مســتلزم چــک و بررســی ســاحه میباشــد.

بررسی ساحه  و ورکشاپ های شهر

طبیعتــًا بعضــی ســاحاتی وجــود دارد کــه در آن صــورت اســتفاده دقیــق 
تیــم  گیــر نمیباشــد.  فرا و  بــه شــکل جامــع  زمیــن در تصویــر ســتالیت 
سیســتم معلومــات جغرافیــوی ســاحات مذکــور را "ناشــناخته" نشــانی 
کــرده اســت. همچنــان توضیــح تصویــر مذکــور فقــط وضاحــت موضــوع 
میباشــد کــه بــا بازدیــد از ســاحه مــورد نظــر بایــد چک شــود. بنابرایــن، بعد 
ازاینکــه تســوید تنظیــم معلومــات از توضیــح تصاویــر ســتالیت بدســت 
ــناخته  ــاحات ش ــی "س ــات، بررس ــت معلوم ــود صح ــر بهب ــد، بخاط ــی آی م
ــود  ــهرها وج ــه در ش ــی ک ــترده محل ــات گس ــرگ دادن معلوم ــازو ب ــده و س ش
ــت  ــاحوی، رویدس ــای س ــروی ه ــهر و س ــارکتی ش ــای مش ــاپ ه دارد، ورکش
ــد. ــزار گردیدن ــا June  201۵ برگ گرفتــه میشــود. ایــن ورکشــاپها از Nov  2014 ت

ورکشــاپ هــای مشــارکتی شــهر در 24 شــهر برگــزار گردیــده اســت کــه شــامل 
91 فیصــد مجموعــی ســاحات زمیــن شــهرها میباشــد، کــه در ایــن گــزارش 
ارایــه شــده اســت. ورکشــاپ شــهر ایــن حقیقــت را انعــکاس میدهــد کــه 
ســاکنین محلــی خــود محیــط شــان را میشناســند، بنابرایــن، معلومــات 
ــه عهــده ســاکنین شــهر و نهــاد هــای  مهــم درمــورد ســطح شــرایط شــهر ب
ثانــوی ملــی میباشــد، امــا، الزم اســت تــا معلومــات متذکــره بــه شــکل 
سیســتماتیک آن جمــع آوری، تحلیــل وتجزیــه، ذخیره و شــریک ســاخته 
افغانســتان  شــود. ورکشــاپ هــای شــهری پروگــرام وضعیــت شــهرهای 
ــای  ــتقل ارگان ه ــری اداره مس ــت رهب ــد، تح ــک روز میباش ــدت آن ی ــه م ک
محلــیIDLG/ GDMA و شــاروالی هــای مربوطــه دایرگردیــده و شــامل 
تــا 100  اشــتراک کننــدگان محلــی بــه شــمول شــاروال هــا و اعضــای   40
هیئــت مشــورتی شــاروالی، کارمنــدان ریاســت شــاروالی،  مدیــران  نواحــی، 
شــعبات مربوطــه، وکالی گــذر، رهبــران شــورای انکشــافی محلــی و جامعــه 
مدنــی میباشــد. قســمیکه  خاکــه  یــی از نقشــه هــای اســتفاده زمیــن 

ایــن بخــش یــک دیــد کلــی از رونــد کاری پروگــرام وضعیــت شــهرهای افغانســتان را بــرای تســهیل و واضــح ســاختن پروگــرام مذکــور و ســاحه کاری آن ارائــه 
میــدارد. ضمیمــه 1 طرزالعمــل یــا رونــد کاری پروگــرام وضعیــت شــهرهای افغانســتان را بــا جزئیــات بیشــتر آن پیشــکش میکنــد.
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تأیید درست و  شمارش اپارتمان هاورکشاپ شهری، شهر چاریکار

گذاری تصاویر ماهواره ای طبقه بندی استفاده از زمین و شمارش خانهنقطه 

ــتماتیک آن در  ــکل سیس ــه ش ــدگان ب ــتراک کنن ــده و اش ــه گردی ــه ارای ناحی
گــروپ هــا آنــرا مطالعــه کــرده و درجاهایــی کــه الزم باشــد آن را تجدیــد کــرده 
ــم  ــهر، تی ــای ش ــاپ ه ــب ورکش ــه تعقی ــد.  ب ــاد مینماین ــر ایج و در آن تغیی
ــد  ــت اول میباش ــات دس ــده معلوم ــاحه دربرگیرن ــروی س ــه س ــای مربوط ه
)1( بررســی مشــترک صحــت صــورت اســتفاده زمیــن و تعــداد خانــه هــا. 
جغرافیایــی  معلومــات  سیســتم  در  قبــال  کــه  ســاحاتی  شناســایی   )2(

ناشــناخته نشــانی شــده )3( شــمارش اپارتمــان هــا  ) تصویــر ســتالیت 
بــالک هــا را نشــان میدهــد، امــا نشــان نمیدهــد تعــداد اپارتمــان  چنــد 
ــه  ــه چ ــاحه ب ــه  درهرس ــازد ک ــخص نمیس ــوع را مش ــن موض ــت ، ای ــاب اس ب

ــود( .  ــوم ش ــد معل ــه بای ــت ک ــن چیزیس ــود دارد و ای ــان وج ــداد اپارتم تع
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ورکشاپ شهری در نیلی، والیت دایکندی

و  چــاپ  تحلیــل،  ارقــام،  آوری  جمــع  قســمت  در  هــا  کشــور  از  بســیاری 
نشــر معلومــات شــهری بــه مشــکالت مواجــع مــی باشــند بخصــوص در 
افغانســتان ایــن مشــکل جــدی تــر اســت. آخریــن سرشــماری در ســال 
1379 برگــزار شــد و حتــا تکمیــل نشــد. مجمــوع معلومــات دقیــق رقمــی در 
 )NRVA( ــی ــری مل ــیب پذی ــرات و آس ــی خط ــهری در برس ــاخص ش ــاره ش ب
توســط اداره احصاییــه مرکــزی بــه نشــر رســید. ســروی آســیب پذیــری ملــی 
ــال 2003)2003،  ــه از س ــار مرتب ــروی چه ــن س ــت.  ای ــوب اس ــتاورد خ ــک دس ی
8/200۵،2007 و 12/2011( صــورت گرفتــه و تمرکــز بیشــتر ان بــاالی معلومــات 
ــی  ــد.  ادارات دولت ــد، میباش ــه میکن ــرا عرض ــی آن ــطح مل ــه س ــه ب ــوار ک خان
دیگــر نیــز معلومــات مختلــف شــهری دارنــد. در ســال 2008 وزارت امــور شــهر 
ــر  ــه نش ــده ب ــهرهای عم ــه از ش ــل توج ــریه قاب ــت نش ــداد هش ــه تع ــازی ب س
رســانید. اداره ارگانهــای محلــی )IDLG( دارای یــک داتابیــس " ارزیابــی 

ــت. ــده اس ــود آم ــال 2013 بوج ــه در س ــد ک ــا " میباش ــاروالی ه ش

ــت  ــح اس ــر واض ــن ام ــهری ای ــام ش ــات و ارق ــه معلوم ــه جانب ــی هم ــا ارزیاب ب
نــدارد،  امــور شــهری وجــود  یــک رونــد بررســی سیســتماتیک در  کــه: 1( 
کثــر معلومــات و گزارشــات تناســب میــان شــهر و روســتا را تفکیــک  2( ا

نکــرده اســت، یــا قســمی آمــاده نشــده اســت کــه تعریــف مشــخص از شــهر و 
روســتا در آن واضــح شــده باشــد، و 3( معلومــات مشــخص دربــاره هــر شــهر 
بســیار محــدود اســت کــه ایــن امــر مقایســه شــهر هــارا دریــن زمینــه دشــوار 

ــت. ــاخته اس س

ایــن چالشــها نشــانه یــی از مدیریــت ضعیــف شــهری در افغانســتان اســت 
ــان ادارات  ــی می ــود هماهنگ ــت : 1( نب ــده اس ــدی ش ــیم بن ــن تقس ــه چنی ک
ــوولین  ــر مس ــده و دیگ ــق کنن ــات تطبی ــدگان، موسس ــل کنن ــی، تموی دولت
 ( ارقــام  و  معلومــات  ســازی  شــریک  در  کنــدی  و  ضعــف   )2 ذیدخــل، 
خاصتــا معلومــات اولیــه ( و جزییــات از طرزالعمــل اســتفاده شــده، 3( بــی 
اعتمــادی عمیــق و عــدم احســاس مصوونیــت میــان مســوولین ذیدخــل، 
معلومــات  اســتفاده  در   ) مســتقیم  غیــر  ــا  ی مســتقیم   ( رقابــت  شــامل 
ــل  ــف در طرزالعم ــدن ضع ــف ش ــرس از کش ــع، و ت ــن مناب ــکار انداخت ــرای ب ب
ــرا  ــه آن ــت ک ــرای اداره ییس ــر ب ــک خط ــود ی ــن خ ــه ای ــات ک ــت معلوم و کیفی
ــه  ــی در رابط ــیت اجتماعی-سیاس ــود. و 4( حساس ــت، میش ــرده اس ــر ک نش
ــاره نفــوس، نــژاد، عوایــد و مخــارج شــاروالی (. بــه معلومــات مثــال) ارقــام درب

چوکات 1.1:
کمبود اطالعات)دیتا( شهری افغانستان
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وضعیت شهرهای افغانستان۲۰۱۵

کلیدی          پیام های 
کشــور در شــهرها زندگــی مــی نماینــد، امــا ایــن رقــم بــه ســرعت در حــال تغییــر  هرچنــد عمدتــًا افغانســتان یــک جامعــۀ روســتایی مــی باشــد و تنهــا 24% نفــوس ایــن   •
کــه نفــوس شــهر نشــین افغانســتان طــی 15 ســال  مــی باشــد. حــدود 8 میلیــون تــن در شــهر هــای افغانســتان زندگــی مــی نماینــد بــا ایــن حــال، توقــع مــی رود 

کل جمعیــت شــهر نشــین شــود. ــا ســال  2060 نیمــی از  آینــده  بــه دوچنــد  و ت

کــز 34  کابــل بیشــتر برجســتگی دارد. بــر اســاس یافتــه هــای SoAC، مرا گرچــه ایــن وضعیــت در  افغانســتان یــک ســاختار نســبتا متــوازن فضــای شــهری را دارد، ا  •
کشــور شــمرده مــی شــود.  والیــت مــی توانــد در ۵ تیپولــوژی شــهر دســته بنــدی شــود. " شــهر مرکــزی " یــک مرکــز مالــی و سیاســی  بــوده و بزرگتریــن شــهر در ســطح 
کندهــار )ســاحۀ جنوبــی(؛ مــزار شــریف )ســاحۀ شــمالی(؛ و جــالل  چهــار مرکــز فعالیــت هــای ســاحوی بــا بیشــتر از 300,000 نفــوس، شــامل هــرات )در ســاحۀ غربــی(؛ 
گاه ، تالقــان، پلخمــری، شــبرغان ، زرانــج ، میمنــه  و غزنــی مــی  کنــدز، لشــکر  کــه  شــامل ان  کــز فعالیــت تجــاری و ترانزیتــی"  آبــاد )ســاحۀ شــرقی( مــی شــود. 8 "مرا
کــز شــامل خوســت، چاریــکار، فیــض  کوچــک تــر بــوده و بــه صــورت عمــده ولســوالی هــای اطــراف خــود را حمایــت مــی نمایــد، ایــن مرا کــز والیــات شــهرهای  شــود. مرا
ــه تعــداد 7شــهر در  ــوه )چغچــران(  مــی شــود. باآلخــره، ب ک ــراه، ســر پــل، قــالت، بامیــان، مهتــرالم،  فیــروز  ــاد، ف ــو، ایبــک، اســد آب ــز، قلعــه ن گردی ــاد، ترینکــوت،  آب
کــم و عمدتــا دارای اقتصــاد زراعتــی مــی باشــند، ایــن محــالت شــهری عبــارت انــد از: محمــود  کــه  ماننــد محــالت شــهری بــا تعــداد نفــوس  افغانســتان وجــود دارد 

راقــی، بــازارک، پــل علــم، نیلــی، شــرن، میــدان شــهر و پــارون.

گردیــد؛ مهاجریــن  کننــدگان، بیجاشــدگان داخلــی و مهاجریــن اقتصــادی از روســتا بــه شــهر تقویــت  گذشــته توســط عــودت  نکشــاف شــهری طــی دهــه   •
اقتصــادی بــه دنبــال خدمــات، مصئونیــت و امنیــت بهتــر و همچنــان فرصــت هــای شــغلی و معیشــتی از روســتاها بــه شــهر هــا مهاجــرت نمودنــد. از ســال 2002 بــه 

ــدند .  ــتقر ش ــا مس ــهر ه ــا در ش ــی از آنه ــًا نیم ــه تقربی ک ــتند  ــتان بازگش ــه افغانس ــده  ب کنن ــودت  ــن ع ــون مهاجِری ــتر از ۵.8 میلی ــو، بیش اینس

ــع )79%( نفــوس افغانســتان تحــت ســن 3۵ ســال مــی باشــد؛ از آن جملــه  افغانســتان جوانتریــن نفــوس را در ســطح جهــان دارا مــی باشــد.  بیشــتر از ســه رب  •
کمتــر از 1۵ ســال عمــر دارد ؛ و حــدود یــک ســوم )32%( آنهــا بیــن 1۵ تــا 3۵ ســال عمــر دارنــد.1 شــهرها بــه صــورت نــا متناســب خانــۀ  حــدود نصــف )47%( ایــن رقــم 
کــه حــدود یــک ربــع نفــوس شــهری )23.6%( را تشــکیل مــی دهنــد، ایــن رقــِم قابــل مالحظــه بیشــتر از تعــداد جوانــان در  جوانــاِن بیــن )1۵ تــا 24ســال( مــی باشــد 

ــد.  ــی باش ــتایی )17.8%( م مناطــق روس

فقــر و  بــی عدالتــی از مشــکالت جــدی در شــهر هــای افغانســتان مــی باشــد. حــدود یــک ســوم نفــوس شــهری تحــت خــط فقــر رســمی زندگــی مــی نماینــد. عــالوه   •
کــه خانــواده هــای شــهری فقیــر را عمدتــا آســیب پذیــر میســازد، دارای میکانیــزم ضعیــف در امــِر  بــرآن شــهر هــا یــک مجموعــه نیروهــای محرکــه یــی را ارایــه مــی نمایــد 
کمتــر نســبت بــه خانــواده هــای  گرفتــاِر میــزان بلنــد عــدم مصئونیــت غذایــی )34%( و دارای ســرمایه اجتماعــی و شــبکه هــای حمایــوی  کنــار آمــدن بــا مشــکالت و 

روســتایی نشــان مــی دهــد. 

کامــل شــان در  نابرابــری جنــدر یــک چالــش عمــده در شــهرها مــی باشــد؛ زنــان و دختــران بــه موانــع عمــده ســاختاری در زمینــۀ مشــارکت اجتماعــی و اقتصــادی   •
کار )19%( مــی باشــد در حالیکــه  کمتــر اوســط رقــم ملــی نیــروی  کار زنــان در شــهرها تنهــا 13% بــوده و یــک ســوم  زندگــی شــهری روبــرو مــی شــوند. مشــارکت نیــروی 
کمتــر از  1% زمیــن هــای شــهری در  کــه  ک یــک اصــل بســیار مهــم در اقتصــاد شــهری میباشــد  و تخمیــن زده  میشــود  داشــتن دسترســی بــه مســکن، زمیــن و امــال

ملکیــت زنــان قــرار دارد. 

رونــد انتقــال انــکار نشــدنی و برگشــت ناپذیــر شهرنشــینی در افغانســتان هــم چالــش هــا و هــم فرصــت هــا را فراهــم آورده اســت.  فراهــم ســازی دسترســی   •
کالن شــمرده مــی شــود، بــا وجــود اینکــه فرصــت هــای بــرای اســتفاده از رونــد  کافــی و خدمــات بــرای 16 میلیــون نفــوس دیگــر، از چالــش هــای  بــه زمیــن، مســکن 

کاهــش فقــر نیــز وجــود دارد.  ــه عنــوان محــرک توســعۀ اقتصــادی، تامیــن صلــح و  شهرنشــینی ب

گذشته پر سر و صدا یک 
یک آینده شهری فصل
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گذشتۀ پر آشوب و آینده شهر نشینی فصل اول: 

۱.۱
افغانستان: تصویری از تنوع و پیچیدگی 

افغانسـتان بر سـِر چهار راه میان آسـیای مرکزی و جنوب آسـیا واقع شـده و برای 
کشـورها اهمیت مسـیر اسـتراتیژیک تجارت دارد. از سـال 1979 به اینسـو، پس از 
تجـاوز شـوروی،  افغانسـتان در جنـگ بـود. تنهـا پـس از دورۀ  سـقوط طالبـان در 
ـر از کمـک هـا و  سـال 2001 یـک دورۀ صلـح نسـبی را تجربـه نمـود. میلیـارد هـا دال
همـکاری هـای خارجـی از آن زمـان بـه بعد به منظور حمایت از پروسـۀ بازسـازی، 
ـر امریکایـی  ازسـال 2002 بـه بعـد( سـرازیر شـد-  )یـک مجموعـه 119 ب ملیـارد  دال
بزرگتریـن تـالش بازسـازی پـس ازجنـگ در تاریـخ، حتـی بیشـتر از پـالن مارشـال 

بـرای اروپـا پـس از جنـگ جهانـی دوم بـوده اسـت.2 

افغانسـتان یـک کشـور کوهسـتانی و محـاط بـه خشـکه اسـت که حـدود 6۵2230 
کیلومتـر مربـع مسـاحت را دربـر مـی گیـرد. افغانسـتان از لحـاظ جغرافیایـی بـه 
سـه منطقـه عمـده تقسـیم شـده اسـت:3 مناطـق بلند کوهسـتان هـای مرکزی، 
زمیـن هـای همـوار جنوبـی و دشـت هـای شـمالی. کـوه هـای هندوکش از شـمال 
شـرق به جنوب غرب این کشـور ادامه یافته اسـت که این سلسـله جبال، کشـور 
را بـه سـاحاِت ذیـل از شـمال شـرق بـه جنـوب غـرب تقسـیم مـی نمایـد. مناطـق 
کوهسـتان هـای بلنـد مرکـزی کـه دو سـوم سـاحات زمیـن هـای کشـور را در بـر می 
گیـرد و بخشـی از هیمالیـا محسـوب مـی شـود؛ دشـت هـای جنـوب غربـی کـه 
یـک چهـارم قسـمت ایـن سـرزمین را تشـکیل مـی دهـد و دشـت هـای شـمالی 

کـه حـدودا بیشـترین زمیـن هـای حاصلخیـز افغانسـتان را تشـکیل مـی دهـد.

اقلیم افغانسـتان کامال متغیر می باشـد. در زمسـتان سـرد با برف های سـنگین 
درجـۀ  مثـال،  گونـۀ  بـه  میباشـد.  متغیـر  کامـاًل  خشـک  و  گـرم  هـای  تابسـتان  و 

حـرارت در فیروزکـوه شـهر چغچـران )والیـت غـور( مـی توانـد در زمسـتان تـا -4۵ 
درجـۀ سـانتی گریـد سـقوط نمایـد، در حالیکه درجۀ حرارت در شـهر زرنج )والیت 

نیمـروز( در تابسـتان مـی توانـد بـه بـاالی ۵0 درجـۀ سـانتی گـراد برسـد.

تاجکسـتان،   ایـران،  پاکسـتان،  شـامل  افغانسـتان  همسـایه  کشـورهای 
ترکمنسـتان، ازبکسـتان و چیـن مـی شـود. بیشـترین مـرز مشـترک افغانسـتان 
)2,670 کیلومتـر( بـا پاکسـتان مـی باشـد، پـس از آن مـرز مشـتر ک ایـن کشـور بـا 
تاجکسـتان بـه )1,3۵7 کیلومتـر( مـی رسـد، مـرز مشـترک افغانسـتان بـا ایـران بـه 
)921 کیلومتـر( و بـا ترکمنسـتان )804 کیلومتـر(، بـا ازبکسـتان )144 کیلومتـر( مـی 
باشـد. کوتـاه تریـن  مـرز مشـتر ک افغانسـتان بـا چیـن مـی باشـد کـه تنهـا بـه 91 

کیلومتـر مـی رسـد.

افغانسـتان دارای بسـیاری از گـروه هـای قومی،کـه عمـده تریـن آنهـا عبارتنـد از 
پشـتون، تاجیـک هـا، هـزاره هـا، ازبکهـا، ترکمـن ها و بلـوچ میباشـد.4 در مجموع 
14 گـروه قومـی در افغانسـتان شـناخته شـده اسـت.  در میـان تمـام گـروه هـای 
قومـی، هـزاره هـا یکـی از فقیرترین و به حاشـیه رانده شـده ترین گروه در کشـور به 
شـمار مـی رونـد. حـدود 80% تمـام نفـوس کشـور را مسـلمانان سـنی تشـکیل می 
دهنـد در حالیکـه تعـداد مسـلمانهای شـیعه در ایـن کشـور بـه 19% مـی رسـد.۵ 
ماننـد گـروه هـای تبـاری متعـدد افغانسـتان زبانهـای متعـدد دارد،  کـه در ایـن 
میـان زبـان پشـتو، دری، ازبیکـی، پشـه یـی و بلوچـی زبانهـای عمـده را تشـکیل 

مـی دهـد. پشـتو و دری دو زبـان رسـمی کشـور مـی باشـند. 

شهر کندهار، والیت کندهار
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وضعیت شهرهای افغانستان۲۰۱۵

۱.۲
ساختار فضایی شهری ملی

افغانسـتان از لحـاظ اداری بـه 34 والیـت تقسـیم گردیـده اسـت )شـکل 1.1(. هـر 
ایـن والیـات  گـردد. در مجمـوع  اداره مـی  والـی و شـورای والیتـی  از سـوی  والیـت 
مشـتمل 374 ولسـوالی و بیشـتر از 120 شـاروالی می باشـد.6 افغانسـتان از طریق 
کثـر کشـور هـای همسـایۀ خـودش وصل شـده اسـت )شـکل1.1(. به  جـاده هـا بـه ا
گونـه مثـال، ایـن کشـور در تورخـم و سـپین بولدک)چمـن( بـا پاکسـتان؛ در اسـالم 
ازبکسـتان، وصـل  بـا  بـا ترکمنسـتان؛ و درحیرتـان  ایـران؛ در تورغنـدی  بـا  قلعـه 
گردیـده اسـت. محـالت نامبـرده شـده نقـاط عمـده تجارتـی و ترانزیتـی شـناخته 
می شـود )جدول 1.1(. مسـیرها به کشـورهای همسـایه یک نقش بسـیار حیاتی 
را در اقتصـاد افغانسـتان بـازی مـی نمایـد. بـه گونـه مثـال، مجموع تجـارت میان 
ـر بالـغ مـی گردیـد.7 افغانسـتان و پاکسـتان در سـال 2013 بـه ارزش 2.3 ملیـارد دال

کثـِر ایـن تجـارت از طریـق ایـن راههـا عمدتـا از طریـِق تورخـم و چمـن صورت می  ا
گرفت.

کثریـت والیـات عبور  کـه از ا کـز والیتـی در افغانسـتان توسـط جـادۀ حلقـوی  کثـر مرا ا
کابـل را به  گونـۀ مثـال جـادۀ حلقـوی والیـت  مـی نمایـد بـا هـم وصـل شـده انـد. بـه 
پـروان، والیـات بغـالن و بلـخ را بـه والیـات شـمال وصـل مـی سـازد. بـه همینگونـه 
کندهـار از طریـق غزنـی، وردگ و زابل  کابـل را بـه  در جنـوب، جـادۀ حلقـوی والیـت 

وصـل مـی نماید. 

کابـل )پایتخـت و بزرگتریـن شـهر(،  شـهرهای عمـده افغانسـتان شـامل شـهرهای 
کابل در  کندهـار، مزارشـریف و جـالل آبـاد مـی شـود. این شـهرهای  بیـدون  هـرات، 
کندهـار و  گونـه مثـال  کشـور هـای همسـایه واقـع شـده انـد. بـه  نزدیکـی مـرز هـای 
کسـتان در نقـاط مـرزی چمـن و تورخـم نزدیـک مـی باشـند؛ هـرات  جـالل آبـاد بـا پا
در نزدیکـی مـرز بـا ایـران و ترکمنسـتان واقـع شـده اسـت و مـزاِر شـریف در نزدیکـی 

مرزهـای تاجکسـتان و ازبکسـتان واقـع شـده اسـت. 

کـه از لحـاط مسـاحت و نفـوس بزرگتریـن شـهر را   هـر والیـت یـک مرکـز والیتـي دارد 
در والیـت تشـکیل میدهـد. )شـکل 1.1 و جـدول1.2( هـر ولسـوالی یـک والیـت یـک 
کـه همچنـان بـه عنـوان یک سـاحه شـهری محسـوب می  شـاروالی ولسـوالی  دارد. 

کوچـک بـوده و بیشـتر شـباهت بـه روسـتاهای بـزرگ دارنـد.  گرچـه بسـیار  شـوند ا

) SoAC(بـر اسـاس یافتـه هـا و تحلیـل هـاي برنامـه وضعیـت شـهرهاي افغانسـتان
کتگوري متفاوت تقسـیم شـود، مسـاحت زمین،  کز والیت افغانسـتان را به پنج  مرا
واحـد مسـکونی یـا نفـوس، روابـط بـا والیت و منطقـه، فعالیت و خصوصیات شـهر.  
کتگـوري تقیسـم بنـدي  کـز والیـت را براسـاس ایـن پنـج  در جـدول 1.2 هـر 34 مرا

شـده اند.

اطفال در حال بازی در ناحیه اول، شهر کابل
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کشور های همسایه گانه افغانستان، شهرهای مرکزی والیات و  شکل 1.1: والیت های 34 
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کز 34 والیت را بر اساس اندازه شهر، نوع/ فعالیت نشان می دهد که مرا شکل1.2: نقشه افغانستان 

جدول 1.1: محالت عمده تجارتی و عبوری مرزی 

کندز

ايران

ترکمنستان

تاجکستان
ازبکستان

پاکستان

اسالم قلعه

تورغندي

زرنج

٢,٢ ميليارد
(٢٠١١)

٧٣٢ ميليون
(٢٠١١)

سپين بولدک
(چمن)

تورخم

حيرتان

شيرخان
بندر

هرات

نميروزکندهار

ننگرهار

٣٥٣ ميليون
(٢٠١١)

٨٧ ميليون
(٢٠١٣)

٩٢,١ ميليون
(٢٠١٠)

بلخ

٢,٣ ميليارد
(٢٠١٣)

ارقام تجارتی به دالر امریکاییمحل ترانزیتکشور همسایهوالیت افغانستان

کستانننگرهار تورخم پا
2.3 میلیارد )2013(

کستانکندهار سپین بولدک )چمن(پا

اسالم قلعهایرانهرات
2.2 میلیارد )2011(

زرنجایراننیمروز

3۵3 میلیون )2011(تورغندیترکمنستانهرات

732 میلیون )2011(حیرتانازبکستانبلخ

92.1 میلیون دالر امریکایی)2011(شیرخان بندرتاجکستانکندز
78 میلیون یورو )2013(

کستان  کستان) 2014( اداره احصائیه تحت اثر رئیس جمهور تاجکستان.)2010( احمدیان )2013( اتحادیه مشترک تجارتی افغانستان و پا منبع: 201۵( UNESCAP(  EUROSTAT )2013(  اداره احصائیه پا
)2013(

کستان  کستان) 2014( اداره احصائیه تحت اثر رئیس جمهور تاجکستان.)2010( احمدیان )2013( اتحادیه مشترک تجارتی افغانستان و پا منبع: 201۵( UNESCAP(  EUROSTAT )2013(  اداره احصائیه پا
)2013(
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ساحه ارضی )کیلومتر شهرهاخصوصیاتنوع شهر
مربع(

تعداد واحدهای 
مسکونی

شهر پایتخت
کشور میباشد؛ حد اقل نفوس آن شش  سیاسی، اداری، آموزشي و مرکز مالي 

کز فعالیت ساحوی( و تحت  برابر نفوس بزرگترین شهرهای دیگر می باشد )مرا
فشاِر شدید انکشاف شهری به دلیل مهاجرت های داخلی و توسعه شهری.

کیلومترکابل  1,049396,09۵

مرکز فعالیت 
ساحوی

کشور  که عمدتا در ساحات شمالی، غربی و جنوبی  شهر های تاریخی 
کشورهای همسایه  قراردارند؛ این شهر ها از طریق تجارت و خرده فرهنگ با 
متصل می باشند. این شهرها توسط  زمین های زراعتی وسیع احاطه شده 

اند. این شهر ها دارای اقتصاد نسبتا نیرومند متنوع به شمول عمرانات 
نیرومند، تولید و سکتور های خدماتی می باشند. نفوس این شهر ها  تحت 

فشار شدید روند شهر نشینی قراردارند.

کیلومترکندهار  18289,790

کیلومترهرات  8377,61۵

کیلومترمزار شریف  27361,902

کیلومترجالل آباد  12239,۵86

مرکز فعالیت 
تجارتی و ترانزیتی

که به صورت استراتیژیک در مسیِر جاده حلقوی و  کز والیات  کوچکتر مرا شهرهای 
یا سرحدات قرار داشته و محل های ترانزیت تجارتی شمرده می شوند، عمدتا این 

کز فعالیت زون و یا شهر پایتخت می باشند. نسبت  شهر ها بین ولسوالی ها و مرا
کمتر  کمتر می باشند و تحت فشار  به شهرهای مشابه منطقوی خود دارای نفوس 

روند شهر نشینی قراردارند.

کیلومترلشکرگاه  38430,709

کیلومترکندز  11229,877

کیلومترتالقان  10728,691

کیلومترپلخمری  18124,۵86

کیلومترشبرغان  7319,۵11

کیلومترزرنج  4817,878

کیلومترمیمنه  3۵16,۵60

کیلومترغزنی  ۵71۵,931

مرکز والیتی

که دارند عمدتا برای ساحات والیتی  که به دلیل موقعیت جغرافیایی  شهرهای 
گیرند. این شهرها همچنان محل توزیع  ماحول شان مورد استفاده قرار می 

کز مهم تجارتی مخصوصا در سکتور زراعت شمرده می شوند. فشار  فعالیت ها و مرا
کمتر می باشد شهر نشینی بر این شهر ها 

کیلومترخوست  71 11,787

کیلومترچاریکار  30 10,671

کیلومترفیض آباد  1۵9 10,60۵ 

کیلومترترینکوت  41 7,9۵6 

کیلومترگردیز  62 7,849

کیلومترقلعه نو  28 7,12۵

کیلومترایبک  32 6,983 

کیلومتراسد آباد  92 6,3۵0 

کیلومترسرپل  30 ۵,67۵ 

کیلومترقالت  48 ۵,462 

کیلومترفراه  29 ۵,299

کیلومتربامیان  3۵ 4,43۵ 

کیلومترمهترالم  14 3,661

کیلومترفیروزکوه  26 3,474 

ساحات شهری
که به لحاظ تعداد نفوس اندکی بیشتر از روستاها می باشند و به  کوچک  شهرهای 

لحاظ نوعیت این شهرها مانند )روستاهای پریشان( می باشند؛ فشار روند شهر 
کمترمی باشد. نشینی در این شهر ها 

کیلومترمحمود راقی  40۵,610 

کیلومتربازارک  91 2,747 

کیلومترپل علم  38 2,۵46 

کیلومترنیلی  94 1,994

کیلومترشرن  ۵9 1,739 

کیلومترمیدان شهر  33 1,۵8۵

کیلومترپارون  4 183

جدول 1.2: توپولوژی شهرهای مرکز والیت افغانستان

منبع: تیم سیستم معلومات جغرافیایی، برنامه وضعیت شهر های افغانستان
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شکل 1.3: نقشه افغانستان که مراکز 34 والیت را بر اساس اندازه شهر، نوع/ فعالیت نشان می دهد

شهر پايتخت

مرکز فعاليت تجارتي حوزوي

محالت شهري

مرکز واليت

مراکز فعاليت تجارتي و ترانزيتي ثانوي

مزار شريففيض آباد

هرات

فراه

فيروزکوه
نيلي

کندهار

زرنجلشکرگاه

ترينکوت

قالت

غزني

ميدان شهر

چاريکار محمود راقي
مهترالم

کندز
تالقان

پارون
بازارک

کابــل

پل علم

خوست

باميان
قالي نو

سرپل

شرن

ميمنه

شبرغان

ايبک
پل خمري

گرديز

اسد آباد

جالل آباد

منبع: تیم سیستم معلومات جغرافیایی، برنامه وضعیت شهر های افغانستان
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۱.3
دموگرافیک: نفوس رو به رشد شهر نشین و جوان 

افغانستان عمدتا یک جامعه روستایی است که تنها حدود 24% نفوس آن در 
شهر ها زندگی می نماید.8 هر چند این رقم به سرعت در حال تغییر می باشد. 
در سال 19۵0 از هر 20 نفر تنها یک نفر آن در شهرها زندگی می نمود. در سال 
2014 از هر 4 تن یک نفر در شهر ها زندگی می نماید و تا سال 2060، از هر 2 نفر 
یک تن آن در زندگی خواهند کرد؛ به این ترتیب در ۵0% نفوس تا آن زمان در 

شهر ها سکونت خواهند کرد. 

حاضر  حال  در  نشینی  شهر  مورد  در  اعتماد  قابل  و  دقیق  معلومات  هرچند 
به  افغانستان  های  شهر  که  دهد  می  نشان  ها  تخمین  باشد،  نمی  موجود 
که  رسد  می   %4 به  سال  در  رشد  این  رقم  و  باشند  می  رشد  حال  در  سرعت 
یکی از بلندترین سطوح شهری شدن در جهان شمرده می شود. پیش بینی  
به  و  شده   چند  سه  کشور  شهرهای  نفوس  آینده،  سال   3۵ طی  که  شود  می 
24 میلیون خواهد رسید )شکل 1.4(.9 هر چند تخمین زده می شود که روند 
طبیعی رشد نفوس آهسته آهسته طی 3۵ سال آینده کاهش خواهد یافت ، 
 %3.14 اندازۀ  به   ،20۵0 سال  تا  اوسط  صورت  به  افغانستان  شهرنشین  نفوس 
رشد خواهد نمود  که یکی از سریع ترین رشد نفوس در جهان شمرده خواهد 
شد.10 )بصورت دقیق که برابر است به هر سال 32,000 خانواده ها در شهر افزوده 

خواهد شد.

از سال 2001 به اینسو، نفوس شهرنشین افغانستان به صورت تخمینی از %20 
به 24% افزایش یافته است. با این رقم یک افزاش عمده از 4.6 میلیون در سال 
2002 به 7.1 میلیون در سال 2012 در نفوس شهرنشیِن افغانستان ایجاد گردیده 

دهد  می  نشان  که  های  تخمین  بوده  نفوس  سریع  رشد  مرکز  کابل  است11  
این شهر حدود 10% در هرسال در جریان یک دهه گذشته رشد نموده است، 

)چوکات1.4 را مشاهده نمایید(.

نشان  همسایه  های  کشور  با  مقایسه  در  را  نشینی  شهر  گرایش   1.6 شکل 
روند  رشد  به  همجوارش  های  کشور  سایر  مانند  افغانستان  که  دهد.  می 
شهرنشینی طی دهه های آینده ادامه خواهد داد. این شکل نشان می دهد 
جریان  یک  شاهِد  منطقوی  اقتصادی  قدرت  دو  عنوان  به  چین  و  ایران  که 
تا  رشد عمدۀ شهرنشینی طی دهه های قبلی بوده و در حال حاضر بین 60 
با )%24.۵(  70%نفوس شهر نشین دارند )شکل 1.6(. در سال2014، افغانستان 
کمترین میزان شهرنشینی را در میان کشور های منطقه داشته باشد، اندکی 
کمتر از تاجکستان با )26.7%(. شکل 1.۵ نشان می دهد که افغانستان با یک 
عقب  جهانی  مناطق  اوسط  حد  از  بسیار  شهری،  جوامع  به  مشابه  گرایش 

مانده است- و به پیگیری این روند ادامه خواهد داد.

ارایه می  را  مرکز والیت  را در 34  نفوس  آمارهای  مرور مقایسوی  جدول1.3 یک 
به   2014-201۵  SoAC و  شاروالی  مرکزی،  احصائیه  ادارۀ  میان  اختالف  نماید. 
منظور  به  که  جغرافیای  های  محدوده  تفاوت   به  تواند  می  گسترده  صورت 
تعریف » سرحدات شهری« مورد استفاده قرار گرفته ، نسبت داده شود. اساسا، 
شهرها  برای  را  کوچکتر  ساحۀ  یک  خود  محاسبات  در  مرکزی  احصائیه  ادارۀ 
تجدید  تازگی  به  که  شاروالی  جدید  های  مرز  تا  میدهند   قرار  استفاده  مورد 
را  ناحیه   16 تنها  کابل  برای  مرکزی  احصائیه  ادارۀ  مثال  گونۀ  )به  است.  شده 

تقسیم به نسبت شهری و روستاییجمعیت شهری و روستایی
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شکل 1.4:  پیشبینی های انکشاف شهری و روستایی

منبع: بخش اقتصادی و امور اجتماعی ملل متحد )2014( 



10

وضعیت شهرهای افغانستان۲۰۱۵

مورد استفاده قرار می دهد، نه 22 ناحیه را( همچنان احتمال دارد که  ارقام و 
محاسبات شاروالی بیشتر حساب شده اند و بر اساس کدام سروی انجام شده 
بین    SoAC های   تخمین  موارد  تمام  در  وجود  این  با  باشد.12  نمی  درساحه 
ها ارقام  ادارۀ احصائیه مرکزی )که همیشه کمتر( و  ارقام  شاروالی که )همیشه 

بیشتر می باشند( قرار دارد.

یافته های SoAC نشان می دهد که شهر کابل، با داشتن نفوس بین 297,0713  
و   1.1 باشد)چوکات  می  بزرگ  دیگر  شهرهای  از  مراتب  به  نفر   3,۵64,8۵۵ و 
کز  جدول 1.3(. بر اساس ضریب پایین تخمینی )7.۵( نفوس تمام شهرهای مرا
هرات:   جمله  آن  از  که  باشد  می  نفر   300,000 از  بیشتر  هریک   ساحوی  فعالیت 
673,42۵؛ مزارشریف: ۵82,113؛ و کندهار:  464,26۵ نفر و جالل آباد 296,89۵ نفر 
نفوس دارند )جدول 1.3(. همه این ۵ شهر هاي بزرگ  تقربیًا با داشتن 69 %  از 

کز والیت را تشکیل میدهد. جمله  تمام نفوس شهري 34 مرا

آنجمله  از  و 231,000 نفوس دارند.   119,000 بین  ترانزیتی  و  فعالیت تجاری  کز  مرا

نفوِس شهر های بزرگ مانند لشکرگاه به 230,318 و کندز به 224,078؛  پلخمری:  
کز  مرا شهرهای  شوند.  می  حساب  شهرها  بزرگترین  عنوان  به  نفر   184,39۵
مثال   گونۀ  به  باشند،  می  کوچکتر  نفوس  تعداد  لحاظ  به  والیتی  فعالیت 
نفوس،   80,033 دارای  چاریکار  و   نفوس   88,403 دارای:  جمله  آن  از  خوست 
بامیان 33,263 نفر نفوس و فراه دارای  39,743 نفر نفوس می باشد. شهرهای 
روستایی یا قریه های شهری از جمله کوچکترین شهر ها محسوب میشوند.  
به گونۀ مثال نیلی: 14,9۵۵ نفر؛  پل علم : 19,09۵ ؛ . و پارون 1,373 نفر نفوس 
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شکل 1.5: گرایش شهر نشینی افغانستان در مقایسه با مناطق جهانی، 2050-1950 

شکل 1.6: گرایش شهر نشینی افغانستان در مقایسه با کشورهای همسایه، 2050-1950
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منبع: بخش اقتصادی و امور اجتماعی ملل متحد )2014(



11

گذشتۀ پر آشوب و آینده شهر نشینی فصل اول: 

کز والیتی با میزان تقریبی نفوس شهر نشین جدول 1.3: مرا

نفوس والیت )اداره والیتمرکز والیت
احصائیه مرکزی(

نفوس تخمینی

اداره احصائیه مرکزی
شاروالی)15-2014( 

SOAC نفوس تخمینی

7.5 تن در هر واحد 
مسکونی

9 تن در هر واحد 
مسکونی

 3,۵64,8۵۵  2,970,713  4,000,000  3,۵43,700 4,227,200کابلکابل

 808,110  673,42۵  1,000,000  463,300 1,8۵2,800هراتهرات

 693,000  ۵77,۵00  700,000  390,900 1,298,300بلخمزارشریف

 ۵۵7,118  464,26۵  1,200,000  422,200 1,201,000کندهارکندهار

 3۵6,274  296,89۵  700,000  219,300 1,489,800ننگرهارجالل آباد

 276,381  230,318  300,000  43,600 909,400هلمندلشکرگاه

 268,893  224,078  2۵0,000  1۵2,800 991,000کندزکندز

 2۵8,219  21۵,183  220,000  71,800 966,600تخارتالقان

 221,274  184,39۵  400,000  10۵,900 894,900بغالنپلخمری

 17۵,۵99  146,333  94,333  80,100 ۵30,700جوزجانشبرغان

 160,902  134,08۵  200,000  26,000 162,100نیمروززرنج

 149,040  124,200  1۵2,600  82,200 981,200فاریابمیمنه

143,379 119,483  280,000  ۵9,100 1,208,600غزنیغزنی

 106,083  88,403  260,214  11,۵00 ۵6۵,200خوستخوست

 96,039  80,033  106,000  ۵6,400 6۵3,400پروانچاریکار

 9۵,44۵  79,۵38  63,000  33,000 93۵,300بدخشانفیض آباد

 71,604  ۵9,670  20,000  6,700 380,۵00ارزگانترینکوت

 70,641  ۵8,868  28۵,000  24,300 427,700پکتیاگردیز

 64,12۵  ۵3,438  42,000  14,۵00 487,800بادغیسقلعه نو

 62,847  ۵2,373  90,000  29,000 381,400سمنگانایبک

 ۵7,1۵0  47,62۵  107,000  13,700 443,300کنراسد آباد

 ۵1,07۵  42,۵63  11۵,000  30,100 ۵۵0,200سرپلسرپل

 ۵0,490  42,07۵  10,000  1,۵00 433,900کاپیسامحمود راقی

 49,1۵8  40,96۵  ۵30,000  12,000 299,100زابلقالت

39,74347,691 109,000  36,600 498,900فراهفراه

 39,91۵  33,263  70,000  12,600 439,900بامیانبامیان

 32,949  27,4۵8  70,000  ۵,000 438,300لغمانمهترالم

فیروزکوه
 31,266  26,0۵۵  132,000  6,900 679,000غور)چغچران(

 24,723  20,603  130,000  - 1۵1,000پنجشیربازارک

 22,914  19,09۵  110,000  ۵,۵00 38۵,600لوگرپل علم

 17,946  14,9۵۵  3۵,000  - 417,۵00دایکندینیلی

 1۵,6۵1  13,043  ۵0,000  2,800 ۵43,000پکتیکاشرن

 14,26۵  11,888  60,6۵8  3,000 ۵86,600وردکمیدان شهر

 1,647  1,373  12,000  - 14۵,600نورستانپارون

منبع: اداره احصائیه مرکزی)1۵/2014( تیم سیستم معلومات جغرافیایی، برنامه وضعیت شهر های افغانستان: پوپل )2014 (
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گذشتۀ پر آشوب و آینده شهر نشینی فصل اول: 

افزایش نفوس جوانان

افغانسـتان جوانتریـن نفـوس را در سـطح جهـان دارا مـی باشـد.  بیشـتر 	 
از سـه ربـع )79%( نفـوس افغانسـتان تحـت سـن 3۵ سـال مـی باشـد؛13 از 
آنجملـه حـدود نصـف ایـن رقـم کمتـر از 1۵ سـال عمـر دارد که تعـداد آنها به 
)47%( بالـغ مـی گـردد؛ و حـدود یـک سـوم )32%( آنهـا بیـن 1۵ تـا 3۵ سـال 
عمـر دارنـد.  پالیسـی  ملـی بـرای جوانـان در سـال 2014 منظـور شـده کـه بـا 

اسـاس آن سـن جوانـان از 18-3۵ شـرحه شـده اسـت.

هـزاران جـوان سـاالنه بـه شـهرها جـذب مـی گـردد. بـه خصـوص ایـن امـر 	 
بـرای جوانـان بیـن سـنین 1۵ تـا 24 صـدق مـی نمایـد کـه حـدود یـک ربـع 
رقـِم قابـل مالحظـه  ایـن  را تشـکیل مـی دهنـد،  نفـوس شـهری )%23.6( 
ایـن  میباشـد.   )%17.8( روسـتایی  مناطـق  در  جوانـان  تعـداد  از  بیشـتر 
سـاختارهای سـنین متفـاوت تـا حـد زیـادی بـه مهاجـرت دانشـجویان و 
نوجوانـان بـرای فرصـت هـای تحصیلـی و جسـتجوی کار در بـازار کار مـی 

باشـد.14

ایـن افزایـش نفـوس جوانـان یـک فرصـت بـی سـابقه را ایجـاد مـی نمایـد. 	 
توسـعۀ  بـه  کمـک  بـرای  پویـا  عمدتـا  بشـری  منابـع  از  شـهری  جوانـان 
نمایندگـی  بـرای همـگان  و سـعادت  امنیـت  اهـداف صلـح،  افغانسـتان، 

نماینـد.1۵ مـی 

جوانـان شـهری بـا چالـش هـای زیـادی روبـرو هسـتند، کـه شـامل: )1( محرومیت 
گیـری  تصمیـم  و  مدیریـت  شـهری،  حکومتـداری  در  مشـارکت  از  کامـل  تقریبـا  
کـره در مـورد حقـوق بـا تـالش هـای دولـت سـازی  کـه مـی توانـد زمینـه را بـرای مذا
مسـاعد نمایـد؛ )2( کمبـود مهـارت هـای قابل انتقال برای مشـارکت موثر در بازاِر 
کار؛ )3( محدودیـت در خدمـات مخصـوص جوانـان و سـازگاری آنهـا بـا محیـط 
کـه بـرای فراهـم سـازی زمینـه هـای سـرگرمی و فرصـت هـای انکشـاف شـخصی 
و کاهـش نـا امیـدی کـه زمینـه را بـرای افراطـی گـری و بنیـاد گرایـی مسـاعد مـی 
سـازد، دارای اهمیت اساسـی می باشـد )4( امنیت و مصئونیت ضعیف شـهری 
بـه  روانـی  اجتماعـی-  مشـکالت   )۵( جـوان؛  دختـران  و  زنـان  بـرای  مخصوصـا 
شـمول گسسـت میـان رسـوم، فرهنـگ و دیـن بـزرگان شـان و پیـام هـای مـدرن 
جامعـه شـهری بـا شـیوع رسـانه هـا کـه در جوامـع شـهری صـورت تهاجمـی بـه 

خـود گرفتـه اسـت.

مهمتـر  از همـه، فرصـت هـای اشـتغال و تحصیلـی در سـاده تریـن تعبیـر ناکافـی 
شـهرهای  در  را  سـن  زیـر  اطفـال  کار  و  بیـکاری  بلنـد  هـای  نیـاز  تـا  باشـد  مـی 
افغانسـتان کاهـش دهـد. بـه نظـر مـی آیـد کـه بـا توجـه بـه کنـدی ایجـاد شـده در 
فعالیـت هـای اقتصـادی و خـروج نیروهـای بیـن المللـی ایـن امـر طـی دوسـال 
اخیر بدتر شـده اسـت.16 زنان و مردان جوان که معموال وظایف موقت و مشـروط 

دارند بیشـتر از این ناحیه متاثر می شـوند. ویژگی های اصلی مسـابقۀ سـبقت 
در  کار  کیفیـت  مشـکالت  و  هـا  مهـارت  تطابـق  عـدم  را  شـهری  کار  بـازار  جویانـه 
سـکتور هـای رسـمی کوچـک و یـا سـکتور هـای غیـر رسـمی تشـکیل مـی دهـد.17 
بـا روش هـای بدیـِل محـدود، کـودکان وجوانـان شـهری عمدتا پسـرها سرنوشـت 
شـان به تگدی، فروش مواد و کار کودکان زیِر سـن)مانند کار در کوره های خشـت 
پـزی کارگاه هـای قالیـن بافـی( کشـانیده مـی شـود. مشـکل تنهـا رشـد نمـوده؛ 
تعـداد نفـوس فعـال بـه لحاظ اقتصادی حـدود 400,000 در سـال افزایش می یابد. 

بـه ایـن سـبب اسـت کـه شـهرهای افغانسـتان معمـوال محیـط خصمانـه بـرای 
جوانـان و مخصوصـا زنـان و دختـران جـوان شـمرده مـی شـود و اینکـه انـرژی و 
اشـتیاق آنهـا مـورد آزمایـش قـرار مـی گیـرد. پسـر هـا و مـردان جـوان بـا امید بسـیار 
محـدود نسـبت بـه آینـده در حاشـیه هـای جوامـع شـهری زندگـی مـی نماینـد 
و عناصـر  گرایـان  افـراط  از سـوی عناصـر ضـد دولتـی،  و در معـرض خطـر جـذب 
جنایـت کار قراردارنـد البتـه بـه شـمول کسـانیکه در تجارت سـودمند مـواد مخدر 
کار مـی نماینـد. ایـن امـر دسـت آوردهـای تحصیلـی را بـا خطـر مواجـه نمـوده و 
سـرمایه گـزاری گسـتردۀ جامعـه بیـن المللـی را طـی دهـه گذشـته بـه تحلیل می 
بـرد. افـزون بـر آن، جوانـان افغانسـتان بـه صـورت فزاینـده یـی بـه دنبـال یافتـن 
یـک راه عبـور غیـر قانونـی بـه دیگـر کشـورهای دیگـر می باشـند و در معـرض خطِر 
گیـر افتـادن در دام قاچاقچیـان بیـن المللی و سـوء اسـتفاده شـدن و بهره کشـی 
و تبعیـد از کشـور هـای میزبـان نیـز قراردارنـد.18 دختـران جـوان بـه صـورت ویـژه در 

معـرض خطـر و بردگـی جنسـی قراردارنـد. 

۷۹٪
زير ۳۵ سال

۳۲٪۱۲٪

۶۷٪
زير ۲۵ سال

۰-
۱۵

۱۵
-۲

۵

ال
ــ

ــ
ــ

س

۲۵
-۳

۵

۴۷٪

۲۰٪

شکل 1.8: افزایش نفوس جوانان در افغانستان

منبع: ادارۀ احصائیه مرکزی )2012(

فیصدی مجموع نفوس
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کابــل یــک نمونــه واضــح و طاقــت فرســا از شــهرهای بــزرگ جهــان میباشــد. 
ــگام"  ــزرگ و پیش ــهر ب ــد "ش ــی نمای ــنهاد م ــده پیش ــته ش ــام گذاش ــه ن چنانک
ــوس  ــداد نف ــه آن در تع ــب ب ــوده و متناس ــر ب ــهر برت ــه ش ــد ک ــهری را  گوین ش
ــا شــهرهای بزرگتــر دیگــر کشــور بزرگتــر مــی  نســبت بــه بزرگتریــن شــهر و ی
ــن  ــه ای ــود ک ــی ش ــن زده م ــد. تخمی ــی باش ــل م ــزرگ کاب ــهر ب ــن ش ــد. ای باش
شــهر هفــت برابــر بزرگتــر از شــهر هــای بــزرگ دیگــر ماننــد هــرات، مزارشــریف، 
بــزرگ کابــل نمــی توانــد دســت کــم  و کندهــار میباشــد. وضعیــت شــهر 
نفــوس  مجمــوع  فیصــدی  و  تقــدم  نســبت  لحــاظ  بــه  شــود.  گرفتــه 
ــان  ــطح جه ــده در س ــناخته ش ــای ش ــهر ه ــه ش ــبت ب ــا نس ــین حت شهرنش
و  فیلپیــن  منیــال در  تایلنــد،  در  بنــکاک  دیــش،  بنگلــه  در  کــه  دا ماننــد 
کثــر ایــن کشــورها یــک نســبت  قاهــره در مصــر کوچکتــر مــی باشــد. برعــالوه ا
سلســله مراتبــی شهرنشــینی دارنــد، یــک سیســتم شــهر هــا بــه گونــه مثــال 
هندوســتان یــک شــبکه مشــابه شــهر هــای بــزرگ دارد، ماننــد دهلــی، 
ــی  ــط م ــزرگ مرتب ــک و ب ــهرهای کوچ ــا ش ــه ب ــاد ک ــه، حیدرآب ــی، کلکت بمبئ
باشــند. ایــن امــر، بــه رونــد انکشــاف متــوازن و انکشــاف کمــک نمــوده و 
ــی،  ــات تدارکات ــه خدم ــیدگی ب ــور رس ــه منظ ــزرگ ب ــای ب ــهر ه ــر ش ــار را ب فش

ــد. ــی ده ــش م ــردم، کاه ــداد م ــن تع ــک چنی ــرای ی ــره ب ــکن و غی مس

ــد  ــل جدی ــهر کاب ــاف، در 2009 ش ــش از انکش ــزاری پی ــالن گ ــرای پ ــالش ب در ت
ــد. ایــن شــهر در  ــزاری گردی ــه منظــور اســکان تعــداد 3 میلیــون نفــر پــالن گ ب
اراضــی شــمال کابــل در ســاحۀ ده ســبز و باریــکاب، برســر راه بگــرام و چاریکار 
بــه شــمول  تعــداد دالیــل  یــک  بــه ســبب  تاکنــون  پــالن  ایــن  قــرار دارد. 
ــا  موجودیــت آب محــدود، مشــکالت تملــک و غصــب زمیــن، درگیــری ب
ــزاری  ــرای ســرمایه گ ــی کافــی ب ــع مال ســاکنان موجــود روســتا، و کمبــود مناب

ــت. ــده اس ــق نش ــیع، تطبی ــروژۀ وس ــن پ ــک چنی ــاالی ی ب

چوکات 1.1:
شهر کابل- یک شهر بزرگ و پیشگام

ماستر پالن کابل جدید

منبع: ادارۀ احصائیه مرکزی )2014(

فیصدی مجموع نفوس شهری در بزرگترین شهر
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تهران، ایران

کستان کراچی، پا
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گذشتۀ پر آشوب و آینده شهر نشینی فصل اول: 

۱.۴
جستجو برای خانه ای در شهر: عودت کنندگان، بیجا شدگان داخلی و مهاجرت

بــه  کننــده  عــودت  مهاجــر  میلیــون   ۵.8 از  بیشــتر  اینســو،  بــه   2002 ســال  از 
ــون از  ــدگان 3.8 میلی ــودت کنن ــاِن ع ــت.19  درمی ــوده اس ــت نم ــتان برگش افغانس
ــن  ــه وط ــران ب ــور ای ــون از کش ــه 1.6 میلی ــد در حالیک ــوده ان ــت نم ــتان برگش پاکس
بــه افغانســتان  1.8 میلیــون عــودت کننــده  انــد. تنهــا در ســال 2002  برگشــته 
برگشــته بــود.20 شــهرهای بــزرگ تعــداد قابــل توجهــی بیجــا شــدگان داخلــی، 
عــودت کننــدگان و مهاجریــن اقتصــادی را بــه خــود جــذب نمــوده اســت. در 
ــر  کث ــه ا ــد ک ــی آی ــر م ــه نظ ــدارد ب ــود ن ــه وج ــن زمین ــق در ای ــات دقی ــه معلوم حالیک

عــودت کننــدگاِن بــه کشــور در محــالت شــهری ســاکن شــده انــد. 

ــدگی  ــده از بیجاش ــزارش ش ــه گ ــای ک ــواده ه ــه 49% خان ــود ک ــی ش ــن زده م تخمی
ــا  ب مقایســه  در  کــه  انــد  شــده  ســاکن  شــهری  ســاحات  در  نیــز  انــد  برگشــته 
ــر  ــواده هــا- 24% شــهری و 76% روســتایی- ایــن رقــم دو براب تقســیماِت ملــی خان
ــا شــهرک هــا و  مــی باشــد. ایــن ارقــام مفکــوره ی را تقویــت مــی نمایــد کــه گوی
ــه  ــه تاریخچ ــای ک ــواده ه ــب خان ــر متناس ــورت غی ــه ص ــل ب ــا  کاب ــهرهای  عمدت ش

بیجاشــدگی دارنــد را جــذب مــی نمایــد.21 

عــالوه بــرآن، دهــۀ گذشــته شــاهد یــک رقــم قابــل مالحظــه مهاجــرت از روســتا بــه 
ــرک  ــتا ت ــود را در روس ــی خ ــالت زندگ ــی مح ــا امن ــل ن ــه دلی ــردم ب ــه م ــوده ک ــهر ب ش
نمــوده و بــه دنبــال فرصــت هــای شــغلی و تحصیلــی بــه شــهرها آمــده انــد.22 
ــد شــده انــد کــه آنهــا در  بیشــتر از یــک ســوم نفــوس شهرنشــین بیــرون از شــهر تول

ــی مــی نماینــد )3۵.9% از ولســوالی دیگــر؛ 17.۵% از والیــت دیگــر  حــال حاضــر زندگ
ــل  ــت عام ــه امنی ــد  ک ــی ده ــان م ــواهد نش ــد.23( ش ــده ان ــر آم ــور دیگ و 4.3% از کش
عمــده و مهــم مهاجــرت بــه شــهرها میباشــد  برعــالوه آن بســیاری از افغــان هــا بــه 
ــز هســتند. ــه خدمــات نی دنبــال فرصــت هــای شــغلی و معیشــتی و دسترســی ب

بیجاشــده  صــورت  بــه  افغــان   80۵,000 از  بیشــتر   ،2014 ســال  دســامبر  مــاه  از 
پیگیــری  حالیکــه  در  اســت.24  مانــده  باقــی  افغانســتان  سراســر  در  داخلــی 
حرکــت هــای بیجاشــدگان داخلــی دشــوار مــی باشــد، مخصوصــا در صورتیکــه 
کثــر افغانهــای  ــاد شــده باشــد، شــواهد نشــان مــی دهــد کــه ا ــد بیجاشــدگی زی رون
ــد.2۵  ــی نماین ــی م ــتان زندگ ــهری افغانس ــز ش ک ــی مرا ــل و حواش ــده در داخ بیجاش
از  آنجــا  در  آنهــا  زیــرا  باشــند  مــی  داخلــی  بیجاشــدگان  جــذب  محــل  شــهرها 
ــی  ــغلی و دسترس ــای ش ــت ه ــا فرص ــهر ه ــند و در ش ــان میباش ــا در ام ــونت ه خش

بــه خدمــات بیشــتر وجــود دارد.

از  پــس  نخســِت  ســال  در  مخصوصــا  نشــین  شــهر  داخلــی  بیجاشــدگان 
ــا  ــا ب بیجاشــدگی شــدیدا آســیب پذیــر مــی باشــند. ایــن بیجــا شــدگان عمدت
کمبــود اســناد روبــرو انــد کــه دسترســی آنهــا را بــه عدالــت و دسترســی کــودکان 
شهرنشــین  داخلــی  بیجاشــدگان  ســازد.  مــی  محــدود  تحصیــل  بــه  را  شــان 
ــکن  ــرایط مس ــد و در ش ــی دارن ــات ابتدای ــر خدم ــه آب و دیگ ــدود ب ــی مح دسترس
ــباب  ــا اس ــا ی ــد، آنه ــی نماین ــی م ــی زندگ ــم خانوادگ ــود حری ــا کمب ــاری ب ــه معی نیم

کستانسال مجموعدیگرایرانپا

20021,۵6۵,0662۵9,7929,6791,834,۵37
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کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان جدول 1.4: تعداد برگشت های ساالنه )تعداد افراد( به افغانستان از سال 2002 تا 2014 توسط 

)2014( UNHCR :منبع
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وضعیت شهرهای افغانستان۲۰۱۵

ــا از اســباب معیشــت انــدک برخــوردار انــد و بــه یــک محــدودۀ  معیشــت ندارنــد و ی
رانــده  بــه حاشــیه  بــی توجهــی و  ــا امنــی،  ن از چالــش هــای  کامــِل محافظــت 
بهــره  برجنســیت،  مبتنــی  هــای  خشــونت  خطــر  افزایــش  منظــور  بــه  شــدن 
ــی هــا  ــد و ایــن نگران ــرو ان ــودکان و میکانیــزم هــای کنــار آمــدن منفــی روب گیــری از ک
ــدگان  ــالوه، بیجاش ــد.26 برع ــی باش ــتر م ــودکان بیش ــان و ک ــان زن ــا در می مخصوص
ــت  ــت مالکی ــکن و امنی ــن، مس ــه زمی ــدود ب ــی مح ــین، دسترس ــی شهرنش داخل
ــا  دارنــد؛ در میــان آنهــا میــزان بلنــد بــی ســوادی و کمتریــن میــزان اشــتغال ب
ــا  ــه ب ــود در مقایس ــای خ ــارت ه ــح از مه ــورت واض ــه ص ــا ب ــود دارد. آنه ــاش وج مع
دیگــر ســاکنان شــهر، حتــا نســبت بــه افــراد بــی بضاعــت در شــهر، مســتفید شــده 

ــد.  ــی توانن نم

کــه در شــهرها و  در بســیاری حــاالت عــودت کننــدگان و بیجاشــدگان داخلــی 
ــا حواشــی شــهرها و شــهرک هــا جابجــا شــده انــد بــه صــورت غیــِر قابــل انــکار  ی
سرنوشــت شــان بــه محــالت پرجمعیــت، پرمخاطــره و تنظیمــات مســکن دارای 
خدمــات پاییــن کشــانیده مــی شــود. در مــوارد دیگــر عــودت کننــدگان در محــالت 
بخصــوص تحــت طــرح هــای تخصیــص اراضــی از ســوی دولــت بــه عنــوان بخشــی 
از فرمــان شــماره 104، زندگــی مــی نماینــد امــا ایــن راه حــل معمــوال راه حــل دایمــی 
بــرای آنهــا فراهــم نمــی نمایــد زیــرا ایــن محــالت فقیــر نشــین از فرصــت هــای 
ــه  ــی ب ــات اساس ــه خدم ــی ب ــد و دسترس ــی باش ــیار دور م ــتی بس ــغلی و معیش ش
شــمول آب آشــامیدنی، تاسیســات، فرصــت هــای تحصیلــی و مراقبــت هــای 
صحــی محــدود مــی باشــد و ایــن امــر وضعیتــی را پیــش مــی آورد کــه بــرای زنــان و 

ــد.  ــی باش ــر م ــران بدت دخت

ــتر از  ــی بیش ــده ط ــه ش ــای آموخت ــات و درس ه ــح از تحقیق ــورت واض ــه ص ــه ب آنچ
ــردان و  ــان، م ــر زن کث ــه ا ــد ک ــی ده ــان م ــت نش ــده اس ــت آم ــه دس ــه ب ــال تجرب 10 س
جــوان افغانســتان کــه از روســتاها برکنــده شــده انــد نمــی خواهنــد کــه بــه محــالت 
ــده  ــده دی ــهر عم ــج ش ــه از پن ــواده نمون ــک خان ــد. ی ــود برگردن ــی خ ــتایی اصل روس
تــرک نمایــد27 - ایــن یــک گرایــش عــام  شــده اســت کــه نمــی خواهــد شــهر را 
کثــر کشــور هــای روبــه انکشــاف مــی  دموگرافیــک و اجتماعــی - اقتصــادی در ا

ــرای ایــن مــردم، بســیج متــداوم محلــی  ــل ترجیــح ب باشــد. راه حــل متــداوم و قاب
در مناطــق شــهری مــی باشــد. در جایکــه ایــن هــدف بــه دســت آمــد، نتایــج 
ــان  ــل نش ــده از کاب ــواهد فزاین ــال ش ــۀ مث ــه گون ــد. ب ــد آم ــت خواه ــه دس ــت ب مثب
ــد  ــی توانن ــه م ــی ک ــدگان داخل ــدگان و بیجاش ــودت کنن ــت ع کثری ــه ا ــد ک ــی ده م
ــی  ــتی و دسترس ــرایط معیش ــه ش ــد ک ــل ان ــوند متمای ــام ش ــوب ادغ ــالت خ در مح
ــت  ــال دریاف ــه س ــس از س ــل را پ ــردم مح ــا م ــاوی ب ــورت متس ــه ص ــات را ب ــه خدم ب

نماینــد. 

