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 جمهور جمهوری اسالمی افغانستان پیام جاللتمآب ریس

 منظر از  و  یک جسم زنده  دارا بوده ۀدر بدنمرکز سیاسی و اقتصادی کشور حیثیت مغز و قلب را   به عنوانشهر کابل 

 موجود . واضح است که قلب و مغز یکاست برخوردارفراهم سازی محیط زیست مناسب برای شهروندان از اهمیت خاصی 

ی اعضا در صورت عملکرد ناقص مغز و قلب، به یقین بقیه بدن تاثیر شگرفی دارد وقسمت های  روی عملکرد سایر  زنده

بنا بر این،  ابل یک شهر حیثیتی برای افغانستان محسوب میشود.ک نمی توانند. از جانب دیگر،  فعالیت نمودهدرست  وجود

ان قرار در جههای بلند در نظافت و مدیریت در درجه که شهر های  ۀی که در زمرتا جای  در وضعیت این شهر ایجاد تغییر

 برای تبدیل شدن شهر کابل به یک شهر خوب و نمونه .برای حکومت وحدت ملی از اهمیت خاصی برخوردار است دندار

ایجاد  رهنگ شهر نشینی،بهتر ساختن ف صورت گیرد. اصالحات بنیادی می نماید ایجاب  ،اجتماعی و مدنی وضعیتو بهبود 

زمه های داشتن یک پایتخت خوب در هر همدیگر پذیری از الو  تکثر گرایی فکری  ،برای همزیستی فرهنگ ها ءفضا

 زمان میباشد. 

یداری و ستراتیژیک ممکن است زیرا توجه به مفهوم پا ۀبدون تردید، نیل به یک هدف ستراتیژیک فقط با داشتن یک برنام

وجه به دو یمی اساسی و کلیدی استند که یک پالن ستراتیژیک را به یک پالن خوب و کارا تبدیل می کنند تخود کفایی مفاه

هبود وضع بمفهوم اساسی مذکور در پالن ستراتیژیک شاروالی کابل از ویژگی های بارز این پالن بوده که امید واری برای 

 شهر کابل را به طور جدی به ارمغان آورده است. 

که ی، اساسیکی از قدم های  ه استلیت مدیریت امور شهری را به عهده دارد، توانستؤکابل منحیث نهادی که مس شاروالی

 15 ماموریت ها و اهداف عمده برای ، استراتیژی ها،شهر کابل و تشخیصبهتر سازی برای مشخص   ۀهمانا تهیه دیدگا

اورمندی بهد ، صادق ، متخصص و با تجربه در شاورالی کابل گماشتن جوانان متعدر ضمن، بردارد. را در سال آینده است، 

رای تطبیق که شاروالی کابل بمن باور دارم به رسیدن به اهداف این پالن استراتیژیک را سهل تر و عملی تر ساخته است. 

و ری لی همکاحکومت وحدت مالبته  د.خواهند دیداده و منابع و امکانات ضروری را تدارک  جخره این پالن سعی کافی ب

ی متین ابرداشتن قدم هداشته و اعالم  این پالن ارزشمند به اهداف شاروالی کابل  نیل ۀخود را در حص پشتیبانی کامل

ندان کشور شاروالی کابل در راستای تبدیل کردن پایتخت افغانستان به یک شهر نمونه را برای شاروالی کابل و تمام شهرو

 . ی داردتبریک عرض م

 
 امبا احتر

 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان
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 کابل پیام شاروال

 دهیردگ هیته لیتفصکابل به  شاروالی مسرت است که برای اولین بار در تاریخ شهر کابل، پالن استراتیژیک تینها یجا

کیفیت زندگی  ارتقایاجتماعی،  اهمتعددی را برای بلند بردن سطح اقتصاد شهر، رف روزنه های ارزشمند، این سند  . است

مجوار، ، ایجاد زمینه های کاریابی برای شهروندان شهر کابل و والیت های ه شهروندان کابل، بهبود وضعیت محیط زیست

 . کرد خواهدباز و جهان  منطقه  مدرنشهرهای  ۀسویبه  و هم سطح ساختن شهر کابل 

اخیر به صورت سریع و غیر معمول رشد کرده است. عوامل  سال 15خصوصا در م های اخیرنفوس شهر کابل در دهه 

بی دسترسی به خدمات صحی، و امنیت بهتر نسبهبود های کار یابی، امکانات تحصیل علم و حرفه،  مختلفی چون زمینه

وده که بیی مسئله  این رشد سریع تاثیر گذار بوده اند. اما، تامین مسکن و دیگر خدمات شهری برای شهر وندان کابل  روی

عی و به آن توجه الزم صورت نگرفته است. تامین تسهیالت شهری چون آب، برق، خدمات مخابراتی و ارائه خدمات اجتما

اش های و د فرهنگی برای شهرواندان کابل در بد ترین حالت خود قرار دارد. افزایش وسایط نقلیه، موجودیت فابریکه ها

ز مواد نصب مرکزگرمی ها در تعمیرات بلند منزل با استفاده ا آلودگی هوا،، مدیریت نادرست زباله ها، خشت تعمیراتی