افغانســتان  در  مهاجــرت  هــای  گونــه  از  یکــی  نیــز  شــهر  بــه  شــهر  از  مهاجــرت 
ــو،  ــه اینس ــال 2004 ب ــی از س ــن داخل ــرای مهاجری ــکل 1.9(. ب ــود )ش ــی ش ــمرده م ش
شــبکۀ تحــرکات میــان محــالت شــهری مهمتــر از تحــرکات میــان ســاحات شــهری 
و روســتایی مــی باشــد.28 414,000 تــن از یــک محــل شــهری بــه محــل شــهری دیگــر 
ــا 346,000 تــن کــه از روســتا بــه شــهر از ســال  منتقــل شــده انــد کــه در مقایســه ب
ــا ســال 2011 آمــده انــد بیشــتر مــی باشــند. شــواهد داســتان گونــه نشــان  2004 ت
مــی دهــد کــه نمونــه هــای مهاجــرت از شــهر بــه شــهر شــامل مــوارد آتــی مــی شــود: 
کــز  )1( مهاجــرت از یــک محــل بــه محــل دیگــر، از قریــه هــای روســتایی بــه مرا
ــهرهای  ــه ش ــال ب ــل؛  و )2( انتق ــز کاب ــه مرک ــد ب ــت و بع ــز والی ــه مرک ــد ب ــوالی، بع ولس

ــات. ــکن و خدم ــن، مس ــه زمی ــی ب ــرکار و دسترس ــه خاط ــزرگ ب ب

بــرای کســانیکه در خــارج از کشــور  بــه دنیــا آمــده انــد امــا بــه افغانســتان مهاجــرت 
مــی  زندگــی  شــهری  ســاحات  در  حــاال  عمــری(:"%32  )مهاجــران  انــد،  نمــوده 
ــند.  ــی باش ــی( م ــورت کوچ ــه ص ــا ب ــۀ آنه ــتایی )بقی ــق روس ــد و60% در مناط نماین
ــل   ــای داخ ــهرک ه ــه در ش ــود ک ــی ش ــح داده م ــی ترجی ــر کوچ ــهروندان غی ــرای ش ب
مــی  برگشــت  ایــران  از  بــرای مهاجرانیکــه  ترجیــح،   ایــن  شــهر جابجــا شــوند. 
نماینــد )۵۵.6%( نســبت بــه مهاجــران برگشــت نمــوده از پاکســتان )2۵.۵%( قــوی 

ــد.29  ــی باش ــر م ت

شــدن  گزیــن  )مســکن  فصلــی  هــای  مهاجــرت  در  شــهری  ســاحات  تغییــرات 
موقتــی بــرای  حــد اقــل یــک مــاه، امــا کمتــر از یــک ســال( )شــکل 1.9 (. ارزیابــی 
ملــی خطــرات و آســیب پذیــری هــا نشــان مــی دهــد کــه حــدود 60% مهاجــرت 

کم شکل1.9: نفوس 14 سال با در نظر داشت مهاجرت های فصلی توسط اسکان معمولی و ترا

اقامت معمولاقامت معمول

ملیشهری روستایی خارجدر داخل والیت در دیگر والیت
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منبع: ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری ها )2013(
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هــای روســتایی فصلــی بــه محــالت شــهری )۵8.9%( صــورت مــی گیرد)شــکل 
ــهر  ــز ش ــه مرک ــا ب ــف آنه ــدود نص ــهری، ح ــی ش ــای فصل ــرت ه ــه مهاج 1.9(. از جمل
دیگــر صــورت مــی گیــرد )49.9%(. از جملــۀ مهاجــرت هــای فصلــی شــهری، نصــف 
ــی %30  ــل توجه ــورت قاب ــه ص ــرد. ب ــی گی ــورت م ــر ص ــت دیگ ــه والی ــا ب ــرت ه مهاج
باشــندگان شــهری و روســتایی در فصــل هــای مناســب بــه بیــرون از کشــور )عمدتا 
بــه ایــران و پاکســتان( ســفر مــی نماینــد.30 بــه ســخن دقیــق تــر حــدود ۵30,000 

ــرت  ــغلی مهاج ــای ش ــت ه ــر فرص ــر تغیی ــه خاط ــرا ب کث ــی ، ا ــورت فصل ــه ص ــن ب ت
مــی نماینــد. غالبــا نیــروی کار مهاجــران فصلــی را مــردان تشــکیل مــی دهنــد کــه 

ــد. ــی رس ــه )94%( م ــا ب ــدی آنه فیص

جالل آباد، والیت ننگرهار
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وضعیت شهرهای افغانستان۲۰۱۵

 )CDC(جلسه شورای انکشافی زنان

۱.۵
تقسیمات شهری: فقر، نابرابری جنسیتی و محرومیت اجتماعی

ر ـ ـ فقـ

 فقــر، آســیب پذیــری و محرومتیــت اجتماعــی خصوصیــات جوامــع روســتایی 
مــی باشــد و ایــن مــوارد در زندگــی کســانیکه در شــهرها ســکونت مــی نماینــد 
وجــود نــدارد. بــه هیــچ صــورت ایــن فــرض درســتی نیســت. در عقــب چهــار دیــوار 
خانــه هــا، داخــل خانــه هــای بنــا شــده در دامنــه تپــه هــا و در زیــر خیمــه هــا 
شــما بــه ســادگی چهــره فقــر مخفــی شــده در شــهر هــای افغانســتان را دیــده مــی 
ــی  ــرپناه کاف ــرای س ــود ب ــانی خ ــوق انس ــین از حق ــهر نش ــای ش ــن افغانه ــد. ای توانی
انــکار مــی نماینــد واینهــا کســانی انــد کــه از خدمــات اجتماعــی محــروم انــد و 
تحــت تــرس متــداوم اخــراج شــدن زیســت مــی نماینــد. شــبکه هــای مصئونیــت 
اجتماعــی، دسترســی بــه زمیــن و مــواد زندگــی روســتایی در شــهرهای کــه اقتصاد 
نقــدی غالــب مــی باشــد وفشــار شــدید بــازار موجودیــت دسترســی بــه خدمــات را 

ــدارد. ــود ن ــد، وج ــی ده ــکل م ش

 %36 باشــد.31  مــی  عایــد ســرانه  تنهــا $424  ــا  ب فقیــر  کشــور  یــک  افغانســتان 
بــه  افغانســتان تحــت خــط ملــی فقــر زندگــی مــی نماینــد.  نفــوس  مجمــوع 
ــی  ــی م ــر زندگ ــط فق ــت خ ــتان تح ــوس افغانس ــون نف ــنتر، 11.۵ میلی ــخن روش س
نماینــد. 38% مجمــوع نفــوس روســتاهای افغانســتان و 29% مجمــوع نفــوس 

شهرنشــین افغانســتان تحــت خــط فقــر زندگــی مــی نماینــد . بــه طــور واقعــی دو 
کــز شــهرها تحــت خــط فقــر زندگــی مــی نمایــد.32 میلیــون تــن در مرا

بــه اســتثنای بلــخ، مــا مــی بینیــم کــه والیــات دارای ســطح شــهر نشــینی بیشــتر 
ــط  ــت خ ــه تح ــد ک ــرادی را دارن ــن اف ــطح پایی ــر، س ــتایی ت ــق روس ــه مناط ــبت ب نس
فقــر زندگــی مــی نماینــد، بــه اســتثنای والیــات اطــراف کــه از جریــان گســترده 
کمــک هــا، گاهــی بــه دلیــل نیازمنــدی هــا نســبت بــه اولویــت هــای اســتراتیژیک 
ــه منظــور کاهــش  ــی ب ــد )ماننــد والیــت هلمنــد(.33 ناتوان و نظامــی بهــره مــی گیرن
ــته  ــال گذش ــج س ــی پن ــتایی ط ــهری و روس ــاحات ش ــر درس ــطح فق ــان س ــال می خ
توقــع  کــه  بــه همانگونــه  افغانســتان  اقتصــاد  انکشــاف  کــه  مــی دهــد  نشــان 
گیــر نبــوده اســت. بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه فراتــر از  بــرده مــی شــد فرا
ــتان  ــین افغانس ــِر شهرنش ــای فقی ــواده ه ــماری، خان ــاخص سرش ــق ش ــر مطل فق
نســبت بــه مردمیکــه در روســتاها زندگــی مــی نماینــد بــه لحــاظ  مصئونیــت 
ــرای  غذایــی کمتــر عکــس العمــل نشــان مــی دهنــد، چــون آنهــا فقــط گهگاهــی ب
فراهــم آوری رژیــم غذایــی خــود چیــزی تولیــد مــی نماینــد. برعــالوه، مســکن، 
غــذا، تیــل و ترانســپورت مصــارف و هزینــه هــای بزرگتــر در شــهر هــا محســوب مــی 

ــوند.  ش



19

گذشتۀ پر آشوب و آینده شهر نشینی فصل اول: 

نابرابری جنسیتی

شــهرهای افغانســتان مــی توانــد محیــط تقویــت کننــده جوانــان، زنــان تحصیــل 
ــا از  یافتــه، مخصوصــا کســانیکه از کشــورهای پاکســتان و ایــران برگشــته انــد ی
پناهندگــی ســایر کشــورها برگشــته انــد باشــد و یــا محیــط مســاعد بــرای کســانیکه 
ســنِد فراغــت تحصیــالت عالــی داشــته باشــند و یــا کســانیکه دارای مهــارت هــای 
قابــل انتقــال باشــند شــمرده شــود کــه همــه طیــف هــای یــاد شــده مــی تواننــد در 
ــورت  ــه ص ــان ب ــن زن ــه ای گرچ ــد. ا ــارکت نماین ــی مش ــه و خصوص ــای عام ــکتور ه س
ــا بــی خبــر  کثریــت زنــان درشــهرها عمدت قابــل مالحظــه یــی در اقلیــت قراردارنــد. ا
ــی  ــه شــمول مــوارد آت ــادی ب ــه محدودیــت هــای ســاختاری زی باقــی مــی ماننــد و ب

ــرو مــی شــوند:  ــری جنســیتی در بســتر هــای شــهری روب در زمینــۀ براب

ــا اینکــه شــوهران 	  خانــواده هــای کــه از ســوی زنــان، بــه دلیــل بیــوه بــودن و ی
ــا معیــوب  مــی باشــند، سرپرســتی مــی شــوند،  ــوان و ی ــواده هــا نات ایــن خان
ــا چالــش هــای زیــادی مواجــه مــی شــوند. خانــواده هــای کــه در شــهر از  ب
ــر،  ــد فق ــطح بلن ــه خاطرس ــا ب ــوند مخصوص ــی ش ــتی م ــان سرپرس ــوی زن س
بــودن،  زمیــن  بــی  بلنــد  ســطح  انــدک،  عایــد  وابســتگی،  بلنــد  نســبت 
شــبکه هــای اجتماعــی، اقتصــادی و خانوادگــی محــدود و ســطح بلنــد 

آســیب پذیــری در معــرض ســوء اســتفاده و بهــره کشــی قراردارنــد.34 

مصئونیــت و امنیــت ضعیــف شــهری بــه شــمول مزاحمــت، ســوء اســتفاده 	 
ــک  ــب، ی ــه مکت ــیدن ب ــت رس ــران جه ــرای دخت ــون ب ــا مصئ ــیرهای ن و مس
ــه  ــان را ب ــدان ش ــا فرزن ــه آی ــورد اینک ــن در م ــم والدی ــع را درتصامی ــش قاط نق

ــد.3۵ ــی نمای ــا م ــر ایف ــا خی ــتند ی مکتــب بفرس

مشــارکت نیــروی کار زنــان در شــهرها تنهــا 13% مــی باشــد، یــک ســوم کمتــر 	 
ــته  ــروف را برجس ــدگاه مع ــا دی ــت ب ــر مخالف ــن ام ــی کار )19%(، ای ــط مل از اوس
ــارکت  ــر مش ــطح بلندت ــک س ــرای ی ــا ب ــهری مخصوص ــط ش ــازد، محی ــی س م
ــا پاییــن  ــا کیفیــت عمدت زنــان در بــازار کار مســاعد مــی باشــد. زنــان شــهری ب
و وظایفــی دارای عوایــد کــم ماننــد کمــک بــه امــور مســکن )نظافــت کاری( و 
فعالیــت هــای مبتنــی بــر امــوِر مســکن )ماننــد دوختــن، خیاطــی، گلدوزی( 
مســکن کار مــی نماینــد؛ کاری کــه معــاش کمتــر داشــته و بــه طــور ذاتــی 

ــد. 36 ــی باش ــم م نامنظ

کثــر شــهرهای بــزرگ نشــان مــی دهــد کــه تنهــا یــک 	  معلومــات در مــورد ا
مقابــل  در  امریکایــی  ــر  دال  0.9 افغانــی   ۵0[ مــردان  درآمــد  اوســط  پنجــم 
ــر مــی شــود[. بــر اســاس معلومــات  2۵0 افغانــی در روز کــه معــادل 4.3 دال
ــدرت  ــن ق ــا گرفت ــادی پ ــد زی ــه ح ــی ب ــع فرهنگ ــزی "موان ــه مرک ادارۀ احصائی

اقتصــادی زنــان را در جامعــه افغانســتان منــع مــی نمایــد.37

ــت 	  ــه مصئونی ــود دارد، ک ــهرها وج ــوز در ش ــی هن ــی و اجتماع ــع فرهنگ موان
را محــدود  نمایــد  ارایــه  روســتایی شــاید  ــا جوامــع  ی روســتا  کــه  نســبیی 
ــان  ــه زن ــت ک ــی اس ــد و محیط ــی باش ــان م ــاحۀ کار زن ــه س ــد. خان ــی نمای م

ــی  ــان م ــه نش ــتان گون ــواهد داس ــد. ش ــک نماین ــه کم ــه جامع ــد ب ــی توانن م
ــا خانــواده  کثــر زنــان و دختــران افغــان کــه ب دهــد نشــان مــی دهــد کــه ا
ــرا  ــد زی ــد در شــهرها آزادی کمتــری دارن ــه شــهرها مهاجــرت نمــوده ان خــود ب
کــه وارد شــبکه هــای اجتماعــی کــه فرصــت هــای بــه لحــاظ اجتماعــی 
ــای  ــت ه ــل فعالی ــان و تقب ــای ش ــه ه ــن خان ــرک گفت ــرای ت ــرش ب ــل پذی قاب
گانــه از دیگــر اقــارب مــردان شــان را فراهــم نمایــد، نیســتند.  مســتقل جدا

مصئونیــت و امنیــت ضعیــف شــهری: به شــمول مزاحمت، ســوء اســتفاده 	 
ــک  ــب، ی ــه مکت ــیدن ب ــت رس ــران جه ــرای دخت ــون ب ــا مصئ ــیرهای ن و مس
ــه  ــان را ب ــدان ش ــا فرزن ــه آی ــورد اینک ــن در م ــم والدی ــع را درتصامی ــش قاط نق

ــد. ــا خیــر ایفــا مــی نمای مکتــب بفرســتند ی

دسترســی محــدود بــه خدمــات عامــه: معمــوال زنــان و دختــران مســوولیت 	 
ــدت  ــه ش ــب ب ــان اغل ــد و آن ــده دارن ــه عه ــی را ب ــای خانگ ــا و کاره ــت ه فعالی
بــرق،  نظافــت،  آب،  ماننــد  ضعیــف  ابتدایــی  خدمــات  ضربــات  تحــت 
ــادی  ــوان اقتص ــا ت ــب ب ــدود و متناس ــت مح ــا مصئونی ــت و مخصوص صح

ــد؛  ــی گیرن ــرار م ــا ق آنه

حقــوق داشــتن زمیــن، مســکن و دارایــی: تخمیــن زده شــده اســت کــه 	 
ــا وجودیکــه  ب کمتــر از 1% زمیــن هــای شــهری در ملکیــت زنــان قــراردارد 
دسترســی زنــان بــه مســکن، زمیــن و دارایــی یکــی از عناصــر اساســی تقویــت 
ــد  ــا را در رون ــارکت آنه ــق مش ــن ح ــتن ای ــود. داش ــی ش ــمرده م ــادی ش اقتص
ــر  ــیع ت ــا را وس ــاب آنه ــاحۀ انتخ ــش داده و وس ــواده افزای ــری خان ــم گی تصمی
ــا مصــارف  ــه صــورت درســت ب ــه ب ــان فرصــت مــی دهــد ک ــرای زن مــی ســازد، ب
و بحــران هــای اقتصــادی برخــورد نماینــد و بــرای آنهــا امنیــت و محافظــت 
ــردان  ــد م ــه  عوای ــود را ب ــی خ ــا دسترس ــی آنه ــر گاه گ ــه ا ــد ک ــی نمای ــم م فراه
زنــاز  دلیــل بیــوه شــدن  و یــا طــالق، از دســت بدهنــد، برایشــان امنیــت الزم 

ــد.  ــی نمای ــم م فراه

اقلیت های قومی

کوچــی هــای گلــه دار، یکــی از جوامــع اقلیــت تبــاری اســت کــه از جنــگ هــای 
ــا ایــن وجــود کوچــی هــا نیــز شــهر  ســالهای پســین بســیار متاثــر شــده انــد. ب
را  گلــه داری  آنهــا روش زندگــی  کــه %40  انــد. تخمیــن مــی شــود  نشــین شــده 
کثــر ایــن کوچــی هــا در  بــه یــک زندگــی ســکونت دایمــی تبدیــل نمــوده انــد - ا
ســاحات نیمــه شــهری حواشــی شــهرهای بــزرگ ســکونت گزیــن شــده انــد.39  ایــن 
ــا از دســت دادن مواشــی و فرصــت  روش انتقــال بــه و ضعیــت شــهر نشــینی تــوام ب
هــای مرتــع داری بــوده اســت امــا همچنــان موجودیــت صــورت بدیــل عوایــد غیــِر 

ــد. ــی آی ــاب م ــه حس ــه ب ــت رفت ــا از دس ــرای آنه ــز ب ــهری  نی ــاد ش ــبانی از اقتص ش

وضعیــت شــهر کابــل غالبــا زمینــه یــی بــرای شــهر نشــینی کوچــی هــا مســاعد 
فصلــی  خانــه  یــک  تنهــا  قبــال  ســبز(  )ده  جدیــد  کابــل  شــهر  اســت.  نمــوده 
ــن  ــکن گزی ــا مس ــا در آنج ــی ه ــادی کوچ ــداد زی ــاال تع ــا ح ــود ام ــی ب ــن فصل مهاجری

چوکات 1.2:
نابرابری جنسیتی در شهرهای افغانستان

%62 از جمعیت زنان شهری بیسواد هستند،
دو برابر میزان بیسوادی مردان شهری 31%

ــه   ــبت ب ــر نس ــهری %75 کمت ی ش ــم ــش غیررس ــان در بخ زن
ــد. ــد دارن ــردان عای م

ــن  ــوم پایی ــک س ــد، ی ــهری کار میکنن ــان ش ــط %13 از زن فق
ــی. ــتایی و مل ــط روس ــر از متوس ت

ک توسط زنان  کمتر از %1  ی از زمین های شهری و امال
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ــل کار  ــهر کاب ــی ش ــکتور عمران ــزی و در س ــت پ ــای خش ــوره ه ــوار ک ــد و در ج ــده ان ش
مــی نماینــد بــر اســاس  تمــام شــاخص هــای اجتماعــی و اقتصــادی، کوچــی هــا در 
ــد. %۵3  ــی گیرن ــرار م ــین، ق ــهر نش ــر از فقــرای ش ــا پاییــن ت پاییــن تریــن مرتبــه  حت
ــتر از  ــی بیش ــم خیل ــن رق ــه ای ــد، ک ــی نماین ــی م ــر زندگ ــی، در فق ــطح مل ــردم در س م
ــی  ــای اجتماع ــپ ه ــار برچس ــان دچ ــا همچن ــی ه ــد.40  کوچ ــی باش ــط 36% م اوس
مــی شــوند و بــه صــورت فزاینــده یــی در تنــش هــای درون جامعــه  و نــزاع هــا 
ــورت  ــه ص ــه ب ــند ک ــی باش ــه آب( م ــی ب ــن  و دسترس ــتفاده از زمی ــر اس ــر س ــا ب )عمدت
فزاینــده یــی بــه دلیــل توســعه شــهری بــه وقــوع مــی پیونــدد. کوچــی هــا در 
معــرض فشــارهای  بــازار زمیــن شــهری  و پــروژه هــای جدیــد انکشــاف مســکن قــرار 
ــد.  ــی نمای ــاد م ــع ایج ــی و جوام ــای کوچ ــواده ه ــر خان ــده را ب ــار فزاین ــه فش ــد ک دارن

ــای  ــت ه ــند، اقلی ــی باش ــده م ــناخته ش ــی ش ــه خوب ــا ب ــی ه ــه کوچ ــود آنک ــا وج ب
کثــرا در میــان فقــرای شــهر نشــین غیــر قابــل مشــاهده مــی  دیگــری نیــز کــه ا
ــد . ماننــد کوچــی،   ــه شــمول جوگــی، گوربــت و چــوری فــروش وجــود دارن باشــند، ب
امــا تعــداد آنهــا بیــن 1۵00-3000 خانــواده مــی باشــند، ایــن  اقلیــت هــای تبــاری کــه 
ــای  ــهر ه ــای ش ــه ه ــده ی در حوم ــورت فزاین ــه ص ــد ب ــه داری دارن ــابقه گل ــال س قب
ــد.  ــده ان ــن ش ــکن گزی ــتان مس ــمال افغانس ــای ش ــهر ه ــوص در ش ــه خص ــزرگ، ب ب

ــا از تگــدی  عوایــد آنهــا نصــف عوایــد همســایگاِن فقیــر و شــهر نشــین بــوده و عمدت
ــد  ــی رس ــه 60% م ــی ب ــان جوگ ــارکت کاری زن ــطح مش ــِط س ــد. اوس ــی آی ــت م ــه دس ب
ــی  ــت غذای ــدم مصئونی ــد. ع ــی نمای ــک م ــا کم ــی آنه ــت اجتماع ــه محرومی ــه ب ک
ــه %2۵  ــزان ب ــن می ــی ای ــر جوگ ــراد غی ــا اف ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــی رس ــه 70% م ــا ب آنه
مــی رســد؛ و ایــن اقلیــت هــا بــه دلیــل  نداشــتن اســناد در معــرض خطــر نداشــتن 
کثریــت 80% آنهــا اســناد نــدارد کــه مانــع اساســی در  ملیــت مــی باشــند چــون ا
شــمولیت اجتماعــی آنهــا و دسترســی بــه خدمــات و تحصیــل شــمرده مــی شــود. 

توضیحــات فــوق در مــورد کوچــی هــا، جوگــی هــا، گربــت و چــوری فــروش هــای 
شــهر نشــین اســت کــه یــک مــورد تبعیــض قومــی و بــه حاشــیه رانــده شــدن 
ــه مدعــی  ــه اســت ک ــل فرضیــه هــای قبلــی ک مــی باشــد. ایــن  توضیحــات در مقاب
ــی،   ــای دولت ــاد ه ــا نه ــاس ب ــینی، تم ــهر نش ــی ش ــمت زندگ ــه س ــت ب ــک حرک ــود ی ب
ــه را  ــی بهین ــهری و زندگ ــتغال ش ــای اش ــت ه ــه، فرص ــات عام ــه خدم ــی ب دسترس
تقویــت نمــوده؛ چالــش هــای مربــوط امنیــت و خشــونت هــا را کاهــش مــی دهــد، 
ــد.  ــی نمای ــدق م ــا ص ــروه ه ــن گ ــق ای ــه در ح ــالف آن فرضی ــد خ ــی آی ــر م ــه نظ ــا ب ام

ــده   ــام ش ــال ۲01۴ انج ــوار در س ــطح خان ــه س ــه ب ــری ک ــه گی نمون
ــوده کــه نشــاندهنده ان  ــراد فقیــر شــهر ب ــاالی اف توجــه بیشــتر ان ب
ــل ، هــرات ، کندهــار  اســت کــه ۷8% فامیــل هــا در شــهر هــای  کاب
ــد  ــه عای ــد ک ــر ســقوط کردن ــر خــط فق ــاد و مزارشــریف زی ،جــالل اب
ــکای  ــر امری ــادل ۳0 دال ــا مع ــی و ی ــرد ان 1۷10 افغان ــر ف ماهواره
ــی  ــوده ول ــر ب ــی در  شــهر بصــورت عمــوم فرارگی ــر زدای میباشــد. فق
ــک  ــدود ی ــود دارد، در ح ــهرها وج ــر ش ــم در سراس ــاوت ک ــه تف ب
ــرات ،  ــر ، ه ــاالی خــط فق ــی)۲۲% ±۴%( ب ــواده هــای کابل ــج خان برپن
کندهــار و مزارشــریف در حــدود 1۵% و جــالل آبــاد بســیار کــم %۳)± 

ــد. ــی دارن 1.۵( زندگ

ــدازه  ــه ان ــتقیم ب ــور مس ــر ط ــای فقی ــواده ه ــاالی خان ــبت ب نس
خانــواده هــای شــهری کــه بســیار بــاال اســت ارتبــاط دارد مخصوصــً 
ــواده  ــراد خان ــط  اف ــده متوس ــان دهن ــاد، نش ــالل آب ــار و ج در کنده
هــا  ۹.۵ و ۹.۶ میباشــد، در حالیکــه ســه شــهر دیگــر قســمً پاینتــر 

ــد. ــر میباش ــی ۷.1 نف ــط مل ــد اوس از ح

ــد و %۶۵  ــان آور ندارن ــرد  ن ــچ ف ــهر هی ــر ش ــای فقی ــواده ه 1۳% خان
ــان آور در کارهــای ســاختمان  ــراد ن ــن اف ــد. ای ــر را دارن ــک نف ــا ی تنه
ســازی ، دســت فروشــی و درایــوی مصــروف میباشــند. ایــن فیصــدی 
ــزار  ــاوب ۴۵% در م ــکل متن ــه ش ــال ب ــول س ــان آور در ط ــراد ن اف
ــاد، در حالیکــه  حــدود ۳0 فیصــد نــان آوران  شــریف ۶۷% در جــالل آب
ــان  ــا داشــتن ۴۵% ن ــد. مزارشــریف ب تنهــا بصــورت نامنظــم کار داردن

ــد. ــی دارن ــه شــکل نامنظــم زندگ آوران در ب

مالکیــت دام داران دربیــن فقــرای شــهری کــم اســت تنهــا %1۳)%1±( 
هــر چنــد از هــر پنــج یــک نفــر آن د کندهــار و جــالل آبــاد مواشــی 

رند. ا د

ــه ان  ــهرها ب ــر در ش ــان فقی ــه مردم ــادی ک ــده اقتص ــکل عم مش
ــای  ــود فرصــت ه ــی و کمب ــواد خوراک ــد م ــت بلن ــه اســت قیم مواج

ــغلی. ش

ــک  ــه ی ــی اقتصــادی مقایســه   در )۲01۴( ب ــت فعل ــه حال مقایســه ب
ــده:%۵1)  ــر ش ــم ت ــهری وخی ــر ش ــی فق ــته )۲01۳( ارزیاب ــال گذش س
ــاد ۷۵%)±۴%( مردمــان هــرات  ±۴%( ســاکنان فقیــر شــهری جــالل آب

ــد ــداد کردن ــم قلم ــت خــود را وخی وضعی

چوکات 1.3:
تمرکز بر فقرای شهری در کابل و مرکز شهر هاي منطقوی

 PIN/DRC گزارش فقر زدایی شهری، برای  Samuel Hall )2014( :منبع
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گذشتۀ پر آشوب و آینده شهر نشینی فصل اول: 

۱.6
مصئونیت و نا امنی شهری

ــت.  ــده اس ــی مان ــتان باق ــدۀ افغانس ــای عم ــش ه ــی از چال ــوان یک ــه عن ــت ب امنی
ــی  ــی م ــا زخم ــته و ی ــاری کش ــای ج ــونت ه ــبب خش ــه س ــان ب ــزاران افغ ــاله ه هرس
ــا امنــی را یکــی از مشــکالت بــزرگ  شــوند. در ســال 2014، 4۵% نفــوس افغانســتان ن
ــا امنــی  افغانســتان مــی داننــد.42 12% نفــوس از فعالیــت شورشــیان ، 41% از ن
ــزاع برســِر زمیــن، 21% از حمــالت فزیکــی مربــوط بــه غیــر شورشــیان و  ــه ن مربــوط ب

ــوند.43 ــی ش ــر م ــا متاث ــرقت ه ــا و س 20% از دزدی ه

در حالیکــه شــهرهای افغانســتان بــه نظــر مــی آیــد بــه صــورت عمــوم  نســبت 
بــه ســاحات روســتایی مصئــون تــر باشــند امــا پویایــی و چالــش هــا متفــاوت 
غیــر  نمایــش  محــل  متــداوم  صــورت  بــه  افغانســتان  شــهرهای  باشــد.  مــی 
ــا بــه  عــادی حمــالت از ســوی عناصــر ضــد دولتــی بــوده و ایــن حمــالت عمدت
ــر و مقامــات دولتــی و کاروانهــا  ــل دفات صــورت حمــالت مغلــق و انتحــاری در مقاب
ــی  ــده ی ــر عم ــالت تاثی ــن حم ــردد.  ای ــی گ ــرا م ــی اج ــای خارج ــه ه ــفارت خان و س
بــاالی شــهروندان محــالت شــهری، بــه لحــاظ روان شــناختی و بــه لحــاظ تلفــات 
ــد  ــل متح ــای مل ــک ه ــت کم ــو ماموری ــه اینس ــال 2009 ب ــذارد. از س ــی گ ــا م ــه ج ب
درافغانســتان )یونامــا( بــه صــورت سیســتماتیک تلفــات ملکی را در سراسرکشــور 
ــا(  ــونت ه ــۀ خش ــد در نتیج ــی ش ــرگ و زخم ــی )م ــات ملک ــد. تلف ــی نمای ــت م ثب
ــا امنــی مــی باشــد.44 یکــی از روش هــای کلیــدی انــدازه گیــری عــدم مصئونیــت و ن

ــده  ــت ش ــور ثب ــی در کش ــات ملک ــورد تلف ــال 2014، 10۵48 م ــی در س ــورت کل ــه ص ب
و  مــی داد  بــه ســال 2013 نشــان  را نســبت  افزایــش 22درصــدی  یــک  کــه  بــود 
بلندتریــن رقــم تلفــات ملکــی از ســال 2009 بــه اینســو- کــه رونــد ثبــت تلفــات 
ملکــی آغــاز شــده بــود- شــمرده مــی شــود. در ســال 2014 در ۵ شــهر عمــده )کابــل، 
مزاریــف، هــرات، کندهــار و جــالل آبــاد( تلفــات ملکــی بــه 1006  )شــامل 889 مــرد و 
117 زن ( در پــی جنــگ مــی رســید کــه افزایــش 20% را نســبت بــه ســال 2013 نشــان 
مــی داد. در میــان ایــن رویــداد هــای محــالت شــهری، حــدود یــک ربــع )%24( 

ــود.  ــده ب ــدن گردی ــی ش ــه زخم ــج ب ــرگ و 76% منت ــه م ــج ب منت

تلفــات ملکــی در ۵ شــهر عمــده  تنهــا 9.۵% مجمــوع تلفــات ملکــی در ســطح 
ملــی در ســال 2014 حســاب مــی شود)شــکل 1.10(. بــا توجــه بــه اینکــه در  ایــن پنــج 
شــهر بــزرگ حــدود 20% مجمــوع نفــوس افغانســتان زندگــی مــی نمایــد، ایــن رقــم 
ــه  ــهرها ب ــن ش ــه ای ــد ک ــی نمای ــنهاد م ــه پیش ــت ک ــم اس ــبتا ک ــوع( نس )9.۵% مجم

ــه دیگــر ســاحات مصئونتــر مــی باشــد.  لحــاظ تلفــات فــردی نســبت ب

ــل،  ــای کاب ــت ه ــی را در والی ــد ملک ــات بلن ــه  تلف ــد ک ــان میده ــات نش ــن معلوم ای
کندهــار و جــالل آبــاد نشــان مــی دهــد. در ســال 2014 بیشــتر از نصــف تلفــات 
ــالل  ــت ج ــس از آن در والی ــوده و پ ــل )۵1%(، ب ــت کاب ــهری والی ــط ش ــی در محی ملک

ت
ـرا

فـ
ن

5 شهرملی 5 والیت

منبع: یوناما، بخش حقوق بشر؛ یوناما )۲01۵( محافظت از افراد ملکی در جنگ های مسلحانه

شکل 1.10: تلفات ملکی 2009-2014، در سطح ملی و برای پنج شهر و والیت انتخاب شده
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آبــاد ایــن رقــم )21%(  و در کندهــار 16% مــی باشــد )شــکل 1.10(. چهــار مــاه نخســت 
ــا مــاه اپریــل( شــاهد یــک افزایــش متناســب در والیــت  ســال 201۵ )از مــاه جنــوری ت

ــت. ــوده اس ــریف ب ــزاِر ش ــاد و م ــالل آب ــای ج ه

ــه صــورت ثابــت  ــع از ســال 2009-201۵  نشــان مــی دهــد: هــرات و مزارشــریف ب وقای
ایــن  )شــکل1.11(.  انــد  داشــته  شــهرها  دیگــر  بــه  نســبت  کمتــر  تلفــات  تعــداد 
مــورد، شــواهد داســتانی را حمایــت مــی نمایــد کــه ایــن دوشــهر و حــوزه هــای 
ــد.   ــر ان ــون ت ــرقی مصئ ــی و ش ــای جنوب ــوزه ه ــه ح ــبت ب ــرب( نس ــمال و غ ــا )ش انه
بیــن ســالهای 2009 و 2014 ســهم تلفــات ملکــی در شــهر کندهــار بــه صــورت قابــل 
توجهــی کاهــش یافتــه اســت در حالیکــه جــالل آبــاد طــی مــدت یــاد شــده  بــه 

ــت. ــوده اس ــودی را پیم ــیِر صع ــک س ــح ی ــورت واض ص

ابعــاد تلفــات ملکــی بــه لحــاظ تفکیــک جنســیتی کامــال تــکان دهنــده مــی 
باشــد. در ســال 2014، در ایــن ۵ شــهر  و والیــت عمــده، 88%تلفــات ملکــی را مــردان 
،  و 12%  دیگــر آنــان را زنــان تشــکیل مــی دادنــد. بــه ایــن ترتیــب ســال 2014 را 
ــه  ــال 2009 ب ــهری از س ــان ش ــرای زن ــال ب ــن س ــار تری ــی از مرگب ــال 2013 و یک ــن س عی
ــان  ــی در می ــات ملک ــِر تلف ــدی بلندت ــک فیص ــال 2014 ی ــد. در س ــمرده ان ــو ش اینس
زنــان ســاکن شــهرها نســبت بــه اوســط عمومــی بــوده اســت )12% در پنــج شــهر در 
ــا زخمــی شــدن  مقابــل 9% در ســطح ملــی( ایــن رقــم یــک  شــانس بیشــتر مــرگ ی

ــان  ــد نش ــی نماین ــی م ــتاها زندگ ــا زنانیکــه در روس ــتگان مــرد را در مقایســه ب وابس
مــی دهــد. در حالیکــه فیصــدی تلفــات ملکــی زنــان نســبتا پاییــن مــی باشــد امــا 
تاثیــر از دســت دادن شــوهر و پــدردر جنــگ بــه تنهایــی نمــی توانــد دســت کــم 
ــا  ــوهر ی ــت دادن ش ــِن از دس ــال حی ــان و اطف ــی زن ــراب و دلتنگ ــود؛ "اضط ــه ش گرفت
ــدت  ــج دراز م ــد. نتای ــی باش ــا م ــواری ه ــر و دش ــاز تاث ــا آغ ــا تنه ــگ عمدت ــدر در جن پ

ــود".4۵ ــد ب ــده خواه ــب کنن ــادی تخری ــی و اقتص اجتماع

مصئونیــت و امنیــت در شــهر، تنهــا در مــورد حیــات و مــرگ نیســت، بلکــه در 
ــه فضاهــا و خدمــات عمومــی و زیِربناهــا  گیــری و دسترســی ب مــورد اســتعمال، فرا
ــر  ــت کمت ــهر و مصئونی ــی در ش ــا امن ــت، ن ــر یاف ــوق تذک ــه در ف ــد. چنانک ــی باش م
مخصوصــا بــرای زنــان و دختــران حــاد و شــدید مــی باشــد. طــی ســالهای گذشــته 
ــت.46  ــیده اس ــت رس ــل ثب ــطوح قاب ــه س ــان ب ــر زن ــی در براب ــم جنای ــت و جرای وضعی
ــا  ــا روانــی ب 87% زنــان حــد اقــل از یــک ســوء اســتفادۀ  نــوع فزیکــی، جنســی ی
ــی  ــر م ــونت متاث ــا و خش ــتفاده ه ــوء اس ــی س ــواع عموم ــارب ان ــف تج ــتر از نص بیش
شــوند.47 مصئونیــت زنــان توســط واقعیــت کــه کمتــر از 1% نیروهــای پولیــس ملــی 

ــود.48 ــی ش ــک م ــتند- کم ــتان زن هس افغانس

منبع: یوناما، بخش حقوق بشر؛ یوناما )۲01۵( 

شکل 1.11: فیصدی سهم تلفات ملکی شهر نشین طی سالهای 2009-2015)ماه جون تا ماه اپریل( در پنج شهر عمده
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گذشتۀ پر آشوب و آینده شهر نشینی فصل اول: 

۱.۷
اقدامات بعدی

گاهــی، ایجــاد اتفــاق و انســجام نظــر  در مــورد  شــهر نشــینی در افغانســتان بــه منظــور دســت یافتــن بــه آجنــدای شــهر نشــینی.  گفتمــان را از "شهرنشــینی 	  رشــِد آ
ــتان  ــرای افغانس ــد ب ــی توان ــوده و م ــری نم ــتی رهب ــه درس ــد ب ــی توان ــه م ــی  ک ــی های ــه توانای ــدن ب ــل ش ــف آن و ارزش قای ــت مخال ــه جه ــکل" ب ــک مش ــوان ی ــه عن ب
ــکنندگی  ــت و ش ــط زیس ــب محی ــت، تخری ــود کیفی ــه، نب ــن جامع ــده در مت ــه دوانی ــر ریش ــمول فق ــه ش ــود را ب ــدۀ خ ــای عم ــش ه ــی از چال ــه بعض ــد ک ــک نمای کم
ــه  ــدون شــهر نشــینی ب ــری جنســیتی ب ــه  انکشــاف اقتصــادی، انکشــاف ســریع اجتماعــی و براب ــد.49  شــواهد نشــان مــی دهــد ک و ضعیــت و جنــگ را حــل نمای
ــه یــک وضــع  ــتایی ب ــال از یــک وضــع روس ــا انتق ــد متوســط  همیشــه ب ــی دارای عای ــه درجــۀ و وضعیت ــی ب ــال از یــک درجــۀ پاییــن اجتماع ــد. انتق ــی آی دســت نم

ــوام مــی باشــد. دارای اقتصــاد شــهری، ت

ــده و 	  ــن گردی ــده تدوی ــه آین ــه ده ــی س ــینی ط ــهر نش ــال ش ــد انتق ــی رون ــه رهنمای ــک ب ــور کم ــه منظ ــهری ب ــی ش ــتراتیژی مل ــی و اس ــک پالیس ــی، ی ــطح مل در س
ــک  ــر ی ــال حاض ــه در ح ــل )ک ــاالی کاب ــی ب ــرت داخل ــاِر مهاج ــش فش ــدف کاه ــه ه ــد ب ــی بای ــتراتیژی فضای ــد. اس ــد یاب ــی رش ــاظ جغرافیای ــه لح ــوازن ب ــاف مت انکش
شــهر پیشــاهنگ مــی باشــد( از طریــق افزایــش شــهرهای مرکــز فعالیــت ســاحوی و تحــت کنتــرول در آوردن شــهرها و منابعــی کــه دهلیــز بهبــود اقتصــاد شــهری 

ــردد.  ــاد گ ــی، ایج ــد کاریاب ــت رون و تقوی

حمایت از انکشاف پالیسي اجتماعی ملی، توجه خاص به مشخصات شهرها و نفوس آسیب پذیر؛	 

ــه زمیــن هــای قابــل پرداخــت و مســکن، موقعیــت هــای خــوب، 	  کنــده. ایــن امــر دسترســی ب پــالن گــذاری در زمینــۀ رشــد جهــت کاهــش وقایــع غیــر رســمی و پرا
ــد.  ــداری از ســکتور خصوصــی را ندارن ــوان خری کثریــت نفوســیکه ت ــرای ا مخصوصــا ب

ــه 	  ــرای برنام ــی را ب ــل توجه ــع قاب ــه موان ــدوام ک ــد مت ــات کلی ــدان اطالع ــنی. فق ــهر نیش ــای ش ــزی ه ــه ری ــی  و برنام ــرای  پالیس ــر ب ــارت بهت ــات و نظ ــود معلوم بهب
ریــزی شــهری و تعییــن  خــط مشــی  ثابــت نماید،ایجــاد یــک رهبــری واحــد ارگانهــای نظارتــی شــهر ذیدخــل کــه بتوانــد رشــد شــهر نیشــنی را مدیریــت و راه هــای  

ــد . مفیــد بیــرون رفــت را جســتجو نمای

شــناخت و ترویــج  انکشــاف شــهر بــراي  آمــدن تســهیالت اجتماعــي و اقتصــادي رنــان و دختــران اســیب پذیــر، مهاجــران، عــودت کننــدگان و گــروه بیجاشــدگان 	 
داخلــي کــه بخــش بزرگــي از نفــوس شــهري کشــور را تشــکیل میدهیــد. ایــن شــامل توســعه و اجــراي یــک برنامــه کاهــش فقــر شــهري ملــي کــه میتوانــد زیر ســاخت 

مفیــد هــا و خدمــات قابــل توجهــي بــرای خانــواده هــاي اســیب پذیــر رســیدگي کــرده بتوانــد.
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کلیدی          پیام های 
خالهــای جــدی میــان پالیســی شــهری و چهارچــوب منظــم قانونــی وجــود دارد. هیــچ پالیســی  ملــی شــهری و یــا پالیســی ملــی بــرای اســکان و مســکن وجــود   •
گردیــده وایــن مســوده  کشــورها معمــول مــی باشد(.مســوده پالیســی بــرای انکشــاف وبهبــود اســکان غیرقانونــی بــا دقــت بیشــتر ترتیــب  کثــر  ندارد)کــه ایــن امــر در ا
کــه تابتوانــد ایــن رونــد شــهری شــدن را بــه شــکل موثــر مدیریــت  بیشــتر از دوســال بــدون تصویــب مانــده اســت. عجالتــا یــک پالیســی منظــم وقــوری ضــرورت اســت 

ــرا منجیــث یــک مســوده در دســترس داشــته باشــند. کنــد وآن

گــذاری  کننــدگان خدمــات شــاروالی بالنوبــه ســهم خــودرا در پــالن  مســوولیت هــا و روابــط مبهــم میــان دولــت مرکــزی، شــاروالی هــا، ریاســت هــای مربوطــه و فراهــم   •
گــذاری هــا در ســطح شــهر، ایفــا نمــوده و ســاحه رشــد و  کمبــود پــالن هــای همآهنــگ شــده و ســرمایه  و مدیریــت ضعیــف انکشــاف شــهری، فعالیــت هــای مکــرر، 

انکشــاف را بمراتــب محــدود میســازد.  

ظرفیــت بشــری و اداری محــدود شــاروالی هــا بــه منظــور ارایــه خدمــات و جهــت دهــی انکشــاف شــهری، منجــر بــه تضعیــف روابــط میــان دولــت و جامعــه مــی   •
کثــر زنــان بــه صــورت  کارمنــدان زن دارنــد و ا گردد.نیــروی بشــری مثــل نیــروی دولتــی و ســاختاری پاییــن اســت.. تعــداد اندکــی شــاروالی هــا بــه تعــداد 10% و یــا بیشــتر 

معمــول در پســت هــای پاییــن اســتخدام شــده انــد. 

کــز 34  کــه مــی تواننــد عوایــد و منابــع خــودی را رشــد داده و مصــرف نماینــد. بیــن ســالهای 2011 و 2013، مرا شــاروالی هــا یگانــه نهــاد هــای  دولتــی محلــی انــد   •
کــه بیشــترین میــزان ایــن پــول را فراهــم نمــوده بودنــد عبــارت انــد از: %۵۵  والیــت بــه طــور اوســط 9۵ میلیــون دالــر را در هــر ســال جمــع آوری نمودنــد. ۵ شــهر بزرگــی 

کندهــار و جــالل آبــاد.  کــز فعالیــت تجارتــی حــوزه یــی  مــزار شــریف،  کابــل و 26% از مرا از شــاروالی 

کامــال شــناخته شــده نیســتند؛ )2( آنهــا  کثــر جوانــب ذیدخــل  •  ســرحدات فعلــی شــاروالی هــا، یــک تعــداد مشــکالت عمــده یــی را در قبــال دارد: )1( آنهــا از ســوی ا
گاهــی آنهــا بــا   حــدودات  ولســوالی هــا  تقاطــع   کوچــک مــی باشــند؛ )3(  بــا   یکدیگرکامــال ســازگار نمــی باشــند )بعضــی آنهــا بســیار بــزرگ بــوده، بعضــی آنهــا بســیار 
کــه ایــن خــود باعــث بوجــود آمــدن معلومــات و ارقــام ناپایــدار و  مــی نماینــد؛ و )۵(  ســرحدات مذکــور از طــرف تمــام جوانــب ذیدخــل مــورد اســتفاده قــرار نمیگیــرد 

ناســازگار میشــود و ارزیابــی بالقــوه میــان روســتا و شــهر را بــه محدودیــت مواجــه میکنــد. 

گونــه مثــال، ایجــاد شــورای مشــورتی شــاروالی هــا در بیشــتر از 30  گرفتــه اســت. بــه  بعضــی پیشــرفت هــا در راســتای تقویــت و انکشــاف مدیریــت شــهری صــورت   •
کــه منحیــث پــل ارتبــاط میــان شــهروندان و شــاروالی فعالیــت مینماینــد.  کــز خدمــات شــهروندان"   شــهر بــه عنــوان شــوراهای موقــت شــاروالی و "مرا

کــه تعــداد زیــادی از مــردان، زنــان و جوانــان افغانســتان، رونــد دولــت ســازی و انکشــاف شــهری را مخصوصــًا از طریــق شــوراهای انکشــاف  تجــارب نشــان داده اســت   •
کــه ایــن امــر نیازمنــد یــک چهارچــوب بهبــود یافتــه  گــذر حمایــت مــی نماینــد. ایــن روش مشــارکتی بایــد رســمی ســاخته شــود و توســعه یابــد  اجتماعــی  و شــوراهای 

قانونــی و رســمی بــرای مشــارکت مــردم مــی باشــد. 

گیــِر شــهری بــه وجــود مــی آیــد. توانــای  ظرفیــت هــای قابــل توجهــی شــاروالی هــا بــه منظــور تقویــت مشــروعیت دولــت، رشــد عوایــد محلــی و رهنمــود انکشــاف فرا  •
کفایــی در دهــه هــای  کمــک بــه خــود  شــاروالی هــا بــه منظــور رشــد و مصــرف منابــع عوایــد خصوصــی شــان، هــدف مهمــی بــرای تقویــت مکلفیــت شــاروالی هــا و 

بعــدی شــمرده مــی شــود.

حکومتداری شهری برای
گیر( شهرهای جامع ) فرا فصل

26
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گیر( فصل 2: حکومتداری شهری برای شهرهای جامع ) فرا

۲.۱
ساختار نهادی و عاملین)بازیگران(

وزارت امور شهرسازی

که پالیسی های  وزارت انکشاف شهری مکلفیت دارد 
شهری و پالیسی های مربوط به مسکن را ایجاد نموده و 

ماستر پالنهای ۵ ساله شهری را آماده بسازد. 
وزارت انکشاف شهری دارای 8 ریاست می باشد: )1( پالن 
و همآهنگی؛ )2( پالیسی مسکن؛ )3( عمران و ساختمان؛ 

)4( قوانین و معیارهای ملی؛ )۵( انکشاف شهری؛ )6( 
میراث های شهری؛ )7( تهیه آب؛ و )8( مالی و اداری.

ی
مل

ح 
سط

در 
ی

حل
ح م

سط

)2
.4

ش 
بخ

ه: 
د ب

کنی
اه 

نگ
(

ریاست مستقل ارگانهای محلی

ریاست مستقل ارگانهای محلی به عنوان یک نهاد مستقل در سال 2007 ایجاد شده بود و 
مکلفیت آن تقویت حکومت داری محلی بود. مسوولیت های ریاست مستقل ارگانهای محلی 
به چهار بخش عمده تقسیم شده است: )1( انکشاف پالیسی، )2( انکشاف اداری، )3( فعالیت 
گسترده دولتی، و )4( واحد حمایوی برای ایجاد سهولت در تطبیق موثر برنامه های ملی  های 

در سطوح محلی.

ریاست عمومی امور شاروالی ها

ریاست عمومی امور شاروالی ها مکلف به نظارت، مدیریت و تنظیم امور 33 شاروالی والیتی و 
بیشتر از 120شاروالی ولسوالی در افغانستان می باشد. 

که خدمات و تاسیسات اجتماعی اساسی  ریاست عمومی امور شاروالی ها درپی آن است 
را فراهم نموده؛  پالیسی های شاروالی، قوانین و مقررات را ایجاد و تطبیق نماید؛ امور مالی 
کارمندان شاروالی ظرفیت سازی نماید و در  کنترول نماید؛ در میان  شاروالی ها را نظارت و 

گیری شاروالی سهولت الزم ایجاد نماید. مشارکت مردم در روند تصمیم 

شاروالی های والیت تمام مسایل شهری را به عهده دارند. عادتا آنها به طور سنتی تمایل به)1( ساختن سرک ها، راه ها، آبروها، پلچک ها و 
پیاده روها )2( ساختن و تعمیر و نگهداری پارکهای دولتی و ساحات سبزو )3( جمع آوری، انتقال وازبین بردن زباله ها را دارند.

نواحی )ناحیه ها( مسوولیت اداره وظایف مختلف را به شمول جمع آوری مالیات صفایی؛ صدور مجوز ساختمانها و حمایت از روند نفوس 
شماری ادارات محلی ثبت احوال نفوس را دارد.

که بخش از ساختار شاروالی میباشد. عموما  گذر )قسمیکه در روستاها توسط ملک یا قریه دار( رهبری میشود  گذر ها توسط وکیل  شوراهای 
گذر از لحاظ مساحت از هم متفاوت هستند اما به طور اوسط 1000 الی 12۵0 خانه را دربردارد.

که توسط همبستگی ملی ایجاد شده، میباشد. شورای انکشاف شهری به طور اوسط 200  شورای انکشاف شهری مشابه به شورای روستائی 
الی 2۵0 خانه را در بردارد.

شاروالی های والیتی

نواحی

گذر شوراهای 

شوراهای انکشاف محلی

کلیدی و حکم شکل 2.1: بررسی اجمالی از نهادهای شهری 
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وضعیت شهرهای افغانستان۲۰۱۵

شاروالی های ولسوالی ها

شاروالی های ولسوالی ها عین مکلفیت شاروالی های 
گردیده  که در قانون شاروالی های )2000( ذکر  والیات را 

است، به دوش دارند. 

که وظایف عمده آن شامل  این شورای مشورتی در 30 والیت منحیث شورا های موقت شاروالی ایجاد شده است 
کردن از میکانیزم ها برای رساندن  کفالت و نمایندگی از شهروندان و شامل ساختن آنها در شاروالی، 2 : حمایت   :1
شکایات شهروندان، 3 :نظارت بر طزر العمل ارایه خدمات شاروالی ها، 4 : نظارت از بودیجه، پالن های انکشافی و 

قرارداد ها، ۵: نظارت از مالیات و مطالبات شاروالی ها، 6 : ارزیابی دقیق از حسابدهی شاروالی ها.

شورای مشورتی شاروالی

کابل موسسه شهری تدارک آب و شبکه شاروالی 
جمع آوری فاضالب افغانستان

)AUWSSC( کابل  به عنوان شهر پایتخت، شاروالی 
تحت ادارۀ مستقل ارگانهای محل 
نبوده و مستقیما برای دفتر رئیس 

کابل  گزارش می دهد. شاروالی  جمهور 
عین مکلفیت های سایر شاروالی ها 

را، چنانکه در قانون موجودۀ شاروالی 
ها )2000( ذکر شده است )مانند ارایۀ 

خدمات، ایجاد فضای سبز و پارکهای 
عمومی، رشد و انکشاف اقتصادی( به 

عهده دارد. 
کابل یک شاروال، سه معاون  شاروالی 

شاروال و 16 ریاست  مثل ریاست 
گذاری، پالیسی و  های تنظیف، پالن 

عواید دارد.

موسسه تدارک آب و شبکه جمع آوری 
فاضالب افغانستان بر اساس فرمان 

ریاست جمهوری در سال 2009 ایجاد 
گردید. این موسسه یک نهاد مستقل 

با مکلفیت فراهم آوری ذخایر آب قابل 
دسترس، قابل اعتماد و متداوم برای 

شهرنشینان و ارایه خدمات متداوم 
برای مردم افغانستان، می باشد.

وزارت فواید عامه
مسوولیت تاسیسات سرک های بزرگ 

عمدتا فراتر از محدوده های شهری.

اداره اراضی افغانستان
مسوول مدیریت و اداره زمین

اداره احصائیه مرکزی

ریاست های مربوطه

سایر وزارت خانه ها
)معارف، صحت، ترانسپورت ملکی، 

که برای باشندگان شهرها  وغیره( 
خدمات ارایه می نمایند.  

ســکتور شــهری در افغانســتان توســط یــک تعــداد وزارت هــا و نهــاد هــا در ســطح 
ــا وزارت انکشــاف شــهری، ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات،  ملــی و والیتــی، عمدت
شــهرداری کابــل )مســتقیما بــرای رییــس جمهــور گــزارش مــی دهــد( در ســطح 
ــردد  ــی گ ــی، اداره م ــطح والیت ــه در س ــای مربوط ــت ه ــا و ریاس ــاروالی ه ــی، در ش مل

ــد(. ــه نمایی ــکل 2.1 مراجع ــه ش )ب

یــک تعــداد مضیقــه هــا بــرای مدیریــت موثــر ســکتور شــهری بــه شــمول مکلفیت 

هــای مشــترک و تشــریح شــده )ماننــد بــه عهــده گرفتــن آمایــش ســرزمین(؛ عــدم 
تطبیــق  و  انکشــاف  )ماننــد  شــاروالی  و  مرکــزی  داری  حکومــت  میــان  ارتبــاط 
ماســتر پالنهــای شــهری(؛ و حکومــت داری رســمی و غیــر رســمی )بــه گونــه ی 
ــه  ــد ب ــد هرچن ــا دارن ــاروالی ه ــاالی ش ــر رســمی ب ــرول غی ــات کنت ــای والی ــی ه ــه وال ک

ــند(.  ــی باش ــه م گان ــا دو ادارۀ جدا ــن ه ــاظ اداری ای لح
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گیر( فصل 2: حکومتداری شهری برای شهرهای جامع ) فرا

۲.۲
چهارچوب ملی انکشاف شهری

ــه صــورت فزاینــده یــی  ــد شــهر نشــینی ب ــر در افغانســتان، جائیکــه رون یــک تغیی
در آن نــه بــه عنــوان مشــکلی کــه بایــد حــل شــود امــا بیشــتر بــه عنوان یــک انگیزۀ 
انکشــاف اجتماعــی محســوب مــی گــردد- ایجــاد شــده اســت. گــواه و شــاهد درک 
ــرای اصالحــات را شــمرد  ــت ب ــدگاه و تعهــد دول ــوان تغییــر در دی ایــن مســأله مــی ت
ــدن  ــس لن ــال 2014 در کنفران ــه س ــه ب ــی ک ــود اتکای ــۀ درک خ ــه در صفح ــه ک آن گون

در مــورد افغانســتان ارایــه گردیــد- نشــان داده شــده اســت: 

ــام  ــور انج ــه منظ ــاف، ب ــرای انکش ــادی ب ــل اقتص ــث عام ــهرها منحی ــاختن ش س
کــز شــهرها  چنیــن کاری مــا نیــاز داریــم کــه شــرایط زندگــی و ارایــه خدمــات را در مرا
ــاحات  ــان س ــالف می ــش اخت ــق کاه ــینی از طری ــهر نش ــد ش ــم. رون ــاف دهی انکش
ــد مدیریــت شــود و از همیــن طریــق مهاجــرت از روســتاها  شــهری و روســتایی بای
اســاس  بــر  را  هــا  شــاروال  دارد  پــالن  حکومــت  گــردد.  کنتــرول  بایــد  شــهر  بــه 
شایســتگی  و یــک پروســه مشــوره گیــری عمومــی  انتصــاب نمایــد. حکومــت 

هــای  شــهر  در  عوایــد  بهبــود  پالنهــای  ارتقــای  طریــق  از  را  شــاروالی  انکشــاف 
ــی در   افغانســتان در اولویــت قــرار مــی دهــد. ایجــاد صالحیــت هــا و منابــع مال
ــذاری  ــالن گ ــرای پ ــه را ب ــهری ( زمین ــادر ش ــهری ) م ــه ش ــزرگ منطق ــوکات ب ــک چ ی

همآهنــگ شــده ، انکشــاف و مدیریــت مســلکی شــده مســاعد مــی ســازد.1

تــالش در جهــت درک شــهر نشــینی بــه عنــوان منبــع انکشــاف بســیار عمــده 
ــت  ــک خصوصی ــهری ی ــدای ش ــی آجن ــورت عموم ــه ص ــرا ب ــد، زی ــی باش ــم م و مه

عمــده انکشــاف افغانســتان طــی دهــه گذشــته نبــوده  اســت. 

جــدول 2.1 مــروری بــر چهارچــوب هــای عمــده انکشــاف کــه رونــد انکشــاف شــهری 
را بــاز بینــی مــی نمایــد.

مشخصات شهریچهارچوب

استراتیژی انکشاف ملی 
افغانستان )2013-2008(

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان دارای سه رکن می باشد: )1( امنیت: دستیابی به ثبات در سطح ملی، تقویت روند تنفیذ قانون و تقویت 
کمیت قانون، ارایه خدمات عامه و پاسخگویی  کمیت قانون و حقوق بشر: تقویت حقوق بشر، حا امنیت فردی هر افغان؛ )2( حکومت داری، حا

کاهش فقر و حصول اطمینان از انکشاف متداوم. حکومت؛ )3( انکشاف اقتصادی و اجتماعی: 
اهداف استراتیژیک استراتیژی انکشاف ملی افغانستان برای انکشاف شهری "تقویت روند مدیریت ساحات شهری از طریق تفویض صالحیت 

و مسوولیت شاروالی ها در زمینه بهبود تاسیسات و خدمات شهری، فراهم سازی زندگی مصوون، صحی و سود بخش  برای باشندگان محیط 
های شهری  و انکشاف شهرها و فراهم سازی زمینه های رفاهی در شهر ها" )صفحه 10(.

برنامه اولویت های ملی 4: 
کمیت محلی )ماه می سال  حا

)2012

کمیت شاروالی و ادارۀ مناطق شهری را  کمیت محلی به صورت مستقیم اهداف حا جزء 3: ادارۀ شاروالی برنامه اولویت های ملی در مورد حا
که "ادارۀ شاروالی نیاز به توجه ویژه دارد نه تنها به خاطر خصوصیات شاروالی ها به عنوان یک  نشان می دهد. این امر خاطر نشان می سازد 

نهاد محلی بلکه همچنان به خاطر اهمیت فزاینده این نهاد ها در بستر افغانستان، مخصوصا مشکالت مربوط به افزایش سریع نفوس شهری، 
نیاز به مدیریت بهبود یافته شهری و جهت رسیدگی به انکشاف تقسیم بندی های شهری و روستایی"

برنامه اولویت های ملی برای 
مدیریت شهری و برنامه 

حمایوی )به صورت رسمی 
امضا نشده است(

برنامه حمایوی و مدیریت شهری دارای سه جزو می باشد:
گذاری، همآهنگی، معلومات و . 1 که به نارسایی های عمومی در پالیسی، پالن  ایجاد تاسیسات برای "مدیریت موثر محالت شهری"؛ 

ظرفیت های رسمی رسیدگی شود". 
کشور تمرکز می نماید". و. 2 که "باالی تقویت مواد در ساحات شهری سراسر  گذاری باالی تاسیسات شهری؛  سرمایه 
کابل را به عهده می . 3 که "رسیدگی به چالش های مخصوص رشد امنیت، رفاه و انکشاف اقتصادی شهر  برنامه انکشاف پایتخت افغانستان 

گیرد.

کاری برای زنان  پالن ملی 
افغانستان )2018-2008(

که در آن زنان و مردان از امنیت، حقوق و فرصت های مساوی در تما  کاری برای زنان افغانستان یک دیدگاه "کشورصلح آمیز و مترقی  پالن ملی 
عرصه های زندگی مستفید شوند"- را ارایه می نماید )صفحه7(. رکن 1: امنیت" از استراتیژی دولت برای ایجاد  یک محیط مصئون برای زنان در 
عرصه های عمومی و خصوصی نمایندگی می نماید" )صفحه 23(. همچنان هدف "افزایش فرصت ها و میکانیزم ها برای رهبری زنان و مشارکت 

شان در جوامع" نیز مهم می باشد. )صفحه 63(.

"تعامل جدید" برای رسیدگی 
در دولت های آسیب پذیر 

)2011(

تعامل جدید برای رسیدگی دردولت های آسیب پذیر از سوی سیستم های تشخیص خودی دولت های ناپایدار و همکاران یک جانبه و چند 
که به یکدیگر الزم و ملزوم می باشند را  کنندگان در سال 2011 به امضا رسید. این تعامل پنج هدف دولت سازی و تامین صلح  کمک  جانبه 

اولویت بندی می نماید: )1( سیاست های مشروع، )2( امنیت، )3( عدالت، )4( بنیاد های اقتصادی، و )۵( عواید و خدمات. افغانستان یکی از 
کننده حمایت می  کمک  کشور های  کشور های دنمارک، هالند و بریتانیا به عنوان  کننده تعامل جدید می باشد و از سوی  کشور رهبری  هفت 

شود.

جدول 2.1: چهارچوب های عمده انکشاف
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۲.3
چهارچوب پالیسی، حقوقی و نظم

ــن  ــی در ای ــی مل ــک پالیس ــوض ی ــه ع ــدارد. ب ــهری ن ــی ش ــی مل ــتان پالیس افغانس
زمینــه، ســکتور شــهری توســط یــک تعــداد پالیســی هــا  در ســطوح مختلــف  
رهبــری مــی شــود کــه  آنهــا  تمایــل حکومــت را در بخــش انکشــاف و مدیریــت 

شــهری نشــان میدهنــد.

قانــون اساســی افغانســتان در ســال 2004 تصویــب و توشــیح گردیــده و ایــن 
ــیم  ــل تقس ــر قاب ــد و غی ــتقل، واح ــالمی، مس ــور اس ــک کش ــتان را ی ــون افغانس قان
ــور  ــه منظ ــد ب ــا بای ــاروالی ه ــه ش ــی دارد ک ــان م ــون بی ــن قان ــد. ای ــی نمای ــی م معرف
طریــق  از  بایــد  هــا  شــاروالی  هــای،  شــاروال  شــوند.2  ایجــاد  شــهرها  امــور  ادارۀ 
ــا کنــون،  انتخابــات مســتقیم، ســری، عمومــی و آزاد  انتخــاب شــوند.3 از آنزمــان ت
هیــچ انتخابــات شــاروالی برگــزار نشــده اســت و در عــوض شــاروال هــا از ســوی اداره 

ــد.  ــده ان ــاب  ش ــور انتص ــس جمه ــد رئی ــی و تایی ــای محل ــتقل ارگانه مس

ــت  ــرای تقوی ــی ب ــوب قانون ــک چهارچ ــی )2010( ی ــت داری محل ــی حکوم پالیس
"شــاروالی  نمایــد:  مــی  فراهــم  را  رونــد مشــارکت عامــه  در حاکمیــت شــاروالی 
را  شــاروالی  امــور  در  عامــه  گســترده  مشــارکت  هــای  میکانیــزم  و  هــا  ســاختار 
تهیــه خواهــد نمــود". بــرای مشــارکت عامــه تحــت یــک چهارچــوب،  شــوراها و 
اجتماعــات محلــی  نماینــده هــای خــود را تعییــن خواهنــد نمــود، کــه اعتبــار 
نهادهــای شایســته دولتــی حفــظ  و  مناســب  مقــررات  و  قوانیــن  تحــت  آنهــا 
ــا قوانیــن حقــوق بشــر، "زنــان و مــردان  خواهــد شــد" )صفحــه 33(.  در مطابقــت ب
بــه حیــث عاملیــن کلیــدی در انکشــاف ادارات شــان بــه جــای دریافــت کننــدگان 
ــه عنــوان توانایــی  منفعــل خدمــات و کاال، شــناخته مــی شــوند. مشــارکت هــم ب

و یــک هــدف شــمرده مــی شــود" )صفحــه 48(.

پالیســی رشــد  اســکان غیــر رســمی طــی شــش ســال گذشــته  زیــر کار بــود و 
ــی و   ــای محل ــتقل ارگانه ــت مس ــا ریاس ــکاری ب ــازی در هم ــهر س ــوی وزارت ش از س
ریاســت عمومــی امــور شــاروالی هــا رهبــری مــی گردیــد. نوشــتن و تاییــد تخنیکــی 
پالیســی در ســال 2013 تکمیــل گردیــد امــا بــه دالیــل مختلفــی ایــن پالیســی 
ــی  ــن پالیس ــت. ای ــده اس ــه نش ــمی ارای ــد رس ــور تایی ــه منظ ــه ب ــه کابین ــون ب تاکن
قصــد  بهبــود بخشــیدن بــه وضعیــت ســاحات غیــر رســمی را در شــهر هــای 
ــد از  ــته باش ــود داش ــردن آن وج ــی ک ــکان عمل ــی ام ــاظ تخنیک ــه لح ــه ب ــده ک عم
ــت  ــهری و تقوی ــذاری ش ــالن گ ــم پ ــا؛ ، تنظی ــد زیربن ــازی رش ــگ س ــق  هماهن طری

مصئونیــت حــق اجــاره داری ، بیــان مــی نمایــد.

ــداری تســوید و در  پالیســی ملــی اراضــی از ســوی وزارت زراعــت، آبیــاری و مال
از:  فراهــم آوری  انــد  ایــن پالیســی عبــارت  ســال 2007 منظــور گردیــد. مقاصــد 
یــک سیســتم  فراهــم ســازی  و  زمیــن، رشــد  بــه  افغــان  هــر  زمینــه دسترســی 
ــاد  ــی، ایج ــع اراض ــوب از مناب ــتفاده مطل ــویق اس ــن، تش ــن زمی ــاره داری مطمئ اج
ــره  ــن به ــازاِر زمی ــه ب ــان از اینک ــول اطمین ــن و حص ــال اداره زمی ــتم فع ــک سیس ی
ــت و  ــت مولدی ــد و تقوی ــرای رش ــات ب ــا ثب ــالم و ب ــط س ــوده و از محی ــه ب ور، عادالن

کاهــش فقــر برخــوردار مــی باشــد.4

پالیســی ملــی بیجــا شــدگان داخلــی، بــه تاریــخ 2۵ مــاه نوامبــر ســال 2013 
بــه رونــد  بــرای پایــان دادن  ایــن پالیســی یــک چهارچــوب را  منظــور گردیــد و 
ــان بــه محــالت شــهری و راه  ــه  یــک روش ادغــام آن بیجــا شــدگی و دســت یافتــن ب
ــد. ایــن  ــرای بیجــا شــدگان داخلــی، بیــان مــی نمای ــدگار ب ــدار و مان حــل هــای  پای

ــه  ــی ب ــب و دسترس ــکن  مناس ــتن مس ــرای داش ــخص ب ــق مش ــامل ح ــی ش پالیس
ــه عنــوان یکــی از حقــوق اساســی بیجــا شــدگان داخلــی ، میباشــد. ایــن  زمیــن  ب
ــراد  ــای اف ــدی ه ــن نیازمن ــی از مهمتری ــه "یک ــازد ک ــی س ــان م ــر نش ــی خاط پالیس
بیجــا شــده داخلــی داشــتن مســکن کافــی بــوده و یکــی از بزرگتریــن مشــکالتی کــه 
ــی  ــود دسترس ــوند نب ــی ش ــه م ــه آن مواج ــتان ب ــی در افغانس ــدگان داخل ــا ش بیج

ــد.۵" ــی باش ــاره داری م ــت اج ــتن امنی ــن و نداش ــکن و زمی ــه مس ب

پالیســی ملــی جوانــان در مــاه ســپتامبر ســال 2014 تدویــن و منظــور گردیــد. 
ــراردارد،  ــن 2۵ ق ــت س ــتان تح ــوس افغانس ــتر از 60% نف ــه بیش ــت ک ــی از آن اس حاک
ایــن پالیســی متشــکل از چهــار رکــن مــی باشــد: اســتخدام جوانــان؛ صحــت 
مشــارکت  و  مســلکی،  و  تخنیکــی  تعلیمــات  تحصیــل،  نوجوانــان؛  و  جوانــان 
جوانــان. یــک اســتراتیژی ملــی بــرای جوانــان در حــال حاضــر بــه منظــور تطبیــق 

ــراردارد.  ــدن ق ــاده ش ــال آم ــی در ح پالیس

اســالمی  امــارت  دوره  بــه  تاریخــش  کــه   )2000( شــاروالی  فعلــی  قانــون 
افغانســتان)دورۀ طالبــان( بــر مــی گــردد و ایــن قانــون شــاروالی هــا را بــه حیــث 
گرچــه، ایــن امــر برخــالف  نهادهــای حقوقــی و قانونــی عامــه معرفــی مــی نمایــد. ا
ــه از  ــاروالی ک ــون  ش ــک قان ــراردارد. ی ــی ق ــت محل ــی حکوم ــی وپالیس ــون اساس قان
ــا پالیســی حکومــت محلــی دفــاع  سیســتم غیــر متمرکــِز حکومــت داری مرتبــط ب
نمایــد تســوید گردیــده و منتظــر تاییــد و منظــوری کابینــه مــی باشــد.  هــدف 
ــا  ــاروالی ه ــور ش ــر ام ــم بهت ــهری و تنظی ــت داری ش ــت حکوم ــد تقوی ــون جدی قان
مــی باشــد؛ ایــن قانــون شــرایط ایجــاد شــاروالی هــا و فعالیــت شــاروالی هــا را 
ــی  ــس اجرای ــث  ریی ــب را  منحی ــاروال منتخ ــون ش ــن قان ــد. ای ــی نمای ــف م تعری
ــکل  ــون متش ــن قان ــاس ای ــر اس ــاروالی  ب ــورای ش ــد و ش ــی نمای ــی م ــاروالی معرف ش
ــی  ــری م ــم گی ــطح تصمی ــن س ــوان عالیتری ــه عن ــردم ب ــب م ــدگان منتخ از نماین
باشــد. ایــن قانــون قــدرت شــاروالی هــا را بــه منظــور تولیــد، حفــظ و مصــرف 

منابــع عایداتــی  اش حمایــت کــرده و نگهمیــدارد.

قانــون ادارۀ اراضــی ســال 2008 عرصــه هــای ذیــل را تحــت پوشــش قــرار مــی 
ــاره زمیــن  ــا توجــه بــه ملکیــت؛ برگشــتاندن دوب ــه؛ تنظیــم زمیــن ب دهــد: قبال
ــکان اصلــی آنهــا؛ توزیــع زمیــن؛ تبدیــل و تغییــر  هــای شناســایی شــده بــه مال
ــب  ــمول غص ــه ش ــی، ب ــی و جنای ــازات مدن ــع؛ مج ــن؛ مرات ــاره داری زمی ــن؛ اج زمی
موضوعــات  و  اراضــی  تمــام  اداره  قانــون،  ایــن  متفرقــه.  احــکام  دیگــر  و  زمیــن 
ــه  ــد ک ــی نمای ــذار م گ ــداری وا ــاری و مال ــت، آبی ــه وزارت زراع ــت را ب ــا مالکی ــط ب مرتب
ــال  ــود.7 در س ــده ب ــل ش ــی منتق ــه ادارۀ اراض ــال 2010 ب ــب در س ــورت متعاق ــه ص ب
بــه  قانــون تعدیــل شــده در ســال 2013  یــک  اراضــی مســتقل شــد.  ادارۀ   2013
ــن  ــی در ای ــورای مل ــوی ش ــی از س ــوز تصمیم ــا هن ــه ت ــد ک ــه گردی ــی ارای ــورای مل ش

مــورد اتخــاذ نشــده اســت. 
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وضعیت شهرهای افغانستان۲۰۱۵

۲.۴
حکومتداری شهری محلی

شاروالی های والیتی

در  دارنــد.  قــرار  افغانســتان  مشــکالت  کثریــت  ا مقــدم  خــط  در  هــا  شــاروالی 
ســاحات شــهری، ملــی، والیتــی و تقاطــع چالــش هــای ولســوالی ماننــد جســتجو 
بــرای امنیــت بهتــِر بیجــا شــدگان داخلــی، رکــود اقتصــادی و رشــد بیکاری؛غصــب 
زمیــن؛ رشــد عــدم مصئونیــت غذایــی، حمــالت متواتــر و غیــر عــادی از ســوی 
مــواد مخــدر مخصوصــا در میــان  بــه  اعتیــاد  مخالفــان دولــت؛ رشــد ســطوح 

جوانــان و رشــد بــی عدالتــی و محرومیــت اجتماعــی.