که در صورت عدم رسیدگی به آنها، فوق العاده مهمی استند از مسایل  آبهای سطحی و زیر زمینی دگی آلو و سوخت فوسیلی

 .تواندیشهر کابل بعد از چند سال غیر قابل زیست شده م

م مافیای زمین، و عد ۀشبک موثر، موجودیت فساد گسترده، موجودیت ۀادار نبود کمبود ظرفیت در بخش های تخنیکی،

الن استراتیژیک پاستفاده از تکنالوژی های جدید برای بهبود مدیریت و ارائه خدمات از اساسی ترین چالش هایی اند که در این 

وجه خاص کارا وعملی بودن این پالن ت ۀددر نظر گرفته شده است. دلیل عم یراهکار هایها برای محو تدریجی و کامل آن 

د توانست تا کابل خواه یخودکفایی مالی شاروالی کابل در کوتاه مدت می باشد. بدین معنی که در سال ..... . شاروال آن به

برعالوه در این پالن به خودکفایی شهر کابل از لحاظ  کند.  اکمال مع اوری عواید خویشجهای خویش را از  تمام هزینه

ز اتولیدات غذایی و اجناس توجه خاص صورت گرفته است. امید است که با تطبیق این پالن راهبردی شهروندان کابل 

 فعلی رهایی یابند.  زجر آور و غیر شهریفضای 

ی و این پالن توسط متخصصین داخلی اعم از استادان پوهنتون ها و متخصصین مسلک پالنگذار ؛ جونقابل یادآوری است

 بنابرین قویا باورمند بره گان شهر کابل، نماینده گان، و وکالی مردمی تدوین گردیده استخ داری در مشوره با امور شهر

ه بدون همکاری ک د. قابل یاد آوری است عمل خواهد پوشی ۀقابل تطبیق بوده و جام راهبردی کامالکه این پالن  م است

این پالن بشکل شاید   ،د های امنیتی، قوه قضائیه و نماینده گان ملتقوی سیاست مداران کشور، نها ۀشهروندان کابل و اراد

  شده نمیتواند. و باید تطبیق

 منماییماری زان و سپاس گنشاروالی کابل قلبا ابراز امت بهدر اخیر از اعتماد و رهنمایی های رهبری حکومت وحدت ملی 

  د.نبوممکن و میسر لیدی و حیاتی برای شهر کابل ایشان، دست یافتن به این سند کو رهنمایی بدون همکاری زیرا 

 ابه امید داشتن یک شهر پاک، پایدار و خودکف

 پوهنیار عبدهللا جان حبیب زی  

 بلسرپرست شاروالی کا
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 گاهددی

 آینده  ۀتبدیل نمودن شهر کابل به یک شهر مدرن و پایدار در دو ده

 آینده  ۀهمنطقه در دو د ۀنمون شهرهای ارتقای شهر کابل به سطح

 

 ماموریت

 ی برای شهروندان کابل ینشهر نش و کافی فراهم نمودن تسهیالت الزم

 ی برای شهروندان کابل ینشهرنش و کافی فراهم نمودن محیط الزم

 زندگی شهری برای شهروندان کابل  و کافی فراهم نمودن امکانات الزم

 

 اهداف

  خادم مردممدرن و  نهاد یک تبدیل شاروالی کابل به .1

 تطبیق استندردهای جهانی و منطقوی در زمینه امور پالنگذاری شهری و خدمات شهری  .2

 جهانی شهری، فرهنگی و اقتصادی  های معیار بر اساس شهر کابل  ارتوسعه پاید .3
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 مقدمه

ن الشهری امکان پذیر نبوده واین مدیریت بدون داشتن یک پ ۀمناسب یک شهربدون مدیریت یکپارچ ۀاز آنجاییکه ادار

پالن استراتیژیک برای شهر  استراتیژیک مسیر درست را نخواهد پیمود ، برای اولین بار شاروالی کابل قادر به این شد تا 

متخصصین رشته های مختلف ، خبره گان و نخبه گان شهر ، نماینده گان  ، به کمک 2026الی  2016کابل را از سال 

طی مجالس ، ورکشاپ ها و سیمینار های متعددی تهیه کند. این سند بر   و وکالی نواحی، جوامع مدنی، وکالی پارلمان 

خیص مبنای مطالعات انجام شده توسط نهاد های مختلف، پالن های قبلی شاروالی، مطالعات و تحلیل وضعیت فعلی ، تش

الی کابل ین سند، شاروا ۀچالش ها و فرصت های موجود در شهر و کشور تهیه و تدوین گردیده است. بنابر اهمیت فوق العاد

 مشخصی را در چوکات ریاست پالن و پالیسی این نهاد تشکیل داده تا بصورت منظم و دوامدار از چگونگی ۀیک شعب

مطابق به روش های  تطبیق این پالن نظارت و پیگری نماید. این شعبه همچنان مسئولیت دارد تا سال یکبار این پالن را، 

مات ونگی تطبیق پالن های طرح شده در همان سال یک گزارش مکمل تهیه نموده و به مقامعمول، تجدید نموده و از چگ

 ذیصالح پیشکش کند. 