ــداز را  ــم ان ــتان یــک چش ــای افغانس ــاروالی ه ــی رهنمایــی ش ــای مل ــوب ه چهارچ
ــا نتیجــۀ شــاروالی هــا فراهــم مــی نمایــد  بــرای حاکمیــت محلــی کوچکتــر، کارا و ب
کــه زمینــه را بــرای آغــاز بــه کار شــوراهای شــاروالی و شــاروال هــای منتخــب از 
ــد؛  ــی نمای ــاعد م ــردم، مس ــرای م ــابده ب ــک، حس ــات دموکراتی ــک انتخاب ــق ی طری
طوریکــه ایــن شــوراها و شــاروال هــا ارایــه کننــده خدمــات بــرای موکلیــن  و رهبــری 

ــند. ــب باش ــاف و اداره مناس ــد انکش ــده رون کنن

قانــون اساســی ســال 2004 افغانســتان در مــادۀ 141 خــود در مــورد شــاروالی هــا 
ــیس  ــهر، تاس ــور ش ــور ادارۀ ام ــه منظ ــا ب ــاروالی ه ــد:" ش ــی نمای ــث م ــه بح ــن گون ای
آزاد،  انتخابــات  طریــق  از  شــاروالی  شــورای  اعضــای  و  شــاروال  شــوند.8  مــی 
عمومــی، ســری و مســتقیم انتخــاب مــی شــوند."  پالیســی حکومــت محلــی 
ــه  ــازد ب ــی س ــف م ــه مکل ــات عام ــوولیت خدم ــل مس ــه تقب ــا را ب ــاروالی ه )2010( ش
ــی  ــطح محل ــه و در س ــالن، تهی ــورت پ ــن ص ــه بهتری ــات ب ــن خدم ــه ای ــی ک ــه ی گون
ــق  ــه از طری ــارکت عام ــرای مش ــه را ب ــان زمین ــات همچن ــن خدم ــردد؛  و ای ــه گ ارای
ــد  ــرف عوای ــد و مص ــس" و رش ــن و برعک ــاال- پایی ــطوح ب ــان س ــاط می ــن ارتب "تامی

ــازد.  ــاعد بس ــات مس ــه خدم ــرای ارای ــاد ب ــن نه ــود ای خ

محــل،  ارگانهــای  مســتقل  اداره  تحــت  شــاروالی  امــور  عمومــی  ریاســت 
مســوولیت تمــام شــاروالی هــا را در افغانســتان بــه عهــده دارد. )33 شــاروالی 
کــز شــهری ولســوالی هــای  والیتــی و بیشــتر از 120 شــاروالی ســطح ولســوالی )مرا
ــوده و  ــز ب ــه حیــث  شــهر پایتخــت ملــی از ایــن جمــع متمای ــل، ب دور افتــاده.9  کاب
ــن 33  ــدام ای ــر ک ــد داد.10 ه ــزارش خواه ــور گ ــس جمه ــه رئی ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ب
ــه صــورت مســتقیم از ســوی ادارۀ  ــه ب ــی یــک شــاروال دارد ک شــاروالی هــای والیت
ــور  ــس جمه ــط رئی ــوند و توس ــی ش ــن م ــب و تعیی ــل نص ــای مح ــتقل ارگانه مس
منظــور مــی شــوند.   شــاروالی هــا کــدام مصارفــی از دولــت مرکــز دریافــت نمــی 

نماینــد و بایــد عوایــد شــخصی خــود را رشــد بدهنــد. 

هــر شــاروالی بــه نواحــی ) ناحیــه هــای شــهری ( تقســیم شــده اســت کــه از 
ســوی مدیــران ناحیــه رهبــری مــی شــوند وایــن مدیــران ناحیــه از ســوی شــاروال 
کــه در همــان ســاحه  یــک دفتــر دارد  انــد. در اصــل هــر ناحیــه  تعییــن شــده 
ــد  ــردد )مانن ــی گ ــف م ــای مختل ــش ه ــامل بخ ــته  وش ــت داش ــای موقعی جغرافی
ــا ایــن وجــود بعضــی از ناحیــه هــا بــه  ــد، بخــش انجینیــری و غیــره(، ب بخــش عوای
ــر شــاروالی  ــه صــورت مشــترک از دفات صــورت عملــی ســاختمان دفتــر نداشــته و ب
ــه صــورت عمــوم نخســتین محــل تمــاس میــان  اســتفاده مــی نماینــد. نواحــی ب
ــه  ــف را ب ــف مختل ــوولیت اداره وظای ــا مس ــند. آنه ــی باش ــاروالی م ــهروندان و ش ش
شــمول جمــع آوری مالیــات صفایــی؛ صــدور مجــوز ســاختمانها و حمایــت از 

ــوس. ــوال نف ــت اح ــی ثب ــماری ادارات محل ــوس ش ــد نف رون

شــورای مشــورتی شــاروالی در بیشــتر از 30 شــاروالی والیتــی بــه منظــور فعالیــت 
بــه حیــث شــوراهای موقــت شــاروالی ایجــاد شــده اســت. شــوراهای مشــورتی 
ــاروالی  ــاروال و اداره ش ــرای ش ــنهاداتی را ب ــوره داده و پیش ــد مش ــی توان ــاروالی م ش
ــدام  ــد ک ــی توانن ــته و نم ــری نداش ــم گی ــت تصمی ــا صالحی ــد. آنه ــکش نمای پیش

ــد.11  ــاروالی را رد نماین ــه ش ــا بودج ــت و ی ــالن، فعالی پ

فعالیــت هــا و مســوولیت هــای شــورای مشــورتی شــاروالی شــامل مــوارد آتــی مــی 
ــا آنهــا؛ )2( حمایــت از سیســتم  شــود: )1( نمایندگــی از شــهروندان و تعامــل ب
 )4( شــاروالی؛  خدمــات  ارایــه  از  نظــارت   )3( شــهروندان؛  شــکایات  از  نظــارت 
ــاروالی.12 ــابدهی ادارۀ ش ــارت از حس ــارف؛ )۵( نظ ــا و مص ــه ه ــق الزحم ــری ح بازنگ

تعــداد شــوراهای مشــوره دهــی شــاروالی تعــداد ناحیــه هــا را در هــر شــهر را نشــان 
ــوراهای  ــد ش ــدگان موجود)مانن ــای نماین ــروه ه ــب از گ ــای منتخ ــد. اعض ــی ده م
ــطح  ــده در س ــاب ش ــوارد انتخ ــا م ــی و ی ــورای نواح ــا و ش ــهری، گذره ــافی ش انکش
ــالوه،  ــی. برع ــز مذهب ک ــر مرا ــا دیگ ــه و ی ــه خان ــع، تکی ــجد جام ــر مس ــاجد، از ه مس
ــان، جامعــه مدنــی،  ــان، جوان ــروه هــای ذیــل: زن یــک عضــو منتخــب از هــر کــدام گ
رســانه هــا، شــهدا و افــراد دارای معلولیــت، علمــای دینــی و یــک نماینــده از 
ســکتور خصوصی)تاجــران وصنعــت گــران(. 10% کرســی هــای شــورای مشــورتی 
شــاروالی بــرای زنــان تخصیــص داده شــده اســت در حالیکــه هــدف دراز مــدت 

ــد. ــی باش 2۵% م
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ســال  مــی  مــاه  ششــم  تاریــخ  بــه  مزاِرشــریف  شــاروالی  مشــورتی  شــورای 
2013 تاســیس شــد. ایــن شــورا دارای 28 عضــو، 20 نماینــده از 10 ولســوالی 
مزاِرشــریف و 8 نماینــده از گــروه هــای آمــاری مختلــف بــه شــمول جوانــان، 

افــراد دارای معلولیــت، مــی باشــد.  زنــان و شــهدا و  جامعــه مدنــی، 

انتخابــات  پروســۀ  یــک  طریــق  از  مزارشــریف  شــاروالی  مشــورتی  شــورای 
ــه  ــل ب ــای مح ــتقل ارگانه ــا/ادارۀ مس ــاروالی ه ــور ش ــت ام ــری  ریاس ــت رهب تح
حمایــت موسســه اســکان بشــر ملــل متحــد، پروگــرام انکشــافی ملــل متحــد 
ــات  ــس از انتخاب ــود. پ ــده ب ــاب ش ــمال انتخ ــدگان RAMP-UP در ش و نماین
عمومــی یــک مــرد بــه حیــث رئیــس، یــک زن بــه حیــث معــاون و یــک منشــی 
تشــخیص و تعییــن گردیــد. شــورای مشــورتی شــاروالی از ســاختمان دفتــر 
خــود بــه حیــث محــل کار اســتفاده مــی نمایــد. ایــن ســاختمان دارای تعــداد 

ــت  ــاق نشس ــک ات ــمول ی ــه ش ــورا ب ــن ش ــدان ای ــام کارمن ــرای تم ــی ب ــر کاف دفات
بــرای  بــزرگ  یــک ســالون  مــردان  و  زنــان و  بــرای  هــا، آشــپزخانه، تشــناب 

ــد. ــی باش ــزرگ م ــای ب ــت ه نشس

ــه  ــد؛ کمیت ــی باش ــال م ــی فع ــه فرع ــاروالی دارای ۵ کمیت ــورتی ش ــورای مش ش
حکومــت داری و مشــارکت عامــه، کمیتــۀ رشــد عوایــد و انکشــاف، کمیتــۀ 
فضــای ســبز و تنظیــف، کمیتــۀ انکشــاف اقتصــادی و زیربناهــا و کمیتــۀ 
شــکایات. هــر کــدام ایــن کمیتــه هــا یــک تقســیم اوقــات منظــم داشــته و 
ــی  ــادی کار م ــکالت ع ــل مش ــور ح ــه منظ ــاروالی ب ــه ش ــای مربوط ــش ه ــا بخ ب
ــۀ  ــه جلس ــود ب ــای خ ــت ه ــزارش فعالی ــوول گ ــا مس ــه ه ــام کمیت ــد.  تم نماین

ــند.  ــی باش ــا، م ــاروالی ه ــور ش ــی ام ــوره ده ــورای مش ــمی ش رس

چوکات 2.1:
افزایش تعامل میان مردم و شاروالی در شورای مشورتی شاروالی مزار شریف 

 نشست عمومی شورای مشورتی شاروالی

کار ساختمانی پروژه فرعی  معاون شورای شاروالی مزارشریف، مسوول نظارت از پیشرفت 
شورای انکشافی محلی در پروژه

اعضای شورای مشورتی شاروالی بیرون از ساختمان شاروالی

کانال  رئیس شورای شاروالی و معاونش در افتتاح یکی از تاسیسات شاروالی مزار شریف، پروژه 
با معاون شاروال و رئیس بخش زیربناها
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جوامع شهری: شوراهای گذر و شوراهای انکشاف اجتماعی

یــک وکیــل  از ســوی  کــه  اســت  گــذر تقســیم شــده  شــوراهای  بــه  ناحیــه  هــر 
ســالمند  یــک  معمــوال  و  روســتایی(  ســاحات  در  ملــک  یــک  از  گذر)کوچکتــر 
ــل  ــندگان مح ــوی باش ــذر از س ــل گ ــردد. وکی ــی گ ــد اداره م ــی باش ــاحه م ــان س هم
شناســایی گردیــده و بــه شــاروالی معرفــی مــی شــود و بــه ایــن ترتیــب بخشــی 
ــان  ــد آن ــود، هرچن ــی ش ــه م ــر گرفت ــاروالی مدنظ ــدار ش ــت و اقت ــاختار صالحی از س
بــه لحــاظ وســعت شــان از هــم  هیــچ معاشــی دریافــت نمــی کننــد. گــذر هــا 
ــِر خــود را  ب متفــاوت مــی باشــد، امــا معمــوال شــامل 1000-12۵0 خانــواده دور و 
ــت از  ــق حمای ــا را از طری ــذر ه ــاختار گ ــد س ــای جدی ــه ه ــوند. برنام ــی ش ــامل م ش
ــاحوی  ــات س ــاس انتخاب ــر اس ــدر  ب ــاظ جن ــه لح ــذر ب ــط گ ــوراهای مختل ــاد ش ایج
ــا شــوراهای انکشــاف اجتماعــی مرتبــط ســاخته اســت.13 رســمیت بخشــیده و ب

هــر شــورای گــذر مــی توانــد بــه شــوراهای انکشــاف اجتماعــی تقســیم شــود 
بــه  مشــابه  بســیار  شــهری  اجتماعــی  انکشــاف  شــوراهای  روش   .)2.2 )شــکل 
ــتگی  ــه همبس ــت برنام ــه تح ــد ک ــی باش ــتاها  م ــی روس ــاف اجتماع ــورای انکش ش
ــط  ــورت متوس ــه ص ــهری ب ــی ش ــاف اجتماع ــورای انکش ــک ش ــت. ی ــرار داش ــی ق مل
حــدود 200-2۵0 خانــواده ی را کــه در دور وبــرش در یــک ســاحه مشــخص قــرار 

دارد، تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد. پروســۀ شــکل گیــری شــورهای انکشــافی 
ــق  ــی از طری ــیج اجتماع ــردد: )1( بس ــی گ ــی م ــوارد آت ــامل م ــاروالی ش ــا ش ــط ب مرتب
ــا رای دهــی  یــک سلســله جمــع آمدهــای کوچــک و بــزرگ؛ )2( انتخــاب شــوراها  ب
ــک  ــرای ی ــی ب ــمول رای ده ــه ش ــوار ) ب ــاحات همج ــندگان س ــام باش ــرای تم آزاد ب
ــا شــاروالی؛ )4( پــالن گــذاری  ــی(؛ )3( رونــد ثبــت رســمی ب کرســی، منشــی و مال
عملــی بــه منظــور شناســایی نیازهــا و اولویــت هــای محلــی؛ )۵( طــرح، مــرور و 
ــروژه از  ــق پ ــاروالی؛ و )6(تطبی ــورتی ش ــورای مش ــط ش ــی توس ــروژۀ فرع ــوری  پ منظ

ســوی قراردادهــای اجتماعــی.14

گانــه مــردان و زنــان )بــه عیــن  کثــر حــاالت، شــوراهای انکشــاف اجتماعــی جدا در ا
ســرحدات جغرافیایــی بــرای هرکــدام( وجــود دارد. شــوراهای انکشــافی اجتماعــی 
مــردان و زنــان پــالن هــای عملــی خــود را بــا یکدیگــر شــریک نمــوده و بــاالی پــروژه 
ــردان  ــان و م ــط زن ــوراهای مختل ــی از ش ــد. بعض ــی نماین ــت م ــی موافق ــای فرع ه
در کابــل ایجــاد شــده اســت. همچنــان قابــل تذکــر اســت کــه بعضــی شــهر هــا 
شــوراهای انکشــاف اجتماعــی فعــال تحــت پروگــرام همبســتگی ملــی قــرار دارنــد 
ــده  ــاروالی گنجانی ــاحه ش ــاروالی در س ــرحدات ش ــن س ــعه یافت ــل توس ــه دلی ــه ب ک

ــده اســت.  ش

شکل 2.2: یک چوکات فضایی برای تعامل مردم

کاپی محفوظ است منبع: معلومات دفتر اسکان بشر ملل متحد و منبع معلومات برنامه وضعیت شهرهای افغانستان، DIGITALGLOBE, INC© حق 

شورای انکشافی محل

ناحیه

گذر
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کنان تحت پوشش این شوراهای تعداد شوراهای انکشاف اجتماعیشاروالی فیصدی سا
انکشاف اجتماعی

14%247کابل

35%139کندهار

42%128مزارشریف

34%105هرات

43% 87جالل آباد

کز والیتی مورد نظر  جدول 2.2:  پوشش شورای انکشاف اجتماعی در مرا

شکل 2.3:  نقشه شهر هرات نشان دهنده شورا های انکشافی قریه های موجود

که شوراهای انکشاف اجتماعی موجوده را نشان می دهد  جدول 2.1:   نقشه شهر جالل آباد 

+ 201۵= )CLUIP( پروگرام زیرساخت های شهری بواسطه رهبری شوراهای اجتماعی

سرحدات نواحی

برنامه حمایت از شاروالی )CBMSP( مبتنی بر جامعه؛ 2013-201۵

برنامه همبستگی هرات )HSP(؛ 2012-2011

منبع: دیتابیس مرکز اسکان ملل متحد )هبیتات( و پروگرام وضعیت شهر های افغانستان- DIGITALGLOBE © تمام حقوق محفوظ است.

منبع: دیتابیس مرکز اسکان ملل متحد )هبیتات( و پروگرام وضعیت شهر های افغانستان- DIGITALGLOBE © تمام حقوق محفوظ است.

نوت: * در جالل آباد، 92% از خانه در محدوده شهرهای قدیمی )مناطق 1-۵( توسط شورا های انکشافی قریه پوشیده شده است.
نوت: شورا های انکشافی قریه نیز در فراه، لشکرگاه، چاریکار و بامیان وجود دارد، اما معلومات قابل اعتماد نیست تا به آن باال.
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جدول 2.3:  زیربنای فعالیت و خدمات شاروالی 

۲.۵
ظرفیت شاروالی  

خدمات و زیربناهای شاروالی 

ــر  ب فعالیــت 34 شــاروالی،  و شــرایط  تســهیالت  از  ــاه  کوت مــرور  جــدول 2.3یــک 
اســاس ارزیابــی شــاروالی هــا از ســوی ادارۀ مســتقل ارگانهــای محــل/ ریاســت 
عمومــی امــور شــاروالی هــا را در ســال )2013( نشــان مــی دهــد. بــه صــورت عمومــی، 
انجــام مکلفیــت  بــرای  هــا شــدیدًا  کــه شــاروالی  مــی دهــد  نشــان  معلومــات 
هــای خــود دچــار کمبــود تجهیــزات انــد و اینکــه تفــاوت هــای عمــده یــی در 

ــای  ــاروالی ه ــی رود، ش ــع م ــه توق ــود دارد. چنانک ــا وج ــای آنه ــت ه ــت فعالی ظرفی
ــاروالی  ــود ش ــن وج ــا ای ــد، ب ــر ان ــر مجهزت ــای کوچکت ــاروالی ه ــه ش ــبت ب بزرگترنس
هــای بزرگترهمچنــان دارای یــک نفــوس بزرگتــر و ســاحۀ اراضــی وســیعتر بــرای 
ــدود و  ــت مح ــای فعالی ــر زیربن ــتری را ب ــت بیش ــوده و محدودی ــات ب ــام خدم انج

خدمــات شــاروالی دارنــد.

ــی  ــان نم ــات را نش ــات و خدم ــر تاسیس ــم براب ــت باه ــی کیفی ــام کم ــالوه، ارق ــر ع ب

پوششتسهیالت/خدمات

دفاتر
شاروالی

از مجموع 34 شاروالی 31 شاروالی ساختمانهای مخصوص خود را دارند. چهار مورد دیگر شامل نیلی، محمود راقی و پارون ساختمان شاروالی
نمی شود.

به استثنای شرن، تمام شاروالی ها در دفاتر خود برق دارند. 11 شاروالی تنها از جنراتور استفاده می نمایند؛ 10 شاروالی از برق برق
کنند و 12 شاروالی هم از جنراتور و هم از برق شهری استفاده می نمایند. شهری استفاده می 

که 14 شاروالی به  انترنت دسترسی دارند.خط انترنت گزارش شده است 

کمپیوترها کمپیوتر در حال حاضر استفاده از  کمپیوتر ها استفاده می شود؛ به صورت مجموعی بیشتر از 300  از جمع 34 شاروالی، در 33 ادارۀ آن از 
مورد استفاده قراردارد.

10 شاروالی محل ادای نماز ندارد؛ 14 شاروالی تنها محل ادای نماز برای مردان دارد، در 8 شاروالی محل ادای نماز مشخص محل ادای نماز
نشده است. تنها دو شاروالی محل ادای نماز هم برای زنان و هم برای مردان دارد.

که )12 اداره از مجموع 34 اداره می شود(. 17 اداره شاروالی تشناب برای تشناب ها تنها 3۵% شاروالی ها برای زنان ومردان تشناب دارد 
مردان دارند و یک اداره تشناب ندارد و در چهار اداره دیگر این تسهیالت مشخص نشده است.

دفاتر
ناحیه

که شهر آنها به نواحی تقسیم بندی شده است. تنها 3۵% از مجموع این ادارات نواحی فعال ساختمان ها در ناحیه گزارش می دهد  26 اداره شاروالی 
که )۵3 اداره از 1۵۵ اداره( می شود. دارند 

کامل تجهیز شده است.تجهیزات 47% دفاتر نواحی هیچگاه تجهیز نشده است؛ 30% آنها تا اندازه یی تجهیز شده و 23% به صورت 

تسهیالت 
دسترسی 

عامه

که شهروندان می توانند با شاروالی تعامل نمایند. بخش یا مرکز خدمات مشتریان 1۵ اداره شاروالی یک بخش خدمات مشتریان دارند 

کنندگان در ساختمان  اتاق مراجعه 
شاروالی

کنندگان دارد؛ هفت ادارۀ شاروالی اتاق شاروالی ندارد و دو اداره چنین تسهیالتی را  2۵ اداره شاروالی یک اتاق برای مراجعه 
مشخص ننموه اند.

کننده کنندگان زن دارند.تشناب برای زنان  مراجعه  تنها دو اداره شاروالی تشناب برای مراجعه 

که یک شماره تیلیفون برای تعامل با شهروندان داده اند )مانند پرسشها و شکایت ها(.شماره تیلیفون شهروندان گزارش نموده اند  20 اداره شاروالی 

که معلومات مربوط به شاروالی را در آن نشان می دهند. تخته های اعالنات 24 اداره شاروالی یک تخته اطالعات عمومی  دارند 

9 اداره شاروالی یک وبسایت دارند.ویب سایت

که یک خبر نامه و یا مجله نشر می نمایند.مجله و یا خبر نامه گزارش شده است  17 اداره شاروالی 
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بــرق و  بــه  ــا ارتباطــات  ب بــه گونــۀ مثــال، تعــداد شــاروالی هــا در پیونــد  دهــد. 
ــاد و  ــل اعتم ــر قاب ــت غی ــأله کیفی ــن مس ــا ای ــد، ام ــی باش ــد م ــت بلن ــات انترن خدم
ــاالی فعالیــت هــای شــاروالی تاثیــر مــی  ــا ب ــه عمدت غیــر مشــروع ایــن خدمــات را ک

ــی آورد.  ــاب نم ــه حس ــذارد ب گ

گیــر  ایــن ارزیابــی چالــش هــای عمــده را در زمینــۀ ایجــاد محیــط هــای شــاروالی فرا
ــه مثــال، تنهــا 3۵% شــاروالی  ــه گون ــرای جنــدر برجســته مــی ســازد. ب و پاســخگو ب
هــا تشــناب دستشــویی بــرای کارمنــدان زن دارنــد؛ تنهــا دو شــاروالی تشــناب 
هــای دستشــویی را بــرای بازدیــد کننــدگان زن اختصــاص داده انــد؛ و تنهــا دو 
ــد. ایــن کمبــود تســهیالت الزم  ــان دارن ــرای نمــاز خوانــدن زن ــاق هــای ب شــاروالی ات
بــرای زنــان یــک محدودیــت ســاختاری عمــده بــرای تقویــت کارمنــدان زن در 
ــود.1۵ ــی ش ــمرده م ــهروندان زن ش ــا ش ــاروالی ب ــل ش ــای تعام ــت ه ــاروالی و فرص ش

ظرفیت منابع بشری

کارمنــد خدمــات  اوســط در ســالهای 2013 و 2014، مجموعــا 3,460  بــه صــورت 
ــف  ــدود نص ــت. ح ــود داش ــت وج ــز 34 والی ــا در مرک ــاروالی ه ــکیل ش ــی در تش ملک
ایــن کارمنــدان در کابــل )1,614؛ 46% رقــم مجموعــی( و دیگــر شــهرهای بــزرگ 
 )172( کندهــار  و  )173(؛  شــریف  مــزار  )21۵(؛  آبــاد  جــالل  )223(؛  هــرات  ماننــد 
ــرای شــاروالی هــا بــه صــورت  بودنــد.  همچنــان تخمیــن شــده کــه 10808 کارمنــد ب
ــاک  ــد و پ ــای جام ــه ه ــع آوری زبال ــا  در جم ــر آنه کث ــه ا ــد ک ــی نمای ــراردادی کار م ق
ــات  ــز والی ــن در 33 مرک ــل و 4,417 ت ــن در کاب ــد )6,391 ت ــردن جــاده هــا مصــروف ان ک

دیگــر(.16

ــدان  ــادی از کارمن ــیار زی ــداد بس ــام 793 و 730 ، تع ــتن  ارق ــا داش ــار ب ــرات و کنده ه
ــا تنهــا  کــز فعالیــت هــای ســاحوی ، در مقایســه ب قــراردادی را نســبت بــه دیگــر مرا
ــاد و 327 تــن در مــزار شــریف؛ دارا مــی باشــند. دیگــر شــهرها،   486 تــن در جــالل آب

ــد.        ــراردادی را دارن ــر امــا نســبتا مقــدار مشــابه تشــکیل کارمنــدان ق تعــداد کمت

در مــورد ســطح مهــارت هــای کارمنــدان موجــود در تشــکیل شــاروالی، پایــگاه 
هــای معلومــات ریاســت عمومــی امــور شــاروالی هــا نشــان مــی  دهــد کــه بــه 
صــورت اوســط 30% تــا صنــف 6 تحصیــل کــرده انــد؛ 11% از صنــف 9 فــارغ شــده انــد 
ــا دورۀ ماســتری تحصیــل  ــا صنــف 12؛ 8%  ســند لیســانس دارنــد و 1% ت و ۵0% ت

ــد.    ــوده ان نم

ــر اســاس اوســط ســالهای  شــکل 2.4  تجزیــه اســتخدام کارمنــدان هــر شــاروالی را ب
1392 و 1393 )2013-2014( نشــان مــی دهد.ایــن شــکل تفــاوت هــای عمــده را 
تعــداد ســاکنان هــر شهرنشــان مــی دهــد.  بــه  کارمنــدان شــاروالی  در نســبت 
ــا  ــره تنه ــهر متذک ــه درش ــد ک ــی باش ــهر م ــدان ش ــهر می ــبت در ش ــن نس ــن تری پایی
یــک کارمنــد شــاروالی بــرای هــر 19 خانــه وجــود دارد؛ بلنــد تریــن میــزان ایــن 
ــاروالی  ــد ش ــک کارمن ــه ی ــر 171 خان ــر ه ــه در براب ــت ک ــان اس ــهر تالق ــدان در ش کارمن
ــد  ــته باش ــود داش ــت وج ــن حقیق ــۀ ای ــت در نتیج ــن اس ــاوت ممک ــود دارد. تف وج
ــده  ــم نش ــد تنظی ــع جدی ــهری و موان ــاف ش ــا انکش ــگام ب ــکیل هم ــالح تش ــه اص ک
ــتر در  ــای بیش ــواده ه ــدن خان ــامل ش ــرای ش ــده ب ــم ش ــع تنظی ــد موان ــت )مانن اس

ــت(.  ــده اس ــی مان ــورت باق ــن ص ــه عی ــکیل ب ــه تش حالیک

ــا آنهــا مواجــه شــده  کثــر چالــش هــا کــه شــاروالی هــای افغانســتان ب در میــان ا
اســت، پیــدا کــردن و حفــظ کارمنــدان شایســته یکــی از مشــکالت جــدی بــوده 
اســت. شــاروالی هــا بــه کمبــود معــاش هــای تشــویقی بــرای جلــب کارمنــدان 
ــی  ــه کمپن ــبت ب ــن نس ــه پایی ــق الزحم ــدار ح ــل مق ــه دلی ــا ب ــته، مخصوص شایس
ــا نهــاد هــای بیــن المللــی، روبرومــی باشــند. درنتیجــه چالــش  هــای شــخصی و ی
هــای حفــظ کارمنــدان 18% پســت هــای تشــکیل خالــی مانــده اســت.17 سیســتم 
ــد  ــرای متخصصیــن و مشــاورین، رون ــا معــاش نهادهــای خارجــی ب هــای مــوازی ب
نهــاد ســازی و انکشــاف ظرفیــت هــا را در شــاروالی هــا کاهــش داده انــد؛  و در 
ــا متخصصیــن خارجــی فعالیــت هــای  کثــر حــاالت مــواردی از جانشــین ســازی ب ا
عمــده شــاروالی هــا را بــه جــای ظرفیــت ســازی کارمنــدان داخــل تشــکیل، انجــام 
مــی دهنــد. تنهــا پنــج اداره شــاروالی بیشــتر از 10% کارمنــدان زن را اســتخدام 
نمــوده انــد کــه ایــن پســت هــا معمــوال پســت هــای پاییــن مــی باشــد  و نهــاد هــای 

ــکار(.18 ــه و چاری ــبرغان، میمن ــریف، ش ــاد، مزارش ــض آب ــداز: )فی ــارت ان ــره عب متذک

ــت  ــوی ریاس ــه از س ــه( ک ــورم ادارۀ عام ــی )رف ــکیل مل ــورم تش ــامل رف ــا ش ــاروالی ه ش
مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی انجــام شــده اســت شــده انــد. هــدف 
رفــورم ادارۀ عامــه ایجــاد خدمــات ملکــی کوچکتــر، کاراتــر و مفیدتــر مــی باشــد. 
ــتم  ــم یــک سیس ــاالی تنظی ــده اســت و ب ــال 2013 شــروع ش ــاز س ایــن پروســه در آغ
ــز  ــد تمرک ــی نمای ــال ارزیاب ــر دو س ــی ه ــدان را ط ــراآت کارمن ــه اج ــاالر ک ــته س شایس
نمــوده اســت و کارمنــدان خدمــات ملکــی را در معــرض تعییــن رقابتــی و آزمایــش 
گرچــه پیشــرفت هــای در ایــن زمینــه ایجــاد شــده اســت،  هــا قــرار مــی دهــد. ا
ــی  ــوم گرای ــاد و ق ــف، فس ــاش ضعی ــت پاییــن، مع ــل ظرفی ــه دلی ــی ب ــات ملک خدم

ــد.19 ــی باش ــکالت م ــار مش دچ

ــۀ  ــتان در درج ــب افغانس ــن ترتی ــا ای ــت؛ و ب ــده اس ــر ش گی ــتان وا ــاد در افغانس فس
172 از 17۵ کشــور در جــدول دریافــت  شــفافیت بیــن المللــی در ســال 2014 قــرار 
گرفتــه اســت. ایــن چالــش مخصوصــا در شــهرهای افغانســتان حــاد و شــدید مــی 
ــا یــک درجــۀ بلنــد خــود مختــاری در مــورد مســأله زمیــن  باشــد. شــاروالی هــا ب
ــا توانایــی  ــی خــود )ب در چهارچــوب کاری خــود، امکانــات شــاروالی و منابــع مال
ــی  ــناخته م ــر ش ــیب پذی ــاد آس ــر فس ــا در براب ــرف آن( مخصوص ــد و مص ــاد عوای ایج
شــوند، خصوصــا بخــش هــای دخیــل در امــر فــروش/ غصــب زمیــن هــای دولتــی/ 

ــد.  ــاد قراردارن ــوع فس ــرض وق ــتر در مع ــاروالی بیش ش

نبــود یــک سیســتم حســابدهی از پاییــن بــه بــاال و مشــارکت محــدود شــهروندان 
بــه وضعیــت ادارۀ شــاروالی کمکــی ننمــوده اســت.  در حاکمیــت شــاروالی هــا 
میــزان انکشــاف و طبقــه بنــدی زمیــن هــا در ســاحاتیکه زمیــن هــا بــه تازگــی 
ــا  بــر اســاس طــرح نــو خــط انــدازی شــده اســت در تحلیــل هــای SoAC GIS ب
ــی  ــای خال ــن ه ــا 4۵% زمی ــن 1۵ ت ــط بی ــورت اوس ــه ص ــه ب ــهرهای ک ــت ش موجودی
را  ســاختاری  مشــروعیت  فســاد  باشــد.  مــی  مشــهود  کامــال  دارد  توزیــع  قابــل 
ــود اراده  ــد؛ نب ــی نمای ــف م ــه را تضعی ــت و جامع ــان دول ــط می ــش داده و رواب کاه
در میــان مــردم بــرای پرداختــن مالیــات یــک مانــع بــزرگ بــرای رشــد عوایــد محلــی 
مــی باشــد مگــر اینکــه منابــع مالــی شــاروالی بــه صــورت شــفاف و مســووالنه بــرای 

ــد.  ــرف برس ــه مص ــات ب ــه خدم ارای

 سرحدات شاروالی

از ســال 2013 بــه بعــد موانــع شــاروالی جدیــد بــرای 22 ادارۀ شــاروالی از مجمــوع 33 
ــل از  ــد.20 قب ــف ش ــا تعری ــاروالی ه ــور ش ــی ام ــت عموم ــت ریاس ــی تح ــاروالی والیت ش
ــه صــورت  ایــن زمــان ســرحدات مشــخص شــهرها واضــح نبــود و ایــن ســرحدات ب

ــده اســت.  رســمی تعییــن نگردی

ســرحدات شــاروالی جهــت اهــداف ذیــل مهــم مــی باشــد )1( حصــول اطمینــان از 
ــار  ــت اختی ــده تح ــا در آین ــر و ی ــال حاض ــده در ح ــاخته ش ــاحات س ــام س ــه تم اینک
قانونــی یــک نهــاد دولتــی )شــهرداری( انجــام مــی شــود؛ )2( رشــد انکشــاف بــه 
ــا نظــم کــه خدمــات در آن بــه صــورت موثــر فراهــم گــردد  صــورت پــالن شــده و ب
و  فزیکــی  زیربنــای  انکشــاف  شــود،  انجــام  درســتی  بــه  محلــی  اراضــی  ادارۀ  و 
اجتماعــی، محافظــت از ســاحات حســاس بــه لحــاظ محیــط زیســت، جلــو گیــری 
ــت  ــن و ملکی ــات زمی ــت مالی ــب و پرداخ ــا مناس ــالت ن ــهری در مح ــاف ش از انکش
ــی  ــون اساس ــه در قان ــا طوریک ــاروالی ه ــات ش ــت از انتخاب ــت حمای ــا؛ و )3( جه ه
کثــر  ا کــه  مــی دهــد  را نشــان  آبــاد  مــورد جــالل  اســت. شــکل 2.۵  یافتــه  تذکــر 
ــوده و  ــاروالی ب ــود ش ــرحدات موج ــر از  س ــر فرات ــال حاض ــده درح ــار ش ــاحات اعم س

ــد.  ــی ده ــان م ــم را نش ــرحدات قدی ــعۀ س ــه توس ــاز ب نی



38

وضعیت شهرهای افغانستان۲۰۱۵

را����
��ر���ن �����(����ت ����) 

��ر���ن ��روا�� (����� و �������ران) ���اد 
��ر���ن ��روا�� �� ���� و���ت  �� ���� از 

۸۰ ۱۳۳۳۲
فيض آباد

۱۳۵ ۱۲۳۴۴
ميمنه

۱۳۸ ۳۸۴۳
فراه

۱۰۹۱۹
۱۶۴

زرنج

۱۳۷ ۱۴۲۴۸
شبرغان ۱۸۴۵۳

۱۶۲

کندز

۱۶۸۶۸
تالقان

۶۹ ۱۰۳۲۰
قلعه نو

۱۰۶ ۷۴۳۱
گرديز

۶۴ ۵۴۲۷
فيروزکوه

۲۷ ۷۴۱۵
نيلي

۴۸ ۳۶۱۸
شرن

۴۱ ۱۱۰۲۲
باميان

۱۷۵۴۴۴۹
ايبک

۱۲۱۸۸۳۴
چاريکار

۱۱۴ ۵۰۴۰
سرپل

۶۴ ۹۹۲۴
اسدآباد

۵۵ ۱۰۲۱۹

محمود راقي ۳۴ ۸۱۱۶
بازارک

۶ ۶۱۴
پارون

۹۶ ۱۹۳۵
مهترالم

۳۹ ۱۴۰۲۰
قالت

۵۹ ۱۳۵۱۹
ترينکوت

۵۰۰

مزارشريف

۱۷۳
۱۵۵

۷۹۳

۱,۰۱۶

هرات

۲۲۳

۸۸

۹۰۲

کندهار

۱۷۲

۶۹

۷۰۱

جالل آباد

۲۱۵

۵۶

۸,۰۰۵

کابل

۱,۶۱۴

۴۹

۱۷۱

۲۷۰

۸۵ ۱۱۳
لشکرگاه

۲۱۶

۷۰ ۷۴
غزني

۸۰ ۵۲
خوست

۲۲۶

۲۱۰

۷۷ ۱۱۷
پلخمري

۹۰ ۲۸۳۱
پل علم

۸۵ ۱۹۲۵
ميدان شهر

۶۰۰
۴۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰

کز والیات )به طور متوسط 2014/2013( کارمندان شاروالی در 34 مرا شکل 2.4: 

منبع: منبع معلومات ریاست عمومی شاروالی ها و شاروالی کابل، منبع معلومات برنامه وضعیت شهرهای افغانستان و تیم سیستم معلومات جغرافیایی
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منبع: تیم سیستم معلوماتی جغرافیاپروگرام های وضعیت شهرهای افغانستان و اداره مستقل ارگان های محلی- DIGITALGLOBE© تمام حقوق محفوظ است.

شکل 2.5: نقشه سرحدات شهری شهر جالل آباد قدیمی و جدید

منطقه ساخته شدهسرحدات فعلیسرحدات قدیمی
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منبع: تیم سیستم معلوماتی جغرافیاپروگرام های وضعیت شهرهای افغانستان و اداره مستقل ارگان های محلی- DIGITALGLOBE© تمام حقوق محفوظ است.

شکل 2.6: نمونه هایی از سرحدات شهری و منطقه ساخته شده

کندز نمونه هایی از مناطق شهری موجود در سرحدات بزرگ )همه مناطق ساخته شده در داخل سرحدات شهری واقع شده است( می باشد. لشکرگاه و 

ج از  که مناطق شهری ساخته شده مورد تطبیق نیستند. )مناطق ساخته  تا در داخل و خار کوچک است چرا  که بیش از حد  مزار شریف )در باال( و غزنی )در زیر( نمونه هایی از سرحدات شهری است 
سرحدات شاروالی(.
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۲.6
امور مالی شاروالی

ــای  ــک ه ــا کم ــا وی ــه ه ــد، قرض ــتان از عوای ــای افغانس ــاروالی ه ــه ش ــه ک همانگون
داخــل بودجــه دولــت مرکــزی اســتفاده نمــی نمایند،عوایــد و منابــع خــودی 
ــا بــه اســاس آن خدمــات ارایــه گردیــده و  شــاروالی21 بســیار ضــروری میباشــد ت
دریافــت  دلیــل  بــه  کابــل  بگیرد.)شــاروالی  صــورت  آن  متــداوم  هــای  فعالیــت 
منابــع مالــی از دولــت مرکــزی یــک اســتثنا مــی باشــد.( ازینــرو یــک بــاز نگــری امــور 
مالــی شــاروالی هــا مــی توانــد ظرفیــت شــاروالی هــا را بــه منظــور جمــع آوری عوایــد 
و مصــرف ایــن عوایــد در فعالیــت هــای مربوطــه شــان و ارایــه خدمــات محلــی 

روشــن بســازد.22

عواید شاروالی

بیشــتر از نصــف )۵3%( مجمــوع عوایــد شــاروالی در 34 مرکــز والیــات در جریــان 
ســال هــای 2011-2013 توســط شــهر کابــل جمــع آوری شــده اســت )شــکل2.7 (. 
چهــار مرکــز فعالیــت هــای ســاحوی مزارشــریف، هــرات، کندهــار و جــالل آبــاد یــک 
ربــع مجمــوع عوایــد )27%( را تشــکیل مــی دهنــد؛ بــه شــمول 11% درهــرات، 7% در 

ــاد. ــالل آب ــار و  4% در ج ــریف، ۵% در کنده مزارش

ــی  ــمرده نم ــع ش ــن جم ــل در ای ــال کاب ــت )مث ــز والی ــد 33 مرک ــی عوای ــان بررس در زم
شــود(، حــدود 3 ربــع ) 72%( تمــام عوایــد ســالهای 2011-2013 توســط تنهــا 8 شــهر 
ــز فعالیــت هــای حــوزوی )کــه ۵6% مجمــوع عوایــد(،  رشــد یافتــه اســت: چهــار مرک
و چهــار شــهر دیگــر: لشــکر گاه )6%(؛ فــراه )4%(؛ خوســت )3%( و غزنــی)3%( )شــکل 
2.7(. کــه در ســال 2011 در شــاروالی کابــل 2.9 میلیــارد افغانــی جمــع آوری شــده 
اســت و از تمــام 33 شــهر دیگــر 3 میلیــارد افغانــی جمــع آوری شــده اســت. در 
ســال 2012 و 2013 عوایــد شــاروالی کابــل بیشــتر از مجمــوع عوایــد 33 شــهرهای 
دیگــر بــود: 29% بیشــتر در ســال 2012 و 42% بیشــتر در ســال 2013. ایــن تفــاوت 
هرچنــد دســتآورد هــای پاییــن را در زمینــه جمــع آوری عوایــد 33 شــاروالی والیتــی 
ــا ســال 2011 نســبت بــه نوســان در ســطوح  درجریــان ایــن ســالها در مقایســه ب
جمــع آوری عوایــد شــاروالی کابــل کــه نســبتا ثابــت مانــده اســت، نشــان مــی 

ــد. ده

بیشــتر از ۵0 منبــع عایداتــی محلــی وجــود دارد کــه شــاروالی هــا اجــازه جمــع آوری 
ــا  آنــرا دارنــد. ایــن منابــع عایداتــی از حــق الزحمــه هــا، جریمــه هــا و مجــازات؛ ت

سیستم های مالی شاروالی هنوز هم در بسیاری از شاروالی ها کتابچه ای هستند.
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%53
کابل

%20
دیگر
%4
جالل آباد
%5
کندهار

%7
مزار شریف
%11
هرات

۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۲۰۱۳) ۱۳۹۲(۲۰۱۲) ۱۳۹۱(۲۰۱۱) ۱۳۹۰

%15
مزارشریف

%10
کندهار

%8
جالل آباد

%2
ایبک، گردیز، کندز،
میدان شهر، مهترالم و پلخمری

%3
غزنی
%3
خوست
%4
فراه
%6
لشکرگاه

%23
هرات

%16
هر شهر باقی مانده کمتر از 1%

شکل 2.7: سهم مجموع عواید شاروالی، 2013-2011

شکل  2.8:  اجزای سازنده عواید از سال 2011-2013  در 33 مرکز والیتی )کابل مستثنی شده است(. معلومات در مورد دیگر موارد موجود نیست

33
مرکز والیات

ی
غان

اف

کابل منبع: ریاست عمومی شاروالی ها و شاروالی 

کابل منبع: ریاست عمومی امور شاروالی ها و شاروالی 

دیگرخدمات شهریصفاییفروشاجارهکرایه
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تفصیلمنبع

اوسط فیصدی مجموع عواید
2011-2013

کابل33 شهر شاروالی 

فروش زمین و 
22%19%فروش زمین و ملکیت)مسکونی، تجارتی، صنعتی و سازمانی(ملکیت ها 

کننده حق تصرف محل را برای یک دوره اجاره ملکیت ها که برای اجاره  کننده و مالک  کتبی میان اجاره  یک توافق 
زمانی توافق شده برای یک قیمت مقطوع )که همه پول در آغاز قرارداد پرداخته شود(

%13%3

6%7%یک پرداخت ماهانه و منظم برای مالک زمین برای استفاده از زمین. کرایه ملکیت ها

لزوما یک مالیه و موازین قابل پرداخت توسط تمام مالکان زمین )مسکونی، تجارتی، سازمانی و غیره( مالیه صفایی
کی و  برای تحت پوشش قراردادن صفایی شهر و جمع آوری زباله های جامد؛ صفایی به معنای پا

گردد. کنندگان صفایی تعیین می  که امور مربوط به آن از سوی تنظیم  نظافت(؛ 

%10%17

مالیه شاروالی و 
که به شهر ها داخل می شود، این اجناس می تواند از تجارت میان والیت خدمات شهری یک مالیه بر اجناسی 

گردد؛ و روش جمع آوری این مالیه از سوی تنظیم  که در نقاط ورودی شهرها جمع آوری  ها باشد 
گردد. کنندگان خدمات شهری تنظیم می 

%9%14

که در شهر فعالیت می نمایند، جواز تجارت کوچک(  جواز صادر شده از سوی شاروالی برای تمام تجارت ها)بزرگ و 
این جواز ها از سوی شورای جواز تجارت تنظیم خواهد شد.

%1%2

ــاروالی  ــای ش ــت ه ــای و ملکی ــن ه ــروش زمی ــه و ف ــاره، کرای ــات و اج ــرف خدم مص
ــرد.23 ــی گی ــر م ــه را در ب هم

ــد  ــی باش ــی م ــع عایدات ــن منب ــاروالی بزرگتری ــای ش ــت ه ــا و ملکی ــن ه ــروش زمی ف
ــل و 19% در 33 شــهر )جــدول 2.4(  ــدات ســاالنه در کاب ــه یــک اوســط 22% عای ــه ب ک
ــت  ــه ملکی ــی و کرای ــاره ده ــت. اج ــوده اس ــک نم ــالهای 2011-2013 کم ــی دوره س ط
هــای شــاروالی مشــترکا حــدود 20% عوایــد  را تشــکیل مــی  دهــد)13% اجــاره و 
ــا  ــام )3% و6%  ب ــن ارق ــل،  ای ــر از کاب ــای غی ــهر ه ــط در ش ــورت اوس ــه ص ــه(. ب 7% کرای
رعایــت ترتیــب میباشــند(. صفایــی و مالیــه خدمــات شــهری دو منبــع عمــده 
عوایــد مالیــات مــی باشــد کــه بــه ترتیــب 17%  و 14% را در کابــل تشــکیل مــی دهــد. 

ــد.  ــی ده ــکیل م ــهرها تش ــر ش ــد را در دیگ ــب 10% و 9% عوای ــه ترتی و ب

 %71 بــه    %47 از  ســاله  ســه  دوره  یــک  طــی  عایداتــی  منابــع  پنــج  ایــن  ســهم 
مجمــوع عوایــد در شــهرهای بیــرون از کابــل افزایــش یافتــه اســت. ســه منبــع 
ــان ایــن  عایداتــی ســهم عوایــد مجموعــی را در ســهم عوایــد عمومــی شــان در جری
دوره افزایــش داده اســت. نخســت، مالیــات صفایــی کــه از 7% مجمــوع عوایــد 
ــن  ــت. ای ــه اس ــش یافت ــال 2013 افزای ــال 2012 و 14% در س ــا 10% در س ــال 2011 ت در س
افزایــش مــی توانــد منســوب بــه کمــک هــای تخنیکــی عمــده بیــن المللــی در 
ــه افزایــش  ــه ب ــان ایــن ســالها باشــد ک ثبــت ملکیــت هــا و مالیــات صفایــی در جری
ــد. دوم  ــر ش ــات منج ــع آوری مالی ــطح جم ــود س ــی و بهب ــر صفای ــی ب ــه مبتن مالی
ــه 23% در  ــال 2011 ب ــد در س ــوع عوای ــه از 1۵% مجم ــا:  ک ــت ه ــن و ملکی ــروش زمی ف
ــت،  ــده اس ــریح ش ــل تش ــه در ذی ــه چنانک گرچ ــت، ا ــه اس ــش یافت ــال 2013 افزای س
ــکل زا  ــودن مش ــاد ب ــتعد فس ــات و مس ــدم ثب ــه ع ــه ب ــا توج ــی ب ــع عایدات ــن منب ای
ــد در  ــوع عوای ــده و از ۵% مجم ــد ش ــتر از دوچن ــه بیش ــد کرای ــوم، عای ــد. س ــی باش م

ســال 2011 بــه 12% در ســال 2013 افزایــش یافتــه اســت.

ــا ایــن حــال ارقــام فــوق اهمیــت تفــاوت میــان شــهر ها که مــی تواند در شــکل 2.9   ب
ــا معلوماتــی کــه از ارزش مجموعــی اوســط عایــد هــر شــهر بــه  دیــده شــود را یکجــا ب

ــه بامیــان  ــزارش شــده اســت ک ــه مثــال، گ ــه گون ــد مخفــی مــی دارد. ب دســت مــی آی
یــک نســبت متــوازن عوایــد دارد کــه از بخــش هــای آتــی ســاخته شــده اســت )%3۵ 
کرایــه و اجــاره، 27% فــروش و 4% صفایــی . 33% دیگــر عوایــد( در حالیکــه لشــکرگاه 
ــه دســت مــی آورد و 11% را از  ــد فــروش زمیــن ب ــل توجهــی63% را از عای یــک رقــم قاب

صفایــی، 6% را از کرایــه و 20% را از دیگــر منابــع بــه دســت مــی آورد. 

نفــوس،  انــدازۀ شــهر،  بــه  تنهــا منســوب  توانــد  نمــی  ترکیــب عایــدات  تفــاوت 
اختــالف  زمینــه  ایــن  در  بلکــه  شــود  شــناخته  شــاروالی  امکانــات  موقعیــت، 
عاملیــن محلــی ماننــد  مــوارد آتــی نیــز اثــر گــذار باشــند )1( ظرفیــت محلــی )ماننــد 
جمــع اوری عوایــد، حســابدهی وغیــره( و )2( اراده داشــتن بــه گــزارش دقیــق عوایــد 
از طریــق کانــال هــای رســمی )ماننــد بعضــی شــهر هــا بــه نظــر مــی رســد کــه عوایــد 
ــۀ مثــال  ــه گون ــزارش مــی دهنــد مخصوصــا فــروش زمیــن و ملکیــت هــا را. ب را کــم گ
هیــچ مــورد فــروش رســمی زمیــن در شــهرهای بزرگــی ماننــد مزارشــریف، جــالل 

ــت.   ــده اس ــزارش نش ــان گ ــو و تالق ــۀ ن ــری، قلع ــه، پلخم ــی، میمن ــاد، غزن آب

بــه صــورت قابــل توجهــی  انــدازۀ شــهرها و جمــع آوری عوایــد واقعــی  هرچنــد 
تفــاوت مــی نمایــد، منطقــی بــه نظــر مــی رســد کــه یــک رابطــه میــان نفــوس 
ــزرگ  ــهر ب ــک ش ــک در ی ــاظ تیوری ــه لح ــد: ب ــته باش ــود داش ــهر وج ــد ش ــهر و عای ش
ــرای  ــود دارد، ب ــد وج ــع آوری عوای ــرای جم ــتری ب ــای بیش ــت ه ــوس، فرص ــر نف و پ
ارایــۀ خدمــات نیــز تقاضــای بلنــدی وجــود خواهــد داشــت و ازینــرو بــه عوایــد نیــاز 
ــر SoAC 2014/1۵ تعــداد  احســاس مــی شــود. شــکل 2.10، گــراف عایــد را در براب
ســاکنین شــهر بــه منظــور شناســایی اوســط جمــع آوری عایــد بــر اســاس هــر 
ــد. ــی ده ــان م ــد، نش ــع آوری عای ــراآت جم ــاخص اج ــک ش ــوان ی ــه عن ــهروند ب ش

ــوار  ــاس خان ــر اس ــد ب ــع آوری عای ــط جم ــه اوس ــد ک ــی ده ــان م ــات  نش ــن معلوم ای
ــر امریکایــی ( بقــرار هرســال بــرای 34 شــهر مــی باشــد.   ۵366 افغانــی معــادل 96 دال

ــب  ــهروندان را باالترتی ــاس ش ــر اس ــد ب ــن عای ــراه بلندتری ــهر و ف ــدان ش ــهر می دوش

جدول 2.4: منابع عایداتی مهم شاروالی، اوسط سالهای 2011-2013

کابل منبع: قانون شاروالی؛ ریاست عمومی شاروالی ها )201۵(؛شاروالی 
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گیر( فصل 2: حکومتداری شهری برای شهرهای جامع ) فرا

ــر  ــر امریکایــی و 1,8۵00 افغانــی معــادل 32۵ دال ــا 34,661 افغانــی معــادل 608  دال ب
امریکایــی، دارا مــی باشــد. ایــن رقــم مــی توانــد بــه صــورت عمــده بــه دلیــل ســطح 
ــم کالن  ــک رق ــه ی ــد ک ــی باش ــا م ــت ه ــاروالی و ملکی ــای ش ــن ه ــروش زمی ــد ف بلن
ــا  ــد ام ــی ده ــکیل م ــرا تش ــوط آن ــق مرب ــهر و مناط ــدان ش ــد می ــوع عوای 73% مجم

ــد.  ــی باش ــته م ــیار برجس ــوز بس ــراه هن ــت ف ــم 43% در والی ــن رق ای

شــکل2.10 همچنــان عایــد صفایــی بــه تعــداد هــر خانــوار )واحــد مســکونی( را 
نشــان مــی دهــد. صفایــی نســبتا یــک منبــع ثابــت عایــد محلــی مــی باشــد، 
ــد  ــداوم رش ــورت مت ــه ص ــته ب ــالهای گذش ــی س ــد، ط ــوق تشــریح گردی طوریکــه درف
ــا  ــی تنه ــه صفای گرچ ــت. ا ــور اس ــتِر آن نیزمتص ــد بیش ــت رش ــت و ظرفی ــوده اس نم
ــی،  ــای تجارت ــت ه ــرای ملکی ــی ب ــان صفای ــت )همچن ــینی نیس ــهر نش ــه ش مالی
ــع آوری  ــطح جم ــش س ــد(، آزمای ــی باش ــت م ــل پرداخ ــز قاب ــدی نی ــازمانی و تولی س
ــی  ــته م ــادی را برجس ــر زی ــل تذک ــای قاب ــه ه ــف یافت ــای مختل ــهر ه ــی در ش صفای

ــازد:  س

یافته های عمده عبارت اند از:

بــه 	  در مــورد عوایــد، تفــاوت قابــل توجهــی میــان شــهرها وجــود دارد، و 
نظرمــی رســد کــه ایــن مســأله هیــچ ربــط بــه انــدازۀ شــهرها، فعالیــت و غیــره 

ــدارد؛ ن

کابــل بــه صــورت اوســط 6688 افغانــی بــاالی هــر خانــوار مصــرف مــی نمایــد 	 
ــر امریکایــی) مــی شــود؛ کــه معــادل ( 117 دال

افغانــی؛ 	   6111  ) هــرات  منطقــوی،  تجــاری  هــای  فعالیــت  کــز  مرا بــرای 
ــه کندهــار  ــد کــه مصــارف هــرات نســبت ب ــر) مصــرف مــی نمای معــادل107 دال
ــر)  ــی؛ 96 دال ــریف ( ۵۵24 افغان ــر) و مزارش ــادل 91 دال ــی؛ مع ــه( ۵227 افغان ک

ــر)، بیشــتر مــی باشــد؛ وجــالل آبــاد ( 4814 افغانــی؛ معــادل 84 دال

افغانــی 	   3۵789 خانــوار  بــاالی  شــهر  میــدان  کــه  اســت  شــده  گــزارش 
ــر مصــرف مــی نمایــد، احتمــاال بــه ایــن دلیــل کــه عوایــد  معــادل۵96 دال
ــه  ــد ب ــث ش ــوق بح ــه در ف ــاک طوریک ــن و ام ــروش زمی ــهر از ف ــن ش ــده ای عم
ــوار  ــر مــی باشــد. (تعــداد خان ــوار ایــن شــهر کمت ــد و تعــداد خان دســت مــی آی

ایــن شــهر. 

ــر 34  کث ــرای ا ــاروالی ب ــد ش ــر عوای ــده دیگ ــی عم ــک ویژگ ــالک ی ــن و ام ــروش زمی ف
ــاروالی  ــرای ش ــأله ب ــن مس ــد ، ای ــارم میای ــل چه ــه در  فص ــد. چنانک ــی باش ــهر م ش
ــا بیــرون شــهر را بــه بخــش هــای  هــا معمــول بــوده اســت کــه زمیــن هــای داخــل و ی
ــر ارقــام دقیــق،  کوچکتــر تقســیم نمــوده ســپس بــه فــروش برســانند. مبتنــی ب
گــزارش شــده کــه در 33 شــاروالی مرکــز والیتــی  1.3 میلیــارد افغانــی  معــادل 23 
ــر از فــروش زمیــن و ملکیــت بیــن ســالهای 2011 و 2013 بــه دســت آمــده  میلیــون دال
اســت؛ در کابــل از ایــن رهگــذر حــدود 1.7 میلیــارد افغانــی معــادل 32 میلیــون 
ــر بــه دســت آمــده اســت. چنانکــه در فــوق تذکــر یافــت احتمــال دارد کــه شــمار  دال
کثــر زمیــن   واقعــی بــه مراتــب بیشــتر از رقــم گــزارش شــده باشــد؛ در تمــام شــهر هــا ا
ــی شــاروالی هــا انجــام مــی  فروشــی هــا بــدور از ثبــت آمــار رســمی و مقامــات مال

ــود.  ش

چنانکــه شــکل 2.11 نشــان مــی دهــد، فــروش زمیــن و ملکیــت هــا از خصوصیــات 
عمــده در شــهرهای بــزرگ لشــکرگاه، هــرات و کندهــار مــی باشــد.2۵ بیشــترین رقــم 
فــروش زمیــن در لشــکرگاه صــورت گرفتــه اســت: بیــن ســالهای 2011 و 2013، میــزان 
ــت  ــکیل داده اس ــاروالی را تش ــاالنه ش ــد س ــدود 63% عوای ــده ح ــزارش ش ــروش گ ف
ــر در ســال مــی  کــه اوســط آن برابــر بــه 88 میلیــون افغانــی معــادل 1.۵ میلیــون دال
ــد را  شــود. در میــدان شــهر فــروش زمیــن و ملکیــت هــا حــدود 73% مجمــوع عوای
ــر امریکایــی در ســال مــی شــود،  کــه برابــر بــه 40 میلیــون افغانــی معــادل 07,1600 دال

تشــکیل داده اســت.

شکل 2.10: : عاید مجموعی و صفایی بر اساس هر شهروند، اوسط سالهای 2011-2013 به افغانی

کابل ; تحلیل سیستم معلومات جعرافیایی برنامه وضعیت شهر های افغانستان منبع: منبع معلومات مالی ریاست شاروالی ها ; شاروالی 
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کابل ; سیستم معلومات جعرافیایی برنامه وضعیت شهر های افغانستان منبع: منبع معلومات مالی ریاست شاروالی ها ; شاروالی 

اعتمــاد بــر فــروش زمیــن و امــالک بــه منظــور ازدیــاد عایــد در ایــن دوره افزایــش 
را   2011 ســال  عوایــد  مجمــوع   %1۵ فروشــات  اوســط،  صــورت  بــه  اســت.  یافتــه 
ــش  ــال 2013 افزای ــع )23%( در س ــک رب ــدود ی ــم ح ــن رق ــه ای ــت، ک ــکیل داده اس تش
یافتــه اســت. ایــن پدیــده نگــران کننــده اســت، نــه تنهــا بــه ایــن ســبب کــه زمیــن و 
امــالک شــاروالی یــک منبــع محــدود مــی باشــد  و فــروش آن یــک منبــع عایداتــی 
ــر  ــالک خط ــا و ام ــن ه ــن زمی ــروش ای ــه در ف ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب ــت بلک ــدار نیس پای
آینــده  در  را  انکشــافی  هــای  فرصــت  توانــد  مــی  و  اســت  موجــود  بلنــد  فســاد 
ــرای  ــن ب ــود زمی ــه کمب ــاروالی ب ــده ش ــازد و در آین ــدود بس ــدت مح ــه ش ــاروالی ب ش

ــد. ــد ش ــرو خواه ــود روب ــعوی خ ــای توس ــروژه ه ــا و پ ــالن ه ــق پ تطبی

مصارف ومخارج شاروالی

مصــارف شــاروالی در افغانســتان بــه صــورت عمــوم در دو بخــش دســته بنــدی 
از  "انکشــافی" )مصــارف برخاســته  شــده اســت: "عــادی" )مصــارف عملیاتــی( و 
پــروژه هــای انکشــافی بــزرگ(. مصــارف معمولــی بــه بخــش هــای فرعــی معاشــات، 

ــردد. ــی گ ــدی م ــته بن ــات دس ــات و کاالها/خدم تخصیص

ــی  ــات، اوســط تقســیم بنــدی میــان مصــارف معمول ــز والی ک ــرای 33 شــاروالی مرا ب
و انکشــافی ایــن اســت کــه مصــارف عــادی 28% و مصــارف انکشــافی بــه 72% مــی 
ــا تنهــا 13% مصــارف  رســد. تفــاوت عمــده یــی میــان 33 شــاروالی؛ از مــزاِر شــریف ب
ــا  61% معمولــی وتنهــا 39% مصــارف  ــا تالقــان، ب عــادی و  87% مصــرف انکشــافی  ت
انکشــافی وجــود دارد )شــکل 2.12(. چــون یــک خــط مشــخص میــان مصــارف 

عــادی و انکشــافی بــه صــورت عــام وجــود نــدارد، یــک تقســیم بنــدی مســاوی 
ــۀ  ــه گون ــردد )ب ــی گ ــرا م ــات اج ــره خدم ــورت روزم ــه ص ــون ب ــود، چ ــی ش ــنهاد م پیش
مثــال کــه زبالــه هــای جامــد روزمــره جمــع آوری مــی گــردد، )کــه یــک مصــرف عــادی 
مــی باشــد( و زیربناهــای دراز مــدت شــهرها و محیــط بهبــود مــی یابــد )ماننــد 
عمرانــات، حفــظ و مراقبــت جــاده هــا، فضاهــای عمومــی و غیــره کــه خــود مصــرف 

ــود(.  ــی ش ــمرده م ــافی ش انکش

ــه 80% مصــارف ایــن شــهر مصــارف  ــرا ک ــل از ایــن رهگــذر متفــاوت مــی باشــد زی کاب
عــادی مــی باشــد و تنهــا 20% بــرای مصــارف انکشــافی وا گذاشــته شــده اســت. بــه 
صــورت اوســط بیــن ســالهای 2011- 2013، شــاروالی کابــل 2.6 میلیــارد افغانــی را 
ــر  ــادی در ه ــارف  ع ــاالی مص ــال ب ــر س ــود در ه ــی ش ــر م ــون دال ــادل 46 میلی ــه مع ک
ــون  ــادل 11 میلی ــه مع ــی  را ک ــون افغان ــا 6۵8 میلی ــد و تنه ــی نمای ــرف م ــال مص س
ــما  ــاید قس ــت. ش ــانیده اس ــرف رس ــه مص ــافی ب ــارف انکش ــود در مص ــی ش ــر م دال
ایــن مســأله بــه خاطــر حمایــت هــای بیــرون از بودجــه یــی باشــد کــه  شــهر از 
ــی  ــت م ــا دریاف ــاف زیربناه ــای انکش ــروژه ه ــرای پ ــی ب ــن الملل ــدگان بی ــک کنن کم
ــی  ــه دســت م ــهر ب ــع ش ــه از مناب ــافی ک ــر بودجــه انکش ــار وارده ب ــاء از فش ــد، بن نمای

ــود. ــی ش ــته م ــد کاس آی

کــز والیــات، معاشــات و تخصیصــات بطــور  بــرای مصــارف عــادی 33 شــهر مرا
اوســط  43% و کاالهــا و خدمــات ۵7% را شــامل مــی شــود. بــه صــورت کل، ایــن بــه 
ایــن معنــا اســت کــه معاشــات و تخصیصــات تنهــا 12% مصــارف عمومــی شــاروالی 

ک بر اساس فیصدی مجموع عواید شاروالی و عاید فروشات )افغانی(، اوسط سالهای 2011-2013، مجموع ساحه زمین و زمین های خالی شکل 2.11: عاید فروش زمین و امال

۰ ٪۱۰ ٪۲۰ ٪۳۰ ٪۴۰ ٪۵۰ ٪۶۰ ٪۷۰ ٪۸۰
۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

هرات

کابل

کندهار

لشکرگاه

فراه

مهترالم

ميدان شهر

فيروزکوه
نيلي

قلعه نوسرپل

۴,۵۰۰

۳,۰۰۰

۱,۵۰۰

۰

فروش زمین و امالک به عنوان فیصدی از کل درآمد شاروالی ها

ک
ال

 ام
ش

رو
و ف

ن 
می

ز ز
ه ا

الن
سا

د 
رآم

ط د
وس

ا



47

گیر( فصل 2: حکومتداری شهری برای شهرهای جامع ) فرا

را تشکیل می دهد. 

ــک  ــکونی( ی ــد مس ــوار )واح ــر خان ــر ه ــی ب ــارف مبتن ــی مص ــد، بررس ــاظ عوای ــه لح ب
ترکیــب بــا اختــالف جزئــی را در تمــام شــهرها ایجــاد مــی نمایــد.  شــهرهای بســیار 
بــر  مبتنــی  مصــارف  پِل علــم  و  شــرن  مهتــرالم،  شــهر،  میــدان  ماننــد  کوچــک 
تعــداد خانــوار  شــان بیشــتر از شــهرهای بــزرگ ماننــد هرات، مزارشــریف و کابــل 

ــد. ــی باش م

ــه  ــل مالحظ ــوع قاب ــا تن ــهر ه ــر ش ــارت از: )1(در سراس ــه عب ــل توج ــه قاب ــر یافت دیگ
ــدارد  ــود ن ــرد آن وج ــا عملک ــهر وی ــدازه ش ــه ان ــاط ب ــدام ارتب ــود  دارد و  ک ــدات وج عای
ــر( 6,686 افغانــی بــاالی هــر خانــه  بطــور مثــال )2(کابــل بطــور اوســط  )117 دال
ــر(   کــز منقطــوی ، هــرات )107( 6,111 افغانــی، کندهــار )91 دال مصــرف میکنــد )3( مرا
ــر( 4,814  ــر( ۵,۵24 افغانــی، جــالل آبــاد)84  دال ۵,227 افغانــی ، مــزار شــریف )96 دال
ــر( 3۵,789  ــا)۵96 دال ــه انه ــد ک ــان میدهی ــهر نش ــدان ش ــزارش از می ــی و )۵( گ افغان
افغانــی بــاالی هــر خانــه مصــروف میکننــد. بــه احتمــال زیــاد فــروش زمیــن و 
ــد  ــر داده ش ــاال تذک ــه در ب ــته همانطوریک ــه داش ــل مالحظ ــد قاب ــا درآم ــت ه ملکی

ــا 1۵8۵(. ــا )تنه ــه ه ــی از خان ــداد کم ــک تع ی

تهیه بودجه برای شاروالی

ــی شــاروالی، یــک موضــوع تکرارشــونده ســبب اختــالف  حیــن بازرســی امــور مال
در اجــراآت در تمــام شــهرها و بــی نظمــی در جمــع آوری عوایــد و مصــارف مــی 
گــردد. اختالفــات تاحــدی مشــهود اســت کــه تهیــه بودجــه بــه عنــوان یــک چالــش 
عمــده در افغانســتان باقــی مانــده و یکــی از مشــکالتی مــی باشــد کــه شــاروالی  
ــا  ــاروالی ه ــد. ش ــکل دارن ــن مش ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــای مختلف ــت ه ــا ظرفی ه
ــه منظــور  ــه وزارت مالیــه ب ــد ب ــه بای ــه بودجــه ســاالنۀ تهیــه نماینــد ک الزم اســت ک
گرچــه  ا فرســتاده شــود.  هــا  شــاروالی  امــور  ریاســت عمومــی  از ســوی  تاییــدی 
ــه  ــه بودج ــد تهی ــا رون ــاروالی ه ــر ش کث ــت ا ــده اس ــان ش ــل بی ــه در ذی ــه ک ــان گون هم
و گــزارش دهــی مربــوط بــه آنــرا جــای اینکــه وســیلۀ تقویــت حکومــت داری و ارایــۀ 
خدمــات بشناســند بــه عنــوان یــک نیازمنــدی بروکراتیــک منفــی مــی شناســند.

طــرح عوایــد، کــه یــک شــاروالی تخمیــن مــی نمایــد کــه ایــن اداراه طــی یــک مــدت 
مشــخص یــک انــدازه مشــخص عایــدات را جمــع مــی نمایــد. بــرای 33 شــهر غیــر 
از کابــل، تنهــا ۵3% عایــد طــرح شــده در جریــان ســالهای 2011-2013 بــه صــورت 
ــد  ــی و عوای ــد واقع ــان عوای ــالی می ــکل2.13 خ ــت. ش ــده اس ــع آوری ش ــی جم واقع
بــرای شــاروالی 34 والیــت نشــان مــی دهــد. تنهــا ۵ شــهر  پیشــبینی شــده را 
ــد  ــارت ان ــه عب ــد ک ــوده ان ــع آوری نم ــد جم ــده عوای ــبینی ش ــدار پیش ــتر از مق بیش
ــالی  ــر، خ ــهر دیگ ــه 29 ش ــل(. دربقی ــان و کاب ــم، تالق ــان، پِل عل ــدآباد، بامی از: )اس
ــردد: )1(  ــاد گ ــی ایج ــور آت ــدن ام ــا ش ــل یکج ــه دلی ــی ب ــد گاه ــی توان ــد م ــان عوای می
پیشــبینی هــای بلنــد پروازانــه در اهــداف عوایــد، )2( میکانیــزم هــای ضعیــف 
انگیــزه محــدود و  کارمنــدان شایســته،  بــه شــمول کمبــود  جمــع آوری عوایــد 
و  نظــارت  ضعیــف  سیســتم   )3( اهــداف،  ســاختن  بــرآورده  بــرای  حســابدهی 
ــت  ــی و روی دس ــال مال ــک س ــان ی ــارت در جری ــرفت نظ ــور پیش ــه منظ ــت ب مدیری
گرفتــن اقدامــات اصالحــی در صــورت لــزوم؛ و )۵(  منبــع محــدود در ســطح محلــی 
و  مجــازات  هــا،  جریمــه  مالیــات،  ماننــد  هــای   پرداخــت  تقویــت  منظــور  بــه 

مصــارف خدمــات.