برای  خودکفا و پایدار" در نظر دارد تا شاروالی کابل با داشتن دیدگاه " کابل پاک با اصالت و هویت اسالمی، مرفه، متمدن،

دراز  عالی شهری و زیربناهایی که جوابگوی نیازمندی های شهر دراقتصاد پویا، فرهنگ  ،داشتن یک محیط زیست پایدار

مورد  تالش و فعالیت نماید. در این پالن موضوعات اقتصادی ، اجتماعی و محیطی بصورت یکپارچه و کلی  مدت باشد، 

یک از ابعاد  به هیچ بحث و تحلیل قرار گرفته اند. بنابرین، رسیدن به اهداف مندرج در این پالن استراتیژیک ، تاثیر منفی

 زندگی و جامعه انسانی وارد نکرده و مفهوم پایداری را نیز شامل میشود. 

قل این پالن استراتیژیک به موضوعات محیط زیست ، پالن گذاری و دیزاین شهری، انرژی ، صحت ، تعلیم ، زراعت، ن

کلیه حقوق شهروندی پرداخته است.  ۀین عا دالنوب و تامخ و انتقاالت، مخابرات ، جامعه ، فرهنگ، اقتصاد و حکومتداری 

مکاری ، بنابر فراگیر بودن ساحات مورد بحث در این سند، شاروالی کابل توانسته است در این پالن به موضوعاتی چون ه

 هماهنگی با مراجع و نهاد های ذیدخل نیز پالن هایی داشته باشد.

 

 با احترام

 ابلگروه تهیه پالن استراتیژیک شاروالی ک
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 سپاسنامه

قبل از همه از اعتماد حکومت وحدت ملی بالخصوص از جاللتمات داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور دولت اسالمی 

یس جمهور در افغانستان، جاللتماب داکتر عبداهلل عبداهلل رئیس اجرائیه، محترم داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئ

متنان ات عالی بخاطر سپردن مسؤلیت بزرگ خدمت به شاروالی و شهروندان کابل اظهار امور زیربنا، تکنالوژی و تحصیال

اطر رهبری مینمائیم.. متعاقبا از پوهنیار عبداهلل جان حبیب زی سرپرست شاروالی کابل و معین ترانسپورت این اداره بخ

د ، در عدم موجودیت تیم متخصص موجوعالی شان و گماشتن اهل کار در پست های کلیدی شاروالی سپاس گذاری میکنیم. 

 طرح پالن استراتیژیک برای شاروالی کابل در مدت بسیار کوتاه امکان پذیر نبود.

د تاریخی با جای دارد تا از استادان پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل نیز که بصورت رضا کار و دواطلبانه در تدوین این سن

 اسگزاری نمائیم.شاروالی کابل همکاری کرده اند تشکر و سپ

هاد با معرفی بهبود پالن استراتیژیک قدردانی مینمائیم. این ن به منظورارائه نظریات شان بخاطر   .....همچنان از نهاد 

 افرادی که در تهیه پالن استراتیژیک برای شهر ها تخصص داشتند ما را همکاری نمودند.

ه و و تمام کسانی که در تهی کمک کننده های مالیی ذیدخل، در اخیر از همکاری نهاد های اکادمیک، وزارت خانه ها

 نمائیم.می بررسی این سند ما را همکاری کرده اند سپاس گذاری 

 

 با احترام

  گروه تهیه پالن استراتیژیک شاروالی کابل
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 حکومتداری خوب اصالحات و : رکن اول
ت، صول شفافیمیباشد که برمبنای اشاروالی کابل ارکان اساسی پالن استراتیژیک حکومتداری خوب یکی از اصالحات و 

موثریت  وحسابدهی به شهروندان کابل، حاکمیت قانون، همه شمول و عادالنه بودن و پاسخدهی استوار میباشد که  مثمریت 

از عناصر محوری اصالحات و حکومتداری خوب میباشد. تحت این رکن اساسی، برنامه های حکومتداری الکترونیک، 

 همگیری مردم به منظور ارائه خدمات موثر و شفاف تطبیق میگردد. ارتقای ظرفیت سازمانی و بلند بردن سطح س

  برنامه( 5) و ازدیاد عوایددر مصارف شفافیت بلند بردن سطح : 1.1 کیژیهداف استراتا
یک از اهداف استراتیژ باشد یشهر خدمات تیفیکو  تیشفاف و موثر مصارف که متناسب با کم تیریو مد دیعوا ادیازد

 اندازی ا راهده که باعث حمایت تمام فعالیت ها و خدمات شاروالی می شود. شاروالی کابل در نظردارد تا بشاروالی کابل بو

 هایم کومت داری الکترونیکی در ابعاد جمع آوری و مصرف عواید، تطبیق قوانین، تطبیق میکانیزح ایجاد های برنامه

 ایتحم کابل را راستای تحقق این هدف شاروالی  هاملکیت سپردن اجاره به و سازی، خصوصی اداری، فساد با مبارزه

 . میکند

 پروژه( 15) یکیالکترون ی: حکومت دار1.1.1 ۀبرنام

 ،یمال یاه پروسه توانیم برنامه نیا قیتطب با که باشدیم کابل یشاروال عمده یها برنامه از یکی یکیالکترون یحکومتدار

بل را با گانه شهر کا 22 ینواح تیو در نها دیو شفاف گردان عیتسر ل،یتسه رابخش ها  ریتدارکات........ و سا ،یادار

 . گرداندیم متصلمرکز 

 . کابل یشاروال یالتیتشک ربطیذ یواحد ها نیب شتریب یخدمات، و هماهنگ تیفیک شیو افزا تیشفاف ع،یتسر: مقصد

 یمال یکیالکترون ستمیس جادیا: 1.1.1.1 ۀپروژ

رکات و تدا  معاشات، انتقال بودجه،بشمول  یتمام امور مال رندهیدر برگ که( FMIS) یمال یکیالکترون جامع ستمیس نصب

ن آ قیتطب و FMIS ستمیساست . بعد از نصب  گانه 22 ینواح و مرکز در یعموم خدمات ریسا و پوهاید تیرید،مدیعوا

 ،یادار ،یمال  یدر تمام پروسه ها تیشفاف رفتنبلند  به منجر هک دیگرد خواهند متصل مرکز با هیناح 22تمام  تیدر نها

 اه پروسه یساز کوتاه و یساز ساده باعث تنها نه متذکره یها بخش یساز کی. الکترونشودیم یمنابع بشر و یداتیعا

 توانیم ها راپور اتیجزئ. ودنم دکمک خواه یدیجداگانه و توح یراپور ها دیها و تول تیانسجام فعال امور در بل شد خواهد

 . کندیامور کمک م ریو سا اتیضروربر اساس  یبودجه ساز  ،یسنج ازین در

 شهر برای همه: 1.1.1.2 ۀپروژ

 بهها  دادیجا یگزار متیق  قیها و محاسبه دق دادیتعداد جا قیدق نی( به منظور تعCity For Allهمه )  یشهر برا برنامه

 . گرددیم قیتطب ییصفا محصول شتریبهتر و ب یجمع آور منظور

 ایجاد دیتابیس :1.1.1.3 ۀپروژ

 قیتطب دیعوا ادیازد منظور به یصنف جواز اخذ پروسه یساز کوتاه و یصنف یها جوازجامع جهت ثبت  سیتابید ساخت

 . گرددیم
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 ضیعرا یریگیپ کیالکترون ستمیس  جادی: ا1.1.1.4 ۀپروژ

 .ردبب بلند را تیشفاف سطح و بسته را سادف منابع از یاریبس تا کندیم کمک ضیعرا  یریگیپ ۀپروس یساز کیالکترون

 قراردادها و تدارکات تیریمد کیالکترون ستمیس جادی: ا1.1.1.5پروژه 

 خدمات از تیفیک شیو افزا مصارف کاهش باعث ت،یشفاف سطح بردن بلند برعالوه تدارکات تیریمد کیالکترون ستمیس

 .شودیم یلشاروا یهادهیدر مزا یخصوص یهاشرکت شتریاشتراک ب قیطر

 هاساختمان کنترول کیالکترون ستمیس  جادی: ا1.1.1.6پروژه 

 ربوطم معلومات به شفاف و عیسر شکل به یشاروال کارمندان تا کندیم کمک ها ساختمان کنترول کیالکترون ستمیس جادیا

 شود. یر شاروالد تیشفاف و دیعوا سطح بلندبردن سبب و داشته یدسترس هاساختمان به

 مجوزها کیالکترون ستمیس جادی: ا1.1.1.7 ۀپروژ

. گرددیم عیشهروندان توز یکابل برا یکه از طرف شاروال باشدیم یتمام جواز ها ۀرندیمجوزها در بر گ کیالکترون تسمیس

 .  باشدیم ها مجوز ریجواز کار و سااصناف،جواز  مجوز ساختمان, لیجواز ها از قب نیا

 یبشر منابع تیریمد کیلکترونا ستمیس جادی: ا1.1.1. 8پروژه 

 وابقس ،یشخص معلومات تا سازد یم قادر را یبشر منابع استیر" یبشر منابع تیریمد یکیالکترون ستمیس جادیپروژه " ا

 کلش به یشاروال کارمندان به مربوط امور رهیوغ ،یکار اهداف آوردن بدست ف،یوظا حیلوا موجود، یهامهارت ،یکار

 . باشد داشته شیوخ دسترس در کیالکترون

 اجناس تیریمد کیرونیالکت ستمیجاد سیا: 1.1.1.9 ۀپروژ

فظ و حاستفاده و  شیسازد تا از اجناس خو یکابل را قادر م یاجناس" شاروال تیریمد یکیالکترون ستمیس جادیپروژه "ا

 مراقبت موثرتر بعمل آورد. 