ــاوت  ــال متف ــای کام ــاندهنده ارزش ه ــوار نش ــر  خان ــاس ه ــر اس ــد ب ــبینی عوای پیش
تنهــا  بــه  نســبت  عوایــد  زیــادی  هــای  کننــده  تعییــن  آنجایکــه  از  باشــد.  مــی 
ــاوت  ــای تف ــه ه ــی درج ــود دارد، بعض ــهر وج ــوس ش ــکونی و نف ــات مس خصوصی
ــد:  ــه صــورت نمایشــی باقــی مــی مان گرچــه، چهــار شــهر ب ــل درک مــی باشــد.  ا قاب
ــهرها  ــن ش ــام ای ــد در تم ــبینی عوای ــراه؛ پیش ــرنه و ف ــری، ش ــِل خم ــهر، پ ــدان ش می
ــود،  ــاوت موج ــه تف ــد ک ــی آی ــر م ــه نظ ــد. ب ــی باش ــد م ــیار بلن ــوار بس ــاس  خان ــر اس ب
شــواهد قصــه گونــه ی کــه در تهیــه بودجــه بــر اســاس یــک ارزیابــی عقالنــی از 
مــوارد مبتنــی بــر مالیــه انجــام نشــده اســت را بــه عــالوه شــرایط مربوطــه حمایــت 

ــاد  ــد را ایج ــع آوری عوای ــرای جم ــوب ب ــدف مطل ــک ه ــوض آن، ی ــه ع ــا ب ــد ام نمای
ــد. ــی نماین م

افغانســتان  هــای  شــاروالی  بــرای  دیگــر  عمــده  چالــش  یــک  بودجــه  اجــرای   
ــاالنه  ــارف س ــه مص ــا بودج ــاروالی ه ــدود ش ــیار مح ــداد بس ــود. تع ــی ش ــمرده م ش
ــل  ــه دلی ــأله ب ــن مس ــاال ای ــد. احتم ــی نماین ــرا م ــالن اج ــک پ ــاس ی ــر اس ــود را ب خ
ــد یــک  ــرای مصــارف، ماننــد بودجــه عوای ــه بودجــه ســازی ب ایــن واقعیــت اســت ک
طــرح بلندپروازانــه اســت و همیشــه بــر اســاس درک درســت از واقعیــت هــای 
ــی  ــده ی ــای عم ــاوت ه ــد، تف ــه باش ــه اینگون ــا در صورتیک ــد. حت ــی باش ــی نم محل
ــر  کث ــه، ا گرچ ــود دارد. ا ــی وج ــد واقع ــرف عوای ــزان مص ــاظ می ــه لح ــهرها ب ــان ش می
ــد.  ــی نماین ــر م ــرف کمت ــند و مص ــی باش ــاال م ــرف ب ــا دارای مص ــا ی ــا عمدت ــهر ه ش
بــه گونــه مثــال  قــالت و بامیــان تنهــا 26% و ۵6% عوایــد جمــع آوری شــده خــود را 
مصــرف مــی نماینــد. همانگونــه کــه در مــورد عوایــد گفتــه شــد، ســطح مصــرف بــه 
ــه  ــوع شــهر بســتگی داشــت باشــد بلکــه ب ــا ن ــدازه شــهر و ی ــه ان ــه ب ــد ک نظــر نمــی آی

ــتگی دارد.  ــی بس ــای محل ــت ه ــرایط و ظرفی ــه ش ــاد ب ــال زی احتم
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شکل 2.12: ترکیب مصارف شاروالی، اوسط سالهای2011-2013
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فی

پایتختمحصوالت و خدماتمعاش کمکی معاش

کوچک تقسیم بندی شده است. کابل پایین نیامده است بلکه به بخش های  نوت: مصارف عادی شاروالی 
کابل؛ منبع: پایگاه معلوماتی بخش مالی شاروالی، شاروالی 

شکل 2.13: : خال میان عواید پیشبینی شده و واقعی، اوسط سالهای 2011-2013
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گیر( فصل 2: حکومتداری شهری برای شهرهای جامع ) فرا

چوکات 2.2:
خالصۀ مشکالت کلیدی و چالش های مالی شاروالی

شــاروالی هــا  گرفتــار یــک دور نمــای نادرست/فاســد هســتند. شــهروندان 
ــی شــاروالی دارنــد کــه بــه ســطح  اعتمــاد بســیار اندکــی بــاالی اجــراآت مال
بــرای منابــع  نمایــد، مخصوصــا  مــی  آوری عایــدات کمــک  پاییــن جمــع 
بــدون  ایــن وجــود  ــا  ب مالیــۀ صفایــی.  ماننــد  عایداتــی مقطــوع  متــداوم 
ــر ارایــه  عوایــد کافــی، شــاروالی هــا نمــی تواننــد خدمــات را بــه صــورت موث
نماینــد و یــک قاعــده وســیع تــر را بــرای عوایــد متــداوم محلــی ایجــاد نمایــد 
ــن  ــد و از همی ــود ببخش ــات را بهب ــه خدم ــد ارای ــد رون ــی توان ــل م ــه در مقاب ک

طریــق اعتمــاد شــهروندان را جلــب نمایــد.

ــا کــدام  ــی و ی ــا کمــک مال بــه خاطــر اینکــه شــاروالی هــا کــدام همــکاری ی
ــی  ــت نم ــزی دریاف ــت مرک ــافی از دول ــه انکش ــۀ بودج ــکاری در زمین ــورد هم م
ــر  ــی غی ــع مال ــاف مناب ــی انکش ــورت عمل ــه ص ــی ب ــا گاه ــاروالی ه ــد، ش نماین
ــرارداده  ــت ق ــالک را در اولوی ــن  و ام ــروش زمی ــد ف ــداوم مانن ــر مت ــوع و غی مقط
امکانــات  فــروش  و  بــوده  فســاد  مســتعد  بســیار  اقداماتــی  چنیــن  انــد. 
ــن  و  ــای زمی ــته ه ــتفاده از داش ــور اس ــه منظ ــهر را ب ــک ش ــای ی ــخص توان مش

ــد. ــی ده ــش م ــهر، کاه ــد ش ــی و رش ــرِض رهنمای ــه غ ــود ب ــت خ ملکی

اجــراآت ضعیــف شــاروالی هــا ریشــه در کمبــود ناشــی از مشــکالت ســاختاری 
ــت  ــت مدیری ــود ظرفی ــت، کمب ــدی دارد. نخس ــیدگی ج ــه رس ــاز ب ــه نی دارد ک
ــت  ــه ظرفی گرچ ــاختاری(. ا ــری و س ــت بش ــاروالی )مدیری ــطوح ش ــی در س مال
ــدازه  ــک ان ــود ی ــا از خ ــاروالی ه ــون ش ــت چ ــی نیس ــکل اصل ــی مش ــه تنهای ب
ظرفیــت بــرای رشــد عوایــد از طریــق مجراهــای فــوق الذکــر را از خــود بــه 
سیاســی  ارادۀ  کمبــود  ســبب  ازایــن  دوم  مشــکل  انــد.  گذاشــته  نمایــش 
بــرای بهبــود پروســۀ تهیــه بودجــه بــرای شــاروالی، افزایــش رونــد جمــع آوری 
عوایــد، مدیریــت شــفاف زمیــن هــا و امــالک شــاروالی )فــروش، اجــاره و کرایــه( 
ــاکن  ــراد س ــام اف ــان تم ــب)در می ــفاف و مناس ــورت ش ــه ص ــد ب ــرف عوای و مص
شــهر و حســابدهی( مــی  باشــد. ســوم، یــک نظــارت ناکافــی و همــکاری 
ــا موجــود  تخنیکــی از ســطح مرکــزی بــر شــاروالی هــا و میکانیــزم هــای ن
بــرای شــریک ســازی داخــل شــهر و تبــادل تجــارب، ارزیابــی اجــراآت و شــریک 
باشــد. چهــارم  ــی در حــال حاضــر موجــود مــی  ســازی حســاب هــای مال
سیســتم هــای ناپایــدار شــدیدا در پــی تغییــرات سیاســی و تحــوالت غیــر 
ــی  ــای مال ــت ه ــاالی فعالی ــت را ب ــک حاکمی ــد ی ــی توان ــه م ــدرت ک ــمی ق رس

ــد،  ــدر اداره نمای ــوراهای مقت ــا و ش ــی ه ــا وال ــات ب ــا در والی ــاروالی مخصوص ش
آســیب پذیــر مــی باشــد. پنجــم، مشــکل اصلــی اینجاســت کــه شــاروال و 
ــود  ــابده وج ــرات حس ــتند و اج ــب نیس ــات منتخ ــهری مقام ــای ش ــورا ه ش
ــطح  ــردن س ــد ب ــت بلن ــادی جه ــت زی ــت و ظرفی ــود فرص ــن وج ــا ای ــدارد، ب ن
ــوز  ــهر، هن ــی ش ــات صفای ــل مالی ــی مث ــدار عایدات ــع پای ــق مناب ــد ازطری عوای

وجــود دارد.

ــی و  بــه صــورت خالصــه، چهــار چالــش عمــده در محیــط پــالن گــزاری مال
بودجــه ســازی وجــود دارد: 

سیســتم هــای نظــارت بــر بودجــه ضعیــف انــد، مخصوصــا در شــاروالی . 1
ــان  ــه در جری ــاروالی ک ــم ش ــر منظ ــای غی ــه ه ــا بودج ــر، ب ــای کوچکت ه
ــد ارایــه خدمــات و اجــراآت  ــه عنــوان وســیلۀ پیگیــری رون ــی ب ســال مال

ــرار مــی گیــرد. شــاروالی، مــورد اســتفاده ق

بــه جــای اینکــه مصــارف مرتبــط بــا طــرح عوایــد بــوده باشــد، شــاروالی . 2
هــا مصــارف خــود را بــه عوایــد واقعــی منطبــق مــی ســازند و کــدام مــورد 

ــا کاهــش را بــه ســالهای بعــدی انتقــال مــی دهنــد.  اضافــه و ی

را مــورد . 3 ایــن روش تعدیــل  از  اندکــی غیــر  گزینــه هــای  شــاروالی هــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــده ب ــورت عم ــه ص ــا ب ــون آنه ــد، چ ــی دهن ــرار م ــتفاده ق اس
کمبــود حمایــت هــای تخنیکــی و مالــی بــا معنــا و بــه موقــع از ســطوح 
پروســه  و  شــاروالی  ســازی  بودجــه  تقویــت   بــرای  مرکــزی  مقامــات 

ــند. ــی باش ــی م ــود متک ــه خ ــه ب ــرای بودج اج

ــت، . 4 ــوب اس ــت مطل ــده ای فرص ــرای ع ــفانه ب ــود متاس ــت موج وضعی
ترجیــح  را  محــدود  نظــارت  و  شــفافیت  حســابدهی،  کســانیکه 
ــا ایــن وجــود رونــد مداخــالت دولــت مرکــزی در امــور  میدهنــد  کــه ب
شــاروالی هــای محلــی کاهــش مــی یابــد و بــه ایــن ترتیــب زمینــه را 
ــب  ــد غص ــازد. )مانن ــاعد میس ــش مس ــل پرس ــای قاب ــت ه ــرای فعالی ب

زمیــن، فــروش زمیــن  وغیــره(.
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۲.۷
اقدامات بعدی

ــا پیشــرفت بســوی دیــدگاه مــورد نظــر قانــون اساســی تحقــق یابــد کــه شــاروالی هــا تقویــت شــوند و بــه 	  تقویــت پالیســی، چهارچــوب هــای حقوقــی و تنظیمــی ت
ــط  ــت رواب ــود را در تقوی ــهم خ ــد و س ــاد نماین ــت ایج ــوده و ظرفی ــازی نم ــروعیت س ــد، مش ــل نماین ــا عم ــود کف ــورت خ ــه ص ــات ب ــده خدم ــه کنن ــع ارای ــوان مناب عن
ــود  ــان داده ش ــرد  پای ــی گی ــورت م ــیدگی ص ــی رس ــات انتزاع ــق اقدام ــکالت از طری ــی از مش ــه بخش ــه در آن ب ــه روش کاری ک ــد. ب ــا نماین ــه ایف ــت و جامع ــان دول می
ــدار الزم  ــی اقت ــدازه کاف ــه ان ــینی ب ــهر نش ــای ش ــش ه ــاختن چال ــرآورده س ــرای ب ــا را ب ــاروالی ه ــه ش ــردد ک ــه گ ــاروالی تهی ــرای ش ــدی ب ــد و قدرتمن ــون جدی ــک قان و ی

ــد؛ بده

ــای 	  ــت ه ــمول ریاس ــه ش ــهری ب ــاحات ش ــا در س ــت ه ــی  فعالی ــده و همآهنگ ــم ش ک ــای مترا ــت ه ــش مکلفی ــت کاه ــاختاری جه ــای س ــه ه ــه مضیق ــیدگی ب رس
ــق  ــاروالی تطبی ــای ش ــا پالنه ــق ب ــاروالی و منطب ــا دار ش ــت معن ــدون دخال ــزء و ب ــزء ج ــورت ج ــه ص ــدرت ب ــه ن ــی ب ــه گاه ــدگان ک ــک کنن ــای کم ــروژه ه ــه و پ مربوط

ــت. ــده اس ش

ــا انکشــاف شــهری. تقویــت مشــارکت شــهروندان وتعامــل آنهــا از طریــق میکانیــزم 	  درک و اهمیــت دادن بــه توانایــی هــای بــزرگ شــهروندان در زمینــۀ همــکاری ب
ــتن  ــهری؛ و گذاش ــاف ش ــای انکش ــورا ه ــاروالی  و ش ــورتی ش ــورای مش ــد ش ــوده مانن ــای موج ــزم ه ــتفاده از میکانی ــمول اس ــه ش ــارکت ب ــتماتیک مش ــای سیس ه

ــد و نهایــی ســازی تمــام اصــول و مقــررات شــاروالی؛ ــات شــاروالی از طریــق تجدی ــرای انتخاب اســاس ب

ــه روی 	  ــع ) ک ــرحدات متقاط ــاختن س ــازد. دور س ــی س ــدود م ــت را مح ــهری  و حاکمی ــر ش ــت موث ــه مدیری ــاروالی ک ــخص ش ــگ و نامش ــرحدات گن ــه  س ــیدگی ب رس
ــا پــالن هــای توســعوی و انکشــافی آینــده را در خــود  همدیگــر قــرار گرفتــه انــد(، تامیــن و رعایــت ســازگاری در در انتخــاب روش هــای مناســب ترســیم ســرحدات ت

ــد. ــرار گرفتــه ان ــان ق ــزی و محلــی در جری ــد و مطمئــن شــدن ازینکــه از ایــن ســرحدات هــردو حکومــت مرک جــای داده بتوان

ــق 	  ــکیل، تطبی ــی تش ــای مل ــت ه ــاالی ظرفی ــتر ب ــز بیش ــا تمرک ــا ب ــا " ام ــاروالی ه ــذاری و اداری ش ــای پالنگ ــش ه ــت بخ ــردن ظرفی ــد ب ــتای بلن ــداوم  کار در راس ت
رفــورم اداره عامــه در شــاروالی هــا، مبــارزه علیــه فســاد، و روی دســت گرفتــن یــک سیســتم "آموختــن از تجــارب عملــی " روش هــای پــالن گــذاری، مشــارکت و ارایــه 

ــت؛ ــده اس ــرده ش ــش ب ــه پی ــدگان ب ــک کنن ــط کم ــه توس ــای ک ــروژه ه ــازی از پ ــین س ــوض جانش ــه ع ــات ب خدم

ــرای ارزیابــی و تقویــت 	  ــر ب ــا یــک خــط اساســی روشــن ت ــد ت ــی شــاروالی را روی دســت گیری ــاه مــدت، ارزیابــی هــای مال ــی شــاروالی، در کوت ــرای تقویــت سیســتم مال ب
حســابدهی و شــفافیت امــور مالــی شــاروالی بــا هــدف افزایــش عایــد ســازی، بودجــه ســازی بهتــر و مصــارف شــفاف و قابــل حســابدهی و گــزارش دهــی بــه دســت 

آیــد. تبــادل دیــدار هــا و شــریک ســازی حســاب هــا را بــه منظــور تقویــِت آمــوزش هــای داخــل شــهر و همــکاری بــرای تقویــت ظرفیــت هــا؛ مــد نظــر بگیریــد.

دولــت مرکــزی را در دراز مــدت طــوری در نظــر بگیریــد کــه وجــوه مالــی را در اختیــار شــاروالی هــا قــرار مــی دهــد. عوایــد محلــی احتمــاال بــرای شــاروالی هــا بــه منظــور 	 
ــا برنامــه هــای ملــی بــوده و ظرفیــت هــا و شــفافیت  انجــام مکلفیــت هــای شــان ناکافــی باشــد. همــکاری هــای مالــی را بــه گونــه یــی مــد نظــر بگیریــد کــه مرتبــط ب
ــا  ــه آنه ــر اینک ــد و دیگ ــش ده ــد، افزای ــته باش ــی داش ــی همخوان ــای محل ــت ه ــا ظرفی ــوده و ب ــق ب ــی منطب ــای مل ــکاری ه ــه هم ــور اینک ــه منظ ــی ب ــطح مل را در س
ــابدهی  ــه حس ــر ب ــن ام ــد. ای ــد دهن ــی رش ــی دولت ــای مال ــص ه ــار تخصی ــان را در کن ــع خودش ــد مناب ــا عوای ــد داد ت ــد خواهن ــع را رش ــابدهی مناب ــت و حس مالکی
ــرای تاثیــر بیشــتر ســرمایه گــذاری هــا  ــا یــک برنامــه ملــی زمینــه را مســاعد مــی ســازد کــه احتمــاال راه را ب ــرای منطبــق شــدن ب دوجانبــه کمــک خواهــد نمــودو و ب

بگشــاید.

تقویــت جمــع آوری معلومــات و نظــارت - حکومــت داری خــوب شــهری و مدیریــت، نیازمنــد معلومــات موثقــی اســت کــه تصمیمــات در مــورد مدیریــت خدمات 	 
عامــه، تعییــن و جمــع آوری مالیــات و پــالن گــزاری فضاهــا تصمیــم الزم گرفتــه بتوانــد؛

تعهــد بــه تقویــت جنــدر در فعالیــت هــای شــاروالی و شــورای مشــورتی شــاروالی بــه منظــور رســیدن بــه یــک هــدف 2۵% مشــارکت زنــان تــا ســال 2020. روی دســت 	 
ــای  ــت ه ــان در فعالی ــداد زن ــت تع ــور تقوی ــه منظ ــت( ب ــر یاف ــوق تذک ــه در ف ــاختاری )ک ــای س ــت ه ــه محدودی ــیدگی ب ــور رس ــه منظ ــگیرانه ب ــات پیش ــن اقدام گرفت

ــذاری شــاروالی و حاکمیــت. ــالن گ ــه منظــور تعامــل در پ شــاروالی و توانایــی شــهروندان زن ب
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هسته معیشت روستایی در 
افغانستان غیر رسمی است.
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وضعیت شهرهای افغانستان ۲۰۱۵

کلیدی          پیام های 
کثریت نفوس افغانستان مشغول فعالیت های زراعتی میباشد، با آن هم زراعت تنها حدود 24.6% یک ربع  از تمام تولید ناخالص ملی را احتوا  با وجود اینکه ا  •
گسترده فعالیت های اقتصاد شهری مانند )تجارت عمده و خرده فروشی، تولیدات، اداره عامه، خدمات، ترانسپورت و عمران(،  به صورت روز  میکند. به صورت 
افزون اقتصاد افغانستان را به پیش می برد و در حال حاضر به صورت جدی سه ربع تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. شهر ها از این رو یک نقش اساسی 

که از اهمیت در اقتصاد افغانستان برخوردار میباشد ایفا می نماید. و روز افزون را 

گسترده  کندز، یک انکشاف  کز فعالیت تجارتی  ترانزیتی ثانوی مانند  کندهار، مزارشریف، هرات مرا کز تجارتی منطقوی  کابل و مرا سکتوِر خدمات، تولید و اعمار در   •
گذشته تجربه نموده است. سکتور خدمات در حال حاضر شامل بیشتر از نصف تولید نا  کمک های خارجی طی دهه  و وسیع را عمدتا به دلیل سرازیر شدن 
گرچه این سکتور ها طی سالهای اخیر به دلیل خروج نیروهای  خالص ملی )۵2%( می شود در حالیکه تولیدات10% و سیستم عمران 8% را تشکیل می دهد. ا

کاهش یافته است.  نظامی بین المللی و طوالنی شدن انتخابات سال 2014 و بال تکلیفی عمومی در زمینۀ امنیت و ثبات افغانستان، 

کاری روزمزدی برای خانواده های فقیر  کز شهرها یک چالش جدی و رو به رشد میباشد. فرصت های  کاری اندک در مرا بیکاری و موجودیت فرصت های   •
کت شدید آسیب پذیر می سازد. نزدیک به 80 فیصد خانواده های فقیر شهرنشین هرکدام فقط  کمیاب شده و آنها را تا سرحد فال شهرنشین طی سالهای اخیر 
که  یک نان آور دارند یا بکلی نان آور ندارند. بیکاری جوانان با توجه به اینکه 49% نفوس افغانستان زیر سن 1۵ قرار دارد یک مشکل جدی بوده و مشکلی است 

در حال افزایش میباشد. 

که تا 90% فعالیت های اقتصادی در افغانستان در سکتور غیر  	  بخش عمده معیشت و فعالیت های افغانستان غیر رسمی میباشد. حدس زده شده است 
کار استخدام شده است. اقداماتیکه اشتباها سبب محو سکتور غیر رسمی شده  کار از سوی اقتصاد غیر رسمی به  رسمی اتفاق می افتد. بخش اعظم نیروی 

کارگران غیر رسمی و فعالیت اقتصاد و فضای شهر میباشد.   عبارت از خرده فروشی در جاده ها و در ساحات شهری به ضرر 

گیر بوده و نیازمند توجه جدی میباشد. در سال 2011، تقریبا یک سوم افغانهای شهر نشین )29%( در فقر زندگی می نمودند؛  فقر در محیط شهری یک امر فرا  •
گاهی توام با مصارف  کشور رونما شده است، افزایش یافته باشد . آسیب پذیری خانواده های فقیر شهر  کندی و ضعفیکه در اقتصاد  این رقم شاید با توجه به 

بلند زندگی و محدودۀ ضعیف میکانیزم های موجود پذیرش در شهر ها میباشد.  

کلیدی انکشاف اقتصادی شمرده شده می توانند. با این وجود این امر اساسًا به رشد سرمایه  کم اقتصادی شان عوامل  شهرهای بزرگ افغانستان با توجه به ترا  •
کار با مهارت و بهبود حکومت داری و اداره ارضی به منظور رشد  گزاری در زیربناهای اقتصادی شهری مانند)پارکهای صنعتی، جاده ها، برق وغیره(، نیروی 

گذاری و سکتور خصوصی نیاز دارد. اعتماد و سرمایه 

شهرها منحیث عامل محرک انکشاف اقتصادی: 
فصل اقتصاد شهری
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انکشاف اقتصادی و سهم سکتورها

ـر   دال میلیـارد   20.3 بـه   2013 سـال  در  افغانسـتان  ملـی  ناخالـص  سـاالنه  تولیـد 
تخمیـن زده شـد. تولیـد نـا خالـص ملـی به صورت اوسـط 9% در هر سـال از سـال 
2004 تـا سـال 2013 افزایـش داشـته اسـت1. امـا نـرخ رشـد تولیـد نـا خالـص ملـی 
شـروع بـه کاهـش نمـوده اسـت: بـا یـک افـت شـدید ایـن رقـم از 11% بیـن سـالهای 
2012-2013 به 6% بین سـالهای 2013-2014 کاهش یافته اسـت2 .احتمال کاهش 
بیشـتر رشـد تولیـد  ناخالـص ملـی بـا توجـه بـه پیـش بینـی هـای  بانـک جهانـی 
و صنـدوق وجهـی بیـن المللـی پـول بیـن 2.۵%3 تـا 3.۵% بـرای سـال 4201۵ " بـا 
توجـه بـه رونـد طوالنـی انتقـال سیاسـی و رشـد ضعیـف اصالحـات کـه زمینـه را 
بـرای کاهـش اعتمـاد نسـبت بـه سـکتورهای غیـر زراعتـی مسـاعد نمـوده اسـت" 

وجـود دارد.۵

از  گسـترده  صـورت  بـه  اجتماعـی  اقتصـادی-  انکشـاف  گذشـته،  سـال   12 طـی 
سـوی سـکتور خدمـات تمویـل شـده است)شـکل 3.1(. از سـال 2013، بیشـتر از 
نصـف )۵1.8%( تولیـد نـا خالـص ملـی از خدمـاِت ماننـد )مخابـرات، تکنولـوژی 
معلوماتـی، ترانسـپورت، تجـارت خـرده فروشـی و غیـره.(، بـه دسـت آمـده اسـت 
کـه بـه صـورت ثابـت از سـال 2002 بـه اینسـو روبـه افزایـش اسـت. بـه همین گونـه، 
صنعـت بـه عنـوان بخشـی از تولیـد ناخالـص ملـی نسـبتا ثابـت مانـده اسـت در 
حالیکـه زراعـت در شـرایط نسـبی از سـال 2002 بـه بعـد تنـزل نمـوده  و حـاال بـه 

تنهایـی یـک چهـارم )24.6%( مجموع تولید نا خالص ملی را تشـکیل می دهد. 

کنـدی انکشـاف اساسـا بـه دلیـل تنـزل در کارکـرد سـکتور هـای عمـران، تولیـد و 
ارایـه خدمـات میباشـد. در سـال 2012، خدمـات و صنعـت باالترتیـب بـا سـطح 
سـطح   2013 سـال  در  گرچـه،  ا داشـتند.  خـوب  کامـال  اجـراآت   %8 و   %16 رشـد 
نمـود  افـت  ترتیـب 6% و %۵  بـه  بـه صـورت تدریجـی  ایـن سـکتور هـا  انکشـاف 

اسـت. 

جـدول 3.1 و شـکل 3.2 نشـان مـی دهـد کـه سـکتور زراعـت افغانسـتان کامـال نـا 
ثابـت بـوده و در مقابـل شـرایط اقلیمـی آسـیب پذیـر میباشـد. سـکتور زراعـت به 
آن انـدازه کـه  تکنولـوژی بتوانـد یـک شـبکۀ مصئونیـت را بـرای کاهـش عوامـل 
گر چـه بصـورت مشـخص  زراعـت  خارجـی فراهـم نمایـد میکانیـزه نشـده اسـت.ا
اطـراف شـهری یـک بسـتر مهـم میباشـد کـه بیشـترین کمـک را طـی سـالهای 
آینـده بـه دوش خواهـد داشـت. چـون کمـک هـای بیـن المللی به صـورت جدی 
نتوانـد  و سـکتور خدمـات شـاید  یافـت  کاهـش خواهـد  افغانسـتان  اقتصـاد  در 

نسـبت بلنـد سـطح انکشـاف سـالهای اخیـر را حفـظ نمایـد.

غالت و حبوبات

میوه
دام

دیگر

معدن و سنگ معدن

صنعت

برق، گاز و آب

ساختمانی
 عمده فروشی و
پرچون فروشی

 ترانسپورت و
ذخیره سازی

ارتباطات

امور مالی و بانکداری

دیگر

صنعت و ساخت

خدمات

کشاورزی

شکل 3.1: سکتور های تولید نا خالص ملی، 2013

3.۱
زمینه های اقتصاد کالن

منبع: اداره احصائیه مرکزی 2013
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وضعیت شهرهای افغانستان ۲۰۱۵

201120122013201120122013سکتور

سهم تولید نا خالص ملی )%( انکشاف واقعی )%(

4.73.28.127.025.424.6حبوبات

22.242.82.38.010.610.6-میوه ها

10.38.03.22.62.42.1مالداری

1.73.83.12.9-3.00.4دیگر

16.216.612.۵9.39.0-24.4صنعت

9.87.84.921.620.519.7معادن و استخراج

1.17.01.20.90.8-90.0تولید

3.17.31.613.112.011.0غذا و نوشابه

گاز و آب 9.44.30.80.10.10.1-برق، 

13.38.98.07.37.۵7.8ساختمان و عمران

10.316.06.347.850.351.8خدمات

10.82۵.00.۵8.08.88.۵تجارت عمده وخرده فروشی

9.028.17.41۵.218.220.0ترانسپورت و ذخیره سازی

11.89.017.04.34.14.4مالی و بانکداری

44.43.8۵.۵1.11.01.0-ارتباطات

مجموعه)ثابت، میلیارد$(  سطح واقعی انکشاف)%(

91167.38.18.7 تولید نا خالص ملی به قیمت مارکیت

جدول 3.1:  سکتور تولید نا خالص ملی و فیصدی رشد، 2013-2011

شکل 3.2: سهم سکتورها در رشد تولید نا خالص ملی، 2006+

منبع:ادارۀ احصائیه مرکزی)2014(

منبع: معلومات اقتصادی افغانستان، اپریل 201۵
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فصل سوم: شهرها منحیث عامل محرک انکشاف اقتصادی: اقتصاد شهری

تجارت

ــن  ــا واردات ای ــت، ام ــه اس ــش یافت ــالها افزای ــی س ــتان ط ــادرات افغانس ــه ص گرچ ا
کشــور هنــوز نســبتا بلنــد بــوده و ایــن مســأله زمینــه را بــرای کاهــش گســترده 
ــامل  ــی را ش ــص مل ــا خال ــد ن ــا 6% تولی ــادرات تنه ــازد. ص ــی س ــاعد م ــارت مس تج
ــا  ن تولیــد  مجمــوع   %47 بــه  ــر  براب کشــور  ایــن  واردات  حالیکــه  در  شــود.  مــی 
خالــص ملــی در ســال 2014 شــده اســت . ایــن رقــم کمتــر از نصــف رقــم کشــور 
ــال  ــه مث ــه گون ــد ب ــی گردن ــه م ــتان مقایس ــا افغانس ــه ب ــود ک ــایه میش ــای همس ه

6.)%13( پاکســتان  و   )%19( تاجکســتان  )2۵%(؛  هندوســتان 

ــال 2013  ــورو در س ــون ی ــه 471 میلی ــال 2003  ب ــورو در س ــون ی ــادرات از 141 میلی ص
افزایــش یافتــه اســت. در حالیکــه طــی عیــن دورۀ زمانــی واردات از 1,423 میلیــون 
یــورو بــه 6,484 میلیــون یــورو افزایــش یافتــه اســت. اقتصــاد افغانســتان چنانکــه 
شــرکت هــای افغانســتان اساســا در ســطح محلــی و داخلــی فعالیــت مــی نماینــد 
ــه علــت ســاختار و قابلیــت  ــه واردات مــی باشــد و ب ــه صــورت گســترده وابســته ب ب
ــد  ــی تولی ــور داخل ــه ط ــی ب ــای واردات ــرکت ه ــدی ش ــاز تولی ــتر نی ــادی ، بیش اقتص

نشــده اســت.

ــد از: هندوســتان )146 میلیــون  همــکاران عمــدۀ صادراتــی افغانســتان عبــارت ان
یــورو، 2013( و پاکســتان)130 میلیــون یــورو، 2013( مــی باشــد درحالیکــه  واردات 
ایــاالت   ،)2013 یــورو،  میلیــون   1,788( پاکســتان  کشــور  از  ــا  عمدت کشــور  ایــن 
ــورو،  ــون ی ــا )612 میلی ــه اروپ ــورو، 2013( و اتحادی ــون ی ــکا )1,189 میلی ــدۀ امری متح
ــی  ــادر م ــده را ص ــس ش ــا پروس ــام ن ــواد خ ــا م ــتان عمدت ــد.7 افغانس 2013(  میباش
ــان  ــد، و ایــن وضعیــت نش ــی نمای ــده را وارد م ــی پروســس ش ــواد مصرف ــد و م نمای
دهنــده ایــن اســت کــه قابلیــت تولیــدات داخلــی بــرای پــوره کــردن تقاضــای 

ــد.  ــی میباش ــا کاف ــده ن ــس ش ــوالت پروس محص

اشتغال

و  معــارف  هــای  شــاخص  زمینــۀ  در  توجــه  قابــل  هــای  پیشــرفت  بــر  عــالوه 
ــتان  ــروی کار افغانس ــه نی ــل توج ــم قاب ــک رق ــته، ی ــال گذش ــی ده س ــالت ط تحصی
غیــر تخصصــی و غیــر مســلکی باقــی مانــده اســت؛ معلومــات ســروی ســرمایه 
گــذاری بانــک جهانــی )2014( نشــان مــی دهــد کــه بیشــتر از 40% نیــروی کار بــی 
مهــارت انــد.8 دسترســی بــه نیــروی کار کامــال ماهــر بــه نظــر مــی آیــد کــه یــک 
ــزار  ــل و م ــادی در کاب ــای اقتص ــرکت ه ــف ش ــدود نص ــرای ح ــده ب ــت عم محدودی
ــه  ــد ک ــزارش داده ان ــادی گ ــای اقتص ــرکت ه ــرات 90% ش ــه در ه ــد؛ در حالیک میباش

از ایــن مشــکل رنــج میبرنــد.9 

ــر شــده  یــک خطــر وجــود دارد کــه کمبــود نیــروی کار از طریــق فــرار مغزهــا شــدید ت
ــا ســواد و  کثــر جوانــان ب کــز شــهری یــک رونــد مهاجــرت گســترده ا اســت. در مرا
ماهــر، ممکــن اســت بــه زودی بــه یــک واقعیــت عمــده پذیرفتــه شــود، چــون 
ــازار کار  ــه ب ــاالنه ب ــورت س ــه ص ــه ب ــان ک ــری جوان ــزرگ 400,000 نف ــم ب ــک رق ــاالنه ی س
ــه  ــتان ب ــران و پاکس ــایه ای ــای همس ــور ه ــه کش ــا ب ــد ت ــل دارن ــد، تمای ــی پیوندن م
ــد و  ــرت نماین ــان، مهاج ــن ش ــای کاری در وط ــت ه ــت فرص ــدم موجودی ــل ع دلی
بــه واقعیــت خــراب شــدن وضــع امنیــت و اقتصــاد داخلــی کشورشــان در ســالهای 

ــوند. ــی ش ــرو م ــر  روب اخی

خصوصیــت بــازار کار افغانســتان را ســطح بلنــد بیــکاری و کــم کاری مشــخص مــی 
ــم کاری  ــکاری و ک ــرای بی ــب ب ــال 2013، 8% و 17% باالترتی ــمی س ــام رس ــد. ارق نمای
ــا ایــن وجــود بعضــی پیشــبینی هــا ایــن ارقــام را بســیار بیشــتر نشــان  میباشــد، ب
مــی دهنــد.10 8% ســطح بیــکاری رســمی افغانســتان در ســال 2013 بــه صــورت 
ــا کار کــردن کفــاف زندگــی  کافــی از ایــن واقعیــت کــه فقــرا بــه ســادگی نمــی تواننــد ب
ــود  ــه در نب ــهرهای ک ــا در ش ــد )مخصوص ــی ده ــان نم ــد نش ــن نماین ــود را تامی خ
میکانیــزم هــای دیگــر بــرای برطــرف ســازی ایــن دشــواری هــا یــک نیازمنــدی 
ــود  ــی وج ک ــاز خورا ــن نی ــور تامی ــه منظ ــی ب ــد کاف ــول نق ــاد پ ــرای ایج ــگی ب همیش
دارد(.11 در عمــل ایــن مســأله چنیــن معنــا مــی دهــد کــه تعــدادی از مردمــان 
شــهری )حــد اقــل مــردان( تنهــا چنــد ســاعت در یــک هفتــه  کار مــی نماینــد. 
و نقــش هــای زیــادی را بــدون داشــتن مهــارت کافــی و امنیــت شــغلی متقبــل 
ــق  ــد. در مناط ــار بیاین ــان کن ــای ش ــارت ه ــق مه ــدم تطاب ــه ع ــد ب ــوند و بای ــی ش م
روســتایی و پیشاشــهری، فصــل هــای ســال یــک عامــل عمــده در زمینــۀ بیــکاری 
ــزی و  ــع مرک ــق مرتف ــمال، مناط ــا در ش ــی، مخصوص ــۀ زراع ــم کاری در زمین ــا ک و ی

ــود.  ــی ش ــمرده م ــا، ش ــتان ه ــوا در زمس ــختی ه ــه س ــه ب ــا توج ــی  ب ــاحات غرب س

کار  نیــروی  ومتعــددی  مهــم  هــای  ویژگــی  کار  هــای  شــاخص  ایــن  گرچــه  ا
کثریــت مطلــق زنــان شــامل  افغانســتان را از قلــم مــی انــدازد کــه عبــارت انــد از: )1( ا

نیــروی کار نمــی شــود و از اینیــرو از ایــن شــاخص هــا مســتثنا شــده انــد. )2( 
بیشــتر از 90% شــغل هــای کــه وجــود دارد بایــد جــزو کار هــای آســیب پذیــر دســته 
ــامل  ــا ش ــغل ه ــن ش ــتند. ای ــت نیس ــد ثاب ــغل و عای ــا ش ــه آنه ــوند چونک ــدی ش بن
ــود و  ــی ش ــه نم ــول پرداخت ــان پ ــرای ش ــه ب ــی ک ــواده کارگران ــتقل، خان ــران مس کارگ
ــکاری  ــطح بی ــتر از کل س ــان بیش ــکاری جوان ــود؛ و )3(بی ــی ش ــزد، م ــران روز م کار گ
ــی  ــوان م ــردان ج ــرای م ــوان و 16% ب ــان ج ــرای زن ــه 23% ب ــه از آن جمل ــد؛ ک میباش

ــد.12 باش

ــاس  ــر اس ــد )و ب ــوب نمیباش ــت خ ــیِر حرک ــش و مس ــه گرای گرچ ــی، ا ــطح والیت در س
ــا درســت(، یــک گرایــش آشــکار وجــود دارد کــه میــزان مشــارکت در  معلومــات ن
ــم کاری  ــد کمتــر میباشــد. ک ــز فعالیــت شــهری بزرگتــر دارن ک ــه مرا ــات ک ــازار کار والی ب
در شــهر هــا بیشــتر میباشــد و مشــارکت نیــروی کار کمتــر از مناطــق روســتایی 
میباشــد. تفــاوت مــی توانــد بســتگی بــه ایــن واقعیــت داشــته باشــد کــه هــر کــس 
)بــه شــمول زنــان( مــی توانــد یــک نقــش کارا را در بخشــی از یــک ســال در مناطــق 
ــد. در  ــاص ده ــود اختص ــه خ ــد ب ــت دارن ــر زراع ــی ب ــات مبتن ــه تنظیم ــت ک دور دس
حالیکــه در شــهرها چنانکــه در بخــش 1 بیــان شــده اســت زنــان تحصیــل نیافتــه 

ــد.  ــده ان ــتثنی ش ــروی  کار مس ــترده از نی ــیار گس ــورت بس ــه ص ب

اقتصاد غیر رسمی

اقتصــاد رســمی در افغانســتان یــک امــر مجــزا و اســتثنایی اســت، حتــی بشــمول 
اقتصــادی در  هــای  فعالیــت  کــه 90 فیصــد  اســت  هــا.13 تخمیــن شــده  شــهر 
افغانســتان در ســکتور هــای غیــر رســمی صــورت میگیــرد.14 بخــش اعظــم نیــروی 
اســتخدام میشــوند مشــغول فعالیــت  اقتصــاد غیــر رســمی  کــه توســط  کاری 
هــای جزیــی تجــاری هســتند، در بخــش عمــران و ســاخت و ســاز) منحیــث کارگــر 
کثــرا بیــن 2۵0 الــی 3۵0 افغانــی  روزانــه (، خشــت پــزی وغیــره کــه مــزد روزانــه آنهــا ) ا
ــت  ــود(، پرداخ ــی ش ــر {م ــر ماه ــر غی ــرای کارگ ــی }ب ــر امریکای ــی 6.3 دال ــادل4.4 ال مع
کثــرا از کارگــران شــهری پــول بســیار کمــی را در زمســتان نســبت بــه  مــی گــردد. ا
تابســتان دریافــت میکننــد. بــه ایــن ترتیــب آنهــا همــواره متکــی بــه فواصــل ســال 

ــتند. ــی هس ــوار عایدات گ ــرات نا و تغیی

عمــران،  ســکتور  در  جزیــی  و  عــادی  کارهــای  حتــی  کــردن  پیدا عمــوم،  بطــور 
ســاخت وســاز،  تولیداتــی و صنعتــی بســیار دشــوار شــده اســت. ایــن نتیجــه 
ــار خــورد و کوچــک، ســرمایه  همــان عوامــل فــوق میباشــد: یعنــی فضــای کاروب
ــهر  ــدگان در ش ــدن بیجاش ــرازیر ش ــوذ و س ــره نف ــی و بالخ ــی موقت ــذاری خصوص گ

ــار میشــود. ــازار کاروب کــه باعــث ایجــاد رقابــت در ب

صنعــت مــواد مخــدر) تولیــد و پروســس تریــاک ( بخــش بــزرگ اقتصــاد غیر رســمی 
ــر میگیــرد، ایــن فعالیــت کــه در ســال 2011 ) 9 فیصــد ( تولیــد ناخالــص ملــی  را درب
ــد را  ــم ۵0 فیص ــه رق ــد ک ــال 2003 میباش ــر از س ــن ت ــیار پایی ــود بس ــده ب ــن ش تخمی

نشــان میــداد.1۵ 

زمیــن هــای زیــر کشــت کوکنــار درســال 2014 در افغانســتان 224000 هکتــار تخمیــن 
ــن  ــته آن و بلندتری ــال گذش ــه س ــر ب ــش نظ ــد افزای ــادل 7 فیص ــود، مع ــده ب زده ش
کثریــت زمیــن هــای کوکنــار ) 89 فیصــد ( در نــه والیــت  ریــکارد در گــراف مربوطــه.16 ا
ــا امــن  ــد کــه ایــن ســاحات شــامل ن مناطــق جنوبــی و غربــی افغانســتان قــرار دارن
ــت در  ــن والی ــده تری ــم عم ــوز ه ــد هن ــوند: هلمن ــتان میش ــق افغانس ــن مناط تری
کشــت کوکنــار در افغانســتان باقیمانــده اســت، ســپس کندهــار و فــراه و جــالل 
آبــاد یکــی پــس از دیگــری. بیــن ســالهای 2013 و 2014 کشــت کوکنــار در والیــات 
اصلــی تولیــد کننــده کوکنــاری افغانســتان افزایــش یافتــه اســت، در حالیکــه ایــن 

ــت.17 ــده اس ــد ( باقیمان ــت ) +3  فیص ــکل ثاب ــد بش ــود هلمن ــم در خ رق

اقتصــاد غیــر رســمی شــامل بخــش هــای دیگــر نیــز میشــود ماننــد فعالیــت هــای 
ــداری، تجــارت تهاتــری ) کاال بــه کاال (، بعضــی صنایــع و تولیــدات  زراعتــی و مال
کوچــک، قاچــاق، صــادرات تکــراری و دیگــر خدمــات خودگــردان ماننــد )سیســتم 

ــاس(.18  ــک مقی ــای کوچ ــرق بواســطه جنراتوره ــاندن ب ــات و رس ــه ج حوال

ــا طــرز فکــر  ــار غیــر رســمی همان یــک فکتــور عمــده تعییــن کننــده عمــده کاروب
مشــترک بیــن تجــاران و موسســین شــرکت هــا میباشــد، اینکــه راجســتر نمــودن 
ــا کارآمــد و فاســد اســت. یــک ســروی در  شــرکت هــای تجارتــی هزینــه بــردار، ن
ــی  ــد از کمپن ــه 94 فیص ــان داده ک ــار نش ــان و تخ ــدز، بدخش ــخ، کن ــای بل ــت ه والی
هــا و شــرکت هــای تجارتــی گفتــه انــد کــه اینــرا میداننــد کــه یــک کمپنــی بــه غــرض 
فعالیــت هــای خــود بایــد رســما راجســتر شــود، امــا هنــوز دیــده میشــود کــه فقــط 
10 فیصــد از آنهــا در اداره ( AISA ) راجســتر شــده انــد و 9 فیصــد هــم راجســتر 

وزارت اقتصــاد و تجــارت هســتند.19
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چوکات 3.1:
روی آوردن به شهر: داستانهایی از مهاجرین اقتصادی

ــرای  ــا امیـــدواری بـ ـ ــتایی و ی ــر شـــدن وضعیـــت امنیتـــی در مناطـــق روسـ ـ بدت
ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــا را وادار نم ـــت افغانه کثری ـــهر، ا ـــر در ش ـــغلی بهت ـــت ش ـــک فرص ی
ـــادی  ـــن اقتص ـــا مهاجری ـــدگان ی ـــن بیجاش ـــد. ای ـــکان نماین ـــل م ـــهرها نق ـــه ش ب
ـــی  ـــرو م ـــهر روب ـــتم ش ـــدن در سیس ـــا ش ـــیر جابج ـــادی در مس ـــای زی ـــش ه ـــا چال ب

ـــوند. ش

ـــاد زندگـــی  ـــو آب محمـــد حســـین 41 ســـاله حـــاال در ناحیـــه 10 کابـــل، ســـاحه ن
ــای متعـــددی  ــاده هـ ــر روز در جـ ــزد اســـت، هـ ــر روز مـ ــد. او یـــک کارگـ ــی نمایـ مـ
ـــه کار گرفتـــه شـــوند. 8 ســـال مـــی  ـــر روز مـــزد ب ـــا منحیـــث کارگ انتظـــار میکشـــند ت

شـــود کـــه او بـــه کابـــل آمـــده اســـت.

ـــا 9000 افغانـــی  ـــِر روز مـــزد هســـتم و مـــی توانـــم در یـــک مـــاه از ۵000 ت گ "مـــن یـــک کا
ـــات  ـــی اوق ـــا بعض ـــود، ام ـــی ش ـــر م ـــادل 80-160 دال ـــب مع ـــه باالترتی ـــرم ک ـــزد بگی م
ـــواده هشـــت نفـــری  عایـــد مـــن کمتـــر از ایـــن انـــدازه مـــی شـــود. مـــن یـــک خان
ـــواده غـــذا  را حمایـــت مـــی نمایـــم و بعضـــی اوقـــات بـــرای همـــه اعضـــای خان
ــه  ــی بـ ــول کافـ ــه ام پـ ــه خانـ ــی و کرایـ ــارف زندگـ ــرای مصـ ــم، بـ ــی توانـ ــه نمـ تهیـ
ـــر خـــالف مشـــکالت اقتصـــادی مشـــکل امنیتـــی  دســـت آورده نمـــی توانـــم." ب
ـــان،  ـــور طالب ـــر حض ـــه خاط ـــت: " ب ـــر اس ـــیار بهت ـــین بس ـــد حس ـــرای محم ـــاال ب ح
دزدان  و افـــراد جنایـــت کار، روســـتای کـــه مـــن  زندگـــی مـــی نمـــودم محـــِل 
ـــودم  ـــدوار ب ـــدم، امی ـــل آم ـــه کاب ـــمنگان ب ـــن از س ـــی م ـــود. وقت ـــاِک ب ـــیار خطرن بس
ـــک  ـــتن ی ـــدون داش ـــا ب ـــم زد.ام ـــم خواه ـــم رق ـــرای فرزندان ـــری را ب ـــده بهت ـــه آین ک
ـــی  ـــای الزم ـــت ه ـــم فرص ـــه بتوان ـــه چگون ـــتم ک ـــن نیس ـــرافتمندانه، مطمئ کار ش

ـــم."  ـــم نمای ـــان فراه ـــرای آن را ب

ـــه  ـــر روز مـــزد اســـت، هیـــچ چیـــزی ب ماننـــد محمدحســـین، احمـــد نیـــز یـــک کارگ
جـــز یـــک کراچـــی پـــر از فلـــزات نـــدارد. احمـــد در والیـــت ســـمنگان بـــه دنیـــا آمـــده 
ـــزرگ شـــده اســـت. احمـــد بیشـــتر عمـــر خـــودش را در محـــالت  اســـت و در آنجـــا ب
فقیرنشـــین شـــهر هـــا در ســـایه هـــا بـــدون کـــدام تســـهیات ماننـــد آب و نظافـــت 
ـــا مشـــکالت  زندگـــی نمـــوده اســـت. او یـــک افغـــان بیجـــا شـــده اســـت کـــه ب
ـــت  ـــوده اس ـــادی او را وادار نم ـــکالت اقتص ـــن مش ـــت، و ای ـــه اس ـــادی مواج اقتص

ـــد. ـــتقبال نمای ـــهری اس ـــی ش ـــک در زندگ ـــت کوچ ـــر فرص ـــه ازه ک

او مـــی گوید:"روســـتای کوچکـــی کـــه مـــن زندگـــی مـــی نمـــودم مربـــوط والیـــت 
ســـمنگان مـــی شـــود؛ در آنجـــا شـــغل هـــای اندکـــی بـــرای مـــردم ماننـــد مـــن 
ــتا  ــواده ام را در آن روسـ ـ ــن خان ــدم، مـ ــل آمـ ــه کابـ ــن بـ ــه مـ ــود دارد. وقتیکـ وجـ
ـــر بـــه کابـــل بیـــاورم امامـــن  در  تـــرک کـــردم. تصمیـــم داشـــتم کـــه آنهـــا را بعدت

ـــی کـــه کفـــاف زندگـــی آنهـــا را نمایـــد بـــه دســـت نمـــی آورم. اینجـــا پول

ـــواده اش را در  ـــا خان ـــرای او اســـت ت "کراچـــی احمـــد تنهـــا فرصـــت موجـــود ب
آن روســـتای کوچـــک ســـمنگان حمایـــت نمایـــد. امـــا ایـــن انـــدازه پـــول بـــرای 
ـــود  ـــی ش ـــال م ـــک س ـــت. "ی ـــی نیس ـــل کاف ـــواده اش در کاب ـــت خان آوردن و حمای
ـــن  ـــا ای ـــدارم تنه ـــم ن ـــام ده ـــه انج ـــون کاری ک ـــا کن ـــی ت ـــدم و ل ـــل آم ـــه کاب ـــن ب ـــه م ک
ـــد  ـــی آی ـــت نم ـــه دس ـــادی ب ـــول زی ـــن راه پ ـــم و از ای ـــی فروش ـــه را م ـــای کهن ـــن ه آه

ـــت." ـــر اس ـــردن بهت ـــوز از کار نک ـــا هن ام

محمد حسین، مردی که در وسط ایستاده است با دیگر کارگران در جاده های کابل منتظر احمد، در کابل پهلوی کراچی فلزی خودش ایستاده است
یک فرصت کاری است
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چوکات 3.2:
اصالحات مدنظر گرفته شده به منظور تشویق انکشاف سکتور خصوصی 

ــهولت در  ــاد س ــوی ایج ــی بس ــورت تدریج ــه ص ــتان ب ــارت افغانس ــط تج محی
زمینــۀ فعالیــت اقتصــادی از طریــق ســرمایه گــذاران خصوصــی پیــش مــی 
ــا یــک فضــای اقتصــاد کالن نســبتا  رود. اصالحــات در پالیســی صــدور مجــوز ب
ــه صــورت آســانتر   ــرای آغــاز یــک تجــارت ب ثابــت طــی دهــه گذشــته، زمینــه را ب

ــت.  ــاخته اس ــاعد س ــتان مس در افغانس

ســکتور  انکشــاف  رونــد  تشــویق  منظــور  بــه  پالیســی  عمــده  ابتــکارات 
ــذاری  ــرمایه گ ــت از س ــاد ادارۀ حمای ــمول ایج ــه ش ــتان ب ــی در افغانس خصوص
ــه  ــتقل ک ــده مس ــم کنن ــاد تنظی ــک نه ــوان ی ــه عن ــال 2003  ب ــتان در س افغانس
ــه  ــر گرفت ــورد نظ ــواز  م ــدور ج ــای ص ــدی ه ــت نیازمن ــاد و تقوی ــور ایج ــه منظ ب
نمــود؛  تنظیــم  را  پارکهــای صنعتــی  آغــاز ســال 2004، دولــت  از  بــود.  شــده 
ــی  ــی در نزدیک ــی گاه ــای صنعت ــرای پارکه ــای ب ــده جغرافی ــن ش ــق تعیی مناط
ســاحات شــهری موقعیــت داشــت کــه تاسیســات جــدی ســاحوی ماننــد 
بــرق، گــدام، جــاده هــای پختــه و غیــره در آنهــا وجــود نداشــت. ســال 2006 
ــود کــه بــه منظــور تشــویق انکشــاف ســکتور  شــاهد لیــالم 6۵ شــرکت دولتــی ب

خصوصــی انجــام شــد.

محــدود  را  تجــارت  فضــای  کــه  محیطــی  و  ســاختاری  مشــکالت  هرچنــد 
ــده اســت. مشــکالت ســاختاری شــامل کمبــود اعتبــار،  بســازد هنــوز باقــی مان
تاسیســات بــرق و قوانیــن تنظیمــی ســکتور خصوصــی مــی باشــد کــه تــا کنون 
ــا  ــگ، ن ــامل جن ــی ش ــکالت محیط ــود دارد. مش ــود وج ــا کمب ــه ه ــن زمین در ای
ــف  ــار را تضعی ــاد تج ــه اعتم ــی ک ــبینی سیاس ــل پیش ــر قاب ــای غی ــی و فض امن

ــردد.20  ــی گ ــد، م ــی نمای م

ایــن محدودیــت هــا در جایــگاه ضعیــف افغانســتان در درجــه هــای "تســهیل 
تجــارت" بانــک جهانــی نشــان داده شــده اســت . در ســال 2014 افغانســتان 
ــور  ــتان از کش ــود،21 و افغانس ــه ب ــرار گرفت ــور( ق ــع 189 کش ــه 183 )در جم در درج
)130(؛  ایــران،  )128(؛  پاکســتان  )90(؛  چیــن  ماننــد  خــود  همســایۀ  هــای 
ازبکســتان )141(؛ ترکمنســتان )166(؛ در مقــام پاییــن تــر قــرار داشــت و )در 

مــورد تاجکســتان معلوماتــی وجــود نــدارد(. 

مارکیت اصلی چاریکار، والیت پروان
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3.۲
اقتصاد شهری

مروری بر فعالیت های غالب شغلی 

درسـاحات  توجهـی  قابـل  کشـاورزی  هـای  فعالیـت  افغانسـتان  در  حالیکـه  در 
شـهری افغانسـتان صـورت مـی گیـرد )همانگونـه کـه در بخـش ۵ تشـریح شـده 
اسـت(، خدمـات تولیـدی و فـروش یعنـی تجارت از سـکتور های عمـده اقتصادی 
و زمینه های شـغل آفرین در شـهر های افغانسـتان شـمرده می شـود. در کابل و 
چهار مرکز مهم فعالیت های تجارتی، عمرانی دارای یک سـهمیه بلند اشـتغال 
مخصوصـا در مناطـق فقیـر شـهری شـمرده مـی شـود.22 ایـن امـر مخصوصـا در 

والیـت هـای ماننـد هـرات و مزارشـریف صـدق مـی نماید.)شـکل3.۵(.

کتـران، کارکنـان صحـی و کارمنـدان  بـه صـورت اوسـط در شـهرهای افغانسـتان، دا
غیـر دولتـی بلندتریـن سـطح عوایـد را دارند. بعد از این گروه مسـتری هـا،  کارگران 
اعمـار سـرک و دیگـر مـردم در سـایر بخـش هـای تولیـد کار مصروفیـت دارنـد. در 
زراعتـی،  کار  مـزد  بـه  کسـانیکه  دارنـد  را  عایـد  سـطح  کمتریـن  کسـانیکه  میـان 
چوپانی، زکات، تولید و فروش احشـام  و تولیدات مزارع وابسـتگی دارند، موجود 

اند.23

خصوصیت اقتصاد شهری شهرهای مشخص افغانستان 

کثـر نمایندگـی هـای بیـن المللـی مـی باشـد  کابـل بـه عنـوان پایتخـت میزبـان ا
کـه در حـال حاضـر در افغانسـتان حضـور دارنـد و بـه ایـن ترتیـب شـاهد سـطوح 
بلندتِر انکشـاف صنعتی نسـبت به سـایر شـهرهای کشـور اسـت. برخالف اینکه 
80 % نفـوس والیـت کابـل شـهری شـده اسـت، شـاید شـهروندان کابـل بـه صـورت 
مسـتقیم و یـا غیـر مسـتقیم بـرای گذرانیـدن زندگـی شـان بـه زراعـت وابسـتگی 
داشـته بانـد. چـون فروشـندگاِن تولیـدات زراعـی همچنـان در میـان کسـانیکه در 

زراعـت اسـتخدام شـده انـد شـمرده مـی شـوند. ایـن سـکتور همچنـان بـه عنـوان 
مهمتریـن بخـش در مناسـبات شـهری و سـکتور خدمـات شـمرده مـی شـود. 

بـه دلیـل حضـور تعـداد بیشـتر دفاتـر اداری و تجـاری، پایتخـت از فرصـت هـای 
کارگـران  نسـبت  اسـت.  برخـوردار  دیگـر  شـهرهای  کثـر  ا بـه  نسـبت  بهتـر  شـغلی 
دارای معاش متوسـط نیروی کار شـهری در کابل بسـیار زیاد میباشـد در حالیکه 
سـطح بیـکاری رسـمی در سـال 2008 10% بـود.24  کابـل در حـال حاضـر دو پـارک 

صنعتـی دارد و پـالن توسـعۀ یکـی از ایـن پارکهـا در آینـده نزدیـک وجـود دارد.2۵

هرات به مرزهای مشـترک افغانسـتان با ایران و ترکمنسـتان بسـیار نزدیک بوده 
و روابـط تجارتـی تاریخـی بـا ایـن کشـورها  را دارد. یـک فیصـدی مهـم توریـد مـواد 
بـرای اسـتفاده در تولیـد از راه هـرات وارد افغانسـتان مـی شـود. ایـران و ترکیـه از 
کشـور هـای عمـده تولیـد محصـوالت تولیـدی می باشـند. میـزان مشـتری هرات 
کثریـت نیروهـای بیـن المللـی  کاهـش  طـی پنـج سـال گذشـته بـه دلیـل خـروج ا
یافتـه اسـت. برآوردهـا نشـان مـی دهـد کـه مشـتریان سـازمان هـای غیـر دولتـی 
بین المللی در یک نقطه 20%  از فروشـات  حسـاب شـده اسـت اما این رقم حاال 
تنهـا 2% میباشـد. شـرکت هـای کوچـک و متوسـط بـه خوبـی انکشـاف نمـوده 
کثریـت نیـروی کار  اسـت مخصوصـا در زمینـۀ صنایـع دسـتی، قالیـن و ابریشـم. ا
شـرکت هـای کوچـک و متوسـط یـا به صـورت روزمزد و یا به صورت کارمند شـرکت 

هـا فعـال می باشـند.

مـزاِر شـریف بـه عنـوان یک مرکز صـادرات و واردات و همچنان بـه عنوان یک مرکز 
تجـارت منطقـوی بـرای شـمال افغانسـتان شـمرده مـی شـود. مزارشـریف فرصت 
هـای خـوب بـرای تجـارت از طریـق مرزهـای زمینـی بـا کشـور هـای آسـیای میانـه 

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

هرات

جالل آباد

کابل

کندهار

مزارشريف

کمتر می باشند، 2013 که دارای عاید  شکل 3.5: منابع عاید اصلی برای خانواده های شهری 

منبع: سامویل هال )2014(

دیگرمدیریت عمومیراننده موترخرده فروشی ساختمان در حال ساخت
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بـا یـک تعـداد زیـادی شـرکت هـای کوچـک  دارد. مزارشـریف یـک مرکـز صنعتـی 
مزارشـریف  میباشـد.  کالن  تولیـدی  هـای  فعالیـت  مرکـز  چندیـن  و  متوسـط  و 
توریـد  بـا  همجـوار  هـای  والیـت  بـرای  اقتصـادی  هـای  فعالیـت  مرکـز  عنـوان  بـه 
تجهیـزات عمـده، اتومبیـل، لبـاس و موادغذایی شـمرده می شـود. شـرکت های 
کوچـک و متوسـط در مزارشـریف بـه خوبـی انکشـاف یافتـه اسـت، پوسـت قـره 
قـل، صنایـع دسـتی، قالیـن تولیـد مـی نمایـد. اسـتخراج معـدن، منسـوجات و 

محصـوالت زراعتـی بـه صـورت گسـترده رشـد نمـوده اسـت.

منطقـوی  تجـاری  هـای  فعالیـت  مرکـز  یـک  شـریف  مـزاِر  ماننـد  نیـز  کندهـار 
میباشـد. کندهـار بـرای سـکتور هـای تولیـد و زراعـت، خدمـات ارایـه مـی نمایـد. 
تولیـد شـامل تولیـدات نجـاری و فلـز کاری جـزو فعالیـت حـدود 10% تمـام کمپنی 
هـا مـی شـود در حالیکـه از جملـه پنـج کمپنـی یکـی آنهـا در قالیـن بافـی، صنابـع 
دسـتی و تولید البسـه مصروف می باشـند. نیروی کار کندهار به صورت گسـترده 
از کارگـران موقـت مسـتقل میباشـد. چنانکـه در بخـش 1 بیـان شـده  متشـکل 
اسـت، کندهـار بـه صـورت متـداوم از نـا امنـی متاثر شـده اسـت که رونـد کار آفرینی  

و سـرمایه گـذاری را تضعیـف مـی نمایـد. 

در کنار کشـت زیتون و کمپنی های اسـتخراجی که یک تعداد قابل توجه نیروی 
را اسـتخدام مـی نمایـد، مرکـز ننگرهـار یـک کمپنـی منسـوجات  آبـاد  کار جـالل 
کثرا بر اسـاس واحد های  مهـم )بافـت پنبـه و تولیـد تکـه، کاله، دسـتمال و غیره( ا
تولیـدی کوچـک و کاِر شـدید کارگـران میباشـد. حـدود نصـف نفـوس کارگـر)%48( 

کارگـران موقـت مسـتقل مـی باشـند. 26

فعالیـت اقتصـادی اصلـی در والیـت کنـدز زراعـت میباشـد کـه شـامل محصـوالت 
اساسـی: پنبه، لبلبو، نیشـکر، خربوزه و تربوز می شـوند. درسـالهای پسـین کندز 
نباتـی،  روغـن  بافـی،  ابریشـم  صنعـت  تولیـد  یـا  و  سـبک  تولیـدات  ایجـاد  بـرای 

صابـون و قالیـن اقـدام نمـوده اسـت.

در مرکـز شـهر کنـدز، یـک تمرکـز بـاالی نهـاد هـای تجارتـی و ارایـه کننـده خدمـات 
قـراردارد؛  المللـی  بیـن  تجـارت  شـود  حـذف  بایـد  درمسـیر  کنـدز  دارد.  وجـود 
پاکسـتان، ایـران و تاجیکسـتان شـرکای اصلـی تجارت اند، کنـدز نزدیکترین مرکز 
والیتـی بـه مـرز شـیرخان بـوده کـه بـه تاجکسـتان عبـور می نمایـد و یـک دروازه به 
سـوی بازارهـای آسـیای میانـه شـمرده مـی شـود. تولیـد همچنـان در ایـن والیـت 
کثـر نیـروی کار والیـت کنـدز از کارگـران روزمـزد و  بـه خوبـی نمایندگـی مـی شـود. ا

کارگـران مسـتقل تشـکیل شـده انـد. 

اقتصـاد شـهر گردیـز هنـوز بـه صـورت گسـترده وابسـته بـه زراعـت میباشـد. شـهر 
و سـاحات اطـراف شـهر بـه عنـوان یـک پناهـگان طالبـان شـمرده مـی شـود، یـک 
ملـی  اردوی  بـرای  پایـگاه  یـک  همچنـان  و  امریـکا  نظامیـان  پیشـقراول  پایـگاه 

افغانستان نیز در همین شهر وجود دارد. در کنار خدمات برای این عملیاتهای 
نظامـی جنـگل داری و زراعـت منابـع عمده عایداتی این شـهر شـمرده می شـود. 
گردیـز در قلـب یـک سـاحه زراعتـی قـراردارد و قبـال  مرکـز تجارتـی نیز بوده اسـت که 
حبوبـات و، مسـکه و همچنیـن رمـه هـای گوسـفند بـه بازارهـای کابـل تهیـه مـی 
نمـوده اسـت. بـرای نـا امنـی هـای جـاری و زیربناهـای ضعیـف هرچنـد فعالیـت 

هـای تجارتـی را در ایـن شـهر تضعیـف نمـوده اسـت. 

سـکتور هـای عمـده اقتصـادی در پلخمـری شـامل تجـارت هـای عمـده و خـرده 
گرچـه  فروشـی و تولید)آهـن آالت و نجـاری( مـی شـود. بـه صـورت غیـر مسـتقیم ا
زراعـت بـه عنـوان منبـع مهـم فعالیـت اقتصـاد محلـی باقـی مانـده اسـت چـون 
سـکتور هـای تجـارت خـرده فروشـی  وعمـده فروشـی محصـوالت زراعتـی را تأمین 
مـی نماینـد و محصـوالت تهیـه شـده در محـل را بـه فـروش مـی رسـانند. سـکتور 
زراعـت وابسـته  بـه سـکتور  تولیـد وعمـران همچنـان عمدتـا  ترانسـپورت،  هـای 
انـد. سـکتور پـس از مراحـل بعـد از برداشـت کـه قـدرت تولیـد بهـای افـزوده شـده 
محصـوالت زراعتـی و مالـداری را دارد کمتـر انکشـاف یافته بوده امـا ظرفیت قابل 

توجهـی دارد. 

 استفاده از زمین و اقتصاد

تحلیـل اسـتفاده از زمیـن  وضعیـت شـهرهای افغانسـتان )SoAC ( زمیـن هـای 
مـورد اسـتفاده بـه منظـور تجـارت و در 34 والیـت یـک نشـانه مقیـاس فعالیـت 
مـورد  بایـد  مسـأله  ایـن  گرچـه  ا دهـد.  مـی  نشـان  والیتـی  کـز  مرا در  را  اقتصـادی 
بـه  مربـوط  هـای  زمیـن  از  اسـتفاده  سـاحوی  هـای  بررسـی  کـه  شـود  نظرگرفتـه 
عـالوه،  اسـت؛به  مانـده  متـروک  کـه  یابـد  مـی  در  را  مناطقـی  صنعتـی  تولیـدات 
بـر  مبنـی  خـرد  پایـی  رد  یـک  متـداوم  صـورت  بـه  مقیـاس،   خـرد  هـای  تجـارت 
اشـغال اراضـی  را جهـت شناسـایی توسـط تصاویـر ماهـواره ای بـر جـای گذاشـته 
اسـت.  و از ایـن سـبب ممکـن اسـت بـه درسـتی در اشـکال نشـان داده نشـود. 
گرچـه عـالوه بـر محدودیـت هـا، تحلیـل هـا پویـای هـای اقتصـادی الیـه هـای  ا

را روشـن مـی سـازد.  مختلـف شـهری 

یافتـه هـای کلـی نشـان مـی دهـد کـه زمیـن هـای تجارتـی یـک بخـش کوچـک 
بـا  اوسـط  آبـاد(،  مجمـوع سـاحات اعمـار شـده بیـن 7% )خوسـت( و 1% )فیـض 
3%)شـکل3.6( را در بـر مـی گیـرد. زمیـن هـای مربـوط بـه تولیـدات صنعتـی یـک 
نسـبت مشـابه سـاحات اعمـار شـده را دربرگرفتـه اسـت کـه اوسـط آن بـه 1% مـی 
رسد و از ۵% در کابل تا 0.1% در والیت سِرپل را در بر می گیرد )شکل3.6(. چنانکه 
توقـع مـی رود، یـک رونـد آشـکار وجـود دارد کـه شـهرهای بـزرگ یـک نسـبت بزرگتر 
اسـتفاده از زمیـن هـای تجارتـی و تولیـدات صنعتـی دارنـد. شـهر کابـل3% زمیـن 
تجارتـی و ۵% زمیـن تولیـد صنعتـی دارد؛ هـرات 2% زمیـن تجارتـی و 0.۵% زمیـن 

کار در شهرهای مشخص افغانستان جدول 3.2:  تجزیه نیروی 

منبع: سامویل هال )201۵(

که برای خود کارگران دارای معاشروزمزد کارگرانی 
کنند کارگران کارفرماکارمی  خانواده های 

بدون معاش

41%1%82%74%01%کابل

2%0%34%8%74%هرات

2%6%8۵%02%41%مزارشریف

2%2%48%6%6%کندهار

2%2%74%31%83%جالل آباد

1%1%7۵%31%82%کندز

2%8%8۵%61%61%گردیز
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منبع: تیم سیستم معلومات جغرافیایی، برنامه وضعیت شهر های افغانستان

شکل 3.6: استفاده از زمین های تجارتی و فعالیت صنعتی مجموع ساحات اعمار شده

ی
د

ص
فی

صنعتی به عنوان% از مجموع ساخته شده استتجاری به عنوان% از مجموع ساخته شده است

مربـوط بـه تولیـد صنعتـی دارد؛ مزارشـریف 3% زمیـن تجارتـی و 1% زمیـن مربـوط 
بـه فعالیـت مربـوط تولیـد صنعتـی دارد؛ و کندهـار 6% زمیـن تجارتـی و 2% زمیـن 
مورد اسـتفاده تولید صنعتی  از  مجموعی سـاحات اعمار شـده دارد.  درحالیکه 
کـز والیـت زمیـن تجارتـی و سـاحات صنعتـی ر احتـوا نمـوده اسـت   یـک تعـداد مرا

بطـور مثـال خوسـت )10%( و قـالت )%7(

شـبکه جـاده هـا و ترانسپورتیشـن بـرای حصـول اطمینـان از اینکـه انتقـال کافـی 
کاالهـا و تحـرکات مـردم، هـم در میـان شـهرها  و هـم بـرای حصـول اطمینـان از 
اتصـال بـا شـبکه هـای بزرگتـر کـه در منطقـه  صـورت مـی گیـرد الزم شـمرده مـی 
شـود. معلومـات اسـتفاده از زمیـن SoAC بـرای جاده ها همچنـان به عنوان یک 
شـاخص نیابتی برای کفایت نسـبی اقتصاد در 34 شـهر مورد آزمایش قرار گیرد27 
. در تیـوری، یـک فیصـدی بلندتـر جـاده نشـان دهنـده تحرک و ترانسـپورت بهتر 

شـهری میباشـد کـه پیـش شـرط و افزایـش موثـر بهـره وری هـای شـهری و پیـش 
شـرط زندگـی می شـود. 