 جاتقباله ثبت کیالکترون ستمیس جادی: ا1.1.1.10 ۀپروژ

 شهروندان یبرا ار جاته انتقال قبالهپروس تا سازد یم قادر را کابل یشارول" جاتقباله ثبت یکیالکترون ستمیس جادیه "اپروژ

 . دینما یریجلوگ فساد از و لیتسه شیخو

 یکار یهاپروسه یساز: ساده1.1.1.11 ۀپروژ

ها" پروسه یسازساده ۀ"پروژ یانداز راه قیرط از تا دارد نظر در کابل یشاروال ،یکار یهاپروسه یدر قسمت ساده ساز

. جزء مهم  دینما یرا ساده ساز یشاروال یداخل یهاو در دراز مدت پروسه نیمربوط به مراجع یهادر کوتاه مدت پروسه

از  یریخود سبب جلوگ نیمربوطه از قبل واضح گردد. ا پروسه انیبوده تا جر یچاپ یهافورم بیها ترتپروسه یسازساده

 قیاز طر نیمراجع اتیو شکا ضیبه عرا یدگی، عبارت از رس یساده ساز یاز پروسه ها یکی. شودیم یانگارفساد و سهل

  نیانال ضهیفورم عر یخانه پر قیاز طر تواندیمراجعه کند ، م یشخص به شاروال نکهیصورت، بدون ا نی. به اباشدیم نیانال

وقت و رشوه  اعی، ض ینظم یرفتن ب نیبسازد.همچنان به منظور ازب کیشر یهم مشکل خود را با شاروال ایو  ضهی،عر

و  ی. عالوه بر آن ، به منظور ساده سازگرددیبروز م One Stop Shopبشکل  انیمشتر یریگ لی، مراکز تحو یستان

 یتواند با شاروالشهروند ب کیرا فعال ساخته تا در هر زمان    Live Chat ییکابل توانا یشاروال تیسهولت،  در وبسا

 کابل در تماس باشد. 
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  یلفونیمرکز ت جادی: ا1.1.1.12 ۀپروژ

 خدمات دنیبخش بهبود با. گرفت تماس 155 شماره قیتوان از طریم کابل یشاروال یلفونیدر حال حاضر، با مرکزت

 آنها تمشارک و یمند تیضار سبب و نموده جلب شتریتواند اعتماد شهروندان را هرچه بیم کابل یشاروال ، یلفونیمرکزت

 یکار زمینکایم کیکابل در نظردارد تا  ی" شاروالیلفونیبهبود مرکزت ۀ"پروژ قیکابل شود. از طر یشاروال یهابرنامه در

دمات خ تیاخذ معلومات از شهروندان کابل در مورد مؤثر ،یمعلومات در مورد خدمات شاروال ۀیبر ارا یهمه جانبه مبن

 سازد.   یو عمل جادیشهروندان را ا اتیاو ثبت شک ،یشاروال

  تلیجید ۀکتابخان جادی: ا 1.1.1.13 ۀپروژ

 ۀکتابخان. بخشد توسعه را شیخو خدمات تا دارد نظر در کابل یشاروال" یالکترونک ۀکتابخان یاندازراه ۀ"پروژ قیاز طر

 طرف به شهروندان ۀتوج جلب سبب آن، یعلم ارزش ۀبرعالو تا بوده یشاروال تیسابیتواند جزء ویم یکیالکترون

 یشاروال یماکابل ) هفته نامه ها ، کتاب رهن یشاروال یها هیکتابخانه عالوه بر نشر نیکابل گردد. در یشاروال تیسابیو

 یعلم یها ، مقاله یخیتار ی( ، کتاب ها رهیشهر کابل و غ یدنیکابل ، کتاب ساحات د یشاروال یشهر، نقشه ها ی، نقشه ها

ستان در قسمت از مرکز معلومات افغان نیشهروندان قرار داده خواهد شد. در ا اریشهر در اخت یو فرهنگ یخیآثار تار، 

 . ردیگیصورت م یکتابخانه استفاده اعظم نیآنها در ا یغن سیتابیشده و از د یطلب همکار ACKUپوهنتون کابل 

 ضیعرا یریگیپ کیالکترون ستمیس  جادی: ا 1.1.1.14 ۀپروژ

 ردبب بلند را تیشفاف سطح و بسته را فساد منابع از یاریبس تا کندیم کمک ضیعرا  یریگیپ ۀپروس یساز کیالکترون

 لیموبا شنیکیاپل قیعامه از طرو مشارکت یدهیآگاه جادی: ا 1.1.1.15 ۀپروژ

شهروندان شهر  قیطر نیتا از ا دیمان یکابل فراهم م یمردم را با شاروال میارتباط مستق ۀنیکابل زم یشاروال کشنیاپل جادیا

ت تا کابل مصمم اس یکابل گزارش دهند. شاروال یبه شاروال میمستق ۀموضوعات مرتبط را به گون ریکابل تخلفات و سا

 نموده و دوباره به عارض گزارش دهد.  بیتعق یجد اریبس ۀگزارشات شهروندان را به گون

 پروژه( 2) یشاروال نیقوان قیتطب:  1.1.2  ۀبرنام
 ینظارت ستمیس تا سازدیم قادر را کابل یشاروال جرها،یپروس و طرزالعمل مقررات، ن،یبهتر قوان قیتطب ستمیس جادیا ۀبرنام

 .باشد داشته متداوم بصورت را یشاروال خدمات شوندگان دیمستف و مربوطه ادارات ،یشاروال کارمندان یباال یکل

 اصل نیتاءم کابل، شهروندان تیرضا ت،یشفاف شیزانافذ کشور به منظور اف نینبر اساس مواد قوا یاصول اجراات: مقصد

 . یشهر نظم و خدمات ارائه در عدالت

 یشهر سیپول واحد جادی: ا1.1.2.1 ۀپروژ

 شهر لفمخت ساحات در نیدکاک و هاشرکت شهروندان، یباال یشاروال نیقوان آن قیطر از که یشهر سیپول واحد کی جادیا

 .رددگیم یعمل

 مجازات و مکافات ستمیس جادی: ا1.1.2.2 ۀپروژ

چون   یمجازات قیطر از را  یشاروال مقررات و نیقوان توانست خواهد کابل یشاروال مجازات و مکافات ستمیس جادیبا ا

 .دینما ذیتنف شهروندان یباال آسان و عیسر بشکل رنامهیتقد ۀیچون ارا یو مکافات مهیجر
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 پروژه( 6) یادار فساد هیعل : مبارزه1.1.3 ۀبرنام
 شهیر تینها کابل کاهش و در یرا در شاروال یفساد ادار که باشدیم یموضوعات سلسله شامل یادار فساد هیمبارزه عل ۀبرنام

 بخش در ار یمؤثر یهاگام تا تواندیکابل م ی" شاروالیفساد ادار هیمبارزه عل ۀ"برنام یانداز راه  قیکن سازد. از طر

لحاظ  از ریپذ بیچون "مشخص ساختن ساحات آس ییها پروژه را برنامه نیهم ام یاجزا. بردارد یادار فساد هیلع مبارزه

 یهایاروالش تجارب و یادار فساد هیعل مبارزه اداره  یها افتهی از"استفاده  و"، فساد وجود یابی شهی"، " ریفساد ادار

 . داد خواهد لیتشک ،"گرید یکشورها

 ها در سطح مملکت.  اداره نیتر شفاف و نیتر پاک از یکی به یشاروال ارهاد لی: تبدمقصد

  یادار فساد لحاظ از ریپذ بیآس ساحات یابی شهیر و یبند تی: اولول1.1.3.1 ۀپروژ

 شتریب یادار فساد لحاظ از که گردندیم صیتشخ را یها پروسه و شعبات ها، استیر نخست ۀمرحل در پروژه نیا قیاز طر

 یابی شهیا رر یو عوامل فساد ادار لیدال که شد خواهد ساخته یها یژیها و استرات زمیکانیاند. در مرحله دوم م ریپذ بیآس

 تیه در نهاک دادهکاهش  لکابل فساد را به حد اق یکارکنان شاروال تیشفاف و  بلند بردن ظرف یپروسه ها جادینموده و با ا

 . گرددیکاماًل محو م

 .مناسب یحد به یشاروال کارکنانبردن معاشات بلند  -1.1.3.2 ۀپروژ

 باشدیم نرایو اج نیبودن سطح معاشات مامور نییکابل عبارت از پا یدر شاروال یسد راه محو فساد ادار یها چالش از یکی

بلند  ۀروژ. پشدباینمودن فساد در ادارات م توجه یبرا لیدل کی همچنانبل  کندیم جادیخود نه تنها موقع را به فساد ا نیکه ا

. باشدین مآ تیریو مد دیعوا دیجد یمنابع و چشمه ها افتیدر د،یعوا ادیکابل مشروط بر ازد یبردن معاشات کارکنان شاروال

 . دینمایم شیخو فهیرا وادار به صداقت و تعهد در مقابل وظ یکارکنان شاروال توانیمناسب م معاش

 زون  5ل به شهر کاب یگانه نواح 22 یزون بند – 1.1.3.3 ۀپروژ

 درها  تیصالح تمامبزرگ بودن و متمرکز بودن  شودیم یادار فسادکار و  یکه باعث سکتگ یگرید یها چالش از یکی

نموده  میستق زون 5 به را کابل شهر هیناح 22 تا دارد پالن درکابل  یشاروال تیرهبر می. تباشدیم یانحصار مرکز شاروال

که  باشدیکوچک م لیتشک کی ی. هر زون دارادیگرد داز مرکز زون ها خواه اه تیصالح ضیتفو و میتقس به منجر که

 متمرکز ریغ یحکومتداراز  لیتمثشهر کابل  ینواح ی. زون بنددینمایو کنترول م تیریزون مربوطه را مد ینواح

(Decentralizationم )باشدیمو کنترول آن ساده تر و سهلتر  تیریکه مد باشدی . 