جـاده  بـرای  کـه  اعمارشـده  سـاحات  فیصـدی  کـه  دهـد  مـی  نشـان  هـا  تحلیـل 
هـا تخصیـص داده شـده اسـت 23% در شـهر پـارون و فقـط 7% در ترینکـوت  بـه 
صـورت اوسـط 12% در تمامـی شـهرها. ایـن ارقـام به درسـتی از نورمهای جهانی  و 
فعالیـت هـای بهتـر  30% پاییـن میباشـد . بـه سـخن دیگر کابل بزرگترین سـاحه  
جـاده هـا را دارد کـه رقـم آن بـه )29۵7 هکتـار(28 مـی رسـد بعـد از آن کندهـار بـا 
)130۵ هکتـار( و مزارشـریف )12۵7 هکتـار( بالترتیـب در رده هـای بعـدی قـراردارد. 
پـارون و بـازارک کوچکتریـن سـاحات تخصیـص داده شـده بـرای جـاده هـا را دارد 

کـه بالترتیـب ارقـام آن 6 و 21 هکتـار مـی رسـد. 
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شکل 3.7: جاده ها به عنوان یک نسبت مجموعی ساحات اعمار شده

شکل 3.8: : نمونه شبکه جاده ها

منبع: تیم سیستم معلومات جغرافیایی، برنامه وضعیت شهر های افغانستان

شبرغان، تجارت و مرکز ترانزیت

ترینکوت، مرکز والیت

کندهار، مرکز منطقه ای
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شهرها به عنوان مجراهای سلسله ارزش و اقتصاد زراعتی

سلسـله اعتبـارات بـه پروسـس و یـا فعالیـت هـای کـه ارزش افـزوده بـه یـک مـاده 
تولیـد،  تـا  محصـوالت  تـدارک  از  سلسـله  ایـن  گـردد؛  مـی  اطـالق  شـود  افـزوده 
کثـر سلسـله  ا را شـامل مـی شـود.  نهایـی اش  تـا مصـرف  و تجـارت  ترانسـپورت 
زراعتـی  سـکتور  در  میباشـد-  زراعتـی  ماهیتـی  لحـاظ  بـه  افغانسـتان  اعتبـارات 
مـی  عمـل  رقابتـی  صـورت  بـه  یکدیگـر  بـا  افغانسـتان  محصـوالت  کـه  میباشـد 

نماینـد. 

شـهرک هـا و شـهرها یـک نقـش عمـده را ایفـا مـی نماینـد چـون در ایـن مناطـق 
کثـر محصوالت به  اسـت کـه تجـارت، ارزش افـزوده، توزیـع و نسـبت مهـم مصـرف ا
طـور نمونـه اتفـاق می افتد. متاسـفانه، موانع زیاد سـاختاری ودیگر موانع وجود 
کثر نشـانه های سلسـله ارزش  دارد که شـرکت های افغانسـتان را از بهره گیری از ا
جلوگیری می نماید. زیربناهای الزم برای ترانسـپورت، ذخیره سـازی و پروسـس 
بـه صـورت عمومـی موجـود نمـی باشـند. بـه صـورت خـاص، پوشـش بـرق غیـر 
قابـل اعتمـاد، تاجـران را از توانایـی ذخیـره کـردن و ترانسـپورت کاالهـای تـازه، بـاز 

مـی دارد. )بـه جـدول متنـی3.3(.

ایـن بخـش سـه سلسـله ارزش و تجـارت را کـه پیچیدگـی طـی مراحـل اقتصـاد 
بـه  بـه لحـاظ جغرافیایـی )حبوبـات، پیـاز( و هـم  را هـم  افغانسـتان  کوچـک در 

لحـاظ توزیـع منفعـت )شـیرین بویـه( مـورد ارزیابـی قـرار مـی دهـد.

حبوبات افغانستان

بـادام، پسـته، چهارمغـز و جلغـوزه افغانسـتان هـم در کشـور هـای پاکسـتان و هم 
در کشـور هندوسـتان از اهمیـت زیـادی برخـوردار میباشـد و اهمیـت ایـن اقـالم 
بـه صـورت فزاینـده یـی در خاورمیانـه نیـز رشـد مـی نمایـد. حبوبـات افغانسـتان 
امروزه یک محصول پرمنفعت میباشـد، و می تواند به صورت اوسـط سـاالنه 90 
ـر بـه اقتصـاد افغانسـتان کمک نمایـد . تقاضای بلند بـرای حبوبات  میلیـون دال
افغانسـتان ایـن محصـوالت را بـه دومیـن قلـم صادراتـی بـزرگ محصـول زراعتـی 
پـس از کشـمش تبدیـل نمـوده اسـت. معلومـات دریافت شـده از میـان دهاقین، 
تاجـران و صـادر کننـدگان نشـان مـی دهـد کـه بیشـتر از 70% حبوبـات افغانسـتان 
برایصـادرات بـه بـازار هـای جهانـی مناسـب انـد، کـه  مصـرف باالی داخلـی به این 
معنـا اسـت کـه مقـدار کمتر از آنچه گفته شـد از  این محصـوالت صادر می گردد.29 

 ،)%48( افغانسـتان  مرکـزی  مناطـق  در  عمـده  صـورت  بـه  افغانسـتان  بـادام  
سـاحات شـمالی )29%(، و سـاحات غربی و جنوبی )هرکدام 10%( تولید می شـود 
. پنـج بـازار سـاحوی بـادام در افغانسـتان وجـود داردکـه عبـارت انـد از شـهرهای 

کندهـار، غزنـی، کابـل، مـزار شـریف و هـرات.

جالل آباد مرکز فعالیت تجاری برای صدور پیاز

صادراتـی  کاالی  جمـع  در  و  بـوده  شـونده  تجـارت  نقـدا  محصـول  یـک  پیـاز 
میباشـد . تولیـد پیـاز در افغانسـتان بـه سـرعت در حـال گسـترش اسـت امـا بـازار 
ایـن محصـول اساسـا پـر از ریسـک میباشـد، چـون پیـاز بسـیار فاسـد شـدنی و 
زیرسـاخت هـای ذخیـره سـازی ایـن محصـول در افغانسـتان ابتدایـی میباشـد. 
قیمـت هـای ایـن محصـول به صـورت قابل توجهی در نوسـان میباشـد، باوجود 
تبانـی  دارد، موجودیـت  بلنـدی  تقاضـای  ایـن محصـول در هندوسـتان  اینکـه 
بـاالی  متغیـر  عوامـل  ایـن  بازدهـی  و  احتـکار،  و  هـا  قیمـت  برسـر  تاجـران  بیـن 

سـطوح عرضـه تاثیـر مـی نمایـد.30

حدود 4% زمین های آبی در والیت ننگرهار پیاز کشـت می شـود. توسـعه کشـت 
پیـاز در والیـت ننگرهـار ارتبـاط نزدیـک بـا پویایـی هـای اقتصـاد تریـاک داشـته و 
از سـال 2004 بـه ایـن سـو یعنـی از زمانیکـه محدودیـت هـا برکشـت مـواد مخـدر 

تطبیـق شـده، کشـت پیـاز افزایـش یافتـه اسـت. 

شـهر جـالل آبـاد یکـی از نقـاط عمـده بـرای ترانزیـت پیـاز شـمرده مـی شـود. ایـن 
شـهر در نزدیکـی مـرز بـا پاکسـتان واقـع شـده اسـت و پیونـد قـوی بـا پاکسـتان 
و اقتصـاد نسـبتا قـوی تـر پاکسـتان دارد)واحـد پـول روپیـه پاکسـتان بیشـترین 
واحـد رایـج پـول در جـالل آبـاد میباشـد(. جـالل آبـاد، مسـیر اصلـی تجـارت میـان 

پاکسـتان و کابـل میباشـد. 

کثریـت محصـول پیـاز از بنـدر تورخـم، پاکسـتان تاکنـون یکـی از شـرکای  بـا عبـور ا
عمـده تجـاری بـرای پیـاز ننگرهـار بوده اسـت، هرچنـد همه فروش ایـن محصول 

از طریـق عمـده فروشـی هـای موجـود درجـالل آبـاد صـورت نمـی گیـرد و بعضـی از 
تاجـران کوچـک و دهاقیـن بـه صـورت مسـتقیم بـا مارکیـت هـای عمـده فروشـی 

پشـاور و کابـل، معامـالت تجارتـی انجـام مـی دهنـد.

شیرین بویه

سلسـله اعتبـارات شـیرین بویـه یـک نمونـه ای متـداول از  ایجاد ارزش در توسـط 
یک محصول زراعتی در افغانسـتان میباشـد.31 از سـال 2007 به بعد، هیچ کشـت 
شـیرین بویـه در افغانسـتان نبـود، تنهـا بوتـه هـای وحشـی ایـن محصـول جمـع 
آوری مـی گردیـد . جمـع آوری کننـدگان محلـی ریشـه هـای ایـن محصـول را جمع 
یـا منطقـوی مزارشـریف، عرضـه مـی  بازارهـای سـاحوی و  بـه  آنـرا  آوری نمـوده و 
نمودنـد. و بـا ایـن صـورت بیشـتر از 3,۵00 تـن ریشـه هـای شـیرین بویـه هـر سـال 
در بـازار شـهر تجـارت مـی شـد. تخمیـن زده مـی شـود کـه حـدود 40% صـادرات در 
وزارت تجارت ثبت شـده باشـد و بقیه به صورت غیر قانونی صادر شـده اسـت.32

کننـده  وارد  هـای  مارکیـت  بیشـتر  هندوسـتان  و  پاکسـتان  منطقـه،  سـطح  در 
صـورت  بـه  محصـول  ایـن  ارزش  کـه  جایـی  شـوند؛  مـی  شـمرده  بویـه  شـیرین 
عمومـی از طریـق اسـتخراج و پاالیـش افزایـش یافتـه اسـت. از آنجـا کـه محصـول 
پاالیـش یافتـه بـا یـک قیمـت کامـال بـاال بـه سراسـر جهـان بـه فـروش مـی رسـد 
)شـکل3.10(. سـهم افغانسـتان در سلسـله اعتبـاری در جاییکـه مارکیـت هـای 
منطقـوی شـروع مـی شـود بـه اختتـام مـی رسـد کـه ارزش محصـول درایـن سـطح 
بـه 0.۵4 دالـر در هـر کیلوگـرام مـی رسـد و همیـن محصـول باآلخـره بـرای 1.40دالـردر 

هـر کیلوگـرام بـرای توریـد کننـدگان اروپایـی و امریکایـی بـه فـروش مـی رسـد. 

تاجـران افغانسـتان دسترسـی بسـیار انـدک بـه خریـداران بیـن المللـی دارنـد و یـا 
هیـچ دسترسـی بـه آنهـا ندارنـد. آنهـا همچنـان در زمینـۀ تطابـق بـا معیارهـای 
بیـن المللـی ایـن محصول)تصدیـق، قابلیـت پیگیـری و غیره( با مشـکل مواجه 
انـد، در حالیکـه در سـایر مناطـق جهـان ماننـد آسـیای میانـه، اسـترلیا، برزیـل، 
شـوند  مـی  کشـت  نیـز  آنجـا  در  محصـول  ایـن  کـه  هسـپانیا  و  ایتالیـا  فرانسـه، 

احتمـاال سـطح مواجـه شـدن بـه ایـن مشـکل در آنجـا بسـیار کـم میباشـد. 

هستیم که دوباره پول پس انداز نماییم". 

پارکهای صنعتی 

پارکهـای صنعتـی در حومـه هـای شـهرهای بـزرگ افغانسـتان بـه منظـور تـالش 
اقتصـادی  هـای  فعالیـت  و  زمیـن  محدودیـت  و  زیربناهـا  بـه  رسـیدگی  بـرای 
تسـهیل یافتـه، مخصوصـا بـرای سـکتور هـای صنعتـی و تولیـدی، ایجـاد شـده 
اسـت. ایـن پارکهـا بـه منظـور ارایـه منافـع بـرای سـرمایه گـذاران زیربناهـای دارای 
کیفیـت بلنـد و تأمیـن انـرژی قابـل اتـکا در سـاحاتیکه بـه لحـاظ اسـتراتیژیک 
چندیـن سـاحۀ کلیـدی صنعتـی ایجـاد شـده بتوانـد یعنـی سـاخت ایـن پارکهـا 
الزم شـمرده شـود ، طراحـی شـده اسـت. ایـن پارکهـا  بـه منظـور فراهـم آوری جای 
بـرای شـرکت هـای کوچـک، متوسـط و بزرگ طراحی شـده اسـت؛ ایـن پارکها برای 
سـرمایه گـذاران کمـک مـی نمایـد از نـزاع هـای هزینـه بـردار جلوگیـری نمـوده و 
خطـرات و تاخیـر هـای تـوام بـا فراهـم سـازی زمیـن را کاهـش داده و طبقـه بنـدی 

و بـه دسـت آوردن جوازهـای اسـتفاده را تسـهیل نمایـد. 

از سال 2012، پارکهای صنعتی از سوی ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری افغانستان 
اداره می گردد که اداره متذکره مسـوولیت انکشـاف، توسـعه، فعالیت ها و حفظ 
و نگهـداری آنهـا را بـه عهـده دارد. بـر اسـاس منابـع خبـر گـذاری محلـی، بیشـتر از 
30 سـاحه بـرای اعمـار پارکهـای صنعتـی در 18 والیـت خـط انـدازی شـده اسـت.33 
کثریـت ایـن پارکها در  در حـال حاضـر حـدود 12 پـارک صنعتـی اعمـار شـده اسـت، ا
نزدیکـی و یـا در داخـل شـهر هـای بـزرِگ ماننـد کابـل، هـرات، کندهـار، جـالل آبـاد، 

هلمند و مزارشـریف سـاخته شـده اند.

پـارک صنعتـی بگرامـی در 7 کیلومتـری شـمال کابـل واقـع گردیـده و حـدود 24 
هکتـار زمیـن را پوشـش داده اسـت، از آغـاز سـال 2014، 11 هکتـار زمیـن ایـن پـارک 
کامـال فعـال میباشـد در حالیکـه پالنهـای در مـورد توسـعه سـاحه باقـی مانـده 
و  آب  سـاحوی،  امنیـت  بـرق،  شـامل  موجـوده  زیربناهـای  دارد.  وجـود  هنـوز 
کانالیزاسـیون و جـاده هـای قیرشـده میباشـد. شـرکت هـای مقتـدر و زیـاد دیگـر 
شـامل تولیـد چـراغ، پالسـتیک، تکـه، دواسـازی، محصـوالت غذایی و نوشـابه ها 

مـی شـود.



66

وضعیت شهرهای افغانستان ۲۰۱۵

ازبکستانتاجکستانچين

ايرانپاکستان

به پاکستان و هند
٩,٠٠٠mt/yr

به پاکستان و هند
٩,٠٠٠mt/yr

سپين بلدک

تورخم

اسالم قلعه

کندهار
٢٢,٠٠٠mt/yr

غزني
٢١,٠٠٠mt/yr

کابل
٢٦,٠٠٠mt/yr

بلخ
٢,٠٠٠mt/yr

هرات
٥٠٠mt/yr

به ترکيه، هند و ايران
٢٠٠mt/yr

ترکمنستان

شکل 3.9: پویایی تجارت بادام

شکل 3.10: : سلسله ارزش شیرین بویه

AGRIBUSINESS-AND-NUT-FEASIBILITY-STUDY.PDF/10/2011/HTTP://SAMUELHALL.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS  :منبع

پس از پردازش،
حمل و نقل، آداب و رسوم

و تحويل،
اروپا/ آمريکا

وارد مي پردازد
1.4$

عمده فروش
بسته بندي و برچسب جديد،

فروش به تاجر

سهام تجارت، بريدگي ها،
وزن، بارهاي و
حمل و نقل،

فروش به
پاکستان / هند

وارد کننده

کندز، تخار، سرپل،
مزارشريف:

تجارت از طريق مارکيت مزار

بادغيس، غور، فارياب، هرات:
تجارت از طريق مارکيت هرات

$ ۰٫۲۸

واسطه خشک،
بسته بندي و برچسب مي

محصول،
فروش به عمده فروش.

برداشت جمع آوري
و تميز کردن ريشه،

فروش به واسطه.

$ ۱٫۴۰

$ ۰٫۵۴

$ ۰٫۴۳

$ ۰٫۳۲

که در مأخذ 46 آمده است گزارش  منبع: سامویل هال بر اساس 
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فصل سوم: شهرها منحیث عامل محرک انکشاف اقتصادی: اقتصاد شهری

پـارک صنعتـی هـرات در نزدیکـی میـدان هوایـی بیـن المللـی هـرات واقـع شـده 
بیشـتر  توسـعه  بـرای  چهـارم  مرحلـۀ  یـک  بـا  مرحلـه  سـه  در  پـارک  ایـن  اسـت. 
انکشـاف یافتـه اسـت. شـرکت هـای قدرتمنـدی کـه می توانـد در این پـارک وجود 
داشـته باشـد عبـارت انـد از تولیـد منسـوجات، اسـتخراج معـدن، تولیـد چـراغ، 

تولیـدات زراعتـی و سـنگ بـری. )بـه جـدول 3.4 مراجعـه فرماییـد(.

پـارک صنعتـی گرومیـر در 22 کیلومتـری شـرق مزارشـریف واقـع شـده اسـت. ایـن 
پـارک حـدود 2۵ هکتـار زمیـن را احتـوا مـی نمایـد. یک پروژه دیگر در جریان اسـت 
کـه پایـه هـای بـرق را بـه 22 کیلومتـر دیگـر بـرای فراهـم سـازی بـرق در ایـن پـارک 
صنعتـی، نیـز نصـب نمایـد. ایـن پـارک تقریبـا بـرای تولید چـراغ پالسـتیکی، مواد 

کیمیـاوی و کارخانـه هـای پروسـس مـواد غذایـی مناسـب تـر میباشـد. 

پـارک صنعتـی شـورندام در 10 کیلومتـری شـرق شـهر کندهـار واقـع شـده اسـت. 
را احتـوا نمـوده و تخمینـا  پـارک صنعتـی در حـال حاضـر 1۵ هکتـار زمیـن  ایـن 

400 هکتـار زمیـن بـرای ایـن پـارک صنعتـی اختصـاص داده شـده اسـت. شـرکت 
هـای بالقـوه کـه در ایـن پـارک مـی توانند شـکل بگیرند شـامل پالسـتیک، روغن، 

سـنگ مرمـر، محصـوالت غذایـی و یـخ مـی باشـند. 

پـارک صنعتـی حصارشـاهی در والیـت ننگرهـار در 22 کیلومتـری جنـوب شـرقی 
بـا مجموعـه اراضـی 207  آبـاد- تورخـم  آبـاد در مسـیر شـاهراه جـالل  شـهر جـالل 
هکتـار زمیـن واقـع شـده اسـت. کارهـای زیربنایی تکمیل شـده اسـت در حالیکه 

تسـهیالت الزم بـرای مدیریـت فاضـالب در حـال حاضـر تحـت اعمـار میباشـد.

پـارک تجـارت زراعتـی بسـت حـدود 32 هکتـار زمیـن را در بـر گرفتـه و در نزدیـک 
شـهر لشـکرگاه موقعیت دارد. تاسیسـات ابتدایی مانند جاده ها، کانالیزاسـیون 
و توزیع برق در سـال 2008 سـاخته شـده اسـت. انکشـافات بیشـتر به دلیل نبود 

منابـع بیشـتر معلـق مانده اسـت.

چوکات 3.3:
سلسله تدارک بادرنگ و سبزیجات در فراه

ــو،  ــگ، کچال ــد بادرن ــبزیجات مانن ــد س ــرای رش ــراه ب ــت ف ــرم والی ــوای گ آب و ه
ــا ســبزخانه هــای ســاده ی کــه از پالســتیک  و گشــنیز مطلــوب میباشــد و ب
ــال  ــام س ــبزیجات را در تم ــن س ــد ای ــی توانن ــن م ــد، دهاقی ــده باش ــاخته ش س
کشــت نماینــد.  ســه ســال قبــل میرویــس بیــدال از ایــن فرصــت اســتفاده 
ــدرش  ــود و پ ــاد نم ــدرش ایج ــِر پ ــن بای ــک زمی ــبزخانه را در ی ــک س ــوده و ی نم
ــال  ــول س ــار در ط ــن ب ــود. چندی ــده ب ــش خری ــال پی ــل س ــره را چه ــن متذک زمی
ــود و 3۵  ــداری نم ــراه خری ــت ف ــی والی ــای محل ــای اروپایــی را از بازاره ــم ه او تخ
ــا ۵0 روز بعــد او بادرنــگ هــا را در خریطــه هــا بســته نمــوده و آنهــا را بــرای  ت

ــانید. ــروش رس ــه ف ــراه ب ــهر ف ــداران در ش دوکان

ــواده او مالــک یــک فروشــگاه  ــداران حمیــد غفــار اســت. خان یکــی از ایــن دوکان
ــک  ــتر از ی ــرای بیش ــد. ب ــم ان ــادۀ مزدح ــک ج ــک ی ــراه، نزدی ــز ف ــک در مرک کوچ
ــازه و میــوه جــات بــرای  دهــه، خانــواده حمیــد مــواد غذایــی، ســبزیجات ت
ــات هــرات و کابــل و کندهــار  ــداران در والی مشــتریان در شــهر فــراه و دیگــر دوکان
مــی فروختنــد. » ایــن فرصــت بــه خاطــری کــه مــن در ایــن شــهر هــا قــوم و 
و  از ســوی دولــت  اســت؛ هیــچ حمایتــی  برایــم میســر شــده  خویــش دارم 
ــا اتحادیــۀ تاجــران وجــود نــدارد. فقــط ماننــد اجناســی کــه مــن از ایــران  ی
ــداری  ــم خری ــه خاطــری مــی توان ــم – مــن ایــن اجنــاس را ب ــداری مــی نمای خری

ــد«. ــی نمای ــی م ــران زندگ ــم درای ــی از برادران ــه یک ــم ک کن

گرچــه کمبــود کانــال هــای رســمی و منظــم توزیــع و تامیــن کننــده تنهــا  ا
عمــده  مشــکل  یــک  »بــرق  نمیباشــد:  حمیــد  راه  فــرا  موجــود  مشــکل 
میباشــد. مــا مــی توانیــم در صــورت موجودیــت بــرق کافــی در والیــت فــراه 
تجــارت خــود را توســعه دهیــم. قیمــت هــا طــی فصــل هــای مختلــف تفــاوت 
ــانیم.  ــروش برس ــه ف ــاال ب ــاد ب ــا مف ــبزیجات را ب ــم س ــی توانی ــا م ــد و م ــی نمای م
ــر  ــی ت ــدت طوالن ــرای م ــود را ب ــبزیجات خ ــم س ــی توانی ــا نم ــرق م ــدون ب ــا ب ام
ــازه نگهداریــم و مجبــور هســتیم کــه ســبزیجات را از والیــات و کشــور هــای  ت

دیگــر وارد نماییــم«.

ــد  ــد، حیم ــی میباش ــا امن ــد ن ــاری حمی ــت تج ــل فعالی ــر در مقاب ــش دیگ چال
ــر  کث ــد. ا ــاک میباش ــیار خطرن ــر بس ــات دیگ ــه والی ــا ب ــع کااله ــد: »توزی ــی گوی م
ــف  ــا راتوق ــای م ــر ه ــان موت ــرا طالب ــد زی ــترس میباش ــل دس ــر قاب ــا غی ــاده ه ج
مــی دهنــد. چنــد ســال قبــل پــدر مــن اختطــاف شــده بــود و مــا مجبــور 
شــده بودیــم تمــام دارای زندگــی خــود را بــرای آزاد ســاختن او بپردازیــم. مــا 
خواســتیم کــه پولهــای خــود را بــرای خریــداری یــک جنراتــور بــرای ســرد ســازی 
ــاره  فروشــگاه خــود اســتفاده نماییــم امــا حــاال مــا مجبــور هســتیم کــه دوب

ــم«.  ــداز نمایی ــس ان ــول پ پ

میرویس بیدال در سبزخانه اشحمیدغفار، دوکاندار فراه
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چوکات 3.4:
 پارک صنعتی هرات

کارخانه آهن آالتش در پارک صنعتی هرات کبیر در 

پارک صنعتی

شهر هرات

کثــر خانــواده هــا در افغانســتان در تولیــدات کوچــک و متوســط مقیــاس  ا
کاالهــا دخیــل انــد. تولیــد معمــواًل در خانــه هــای کهنــه کرایــی در محــالت 
ــال  ــتر از 6 س ــرای بیش ــر ب ــه کبی ــهرها چنانک ــر ش کث ــی در ا ــا تجارت ــکونی و ی مس
ایــن کارخانــه کوچــک خــود را در مرکــز شــهر هــرات بــه پیــش بــرده اســت، 

صــورت مــی گیــرد.

بــه هــر حــال در اواســط ســال 2014 او تصمیــم گرفــت کــه تجــارت خــود را بــه 
پــارک صنعتــی هــرات واقــع در حاشــیۀ شــهر هــرات مقابــل میــدان هوایــی 
ــد  ــی نمای ــل م ــل  وص ــار وکاب ــه کنده ــرات را ب ــه ه ــی ک ــادۀ اصل ــه ج ــک ب و نزدی

ــد. ــال ده انتق

"مــن کارخانــه خــودم را بخاطــر ایــن انتقــال دادم کــه تولیــد و توزیــع محصــول 
ــرق  ــع ب ــراوان قط ــوارد ف ــا م ــرات م ــهر ه ــد. در ش ــر میباش ــیار بهت ــا بس در اینج
ــازیم.  ــف بس ــد را متوق ــان تولی ــار جری ــن ب ــه چندی ــم ک ــور بودی ــتیم و مجب داش
در پــارک صنعتــی دولــت، شــبکه هــای مطمئــن بــرق، آب و ترانســپورت را 
بنــاء  قــراردارد  پــارک دقیقــا نزدیــک جــاده اصلــی  ایــن  فراهــم مــی نمایــد. 
ــه  ــد". از زمانیک ــان میباش ــیار آس ــز بس ــا نی ــه م ــه کارخان ــا ب ــتری ه ــیدن مش رس
کبیــر کارخانــه اش را انتقــال داده اســت نــه تنهــا مقــدار تولیــد و توزیــع برایــش 
آســانتر شــده اســت بلکــه او قــادر بــوده اســت کارمنــدان بیشــتر اســتخدام 

ــد. ــی نمای ــتخدام م ــاون اس ــک مع ــد و ی ــر ارش ــک انجینی ــاال ی ــد و ح نمای
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3.3
اقدامات بعدی

ــر از  ــه صــورت عمومــی مــد نظــر گرفتــه شــود. هرچنــد فرات ــه صــورت مجــزا از بســتر اقتصــاد کالن ب ــد ب ــرای اقتصــاد شــهری نمــی توان اقدامــات بعــدی ب
ــه منظــور انکشــاف طوریکــه در  ــه محدودیــت هــای ســاختاری اقتصــاد کالن ب ــه منظــور رســیدگی ب هــدف ایــن گــزارش واضــح اســت کــه بایــد اقدامــات ب
فــوق تذکــر یافتــه اســت، بــه شــمول مبــارزه بــا فســاد، کاهــش کســر تجــارت، تقویــت ســکتور هــای مالــی و بانکــداری و موجودیــت ســرمایه بــرای ســرمایه 
گــذاری، تقویــت رقابــت صــادرات وغیــره در زمینــۀ اقتصــاد شــهری، مــوارد آتــی راه هــای پیشــرفت بــر اســاس تحلیــل هــای ایــن بخــش شــمرده مــی شــود:

ــه 	  ــه موجــود )ب ــی و برنام ــک پالیســی مل ــه ی ــا ب ــق آنه ــه منظورتحق ــن وجــود ب ــا ای ــل انکشــاف اقتصــادی شــمرده شــود، ب ــد عوام ــی توان شــهرها م
ــالن شــده،  ــا پ ــج منفــی ن ــری از نتای ــار کــردن ظرفیــت انباشــتگی، ســرمایه گــذاری گروهــی و جلوگی ــه منظــور مه ــد( ب ــه نمایی بخــش ۱ و ۲ مراجع
انکشــافات شــهری پــالن نــا شــده و تصادفی،ضــرورت میباشــد. روش موجــود عــدم مداخلــه دولــت در امــور بــازار بــه منظــور انکشــاف شــهری اعتمــاد 

ــد. ــا ســرمایه هــا را در مســأله ســرمایه گــذاری مهــار نمــی نمای ــد و ی ــت نمــی نمای ســرمایه گــذاران را تقوی

انکشــاف اقتصــادی بــا قاعــده وســیع بــرای بیــرون کشــیدن مــردم از فقــر نیــاز میباشــد. اگرچــه در عــدم موجودیــت مدیریــت اقتصــادی موثــر دولــت 	 
ــر  ــه منج ــد ک ــرار بگیرن ــی ق ــرات خارج ــرض تاثی ــا در مع ــد ت ــتعد ان ــیار مس ــات بس ــدی و خدم ــای تولی ــت ه ــکتورها، فعالی ــدی س ــت بن ــود اولوی نب
ــر کمــک هــای غیــر متــداوم وناثابــت خارجــی  ــوده و مبتنــی ب ــه ایجــاد خدمــات و فعالیــت هــای تولیــدی بســیار ســطحی کــه اکثــرا در نوســان ب ب
ــه منظــور شناســایی  ــا یــک دیــدگاه خــاص ب میباشــد.  یــک راه عملــی پیشــرفت ممکــن اســت اجــرای تحلیــل اقتصــادی گروهــی از اکثــر شــهرها ب
ــت و محصــول باشــد. ــه منظــور رشــد رقاب ــه صــورت مقایســوی وتحلیــل تجــارت هــا و ســرمایه گــذاری هــای گروهــی ب ــج محلــی و طبیعــی آنهــا ب نتای

ــده اســت: انکشــاف 	  ــناخته ش ــه ش ــک ده ــرای بیشــتر از ی ــه صــورت گســترده ب ــه ب ــه ک ــرار آنچ ــور تک ــه منظ ــه ب ــر الزم نیســت، اگرچ ــه دیگ مطالع
ــرق وترانســپورت و  ــای ب ــه منظــور زیربناه ــا ب ــای فزیکــی عمدت ــط ه ــل توجــه در محی ــای قاب ــد پیشــرفت ه اقتصــادی و انکشــاف در شــهرها نیازمن
ــه دشــواری هــای شــدید و فســاد در زمینــۀ مدیریــت و ادارۀ اراضــی، میباشــد. تحلیــل هــای SoAC نشــان داده اســت کــه کمبــود زمیــن  رســیدگی ب
در شــهر هــا مشــکل نمیباشــد، در عــوض مشــکل اســتفاده موثــر از زمیــن و نیــاز بــه تهیــه زمیــن مناســب و موجــود بــرای فعالیــت هــای اقتصــادی 
میباشــد. تقویــت و ایجــاد پارکهــای صنعتــی جدیــد مــی توانــد بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف کمــک نمایــد  بــا وجــود اینکــه ایــن پارکهــا بــه درســتی 

ــدارک و بازارهــا(. ــا شــهرهای اصلــی و شــبکه هــای منطقــوی شــان منســجم شــده باشــند )ماننــد سلســله ت ب

تقویــت همآهنگــی میــان جوانــب دخیــل شــهری ماننــد وزارت انکشــاف شــهری، ریاســت عمومــی امــور شــاروالی هــا و شــاروالی هــا و جوانــب ذیدخــل 	 
اقتصــادی ماننــد وزارت اقتصــاد، ادارۀ حمایــت از ســرمایه گــذاری، اتاقهــای تجــارت و غیــره. ایــن جوانــب ذیدخــل بــه نــدرت در پــروژه هــای مشــترک و 

در محیــط هــای تبــادل محــدود همــکاری مــی نماینــد.

پــالن گــذاری اســتراتیژیک در ســطح شــهر ) بــه بخــش 4 مراجعــه نماییــد(  مــی توانــد یــک میکانیــزم قابــل دســترس و کــم هزینــه را بــرای تقویــت 	 
همآهنگــی و تنظیــم ســرمایه گــذاری فعــاالن متعــدد بــه منظــور دســتیابی بــه تاثیــر بزرگتــر و توســعه نتایــج مثبــت) ماننــد ایجــاد شــغل، ســرمایه 

گــذاری ســکتور خصوصــی(، ارایــه نمایــد.

ــت بهــره 	  ــد از تقوی ــت بای ــد. دول ــی خواهــد مان ــک بخــش مهــم اقتصــاد شــهری ، مخصوصــا در شــهرهای کوچــک ومتوســط باق ــوان ی ــه عن زراعــت ب
وری زراعتــی و سلســله ارزش زراعــت از طریــق زیربناهــای بهتر)کانــال هــای منطقــوی و محلــی( و رشــد یــک انســجام فضــای اقتصــادی میــان مراکــز 
اصلــی فعالیــت تجــاری منطقــوی و مراکــز والیــات و همچنــان از مارکیــت هــای صــدور محصــوالت زراعتــی، حمایــت نمایــد. تحلیــل هــای SoAC یــک 
فیصــدی قابــل توجهــی زراعــت زمیــن هــای شــهری را نشــان داده اســت کــه بــه صــورت اوســط بــه )34%( مــی رســد. ظرفیــت هــای بزرگــی بــه منظــور 
ــر منظــم شــهر  ــد غی ــد دســت درازی رون ــه کاهــش رون ــاز ب ــای ســبز و نی ــه ه ــد خان ــت پیشــرفته مانن ــای زراع ــق روش ه ــت محصــوالت از طری تقوی
ســازی بــه ســوی زمیــن هــای ارزشــمند زراعتــی وجــود دارد.)بــه بخــش هــای 4 و 5 مراجعــه فرماییــد(. ایــن مســأله بــه دلیــل اینکــه  زراعــت مناطــق 

شــهری و پیشــا شــهری مــی توانــد ضربــه هــای جــدی را طــی ســالهای آینــده بــه خــود بگیــرد، بســیار مهــم میباشــد.

ــه منظــور کاهــش بیــکاری و کمبــود شــغل. اگرچــه بــه صــورت گســترده یــک چالــش 	  ــداز ب ــا یــک چشــم ان ــازارکار ب تقویــت بهــره دهــی و فعالیــت ب
ــان از اینکــه تعلیمــات  ــه شــمول درک متغیــر هــای درون شــهری در تقاضــای کار مانند)حصــول اطمین ــر مشــخصات شــهری ب ــی ب ــی، توجــه کاف مل
ــر شــهر، ظرفیــت هــای  ــی ب ــاد هــای مقایســوی/ گروهــی مبتن ــرای مف ــه حســاب تقاضــای ســکتور خصوصــی ب ــه هــای اســتخدام ب مســلکی و برنام
ســکتور خصوصــی ) ماننــد تفــاوت شــهرها(  و نیــاز و اولویــت هــای زنــان و جوانان)ماننــد مهــارت هــا و برنامــه آمــوزش هــای مســلکی کــه بایــد وارد، 

ــل دســترس و مناســب باشــد(، الزم شــمرده مــی شــود. قاب

زمینــه ســازی بــرای انســجام دهــی ســکتور غیــر رســمی شــهری بــه جــای محــو آن و یــا ازطریــق پالیســی پاســخگوی ملــی و همچنــان پــالن هــای 	 
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ــه صــورت  ــۀ مثــال خــرده فروشــان کوچــه جــواز و تجــارت هــای کوچــک را مــد نظــر بگیریــم و ب ــه گون ــر آنهــا. ب فراگیــری شــهری و عمــل مبتنــی ب
بســیار نــرم فعالیــت هــای آنــان را بــه منظورافزایــش عوایــد مالیــه، بهبــود فعالیــت شــهری ماننــد تتنظیــم و دسترســی بــه ترافیــک  و بهبــود حمایــت 

ایــن خــرده فروشــان از شــر مافیــا، تنظیــم نماییــم.

باآلخــره در تمــام ســکتورها، اقتصــاد شــهری در میــان کمتریــن معلومــات موجــود بــوده و ایــن مســأله نیــاز بــه رســیدگی دارد. فعالیــت پالیســی هــا و 	 
اقدامــات مربــوط بــه برنامــه هــا بایــد بــر اســاس شــواهد قابــل اســتناد ارزیابــی گــردد بــا وجــود اینکــه معلومــات موجــوده بــا خالهــای کــه دارد گیــچ 

کننــده میباشــد. بهبــود در مســئله همآهنگــی بــرای تولیــد و اســتفاده از آمــار هــای اقتصــادی یــک ضــرورت میباشــد.

کافی برای جوانان افغان یک چالش مهم در سال های آینده است ایجاد فرصت های 
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کلیدی         پیام های 
کــم- کــه دارای ترا گردیــده اســت. فراهــم نمــودن خدمــات اساســی بــه ســاحات  کــم پائیــن مســکن طبقــه بنــدی  اســتفادۀ زمیــن در شــهر هــای افغانســتان توســط ترا  •
کــردن، رشــد نفــوس را میتوانــد بــرای چند  کــم، از طریــق فشــرده ســازی و پــر  پائیــن رهایشــی میباشــند مؤثــر نبــوده و قیمــت میباشــد. بــا توســعه دادن شــهر هــای مترا

کنــد. گســترش نامنظــم شــهری جلوگیــری  ســال بــدون نیــاز بــه ایجــاد ســاحات جدیــد شــهری در خــود جــا دهــد و هــم از 

کم-پائیــن بطــور عمــوم ناشــی از موجودیــت ســاحات بــزرگ تقســیم شــده و زمیــن خالــی میباشــد ) نمــره هــای ســفید و خالــی(. طــور مثــال، بطــور متوســط بیــش  ترا  •
ــی تشــکیل  ــاد شــده را زمیــن هــای خال ــی میباشــند )در هــرات %42 مجمــوع ســاحات آب ــاد در شــهر هــای عمــده دارای زمیــن هــای خال از یک-ســوم ســاحات  آب
کــه تــا 1.۵ میلیــون  نفــوس در آن جایگزیــن شــوند. ایــن پدیــده نتیجــۀ بیــش از یــک دهــه غصــب زمیــن و  کافــی زمیــن هــای خالــی دارد  کابــل بطــور  میدهــد(. شــهر 

ک اســت. صعــود احتــکار در مارکیــت امــال

کمبــود یــک یــا  کــه ســبب آن  	  86% موجــودی مســکن را میتــوان بــه حیــث محلــه هــای فقیــر نشــین بــه اســاس تعریــف اســکان بشــر ملــل متحد-هبیتــات نمــود. 
بیشــتر ازعوامــل ذیــل در راســتای تهیــه مســکن مناســب میتواننــد باشــند: )i( دسترســی بــه منابــع آب صحــی، )ii( اصــول بهبــود یافتــه حفــظ الصحــه، )iii( مــواد بــا 

ــی و )v( امنیــت حــق تصــرف و مالکیــت. گ ــده  ــه ســازی، )iv( فضــای مناســب زن دوام خان

گســترش ســاحات رهایشــی بــاالی مناطــق نامناســب ماننــد دامنــه  کار آمــد و نــا خواســتۀ اســتفادۀ زمیــن میگــردد.  انکشــاف غیــر رســمی منجــر بــه الگــو هــای نــا   •
ــا "غصــب زمیــن"  توســط  IDPs، عــودت  ــی زمیــن ی ــد. تصــرف غیــر قانون ــدار تپــه هــا، ســاحات  ســیالبی و ســاحات حاصــل خیــز زراعتــی ایجــاد شــده ان هــای ناپای
کمــک نمــوده انــد. در حالیکــه جابجــا ســازی  گســترش طاقــه یــی )ad-hoc( زمیــن رهایشــی  کننــدگان، مهاجــر شــهر نشــین و ده نشــین یــا ســایر فقــرای شــهری نیــز بــه 
ک قابــل جلوگیــری نباشــد،  قســمت اعظــم از خانــه ســازی غیــر رســمی میتوانــد هزینــه-را بطــور مؤثــر از  ممکــن بــرای خانــواده هــا در ســاحات نامناســب و خطــر نــا

طریــق تنظیــم افزایشــی و فراهــم نمــودن خدمــات اساســی افزایــش دهــد.

بــه پالنگــذاری پیشــرفته مکانــی و جغرافیایــی  نیــاز  بــرای تغییــر مثبــت  مهــار نمــودن افزایــش ســریع ســاحات شــهر نشــین افغانســتان منحیــث یــک قــوه   •
گزینــی یــک  اســتراتیژیکی، پذیــرش انکشــاف/ بهبــود و منظــم ســازی ســاحات رهایشــی، و مدیریــت قــوی زمیــن هــای عامــه و خصوصــی دارد. اســکان و مســکن 

کشــور ســهیم باشــد. گیــری اقتصــادی و ملــی  کــه بشــکل درســت مدیریــت شــود تــا در شــکل  ســکتو مهــم اقتصــادی در افغانســتان اســت و ضــرورت دارد 

ــه نیازمنــدی هــای خانــه ســازی شــهر نشــین افغانســتان، درســالهای 202۵-201۵ بیــن 4,1700 و 4,3960 خانــه و مســکن مــورد قبــول،  بمنظــور پاســخگویی ب  •
گرانبهــا  کثریــت انکشــاف ســاحات رهایشــی تــا حــد زیــادی بــاالی اپارتمــان هــای   مقــرون بــه صرفــه و  دارای موقعیــت خــوب همــه ســاله بایــد تــدارک دیــده شــود. ا
کثریــت شــهروندان افغــان غیــر قابــل دســترس میباشــد،  متکــی شــده اســت. انکشــاف رهایشــی در شــهر هــا بایــد بــرای یــک سلســله اختیــارات  کــه بــرای ا و قیمتــی 
کــم  گــروه هــای دارای عایــد  گــردد. یــک اســاس نیازمنــدی بــرای خانــه ســازی بــرای  خانــه ســازی در موقعیــت هــای مختلــف و بــرای ســطوح مختلــف عایــد تهیــه 

عبــارت از فراهــم نمــودن زمیــن قابــل ســرویس و دارای موقعیــت خــوب میباشــد.
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۴.۱
استفاده زمین 

اسـتفادۀ زمیـن بـه سـاحات  آبـاد" یـا  ناآبـاد" طبقـه بنـدی گردیـده اسـت، اینهـا 
بعـدًا بـه طبقـه هـای فرعـی دسـته بنـدی میشـوند ماننـد سـاحات "رهایشـی"، 
بـه  "تجارتـی"، "دوایـر دولتـی"، "زراعتـی"، و غیـره. بعـدًا کتگـوری فرعـی "رهایشـی" 
سـاحات  سـرک بنـدی منظـم )سـاحات پـالن شـده( و  سـرک بنـدی غیـر منظـم 
)سـاحات غیـر پالنـی( تقسـیم گردیـده انـد، بـه همیـن ترتیـب سـاحات کـه بـاالی 
دامنـه ی تپـه هـا، بیجاشـدگان داخلـی و کمـپ کوچـی هـا در نظـر گرفتـه شـده 
انـد. شـکل 4.1  توزیـع اسـتفادۀ زمیـن کتگـوری هـای فرعی رهایشـی را بـرای تمام 

34 شـاروالی هـا نشـان میدهـد. 

کـز والیتـی همانـا سـاحات رهایشـی انـد  یـک خاصیـت مشـترک تقریبـی تمـام مرا
کـه بزرگتریـن حصـۀ سـاحۀ  آبـاد را تصـرف میکنـد. بطـور متوسـط، 42% سـاحه  
راقـی  و محمـود  تالقـان  کـه سـرپل،  تشـکیل میدهـد،  رهایشـی  را مناطـق  آبـاد 
دارای بزرگتریـن فیصـدی )بـه ترتیـب 70%، 72%  و 73%( میباشـند و میدان شـهر 

و فـراه دارای پاییـن تریـن فیصـدی )بـه ترتیـب 11% و 19%( میباشـند. 

تمـام شـهر هـا دارای آمـار بلنـد اسـتفادۀ غیـر منظـم زمیـن رهایشـی میباشـند. 
انکشـاف   ، پالنـی  غیـر  رهایشـی  سـاحات  اعظـم  قسـمت  کابـل،  در  مثـال  طـور 
رهایشـی بـاالی دامنـه هـای تپـه، IDP و کمـپ های کوچی همگی شـامل %71.۵ 
مجمـوع سـاحۀ رهایشـی میباشـد. سـاحات رهایشـی غیـر منظـم شـامل %8۵ 
سـاحات  میباشـد.  آبـاد  اسـد  در   %96 و   ، کنـدز  در  رهایشـی  سـاحات  مجمـوع 
بـرای  کـه  انـد  شـده  متصـرف  سـاحات  غالبـًا  رسـمی"  "غیـر  پالنـی  غیـر  رهایشـی 
و  دار  شـیب  هـای  دامنـه  مثـال  طـور  نمیباشـند،  مناسـب  انسـانها  مسـکن 

کثریت سـاکنان  سـاحات سـیالبی، لغزش های زمین یا حوادث دیگر. بر عالوه، ا
در موقعیـت هـای متذکـره معمـوال  بشـکل نامنظـم خانـه سـازی میکننـد. طـور 
مثـال، بـاالی زمیـن تصرف شـده هیـچ امنیت تصـدی وجود ندارد. اسـکان های 
غیر منظم  نتیجه از گسـترش بی پالن، تدریجی و به مقیاس کوچک میباشـد، 
ماننـد دهاقیـن بطور غیر رسـمی زمین های خویشـرا تقسـیم نمـوده و به فروش 
میرسـانند. منحیـث مطلـب مهـم در فصـل ۵، تبدیـل نمـودن زمیـن  زراعتی به 
شـهرک شـهر نشـین بایـد بـا احتیـاط راه انـدازی گـردد، همچنـان مطابـق با پالن 
گـذاری و اجـازۀ محتـوای محـل بایـد صـورت گیـرد. گرچـه رهـا کـردن زمیـن بـه این 
روش ممکـن فرصـت هـای خانـه سـازی را افزایـش دهـد، ایـن در ارزش فرصـت هـا 
بـرای آمـاده سـازی مؤثـر مـواد غذایی به شـهر هـا، فرصت های اسـتخدام  و اثرات 

نامطلـوب محیـط زیسـت آمـده میتواننـد. 

در تمـام شـهر هـای افغانسـتان تعـداد زیـاد زمیـن هـای خالـی یـک پدیـده عـام 
میباشـد،  خالـی  زمیـن  هکتـار   9391 دارای  مجموعـی  بطـور  کابـل  شـهر  اسـت. 
میباشـد.  آبـاد  سـاحۀ   مجمـوع   %23 و  مسـتقل  نمـره    200000 بـا  برابـر  تقریبـًا 
کثریـت قطعـات خالـی در نواحـی 17 و 21 موقعیـت دارنـد که در کابـل   42% تمام  ا
قطعـات خالـی را دربرمیگیرنـد . )شـکل4.3(. تنهـا دریـن قطعـات خالـی زمیـن 
کابـل، 1.۵ میلیـون شـهروندان بـدون نیـاز بـه زمیـن اضافـی جابجا کرده میشـود. 

ـًا در  در هـرات، 42% سـاحات  آبـاد را  زمیـن هـای خالـی دربـر گرفتـه انـد، کـه عمدت
نواحـی 11، 13، و 1۵ موقعیـت دارنـد )شـکل4.3(. در ناحیـۀ 13، 9۵% سـاحۀ قابـل 
سـاخت کامـاًل قطعـات و نمـرات خالـی میباشـند. نواحـی 1، 2، 3، 4، ۵، 8 و 9  

%1,2%31,2
به طور منظم به طور نامنظم دامنه کوه آپارتمانها کمپ مهاجرین/کوچی/دیگر

%59,6 %6,9 %1,1

شکل 4.1:  اوسط سهم استفاده زمین رهایشی از مجموع زمین های رهایشی در 34 شهر
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فشـرده و پرجعیـت انـد و  در مرکـز موقعیـت داشـته و زمیـن هـای خالـی درآن کـم 
بنظـر میرسـد. 

گرچـه  بـه نظـر میرسـد کـه مـزار شـریف نسـبتًا دارای قطعـات خالـی کـم باشـد، ا
نـا کافـی مربـوط بـه شـاروالی  ایـن دریافـت هـا خیلـی توسـط خطـوط سـرحدی 
تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه، که تمام سـاحۀ شـهری  و سـاحات آباد را را تحت پوشـش 
قـرار نمیدهـد. خـارج از خـط سـرحدی مربـوط بـه شـاروالی هنـوز هـم عمـاًل داخـل 
سـاحه یـک تعـداد زیـاد زمیـن هـای خالـی میباشـند، حتـی ایـن قطعـات بطـور 
رسـمی منحیـث بخـش مرکـز والیتـی تثبیـت نشـده و بنـا برایـن شـامل تحلیـل 

SOAC نـه گردیـده انـد. 

در والیـت کندهـار قطعـات خالـی بـه 4023 هکتـار میرسـد، در مقایسـه بـا 386۵ 
هکتـار کـه توسـط خانـه هـا تصـرف شـده انـد. قطعـات و نمـرات خالـی در سراسـر 
گنـده نیسـتند بلکـه در  ناحیـه 11 در یـک سـاحه انکشـافی پالنـی منظـم  شـهر پرا

کـه حـدودا 10000 نمـره را در بـردارد، تجمـع نمـوده انـد.

در  مقایسـه بـا نـورم هـای  جهانـی، اسـتفادۀ زمیـن تجارتـی، نهـادی و صنعتـی 
یـک بخـش کوچـک شـهر هـای افغانسـتان را تصـرف نمـوده اسـت، حـد اوسـط 
بـا  سـاحوی   سـروی  برعـالوه،  میشـود.  محاسـبه   %2.6 و   %12.4 بالترتیـب%2.9، 
SOAC نشـان  ارقـام  و  آوری معلومـات  از ماهـواره ای در جریـان جمـع  اسـتفاده 
داد کـه در حقیقـت بیشـتر سـاحات صنعتـی تـرک گردیـده و دیگـر مـورد اسـتفاده 

نمیباشـند. 

بخـش از شـهر هـا کـه بـه ترانسـپورت اختصـاص داده شـده انـد )سـرک هـا و دیگـر 
هوایـی(  هـای  میـدان  و  بـس  هـای  ترمینـل  هـا،  پـارک  متحـرک،  هـای  شـبکه 
نظـر بـه اینکـه ایـن فعالیـت هـا در کجـا داخـل یـا خـارج از سـرحد هـای شـاروالی 
موقعیـت دارنـد خیلـی متفـاوت انـد. کنـدز )شـکل4.۵ ( یـک میـدان هوایـی دارد 
کـه بداخـل سـرحد شـاروالی موقعیـت دارد در حالیکـه میـدان هوایـی مزار شـریف 
و کندهـار خـارج از خـط مـرزی شـاروالی موقعیـت دارنـد. در کابل فضا بـرای دوران/
گـردش )سـرک هـا( محـدود میباشـند )7.4% سـاحات آبـاد( در حالیکـه شـهر هـای 
دیگـر نسـبتًا سـاحات وسـیع دارنـد کـه بـرای سـرک هـا اختصـاص داده شـده انـد. 

شکل 4.3: نواحی 17 و 21 که برای 42% تمام قطعات خالی در کابل محاسبه شده است

شکل 4.2: به عنوان مثال از قطعات خالی زمین در ناحیه 6، والیت فراه
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شهر مزارشریف

شهر جالل آباد

شکل 4.4: : قطعات خالی زمین منحیث فیصدی ساحات قابل ساختار در ناحیه برای چهار قطب ساحوی
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چوکات 4.1:
زندگی در تپه های کابل

زنــده گــی بــرای بیــش از 480,000 مــردم کــه بــاالی تپــه هــای کابــل زنــده گــی 
میکننــد ماننــد چــه اســت؟ هنگامیکــه شــما در مســیر هــای پیــاده رو شــیب 
دار شــهر کهنــۀ کابــل )ناحیــه 1( قــدم میزنیــد، طــوری احســاس میشــود کــه در 
یــک شــهر متفــاوت داخــل میشــوید. اطفــال هــر طــرف میدونــد بــازی و کاغــذ 
پرانــی میکننــد، مــردم در بیــرون نشســته و افــق کابــل را مشــاهده مینماینــد، 
و ایــن آرام میباشــد: صــدای رفــت و آمــد معمــول کابل در قســمت هــای پائین 
تپــه هــا جایکــه ســرک هــای همــوار شــده ختــم میشــوند، متوقــف میشــوند.

محمد و دوستان او 

محمــد و دوســتان او در اینجــا تولــد شــده انــد و نمیخواهنــد کــه اینجــا را تــرک 
ــهری  ــی ش ــد گ ــه زن ــبت ب ــوده و نس ــوظ ب ــی محف ــل خیل ــای کاب ــه ه ــد: "تپ کنن
ــد گــی میکننــد و هــر  ــر میباشــد. تمــام دوســتان مــا در اینجــا زن ــازل ت خیلــی ن
کــس را مــی شناســند. و مــا اشــیای اساســی مــورد نیــاز را داریــم ماننــد آب 
بــرق." آب توســط پیــپ از تپــۀ شــهداء میایــد و در یــک مخــزن بــزرگ کــه بــاالی 
ــه  ــتر خان ــه بیش ــا ب ــپ ه ــط پای ــود، و آب توس ــره میش ــت دارد ذخی ــه موقعی تپ

ــردد. ــع میگ ــا توزی ه

ــا مــردم مریــض،  امــا اینجــا تمــام اشــیاء مثبــت نیســتند: "بــرای کهــن ســاالن ی
ــی، دوســت محمــد.  ــا زنــان حاملــه متفــاوت میباشــد."  ول بــرای اطفــال ی
ــاران هــای شــدید، در صورتیکــه  ــا بعــد از ب "بخصــوص در فصــل زمســتان ی
دشــوار  خیلــی  تپــه  بــه  شــدن  بــاال  نباشــید،  صحتمنــد  یــا  جــوان  شــما 

ــزرگ  ــه آب نــل دسترســی نداریــم. همچنــان، مشــکل ب میباشــد. و همــۀ مــا ب
ــردن  ــع ک ــرای جم ــار ب ــال یکب ــن س ــاروالی ممک ــد. ش ــات میباش ــا کثاف در اینج
ــی  ــن صح ــه ای ــد. ک ــام میرس ــه مش ــده ب ــوی گندی ــوص ب ــد، و بالخص ــا بیای آنه

نیســت." 

بــرای کار گــران غیــر مســلکی، ایــن تپــه هــا بــرای آنهــا در تمــام ســال کار را 
فراهــم میکنــد. غــالم نبــی یکــی از کارگــران اســت کســیکه اشــیای ماننــد ذغــال 
ــا مــواد غذایــی را بــرای فامیــل هــا و مــردم کهــن ســال بــه تپــه انتقــال  ســنگ ی
ــت  ــه وق ــی 4۵ دقیق ــر آن 30 ال ــکار دیگ ــی و دو هم ــالم نب ــرای غ ــن ب ــد. ای میده
ــا 80 کیلــو گــرام ذغــال ســنگ و برنــج را بــرای یــک فامیــل  را در بــر میگیــرد ت
کــه بــاالی تپــه زنــده گــی میکنــد، انتقــال دهــد. "از مــدت 10 ســال بدینســو 
ــوب  ــت خ ــک فرص ــن ی ــرای م ــن ب ــم. ای ــال میده ــه انتق ــاالی تپ ــیاء را ب ــن اش م
ــا پــول بدســت بیــاورم و نســبت بــه شــهر خیلــی بهتــر اســت جایکــه در  اســت ت
ــن را  ــا م ــردم اینج ــند. م ــر کار میباش ــه روزه منتظ ــران هم ــاد کارگ ــی زی آن خیل

ــد."  ــاد دارن ــن اعتم ــاالی م ــند و ب میشناس

کوتاه محمد و دوستان اوغالم نبی و همکارانش در هنگام انتقال دادن اشیاء به تپه، در حال وقفه 

سـاختمان های که زیر سـاخت و سـاز قرار دارند: در کابل 12000 اپارتمان از جنوری 
201۵ تحـت اعمـار قـرار دارنـد کـه معـادل ۵0 فیصـد اپارتمـان هـای تکمیـل شـده 
از حـد،  بیـش  نتیجـۀ چنیـن عرضـۀ  اشـغال شـده )22900( واحـد میشـود. در  و 
قیمـت هـای آنهـا پاییـن خواهـد آمـد خاصتـا هنگامیکـه ایـن اپارتمانهـای زیـر 
گرچـه هنـوز هـم اپارتمانهـای  سـاخت تکمیـل و بـه بهـره بـرداری سـپرده شـوند.، ا
کابـل خیلـي قیمـت هسـتند. ضمنـًا کاهـش  کثریـت همشـهریان  ا بـرای  فعلـی 
یافتـن تدریجـی سـاخت اپارتمانهـای جدیـد فرصـت هـای کاری را در کابـل بطـور 
کاهـش میدهـد. در شـهر هـای دیگـر،  بـرای سـکتور سـاختمانی خیلـی  خـاص 
سـاختمان هـای تحـت اعمـار کمتر برجسـته اند: کـه تنها 0.3% مجموع سـاحات 

آبـاد را دربـر میگیرنـد. 

ـًا فعالیـت هـای زراعتـی را دربـر  سـاحات نـا آبـاد داخـل سـرحدات شـاروالی عمدت
میگیرنـد )ماننـد کنـدز، کـه 66% زمیـن شـاروالی را زراعـت و زمینهـای بایـر دربـر 
میگیـرد( )بـازارک: 84% و نیلـی: 78%(. چـه ایـن سـاحات ناآبـاد بـرای انکشـاف/
توسـعه شـهر مناسـب میباشـد یـا نـه، ایـن مربـوط بـه معیـار های خاص میشـود 
بـه خطـرات طبیعـی و  بـودن  بـه آب، مایـل  )طـور مثـال، توپوگرافـی، دسترسـی 

حاصـل خیـزی زراعتـی(.
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زرنج

ترينکوت

تالقان

شرن

شبرغان

سرپل

قالت

قلعه نو

پل خمري

پل علم

پارون

نيلي

مهترالم

مزارشريف

ميمنه

ميدان شهر

محمود راقي

لشکرگاه

کندز

خوست

کندهار

کابل

جالل آباد

هرات

غزني

گرديز

فيروزکوه

فيض آباد

فراه

چاريکار

بازاراک

باميان

ايبک

اسد آباد

شکل 4.5: : ساحات ساخته شده برای 34 شهر بزرگ

تجاریمسکونی

ساختمان های در حال ساختزمین های خالی

ترانسپورتصنعتیدولتی

سرک/راه
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۴.۲
پالنگذاری ساحه شهری و انکشاف غیر رسمی ساحه شهری

انکشـاف  و  رشـد  بـرای  یـی  وسـیله  یـک  شـهری  گـذاری  پـالن  افغانسـتان  در 
شـهری بصـورت رسـمی و قانونـی، کارا و موثـر، منصفانـه و پایـدار میباشـد. ضمنا 
دعوایـی  و  یـی  منازعـه  کثـرًا  ا افغانسـتان  شـهری  هـای  زمیـن  اینکـه  پذیرفتـن 
قبـال  را در  زیـادی  نامشـخص موانـع  و  هسـتند و چارچـوب مدیریتـی ضعیـف 

کـرده اسـت. ایجـاد  گـذاری موثـر مکانـی و جغرافیایـی  پـالن 

تا کنون تطبیق ماسـتر پالن در شـهرهای افغانسـتان بشـدت از نمایندگی های 
و شـوراهای  هـا  بشـمول شـاروالی  متعـادل سـهمداران عمـده  غیـر  و  موثـر  غیـر 
اجتماعـی محـدود شـده اسـت، بـر عـالوه نبـود پشـتیبانه حکومـت و ظرفیـت 
تطبیـق ماسـتر پـالن درینجـا قابـل ذکـر اسـت. تجدیـد ماسـتر پـالن هـم هزینـه 
بـردار اسـت و نیـاز بـه زمـان دارد و ظرفیـت هـای متخصصیـن تخنیکـی را الزم 
دارد. چنیـن ماسـترپالن هـا نمیتواننـد گسـترش و توسـعه شـهری را بدرسـتی 
هدایـت کننـد، بنـاء بـزودی از نظـر زمانـی کهنـه و غیـر قابـل اسـتفاده میشـوند.

شـکل4.6 توسـعۀ شـهری را در بیـن سـال هـای 2008 الـی 2014 در کندهـار نشـان 
میدهد . بین سـالهای 2011 و 2014 یک سـاحۀ خیلی وسـیع )عینو مینه مرحلۀ 
2( همـراه بـا 10000 قطعـه زمیـن بـه شـهر اضافـه گردیـده امـا حـال هـم بطـور عموم 

خیلـی قطعـات زمیـن خالـی دران موجود میباشـند. 

شـکل4.7 ماسـتر پالن 1980 را در مقایسـه با گسـترش و توسـعه شهری سال 2008 
نشـان میدهـد. از 1980 الـی 2008 یـک توسـعه قابـل مالحظـه یـی در شـهر بوجـود 
آمـده اسـت، ضمـن اینکـه بخشـی از آن مطابـق ماسـتر پـالن گسـترش یافتـه امـا 
دیـده میشـود کـه قسـمت اعظـم آن خـارج از دایـره پـالن شـده واقـع شـده انـد. در 
سـال 2008) ۵8( فیصد سـاحات آباد شـهری خارج از ماسـترپالن 1980 واقع شـده 
کـه نشـان دهنـده یـک پالنـی اسـت کـه بـی تاثیـر بوده و نتوانسـته اسـت که رشـد 

و توسـعه شـهری را بصـورت درسـت بداخـل سـرحدات ماسـترپالن حفـظ کند.

اندازه رشد فضایی ساالنه 4,5% 2008-5,4752011 هکتارساخته شده تا مارچ 2008

اندازه رشد فضایی ساالنه 25% 2014-6,4142011 هکتارساخته شده تا نومبر 2011

11,890 هکتارساخته شده تا مارچ 2014

شکل 4.6: توسعه شهری در کندهار: 2008 -2014

منبع: تیم سیستم معلوماتی جغرافیایی پروگرام های وضعیت شهرهای افغانستان



82

وضعیت شهرهای افغانستان۲۰۱۵

منبع: تیم سیستم معلوماتی جغرافیایی پروگرام های وضعیت شهرهای افغانستان

کندهار: مقایسۀ ماستر پالن سال 1980 )خط سبز( و ساحات قابل ساخت )رنگ نارنجی( در سال 2008  شکل 4.7: : 

5,065 هکتارماستر پالن )1980( که ساحات قابل ساخت را برای 2000 مطرح کرده است

42%2,280 هکتارساحات قابل ساخت )2008( در ماستر پالن

58%3,195 هکتارساحات قابل ساخت )2008( خارج از ماستر پالن

100%5,475 هکتارمجموع قابل ساخت 2008 )3+2(

طرح جامع ساحه )1980(

سرحدات شاروالی )2015(

منطقه ساخته شده تا )2008(

نمونـه هـای از روش هـای اسـکان رسـمی و غیـر رسـمی در راسـتای رشـد سـاحات 
بـه  رسـمی  سـاحات  انکشـاف   .)4.8( شـکل  دارنـد  وجـود  شـهر  در  مسـکونی 
انکشـافی راجع میگردد که توسـط مالکیت رسـمی زمین، در مطابقت با ماسـتر 
ابتـکار حکومـت  پـالن هـا و مقـررات سـاختمانی تسـهیل گردیـده باشـد. گرچـه 
برای دریافت روشـهای مناسـب برای اسـکان قانونی و رسـمی مثل )LAS( پروژه 
تخصیـص زمیـن اینجـا قابـل ذکـر اسـت، امـا ایـن پـروژه هـا به نسـبت دور بـودن از 
هسـته شـهری و داشـتن خدمـات پاییـن آن همـواره مـورد انتقـاد قـرار داشـته انـد 
کثـر خانـواده هـای فقیـر و کـم درامـد چنیـن پـروژه هـا انتخـاب  بدینوسـیله بـرای ا
خوبـی نیسـت. بنـاء دیـده میشـود کـه قسـمت زیـاد زمیـن هـای ایـن پـروژه هـا 

خالـی باقـی میماننـد.

سـاحات غیـر رسـمی یـا انکشـاف سـاحت غیـر رسـمی زمیـن هاییـرا دربـر میگیـرد 
بـا ماسـترپالن  تطابـق  در  و  نبـوده   اسـتوار  ملکیـت  رسـمی  اسـاس سـند  بـر  کـه 
نباشـد. سـاحات بزرگـی از زمیـن هـای غصـب شـده تقسـیم بنـدی و توزیـع شـده 
یـک  دارای  سـاحات  اینگونـه  بعضـا  اینکـه  ضمـن  انـد  شـده  فروختـه  افـراد  بـه 
پـالن نقشـه یـی منظـم مثـل سـرک بنـدی و کوچـه بنـدی منظـم نیـز میباشـد، 
درحالیکـه خدمـات دران بشـکل مسـاویانه نمیرسـد مخصوصـا فاقـد سیسـتم 

آبرسـانی، خدمـات بهداشـتی عامـه و فاضالبـی انـد.

انـواع دیگـر سـاحات مسـکونی غیـر رسـمی شـامل فـروش غیـر رسـمی زمیـن بـه 
افـراد میباشـد یـا بـه سـاده گـی در بـدل هـر انتقـال مالکیت تصرف شـده انـد، طور 
مثـال، دامنـه هـای تپـه هـای کابـل )شـامل تقریبـًا 18 فیصـد مجمـوع سـاحات 
مسـکونی میباشـد( تـا حـد زیـادی بـه ایـن شـکل تصـرف گردیـده انـد شـکل )4.1(. 

این انکشـاف غیر رسـمی اغلبًا توسـط سـرک های نا منظم ،سـاختمان و شـکل 
نمـرات ، نمونـه هـای کوچـه هـای کـم عرض و باریـک، وضعیت خـراب واحد های 
مسـکونی و عرضـه خدمـات محـدود و کـم نمایـش داده میشـوند.، بـه خصـوص 

در محلـۀ آغازیـن انکشـاف مشـخص شـده انـد. 

 )KIS( در پایتخـت،از ایـن نـوع ۵4 سـایت هـا منحیـث اسـکان غیـر رسـمی کابـل
نشـینی  شـهر  بـرای  افزایشـی  چالـش  یـک  منحیـث  کـه  انـد،  شـده  شناسـایی 
کـه تحـت  گرانبهـا موقعیـت دارنـد،  بـاالی زمیـن شـهری  کـه   KIS اسـت. سـایت 
کثریـت بـزرگ سـاکنان آن در اقتصـاد  گرچـه ا فشـار پالنهـای توسـعوی میاینـد، ا
غیـر رسـمی شـهری اسـتخدام گردیـده انـد و و نیـاز دارنـد کـه خیلـی در نزدیکـی 
 IDPs بـزرگ  قسـمت  یـک  دارای   KIS محـالت  همچنـان  بماننـد.  باقـی  شـهر 
هـای میباشـند کـه توسـط جنـگ و مهاجریـن عـودت کننـده سـاخته شـده انـد. 
متاسـفانه اراده سیاسـی بـرای دریافـت راه حـل هـای مناسـب و پایـدار در زمینـه 
قبیـل  از  کـه سـاالنه کمـک هـای زمسـتانی  نـدارد. درسـت اسـت  اسـکان وجـود 
روکـش یـا کمپـل، چـوب سـوخت بـرای چنیـن محـالت توزیـع میشـود امـا در واقع 

نیسـتند. پایـداری  اینهـا روش هـای 

امنیـت تصـدی زمیـن و معافیـت از تهدیـد اخـراج یکی از اساسـات برای انکشـاف 
بـاالی  کـه  اسـت  شـده  داده  نشـان  تصـدی  امنیـت  نبـود  میباشـد.  شـهری 
مثمریـت یـک سـاحۀ شـهری بطـرف پائیـن فشـار وارد میکنـد، منحیـث خانواده 
هـا و مصروفیـت هـا در آنجـا نمیخواهنـد بـاالی ارتقـاء و فعالیـت هـای جدیـد در 
سـاحات خویـش سـرمایه گـذاری نماینـد. طبعیـت وسـیع غیـر رسـمی انکشـاف 

شـهری افغانسـتان بـه معنـی مشـکل وسـیع اسـت، کـه درجـه هـای متفـاوت 
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گسـتردۀ  میـزان  اسـت.  داده  قـرار  تاثیـر  تحـت  را  شـهری  شـهروندان  کثریـت  ا
انکشـافات آنـرا بـه شـکل غیـر واقعـی ارایـه نمـوده تـا مساکن/شـهرک هـا بتواننـد 
بنحـوی "شـفاف/واضح" در نظـر گرفتـه شـده و بـا اسـکان رسـمی جاگزیـن شـوند. 
بلکـه چیزیکـه نیـاز اسـت یـک روش ارتقـاء افزایشـی و تنظیـم نمـودن معلومـات 
موجـوده میباشـد.  در انجـام دادن چنیـن کار ایـن ضروری اسـت تا یک مجموعه 
محتویات/معیـار هـا ایجـاد گردیـده تـا تصمیـم گرفتـه شـود کـه کدام اسـکان برای 
تنظیـم نمـودن مناسـب انـد و کـدام آنهـا نامناسـب انـد بـه علت کشـمکش های 

قابلیـت  مثـال،  تخنیکی)طـور  محدودیـت  زمیـن،  مالکیـت  توافـق  قابـل  غیـر 
دسترسـی( یـا اینکـه در موقعیـت هـای نامناسـب ایجـاد گردیـده انـد )طـور مثـال، 

در معـرض خطـرات طبعـی قـرار دارنـد(. 

یـک پروسـۀ تنظیـم سـازی افزایشـی همچنـان نیـاز بـه شناسـایی ایـن دارد کـه 
دو حالتـی سـنتی/قدیمی در بیـن تصـرف "غیـر رسـمی" زمیـن و مالکیـت رسـمی 
کثریـت افغانهـا  "زمیـن" کافـی نمیباشـد تـا وضعیـت را تشـریح کـرد کـه در کـدام آن ا
زنده گی میکنند. تنظیم سـازی، بجای جسـتجوی هرچه زودتر زمین که دارای 

گانه خانه های جدا

تقسیمات زمین

آپارتمان ها

شهرک های خودسر

نقشه های دولتی  انکشاف زمین

زمین

جالل آباد، ناحیه 3

کیفیت مسکن و تغییرپذیری ) توسعه،  + موقعیت، 
بهسازی، انکشاف تدریجی، امنیت حق ملکیت، 

دسترسی به خدمات

کم ( گزاف ( برای قشر غریب )با درامد  - نامناسب ) 

کندهار، ناحیه 12

+ مناسب و ارزان 

-  انکشاف نامنظم و غیر پالنی، حق امنیت ملکیت 
بشکل نامشخص، )زمین غصب شده(، موقعیت 

ها بعضا برای انکشاف شهر مناسب نیست، نبودن 
خدمات و محدودیت آن.

کابل، ناحیه 8

کیفیت مسکن، دسترسی به خدمات،  + موقعیت، 
امنیت حق ملکیت

کثریت عمده مردم  -  نامناسب )گزاف( برای ا

کابل، دامنه تپه 

+ مناسب )ارزان(، موقعیت، انکشاف تدریجی 

- حد اقل خدمات ابتدایی، حق امنیت نسبی 
برای ملکیت، دشواری بهسازی و هزینه بردار بودن 

آن، نبود دسترسی اضطراری به وسایط نقلیه و 
ترانسپورت

کندز، ناحیه ۵

+ مناسب، افزایش تدریجی، امنیت حق ملکیت

گراف پایین خدمات در مراحل اولیه انکشاف،   -
کم در آغاز  کم  ترا

کمپ بیجاشدگان داخلی ناحیه ۵  کابل، 

+ مناسب. موقعیت.کمک بشر دوستانه 

- عدم اجازه بهسازی ،خانهای غیر معیاری،فقدان 
امنیت ملکیت و تخلیه اجباری

ی
نون

قا
ی

نون
 قا

یر
غ

شکل 4.8: رایج ترین انواع انکشاف شهری در افغانستان
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امتـداد  بطـرف پیشـرو در  را  مـردم  تـا  باشـد، جسـتجو میکنـد  مالکیـت مطلـق 
انعطـاف  اشـکال  طـرف  بـه  ناسـازگار  حالـت  یـک  از  تصـدی(:  امنیـت  "تسلسـل 

پذیـری تصـرف بالفعـل بـه مالکیـت de-jure نهایـی حرکـت دهـد. 

بلنـد بـردن امنیـت تصـدی بـرای خانـواده ها و کسـب و کار انگیـزۀ را ایجاد خواهد 

کـرد تـا بـاالی ارتقـاء خانـه هـای و فعالیـت هـای تجـارت محلـی همـراه بـا نتایـج 
مثبـت اقتصـادی سـرمایه گـذاری صـورت گیرد، همچنـان تقویت تاثیـرات مثبت 
ایجـاد  آنهـا در شـهر،  بـودن و شـمولیت  از شـهروند  مـردم  بـرای درک  را  متقابـل 

خواهـد شـد. 

چوکات 4.2:
تقسیمات خانه شهری

بعــد از اینکــه چنــد ســال قبــل شــوهر شــکیبا فــوت کــرد او بــه خانــۀ بــرادر خــود 
ــا پســر خــود  نقــل مــکان نمــود. بیــدون یــک وظیفــه و عایــد منظــم، او تنهــا ب
ــه  ــۀ خام ــک خان ــرادر او ی ــت. ب ــل نداش ــود در کاب ــۀ خ ــت را در خان ــل اقام تحم
ــا 13  ــه و خــود او( ب را بــه کــرا گرفتــه کــه چهــار بزرگســال )بــرادر و خانــم او، خال
ــا کلکیــن هــای  ــدارد ت ــد. او پــول ن طفــل آنهــا در ســه اطــاق جایگزیــن شــده ان
شکســته را ترمیــم نمایــد، آنهــا کلکیــن هــا را توســط پالســتیک پــوش نمــوده 
انــد کــه از روی ســرک دریافــت نمــوده انــد. تشــناب آنهــا یــک غرفــۀ مؤقتــی 
ــا سیســتم بدرفــت وصــل  ــه ب ــه در پشــت ســر حویلــی موقعیــت دارد ک اســت ک
ــتم  ــب هس ــی غری ــا خل ــردد. "م ــی گ ــت خال ــط دس ــه توس ــر هفت ــد ه ــوده و بای ب
ــی  ــا خیل ــیم. م ــحال باش ــد خوش ــم بای ــده میتوانی ــه برآم ــدۀ چیزیک ــا از عه ام
ــت آب  ــم، کیفی ــود داری ــی خ ــتی در حویل ــۀ دس ــه بمب ــتیم ک ــبخت هس خوش
ــه مــن  ــا مریــض میباشــند. خال ــه همــه وقــت اطفــال م ــی پائیــن اســت ک خیل

ــت." ــاز داش ــول نی ــی پ ــه خیل ــداوی آن ب ــه ت ــت ک ــرده داش ــاری گ بیم

هنگامیکــه اطفــال آنهــا در پشــت ســر حویلــی بــازی میکننــد، آنهــا خانــۀ 
ســه طبقــه یــی همســایه خویشــرا دیــده میتواننــد کــه از دیــوار هــای گلــی 
ــی  ــاًل خال ــپزخانه فع ــناب و دو آش ــاق، ۵ تش ــد. 10 اط ــد میباش ــا بلن ــه آنه خان
ــه دلیــل  ــه هــا ب ــرد. "ایــن خان ــرک ک ــه را ت ــه نشــین خان اســت پــس از اینکــه کرای
ــده گــی کــردن ماننــد  ــه زن فســاد میباشــند – مــردم ماننــد مــا هیچــگاه قــادر ب
آن نخواهنــد بــود" شــکیبا میگویــد، هنگامیکــه از او در مــورد خانــۀ همســایه 

ــد.  ــیده ش ــا پرس آنه

ــش  ــت، بخ ــل اس ــدر ۵ طف ــه پ ــد ک ــی میکن ــده گ ــد زن ــرک، خال ــر س ــار دیگ در کن
از طبقــه اســت کــه دارای ســطح عایــد حــد اوســط میباشــد. پــدر او خانــه 
کوچــک امــا پــاک و کانکریتــی را چنــد دهــه قبــل خریــده بــود، و در طــول ســالها 
ــل  ــرای فامی ــال ب ــن ح ــت. ای ــوده اس ــا را در آن وارد نم ــود ه ــی بهب ــد بعض خال
او بشــمول بــرادر و دو خواهــر او یــک خانــه اســت. "مــا خیلــی خوشــبخت 
ــه پــول هنگفــت  ــه را ب ــم. مــا خان ــی داری ــۀ مقبــول میراث ــه یــک خان هســتیم ک
ــح  ــا ترجی ــت، ام ــی اس ــی قیمت ــن آن خیل ــه زمی ــم بخاطریک ــه میتوانی فروخت
و  دارم  اطمینــان  قابــل  بــرق  مــا  کنیــم.  گــی  زنــده  اینجــا  در  کــه  میدهیــم 

همســایگی هــم محفــوظ اســت". 

ــه  ــد، چگون ــان میده ــی نش ــۀ افغان ــزرگ را در جامع ــری ب ــا براب ــا ن ــه ه ــن قص ای
دسترســی  امنیــت  تصــدی  و  خدمــات  مناســب،  خانــه  بــه  تاثیــرات  ایــن 
ــتان  ــای افغانس ــهر ه ــای ش ــایگی ه ــی همس ــه در خیل ــد، و چگون ــل کن حاص
ــاع  ــه در اوض ــم، البت ــد در کناره ــردم ثروتمن ــم و م ــد ک ــر و دارای عای ــردم فقی م

خیلــی متفــاوت خانــه زنــده گــی میکننــد.

کم درآمدمسکن منظم و درآمد متوسط و باال مسکن نامنظم و  
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۴.3
خانه سازی: یک خانه برای هر افغان

اسـکان  مجمـوع  کـه  میدهـد  نشـان  افغانسـتان  شـهرهای  وضعیـت  تحلیـل 
کـز والیتـی افغانسـتان بـه 962467 واحـد خانه میرسـد.  موجـوده در تمـام 34 مرا
گانـه  کثریـت بـزرگ اسـکان موجـوده خانـه هـای غیـر منظـم، جدا )چـوکات 4.3(. ا
منظیـم  گانـۀ  جدا هـای  خانـه  میباشـد،  واحـد(   ۵24074( گانـه  جـدا  نیمـه  و 
)شـکل  میرسـد  تپـه )71788(  دامنـۀ  هـای  و خانـه  میباشـد:  واحـد(   31۵۵۵6(
4.11(. کابـل یگانـه شـهر اسـت جایکـه اپارتمانهـا از یـک نقطـه نظر شـریک سـازی 
خانـه هـای موجـوده بـه مجمـوع 7.8% میرسـد )شـامل 2% اپارتمانهـای دارای 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  تجارتـی  مقاصـد  بـه  آن  اول  منـازل  کـه  مختلـط  اسـتفادۀ 

میگیرنـد(.

کثریـت افغانهای  دسترسـی بـه اسـکان کافی/مناسـب یـک چالـش عمده بـرای ا
شـهر نشـین میباشـد. طوریکـه در فصـل 1 )اقتصـاد شـهر نشـین( مـورد آزمایـش 
قـرار گرفتـه اسـت، فقـر و نـا برابـری بـرای تقریبـًا یـک سـوم تمـام خانـواده هـای 
شـهر نشـین واقعیـت هـای ناگـوار بشـمار میرونـد. ایـن ترکیـب همـراه بـا کمبـود 
اختیـارات قابـل تحمـل اسـکان و عرضـۀ بیـش از حـد در خـط باالیـی مارکیـت 
اسـکان رسـمی منتـج بـه اوضـاع ناگوار اسـکان برای افغانهای میشـود که سـطح 

عایـد آنهـا پائیـن و حتـی در حـد اوسـط قـرار داشـته باشـند. 

شـهر  سـریع  انکشـاف  حالـت  در  کـه  هـای  کشـور  خیلـی  در  مـورد  ایـن  طوریکـه 
نشـینی قـرار دارنـد، یـک بخـش بـزرگ خانـواده هـای افغانسـتان که دارای سـطح 
عایـد متوسـط و پائیـن انـد مجبـور انـد تـا در اسـکان غیـر رسـمی کـه در موقعیـت 

کـه  انـد جایگزیـن شـوند. در جـاه هـای  قـرار داشـته و تحت-خدمـات  ضعیـف 
میباشـد.  بـزرگ  چالـش  یـک  از  بیـش  ازدحـام  دارنـد،  قـرار  رقابـت  مـورد  شـدیدًا 

بسـیاری از خانـواده هـا بیشـتر از یـک فامیـل را جایگزیـن میکننـد. 

86 فیصد اسـکان شـهر نشـین موجود در افغانسـتان منحیث محالت رهایشی 
مطابـق بـه تعریـف اسـکان بشـر ملـل متحد-هبیتـات از محـالت رهایشـی واجد 
اسـکان مناسـب  اساسـی ذیـل  یـا عوامـل  بیشـتر  یـا  یـک  فاقـد  کـه  انـد  شـرایط 
میباشـند: )i( دسترسـی بـه منبـع صحـی آب، )ii( حفـظ الصحـۀ بهبـود یافتـه، 
 )v( فضـای مناسـب زنـده گـی و )iv( ،بـادوام سـاختاری خانـه سـازی )iii( مـواد 

امنیـت  مالکیـت.1 

چارچـوب قانونـی و تنظیمـی ادارۀ زمیـن و راجسـتر نمـودن ملکیـت بـی کفایت، 
دسـترس  قابـل  نشـین  شـهر  مـردم  خیلـی  بـرای  و  بـوده  فاسـد  مکـررًا  و  مبهـم 
نمیباشـد. راجسـتر نمـودن و بدسـت آوردن سـند هـردو مـوارد آن خیلی مغلق و 
پـر هزینـه اسـت. تخمیـن گردیده اسـت که تنها 10% معامـالت زمین در مطابقت 
راجسـتر  در  کـه  مصـارف  میگیـرد.2   صـورت  رسـمی  قانونـی  هـای  طرزالعمـل  بـا 
بـا سیسـتم  کـه  اسـت  توجـه  قابـل  مانـع  یـک  نیـز  اسـت  زمیـن شـامل  نمـودن 
رسـمی بـکار انداختـه میشـود: همـراه بـا فیس/مـزد محکمـه کـه 3 % از مجمـوع 
نـرخ زمیـن پرداختـه میشـود برعـالوه 2% فیس/مـزد نیـز از مجمـوع نـرخ زمیـن بـه 

شـاروالی و وزارت مالیـه پرداختـه. 

خانه خود ساخته شده غیررسمی غالب شهرهای افغانستان
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طرزالعمل بدسـت آوردن رسـمی منظوری برای اجازه نامۀ پالنگذاری و اعمار نیز 
همانگونـه مغلـق، پرمصـرف و زمـان گیـر اسـت. پروسـه با تحویـل دادن یک فورم 
درخواسـتی/عریضه به مقام شـاروالی/ناحیه آغاز میگردد، کسـیکه بعدًا تصدیق 
میکند در صورتیکه اسـتفاده از زمین پیشـنهادی تحت ماسـتر پالن مطابق به 
زون بندی  نشـان داده شـود. کاپی های ماسـتر پالن یا هر حوزه به شـکل علنی 
در اختیـار مـردم قـرار نـدارد تـا پروسـه را تکمیـل نماینـد. یـک فعالیـت سـاده نیـاز 
بـه ارائـه نمـودن چنـان طرزالعمـل باریـک دارد کـه زمینـه را بـرای فسـاد مسـاعد 
میسـازد. بـا تعقیـب نمـودن آن، دیپارتمنـت ملکیـت های شـاروالی باید بررسـی 
نماید در صورتیکه مالک زمین کدام مالیه یی صفایی را پرداخت نکرده باشد. 
حقیقـت کـه قرضـه هـای مالیـۀ صفایـی بطـور فعاالنـه بررسـی نگردیـده باشـند 
امـا تـا حـدی "انفعالـی" در ایـن روش هنگامیکـه یـک درخواسـت ارائـه میگـردد 
بیشـتر بـرای مالکیـن زمیـن منـع کننـده میباشـد کـه همـراه بـا شـاروالی معاملـه 
کنـد. سـپس دیپارتمنـت انجنیـری تصدیـق میکنـد در صورتیکـه درخواسـت/

پروپـوزل بـا اسـتندرد/معیار هـای مختلـف تمامیت سـاختاری مطابقت داشـته 
باشـد. ضمنـًا دیپارتمنـت هـای پالنگـذاری مسـؤولیت تائیـد را بعهـده دارنـد در 
صورتیکـه در یـک درخواسـت "بـه شـکل منظم و مناسـب" انکشـاف شـهری )طور 
مثـال، عـدم سـازگاری بـا مشـکالت اطراف/محیـط زمیـن(، همچنـان طـرح هـای 
پالنگـذاری ناحیـه و محـل گنجانیـده شـده باشـد. هر پروسـه معمـواًل حاوی یک 
سلسـله مراحـل مشـخص بیروکراتیک/کاغذپرانـی میباشـد، کـه تمـام آن زمینـه 
)اجـازده  گـردد  نامـه صـادر  اجـازه  بـرای فسـاد مسـاعد میسـازند. در صورتیکـه  را 
داده شـود(، درخواسـت کننـده مکلـف اسـت تـا در مـدت زمـان سـه سـال تعمیـر 
خویشـرا  کارمنـدان  تـا  اسـت  مکلـف  شـاروالی  زمـان  عیـن  در  نمایـد.  تکمیـل  را 
بفرسـتند کـه کار سـاختمان را نظـارت نمـوده و تطابـق انکشـاف را بـا پـالن هـای 

منظـور شـده را تصدیـق نماینـد. 

چوکات4.3:
اشکال مسکن  شهری در افغانستان 

انــواع اســکان در شــهر هــای افغانســتان را میتوانــد توســط هــردو رســمی 
غیــر  اختیــارات  و  گانــه(  جدا نیمــه  ــا  ی گانــه  جدا هــای  خانــه  )اپارتمانهــا، 
ــر دو  ــه بنــدی نمــود. اختیــارات اســکان غیــر رســمی ه ــمی اســکان طبق رس
ــدرد،  ــاختمان ن ــوز س ــا مج ــم ام ــرح منظ ــد" )ط ــده ان ــالن ش ــمی پ ــر رس ــد "غی ان
ــناد  ــود اس ــذاری و نب ــای پالنگ ــرح ه ــایر ط ــتر پالنها/س ــا ماس ــت ب ــدم مطابق ع
و تصــرف غیــر منظــم، طــور  ــا "خودســر/خودبخود" )طــرح  ی زمیــن(  رســمی 

مثــال، دامنــه هــای تپــه(.

ــع  ــر مرب ــًا 2 دالر/مت ــارات اســکان رســمی تقریب ــۀ اختی ــد اوســط ماهان ــه ح کرای
غیــر  اســکان  ماهانــه  کرایــه  حالیکــه  در  مربــع(  دالر/متــر   2.8 )کابــل  اســت 
رســمی در بیــن 0.6 و 1 دالر/متــر مربــع میباشــد. نــرخ خریــد یــک خانــۀ منظــم 
)کابــل 1۵00-700 دالر/متــر  تقریبــًا در حــدود 900-700 دالر/متــر مربــع اســت 
ــر/ ــت 300-1۵0 دال ــه قمی ــوان ب ــم را میت ــۀ نامنظ ــک خان ــه ی ــع( در حالیک مرب
متــر مربــع خریــد. اختیــارات خانــۀ غیــر رســمی خیلــی قابــل تحمــل میباشــد، 
ــا اینکــه در بیــن ســاحات مختلــف تغییــرات قابــل مالحظــه وجــود داشــته و  ب
ــه  ــی ب ــود دسترس ــا و کمب ــه ه ــن خان ــت پائی ــط کیفی ــواًل توس ــا معم ــهر ه در ش

ــوند.  ــدی میش ــه بن ــات طبق خدم

چــوکات 2.4 انــواع عمــدۀ اســکان را در شــهر هــای افغانســتان مــورد بررســی 
گانــه در ســکتور  گانــه یــا نیمه-جدا قــرار میدهــد. خانــه هــا و اپارتمانهــای جدا

ــامل  ــمی ش ــر رس ــکتور غی ــان س ــن زم ــد. در عی ــت دارن ــمی حاکمی ــکان رس اس
ــن آن  ــه زمی ــد ک ــده ان ــار گردی ــای اعم ــن ه ــاالی زمی ــه ب ــد ک ــای میباش ــه ه خان
ــن آن  ــه زمی ــی ک ــن معن ــت )بدی ــده اس ــت آورده ش ــمی بدس ــر رس ــورت غی بص
تصــرف شــده، دهاقیــن غیــر رســمی تقســیم نمــوده و فــروش زمیــن بــه افــراد، 
و اســکان "خــود ســر" در دامنــه هــای تپــه موقعیــت دارنــد یــا ســایر اســکان غیــر 
ــه  ــل مالحظ ــاوت قاب ــرخ تف ــت و ن ــاظ کیفی ــف از لح ــواع مختل ــن ان ــمی. ای رس
ــه  ــای ک ــه ه ــاس نمون ــه اس ــواع را ب ــدی ان ــخصات کلی ــل مش ــۀ ذی ــد. جعب دارن
ــی  ــد. بررس ــرح میکن ــد، مط ــی میکنن ــده گ ــده نماین ــای عم ــهر ه ــکان ش از اس
نمونــه هــا نشــان میدهــد کــه خانــواده هایکــه ماهانــه توانایــی مصــرف بیــش 
ــی  ــار باق ــدون اختی ــط( ب ــد اوس ــه ح ــد )ب ــت ندارن ــل اقام ــرای مح ــر را ب از 100 دال
ــا محــل  میماننــد امــا بــه تصــرف خانــه هــای خودســر مجبــور میشــوند )ی
ــا دیگــران شــریک میســازند(. ســکونت در اســکان خــود ســر بــه  اقامــت را ب
ــه  ــات اولی ــه خدم ــی ب ــت دسترس ــدی، محدودی ــی تص ــی ناامن ــد طبع ــک ح ی

ــد.  ــام میای ــکالت ازدح و مش

به طور منظم
%۳۲.8

۳1۵.۵۵۶ واحد

کمپ مهاجرین/کوچی/دیگر
%1.۲
1۲.8۷۴ واحد

به طور نامنظم
%۵۴.۵

۵۲۴.0۷۴ واحد

دامنه کوه
 %۷.۵
۷1.۷88 واحد

آپارتمان
%۳.0
۲8.۹۴۹ واحد

آپارتمان های چند منظوره
%1.0
۹.۲۲۶ واحد

واحد مسکونی مجموع 
در 34 استان پایتخت: 

962467 واحد
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کابلخانه های خود ساخته غیر رسمی، بامیان آپارتمان های در حال ساخت، 

انواع اسکان
سایز زمین )متر 

مربع(

ساحه طبقه/
کف زمین)متر 

مربع(

متصرفین 
)مردم(

کرایه ماهوار 
)دالر(

ارزش 
)دالر(

تصدیحفظ الصحهآب

رسـمـــی 

کابل n/a9042۵06۵,000آپارتمان. 

آب نل یا چاه 
شخصی

چاه بدرفت/سپتیک 
کمود های ساخته  یا 

شده

مالک دارای اسناد زمین/ مالک 
دارای دیگر اسناد )فروشات/

کرایه دهنده  معامالت( / 

n/a1۵09-83۵0-2۵0100,000آپارتمان.سایز بزرگ

n/a807-۵2۵0-1۵080,000آپارتمان. سایز متوسط

کوچک n/a۵06-4100آپارتمان. سایز 
 -40,000
6۵,000

n/a90620080,000حد اوسط

30017096002۵0,000خانه.کابل 

103001۵0,000-30020012-4۵0خانه به سایز بزرگ

102۵0100,000-2001۵012-300خانه به سایز متوسط

کوچک 8200۵0,000-2001009خانه به سایز 

3001۵092۵0100,000حد اوسط

غیر رسمی

کابل پالن شده 4002007180۵0,000به 

آب نل یا چاه 
شخصی 

چاه بدرفت/سپتیک 
یا بیت الخالء

معامله فروشات/ وراثت /  
کتابچه شاروالی 

820060,000-۵002001۵به سایز بزرگ پالن شده

4001۵01۵04۵,000به سایز متوسط پالن شده

کوچک پالن شده 30010010030,000به سایز 

4001۵0111۵04۵,000حد اوسط

-1801209160خودسر.کابل

چاه مشترک/نل 
های عمومی/تانکر 

های آب
کتابچۀ شاروالی بیت الخالء خشک بدون اسناد/ 

106020,000—1001۵-2۵0200- 600خودسر به سایز بزرگ

7۵01۵,000-1۵0809خودسر به سایز متوسط

کوچک ۵407,000-۵06- 8070-100خود سر به سایز 

1۵0809۵012,000حد اوسط 

جدول 4.1: نظرسنجی مسکن نمونه

منبع: سروی ساحوی توسط تیم معلومات جغرافیایی پروگرام وضعیت شهرهای افغانستان
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وضعیت شهرهای افغانستان۲۰۱۵

منبع: تیم سیستم معلوماتی جغرافیایی پروگرام های وضعیت شهرهای افغانستان

۴.۴
خانه ها و تراکم نفوس

کم نفوس در شهر ها قابل مالحظه است، طوریکه این نشان دهندۀ اهمیت  ترا
کـم نفـوس در  مؤثریـت اسـتفادۀ زمیـن شـهری میباشـد. در سـطح جهانـی، ترا
دهـه هـای اواخـر روبـه کاهـش گردیـده اسـت.3 نتیجـۀ افزایـش در مصـرف زمیـن 
را میتـوان در بخـش عوایـد بـاالی خانـواده، افزایـش تحـرک شناسـایی نمـوده و 
آرمـان هـا بـه سـمت پیشـرفت بیشـتر بـه روش های زندگـی غیر متمرکز میسـازد. 
طوریکه یک روند پیامد های مشـخص دارد و بیشـتر سـاحات دارای نفوس کم 
و افزایش و سـاحات گسـتردۀ روبه افزایش برای خدمات خیلی پرهزینه داشـته، 
مصـارف اضافـی ترانسـپورت را بـاالی مـردم تحمیـل کـرده و میتوانـد کـه تاثیـرات 
منفـی محیطـی داشـته باشـد. در محتـوای منطقـوی، بطـور عمومی شـهر های 
کـم هسـتند: کـه در حـدود 100 الـی 200 تن/هکتـار میرسـد،  آسـیایی خیلـی مترا

کـم امریـکای التیـن و سـه چنـد آن در اروپـا.4  تقریبـًا دو چنـد ترا

 ضمیمـۀ 1 میتودولـوژی، روش پروگـرام وضعیـت شـهرهای افغانسـتان را نشـان 

یـک  اسـاس  بـه  شـکل  یـک  شناسـایی  میکنـد:  بـرآورد  را  نفـوس  کـه  میدهـد 
شـمارش کلـی خانـه و حـد اوسـط تعـداد فامیـل هـا بـر  هـر خانـه 7.۵ نفـر بـرای 
یـک خط-پائیـن و 9 نفـر بـرای حـد اوسـط خط-بـاال تخمیـن گردیـده اسـت. بـا 
اسـتفاده از هـردو بـرآورد هـای بـاال و پائیـن، شـهر هـای افغانسـتان در مقایسـه بـا 
کـم نفـوس خیلی پائین میباشـد. طـور مثال،  دیگـر شـهر هـای آسـیایی دارای ترا
طوریکه شـکل4.12حد اوسـط تراکم شـهر نشـین )سـاحۀ قابل سـاخت به تعداد 
 Du/Ha 9.8 واحـد هـای خانـه تقسـیم گردیـده انـد( را نشـان میدهـد کـه در کابـل
 Du/Ha ۵.4 در حالیکـه در کندهـار ))P/ha( اسـت )در یـک هکتـار 74 الـی 89 نفـر

)در یـک هکتـار 41 الـی 49 نفـر )P/ha(( اسـت.

کم خانه و نفوس تمام 34 شاروالی هانیلی اسد آبادکندزکندهارمزارکابل ترا

396,09۵77,61۵61,90229,8776,3۵01,994962,467مجموع خانه ها

17,33۵2,9893,86۵1,47942483۵0,۵29مجموع ساحات رهایشی )هکتار(

مجموع ساحات قابل ساخت 
40,1437,۵4611,2993,0۵969۵239120,2۵9)هکتار(

DU/(  کم خانه های رهایشی ترا
۵)Ha232616201۵2419

کم ساحات  ترا
)P/ha( رهایشی

17119۵1201۵2112180143برآورد پائین

20623414418113۵216171برآورد باال

کم خانه های شهر نشین    ترا
6)DU/Ha(

9.810.2۵.49.79.28.48

کم شهر نشین  ترا
P/ha

74774173696360برآورد پائین

89934988827۵72برآورد باال

که شهر های انتخاب شده را برآورد میکند کم نفوس  جدول 4.2: ترا
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نیلی، والیت دایکندی

تمام 3۴ شاروالی هانیلیاسد آبادکندزکندهارمزارشریفکابل 

00۲۱5,88۲۲6,907۲7,6500۱,443,597عامل بالقوه متراکم سازی9 )مردم(7

۱,۲57,455379,490376,55355,0608,5۱۲8,0033,60۱,705عامل بالقوه قطعات خالی  )مردم(8

۱,۲57,455379,49059۲,4358۱,96736,۱6۲8,0035,045,30۲مجموع pop. انکشاف در ساحات قابل ساخت

تعداد سالها بدون نیاز برای توسعۀ 
فضایی/فاصله یی 9

%۲.5۱۲۱8۲9۱۱۲0۱4۱8

%3.59۱3۲۱8۱4۱0۱3

4.5%7۱0۱66۱۱8۱0

نفـوس  کـم  ترا مثـال،  طـور  دارد.  مالحظـه  قابـل  تفـاوت  نفـوس  کـم  ترا کابـل،  در 
در ناحیـه 4، کـه یـک سـاحۀ متحـد قابـل سـاخت بـا 2۵% انکشـاف غیـر منظـم 
اسـت، بـه 3۵ واحـد خانـه در هکتـار میرسـد )263 و 31۵ تن در هکتـار )P/ha((. در 
ناحیـه 6، یـک سـاحۀ کـه اندکـی انکشـاف نمـوده اسـت که سـاحات وسـیع زمین 
کـم آن تنهـا 23 واحـد  خالـی داشـته و 89% انکشـاف غیـر رسـمی نمـوده، کـه ترا
خانـه در هکتـار )173 الـی 207 نفـر در هکتـار( میباشـد. برعکـس نواحـی 18 و 20 
کـم 8 و 9 خانـه در هکتـار میباشـد: همـراه بـا هـردو  کابـل بـه ترتیـب تنهـا دارای ترا
سـاحات کـه کـم انکشـاف نمـوده انـد و دارای زمیـن هـای خالـی و سـفید خیلـی 

وسـیع میباشـد. 

کـم مسـکونی میتوانـد کـه بـه  تفـاوت هـای قابـل مالحظـه داخل-شـهری در ترا
کـه  وسـیع  سـاحات  موجودیـت  همچنـان  زمیـن  خالـی  قطعـات  وسـیع  تعـداد 
را نسـبت دهـد. طـور مثـال، در  توسـط اسـتفادۀ نهـادی تصـرف گردیـده اسـت  
کـم نفـوس سـاحات مسـکونی 206 نفر/هکتـار اسـت )بـرآورد بـاال (،  کابـل تنهـا ترا
کـم نفـوس شـهر بـزرگ بصـورت مجموعـی 89 نفـر در هکتـار )بـرآورد  در حالیکـه ترا

بـاال( اسـت.

کـم زیـاد نفـوس میتوانـد کـه یـک اسـتفادۀ مؤثـر فضـای شـهری را نشـان دهـد.  ترا
تقویت پالنگذاری مناسـب و مؤثر شـهری میتواند منحیث یک اقدام جلوگیری 
کندگـی سـاحات شـهر نشـین مبـارزه نمایـد و شـهر هـا  کننـده عمـل کنـد تـا بـا پرا
کـم سـاخته و بدینگونـه از نظـر سـرمایه گـذاری زیربنـاء هـا و ارایـه  را بیشـتر مترا

خدمـات خیلـی مؤثـر گـردد. 

خـواه دولـت هـا منحیـث پالنگـذاری مؤثر، سـرمایه گـذاری های بنیـادی، مالیات 
نمـودن  عملـی  در  غفلـت  یـا  نماینـد  عملـی  اقدامـات  سـاختمان  تنظیمـات  و 
کـم نفـوس و زمیـن و نـرخ هـای زمیـن را معیـن میکنـد.  ایـن اقدامـات عوامـل ترا
کـم هـای شـهر نشـین بـه علـت زمیـن غیـر متصـرف شـده بـرای  در افغانسـتان ترا
احتـکار یـا بـرای اسـتفادۀ آینـده امکانـات شـاروالی هـا را محدود میسـازد تـا زمین 
کـم مناسـب  دارای موقعیـت بهتـر قابـل دسـترس را پالنگـذاری نمـوده و بـرای ترا

قابـل دسـترس بـرای فراهـم سـازی مؤثـر خدمـات بسـازد.

کـم هـای پائیـن، و مروج سـازی قطعـات خالی غیر متصرف شـده، فرصت  ایـن ترا
کـم هـا در شـهر هـای افغانسـتان مسـاعد میکنـد  قابـل توجـه را بـرای افزایـش ترا
تـا رشـد سـاحات شهرنشـین پیشـبینی شـده جایگزیـن گـردد. شـکل 4.3 نشـان 
میدهـد کـه چنـد سـال رشـد نفـوس سـاحۀ شـهر نشـین را میتوانـد بـدون نیـاز 
بـرای توسـعۀ فضایـی شـهر هـا را گسـترش داد در صورتیکـه تمـام قطعـات خالـی 
کـم افزایـش یافته باشـد.  زمیـن انکشـاف نمـوده باشـد و در سـاحات مسـکونی ترا
قطعـات خالـی زمیـن میتوانـد بـا اسـتفاده هـای متفـاوت زمیـن انکشـاف داده 
شـوند تـا سـاحات شـهر نشـین در افغانسـتان بهبـود یابـد، امـا شـکل4.4 بـاالی 
عامـل بالقـوه برای انکشـاف مسـکونی منحیث یک نمونۀ توضیـح دهنده برای 

معاملـه بـا مشـکالت مشـخص خانـه سـازی متمرکـز اسـت.

جدول ۴.3: : سناریو های رشد نفوس بدون نیاز برای توسعۀ ساحات شهر نشین در شهر های انتخاب شده

منبع: تیم سیستم معلوماتی جغرافیایی پروگرام های وضعیت شهرهای افغانستان
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جدول ۴.9: :  تعداد فعلی خانه ها و واحد های بالقوه در هر ناحیۀ مزارشریف

6,3۱۱

۵,389

۱۰,383

9,99۰

9,۵79

6,8۴۵

9,6۵3

3,۴9۵
3,۲9۴

 واحد های مسکن
کنونی

۱۲,۰۴6

ناحیه 1
ناحیه 5

ناحیه 4 ناحیه 2

ناحیه 9
ناحیه 8

ناحیه 7

ناحیه 10

ناحیه 6

ناحیه 3

7,9۱9

3,۰89

۲,777

8۲۰

۲,۰68

۴۲۵

۱6,۰6۴

77
۵۵

 واحد های
ساحات خالی

*۲6*۰.6۵ DU/
HA)

8,889

منبع: تیم سیستم معلوماتی جغرافیایی پروگرام های وضعیت شهرهای افغانستان- DIGITALGLOBE© تمام حقوق محفوظ است.
نوت: ساحه فرضی زمین های خالی* 0.۶۵ هکتار فی قطعه * ۲۶ )خانه/هکتار(
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۴.۵
عرضه و تقا ضا

تقاضـا بـرای خانـه هـا در افغانسـتان بـه علـت شـهر نشینی/شـهر سـازی  و رشـد 
نفـوس سـریع کشـور بـاال میباشـد.   دولـت و سـکتور خصوصـی قـادر نیسـتند تـا 
بـرای مـردم دارای عاید-کـم قابـل  کـه  بـه حـد کافـی ایجـاد کننـد  را  خانـه هـای 
تحمـل باشـد تامطابـق بـه  تقاضـا پاسـخگو باشـد.10 مطابـق بـه سـروی کـه در ۵ 
شـهر عمـده   توسـط حرکـت )Harakat(  انجـام گردیـده بـود، 94 % سـاکنین کـه 
دارای سـطح عاید-پائیـن انـد، نیـاز بـه خانـه هـای جدید/بهبـود یافتـه دارنـد.11 

رشـد سـاالنۀ 4% نفوس شـهر نشـین )رشـد طبیعی+مهاجرت روسـتایی-عودت 
کننـده گان و بیجاشـدگان داخلـی( بـرای ۵ سـال آینـده )201۵ الـی 2019( و %3.۵ 
بـرای سـالهای 2020 الـی 202۵ پیـش بینـی گردیـده اسـت، تقاضـا بـرای خانـه در 
202۵بـه  الـی   2020 سـالهای  بیـن  میباشـدکه  سـال  هـر  در  واحـد   41,704 حـدود 
43,9۵6  گسـترش میابـد )جـدول4.4(. ایـن ارقـام بزرگ شـامل جمع شـدن فعلی 

خانـه نمیباشـد و نیازمنـد اسـت تـا خانـه هـای فعلـی بهبـود یابنـد.

شـکل4.۵ برآوردهـای رشـد نفـوس را )تعـداد خانـواده هـا( از 201۵ الـی 2020 مطابق 
بـا عایـد خانـواده هـا )عایـد بـاال، پائیـن و خیلـی پائیـن( و یک بـرآورد اینکـه چقدر 
خانواده های مربوطه میتوانند که در هر ماه باالی خانه بدون سـبب گسـترش 
توسـط نـرخ خانـه را نشـان میدهـد. اختیـارات فعلـی خانـه هـا، بـه اسـتثناء گروه 
هـای کـه عاید-پائیـن دارنـد 78% نـو وارد را در بـازار خانـه سـازی همراه بـا خانوادۀ 
کـه عایـد آن تحـت خـط فقـر )عایـد هـر شـخص در هـر مـاه کمتـر یـا برابـر بـه 1,710 
افغانـی( اسـت، نشـان میدهـد. 6۵ % خانـواده هـا تنهـا یـک نفـر درآورنـدۀ عایـد 
)نـان آور( دارد و در مجمـوع 13 % هیـچ عایـد ندارنـد. یـک سـروی خانـواده هـای 
بیجاشـدگان داخلـی نشـان میدهـد کـه عایـد 91% فامیـل هـا کمتـر از 30 دالـر در 

هر مـاه میباشـد.13

در بیـن تقاضـا و عرضـه بـرای خانـه سـازی خیلـی خالء بـزرگ وجـود دارد، و همراه 
بـا شـهر نشـینی سـریع، هـر سـال بدتـر  میشـود. دولـت افغانسـتان پـالن داشـت 

تـا 13 پـروژه خانـه سـازی را همـراه بـا 19,747 اپارتمـان در کابـل بـا حمایـت تمویل 
گرچـه بـرای مـدت 2012-2001 تنهـا 4,117 آنهـا تکمیـل گردیده  کننـده ایجـاد کنـد، ا
آنهـا  واحـد   18۵,17۵ کـه  میدهـد  نشـان  شهرسـازی  امـور  وزارت  اطالعـات  انـد.14 
)شـامل خانـه هـا و اپارتمانهـا( در کابـل، هـرات، مـزار، کندهـار و جـالل آبـاد ماننـد 
کـه  از سـاحات شـهری موجـود(  شـهرهای/قصبه )اسـکان وسـیع منظـم خـارج 

پالنگـذاری گردیـده بـود، تنهـا یـک بخـش کوچـک آن اعمـار گردیـد.1۵   

تمـام شـواهد نشـان میدهـد کـه دولـت، تاکنـون قادر نبوده اسـت تا بـه تقاضای 
خانـه سـازی رسـید گـی نمایـد، هیـچ ظرفیـت مالـی هم نـدارد تا برای مـردم فقیر 
یـا گـروه هـای کـه سـطح عایـد آنهـا پائیـن اسـت، خانـه هـای را بـرای آنهـا اعمـار 
کنـد کـه بـه آنهـا کمـک اقتصـادی صـورت گیـرد. اپارتمانهـای کـه توسـط دولـت 
اعمـار گردیـده انـد طـور مثـال، 3,300 بـاب در "شـهر امـارات" بـه شـکل شـهرهای در 
کابـل بـرای کارمنـدان دولـت یـا دیگـر افـراد وابسـته توزیع شـده اسـت. کارمندان/
دریافـت کننـد گان بایـد قیمـت خانه را در اقسـاط 1۵ سـاله پرداخـت نمایند، هر 
چنـد هویـدا اسـت کـه نـرخ هـای اقسـاط/گروی از نـرخ هـای مارکیت پائین اسـت، 

بـرای خانـواده هـا بطـور مؤثـر کمـک کننـده اسـت.

عرضـۀ خانـه هـای سـکتور خصوصـی محـدود بـوده و تقریبـًا بطـور منحصـر برای 
گـروه هـای بـرآورده شـده اسـت کـه سـطح عایـد آنهـا بـاال اسـت. اپارتمانهـای کـه 
توسـط دولـت و سـکتور خصوصـی ارایـه گردیـده انـد نـرخ هـر بـاب خانـه در حـدود 
60,000 دالـر میباشـد. عرضـۀ خانـه هـای رسـمی تنهـا 10-۵% مجمـوع تقاضـای 
خانـه را تحـت پوشـش قـرار داده و بـرای متباقـی 9۵-90% مردم غیـر قابل تحمل 

میباشـد.

فقر، نابرابری و قیمت خانه ها

افغانسـتان در  کـه  را واضـح میسـازد  اول و سـوم چالـش هـای مشـخص  فصـل 
برابـر فقـر و نابرابـری بـه آن مواجـه اسـت. بـا وجـود رشـد قابـل توجـه اقتصـادی 

کنندگان، هرات کمپ مهاجرین مسلخ و عودت 
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انکشـاف  خویـش  زندگـی  اوضـاع  در  افغانسـتان  فقیـر  مـردم  اخیـر،  سـالهای  در 
ناچیـزی نمـوده انـد، کـه به شـکل برجسـته بـاالی اوضـاع خانه های ایـن گروه ها 
ـر را در هـر مـاه  کثـر 100 دال تاثیـر نمـوده اسـت.16 بـرای 78% فامیـل هایـی کـه حـد ا
بـرای خانـه مصـرف میکننـد )فامیـل هایـی کـه سـطح عایـد آنهـا خیلـی پائیـن، 
پائیـن و بعضـی هـا عایـد متوسـط دارنـد(، ایـن خیلـی دشـوار اسـت تـا در سـکتور 
بـه د افغانسـتان  خانـه سـازی منظـم صاحـب یـک بـاب خانـه شـوند. مطابـق 
بانـک )بانـک مرکـزی افغانسـتان(، ایـن امـکان پذیـر نیسـت کـه ضـرورت خانـه را 
بـرای آنانـی بـر آورده سـازد کـه دارای سـطح عایـد پائیـن و متوسـط انـد کـه از طریق 
روش هـای تجارتـی تشـخیص خواهنـد شـد، ماننـد خانـه های سـب سـایدی که 

در محدودیـت مالـی افغانسـتان ارایـه میگردنـد.17   

ـر بـرای یـک اپارتمـان  حـد اوسـط نـرخ یـک سـاختمان در حـدود 60,000 و 80,000 دال
هـر  در  خانـه  بـاب   4,3800 نـرخ  مجمـوع  میشـود،  پنداشـته  شـده  اعمـار  جدیـدًا 
سـال 3.۵ الـی 2.6 میلیـارد دالـر میشـود. ایـن مسـتثنی از قیمـت زمیـن و عرضـۀ 
خدمـات اولیـه میباشـد. ظرفیـت محـدود مالـی فامیل هـا، کمبود دسترسـی به 
سیسـتم مالـی، محدودیـت اختیـارات بـرای سـب سـایدی هـای دولـت و کمـک 

تمویـل کننـده یـک روش ناممکـن را ارائـه میکنـد. 

در عـوض، اختیـارات بیشـتر امـکان پذیـر کـه بـه تقاضـای خانـه رسـیدگی نمایـد 
کتشـاف خواهـد داشـت. در میان اینهـا روش های موجود بـوده میتواند  نیـاز بـه ا
هـای  طرح/نقشـه  ماننـد  گیـرد،  قـرار  اسـتفاده  مـورد  دیگـر  هـای  کشـور  در  کـه 
"محـالت و خدمـات" جایکـه بعضـی خدمـات اولیـه و خانه که بعـد از قطعه زمین 
فراهـم میگـردد تـا خانـواده هـا خانـه هـای خـود را  در طـول زمـان بطـور افزایشـی 
انکشـاف داده بتواننـد. در افغانسـتان، خانـه هـای عایـد پائیـن یک خانـه تقریبًا 
ـر یـک اختیـار باشـد بـرای گـروه هایکه سـطح عاید آنها پائین و متوسـط  1۵,000 دال
فراهـم  خـوب  هـای  موقعیـت  در  را  زمیـن  تـا  بتوانـد  دولـت  صورتیکـه  در  اسـت، 
سـازد، و یک سیسـتم  منصفانه و شـفاف توزیع زمین را بر اسـاس رسـیده گی به 
مسـتفید شـونده گان معیـن تنظیـم کـرده بتوانـد. در آن عامل بالقـوه وجود دارد 
حتـی کـه نـرخ هـای خانـه را خیلـی کاهـش دهـد در صورتیکـه بـه اسـاس سـاختار 
سـاده اعمار گردیده و بصورت افزایشـی بر اسـاس امکانان مالی و نیاز خانواده ها 
توسـعه یافتـه باشـد. دارایـی خانـه هـا نیـز بـه بررسـی عمیـق نیـاز خواهـد داشـت 

طوریکـه فعـاًل مارکیت/بـازار مؤثـر اقسـاط/گروی در کشـور وجـود نـدارد. 

خانه های شهر نشین
تقاضای ساالنۀ خانه

۲۰۱۵ الی ۲۰۲۰
تقاضای ساالنۀ خانه

۲۰۲۰ الی ۲۰۲۵
۲۰۱۵۲۰۲۰۲۰۲۵

396,09548۱,9۱057۲,358۱7,۱63۱8,090کابل

۲68,8933۲7,۱49388,55۱۱۱,65۱۱۲,۲80هب های منطقوی

۱۲8,558۱56,4۱0۱85,7675,5705,87۱هبت های تجارتی و ترانزیتی

۱36,7۱۲۱66,33۱۱97,5495,9۲46,۲44مراکز والیتی

3۲,۲0939,۱8746,54۲۱,396۱,47۱قریه های شهر نشین

96۲,467۱,۱70,988۱,390,7674۱,70443,956مجموع

جدول 4.4: تقاضای پیشبینی شدۀ خانه 2025-2015

گروپ های عاید
حد اکثر. مصارف خانواده رشد ساالنه (تعداد خانواده ها(

(دالر/ماه(
گزینه های کنونی مسکن

رشد کل %# واحد

34.۲%۱4,۲63خیلی عاید پائین 
  USD 50-0
)AFN ۲,850(شریک ساخت با فامیل ها/دوستان .Squatting

43.4%۱8,099عاید پائین 
 USD ۱00-5۱

)AFN 5,700 -۲,85۱(
کیفیت پائین، ازدحام بیش از حد و معیار-فرعی خانه در 

اسکان غیر رسمی

۱6.0%6,67۲عاید متوسط 
 USD ۲50-۱0۱

)AFN ۱4,۲50-5,70۱(
خانه دارای کیفیت ضعیف در اسکان غیر رسمی یا 

تقسیمات غیر رسمی زمین

6.4%۲,670عاید باال
USD  ۲50>

)AFN ۱4,۲50>(خانه های رسمی

۱۰۰%۴۱,7۰۴مجموع

جدول 4.5: تقاضای ساالنۀ خانه شهر نشین )2020-2015( نو وارد ها توسط توانایی عاید و پرداخت

کاهــش حاصلخیــزی. برعــالوه موجودیــت خانــه هــای  یادداشــت: رشــد نفــوس ســاالنه شــهری در بیــن ســال هــای 201۵ الــی 2020، 4 % بــوده، و 3.۵ % در بیــن ســالهای 2020 و 202۵ میباشــد )فــرض پنداشــتن 
موجــود نیــاز دارد تــا بهبــود یابنــد و در بعضــی حــاالت تعویــض شــوند(.
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۴.6
اقدامات بعدی

کــم، عرضــه خدمــات، و آمــاده نمــودن 	  ــا ترا کــم پائیــن نشــان میدهــد کــه کمبــود زمیــن شــهری وجــود نــدارد: چالــش اینســت ت قطعــات خالــی و ســفید زمیــن و ترا
قابــل تحمــل زمیــن ایــن زمیــن و قابلیــت دسترســی بــرای گــروه هــای دارای عایــد متفــاوت بــه حالــت مطلــوب انکشــاف یابــد. رشــد نفــوس را میتــوان بیــدون نیــاز 
 ضــرورت اســت کــه مدیریــت شــهر هــا بهبــود 

ً
ــر و فعالیــت در ســکتور زمیــن اشــدا بــه گســترش فضایــی بــرای چندیــن ســال جایگزیــن گــردد. بــرای پالنگــذاری مؤث

یابــد تــا اطمینــان حاصــل گــردد کــه پروســۀ شــهر نشــین ســازی بــه تمــام جامعــۀ افغانــی مثمــر واقــع شــود. 

میــزان ارائــه شــده چالــش فراهــم نمــودن خانــه مناســب، پاســخگویی بــه یــک پالیســی ملــی هرچــه زودتــر نیــاز اســت. بــرای بهبــود ســازی پالیســی خانــه ســازی 	 
 )ii( ــه ســازی شــهری: و ــر شــامل: )i( ایجــاد یــک پالیســی ملــی زمیــن و خان ــر شــده اســت: اقدامــات هرچــه زود ت و چارچــوب تنظیــم کننــده هنــوز هــم خیلــی دی
ــب  ــه تصوی ــط کابین ــال توس ــا ح ــد و ت ــده میتوان ــت، ش ــده اس ــی مان ــوده باق ــکل مس ــه ش ــال ب ــرای دو س ــه ب ــمی ک ــر رس ــکان غی ــاء اس ــی ارتق ــت پالیس ــرور و حمای م

ــده اســت.  نگردی

طوریکــه عرضــۀ خانــه هــای جدیــد بــه شــکل ناکافــی ادامــه خواهــد کــه تقاضــای موجــوده و آینــده را بــرآورده ســازد، بــرای از بیــن بــردن بحــران خانــه در شــهر هــای 	 
ــا اســکان غیــر رســمی موجــوده  افغانســتان یــک روش راه-دوگانــۀ پرگراماتیــک )twin-track( را بــکار بریــد. یــک راه )track( شــامل تنظیــم ســازی اســکان اســت ت
را قانونــی نمــوده و ارتقــاء دهــد، و اســکان غیــر رســمی را کــه تلقــی میشــود کــه در موقعیــت هــای نامناســب )طــور مثــال، دامنــه هــای تپــه، اســکان کــه مایــل بــه 
ــرح  ــا/ ط ــه ه ــاد نقش ــم ایج ــد. دوه ــت ده ــر موقعی ــوند را تغیی ــرف میش ــره( تص ــد و غی ــرار میگیرن ــتفاده ق ــورد اس ــب م ــکل نامناس ــدًا بش ــتند، بع ــا هس ــیالب ه س

هــای خانــه هــای ارزان میباشــد کــه شــامل تقســیمات زمیــن میباشــد. 

بمنظــور اطــالع دهــی طــرح پالیســی جدیــد و فعالیــت هــای پروگــرام، بیشــتر بــه اطالعــات دقیــق نیــاز میباشــد. بــه همیــن منظــور، توصیــه میگــردد تــا تشــخیص 	 
ــواد  ــاء، م ــی، زیربن ــر، دارای ــن، کارگ ــدی )زمی ــای کلی ــدام ورودی ه ــه ک ــد ک ــی کن ــد بررس ــه بای ــود. مطالع ــه ش ــده گرفت ــه عه ــازی ب ــه س ــکتور خان ــت س ــق وضعی عمی
ــر ایــن ســکتور را محــدود میســازد: و بیشــتر تحلیــل عمیــق پیشــبینی عرضــۀ خانــه هــا، تقاضــا و تحمــل پذیــری بعهــده گرفتــه  ســاختمانی و غیــره.( کارکــرد مؤث
شــود. مطالعــه بایــد همچنــان مارکیــت خانــه کرایــی را همــراه بــا فهمیــدن بهتــر آن، بهبــود دادن آن، و افزایــش حقــوق و شــرایط زنــده گــی کرایــه دهنــده را مــورد 

بررســی قــرار دهــد. 

ســاحات وســیع زمیــن کــه توســط "قطعــات خالــی" تصــرف گردیــده برنامهــای  اختیــاری بایــد روی دســت گرفتــه شــود کــه شــامل ان :)i( انجــام دادن یــک ارزیابــی 	 
ــر اقدامــات  گ ــا معیــن گــردد کــه کــدام ســاحات زمیــن "غیــر رســمی" تقســیم شــده قابــل دوام هســتند و بایــد داخــل پــالن هــای رســمی مدغــم شــوند، و ا عمیــق ت
ــی  ــی صفای ــتم مالیات ــت سیس ــن تح ــی زمی ــات خال ــات )قطع ــم مالی ــن رژی ــود یافت ــرد: )ii( بهب ــورت گی ــبه ص ــن محاس ــن زمی ــا متصرفی ــا ب ــود ت ــه ش ــی گرفت عمل
ــا اســتفادۀ مؤثــر زمیــن آمــاده بــه کار بیشــتر بهبــود یابــد، طــور مثــال، بــرای تــرک نمــودن خالــی و غیــر انکشــاف یافتــۀ زمیــن یــک دارای منــع کننــده  نمیباشــند( ت

کندگــی بیشــتر ســاحات شهرنشــین جلوگیــری صــورت گیــرد، میباشــد.  ــا از پرا ــی ت ــردد: )iii( بهبــود انکشــاف در قطعــات خال فراهــم گ

ــا بــا واقعیــت هــای شهرنشــین ســازی ســریع در افغانســتان مقابلــه نماینــد. 	  بــه اشــکال جدیــد پالنگــذاری مؤثــر فضایــی )ماننــد پــالن کاری شــاروالی( نیــاز اســت ت
ــذاری  ــد. پالنگ ــق میگردن ــا تطبی ــالن ه ــه پ ــردد ک ــل گ ــان حاص ــا اطمین ــند ت ــته باش ــاط داش ــوری ارتب ــات ف ــت ها/اقدام ــی و فعالی ــا دارای ــراه ب ــد هم ــذاری بای پالنگ
ــا پالیســی هــا و یــک چارچــوب تنظیــم کننــده )زمیــن، تنظیــم ســازی-ارتقاء دادن اســکان و خانــه( باشــد، و توســط پذیــرش نتایــج مختلــف  بایــد در مطابقــت ب
ــزه  ــازی انگی ــم س ک ــرای مترا ــده و ب ــایی گردی ــت شناس ــاء و موقعی ــرفته زیربن ــای پیش ــدی ه ــاز من ــد در نی ــن بای ــردد. ای ــت گ ــازی حمای ــه س ــهری و خان ــاف ش انکش
کندگــی شــهری انگیــزه ایجــاد گــردد، و انکشــاف شــهری اســتراتیژیک مختلــط همــراه بــا میــزان اقدامــات محلــی توســط انکشــاف  ایجــاد گــردد و بــرای انکشــاف پرا

دهنــده گان و جوامــع. 
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فصل پنجم: شهرها برای زندگی: محیط شهری

در تمام شاحص ها اقشار آسیب پذیر وفقرای شهری به 
کودکان بیشتر در معرض خطراثرات محیط  ویژه زنان و 

فقیرشهری فرار دارند.

کار سختی میباشد. حتی در شهرها، جمع آوری آب روزانه برای بسیاری از جوانان 
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کلیدی         پیام های 
کنین شــهری دارای ســهولت هــای صحــی بهداشــتی میباشــند. هیــچ  کــه چنانچــه صرفــًا 29 فیصــد ســا دسترســی بــه خدمــات صحــی در ســطح پاییــن قــراردارد   •
گیــر نمــی باشند.دسترســی بــه منابــع آب در شــهر هــا نســبتًا بلنــد اســت )71فیصــد(، بــا توجــه بــه چــاه هــای  یــک از شــهرهای افغانســتان دارای سیســتم فاضــالب فرا
کیفیــت را تشــکیل میدهــد. تنهــا 14 فیصــد خانــه هــای مســکونی بــه تامیــن  آلــوده و آلودگــی آب هــای زیرزمینــی، درحــال حاضــر، ایــن رقــم موضــوع جــدی آب دارای 

آب از طریــق شــبکه آبرســانی دسترســی دارنــد.

کــه در شــهر  کــه دسترســی بــه نیــروی بــرق در شــهرها نســبتًا بلنــد اســت )8۵فیصــد(، بــرق مذکــور نامنظــم و نــا مطمیــن اســت . تقریبــًا همــه افغــان هــای  درحالــی   •
کــه ایــن امــر در نتیجــه مشــکالت صحــی  کارمیگیرنــد  زندگــی مینماینــد )99 فیصــد(، هنــوز هــم در زمســتان هــا بــرای تســخین و پخــت و پــز از مــواد ســوخت جامــد 
را، بــه ویــژه بــرای زنــان و اطفــال بــار مــی آورد. بخاطــر بهبــود تنــوع و تهیــه مســتمر انــرژی در پهلــوی اتــکای محــض بــاالی شــبکه بــرق، بایــد از راهکارهــای مختلــط 

اســتفاده شــود. 

کــه تنهــا بخشــی از  مدیریــت مــواد فاضلــه احتمــااًل یکــی از مهــم تریــن مســایل مبــرم محیطــی در همــه شــهرهای افغانســتان میباشــد. تخمینــات نشــان میدهــد   •
کابــل ســاالنه 600 هــزار تــن مــواد آشــغالی از خــود  کــه شــهر  کارتریــن بــرآورد هــا نشــان میدهــد  مــواد فاضلــه جمــع آوری شــده و بــه آن رســیدگی میشــود. حتــی محافظــه 

کنونــی شــاروالی را دربــر میگیــرد. گیــرد، تقریبــًا ۵0 فیصــد بودجــه  کافــی جمــع آوری و مــورد رســیدگی قــرار  کــه هــرگاه مــواد مذکــور بــه شــکل  بــه جــا میمانــد 

زراعــت بخــش مهــم محیــط شــهری را تشــکیل میدهــد. بــه شــکل اوســط 34 فیصــد اســتفاده زمیــن در 34 مرکــز شــهر را زراعــت تشــکیل میدهــد. ایــن رقــم معــادل   •
کوچــک و بــزرگ بزرگتریــن  ــا فــارم هــای  کثریــت شــهر هــا زراعــت همــراه ب کابــل( را دربــر دارد. در ا ــر از مجمــوع اراضــی شــهر  12۵8۵0 هکتــار زمیــن شــهری )اضافــه ت

ــه ســاحات رهایــش پوشــش داده اســت.  ــادی را نســبت ب ــر میگیــرد و حتــی زمیــن هــای زی مســاحت از اســتفاده زمیــن را درب

کمتــر از 2 فیصــد مســاحت زمیــن را احتــوا میکنــد . برنامــه ریــزی بــرای سبزســاختن زمیــن هــای خالــی و  ع بجــز از ســه شــهر، در همــه شــهر هــا  ســاحات ســبز و مــزار  •
کاهــش خطــرات ســیالب، فرصــت هــای بیشــتر فعالیــت هــای فزیکــی و  ســفید و زمیــن هــای دیگــر انکشــاف نیافتــه فوایــد مضاعفــی را بــرای صحــت روحــی و روانــی، 

کیفیــت ، بــار مــی آورد.  هــوای صحــی بــا 

گــوار یــک محیــط فقیــر شــهری قــرار دارنــد . ایــن  کــه بیشــتر از همــه در معــرض تاثیــرات نا مــردم فقیــر شهرنشــین، بــه ویــژه زنــان و اطفــال از جملــه اشــخاصی انــد   •
کننــده میباشــد )34 فیصــد نفــوس شــهری(، آب  کــه نهایــت پرمخاطــره و از لحــاظ تآمیــن مــواد غذایــی نگــران  کثــرًا در زمیــن هایــی زندگــی مینماینــد  گــروپ مــردم ا
کافــی، تحمــل رنــج فــراوان از تهیــه انــرژی نامنظــم و غیرقانونــی و فراتــر از تــوان خریــد، و  نوشــیدن از ملــوث تریــن منابــع آبــی، اســتفاده ســهولت هــای خیلــی هــا نا

اینکــه آنــان بیشــتر از همــه در مقابــل آفــات طبیعــی آســیب پذیــر میباشــند.

کــه بیشــتر  کنین شــهر در مناطقــی زندگــی مینماینــد  کثــرا در معــرض آفــات طبیعــی و تغییــرات اقلیمــی قــرار دارد. بیشــتر از ۵00 هــزار ســا شهرنشــینی در افغانســتان ا  •
ــند.  ــط میباش ــر متوس ــه دارای خط ک ــد  ــی مینماین ــی زندگ کنین در زون های ــا ــون س ــتر از ۵.6 میلی ــد و بیش ــی پیون ــوع م ــه وق ــه ب در آن زلزل

گســترش نامنظــم و نامــوزون را  کــه جلــو  گــذاری منطقــوی  کــه بــا همدیگــر مرتبــط میباشــند. پــالن  بیــن شــهرها و خدمــات ایکوسیســتم شــان روابطــی وجــود دارد   •
ع حفــظ نمــوده باشــد. ــازه اشــامیدنی و مــزار ــع آب ت ــه شــمول حفــظ مناب ــره را ب ــه خدمــات ایکوسیســتم هــای متذک ک ــا  گرفتــه شــود ت ــد رویدســت  ــرد بای بگی
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موجودیــت و دسترســی بــه خدمــات و ســهولت های اساســی در ســاحات شــهری 
تاثیــر عمــده ی را بــاالی کیفیــت زندگــی ســاکنین شــهر هــای افغانســتان وارد 
دارد. شــیوه ی کــه بــه اســاس آن خدمــات پــالن و عرضــه میشــود نیــز تاثیــری را بــر 
چگونگــی محیــط طبیعــی )محیــط تخریــب ویــا حفــظ میشــود(، وارد مینمایــد.  

 آب و بهداشت

منابــع آبــی صحــی بــه منابعــی گفتــه میشــود کــه از هرگونــه آلودگــی خارجــی 
مصــوون باشــد. در شــهرهای افغانســتان، منابــع آب صحــی  شــامل: پمــپ هــای 
ــا آب نلدوانــی شــده میباشــد. میــزان  خصوصــی ودولتــی، چــاه هــای عامــه وی
دسترســی بــه آب صحــی و شــبکه آبرســانی دولتــی، در شــهرهای افغانســتان 
ــه 78  ــاخت ک ــح س ــال 2011 واض ــه )UNICEF( در س ــد. مطالع ــاد میباش ــبتًا زی نس
فیصــد نفــوس شــهری بــه آب آشــامیدنی صحــی مصــوون دسترســی دارنــد.1 
ــواده هــا بــه منابــع صحــی  ــرآورد نمــوده اســت کــه 71 فیصــد خان NRVA 2011/12 ب

ــا 40 فیصــد( میباشــد. 2 آب دسترســی دارنــد )بزرگتــر از ســاحات روســتایی ب

مطالعــات ســال 2014 کابــل و چهــار مرکــز منطقــوی )هــرات، مزارشــریف، کندهــار و 
جــالل آبــاد( نشــان میدهــد کــه 96 فیصــد آنهایــی کــه ســروی شــده انــد بــه منابــع 

آب صحــی دسترســی دارنــد.3 

 درحالیکــه در سراســر شــهر هــای افغانســتان منابــع آب صحــی بخــش زیــاد شــهر 
ــت  ــررًا تس ــور مک ــای مذک ــا آب ه ــت ت ــم اس ــد، مه ــرار میده ــش ق ــت پوش ــا را تح ه
ــا معلــوم شــود کــه آب هــای مذکــور مبــرا از امراضــی ناشــی از آب، مــواد  شــوند ت
ــهال  ــاد اس ــالل آب ــهر ج ــال، درش ــه مث ــه گون ــد. ب ــر باش ــوده دیگ ــواد آل ــاوی و م کمی
ــرا و پیچــش و اســهال حــاد، حتــی در خانــه هایــی کــه بــه شــبکه  خونــی، کول
ــه 43  ــته ک ــود داش ــی وج ــت و گزارش ــوده اس ــول ب ــد، معم ــی دارن ــانی دسترس آبرس
ــع آب  ــد.4 مناب ــوده ان ــال ب ــره مبت ــراض متذک ــه ام ــور ب ــای مذک ــواده ه ــد از خان فیص
"غیرصحــی"در شــهرهای افغانســتان شــامل چــاه هــای حفــاظ ناشــده، تانــک 

هــای آب و آبهــای جــاری ســطحی میباشــند.