  یو تدارکات یدر شعبات و ادارت مصرف یکنترول یها ستمیبجا گذاشتن س  - 1.1.3.4 ۀپروژ

 و یبررس رهیوغ یصنف و یساختمان مجوز عیتوز ،یاستمالک ،یامالک ،یتدارکات ،یداریخر یها پروسهپروژه  نیا در

و ساده  یوتاه سازک ت،یشفاف جهت و اند ریپذ بیآس که یها جریقدمه ها و پروس مراحل، صی.  بعد از تشخشوندیم یابیارز

 . شد خواهد اقعو دیمف آن محو و یادار فساد با مبارزه و تیشفاف بردن بلند جهت اقدامات نیا. گردندیم اقدامپروسه ها  یساز
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  برق بل قیطر از ییصفا لیتحص - 1.1.3.5 ۀپروژ

 یکی ییصفا لیتحص یو تجارت یدولت ،یشخص ساتیها و تاس دادیدر رابطه با جا هیمعلومات و احصا تیبر عدم موجود بنا

 استیر یلو استمساعد  شتریموقع فساد ب یداتیمنبع عا نیا یجمع آور در. باشدیمکابل  یشاروال دیعوا نیتر ریپذ بیآساز 

و  دادی( جا800،000هزار ) هشصدداشته و در حدود  ادیز یها تیراستا فعال نیاز ادارت است که در ا یکیمحترم برشنا 

لتر و را سه دیعوا نیا یبل برق  جمع آور به ییمحصول صفا اتصالنموده که با  ثبتربوطات شهر کابل م دررا  ساتیتاس

 حل اهر کی یول ستیمطلوب ن حل راه کی پروژه نیا قیتطب. دهدیم کاهشمورد  نیفساد را در ا مواقعو  سازدیشفاف تر م

انون بر اساس مقرره و ق ییمحصول صفا قیدق هیصاحاحمعلومات و  یزمان و جمع آور گذشتکه با  باشدیم کوتاهو  یفور

 . دیخواهد گرد یجمع آور یشاروال

 کابل  یدر شاروال یفساد ادار هیمبارزه عل یسیپال نی: تدو1.1.3.6 ۀپروژ

با  جامع مبارزه یسیپال کی ند،ینما یفساد مبارزه م هیکه عل یادارات یها افتهیهمانند کابل، و  یبا استفاده از تجارب شهرها

 شود.  یم اجراء یآن اقدامات  عمل یو در روشن بیشهر کابل ترت یبرا یفساد ادار

 پروژه( 2) یشاروال یهاتیفعال یانتخاب یساز ی: خصوص1.1.4 ۀبرنام
 با در یچهارچوب نافذه قانون یروشنائ و یسکتور عامه و خصوص یدر مطابقت با مؤلفه همکار یساز یخصوص ۀبرنام 

 خدمات تینافع نیب یسویمقا و مستمر یها یابیارز و ،کابل  یشاروال یو قابل مالحظه برا داریپا تیعنظرداشت اصل ناف

 . گرددیم قیتطب یخصوص سکتور و یشاروال قیطر از

 رفمصا آمدن نیپائ یحت ای و یاتیعمل مصارف رفتن بلند بدون یشاروال دیعوامالحظه و شفاف  قابل شی:   افزامقصد

 کابل. ینافذه شاروال حیمندرج در لوا یمحاسبو یها یصدیکابل و ف یو مقررات شاروال نیمطابق به قوان

 یخدمات شهر یساز ی: خصوص1.1.4.1 ۀپروژ

 اخذ ،یسرسبز ف،یتنظ  مانند کابل یشاروال ازمندیمشخص و ن یها تیدر فعال یپروژه، نقش سکتور خصوص نیا تحت

 دقراردا و تیتثب رهیغ و برزگ، یهاسرک نیزاید و طرح ها،سرک مراقبت و حفظ د،یعوا یآور جمع ،یساختمان مجوز

 . گرددیم

  یشاروال به مربوط نیقوان ینیبازب و نیتدو  ۀپروس یساز ی: خصوص1.1.4.2 ۀپروژ

 داده بیترت یحقوق یخصوص یبه شرکت ها یشاروال نیقوان ینیو بازب نیتدو ۀسپردن پروس زمیکانیپروژه م نیا قیاز طر

را سرعت  یلربوط به شاروام نیقوان بیتصو و د،یتسو ن،یتدو ۀپروس بتواند کابل یشاروال آن از استفاده با تا  دش خواهد

 بخشد. 

 پروژه( 3) دیعوا دیجد منابع نی: تام1.1.5 ۀبرنام

 اضح،و یتودولوژیم به مطابق یدیعوا دیجد منابع نیتأم د،یعوا کسر رفع وشده  ینیب شیپ دیکامل عوا لیتحص صورتدر 

 با تضاعف عدم و د،یجد منابع نقده اناتیجر یداریپا ربط،یذ یجناهها موافقت و یریسهمگ درجه امکانات، قیدق یسرو

 ینیب شیپ قابل ایقو کهیا دیجد منبع ده اقل بتعداد و نده،یآ سال ده و نده،یآ سال پنج نده،یآ سال سه یبرا  یداتیعا موجوده منابع

 . اند
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 ل.اوضاع و احوال شهر کاب با مطابقت در هیو منظور ناشده ماض معاصر، ناشده، صیتشخ منابع آمدن پوشش تحتهدف: 

  دیعوا یدرارتباط به جمع آور موجوده مقررات و نیقوان ی: بهبود و بروز ساز1.1.5.1 ۀپروژ