ــی  ــم دسترس ــاد مه ــی از ابع ــز یک ــت نی ــت آوردن اب الزم اس ــرای بدس ــه ب ــی ک زمان
تقســیمات  اســاس  بــه  کــه  زنانــی  و  اطفــال  بــرای  ویــژه  بــه  میباشــد،  آب  بــه 
ــدارک  ــه و ت ــار تهی ــه ب ــد ک ــکیل میدهن ــی را تش ــًا آنهای ــی، اغلب ــتی کار داخل جنیس
ــه  ــد ک ــان میده ــزرگ نش ــهر ب ــج ش ــه پن ــوط ب ــات مرب ــد. معلوم ــه دوش دارن آب را ب
بــه صــورت اوســط، 62 فیصــد خانــواده هــای ســروی شــده در واحــد مســکونی 
ــا آب دارنــد، 21 فیصــد آن بــرای تهیــه و تــدارک آب  شــان دسترســی مســتقیم ب
ــن 30-1۵  ــدارک آب بی ــه و ت ــرای تهی ــر ب ــد دیگ ــد و 10 فیص ــت کاردارن ــه وق 1۵ دقیق

دقیقــه زمــان، نیازدارنــد.  )شــکل ۵01(

ــی  ــم آب صح ــع مه ــک منب ــد ی ــی آی ــت م ــانی بدس ــبکه آبرس ــق ش ــه ازطری ــی ک آب
 )AUWSSC (ــد، اداره ــر ش ــل دوم ذک ــه در فص ــد. چنانچ ــا میباش ــهر ه ــه ش در هم
بــرداری،  بهــره  افغــان هــا، فاضــالب و بهداشــت، مســؤولیت  آبرســانی شــهری 
حفــظ و مراقبــت شــبکه هــای آب نلدوانــی شــده را بــه عهــده دارد. ایــن اداره 
کــز  دارای سیســتم بهــره بــرداری آب نلدوانــی شــده در تقریبــًا نیمــی از 34 مرا
والیــت )جــدول۵.1( میباشــد. مقایســه معلومــات مربوطــه اداره مذکــور همــراه 
ــا برنامــه وضعیــت  برنامــه وضعیــت شــهرهای افغانســتان ، آمــار برنامــه )SoAC( ی
ــه  ــه تهی ــه ب ــد ک ــان میده ــی را نش ــواده های ــدی خان ــتان فیص ــهرهای افغانس ش
آب ازطریــق نلدوانــی دسترســی دارنــد، رقــم فیصــدی خانــواده هــای مذکــور در 
ــاد و تالقــان 2 فیصــد )17 شــهر بــدون کــدام شــبکه  هــرات ۵4 فیصــد، در فیــض آب

ــده  ــی ش ــبکه آب نلدوان ــاف ش ــر انکش ــدی در براب ــع کلی ــد. موان ــی( میباش نلدوان
ــاد  ــه از ایج ــی ک ــارف و مخارج ــاره مص ــت آوردن دوب ــن بدس ــت پایی ــامل :  ظرفی ش
بخاطــر  مراقبتــی  ناکافــی   ســرمایه  میشــود،  متحمــل  آبــی  نلدوانــی  شــبکه 
ــل و  ــی از آب ن ــر قانون ــرداری هــای غی ــر، بهــره ب پرداخــت وجــوه / هزینــه هــای کارب
ــند )  ــر میباش ــع دیگ ــا دارای مناب ــواده ه ــیاری از خان ــه بس ــت ک ــن واقعی ــره ای بالخ

ــدارد.  ــکار ن ــه ی ب ــدام هزین ــه ک ــی( ک ــای خصوص ــاه ه ــاًل چ مث

ــوع و  ــواد مدف ــتی م ــاظ بهداش ــه از لح ــد ک ــی میباش ــی آن امکانات ــت صح بهداش
اطراحــی انســان را از تمــاس بــا آن دور میســازد. دسترســی بــه بهداشــت صحــی در 
شــهر هــای افغانســتان بــه مقایســه دسترســی آنــان بــه منابــع آب صحــی، پاییــن 
کــه صرفــًا 29 فیصــد  12/2011( نشــان میدهــد   NRVA  ( اســت.  مطالعــات  تــر 
جمعیــت شــهری دارای امــکان بهداشــتی صحــی میباشــند. امکانــات بهداشــت 
صحــی شــامل تشــناب هــای عصــری )چــه بــا داشــتن سیســتم فاضــالب ویــا چــاه 
ســپتیک(، بیــت الخــال هــای دارای امکانــات تخلیــه هــوا و بیــت الخــال هــای 
عــادی کــه کــف آن کانکریــت اســت، میباشــد. وضعیــت متذکــره بیــن والیــات کامــاًل 
از هــم متفــاوت میباشــد، امــا در مجمــوع معمــول تریــن شــکل بهداشــت صحــی 
در شــهر هــای بــزرگ افغانســتان، بیــت الخالهــای عــادی و تشــناب هــای عصــری 

ــکل۵.2(  ــد. )ش میباش

بهداشــت غیــر صحــی شــامل بیــت الخالهــای عــادی بــدون تخــت های ســمنتی 
و فقــدان ســهولت متذکــره و تغــوط در مــکان هــای ســرباز میباشــد. مطابــق 
ــه بهداشــت صحــی/  ــواده هــا ب ــه ملــی، در 27 والیــت، ۵0 فیصــد خان ســروی تغذی
نورســتان،  )دایکنــدی،  والیــت  شــش  آنجملــه  از  صحــی،  امکانــات  اســتفاده 
ــی  ــات ، دسترس ــان امکان ــه چن ــد ب ــروان( 90 فیص ــکا و پ ــس، پکتی ــا، بادغی کاپیس

ــد. ندارن

ــر  گی ــالب فرا ــتم فاض ــتان دارای سیس ــهرهای افغانس ــک از ش ــچ ی ــرآن، هی ــالوه ب ع
نمیباشــند، در 13 والیــت۵ خانــواده هــای آن بــه تشــناب عصــری کــه بــه سیســتم 
ــی کــه در 13 والیــت کمتــر6 از 1  فاضــالب وصــل باشــد، دسترســی ندارنــد، درحال
ــواده هــا دارای تشــناب هــای عصــری میباشــند.7 برعکــس تانکهــای  فیصــد خان
ســپتیک از جملــه ابــزاری میباشــند کــه در کــف زمیــن جــا داده شــده و مــواد 
ــای دور  ــه جاه ــده و ب ــه ش ــق آن تخلی ــواده از طری ــوط خان ــالب مرب ــی وفاض اضاف

انتقــال داده میشــود. 

ــه صــورت  ــزرگ ب ــه وضعیــت بهداشــت در شــهرهای ب شــکل ۵.2 نشــان میدهــد ک
ــراه  ــد هم ــده ان ــروی ش ــل س ــهر کاب ــه در ش ــی ک ــواده های ــت، خان ــد اس ــط بلن اوس
تشــناب عصــری میباشــد، در  امکانــات  کــز منطقــوی، 30 فیصــد دارای  ــا مرا ب
حالــی کــه اضافــه تــر از ) ۵۵فیصــد( دارای بیــت الخــالی ســنتی میباشــد. هــرات از 
جملــه والیاتــی اســت کــه در آن فرهنــگ تشــناب هــای عصــری بــا 40 فیصــد دارای 
ــد و  ــا 3۵ فیص ــاد ب ــالل آب ــت ج ــب آن والی ــه تعقی ــه ب ــد ک ــزان میباش ــن می بلندتری

ــد.  ــرار میگیرن ــوم ق ــه دوم و س ــد در درج ــا 31 فیص ــریف ب ــهر مزارش ش
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چوکات 5.1:
محیط شهری چیست؟

رفاهیـت  بـاالی  کـه  دارد   بسـتگی  شـهر  در  فکتورهایـی  بـه  شـهری  محیـط 
فعلـی و آینـده سـاکنین شـهری و محیـط شـان تاثیـر میگـذارد. ایـن موضـوع 
در برگیرنـده مسـایلی میباشـد کـه درحـال حاضـر مهمتریـن آنهـا آب، انـرژی، 

بهداشـت، ترانسپورتیشـن)حمل و نقـل( و غیـره میباشـد کـه تـوام بـا نگرانـی 
هـای طویـل المـدت در ارتبـاط بـا تغییـر اقلیـم، همنوایـی و توافـق بـا آفـات 

طبیعـی میباشـد.

کوه

پارک

آب شیرین به عنوان مثال رودخانه ها

جنگل

دسترسی به آب

ترانسپورت

دسترسی به برق

بهداشت

کشاورزی

کاهش خطر پذیری بالیا

تغییرات اقلیمی
هوا / جو

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠

١٠٠

هراتکندهارکابلجالل آبادمزارشریف

ی
د

ص
فی

معلوم نیستبیشتر از 3۰ دقیقه۱۵-3۰ دقیقهکمتر از ۱۵ دقیقههیچ وقت

شکل 5.1: زمان صرف شده برای تهیه آب در پنج والیت بزرگ

SAMUEL HALL/PIN (2014) :منبع
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کز والیات گزینی برنامه وضعیت تعداد مجموعی ارتباطات AWSSCمرا حساب اقامت 
شهرهای افغانستان

که  دسترسی به آب  فیصدی فامیل های 
نل دارد

32%3,79010,671چاریکار

2%19410,605فیض آباد

14%1,1817,849گردیز

16%2,75315,931غزنی

54%54,09089,790هرات

22%9,77639,586جالل آباد

10%45,936396,095کابل

8%5,20061,902کندهار

25%8,41929,877کندز

24%20,85477,615مزارشریف

8%3073,661مهترالم

2%52224,586پلخمری

30%2,3587,125قلعه نو

3%1635,462قالت

4%92719,511شبرغان

2%77028,691تالقان

8%1,64017,878زرنج

AUWSSC جدول 5.1: پوشش آب نل در شهرها از طریق شبکه

منبع: شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان)AUWSSC(، سیستم معلوماتی جغرافیایی پروگرام وضعیت شهرهای افغانستان

چوکات 5.2:
مشکالت آب

ــرای  ــه آب ب ــامیدنی و تهی ــاک آش ــه آب پ ــی ب ــا دسترس ــیاری افغانه ــرای بس ب
پخــت و پــز، پاکــی وصفایــی و بهداشــتی، یــک چالــش بــزرگ اســت. فریــده 
ــار  ــت کنده ــه، والی ــوی ویال ــه 9 ل ــا در ناحی ــه زیب ــک خان ــش در ی ــراه فامیل هم
زندگــی مینمایــد، کــه بعــداز تقاعــد شــوهرش از خدمــات نظامــی بــه آنجــا کــوچ 
کــرده انــد. علــی الرغــم داشــتن یــک خانــه راحــت بخــش، فریــده در مــورد تهیــه 
آب روزمــره نگرانــی دارد. ســطح آب در شــهر کندهــار بــه انــدازه ی پاییــن اســت 
ــردن  ــرای پرک ــا ب ــت ت ــور اس ــذا وی مجب ــد، ل ــان کار نمیده ــتی آن ــپ دس ــه پم ک

ــد.  ــتفاده نمای ــی اس ــرق دولت ــان از ب ــر اب ش ذخای

ــد، پمــپ را چــاالن  ــه آب مــی آی ــه مجــردی ک ــم." ب "مــا یــک روز درمیــان آب داری
انــدازه ی آب  بــه  ــا ســطل هــا و تانکرهــای مــا از آب پــر شــود  ت مینماییــم 
ــی  ــت نم ــم کفای ــدی ه ــرای روز بع ــور ب ــویم اب مذک ــن ش ــه مطمی ــم ک میگیری
نمایــد. آب یــک چیــز قیمتــی اســت، نمیتوانیــم از آن بــرای بهداشــت کار 
ــه آب  ــل از اینک ــم. قب ــتفاده مینمایی ــاران اس ــا از آب ب ــکار م ــرای این ــم. ب بگیری
ــا  ــن آبه ــه از ای ــا بخاطریک ــال م ــانیم. اطف ــرا بجوش ــد اول آن ــیم بای ــاه را بنوش چ
اســتفاده مــی نماینــد، ســال چنــد مرتبــه مریــض میشــوند. " هــرگاه آنــان 
ــان بــرق بــه کمبــود آب دچــار شــوند، فریــده مجبــور اســت  بخاطــر نبــودن جری
بچــه هــای جــوان خویــش را بــرای آوردن آب از چــاه عامــه کــه چنــد ســرک 

ــتد. ــرار دارد، بفرس ــان ق ــه ش ــر ازخان ــرف ت آنط

هــا  فامیــل  اعضــای  و  مــادران  اطفــال،  از  بســیاری  فریــده،  فامیــل  ماننــد 
ــرادرش  ــازده ســاله و ب ــرای نصیراحمــد ی ــاًل ب درتهیــه آب کمــک مینماینــد. مث
مــک خــان، 7 ســاله تهیــه آب یــک کار روزمــره شــان را تشــکیل میدهــد. هــرروز 
ــای  ــرک ه ــق س ــه ازطری ــای آب را گرفت ــکه ه ــتی و بش ــی دس ــا کراچ ــح آن ه صب

گل آلــود و یــا در هــوای گــرم آنهــا مجبــور هســتند بــرای 8 خواهــر و بــرادر دیگــرو 
ــرادرم مــا را  ــذا ب ــد کار کنــد، ل ــرادر کالن مــن بای ــد. "ب فامیــل خــود آب تهیــه نمای
ــتان  ــا دوس ــرا م ــد، زی ــی ای ــا م ــوش م ــتد. آب آوردن خ ــه آب میفرس ــر تهی بخاط
خــود را در آنجــا مالقــات مینماییــم و بعضــًا آنجــا فوتبــال هــم میکنیــم. بــا آن 
هــم، تهیــه آب کار مشــکل و طاقــت فرساســت زیــرا بشــکه هــا بســیار ســنگین 

ــند." میباش

کندهار در حال تهیه آب نصیراحمد و برادر وی مک خان درشهر 
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انرژی

ــد  ــل تجدی ــرژی قاب ــع ان ــا مناب ــرق، مــواد ســوخت جامــد، وی ــرِژی، چــه از شــبکه ب ان
ماننــد تــدارک انــرژی ازطریــق شــمال و شــعاع آفتاب،بالخــره بــه هــر شــکلی کــه 
باشــد یکــی دیگــر از خدمــات اساســی شــهری بشــمار میایــد.8 منابــع عمــده 
انــرژی در افغانســتان شــامل  نیــروی بــرق آبــی، گاز طبیعــی و ذغــال میباشــد. 
دسترســی بــه انــرژی در سراســر کشــور طــی دهــه گذشــته، بــه ویــژه از طریــق شــمال 
و شــعاع آفتــاب بــه صــورت قابــل مالحظــه آن افزایــش یافتــه اســت، کــه ایــن شــیوه 

ــد.  ــول میباش ــتایی معم ــق روس ــًا در مناط صرف

در مناطــق شــهری دسترســی آشــکاربه بــرق نســبتًا بلنــد اســت، بــه اســاس گــزارش 
NRVA 2011/12  ، 9۵ فیصــد خانــواده هــای شــهری بــه منابــع برقــی دسترســی 
ــرق  ــاًل ف ــم کام ــن رق ــرق ای ــع ب ــه منب ــور ب ــای مذک ــی ه ــر دسترس کث ــا در ا ــد.9 ام دارن
ــا آنها  مینمایــد، قســمی کــه NRVA  از افــراد پاســخگو در ایــن رابطــه پرســیده کــه آی
ــت  ــر، موثقی ــا خی ــد و ی ــته بودن ــی  داش ــرق دسترس ــع ب ــه منب ــته ب ــاه گذش ــی م ط
انــدازه گیــری نشــده اســت.  شــبکه برقــی در قــدم اول یــک  دسترســی مذکــور 
ــا 8۵  ــه از 44 فیصــد پوشــش در ســال هــای2007/2008 ب منبــع شــهری میباشــد ک
ــه ســاحات روســتایی۵  ــه مقایســه دسترســی ب فیصــد طــی ســالهای2011/2012 ) ب
فیصــد و 9 فیصــد بالترتیــب در عیــن مــدت زمــان( رشــد کــرده، نیــروی برقــی 
ازطریــق شــعاع آفتــاب صرفــًا مشــتمل بــر 4 فیصــد انــرژی در ســاحات شــهری طــی 

ــتایی(.  ــاحات روس ــد در س ــه 29 فیص ــه مقایس ــد )ب ــالهای 2011/2012 میباش س

ــواده نمایانگــر ایــن امــر اســت کــه روایــت هایــی  ــر اســاس خان یافتــه هــای ســروی ب
ــریف،  ــزار ش ــل، م ــزرگ  کاب ــهرهای ب ــرق در ش ــبکه ب ــه ش ــی ب ــه دسترس ــود دارد ک وج
کندهــار، هــرات و جــالل آبــاد، بهتــر بــوده و 7۵ فیصــد خانــواده هــا بــه شــبکه برقــی 
زیــاد دسترســی داشــته انــد. از بیــن شــهرهای بزرگتــر، پوشــش شــبکه برقــی در 
شهرمزارشــریف )86 فیصــد( و در شــهر جــالل آبــاد در پاییــن تریــن درجــه پوشــش 

ــرار دارد.10 ــد( ق )63 فیص

ــرق  ــان روز ب ــده، درجری ــروی ش ــای س ــواده ه ــد خان ــط 38 فیص ــد اوس ــًا ح ــا، صرف ام
گــر بــرای شــبکه هــای برقــی امــکان داشــته باشــد،  ــًا ا دوامــدار داشــته، و عالوت
ــا تهیــه بــرق بــرای فیصــدی بیشــتر رقــم متذکــره تأمیــن  پیشــنهاد میشــود ت
ــان  ــها نش ــرا  گزارش ــت، زی ــش زاس ــار چال ــهر کنده ــژه در ش ــه وی ــت، ب ــود. وضعی ش
ــد.  ــرق دارن ــکل دوام دار ب ــه ش ــه ب ــا روزان ــواده ه ــد خان ــًا 4 فیص ــه صرف ــد ک میدهن
گــزارش میشــود کــه درشــهرجالل آبــاد و مــزار شــریف تقریبــًا یــک ســوم حصــه 

خانــواده هــا روزانــه بــه بــرق دوامــدار دسترســی دارنــد )بالترتیــب 27- 37 فیصــد(، 
ــی کــه ایــن فیصــدی در شــهر هــرات بــه بلندتریــن حــد آن 67 فیصــد و  در حال

خانــواده هــای کابــل بــه ۵6 فیصــد میرســد. 

 NRVA( بــرق، مطالعــات  بلنــد  تقریبــًا  و  یافتــه  افزایــش  پوشــش  الرغــم  علــی 
ــد(  ــهری  )99 فیص ــای ش ــواده ه ــه خان ــًا هم ــه تقریب ــت ک ــان داده اس 2011/12( نش
در تســخین خانــه هــا هنــوز هــم بــاالی مــواد ســوخت جامــد، ماننــد ذغــال بلــوط، 
فیصــد   32 شــان  پــز  و  پخــت  بــرای  و  میباشــند  متکــی  اضافــی  ومــواد  چــوب 
ــوی  ــوخت عض ــواد س ــواده از م ــتفاده خان ــد.11 اس ــره کار میگیرن ــواد متذک ــان از م آن
ــه  ــود ک ــد ش ــی از آن متصاع ــا گازات ــود ت ــث میش ــنگ باع ــال س ــوب و ذغ ــد چ مانن
ــاید و  ــو اوکس ــن مون ــد کارب ــور میتوان ــود، گازات مذک ــوا ش ــدن ه ــف ش ــه کثی منجرب
ذرات کوچــک دیگــر باشــد. گازات متذکــره نــزد زنــان فقیــر و اطفــال خــورد ســال 
کثــرًا هنــگام پخــت و پــز در معــرض گازات متذکــره  زیــاد مــی باشــد، زیــرا آنهــا ا
ــاد  ــالی ح ــد: )1( ابت ــل میباش ــرار ذی ــره ق ــی گاز متذک ــرات منف ــد. تاثی ــرار میگیرن ق
مــرض حــاد طــرق  و  اطفــال خــورد ســال،  بغــل( در  و  ) ســینه  تنفســی  قنــات 
ــرای  ــه ب ــود ک ــاالنی میش ــی دربزرگس ــس تنگ ــاد و نف ــیت ح ــد برانش ــی، مانن تنفس
ــه تخلیــه دود بــرای پخــت و پــز از  ــا دیگــدان بــدون لول چنــد ســال در بخــاری ی
ــواده هــا از  مــواد ســوخت جامــد، اســتفاده نمــوده اســت.12  کاهــش وابســتگی خان
مــواد ســوخت جامــد بــرای نهــاد هــای صحــت عامــه شــهری امــر مهمــی اســت کــه 
ــد  ــرژی میتوان ــر ان ــون ت ــع مص ــه مناب ــی ب ــود دسترس ــود. بهب ــه ش ــد درنظرگرفت بای
ــر  ــا وغی ــد وی ــل تجدی ــف قاب ــع مختل ــتفاده مناب ــب اس ــای مرک ــکار ه ــتلزم راه مس
متمرکــز باشــد، چنانچــه ایــن موضــوع در فصــل ســوم مــورد بحــث قــرار گرفتــه 
اســت کــه بــرای صنایــع و تجــارت، پوشــش انــدازه بیشــتر و قابــل اطمینــان بــرق از 

اهمیــت خاصــی برخــوردار میباشــد.

حمل ونقل

توانایــی  و  شــهر  یــک  عملکردهــای  چگونگــی  مــورد  در  ترانســپورت  ســکتور 
ســاکنین و اشــیایی کــه بایــد بــه شــکل مصــون  وموثــر آن انتقال داده شــوند، یکی 
ــن  ــدی ترانسپورتیش ــات کلی ــود. مالحظ ــمرده میش ــی ش ــده و اساس ــر عم از عناص
دربرگیرنــده  مــوارد ذیــل میباشــد: بخــش مربــوط نمونــه هــای ترانســپورت )مانند 
وســایط  خصوصــی،  و  دولتــی  مشــترک  ترانســپورت  شــخصی،  نقلیــه  وســایط 
بنــدی ســرک،  پیــاده(، وضعیــت و شــبکه  پــای  نقلیــه غیــر موتوریــزه و حتــی 

مصونیــت ترافیــک و عابریــن، هزینــه مربــوط افــراد )تــوان پرداخــت پــول( نیــز 
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شکل 5.2: زمان مصرف شده برای استفاده از انواع تشناب های مشترک در 5 شهر بزرگ

SAMUEL HALL/PIN (2014) :منبع

ساحه بازبستهتشناب سیارکمودتشناب سنتی
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که  کسی عمومی - تکسی هایی  تا
کبین از آن مشترکًا استفاده مینمایند،  را

کوتاه مدت  عمدتًا برای مسافرت های 
داخل شهر ها و بین خود شهر ها استفاده 

میشود

که  زرنج/ سه تایر - وسیله نقلیه زرنج 
دارای سه تایر میباشد، در مناطق جنوب 

و شرق مروج است.

کاستر و مینی بس - در لین های 
ازقبل تعیین شده مسافرین را در ایستگاه 
های مشخص حمل ونقل مینماید، این 

وسایط نقلیه شخصی میباشند

ملی بس - از جمله وسایط نقلیه 
که درمسیرهای مشخص  دولتی هستند 

مسافرین را از ایستگاهای خاص 
میبردارند و یا پیاده مینمایند.

میانگین هزینه برای هر سفر 20 افغانیمیانگین هزینه برای هر سفر 10 افغانیمیانگین هزینه برای هر سفر ۵-10 افغانیمیانگین هزینه برای هر سفر ۵-10 افغانی

شکل 5.4: نمونه های معمول وسایط نقلیه دولتی و مشترک بخاطر حمل ونقل مردم در شهر های افغانستان

موضوعاتی میباشند که باید درنظرگرفته شوند.

خرابــی  روبــه  وضعیــت  در  افغانســتان  در  شــهری  ســرکهای  عمــده  بخــش 
قرارداشــته که کار حرکت وســایط را شــدیدًا مشــکل میســازد.13 در بســیاری از شــهر 
هــای افغانســتان، ازدحــام راه ترافیــک یــک مشــکل روبــه افزایــش اســت، بــه ویــژه 
ــرای  ــیله ب ــزان 10 وس ــام آور آن از می ــکل سرس ــه ش ــر ب ــت موت ــزان مالکی ــه می اینک
1,000 نفــر در ســال 2002 بــه 3۵ موتــر در هــر 1,000 نفــر در ســال 2012 میرســد.14 ازدحــام 
گــوار بــرای ســالمتی انســانها دارد و در آلودگــی  ترافیکــی برعــالوه  حرکــت، تاثیــرات نا

ــد. ــا میکن ــزایی ایف ــش بس ــوا نق ه

ــا درنظرداشــت ســاحات شــهری کــه بــه ســرک هــا تخصیــص داده شــده، ایــن  ب
موضــوع شــاخص مهمــی را در عملکــرد ســکتور حمــل ونقــل بــازی مینمایــد، 
ــا بخاطــر داشــته باشــیم کــه بســیاری افغانهــا متکــی بــه  مســأله مهــم اســت ت
ــند.  ــپورتیش میباش ــود ترانس ــه م ــته ب ــوده و وابس ــور ب ــدون موت ــه ب ــایط نقلی وس
انــدازی  راه  هــرات   ماســترپالن  و  کابــل  پــالن  ماســتر  تهیــه  در  کــه  تحقیقاتــی 
شــده، نشــان داده کــه 33 فیصــد رفــت و آمــد کننــده هــای در شــهر کابــل1۵ از 
ــد  ــه 60 فیص ــرات ب ــهر ه ــم در ش ــن رق ــد، و ای ــاده کارمیگیرن ــای پی ــدای پ ــیوه ابت ش
ــن 2۵- ــن س ــان )بی ــه جوان ــان داده ک ــان نش ــور همچن ــات مذک ــد.16 تحقیق میرس

شکل 5.3: فیصدی استفاده از منابع برق در 5 شهر بزرگ
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هیچدیگرسولرجنراتورشبکه

منبع: سیستم معلوماتی جغرافیایی-پروگرام وضعیت شهرهای افغانستان
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شکل 5.5: بهبود بخشیدن وضع سرک ها- وضعیت و حالت سرک ها قبل، در جریان و بعد از بهسازی، مزار شریف

ــن  ــال )بی ــدگان و اطف ــد کنن ــت و آم ــوع رف ــد مجم ــًا 40 فیص ــر تقریب ــتمل ب 1۵( مش
اســاس  بــه  کار میگیرنــد.  پیــاده  پــای  ازشــیوه  تقریبــًا )26 فیصــد(  ســن6-14( 
ــر از 6۵ میباشــد، معمــواًل بــه جایــی  گزارشــات، برعکــس زنانــی کــه ســن شــان باالت

ــد. ــی کنن ــفر نم س

ترانســپورت  موفــق  شــیوه  یــک  خصوصــی   و  دولتــی  مشــترک  ترانســپورتیش 
میباشــد کــه بایــد منحیــث موضــوع مهــم در نظرگرفتــه شــود. شــکل۵.4 مــرور 
بــه  افغانســتان،  را در شــهرهای  ــارز دولتــی  ب ترانســپورت مشــترک  گزینــه  کلــی 
مربــوط  هــای  شــاخص  مکمــل،  معلومــات  درنظرداشــت  ــا  ب میدهــد.  دســت 

تحقیقــات ماســتر پــالن هــای هــرات و کابــل حاکــی از ایــن امــر اســت کــه سیســتم 
ــا اســتفاده مشــترک بــرای جمعیــت  موجــود بــس هــا، منــی بســها و تکســی هــای ب

ــند. ــی میباش ــا کاف ــهر، ن ــردم ش ــد م ــال رش درح

چنانچــه در فصــل دوم خاطــر نشــان شــد، درســالهای اخیــر بخاطــر تجدیــد 
ــه آن  ــل مالحظ ــکل قاب ــه ش ــافی ب ــی انکش ــوراهای محل ــوم ش ــه س ــرکهای درج س
ــد )شــکل۵.۵(. ایــن کار، ســیر وســفر را در ســاحات رهایشــی  ــه کار شــده ان دســت ب
کامــاًل بهبــود بخشــیده و برعــالوه کیفیــت محیطــی را اصــالح نمــوده و زمینــه 

ــت.   ــاخته اس ــا س ــردم مهی ــرای م ــتره را ب ــاک وس ــای پ فض

تهیه آب از چاه های عمومی، هرات
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تقسیم روستاییزنانمردان

شهری

ثبت نام در مکاتب والیت انتخاب شده روستایی/ شهری

تعلیم تربیه

معلومــات وزارت محتــرم معــارف از کار افتــادن و رکــود یــک تعــداد مکاتــب 
شــهری و روســتایی و جمعیــت هــای شــاگردان را گــزارش میدهــد. تعریــف 
ــد مســتقیمًا  ــرار گرفتــه اســت، نمیتوان ــه در اینجــا مــورد اســتفاده ق "شــهری" ک
بــه ســرحدات جدیــد شــاروالی نســبت داده شــود ) بــه فصــل دوم مراجعــه 
ــه در  ــم و تربی ــات تعلی ــای خدم ــش ه ــرای درک چال ــأله ب ــن مس ــا ای ــود(، ام ش
ســاحات شــهری مفیــد میباشــد. طــور اوســط تعــداد مکاتــب کمی وجــود دارد 
کــه مصــدر خدمــت بــرای جمعیــت بزرگترنفــوس ســاحات شــهری شــود- ایــن 
موضــوع  بــرای جمعیــت هــای کنونــی و در حــال رشــد جمعیــت هــای شــهری 

ــود.   ــی میش ــی و تربیت ــی تعلیم ــات غیرکاف ــتر و امکان ــام بیش ــث ازدح باع

ــه صــورت اوســط   ــه ب ــی و جغرافیایــی نشــان میدهــد ک ــه مکان تحلیــل و تجزی
ــب،  ــادی )مکات ــتفاده نه ــرای اس ــهری ب ــای ش ــن ه ــد زمی ــا 4 فیص ــهر ه در ش
ــت.  ــده اس ــاص داده ش ــی( ، اختص ــی و نظام ــات دولت ــا، تاسیس ــفاخانه ه ش
ــزار  ــتر از 7 ه ــه بیش ــد ک ــان میده ــارف نش ــرم مع ــوط وزارت محت ــه مرب احصایی
مکتــب )نیــم مکاتــب در سراســر کشــور( وجــود دارد کــه فاقــد تعمیر میباشــند، 

ــند. ــزا نمیباش ــتایی مج ــهری و روس ــاحات ش ــات در س ــن معلوم ــا ای ام

ــاه  ــای کوت ــه ه ــبتًا در فاصل ــهری نس ــاحات ش ــوط س ــاگردان مرب ــوع ش  درمجم
مکاتــب موقعیــت دارنــد، برعکــس آن در مناطــق روســتایی، ایــن موضــوع 
ــب و  ــام در مکت ــت ن ــزان ثب ــاالی می ــرا ب ــد زی ــم باش ــور مه ــک فکت ــد ی نمیتوان
ــت و  ــا مصونی ــد ت ــم باش ــتر مه ــاید بیش ــوض ش ــد. درع ــر مینمای ــری تاثی حاض
دسترســی مســیرهای راه بــه مکاتــب و مناســب بــودن تعمیــر مکاتــب را مــورد 

ــم.  ــرار دهی ــیدگی ق رس

ــام  ــت ن ــبت ثب مطابــق معلومــات وزارت محتــرم معــارف، در ســال 2007، نس
 1۵7.9( فیصــد   129.7 ابتدایــی  ســطح  در  مکاتــب  در  چشــمگیر  و  گیــر  17فرا

فیصــد بــرای بچــه و) 99.3 فیصــد( بــرای دخترهــا تخمیــن زده شــده بــود و 
نســبت خالــص ثبــت نــام 60.۵ فیصــد )73.6 فیصــد بــرای بچــه هــا و 46.4 
فیصــد بــرای دخترهــا18(، بــوده اســت. بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه: مطابــق 
ســروی 2007، گــزارش شــد ه کــه بیــن ۵ فیصــد و 2۵ فیصــد ثبــت نــام شــاگردان 

در هــر والیــت "غیرحاضردایمــی" بــوده انــد.19

نشــان  )جنــدر(   لحــاظ جنســیت  از  نــام  ثبــت  هــای  میــزان  بــه  رســیدگی 
میدهــد کــه درحالیکــه فیصــدی ثبــت نــام دختــران در مکاتــب شــهر)40.8 
بــاال  ی  انــدازه  ــا  ت فیصــد(   38.3.( روســتایی  مکاتــب  مقایســه  بــه  فیصــد( 

تــر مربــوط والیــات میشــود. ــاد  زی تفــاوت  میباشــد، روی همرفتــه 

بــه گونــه مثــال در والیــت پکتیــکا، فیصــدی ثبــت نــام دختــران درمکاتــب 
شــهری صرفــًا 16.6 فیصــد میباشــد کــه کمتــر از 19.46 فیصــد ثبــت نــام در 
نورســتان  در  موضــوع،  ایــن  دیگــر  جانــب  از  میباشــد.  روســتایی  ســاحات 
۵۵.4۵ فیصــد شــاگردانی کــه در مکاتــب  شــهری ثبــت نــام نمــوده انــد، را قشــر 

انــاث تشــکیل داده بــود.

صحت

ســکتور صحــی در افغانســتان در ســاحات شــهری کشــور بــه ویــژه در مرکــز 
کــز منطقــوی تمرکــز نمــوده اســت کــه در آن شــفاخانه هــای ثانــوی و  و مرا
ســومی موقعیــت داشــته و در آن مناطــق امکانــات اولیــه مراقبــت صحــی، 
کــز  فراهــم شــده اســت. یــک تعــداد از شــهر هــای کوچکتــر، بــه شــمول مرا
ــوده  ــی ب ــل صح ــد اق ــاختار ح ــر س ــی دارای زی ــز والیت ک ــن مرا ــی و کوچکتری والیت
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چوکات ۵.3:

دسترسی به آموزش و خدمات صحی در شهرها

منبع: وزارت معارف )۲0۱4(
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وضعیت شهرهای افغانستان۲۰۱۵

و جمعیــت آنــان بخاطــر دسترســی بــه مراقبــت هــای کافــی صحــی، بــه موانــع 
قابــل مالحظــه ی مواجــه انــد. در مجمــوع، جمعیــت هــای شــهری نســبتًا در 
فواصــل کوتــاه تــری از تاسیســات صحــی قــرار دارنــد و بنابرایــن، فاصلــه مذکــور 
ــع  ــک مان ــد ی ــهری نمیتوان ــاکنین ش ــم س ــت عظی کثری ــرای ا ــات ب ــه تاسیس ب

ــد. ــی، باش ــای صح ــت ه ــه مراقب ــی ب ــر دسترس ــده در ام عم

موقعیــت فزیکــی و ســاحه پوشــش کلنیــک هــای صحــی، در فراهــم کــردن 
مشــخص مراقبــت صحــی ابتدایــی و نزدیکــی شــان بــه جمعیــت هــای مــردم 
ــزی  ــه ری ــد، در برنام ــم نماین ــی فراه ــات صح ــا خدم ــرای آنه ــد ب ــه میخواهن ک
ــه فکتورهــای  ــول بخاطــر مراقبــت صحــی در افغانســتان، ازجمل و پرداخــت پ
عمــده محســوب میشــود. مراقبــت صحــی ابتدایــی ازطریــق شــبکه هــای 
دولتــی، خصوصــی و فراهــم کننــدگان خدمــات صحــی رایــگان )موسســات 
ــت  ــه دول ــص بودج ــده تخصی ــش عم ــک بخ ــود و ی ــه میش ــی( عرض ــر دولت غی
بــرای بخــش صحــی ازطریــق موسســات غیــر حکومتــی کــه بخاطــر عرضــه 
بســته اساســی خدمــات صحــی و بســته ضــروری خدمــات شــفاخانه، قــرار داد 

ــت. ــده اس ــص داده ش ــد، تخصی ــوده ان نم

شــهرهای  در  کــه  جمعیــت  ســریع  رشــد  و  شــهری  اســکان  بادرنظرداشــت 

وضعیــت   )SoAC( برنامــه  معلومــات  اســت،  وقــوع  حالــت  در  افغانســتان 
ــت  ــزی موقعی ــه ری ــر برنام ــوس، در ام ــم نف ک ــورد ترا ــتان در م ــهرهای افغانس ش
تاسیاســت  کــردن  توجیــه  ــا  وی جهــت  تجدیــد  و  جدیــد  تاسیســات  هــای 
ــی  ــر دولت ــات غی ــص موسس ــورت اخ ــه ص ــد. ب ــد باش ــد مفی ــوده، میتوان موج
ــر  ــند و درنظ ــرار داد میباش ــامل ق ــه ش ــی ک ــای صح ــت ه ــده مراقب ــم کنن فراه
ــرای  ــی ب ــای صح ــت ه ــات مراقب ــه خدم ــی ک ــت های ــاالی آن جمعی ــا ب ــت ت اس
شــان کمتــر میرســد، تمرکــز نماینــد، بــه شــکل قابــل مالحظــه ی آن میتوانــد 
تقســیمات جمعیــت ســودی  مــورد  روز شــده متذکــره در  بــه  از معلومــات 

آورد.   بدســت 

امکانات صحی در افغانستان
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فصل پنجم: شهرها برای زندگی: محیط شهری

ــا  "نمــای کلــی شــهر" دربرگیرنــده تمــام مــوارد از ســاحات ســبز طبیعــی گرفتــه ت
ــا مناطــق تاریخــی و فرهنگــی میباشــد. همــه ایــن هــا بــرای  ســاحات آبــاد و ت
ــن  ــند. ای ــم میباش ــهر، مه ــاکنین ش ــی س ــایش فزیک ــی و آس ــی و روان ــت روح صح
ــی  ــه خراب ــا روب ــن ی ــتفاده زمی ــرز اس ــان و ط ــت انس ــطه دخال ــهری بواس ــط ش محی

ــود. ــگوفا میش ــده و ش ــت ش ــم حفاظ ــا ه ــذارد وی میگ

مدیریــت رســیدگی بــه مــواد فاضلــه در شــهرهای افغانســتان یکــی از عمــده تریــن 
ــر  ــت آب تاثی ــن وکیفی ــاالی زمی ــش ب ــه خوی ــه نوب ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــایل میباش مس
ــات  ــدام معلوم ــغالی( ک ــی )آش ــواد اضاف ــدن م ــود آم ــورد بوج ــه، درم دارد. بدبختان
ــع آوری  ــور جم ــواد مذک ــدی م ــه فیص ــه چ ــت ک ــوم نیس ــدارد ومعل ــود ن ــع وج جام
میشــود و چــه فیصــدی مــواد مذکــور بازیابــی و بــه شــکل درســت بــه آن رســیدگی 
ــه در  ــواد فاضل ــی م ــع آوری کنون ــه جم ــد ک ــان میده ــی نش ــواهد روایت ــود. ش میش
مقایســه رشــد کنونــی جمعیــت هــای شــهری افغانســتان، ناکافــی میباشــد. 
ــالل  ــل و ج ــرات، کاب ــاص ه ــهری خ ــات ش ــی معلوم ــک بعض ــه کم ــأله ب ــن مس ای
آبــاد صــورت میگیــرد کــه نشــان میدهــد کــه یــک تناســب مهــم مــواد آشــغالی 
ــر  ــه ب ــًا س ــب تقریب ــن تناس ــود: ای ــع آوری نمیش ــتماتیک آن جم ــکل سیس ــه ش ب
ــاد  ــالل آب ــرات و ج ــهرهای ه ــه در ش ــر دو حص ــک ب ــل و ی ــهر کاب ــه در ش ــار حص چه

ــد.20 میباش

مــواد فاضلــه جمــع آوری ناشــده و مــوادی کــه بــه آن رســیدگی نمیشــود تاثیــر 
پیوســتن  بوقــوع  در  معمــواًل  فاضلــه  مــواد  دارد.  طبیعــی  محیــط  در  بــارزی 
ســیالبهای  محلــی ســهم عمــده را بــازی مینمایــد، زیــرا مــواد مذکــور راه هــای آب 
رو و فاضــالب را مســدود ســاخته و باعــث کثیــف شــدن هــوا و آب میشــود.21 مزیــد 
بــرآن، در ســاحاتی کــه در آن مــواد فاضلــه اغلبــًا جمــع آوری نمیشــوند در مقایســه 
ــات اســهال  ــه در آن مــواد اشــغالی جمــع آوری میشــود، وقــوع حادث ــا جاهایــی ک ب

ــد.22 ــر میباش ــش براب ــی ش ــرق تنفس ــت ط ــر و عفون ــاد دو براب ح

ــارف  ــی از مص ــواًل یک ــت و معم ــه اس ــه پرهزین ــواد فاضل ــه م ــیدگی ب ــت و رس مدیری
بــزرگ عملیاتــی شــاروالی را تشــکیل میدهــد. بانــک جهانــی بــه ایــن موضــوع 
کــه هزینــه جمــع آوری مــواد مذکــور در کشــورهای دارای عایــد  ملتفــت اســت 

ــر امریکایــی بــوده و هزینــه بهداشــت  و دفــن آن در  ــن ۵0-20 دال پاییــن در هــر ُت
ــر امریکایــی میباشــد )بنابرایــن مجمــوع  ــن مبلــغ 30-10 دال زیرخــاک23 در هــر ُت
ــر  ــرای ه ــی آن ب ــغالی و جابجای ــواد آش ــه م ــیدگی ب ــع آوری ور س ــرای جم ــه ب هزین

ــر امریکایــی نیــاز دارد(.24 ــن مبلــغ 80-30 دال ُت

جــدول ۵.2 بازدیــد کلــی تخمینــات بوجــود آمــدن مــواد آشــغالی را در 34 شــهر 
چنیــن  جهانــی(  بانــک  وتجزیــه  تحلیــل  اســاس  )بــه  میدهــد.  نشــان  کابــل 
ــود  ــغالی بوج ــواد آش ــن م ــدازه 0.22 ت ــه ان ــاالنه ب ــر س ــر نف ــه ه ــود ک ــته میش پنداش
افــراد در هــر خانــه دو چنــد میشــود )تخمیــن  تعــداد  ــا  ب رقــم  آورد وایــن  مــی 
محافظــه کارانــه 7.۵ معــادل 1.6۵ تــن هرخانــه طــی هرســال ( بــوده و تعــداد خانــه 
هــا هــا در هــر شــهر، از تحلیــل و تجزیــه سیســتم جغرافیــوی اخــذ گردیــده اســت. 
رقــم متذکــره یــک بــرآورد محافظــه کارانــه میباشــد، زیــرا هزینــه بــرای هــر تــن مــواد 
ــه  ــت خان ــدازه جمعی ــن ان ــوده و کوچکتری ــت ب ــن قیم ــن تری ــغالی دارای پایی آش

هــا، در آن درنظرگرفتــه شــده اســت.  

تخمیــن زده میشــود کــه حتــی باایــن ارقــام محافظــه کارانــه، کابــل ســاالنه دارای 
آوری و رســیدگی  اشــغالی میباشــد. جمــع  تــن  روزانــه )1,790(  و  تــن   6۵3,۵۵7
تقریبــًا  مبلــغ  ســاالنه  آشــغالی  مــواد  مقــدار  ایــن  بهداشــتی  مســایل  بــه  الزم 
ــر امریکایــی را احتــوا مینمایــد کــه معــادل بــه 41 فیصــد عایــد  20 میلیــون دال
کــز منطقــوی نشــان میدهــد کــه مدیریــت  شــاروالی میباشــد. ایــن رونــد در مرا
مــواد آشــغالی مســتلزم 71-4۵ فیصــد عایــد شــاروالی میباشــد. تغییــر قابــل 
کــز والیتــی و قصبــات شــهری وجــود دارد. در  کــز ترانزیتــی، مرا مالحظــه ی در مرا
برخــی مــوارد، ماننــد فــراه، عایــد کافــی وجــود دارد کــه مدیریــت مــواد آشــغالی 
ــد کافــی  ــرای ایــن کارعوای ــرا دربرمیگیــرد. در مــوارد دیگرب ــد آن ــًا 1۵ فیصــد عوای صرف
ــا مدیریــت مــواد فاضلــه را تحــت پوشــش قــرار دهــد. چنانچــه  وجــود نــدارد ت
جــدول ۵.2 نشــان میدهــد، فیصــدی عایــد شــاروالی کــه بــرای مدیریــت مــواد 

فاضــالت نیــاز اســت، 100 فیصــد عایــد متذکــره را الزم دارد. 

مواد زائد جامد جمع آوری نشده یک موضوع مهم در تمام شهرهای افغانستان است کوچک در شهر جالل آباد بازیافت در مقیاس 

۵.۲
چشم انداز و نمای کلی محیط شهری



106

وضعیت شهرهای افغانستان۲۰۱۵

تعداد خانه هاشهر"نوع شهر"

برآورد بوجود آمدن مواد 
آشغالی ) ساالنه/ تن( )1(

هزینه/ ساالنه مدیریت 
برآورد مواد آشغالی )دالر 
خ هرتن  امریکایی( به نر
مبلغ 30 دالر امریکایی 

)2(

فیصدی عواید شاروالی 
)حد اوسط 2013-2011( 

)3( )میزان 1.65تن/ هر خانه(

41%$396,09۵6۵3,۵۵719,606,703کابلپایتخت

مرکز منطقوی

4۵%$89,790148,1۵44,444,60۵هرات

60%$77,61۵128,06۵3,841,943مزار شریف

71%$61,902102,1383,064,149کندهار

۵9%$39,۵866۵,3171,9۵9,۵07جالل آباد

کز تجارتی و ترانزیتی  مرا

63%$30,709۵0,6701,۵20,096لشکرگاه

1۵2%$29,87749,2971,478,912کندز

248%$28,69147,3401,420,20۵تالقان

13۵%$24,۵8640,۵671,217,007پلخمری

229%$19,۵1132,19396۵,79۵شبرغان

219%$17,87829,499884,961زرنج

22۵%$16,۵6027,324819,720میمنه

72%$1۵,93126,286788,۵8۵غزنی

کز والیتی مرا

46%$11,78719,449۵83,4۵7خوست

14۵%$10,67117,607۵28,21۵چاریکار

147%$10,60۵17,498۵24,948فیض آباد

300%$7,9۵613,127393,822ترینکوت

۵8%$7,84912,9۵1388,۵26گردیز

161%$7,12۵11,7۵63۵2,688قلعه نو

34%$6,98311,۵2234۵,6۵9ایبک

86%$6,3۵010,478314,32۵اسد آباد

۵3%$۵,67۵9,364280,913سرپل

44%$۵,4629,012270,369قالت

1۵%$۵,2998,743262,301فراه

۵2%$4,43۵7,318219,۵33بامیان

22%$3,6616,041181,220مهترالم

۵0%$3,474۵,732171,963فیروزکوه )چغچران(

قصبات شهری

139%$۵,6109,2۵7277,69۵محمود راقی

106%$2,7474,۵3313۵,977بازارک

20%$2,۵464,201126,027پل علم

73%$1,9943,29098,703نیلی

20%$1,7392,86986,081شرن

8%$1,۵8۵2,61۵78,4۵8میدان شهر

-$1833029,0۵9پارون

جدول ۵.۲: تخمین تولید شدن کثافات و هزینه رسیدگی به آن

منبع: تحلیل وتجزیه سیستم معلوماتی جغرافیایی- پروگرام وضعیت شهرهای افغانستان
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فصل پنجم: شهرها برای زندگی: محیط شهری

ــه  ــن آن و ب ــه احس ــه وج ــغالی ب ــواد آش ــت م ــزرگ مدیری ــه ب ــت هزین ــا درنظرداش ب
اســاس بودجــه هــای موجــوده شــاروالی، بــرای کاهــش مــواد آشــغالی منبــع و 
ــای  ــه ه ــاک، گزین ــا در زیرخ ــه ه ــن زبال ــالوه، دف ــت. برع ــاز اس ــل نی ــای بدی راه کار ه
ــد.  ــود میباش ــه ک ــل آن ب ــی وتبدی ــغالی، بازیاب ــواد آش ــه م ــیدگی ب ــرای رس ــی ب بدیل
ــه کــود در کاهــش دفــن مــواد آشــغالی در زیــر خــاک و مــواد  تبدیــل مــواد آشــغالی ب
عضــوی ارزشــمند کــه میتوانــد در انکشــاف شــهر و حفــظ محیــط ســبزمفید 
باشــد، کمــک مینمایــد. بــا وجــودی کــه مســاعی تبدیــل مــواد متذکــره بــه کــود در 
شــهر هــای افغانســتان2۵ مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه اســت، بــا آن هــم در ایــن راســتا 

ــت.   ــه اس ــورت گرفت ــدودی ص ــات مح اقدام

ــط  ــغالی در محی ــواد آش ــه م ــی ب ــیدگی ناکاف ــرات رس ــورد تاثی ــی درم ــالوه نگران برع
شــهری، مــواد کمیــاوی، مــواد ملــوث صنعتــی و سیســتم ضعیــف بهداشــتی، 
ــبت  ــک نس ــن ی ــا چنی ــازد. ب ــوث میس ــهری را مل ــای ش ــن ه ــی و زمی ــع آب ــر مناب نی
ــان  ــخصی ش ــای ش ــا وچاه ــپ ه ــر پم ــق وات ــه ازطری ــین ک ــای شهرنش ــد افغانه بلن
آب مــورد نیــاز شــانرا بدســت مــی آورنــد، امــکان ملــوث شــدن منابــع متذکــره یــک 

ــه  ــذارد. ب ــی میگ ــر منف ــان تاثی ــت ش ــاالی صح ــوده و ب ــدی ب ــاده ج ــوق الع ــر ف ام
ــوع بکترهــا،  ــاد چندیــن ن ــه از آب نوشــیدنی شــهر جــالل آب ــه مثــال، یــک نمون گون
مــواد کمیــاوی و آلودگــی فاضــالب در چــاه هــای مختلــف در سراســر شــهر را نشــان 

ــد.26 میده

ــای هلمنــد  ــرا دری اســتفاده عمــده زمیــن در ایــن زون، بخــش زراعــت میباشــد، زی
آب مــورد نیــاز آبیــاری را در اقلیــم خشــک لشــکرگاه فراهــم مینمایــد. باوجــود 
ملــوث  طریــق  از  ــازه،  ت آب  منبــع  مجــاورت  در  زراعــت  مقیــاس  ایــن  ــا  ب اینکــه 
ســاختن کــود هــا و مــواد کمیــاوی دیگر،نیــز میتوانــد تاثیــر منفــی ی را داشــته 

باشــد.

ــا امــکان  افــزده بــرآن،  بیشــتر از 7,000 فامیــل در ایــن ســاحه زندگــی مینماینــد کــه ب
ــای  ــواده ه ــوط خان ــت مرب ــغالی و بهداش ــواد آش ــوط م ــی مرب ــرات منف ــوه تاثی بالق
مواجــه میباشــد. همچنــان، درایــن شــهر بــه مســاحت 94 هکتــار زمیــن صنعتــی 

وجــود دارد کــه درصورتــی کــه زمیــن هــای مذکــور بــه صــورت الزم آن 

چوکات 5.4:
شهرهای پاک تر برای زندگی صحتمند: جمع آوری کثافات

خانـــم نـــورگل زن ۵۵ ســـاله اســـت کـــه در ناحیـــه ۵ ، گـــذر 11 شـــهر مزارشـــریف 
دروازه  روز  هـــر  کـــه  کـــرده  عـــادت  مســـأله  ایـــن  ـــه  ب وی  ـــد.  مینمای زندگـــی 
ـــاز کـــرده و درپیشـــروی خانـــه خـــود مـــواد آشـــغالی را ببینـــد و  خانـــه خـــود را ب
ـــازی بیـــرون رفتـــه  ـــرای ب ـــد: "اطفـــال مـــن ب ـــو کنـــد. وی میگوی تعفـــن آن را ب
نمیتواننـــد، آنهـــا همیشـــه مریـــض هســـتند" وی ادامـــه میدهـــد "هیـــچ یـــک 
از خویشـــاوندان مـــا بـــرای مالقـــات بخانـــه مـــا نمـــی آینـــد، زیـــرا نمیخواهنـــد 
در کوچـــه پرگنـــد و آشـــغال قـــدم بزننـــد و بـــوی عفونـــت آن بـــه مشـــام شـــان 

ــد." برسـ

نـــورگل و همســـایه هایـــش از ایـــن وضعیـــت بـــرای شـــاروالی شـــاکی هســـتند، 
ـــدارد،  ـــار ن ـــور در اخیت ـــرای جمـــع آوری فاضـــالت مذک ـــی ب ـــا شـــاروالی وجـــوه کاف ام
ـــا آنهـــا را در ایـــن قســـمت کمـــک نمایـــد. بنابرایـــن، بعـــداز تشـــکیل شـــورای  ت
ـــان  ـــه ش ـــروی خان ـــرک پیش ـــدند و س ـــکار ش ـــت ب ـــود دس ـــان خ ـــه آن ـــافی قری انکش

ـــه  ـــش موافق ـــایه های ـــورگل و همس ـــد از آن ن ـــد. بع ـــاک گردی ـــزی و پ ـــت ری کانکری
ـــان  ـــه ش ـــش روی خان ـــه پی ـــی ک ـــغالی های ـــاد آش ـــر زی ـــورد مقادی ـــا در م ـــد ت نمودن
ـــان برنامـــه ی را  آن ـــد. بنـــا برایـــن،  ـــی را روی دســـت گیرن قـــرار دارد، اقدامات

بخاطـــر رســـیدگی در مـــورد جمـــع آور مـــواد آشـــغالی در نظـــر گرفتنـــد. 

ـــد،  نمودن آوری  جمـــع  هـــا  همســـایه  از  ـــان  آن کـــه  وجوهـــی  بکارگیـــری  ـــا  ب
ـــد کـــه  ـــه هـــای مذکـــور اســـتخدام نمودن ـــرای جمـــع آوری زبال شـــخصی را ب
ـــا فاضـــالت مذکـــور را  شـــخص مذکـــور روزانـــه بـــه خانـــه هـــای شـــان مـــی آیـــد ت
ـــرا در محلـــی کـــه بـــه ایـــن منظـــور در نظرگرفتـــه شـــده  جمـــع آوری نمـــوده و آن
ـــه  ـــراف خان ـــوار اط ـــک ماه ـــغ کوچ ـــک مبل ـــل ی ـــد. در مقاب ـــال میده ـــت انتق اس
ـــازی فوتبـــال و  ـــاک وســـتره شـــده و اطفـــال شـــان از ب کنـــون پ هـــای شـــان ا

ـــد.  ـــذت میبرن کرکـــت در آن جـــا ل

نورگل درحال تسلیمی مواد فاضله خویش برای مسئول جمع آوری فاضالت
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هکتاراستفاده از زمین

539مسکونی

25تجاری

120دولتی

59صنعتی

80زمین خالی

130سرک/جاده

14ترانسپورت

154ناحیه سبز

1563کشاورزی

95زمین بایر

869آب

7801تعداد خانه ها

کیلومتری دریای هلمند شکل 5.6:لشکرگاه استفاده زمین در فاصله یک 

منبع: تیم سیستم معلوماتی جغرافیایی پروگرام های وضعیت شهرهای افغانستان و اداره مستقل ارگان های محلی- DIGITALGLOBE© تمام حقوق محفوظ است.
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ــده  ــاوی عم ــی کیمی ــود گ ــاختن و آل ــوث س ــث مل ــد باع ــوند، میتوان ــت نش مدیری
دریــای هلمنــد شــوند.  ازطــرف دیگــر، درایــن زون بــه مســاحت بیشــتر از 1۵0 
هکتــار ســاحه ســبز و 90هکتــار زمیــن اضافــی بایروجــود دارد کــه زمینــه بهداشــتی 

ــد.  ــم مینمای ــه را فراه ــن منطق ــازه ای ــتم آب ت ــت ایکوسیس اهمی

کیفیــت هــوا در شــهرهای افغانســتان، بــه ویــژه در شــهر کابــل یــک مشــکل عمــده 
ــط  ــال 200۵/2006 توس ــل در س ــوای کاب ــورد ه ــه در م ــی ک ــد. مطالعات ــر میباش دیگ
ــم  ک ــرض ترا ــت در مع ــد جمعی ــه 60 فیص ــد ک ــان میده ــه نش ــورت گرفت UNEP ص
کــه توســط  )گــرد وخاکــی   PM10 مــواد دارای ذرات بســیار خــورد هــای فزاینــده 
 ،27)SO2(ســلفر اوکســاید  )NOx( نایتــروس اوکســاید ،)ــد انســان هــا بوجــود مــی آی
 PM10 ــده ــر گیرن ــال 2009 در ب ــی در س ــت جهان ــازمان صح ــات س ــرار دارند.معلوم ق
 ,PM10:34(و در مزارشــریف ) 86 :PM2۵ ,PM10:260( در هــر دو شــهرکابل PM2۵,
ــاره شــهر هــای دیگــر معلومــات کمتــر وجــود دارد.و ایــن  ــی در ب PM24:68,( ول
ســطوح در هــر دو شــهر هــا فوقانــی بطــور میانگیــن از طــرف ســازمان صحــت 

ــردد. ــه میگ ــی توصی جهان

ــترس  ــهری در دس ــر ش ــاحات دیگ ــرای س ــات ب ــازه و معلوم ــات ت ــه معلوم بدبختان
ــر در  ــون دیگ ــل نامص ــیاری عوام ــه بس ــت ک ــح اس ــم، واض ــود آن ه ــا وج ــت. ب نیس
ــواد  ــوختاندن م ــربی س ــوخت س ــواد س ــمول م ــه ش ــتان، ب ــوای افغانس ــت ه کیفی
ــر  ــوه ی را در ام ــات بالق ــه امکان ــن هم ــود دارد. ای ــر، وج ــتیک و راب ــالت، پالس فاض
ســرطان  و  تنفســی  طــرق  امــراض  تنگــی،  نفــس  ماننــد،  صحــی  منفــی  تاثیــر 
ــوخت،  ــواد س ــارت م ــد نظ ــی مانن ــه اقدامات ــوارد هم ــن م ــی آورد. ای ــود م ــا، بوج ه
کــم و افزایــش درختــان وفضــای ســبز  بهبــود مدیریــت ترافیــک بخاطــر کاهــش ترا
ــا،  ــازد. ام ــت میس ــم اهمی ــود، ک ــه میش ــت گرفت ــه روی دس ــهری  را ک ــاحات ش درس
ــز ذرات  اولیــن گام مهــم در ایــن راســتا جمــع آوری معلومــات دقیــق در مــورد تمرک
کوچــک مــواد در هــوا درهمــه شــهرهای افغانســتان میباشــد. آلــوده ســاختن هــوا 
کــز کوچکتــر والیتــی نظــر بــه کثــرت  بــدون شــک در شــهرهای بــزرگ بــه مقایســه مرا
ــا آن  پاییــن جمعیــت و کمــی تعــداد وســایط نقلیــه موتــور دار، بیشــتر میباشــد، ب
ــه  ــا از برنام ــهر ه ــه ش ــا، هم ــهر ه ــت ش ــعه جمعی ــد و توس ــت رش ــا درنظرداش ــم ب ه

ــد.  ــی آورن ــت م ــدی را بدس ــبز فوای ــاحه س ــرای س ــزی ب ری

فضــای ســبز، پارکهــا، دریاهــا، زمیــن هــای زراعتــی و مــزارع همــه در محــدود و خارج 
محــدوده مرزهــای شــاروالی وجــود داشــته و  بــرای تفریــح و ســرگرمی، کیفیــت 
هــوا، کاهــش تاثیــرات آفــات طبیعــی ماننــد ســیالب،  تهیــه غــذا و امنیــت، دارای 

ــای  ــد دهلیزه ــد مانن ــهرها میتوان ــبز ش ــای س ــند. فضاه ــی میباش ــت جانب اهمی
ــک و  ــتانداران کوچ ــدگان، پس ــی پرن ــکان طبیع ــتی و اس ــوع زیس ــرای تن ــی ب مهم
ــه زیســتن  ــات، نقــش ایفــا نماینــد. تحقیقــات همچنــان نشــان داده ک ــواع نبات ان
در شــهرهایی کــه دارای فضــای ســبز میباشــد، دارای منفعــت روانــی، لــذت بــردن 

ــود.28 ــی میش ــر دماغ ــار کمت ــث فش ــده و باع ــی ش ــاد از زندگ زی

کــه در آن ســاختمان هــا  درشــهرهای افغانســتان، فضــای ســبزی وجــود دارد 
اعمــار شــده و متشــکل از پارکهــا، باغهــا، دهلیــز قطــار درختــان و میــدان هــای 
ــدی  ــای فیص ــاختمان ه ــن س ــط ای ــورت اوس ــه ص ــت. ب ــده اس ــاد ش ــپورتی ایج س
ــد.  ــکیل میده ــدول ۵.8 ( را تش ــکل / ج ــد( )ش ــن )>1 فیص ــاحات زمی ــک س کوچ
ــد،  ــکیل میده ــور را تش ــاحه مذک ــد( س ــدی )4فیص ــن فیص ــکار بزرگتری ــهر چاری ش
ســاحه  چنیــن  فیصــد  صفــر  دارای  اصــاًل  دیگــر  والیــت  مرکــز   29 حالیکــه  در 
میباشــند. بســیاری از شــهر هــای افغانســتان همچنــان ســاحات ســبز در داخــل 
ــگفت  ــند. ش ــزارع میباش ــی و م ــاحات زراعت ــده و س ــار نش ــاروالی اعم ــرحدات ش س
ــد  ــه دارای ۵4 فیص ــارون ک ــورد: پ ــتثنای دوم ــه اس ــم ب ــر بگویی گ ــود ا ــد ب آور نخواه
ــازمان  ــد. س ــی میباش ــاحه جنگل ــد س ــاد دارای 10 فیص ــد آب ــی و اس ــاحه جنگل س
ــار را  ــا 90 هکت ــر وی ــر نف ــرای ه ــبز را ب ــای س ــع فض ــل 9 مترمرب ــان حداق ــی جه صح
ــده  ــار نش ــبزی اعم ــای س ــت فض کثری ــد. ا ــنهاد مینمای ــر، پیش ــزار نف ــد ه ــرای ص ب
ــود  ــتثنا ش ــت اس ــه زراع ــی ک ــد. زمان ــت میباش ــده زراع ــی در برگیرن ــز والیت در 34 مرک
ــرار  ــد، ق ــنهاد ش ــه پیش ــاری ک ــر از معی ــن ت ــرد پایی ــر ف ــرای ه ــبز ب ــای س ــدار فض مق

میگیــرد. 

ــای  ــتم ه ــتان ایکوسیس ــهری افغانس ــط ش ــداز محی ــم ان ــر چش ــم دیگ ــر مه عنص
ــی  ــار زمیــن اب ــازه میباشــد. همــه شــهرهای افغانســتان دارای چندیــن هکت آب ت
ــه صــورت مســتقیم  کثریــت شــهر هــای عمــده ب در مرزهــای شــاروالی میباشــند. ا
آبــی ماننــد دریــای  بــه شــمول راه هــای عمــده  بــاالی دریاهــا ســوار هســتند، 
هلمنــد کــه از بیــن شــهر لشــکرگاه میگــذرد و دارای راه هــای آبــی کــو چکترمثــال راه 

ــند.  ــد، میباش ــرات میگذرن ــه از ه ــی  ک ــای آب ه

کــز 34 والیــت، حتــی در  زراعــت یــک خصیصــه عمــده محیــط شــهری بســیاری مرا
کــز منطقــوی میباشــد. بــه صــورت اوســط زراعــت بیــن 34 فیصــد  شــهر کابــل و مرا
مجمــوع ســاحات زمیــن شــهرها را تشــکیل میدهــد. محمــود راقــی و ســرپل 
ــن  ــراه داری  پایی ــد( و ف ــی )72 فیص ــن زراعت ــاحه زمی ــدی س ــری فیص دارای بلندت
گرچــه ایــن مســأله  ــد( ســاحه زمیــن زراعتــی میباشــد. )شــکل۵.7( ا تریــن )2فیص
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وضعیت شهرهای افغانستان۲۰۱۵

زمین بایرآبجنگلفضای سبزکشاورزی
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کز والیات شکل 5.8: زمین های استفاده نشده در 34 مرا
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ــل دوم  ــه فص ــد )ب ــکاس میده ــاروالی انع ــرحدات ش ــی را در س ــاوت های ــمًا تف قس
مراجعــه شــود( بنــا برایــن، مقایســه در ایــن مــورد مشــکل اســت، تحلیــل  و تجزیــه 
کــز والیــت یــک عنصــر عمــده شــهری  نشــان میدهــد کــه زراعــت تقریبــًا در تمــام مرا

میباشــد. 

تناســب زمیــن زراعتــی بــر ســاحات رهایشــی بــرای هرشــهر شــاخص نســبی زراعــت 
عمــده در اقتصــاد شــهر هــا را تشــکیل میدهــد. یافتــه هــا نشــان میدهــد کــه، 
چنانچــه توقــع اســت، کابــل دارای پاییــن تریــن نســبت زمیــن زراعتــی بــوده و 
دارای حــد اوســط ۵00 متــر مربــع زمیــن زراعتــی بــرای هــر خانــه میباشــد، درحالــی 
ــی  ــع زمیــن زراعت ــر مرب ــه دارای 3,600 مت ــورت اوســط درهــر خان ــه ص ــاد ب ــد آب ــه اس ک

ــکل ۵.7( ــد. )ش میباش

ــای  ــه فض ــت در جمل ــی، زراع ــرایط محیط ــاس ش ــه اس ــنتی و ب ــاظ س ــه از لح گرچ ا
ــا آن هــم، زراعــت یکــی از مولفــه هــای عمــده  ســبز مــد نظرگرفتــه نمیشــود، ب
چشــم انــداز محیــط شــهری افغانســتان را تشــکیل میدهــد. یکــی دیگــر از عناصــر 
مهــم چشــم انــداز زمیــن هــای بایرمیباشــد کــه در بعضــی از شــهر هــا بخــش بــزرگ 
و قابــل مالحظــه زمیــن بــه صــورت اوســط 30 فیصــد و زمیــن زراعتــی )بــازارک( بلنــد 
تریــن بخــش )84 فیصــد( را تشــکیل میدهــد. زمیــن هــای بایرنیــز بســیار متــداول 
اســت، ایــن زمیــن هــا صرفــًا بــرای زراعــت در سراســر شــهر هــای افغانســتان بــه حــد 

ــد.   اوســط بلنــد آن در درجــه دوم قــرار میگیرن

میــزان پاییــن فضــای ســبز غیررســمی و غیــر پالنــی بــودن اســکان شــهر را در 
ــاحات  ــدان  س ــه فق ــج ب ــمی منت ــاف غیررس ــد.  انکش ــکاس میده ــتان انع افغانس
انکشــاف  و  ترویــج  و  طبیعــی  هــای  ایکوسیســتم  و  عمومــی  شــده  حفاظــت 
ــه  ــی ک ــن های ــه زمی ــودی ک ــت. باوج ــده اس ــی ش ــط طبیع ــا و محی ــدود پارکه مح

افزایــش  بــرای  را  هایــی  فرصــت  میتوانــد  میباشــند  متروکــه  قطعــات  مربــوط 
ــا  ــار آورنــد. بــه طورمثــال، درشــهرهایی کــه زمیــن هــای بایــر و ی فضــای ســبز ب
ــود  ــوه ی وج ــات بالق ــد، امکان ــرار دارن ــداد آب ق ــه در امت ــن ک ــه زمی ــات متروک قطع
ــا ایــن ســاحات بــه پارکهــا/ دشــت ســیالبی طبیعــی تبدیــل شــوند کــه هــردو  دارد ت
فضــای ســبز را فراهــم کــرده و  باعــث بهبــود مقابلــه در مقابــل آفــات طبیعــی 
بــرای  زیســتی  تنــوع  داشــتن  باعــث  درنتیجــه  و  شــده  ســیالب  وقــوع  هنــگام 

گیاهــان و حیوانــات محلــی شــود.

ــهری  ــداز ش ــم ان ــم چش ــای مه ــت ه ــی از خصوصی ــی یک ــراث فرهنگ ــاحات می س
بــوده و بــرای اهمیــت تاریخــی، فرهنگــی و مذهبــی یــک امــر قاطــع میباشــد. 
کنــدز،  کابــل،  شــهرهای  در  شــهر  زمیــن  هکتــار   624 مســاحت  بــه  درمجمــوع 
ــا محــالت میراثــی وجــود دارد کــه  مزارشــریف و بامیــان بــه شــکل زیــارت هــا و ی
بزرگتریــن بخــش زمیــن هــا را تشــکیل میدهــد. در بعضــی مــوارد، چنیــن محــالت 
افغانســتان  کــه  ــی  درحال میباشــند.  ابقــا  و  حفــظ  خــاص  مســاعی  مســتلزم 
ــان  ــی جه ــالت تاریخ ــث مح ــی منحی ــن الملل ــده بی ــناخته ش ــل ش دارای دو مح
مربــوط یونســکو و محــالت ملــی محلــی دارای اهمیــت فرهنگــی میباشــد کــه در 
ــا  ــالن ه ــت پ ــرداری و مدیری ــه ب ــت. نقش ــه اس ــار یافت ــهر، انتش ــاحات ش ــر س سراس
ــان  ــهر بامی ــد. ش ــی میباش ــر حیات ــک ام ــالت ی ــن مح ــداری ای ــظ و نگه ــرای حف ب
ــوده و ایــن محــل از لحــاظ ملــی دارای  مشــمول یکــی از محــالت تاریخــی جهــان ب
کــه  پــالن مدیریــت فرهنگــی  اهمیــت خاصــی میباشــد. بخاطــر تدویــن یــک 
موقعیــت هــای محــل، ارزیابــی تفصیــالت محــالت در آن گنجانیــده شــده اســت و 
بــرای تطبیــق پــالن مذکــور بــرای مدیریــت و حفــظ بهتــر محــالت مذکــور، یونســکو 

ــت.   ــام داده اس ــادی را انج ــای زی ــت ه ــور فعالی ــهر مذک در ش

مجسمه های بودای بامیان، در شهر بامیان قرار دارد و جزء میراث های تاریخی یونسکو میباشد
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۵.3
آفات طبیعی و تغییرات اقلیم

تغییــرات جغرافیایــی و اقلیمــی افغانســتان باعــث آفــات طبیعــی و خطــرات 
ســیالب،  ناحیــه  از  افغانســتان  شــهرهای  حاضــر  درحــال  شــود.  مــی  آینــده 
ــرزه و شــدت گرمــا، بــه تهدیــدات مختلفــی مواجــه میباشــد.  خشکســالی، زمیــن ل
ــا کاهــش ناکافــی خطــر آفــات  ــوام ب ــز نفــوس، زیرســاختارو صنایــع، ت ــه تمرک نظــر ب
ــه  ــتایی از ناحی ــاحات روس ــا س ــه ب ــهری در مقایس ــاحات ش ــی، س ــر کاهش و تدابی
گــوار و خســارات اقتصــادی مواجــه میباشــد.  آفــات طبیعــی بــه وقایــع بــزرگ نا
همــه والیــات و شــهرها بــه صــورت یکســان معــروض بــه خطــر نمــی باشــند، 
محلــی  هــای  زمینــه  ــا  ب متناســب  بایــد  آفــات  خطــر  کاهــش  پــالن  بنابرایــن، 
باشــد. مطابــق پــالن مدیریــت آفــات ملــی مربــوط افغانســتان کــه طــی ســال 2010 
صــورت گرفتــه اســت، 16 والیــت دارای خطــرات بــزرگ خشکســالی، 10 والیــت دارای 

خطــرات بــزرگ ســیالبی میباشــد.29

میکنــد.  تحدیــد  گســترده  شــکل  بــه  را  افغانســتان  هــای  شــهر  ــرزه  ل زمیــن 
امــکان  کــه دارای  افغانســتان دو خــط عمــده شکســت وجــود دارد  نقشــه  در 
بالقــوه گسســتگی بــوده و آنــرا متحمــل آســیب هــای گســترده میســازد. چهــار 
ــی  ــهر در مناطق ــه 34ش ــن جمل ــک(، م ــری و ایب ــار، پلخم ــاد، تخ ــض آب ــهر )فی ش
ــر  ــهر دیگ ــد و 18 ش ــرزه میباش ــن ل ــتر زمی ــاالت بیش ــه دارای احتم ــت دارد ک موقعی
ــتر از  ــکل ۵.9(. بیش ــت دارد )ش ــل موقعی ــمول کاب ــز بش ــه خی ــم زلزل ــاحات ک در س
۵00,000 ســاکنین شــهر درخطــر بــزرگ قــرار دارنــد و بیشــتر از ۵.6 میلیــون جمعیــت 
در خطــر متوســط قــرار دارنــد. فقــدان ســاختمان هــای معیــاری، عــدم رعایــت 
کثریــت  و پیــروی از قوانیــن مربوطــه و انفــاذ قانــون بــه ایــن معنــی اســت کــه ا
کــرده  مقاومــت  متوســط  هــای  ــرزه  ل زمیــن  مقابــل  در  حتــی  هــا  ســاختمان 
نمیتواننــد تاثیــرات آفــات طبیعــی بــه اســاس شــدت خطــر و قابلیــت آســیب 
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شکل 5.9: جمعیت شهری در مناطق خطر زلزله
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پذیــری مــردم و اقتصــاد، مشــخص میشــوند. قابلیــت آســیب پذیــری مســتقیمًا 
بــه فقــر، زیربنــای ضعیــف و اوضــاع بــی ثبــات اقتصــادی بســتگی دارد کــه بــه 
ــیب  ــت آس ــًا دارای قابلی ــتان عمدت ــای افغانس ــهر ه ــه، ش ــارات مربوط ــاس معی اس
ــا  ــهری، بیج ــرت روستایی-ش ــهری )مهاج ــکان ش ــش اس ــند. افزای ــری میباش پذی
شــدن، و رشــد طبیعــی جمعیــت در شــهرها( تمرکــز مــردم را ســاحات دارای خطــر 

ــد.  ــش میده ــط/بزرگ، افزای متوس

همــه  در  را  دولتــی  نقشــه  از  خــارج  هــای  خانــه  بلنــد  نســبت  چهــارم  فصــل 
ــًا در ســاحات غیــر رســمی قــرار  شــهرهای افغانســتان بازگــو مینمایــد کــه عمدت
ــای  ــت ه ــری و موقعی ــیب پذی ــای آس ــن ه ــور درزمی ــای مذک ــه ه کثرخان ــته وا داش
نامناســب، ماننــد دامنــه هــای تپــه شــیب دار، قــرار دارنــد. ایــن ســاحات، خاصتــًا 
ــرزه آســیب پذیــری بــوده، درحالیکه ســکونت گزینی در ســاحات  در مقابــل زمیــن ل
همــوار دشــت هــای ســیالبی درمقابــل ســیالب آســیب پذیــر میباشــند. چنانچــه 
ایــن موضــوع در همــه کشــورهای روبــه انکشــاف معمــول اســت، مــردم فقیــر شــهر 
ــای  ــه ه ــی و خان ــکن گزین ــاص مس ــای خ ــه ه ــه نمون ــر ب ــه نظ ــد ک ــی ان ــه آنان ازجمل
موقــت/ دارای کیفیــت پاییــن، دسترســی محــدود بــه خدمــات اساســی و عاجــل 
و نبــود ثبــات اقتصــادی، درمقابــل آفــات طبیعــی بــه شــکل ویــژه آن آســیب پذیــر 

ــند.  میباش

 گرفتــاری شــدید فقــر شــهری در افغانســتان همچنــان مرکــب ازآســیب پذیــری 
درنتیجــه تاثیــرات تغییــرات اقلیمــی میباشــد. برعــالوه افزایــش شــدت تکــرار 
آفــات طبعیــی، تغییــر اقلیــم هــم میتوانــد تاثیــرات مخالفــی را بــاالی تهیــه مــواد 
ــا  غذایــی و آب، وارد نمایــد. مزیــد بــرآن، نظــر بــه آفــات طبیعــی، فقــر شــهری ب
ــای  ــا ه ــه همت ــه مقایس ــی ب ــاالی زندگ ــه ب ــه، هزین ــزم مقابل ــه میکانی ــش دامن کاه
روســتایی شــان بخاطــر آمادگــی و بازیابــی از حــوادث آب وهــوای شــدید و تاثیــرات 

ــد.30 ــدود میباش ــت مح ــی، دارای ظرفی ــر اقلیم ــدت تغیی درازم

ــا  ب قابلــه شــهرها در مقابلــه  زمینــه  ایجــاد  و  پذیــری  آســیب  قابلیــت  کاهــش 
حــوادث طبیعــی بــه مقیــاس کوچــک و بــزرگ، بــرای رشــد دوامدارشــهری، حیاتــی 
ــه  ــب تهی ــای مناس ــالن ه ــتان پ ــهرهای افغانس ــرای ش ــه ب ــر اینک ــد. بخاط میباش

و مقابلــه  بهبــود یابــد، درک همــه جانبــه خطــرات شــهری و موضــوع قابلیــت 
ــود. 31 ــمرده میش ــع ش ــر قاط ــک ام ــتا ی ــن راس ــری، در ای ــیب پذی آس

نمونــه ســازی و ســناریو هــای تغییــر اقلیــم بــرای درک امــکان بالقوه درجــه حرارت 
ــرار  ــه آن مواجــه شــود، مــورد اســتفاده ق ــه یــک کشــور شــاید ب و تغییــرات رســوبی ک
میگیــرد.  نمونــه هــای تــازه تغییــر اقلیــم بــرای ارزیابــی امــکان بالقــوه افغانســتان 
بــرای تغییــر، ســناریو هــای خوشــبینانه و بدبینانــه ی بــکار گرفتــه میشــود و 
ــه  ــرارت در هم ــه ح ــش درج ــر افزای ــی بخاط ــرح های ــه ط ــده ک ــته ش ــن پنداش چنی
ــا اخیــر قــرن،  ســناریو هــا از 2.۵ درجــه ســانتی گریــد بــه 7 درجــه ســانتی گریــد ت
افزایــش مینمایــد. در مــورد بارندگــی  نمونــه طــرح هــا بــرای میانگیــن افغانســتان 

ــد.32 ــان میده ــدک را نش ــرات ان ــا تغیی ــر و ی ــدم تغیی ــًا  ع صرف

شــکل ۵.10 تفــاوت بیــن میانگیــن ســاالنه درجــه حــرارت طــی مــدت زمــان 20۵0-
2021 در مقایســه بــه مــدت زمــان اساســی 2006-1986 را نشــان میدهــد.  همــه 
ــا  ــه ت ــد ک ــان میدهی ــتان نش ــق افغانس ــی مناط ــه در تمام ــرح ک ــای مط ــه ه نمون
تغییــرات  امــا،  یافــت.  افزایــش خواهــد  ســال 20۵0، حداقــل 1.1 درجــه ســانتی 
ــا  منطقــوی و تفــاوت هایــی بیــن زمیــن هــای همــوار و ســاحات کوهســتانی ب
مناطــق دارای ارتفــاع باالتــر، افزیــش بیشــتر درجــه حــرارت را پیشــبینی کــرده 
کــه بخاطــر مشــاهده بلندتریــن  اســت. شــهرهای مربــوط ســاحات مطروحــه 
درجــه حــرارت در نظرگرفتــه میشــود در برگیرنــده  شــهر هــای بــزرگ پلخمــری ، 

تالقــان و ایبــک خواهــد بــود.

زراعــت، شــرایط  ایکوسیســتم هــا،  بــاالی  افغانســتان  ازدیــاد درجــه حــرارت در 
ــه  ــاد ب ــدن زی ــرم ش ــت. گ ــد گذاش ــر خواه ــا تاثی ــت ه ــادی و معیش اجتماعی-اقتص
ــا بیشــترین  ــز و هندوکــش ب ــژه در ســاحات کوهســتانی زمیــن هــای مرتفــع مرک وی
ــه  ــوه هــا خواهــد شــد ک احتمــال تغییــرات اساســی حســاس ایکوسیســتم هــای ک
ــرات  ــتخوش تغیی ــب دس ــده قری ــا درآین ــته وی ــوع پیوس ــه ق ــاًل ب ــور قب ــرات مذک تغیی
ــره پیشــبینی شــود  ــا تاثیــرات خــاص متذک ــره خواهــد شــد. مشــکل اســت ت متذک
و بــا تمرکــز بــاالی تاثیــر نمونــه ســازی و توافــق مذکــور در ایــن زمینــه بــه تحقیقــات 

ــود دارد. ــرم وج ــاز مب ــتر نی ــی بیش علم

که با داشتن عواقب جدی منفی محیط زیست همراه میباشد. کندگی شهری از خصوصیات شهرهای افغانستان است  پرا
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تاثیــرات تغییــر خــاص اقلیــم مربــوط شــهرهای افغانســتان شــامل مواردذیــل 
میباشــد:33

ــع آب ناشــی از خشکســالی هــای ممتــد و طوفانهــای 	  افزایــش کمبــود مناب
ریگــی در شــهرهای دارای زمیــن خشــک. ایــن مناطــق شــامل کندهــار و 

ــد. ــاد میباش ــالل آب ج

ــا تغییــر اوقــات 	  شــهرهای درون مــرزی و دارای ارتفاعــات بلنــد در قــدم اول ب
ــود،  ــک میش ــای کوچ ــیالب ه ــه س ــج ب ــوه منت ــات بالق ــا امکان ــه ب ــی ک بارندگ
بامیــان  و  غزنــی  شــامل  شــهرها  ایــن  گرفــت.  خواهنــد  قــرار  تاثیــر  زیــر 

میباشــد. 

مــوج گرما/جزایرحرارتــی در ســاحه شــهری، شــهرها در مقایســه مناطــق 	 
بــه ســطوح بیشــتر  نفــوذ ناپذیــری، خصوصیــت هــای  روســتایی، نظــر 
ــر درجــه حــرارت  ــز فعالیــت بشــری،  بالث ــی محیــط اعمــار شــده و تمرک حرارت
ــزار  ــرات و م ــامل ه ــهرها ش ــن ش ــد. ای ــرار میگیرن ــر ق ــورد تاثی ــتر م ــاد بیش زی

شــریف میباشــند. 

ــا عکــس العمــل مرکبــات مضــر در امــر افزایــش 	  خرابتــر شــدن کیفیــت هــوا ب
ــل و شــهرهای عمــده دیگــر میباشــد.   درجــه حــرارت ایــن مناطــق شــامل کاب

ــا  ــیالب ه ــا و س ــوچ ه ــن، برفک ــای زمی ــزش ه ــد لغ ــی مانن ــات طبیع ــی آف فریکونس
ــان  ــی نش ــه موادغذای ــانات در تهی ــی و نوس ــای زراعت ــالی ه ــرر خشکس ــوع مک و وق
ــدهء  ــش عم ــه چال ــی ب ــی کنون ــرایط اقلیم ــا ش ــق ب ــتان در تواف ــه افغانس ــد ک میده
ــا جهــش رشــد جمعیــت  ب آینــده  اقلیــم در  تغییــر  تاثیــرات  مواجــه میباشــد. 
ــا قابلیــت آســیب پذیــری  شــهری تــوام شــده و احتمــال آن وجــود خواهــد داشــت ت
شــهرهای افغانســتان را دوچنــد ســاخته و قــدرت مقابلــه و توافــق شــهرهای 
مذکــور را در چنیــن حالــت کاهــش دهــد. بنابرایــن، تطابــق بــه تغییــر اقلیمــی 
ــن  ــرد. چنی ــرار گی ــت ق ــورد حمای ــهری م ــاف ش ــده انکش ــزی آین ــه ری ــد در برنام بای
ــرای  ــا ب ــد ت ــی باش ــی مبتن ــات کاف ــات و معلوم ــاس تحقیق ــه اس ــد ب ــذاری بای پالنگ

ــد.   ــدام نماین ــه اق ــه آن در زمین ــب ب ــا متناس ــد ت ــرا ده ــال آن ــازان مج ــی س پالیس

هرات

فراه

فیروزکوه
نیلی

لشکرگاهکندهار

زرنج

قالت

غزنی

فیض آباد

قلعه نوبامیان

سرپل

شرن

میمنه ایبک
پلخمری

باد
د آ

اس

جالل آباد

پارون

کابل

خوست
گردیز

پل علم

میدان شهر

چاریکار
محمود راقی

بازارک

مهترالم

کندزتالقان
مزارشریف

شبرغان

ترینکوت
+۱ ۷

+۱ ۴

+۱ ۱

درجه سانتی گراد

شکل 5.10: تفاوت درجه حرارت ساالنه بین دوره های 2021-2050 و دوره 2006-1985
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ــا ایکوسیســتم هــا دارای روابــط مغلــق میباشــند کــه  شــهرهای افغانســتان ب
ــا مناطــق  ــا ب ــرار میدهــد. ایکوسیســتم هــای شــهرها اغلب آنهــا را مــورد حمایــت ق
بزرگتــر خــارج از مــرز اداری و عملیاتــی شــان مرتبــط میباشــند. بنــًا، در نتیجــه 
آب نوشــیدنی ایکوسیســتم هــا منابــع مهــم آبــی را بــرای محصــوالت زراعتــی وآب 

ــد.  ــکیل میده ــهر  تش ــاکنین ش ــرای س ــامیدنی ب آش

ــراف  ــل و اط ــته و در داخ ــهم داش ــا س ــتم ه ــرد ایکوسیس ــبز در عملک ــای س فضاه
ــدگان،  ــرای پرن ــی ب ــکان طبیع ــتی و اس ــوع زیس ــم تن ــز مه ــث دهلی ــهرها منحی ش
پســتانداران کوچــک و انــواع نباتــات، نقــش دارد. بــا وجــودی کــه ایکوسیســتم هــا 
ــق،  ــک در مناط ــای خش ــن ه ــی و زمی ــای زراعت ــن ه ــا، زمی ــزارع، کوه ــه م درمقایس
توســط مرزهــای شــاروالی مشــخص نمیشــوند. بــه طــور مثــال، 99 فیصــد افغــان 
هــای کــه زندگــی شــهر نیشــینی دارنــد بــرای گــرم ســاختن مــزارع حــد اقــل در 
چــوب  ســنگ،  ذغــال  ماننــد  جامــد  ســوخت  مــواد  بــاالی  شــاروالی  مرزهــای 
ســوخت متکــی میباشــند، افغــان هــای شــهری شــدیدًا متکــی بــه مــزارع و علــف 

ــند. ــان میباش ــون ش ــق پیرام ــرزه در مناط ه

خدمــات ایکوسیســتم کــه بــرای مــردم فوایــدی را فراهــم میســازد، از ایکوسیســتم 
هــا بدســت آمــده و شــامل مــوارد ذیــل میباشــد:

ــرول  ــی: کنت ــات نظارت ــذا و آب، )2( خدم ــوخت، غ ــواد س ــی: م ــات تدارکات )1( خدم
مســایل  فرهنگــی:  خدمــات   )3( هــوا  تصفیــه  و  کاربــن  جداســازی  ســیالب، 
معنــوی، تفریحــی و منافــع فرهنگــی، )4( خدمــات کمکــی: دوران  مــاده غذایــی 

و تشــکل خــاک.

ــل  ــل ونق ــرای حم ــی ب ــه های ــهر دارای الزم ــه ش ــات منطق ــرژی، ارتباط ــالوه ان برع
کــز شــهری میباشــد.  و داشــتن رابطــه بیــن مــردم، غــذا و اشــیای دیگربیــن مرا
ــاد  ــی و اقتص ــن غذای ــا تآمی ــده ب ــه عم ــون آن روابط ــهر و پیرام ــی در ش ــن زراعت زمی
ــای  ــن ه ــهر زمی ــای ش ــاد، در مرزه ــالل آب ــد ج ــوارد، مانن ــی م ــهری دارد. در بعض ش
مهــم زراعتــی وجــود دارد )44 فیصــد مجمــوع زمیــن شــهری(، کابــل نیــز دارای 
ــن  ــت زمی کثری ــا ا ــن(، ام ــی زمی ــد مجموع ــد )19 فیص ــی میباش ــم زراعت ــن مه زمی
هــای زراعتــی هنــوز هــم در مناطــق مــرزی شــهر یافــت میشــود. بنابرایــن، ارزیابــی 
اســتفاده زمیــن و ایکوسیســتم هــای چهــار اطــراف شــهرها بــرای درک تصویــر 

ــند.  ــم میباش ــتان، مه ــهرهای افغانس ــرد ش ــل ک ــی عم ــل چگونگ مکم

گیــر تأمیــن غذایــی در پنــج  ــازه نشــان میدهــد کــه مشــکل فرا یــک مطالعــه ت
کــه  دارد،  وجــود  آبــاد  جــالل  و  هــرات  کندهــار،  مزارشــریف،  کابــل،  بــزرگ  شــهر 
دریــن شــهرها بیشــتر از 90 فیصــد پاســخ دهنــدگان ســروی در کتگــوری غــذای 

منبع آب شیرین فراوان

منبع آب شیرین به صورت محلی فراوان

کمیاب منبع آب شیرین 

مرکز والیت

کابل
جالل آباد

کندهار

هرات

مزارشریف

شکل 5.12: منابع آب های زیرزمینی در افغانستان و 34 مرکز والیات

۵.۴
مناطق شهر: شهرها و ایکوسیستم ها

منبع: سیستم معلوماتی جغرافیایی پروگرام های وضعیت شهرهای افغانستان، براساس سروی جغرافیایی ایاالت متحده امریکا-افغانستان
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غیرصحــی دســته بنــدی گردیــده اســت.34 بهبــود زمینــه تأمیــن غذایــی ســاکنین 
ــهر  ــای ش ــل مرزه ــاظ داخ ــر دو لح ــوع از ه ــن موض ــل ای ــل و فص ــتلزم ح ــهر مس ش
نشــان   2011/12 ســالهای  طــی   NRVA هــای  یافتــه  بــود.  خواهــد  آن  فراتــراز  و 
میدهــد کــه 34 فیصــد خانــواده هــای شــهری دارای غــذای غیــر صحــی میباشــند 
ــه  ــد( ب ــهری )29فیص ــاحات ش ــه س ــه مقایس ــه ب ــوری( ک ــت کال ــدم کفای ــاظ ع )ازلح

صــورت قابــل مالحظــه آن باالتــر میباشــد.  

آب  منابــع  بــه  مــداوم  دسترســی  و  صحــی  آب  زراعــت،  و  غــذا  تأمیــن  درکنــار 
ــازه مســأله اســت کــه در محــدوده هــای مرزهــای شــهر مدنظــر گرفتــه  نوشــیدنی ت
نمیشــود. ایکوسیســتم هــای آب تــازه نوشــیدنی خــود نمیتوانــد بــه شــکل مجــزا 
ــای  ــن ه ــتفاده زمی ــورد اس ــن م ــد در زمی ــا بای ــالف آنه ــود، برخ ــه ش ــر گرفت ــد نظ م

ــد. ــرار گیرن ــش ق ــورد آزمای ــی، م ــای زراعت ــن ه ــزارع و زمی ــد  م ــراف، مانن ــار اط چه

کابــل، هلمنــد،  بــه شــمول دریــای  افغانســتان دارای چندیــن دریــای عمــده 
11,۵00 هکتــار  از  بیشــتر  افغانســتان  میباشــد، 34 شــهر  آمــو  دریــای  و  مرغــاب 

اوســط  صــورت  بــه  آب  ایــن  کــه  باوجــودی  داشــته،  شــاروالی  مرزهــای  در  آب 
صرفــًا در برگیرنــده 3 فیصــد اســتفاده زمیــن میباشــد. افغانســتان ســرانه طــی 
ــب  ــر از 1,700 مترمکع ــه باالت ــی دارد ک ــع آب ــب مناب ــر مکع ــًا 2,77۵ مت ــال تقریب هرس
پیشــنهاد شــده ســرانه میباشــد. باوجــودی کــه آب در سراســر افغانســتان بــه 
ــه آب  ــی ب ــمالی دسترس ــق ش ــی مناط ــود، دربعض ــع نمیش ــاویانه توزی ــکل مس ش
ــرای ذخیــره آب و زیرســاختار  ســرانه 676 مترمکعــب میباشــد.3۵  فقــدان زیربنــا ب
ــه تأمیــن آب میباشــد.  ــی هــا نســبت ب کهنــه 12 ذخیــره موجــوده نیــز دلیــل نگران
ــا  ــوام ب ــه رشــد ت ــرای زراعــت و جمعیــت روب بالثرتقاضاهــای شــدید  اســتفاده آب ب
ــا کاهــش بارندگــی و آب شــدن بــرف، موضــوع تأمیــن  عامــل بالقــوه تهیــه قــرار داد ب
آب بــرای افغــان هــای کــه در شــهر هــا زیســت دارنــد، احتمــااًل  کــه در ســالهای 

ــد. ــد ش ــه خواه ــه آن مواج ــردم ب ــه م ــد ک ــی میباش ــش بزرگ ــک چال ــده ی آین

کابل

چاریکار محمود راقی

میدان شهر

پل علم

ده سبز
(کابل جدید(

کابل شکل 5.11: شهرهای منطقه ای در اطراف 

منبع: سیستم معلوماتی جغرافیایی پروگرام های وضعیت شهرهای افغانستان، گوگل ارت
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فصل پنجم: شهرها برای زندگی: محیط شهری

۵.۵
اقدامات بعدی

ــت 	  ــاو مدیری ــه ه ــاره خان ــات در ب ــکن و معلوم ــا مس ــد، تقاض ــروری میباش ــع آب ض ــاره مناب ــی در ب ــع و کل ــات جام ــامیدنی ، معلوم ــتفاده از اب اش ــود اس ــرای بهب ب
ــت اب. ــداوم از کیفی م

ــرات منفــی 	  ــرای بهبــود وضعیــت صحــی و کاهــش تاث ــواده ب ــه ســطح شــاروالی و خان ــه هــر دو ســاختارهای زیربنــای ب ــر بهداشــتی ضــرورت ب ــدار و موث راه حــل پای
ــاالی محیــط زیســت. ب

ترتیــب پــالن هــا بخاطــر رشــد شــبکه ترانسپورتیشــن عامــه و بهبــود مصونیــت عابریــن ازطریــق اصــالح ســرک هــا و پیــاده رو هــا. همچنــان مهــم اســت اطمینــان 	 
ــا نیــاز بــرای گزینــه هــای ترانسپورتیشــن مصــون و مقــرون بــه صرفــه بــرای زنــان و جوانــان را شناســایی نمایــد.  حاصــل شــود کــه طــرح هایــی درنظرگرفتــه شــود ت

بــرای جمــع آوری و رســیدگی بــه جمــع آوری مســتمر مــواد آشــغالی نیــاز مبــرم وجــود دارد، تــا بدیــن وســیله آلودگــی کاهــش یافتــه و زمینــه صحــت منــدی فراهــم 	 
شــود. جمــع آوری معلومــات مناســب بخاطــر ارزیابــی وضعیــت کنونــی و بودجــه ســازی بــرای جمــع آوری مــواد آشــغالی در بخــش مالــی شــاروال، کلیــدی بخاطــر 

مرفــوع ســاختن ایــن موضــوع مبــرم میباشــد.

ــات 	  ــا آف ــتر ب ــه بیش ــاظ مقابل ــاخته و از لح ــاعد س ــبز را مس ــای س ــه فض ــه زمین ــده ک ــد آین ــرای رش ــالن ب ــهری و پ ــگام  ش ــبتًا دیرهن ــال نس ــذاری در انتق ــرمایه گ س
ــد.  ــت ده ــی را بدس ــد مضاعف ــد فوای ــی، میتوان ــش آلودگ ــهروندان وکاه ــرای ش ــی، ب ــد صح ــی،  فوای طبیع

ــرار 	  ــه از لحــاظ محیطــی شــیوه هــای مناســب ســاختمان مــورد اســتفاده ق ــه هایــی ک تشــویق و ترغیــب حفــظ ســایت هــای میــراث فرهنگــی و استکشــاف نمون
گرفتــه و تکنیــک هــای تحفــظ در افغانســتان و منطقــه مــد نظرگرفتــه شــود.

ــاحات 	  ــده در س ــه در آین ــش مقابل ــر افزای ــه بخاط ــد ک ــا باش ــتان، ت ــهر افغانس ــر ش ــرای ه ــری ب ــیب پذی ــت آس ــی و قابلی ــر اقلیم ــر تغیی ــی و خط ــات طبیع ــی آف ارزیاب
نهایتــًا آســیب پذیــر، پــالن مشــخص عملــی رویدســت گرفتــه شــود. رویدســت گرفتــن مســاعی کنونــی بخاطــر کاهــش آلودگــی و ایجــاد فضــای ســبز بــرای کاهــش 

ــردن ایــن مســأله . ــرزه( در ســاختمانها و عمــل ک ــد )زمیــن ل ــای شــهر و بهبــود ک ســیالب در امتــداد آبگیرهــای دری

ــا بــه عــوض اینکــه 	  پــالن گــذاری ســتراتیژیک و جامــع شــهری کــه شــهرها و مناطــق چهــار اطــراف را دربرمیگیــرد بخاطــر ترغیــب رشــد دوامــدار شــهر هانیــاز اســت ت
ایکوسیســتم هــای شــهری و روســتایی را تنــزل داده شــود، ایکوسیســتم هــای مذکــور بایــد صعــود نماینــد. 

بهبــود هماهنگــی بیــن شــاروالی هــای مســؤول بخاطــر حکومــت داری شــهری و نهــاد هــای مســؤول بــرای اداره ملــی بــرای محیــط زیســت، وزارت زراعــت آبیــاری 	 
و مالــداری وتهیــه و تــدارک آب )وزارت محتــرم انــرژی و آب( بخاطــر افزایــش غــذا و تآمیــن آب و حفــظ منابــع طبیعــی.
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ضمیمه 1: میتودولوژی)طرز العمل(

ضمیمه 1: ضمیمه اطالعاتی

بیان  افغانستان میباشد که در آن راهکارها، ساحه کاری و محدودیت ها صریحًا  برنامه وضعیت شهرهای  بازنگری اطالعاتی  هدف این ضمیمه 
میشوند. چهار منبع عمده معلوماتی ذیل در برنامه مذکور مورد استفاده قرار گرفته است که درین ضمیمه به اساس اهمیت شان باالترتیب ذکر 

شده اند:

 استخراج معلومات از تازه ترین تصاویر ماهواره ایی که دارای کیفیت باالتر میباشد.. 1

سروی و بررسی های ساحوی. 2

ورکشاپها با ارگانهای ذیدخل ملی و محلی )مثاًل ورکشاپ های شهری و برنامه های آموزشی(. 3

معلومات ثانوی )مثاًل پایگاه معلومات رسمی و گزارشات ، آثار علمی، ارزیابی ها و گزارشات برنامه، سکتور و مطالعات در سطح شهر وغیره(.. 4

روی هم رفته، قسمیکه تشریح خواهد شد، برای رسیدن به قسمت نهایی ) مجموع ارقام برنامه وضعیت شهرهای افغانستان ( سه منبع اولی 
معلوماتی بشکل مرتبط  باهم برای جمع آوری ارقام و معلومات در بخش) ساحات رهایشی ( مورد استفاده قرار گرفته اند. این معلومات در جلد 
ارایه میشود. منبع آخری معلومات برای گنجانیدن موضوعات معلوماتی متنوع  در جلد اول مورد استفاده قرار گرفت. این امرمجموع ارقام   دوم 
برنامه وضعیت شهرهای افغانستان را بشکل وسیع آن، به شمول ربط دادن آن با مطالعات قبلی، ارایه پیشنهادات و مسیرهای پیشروی،  بیشتر 

غنامند میسازد. 

در اینصورت، درمجموع اطالعاتی مذکور بازنگری مختصر، دقیق و در عین زمان جامع و پرمحتوای "وضعیت شهرهای افغانستان" را ممکن میسازد. 
این اطالعاتی نه تنها مجموع ارقام معتبر و مقایسوی را برای 34 شهر  ارایه نموده، بلکه آنرا در معرض معلومات و ارقام موجود قرار داده است تا برای 

تصمیم گیری در پالیسی و پالن گذاری کمک کرده باشد.

الف 1.1: استخراج معلومات از تصاویر تازه ماهواره یی  )ستالیت(

معومات و ارقام )استفاده زمین و شمارش خانه ها ( که در این گزارش ارایه شده عمدتًا مبتنی بر تعبیر، تفسیر و تجزیه عینی تصویرهای تازه ماهواره 
ای دارای کیفیت باالتر )Quick Bird, GeoEye, World View2 با کیفیت )Resolution( مساوی ویا اضافه تر از 61 سانتی متر( میباشد. این تعبیر، 
تفسیر و تجزیه تصاویر ماهواره ای ها ساده، سریع و مقرون به صرفه بوده و صحت آن به هدف تهیه و تدوین نقشه های ) استفاده زمین و شمارش 

خانه ها ( برای کمک به برنامه ریزی شهری و ستراتیژی ها و پروگرام ها، کافی و بسنده میباشد. 

تازه ترین تصویر موجود برای هرشهر از یک متصدی بین المللی خریده شده است )جدول الف.1(. برای شهرهای بزرگ، تصاویر جدید سال )2014( 
قابل دسترسی بوده اند، اما برای بعضی از شهرهای کوچکتر تصاویر جدید در دسترس قرار نداشت. با آن هم، همواره از جدیدترین تصاویری که در 
دسترس بوده استفاده صورت گرفته است. این در ذات خود یک موضوع قابل پذیرش است، چون روند رشد و توسعه ساحات آباد در شهر های 
کوچک به سرعت تغییر نمیکند و به آن پیمانه که شهرهای بزرگ بشکل سرسام آور آن در حال تغییر اند، شهر های کوچک سیر نسبتًا بطی و 
توسعوی دارند. علی الرغم آن تا حد توان سعی بعمل آمده که سروی های ساحوی در شهر هاییکه تصاویر ماهواره یی ) ستالیت ( کهنه دارند صورت 

گیرد تا صحت و کیفیت ارقام و معلومات مربوطه باال برود.

ضمیمه 1: میتودولوژی)طرز العمل(
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کز والیاتکودوالیات شاروالیکودمرا
کیفیت تصویر 

فضایی 
)قدرت دید

تاریخ تصویرنوع تصویر
ساحه تحت 

پوشش 
)کیلومترمربع(

487 جون WorldView2014-0.۵12شاروالی فیض آبادFBDفیض آبادBDSبدخشان

گوست WorldView2014-0.۵92شاروالی قلعه نوQLNقلعه نوBDGبادغیس 262۵ ا

9186 نومبر 0.۵IKONOS2014شاروالی پلخمریPLKپلخمریBGLبغالن

12132 جون WorldView2014-0.۵۵2شاروالی مزارشریفMZRمزارشریفBALبلخ

شاروالی بامیانBINبامیانBAMبامیان

0.۵۵1-WorldView2013 گوست 11 ا

60 0.۵۵2-WorldView2014 گوست 11 ا

0.۵2-WorldView2013 18 جوالی

92۵ جون WorldView2014-0.۵32شاروالی نیلیNILنیلیDAYدایکندی

1۵۵6 اپریل Quickbird2014-0.۵92شاروالی فراهFAHفراهFRAفراه

2248 نومبر Geo-eye2014-0.461شاروالی میمنهMMZمیمنهFYBفاریاب

1811۵ نومبر WorldView2014-0.۵2شاروالی غزنیGZIغزنیGHAغزنی

شاروالی فیروزکوهFRKفیروزکوهGHOغور
0.82-IKONOS2014 29 جون

2۵
0.82-IKONOS2014 26 جون

کتبر WorldView2014-0.۵2شاروالی لشکرگاهLKGلشکرگاهHELهلمند 17122 ا

شاروالی هراتHEAهراتHERهرات
0.۵32-WorldView2013 کتبر 4 ا

134
0.461-Geo-eye2014 17 جوالی

شاروالی شبرغانSHBشبرغانJOWجوزجان
0.۵2-WorldView2013 17 نومبر

77
0.۵2-WorldView2014 گوست 21 ا

کابلKBLکابلKABکابل شاروالی 

0.۵2-WorldView2014 1 سپتمبر

600

0.۵2-WorldView2014 30 اپریل

0.۵2-WorldView2013 4 نومبر

0.۵2-WorldView2014 1 سپتمبر

0.۵2-WorldView2014 1 سپتمبر

کندهارKANکندهارKANکندهار شاروالی 
0.۵62-WorldView2014 چ 28 مار

242
0.472-WorldView2014 9 جون

شاروالی محمود راقیMMRمحمود راقیKAPکاپیسا
0.۵62-WorldView2013 ۵ سپتمبر

40
0.۵62-WorldView2014 11 اپریل

شاروالی خوستKHTخوستKHOخوست
0.61Quickbird2014 14 نمبر

6۵
0.61 and 0.۵12-WorldView2014 چ 12 مار

شاروالی اسد آبادASDاسد آبادKNRکنر
0.۵22-WorldView2014 چ 31 مار

101
0.۵22-WorldView2014 26 جون

کندزKDZکندزKDZکندز 203۵ جون WorldView2014-0.۵2شاروالی 

جدول الف.1: تصاویر ماهواره ای استفاده شده در پروگرام وضعیت شهرهای افغانستان سالهای  2014/15
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جدول الف.1: تصاویر ماهواره ای استفاده شده در پروگرام وضعیت شهرهای افغانستان سالهای  2014/15

شاروالی مهترالمMHTمهترالمLAGلغمان
0.۵12-WorldView2014 7 جوالی

26
0.۵12-WorldView2014 19 نومبر

شاروالی پل علمPLAپل علمLOGلوگر

0.421-Geo-eye2014 8 نومبر

76 0.482-WorldView2014 20 جوالی

0.472-WorldView2014 16 دسمبر

گوست WorldView2014-0.۵2شاروالی میدان شهرMSRمیدان شهرWARمیدان وردک ۵4۵ ا

شاروالی جالل آبادJAAجالل آبادNANننگرهار

0.۵

/1-Geo-eye
2-WorldView

3 دسمبر 2013

226

کتبر 0.۵2013 1 ا

23 جوالی 0.۵2014

3 دسمبر 0.۵2013

14 فیبروری 0.۵2014

1032 می WorldView2014-0.۵12شاروالی زرنجZAJزرنجNIMنیمروز

شاروالی پارونPRNپارونNURنورستان
 Used Archived

 Sat. Imagery
)2011(

n/an/a

شاروالی شرنSHRشرنPKAپکتیکا
0.461-Geo-eye2013 22 جون

۵9
0.431-Geo-eye2014 8 نومبر

گردیزGDZگردیزPIAپکتیا 2397 جوالی WorldView2014-0.۵42شاروالی 

شاروالی بازارکBAZبازارکPANپنجشیر
0.۵32-WorldView2013 ۵ سپتمبر

63
0.۵22-WorldView2013 19 سپتمبر

کتبر Quickbird2013-0.632شاروالی چاریکارCHKچاریکارPARپروان 2۵2۵ ا

شاروالی ایبکAYBایبکSAMسمنگان
0.482-WorldView2011 کتبر 19 ا

34
0.323-WorldView2014 کتبر 17 ا

283۵ فیبروری WorldView2014-0.۵32شاروالی سرپلSRPسرپلSARسرپل

شاروالی تالقانTQNتالقانTAKتخار
0.۵32-WorldView2014 23 جوالی

108
0.۵42-WorldView2013 9 نومبر

1149 نومبر Geo-eye2013-0.431شاروالی ترینکوتTRKترینکوتURUارزگان

1049 نومبر 0.62Quickbird2014شاروالی قالتQALقالتZABزابل
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صنوف و انواع 
اساسی )استفاده 

از زمین(
نمونه تصاویر ماهواره ایتفصیلصنوف فرعی

اد
ت آب

حا
سا

ی
ش

های
ر

 شبکه بندی منظم/شکل عمومی  سرکها و خانه هاخانه های منظم و پالنی

نــا منظــم و غیــر پالنی/شــکل عمومــی خانه های نا منظم و غیر پالنی بنــدی  شــبکه 
ســرکها و خانــه هــا 

کابــل خانه های دامنه تپه شــهر  در  کثــرًا  ا کــه  هــا،  تپــه  نشــیبی  در  منــازل 
دارد. وجــود 

صرفــًا اپارتمان ها کــه  طبقــه،  ســه  از  بیشــتر  هــای  ســاختمان 
انــد رهایشــی 

کــف آپارتمانهای مختلط کــه طبقــه  ســاختمان هــای بیشــتر از ســه منــزل 
زمیــن بمنظــور رهایشــی مــورد اســتفاده قــرار نمیگیــرد

کمپ های بیجا شدگان داخلی/ 
کوچی ها

کــه در آن خیمــه هــا وخانــه  ســاحات بســیار نامنظــم 
هــای موقتــی، وجــود دارد

ــون هــای عروســی، مارکیــت هــای عمــده تجارتی دوکانهــا، صال
فروشــی، میــدان هــای فروشــات، خــرده فروشــی وغیــره

ها
اد

نه
ط 

بو
مر

مســاجد، ســاحات تاریخــی، فرهنگــی و میراثــی، زیــارت زیارت / ساحات فرهنگی و میراثی
هــا

قبرستان ها عمومیقبرستان

ستدیوم های بزرگ، میدان های سرباز سپورتیمیدان های سپورتی

پارکهــای مصنوعی)ســاخت انســان یعنــی غیــر طبیعــی(، پارکها
ســاحات ســبز بــرای تفریــح وســرگرمی

مکاتب، پوهنتون هاساحات تعلیمی و تحصیلی

کلنیک ها و شفاخانه هاصحت

دربرگیرنــده ســاحات نظامــی، ســاحات مربــوط نهــاد هــا مربوط نهاد های دیگر
امــا نــا مشــخص 

کز توزیع و محالت بخش صنعتی ورکشاپها، فابریکه ها، انبارخانه، مرا
صنعتی متروکه

پارکنگ، ایستگاه بس و میدان هواییترانسپورت

که دارای بیشتر از ۵ متر عرض جاده ها جاده های اصلی 
باشند

که تا هنوز اعمار نمرات خالی و سفید زمین های تقسیم شده به نمرات 
نشده اند

که تحت اعمارندساختمان های تحت اعمار ساختمان هایی 

اد
ا آب

ت ن
حا

سا

فارم ها، ساحات زراعتی و باغهازراعت

گیاهیساحات سبز ساحات سبز  دارای پوشش 

گرفته جنگل که توسط درخت ها تحت پوشش قرار  ساحاتی 
شده اند

کانال های آبیاریآب جهیل ها، حوض ها، دریا ها و 

که تحت استفاده زمین بایر و المزروع کوه ها، صحرا ها و ساحاتی 
نمیشوند

جدول الف.2 : صنف بندی استفاده زمین )توضیحات اضافه شود )تصویر ماهواره ای/ تصویر از روی زمین( برای همه صنوف  مورد استفاده زمین
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با درنظرداشت اینکه کاربرد اصلی  )معلومات استفاده زمین  و  خانه ها( 
بخاطر پالنگذاری شهری به سطح شهر و مدیریت زمین میباشد، دراین 
صورت نیازی برای تشخیص استفاده زمین باساس هر واحد )واحد وار( 
احساس نمیشود. و نیز با درنظرداشت استفاده مختلط و خصوصیات 
عمومی شهرهای افغانستان که شکل نامنظم دارد، این موضوع امکان 
و  تجزیه  تحلیل،  برای  ای  ماهواره  تصاویر  کیفیت  سطح  نیست.  پذیر 

دیجیتل سازی1۵00-2000  متر مربع میباشد.

رهایشی  ساحه  یک  در  کوچک  دوکان  یک  مثال  گونه  به  درینصورت 
منحیث زمین رهایشی صنف بندی میشود، نه منحیث زمین تجارتی. 
با وجود آن هم، معلومات و ارقام استفاده بارز زمین را در یک ساحه بسیار 
واضح و با کیفیت عالی )با داشتن اشتباه تنها در حدود 10 فیصد( نشان 
میدهد که ازطریق بررسی های ساحوی تثبیت شده است )موضوع در 

پایین وضاحت بیشتر یافته است(.

است  شده  بندی  صنف  فرعی  صنف  هفت  به  دولتی(  زمین  )استفاده 
)جدول الف.2(. هرچند، در شناخت این صنوف فرعی توسط مشاهده 
بررسی  آنبدون  دقیق  شکل  به  )ستالیت(  یی  ماهواره  تصویر  از  عینی 

مکمل ساحوی، محدودیت هایی وجود داشته است. ساختمان های 
کوچک  که به اهداف تعلیم و تربیه ویا صحت مورد استفاده قرار گرفته، 
به شکل درست آن ازطریق مشاهده عینی تصویر ماهواره ای نمیتواند 
تشخیص شود، بلکه احتمال میرود که به سادگی منحیث )خانه( درج 
)خانه  بخش  معلومات  نمودن  دیجیتایز  زمان  در  بناء  شود،  داتابیس 
ها( مشوره و تطابق دهی  چنین ساحات با بخش معلومات )استفاده 
زمین( و جزییات آن الزم می افتد.از آنجایی که صحت و کیفیت صنوف 
شود،  تضمین  نمیتواند  اشتباه  احتمال  فیصد   10 با  نهادی  فرعی 
بنابراین گزارش دست داشته صرفًا صنف های عمومی )نهادی( را ارایه 

میدارد نه صنوف فرعی.

که آیا دامنه  گردد  سرحدات شاروالی را در )Google Earth( تثبیت نمائید، دریافت 
ساحات آباد ازین سرحدات فراتر میرود یا اینکه ساحات وسیع نا آباد در داخل سرحدات 

شاروالی وجود دارند؟

تعیین ساحه مورد عالقه و مشخصات تخنیکی )کیفیت تصویر فضایی >6 سانتی متر(، 
که تصویر خریداری  رنگهای طبیعی، تاریخ )>تصویر از نه ماه قبل(، ساحه مشخص 

میشود،  انتخاب داوطلبان و باالخره بدست آوردن تصویر 

کیفیت هرچه بیشتر  بررسی های ساحوی و ورکشاپ های شهری بخاطر اصالح سازی و 
مجموع ارقام اولیه

تجدید دوباره مجموع ارقام، شمارش )خانه ها( و تطابق دادن آن با معلومات )استفاده 
زمین(، منظم نمودن معلومات و نهایی سازی مجموع ارقام مجموع ارقام

نشر مجموع ارقام نهایی شهر جهت استفاده

تهیه صنف بندی بخش )استفاده زمین(، تشریحات 
کوچکترین  حیاط، تفسیر و تجزیه تصویر ماهواره  و 

ای  و دیجیتایز نمودن بخش )استفاده زمین(  به روی 
سکرین)صفحه دیجیتلی(

گذاری ساحات مجهول و  شمارش خانه های هر منزل، عالمه 
اپارتمان ها برای پیگیری ازطریق بررسی های ساحوی 

ی 
هر

 ش
ت

یرا
غی

از ت
ت 

ظار
ی ن

برا
ل( 

سا
 ۵-

3 
هر

ی )
اد

ی ع
ها

فه 
 وق

در
کرر

دم
این

 فر
ص

خی
تش

شکل الف.1: چارت جریان معلومات میتودولوژی مورد استفاده برای بدست آوردن معلومات استفاده زمین و خانه )برای هر 5 قدمه نقشه های/تشریحات اضافه شود(
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همه )خانه ها( در ساحات رهایشی دیجیتلی )دیجیتایز( گردیده و بدین 
آنها تشخیص شده  از 34 شاروالی، تعداد خانه های  گونه برای هرکدام 
گردیده،  الف.2 لست  که در جدول  فرعی  به صنف های  ها  )خانه(  اند. 
مسکن،  )تیپولوژی(  سلسله  یک  به  خانه  بنابرین  اند،  شده  کتگوری 
اپارتمان ها، خانه های بیجاشدگان  از هم،  به شمول خانه های مجزا 
های  دیوار  با  رهایشی  ساختار  چنین  میشود.  راجع  کوچی،  داخلی/ 
بلند، ساختمانهای بزرگ اپارتمان ها و کثرت کمپ های بیجاشده گان 
میسازد.  آسان  ای  ماهواره  تصویر  از  را  خانه  نوعیت  تشخیص  داخلی، 
اند  شده  حساب  ساحوی  های  سروی  هنگام  در  اپارتمانها  های  واحد 
 )KIS( ی  محدوده  در   )IDPs(داخلی بیجاشدگان  مورد  در  همچنین  و 
یا اسکان نامنظم کابل، از داتابیس های )Taskforce( جمع آوری شده 

است.

بنابرین  میباشد،  ساکنین  تعداد  نیست،  واضح  تصویر  در  که  چیزی 
میباشد.  است،  استوار  تخمین  اساس  به  که  نفوس  یک  آن  پیامد 
پروژه  و  برنامه  یک  افغانستان  شهرهای  وضعیت  برنامه  درحالیکه 
سرشماری نیست، با استفاده از  تعدادخانه ها منحیث منبع و اساس، 
افغانستان  شهرهای  وضعیت  برنامه  کرد.  تخمین  میتوان  را  نفوس 
نفر(  )هر خانه 7.۵  پایین  از میزان تخمین  نفوس  ارایه تخمینات  برای 
و به تخمین سطح باال )هرخانه 9 نفر(، استفاده کرده است. این درجه 
الف.3( درنظرگرفته  فرضیات )جدول  و  منابع  اساس  به  تخمینات هم 

شده است:  

هریک از خانه ها توسط یک خانواده تصرف" شده است. یک خانه 	 
داری یک ویا بیشتراز یک فامیل  میباشد. 

NRVA 12/2011 چنین تشخیص میدهد که حد اوسط هر خانواده 	 
حد  فرضی  بطور  خانه   هر  در  بنابرین  میباشد.  نفر   7.۵ شهری 

اوسط 7.۵ نفر زندگی میکند.

فامیل ها، 	  داتابیس های دفتر اسکان بشر ملل متحد در سطح 
شهری/برنامه  رشد  و  انکشاف  تخنیکی  کمک  از  بخشی  منحیث 
های همبستگی شهری )تحت رهبری شاروالی( طی دهه گذشته، 
 120 سروی  اساس  به  مینماید.  تایید  را  فامیلی  چند  های  خانه 
گیری  نمونه  نفر( )هفت چند مجموع  میلیون   1.13( هزار خانواده 
12/2011(، حد اوسط فامیلی ها 6.۵  و حد   NRVA از مقیاس ملی 
اوسط اندازه خانه 9.3 نفر میباشد. این رقم مساوی است به حد 

اوسط 1.3 فامیل برای هر خانه(.

موضوع متذکره در مطابقت با سروی سال )2014( خانه های کالن 	 
کندهار(  و  شریف  مزار  هرات،  آباد،  جالل  )کابل،  بزرگ  شهر  پنج  در 
از ۵400 سروی چنین دریافت شد  میاشد. به اساس نتایج بیشتر 

که حد اوسط اندازه  خانه   8.0 نفر در هر خانه میباشد.

پنج  بدون  دیگر  شهرهای  در  معتبر  و  دقیق  معلومات  واضح  بصورت 
شهر بزرگ به شکل کافی وجود ندارد تا بواسطه آن تخمین دقیق نفوس 
صورت گیرد، ازینجاست که درنظر گرفتن ضریب 7.۵ تا 9 نفر در هر خانه، 
راستای  در  فوق  مطالب  درنظرداشت  با  است.  مناسب  گزارش  درین 
تخمین نفوس ساحات شهری یک موفقیت بزرگ است.خاصتا زمانیکه 
معلومات  و  باشد  گرفته  نظر  در  را  شاروالی  جدید  جدیدسرحدات  آنها 
بخش خانه ها در سراسر شهر ها به محل نسبت داده میشود کم برای 
، عرضه خدمات، مدیریت زمین ومسایل دیگر مربوط شهر  پالنگذاری 

کمک مینماید.

با درنظرداشت خصوصیت های فزیکی، شکل و ساختار خانه های تیپ 
افغانی با دیوارهای احاطوی آشکار، تعبیر و تفسیر عینی از تصویر ماهواره 
یی )ستالیت( شمارش دقیق خانه را با کیفیت و صحت بلند )با احتمال 
10 فیصد اشتباه( ارایه میدارد. اپارتمان ها ازطریق بررسی ساحوی مورد 
شمارش قرار گرفته اند )به بخش الف.2 مراجعه شود(. اما دقت وصحت 

حد اوسط اندازه ساحه نمونه برداری و محدودیت هاتاریخمنبع
فامیل شهری

حد اوسط اندازه 
خانواده شهری )در 

هرخانه(

که بواسطه اداره احصاییه   NRVA 
2011/12مرکزی  اجرا و رهبری شده.

کشور تحت پوشش قرار داد. اما،  20,828 خانه )1۵9,224 نفر( را در سراسر 
کرده(، بنابراین، دراین  کرده )توسعه پیدا  مرزهای شاروالی ازآن وقت تغییر 

گیری برنامه وضعیت شهرهای افغانستان به شکل  حالت چهارچوب نمونه 
جدید و وسیع تر شهری درنظرگرفته میشود. 

7.۵فراهم نشده 

گزارش فقر شهری، Samuel Hall، افراد 
نیازمند)PIN(، شورای پناهندگان 

)DRC(دنمارکی
2014

گرفت. "این نمونه  ۵410 خانواده های سراسر پنج شهر بزرگ مورد سروی قرار 
برای ما معلومات سطح شهر با احصاییه دقیق ۵ فیصد احتمال اشتباه و 9۵ 

فیصد دقت، را بدست ما میدهد"
8.0فراهم نشده 

کابل، توسط  سروی مهاجرت 
NRC  و UNHCR2014 13 ،)4۵2( 8 ،)1,227( 7 ،)983( ۵ در نواحی )۵,77۵ فامیل )34,188 نفر

فراهم نشده ۵.9)3,112( شهرکابل، سروی شده است. 

داتابیس سروی خانواده شهری 
مربوط اسکان بشر ملل متحد - 

هبیتات
 2010-201۵

12,2000 خانواده )بیش از 1.13 میلیون نفر، ۵۵1 شوراهای انکشافی محلی( در 
کندهار، جالل آباد، چاریکار، لشکرگاه،  سراسر نه شهر )کابل، هرات، مزارشریف، 

فراه و بامیان(.
6.۵9.3

7.5 نفر در هر خانهوضعیت شهرهای افغانستان 15/2014  - تخمین سطح پایین.

9 نفر در هر خانهوضعیت شهرهای افغانستان 15/2014  - تخمین سطح باال

که در پروگرام وضعیت شهرهای افغانستان استفاده شده است کلیدی سطح خانواده بخاطر برآورد جمعیت شهری  جدول الف.3: منابع 
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جدول الف.4: مرور اجمالی بررسی های ساحه و ورکشاپ های شهری

بررسی های شهر
ساحوی 

فیصدی ورکشاپ های شهری
مجموع 

ساحات و 
زمین های 

25 شهر

فیصدی 
ساحات آباد 

25 شهر

مجموع 
فیصدی 
خانه ها موقعیتتاریخ

ک  تعداد اشترا
کنندگان

اناثذکور

8%6%2%6418تاالر شاروالی1 نومبر 2014نومبر 2014مزارشریف

6%9%7% 80تاالر شاروالی21 جنوری 201۵جنوری 201۵کندهار

1%1%1%8713تاالر شاروالی1 فبروی 201۵فبروری 201۵چاریکار

1%2%1%364دفترهبیتات2 فبروی 201۵فبروری 201۵فراه

9%8%۵%8010تاالر شاروالی3 فبروی 201۵فبروری 201۵هرات

4%۵%3%8010تاالر شاروالی11 فببروی 201۵فبروری 201۵جالل آباد

چ 201۵کندز چ 201۵مار 3%3%3%623تاالر شاروالی14 مار

0%1%0%412تاالر دفتر مقام والیت26 اپریل 201۵اپریل 201۵مهترالم

2%1%1%384تاالر دفتر مقام والیت۵ می 201۵می 201۵میمنه

2%3%2%2410تاالر شاروالی7 می 201۵می 201۵شبرغان

0%1%1%4۵2تاالر شاروالی13 می 201۵می 201۵میدان شهر

3%۵%10%493تاالر شاروالی13 می 201۵می 201۵لشکرگاه

دفتر ملل متحد 18 می 201۵می 201۵بامیان
0%1%1%313هبیتات

0%0%3%287تاالر شاروالی20 می 201۵می 201۵نیلی

1%0%1%323تاالر شاروالی17 می 201۵می 201۵محمود راقی

0%1%1%2۵۵تاالر شاروالی8 جون 201۵جون 201۵پل علم

3%2%3%۵74تاالر شاروالی9 جون 201۵جون 201۵تالقان

0%0%2%292تاالر شاروالی9 جون 201۵جون 201۵بازارک

1%1%4%343تاالر شاروالی10 جون 201۵جون 201۵فیض آباد

1%1%2%623تاالر شاروالی11 جون 201۵جون 201۵اسد آباد

3%4%۵%432تاالر دفتر مقام والیت23 جون 201۵جون 201۵پلخمری

1%2%2%301تاالر شاروالی23 جون 201۵جون 201۵گردیز

1%1%1%273تاالر شاروالی24 جون 201۵جون 201۵ایبک

1%2%2%480تاالر دفتر مقام والیت2۵ جون 201۵جون 201۵خوست

41%33%28%    فبروری 201۵کابل

مجموع
1132115

%91%91%93
1247

تر  پایین  "کوچی ها"   و  بیجاشدگان داخلی  برای کمپهای  این موضوع 
کثرا متشکل از خیمه  است، زیرا ساختار خانه های مذکور غیر عادی و ا
که  کابل  شهر  داخلی  بیجاشدگان  کمپهای  استثنای  میباشند)به  ها 
متذکره  ساختارهای  اما،  است(.  گرفته  صورت  آن  در  ساحوی  سروی 
از 0.۵ فیصد( مجموع خانه ها  )کمتر  از فیصدی بسیارکوچک  متشکل 

را تشکیل میدهد  که بدین ترتیب به اندازه زیاد تاثیر گذار نمیباشد. 

الف 1.2 سروی و بررسی ساحه

ارقام اولیه ازطریق تجزیه، تحلیل و تفسیر تصاویر  از آنکه مجموع  بعد 
سازی  اصالح  و  ساحوی  سروی  آمد،  بدست  )ستالیت(  یی  ماهواره 
از  کابل:  شهر  خصوص  در  الف.4(.  )جدول  شد  انجام  شهرها  کثر  ا در 
کابل  شهر  در  متحد-هبیتات  ملل  بشر  اسکان  مرکزی  دفتر  آنجاییکه 
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موقعیت دارد، ازینرو قبل از تحلیل و تجزیه )GIS( یا )سیستم معلومات 
جغرافیای(، سروی ساحوی در سرتاسر نواحی  شهر کابل صورت گرفت، تا 

باعث افزایش صحت و دقت معلومات و ارقام شده باشد. 

میباشد  اول  دست  کننده  سروی  های  تیم  دربرگیرنده  ساحه  سروی 
تعداد  و  زمین(  )استفاده  دربخش  معلومات  صحت  و  دقت  ارزیابی   )1(
خانه ها، )2( معلوم نمودن ساحات مجهول و ناشناخته )3( شمارش 
اپارتمان ها ) درست است که تصویر ماهواره ای بالک ها را نشان میدهد، 
دارد،  وجود  اپارتمان  تعداد  چه  به  بالک  هر  در  که  نمیشود  معلوم  اما 
معلومات  است(.  مهم  بسیار  زمینه  درین  معلومات  داشتن  درحالیکه 
معلومات  سیستم  های  فایل  در  بعدًا  ساحه  از  شده  آوری  جمع 
جغرافیای جا داده شده است تا مجموع ارقام نهایی شهر بدست آمده 

باشد.  

ذیل  شهری)در  های  ورکشاپ  جریان  در  شهر،   2۵ در  ساحوی  سروی 
ساحوی  سروی  باید  شهرها  همه  معمواًل  گرفت.  صورت  شده(  تشریح 
گرچه مسایل امنیتی، زمان کافی و محدودیت منابع این کار  میشدند، ا
ناممکن ساخته است. با آن هم، 91 فیصد مجموع ساحات زمین های 
شاروالی در 34 شهر تحت پوشش سروی های ساحوی و اصالح سازی 

قرار گرفتند.

الف 1.3: ورکشاپ ها با مسوولین ملی و محلی 

ورکشاپهای شهری در 2۵ شهر برگزار شده است. ورکشاپهای مذکور این 
حقیقت را انعکاس میدهد که ساکنین محلی و کارمندان محلی محیط 
وضعیت  مورد  در  عمده  معلومات  بنابراین  میشناسند،  خوب  را  شان 
شهر به عهده ساکنین شهر و نهاد های ثانونی ملی میباشد، اما الزم 
تحلیل،  آوری،  جمع  سیستماتیک  شکل  به  معلومات  این  تا  است 

تجزیه، ذخیره و شریک ساخته شود. 

افغانستان عموما  برنامه وضعیت شهرهای  ورکشاپهای شهری مربوط 
 IDLG/محلی های  ارگان  مستقل  اداره  رهبری  تحت  که  بوده  روزه  یک 
GDMA و شاروالی های محترم مربوطه برگزار گردیده که در این ورکشاپها 
بین 30 تا 100 سهمدار محلی به شمول والی ها، اعضای شورای والیتی، 
شاروالی،  ریاست  کارمندان  شاروالی،  مشاوریت  هیئت  اعضای  شاروال، 
محلی  شوراهای  رهبران  گذر،  وکالی  مربوطه،  نواحی  شعبات  مدیران 
های  نقشه  مسوده  بودند.  ورزیده  اشتراک  مدنی،  جامعه  و  انکشافی 
بخش)استفاده زمین( بشکل ناحیه وار  ارایه گردیده و اشتراک کنندگان 
را  مذکور  های  نقشه  کاری  های  گروپ  در  آن  سیستماتیک  شکل  به 
بازنگری کرده و درصورت لزوم آن را تجدید کرده و یا تغییراتی در آن وارد 

نموده اند.

مثل سروی های ساحوی و تدویر ورکشاپ ها نیز در تمام شهرها امکان 
برگزار شدن را نداشت اما با این هم در  2۵ مرکز والیات )از تمام مجموع 
اراضی شهر های افغانستان 91 فیصد و 93 فیصد تمام خانه های شهر 

های مربوطه( را در برگرفته است.

در  نیز  میشد،  بحث  مختلف  موضوعات  آن  که   دیگر  های  ورکشاپ 
سطح ملی برگزار گردیده در آن سعی میشد تا شرکا و نهاد ها در گزارش، 
بهبود بخشیدن به روند کاری، جمع آوری/تشریک معلومات و بازنگری 
گزارش متذکره، سهیم ساخته شوند. ورکشاپ محیط شهری به تاریخ 10 
دسمبر، 2014 در اداره مستقل ارگانهای محلی دایرشد که در آن به تعداد 
30 تن )21مرد و 9 زن( شرکت نموده بودند. ورکشاپ آموزشی برای بهتر 
ساختن اسکان شهرها هم به تاریخ سوم جون 201۵ در وزارت محترم امور 
از طبقه ذکور اشتراک  به تعداد 21نفر  برگزار گردیده که در آن  شهرسازی 

نموده بودند.

الف 1.4 معلومات ثانوی

دربرنامه  یافت،  تذکر  چنانچه  اولیه  معلومات  آوری  جمع  پهلوی  در 
برای  نیز  ثانوی  از یک سلسله معلومات  افغانستان  وضعیت شهرهای 

تهیه جلد اول استفاده گردیده که شامل موارد آتی میشوند:

داتابیس های رسمی و برنامه یی، به ویژه )1( ریاست امور شاروالی 	 
ها سروی 2013 شاروالیها که باالی ارزیابی ظرفیت شاروالی های 34 
مالی  بخش  در   GDMA داتابیس   )2( داشت.  تمرکز  والیات  کز  مرا
شاروالی برای 34 شهر، معلومات شاروالی کابل در بخش استخدام 
کارمندان و بخش مالی شاروالی )3( داتابیس سروی بخش خانواده 
PIN/  /خانه ها سال 2014  پروژه مطالعات فقر شهری سامول هال
DRC )4( داتابیس بیجاشدگان داخلی مربوط نیروی کاری اسکان 
غیر پالنی کابل )۵( داتابیس  در بخش خانه و فامیل مربوط دفتر 

اسکان بشر ملل متحد-هبیتات از بیشتر از 60 هزار خانواده 

و 	  گزارشات   )2( علمی  گزارشهای  و  مقاالت    )1( مانند  ثانونی  آثار 
کمک  هبیتات،  متحد-  ملل  )مربوط  یی  برنامه  های  ارزیابی 
های ایاالت متحده، اداره انکشافی ملل متحد، گزارش فقر شهری 
ارزیابی   ،12/2011  NRVA )مربوط  دولتی  گزارشات   )3( غیره(  و 
و  سکتوری  تحقیقات   ،)200۵ شهرسازی،  امور  وزارت  شهری  های 
مطالعات در سطح شهری )مثال معلومات درمورد شهر جالل اباد(.

آثار  همه  از  جامع  کاربازنگری  ازین  هدف  که  ساخت  خاطرنشان  باید 
بخاطر  فوق  منابع   استفاده  و  بازنگری  هدف  بلکه  نمیباشد.  متذکره 

تشریح یافته ها از معلومات ابتدایی جلد اول، میباشد.

کنندگان در ورکشاپ شهر چاریکار بررسی پیش نویس نقشه استفاده از زمین ک  اشترا
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ضمیمه ۲: ضمیمه آماری
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)ha( همه اراضی به هکتار

تعداد ساخت در واحد

اد
د آب

اس

ک
ایب

ان
امی

ب

ک
زار

با

کار
اری

راهچ
ف

اد
ض آب

فی

وه
وزک

فیر

دیز
گر

9245.13174.83539.49121.73025.12949.015932.62614.16173.8مجموع مساحت زمین

اد
ت آب

حا
سا

ی
ش

های
ر

4.5199.226.00.0306.1344.5222.4170.7241.8خانه های منظم

352.4234.0167.388.1172.20.8404.2138.6557.0خانه های نامنظم

67.20.073.64.40.010.891.90.00.0خانه های دامنه تپه

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اپارتمان ها

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اپارتمان های مختلط

0.00.01.00.00.00.20.02.3111.6کمپ مهاجرین/کوچی/دیگر

424.1433.2267.992.5478.3356.3718.5311.5910.4مجموع رهایشی

29.420.824.12.039.238.317.718.481.8تجاری

90.8127.999.147.0116.8197.2159.094.8194.8دولتی

0.07.66.61.39.653.017.14.420.2صنعتی

0.00.523.62.31.479.3105.149.666.9ترانسپورت)حمل و نقل(

53.396.072.220.7244.4385.3213.2108.0204.3سرک/راه

97.4101.4141.32.2414.2721.1254.782.0302.4ساحات خالی

کار 0.00.00.00.40.00.40.00.014.9تعمیرات تحت 

694.9787.3634.8168.31303.91830.81485.3668.81795.5مجموع اعمار شده
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2193.21261.51906.1832.6610.563.32202.4500.62383.9کشاورزی

61.50.54.222.2117.90.025.22.219.0ساحات سبز

922.80.00.096.50.00.00.00.00.0جنگل

712.512.239.2373.136.019.6442.7112.6104.0آب                         

4660.21113.3955.17629.1956.81035.311777.11329.91871.3دشت

8550.22387.52904.68953.41721.21118.214447.31945.34378.3مجموع غیر اعمار شده
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7,849  3,474  10,605  5,299  10,671  2,747  4,435  6,983  6.350  مجموع خانه ها

2,864  1,804  3,198  5,164  7,131  5070.0  3,408  49  خانه های منظم

4,417  1,670  5,446  10  3,540  2,650  2,420  3,575  5,004  خانه های نامنظم

کوه 1,9610.00.0  107  970.0  1,480  1,2970.0  خانه های دامنه 

000000000اپارتمان ها

000000000اپارتمان های مختلط

568  1800  2800  00کمپ مهاجرین/کوچی/دیگر
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5662.018277.512796.2103049.227337.47138.911205.938444.03969.9مجموع مساحت زمین

اد
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ر

124.51221.2873.94579.51675.8125.7228.7846.60.0خانه های منظم

915.01915.51348.49088.12017.7835.61249.61641.1370.9خانه های نامنظم

0.00.00.03138.00.00.00.00.00.0خانه های دامنه تپه

0.440.50.1275.981.60.40.00.00.0اپارتمان ها

1.76.71.879.78.10.00.00.00.0اپارتمان های مختلط

6.477.020.8173.881.981.60.710.30.0کمپ مهاجرین/کوچی/دیگر

1048.03260.82244.917335.03864.91043.31478.92497.9370.8مجموع رهایشی

202.6226.8147.71005.8663.0125.866.090.022.4تجاری

409.8644.0531.46479.61200.6244.8548.3463.757.9دولتی

43.444.9113.91893.3187.758.262.599.20.2صنعتی

32.4429.7204.4867.824.8108.8171.2212.50.0ترانسپورت)حمل و نقل(

511.11075.2718.92956.81305.5165.2264.5612.149.3سرک/راه

1086.43792.61512.39390.54023.0123.4467.62117.113.4ساحات خالی

کار 0.82.57.4213.721.60.00.029.10.0تعمیرات تحت 

3334.59476.55481.040142.611291.21869.53059.16121.8514.1مجموع اعمار شده
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1586.46556.55570.819970.47015.42970.67369.923344.12876.9کشاورزی

0.047.241.6122.911.641.34.7313.829.8ساحات سبز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0جنگل

107.660.1347.9912.0188.0358.9205.34939.777.2آب                         

633.42137.11354.941901.38831.21898.6566.93724.5471.9دشت

2327.58801.07315.262906.616046.25269.48146.832322.13455.8مجموع غیر اعمار شده
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5,610  30,709  29,877  11,787  61,902  396,095  39,586  89,790  15,931  مجموع خانه ها

0   11,890  5,719  2,073  25,224  101,729  18,238  36,209  2,134  خانه های منظم

5,610  18,784  24,128  9,304  32,811  190,218  20,743  51,317  13,665  خانه های نامنظم

کوه 00064,62200000   خانه های دامنه 

000    2,6050  22,818  32  519  18  اپارتمان ها

4620000  8,031  51  113  51  اپارتمان های مختلط

350  30  410  800  8,677  522  1,632  63  کمپ مهاجرین/کوچی/دیگر
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0006046012,874کمپ مهاجرین/کوچی/دیگر
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�� ����� ا�������ن در ۱۵ ��ل آ���ه دو ��ا��  آ���ه ا�������ن ���ی ا��. ا����ر ���ود 

��د. و ��ای ا���� ��  ��د��ه و �� ��ل ۲۰۶۰، از �� دو ا���ن ��� آن در ����� ز���� ��ا��� 

ا����ده  ا������  و  ا����دی  ا����ف  ��ای  آن  از  و  ��د   ������ در��  ا����ل  ����ن 

��دد، ا����ت و ������ت د��� ����� و ��وری ������.

�� و����  ۳۴  ��ارش و���� �����ی ا�������ن ��ای او��� ��ر ارز���� و���� و ���ت ��ا

�� و���ت ���� ����� از ۸ �����ن �� را �����  �� ا�� ��ا و��� ا�������ن را ��ا�� ����زد 

�� �����ی ا�������ن ���وی ���ک ا����ف ا����دی  �����. ا�� ����� آ���ر ����زد 

��� ا���� را ����� ��م  و ا������، دو�� ��زی و ا���ر ��� ������، �� ا�� ��ل ������� 

و   ،����  �� و   ���� ��اری   ������  ،����  ������ ��ر��ب  و   ���� ���ی   ������  �� و��د 

��دا���ه ا��. ا�� را��ر و  �����ن اداره ���� ��روا�� و ������ ���� ارا��، ���ود 

 ��  ����� ���ی   ����� و  ���ا�����  �����اری  ��ای   ��� ��م  او���  آن،   ����� ا����ت 

��� و ����� در ا�������ن ������. ��ا�� در را���ی ��و�� ر�� ���ی ��ا

����ی ����  ��د��ه ا��. ��� اول را��ر، ���� از ������ت  را��ر ���� در دو ��� ���� 

������اری ��روا��، ا����د ���ی، د����� �� ز��� و ���� و ���� ���ی ������. 

��ه  ������ه  ا�������ن  و���   ۳۴  �� ��ا ��ی   ���� و  ا����ت  را��ر،  ا��  دوم   ��� در 

ا��."

و���� �����ی ا�������ن ۲۰۱۵

��م �� ��ای ����� و ����� �����ات ���ی و ���� ��ی �����ر در  ��ارش ��  ا�� 

��اری ����� و دا��� در ���ی ��ن و �������� �� ���ان ��  ا�������ن ا��. ������ 

��دا���ه ر�� و ا����ف ا����دی- ا������ ��ای ����د ا����دی و ������ ��ی ���ی 

��وری ������. ������ ��� ���ی، ������ ارا�� و ������اری ��روا��، و ���� از 

���ر در �����ی ا���، ���� در ا��ای ا��اف ا������ ����ار و آ���ای  ����ی  ���� ��ی 

�� در ا���ن ��� ��� ����-�����ت III در ��ل ۲۰۱۶ ����� ����دد، او����  �� ���ی 

��اری ��د.

��س، ر��� ا��ا��� ا���ن ��� ��� ����-�����ت ٌ��ن 