 یده شاروالموجو اتیضروربهبود و با  دیعوا یمربوط به جمع آور حیمقررات و لوا ن،یجمله قوان پروژه، نیا یبا راه انداز

 . دیسازگار خواهد گرد

  یخصوص سکتور توسط دیعوا یآور جمع یها یکتگور ادی: ازد1.1.5.2 ۀپروژ

 ابلق و محسوس تینافع نظرداشت در با و یابیموجوده و باالقوه ارز یدر پروژه ها یسکتور خصوص نقشپروژه  نیا تحت

سکتور  یلیتحص نقش ،یداتیعا دیجد منابع قسمت در بلخصوص کابل، یشاروال یبرا یتیریمد و یادار ،یمال مالحظه

 .  افتیخواهد  شیافزا صدیپنجاه ف یال یداتیدر منابع موجوده و باالقوه عا یخصوص

 همکار ادارات توسط دیعوا یآور جمع یها یکتگور ادی: ازد1.1.5.3پروژه 

صول و در صورت ح یابیارز یاداره دولت 5موجوده با  یلیمشترک تحص یزمهایکانیم تیو نافع تیپروژه، مؤثر نیا تحت

ه و متوافقه محاسب یصدیف کی مطابقشرکت  شنایافغانستان بر د قیطر از ییمحصول صفا یآور جمعمثبت در کل،  جهینت

 هیسنوات ماض یها تیمقروض ،ییصفا دیقابل مالحظه عوا شیپروژه و افزا تی. در صورت مؤفقدیگرد خواهدشامل بل 

 . دیسال دوم پروژه شامل خواهد گرد درساط قابل پرداخت و منصفانه در بل برق تحت اق

 ها:  شاخص

 : میگردیم لینا لیذ یمتذکره به شاخص ها یبرنامه ها و پروژه ها قیتطب با

 سال  کی یبه باال ط یادار نییپا یاز واحد ها اجیاحت تیبودجه به اساس تثب بیو ترت انسجام

  کسالی یط ستمیودجه بعد از نصب سب قیو محاسبه دق مصرف

  ندهیآ کسالی یبهتر و شفاف ط یآن به منظور گزارش ده اتیو راجستر تمام مصارف با جزئ ثبت

  ندهیسال آ کیتا  ییو جوابگو تیامور تدارکات به منظور شفاف انسجام

   ندهیدوسال آ یال دیکسر عوا رفع

  دیعوا لیو اصناف به منظور تحص یها دادیجا راجستر

 سال 3 یط کیالکترون یها ستمینصب س قیاز طر یمنابع بشر ،یادار یمال ،یدیعوا یها ستمیموثر و شفاف س تیریمد

  ندهیا
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 برنامه( 4)  یسازمان تیظرف یارتقا: 1.2 کیژیهدف استرات
 را دیجد یاهایدیآ جذب، را ستهیشا یکابل ضرورت دارد تا بشکل دوامدار کادرها یبهبود دوامدار خدمات، شاروال یبرا

 ضرورت د،باش طیمح کی نیچن کننده لیتسه که سازمان کی به کابل یشاروال بنًا. آورد انیم به را مثبت راتییتغ و ،یعمل

 ساز شتسرنو کابل یشاروال یبرا درازمدت، در د،یعوا ادیازد یپهلو در تواندیم یسازمان تیظرف توسعه و ارتقا. دارد

 نهیزم رد را متعدد یهاکابل برنامها و پروژه ی" شاروالیسازمان تیظرف ی"ارتقا کیژیف استراتهد به دنیرس یبرا. باشد

 ،یکار یاپروسه دیتجد ق،یتحق مرکز جادیا تشبثات، مرکز جادیا الت،یتشک دیتجد ،یکیالکترون یحکومتدار ،یهمآهنگ جادیا

 دیند گردخواه لیتشک دایجد پارتمنتیاز واحدها و د یبعض کابل یشاروال یفعل ضرورت اساس بر همچنان. اندازد یم راه به

 . نام برد رهیپروژه، واحد اقتصاد و تجارت، وغ تیریواحد جندر، مرکز ابتکار، واحد مد ق،یکه از جمله مرکز تحق

 پروژه( 2: ایجاد هماهنگی و رابطه بیشتر )1.2.1برنامه 

 گرید یکشورها یشهرها با روابط جادی: ا1.2.1.1پروژه 

 یهرشهرا، مدر با قرارنمودن رابطه خوا گرید یارتباط با شهرها نیکابل تام یشاروال یها تیفعال رندهیپروژه در برگ نیا

 سازند.  کیرا شر شیخو یها افتهیتجارب و  عیتا بشکل سر دهدیروابط به شهرها اجازه م نینمودن چن میباشد. قا

  یهمآهنگ یها تهیکم جادی: ا1.2.1.2پروژه 

 جادیا یاه تهیکم مختلف یهاپروژه قیو ادارات همکار، از طر یشاروال مختلف یها پارتمنتید انیم یهمآهنگ جادیا یبرا

 یبند تیاول ها تهیکم آنها، ییکارا اساس بر و ییشناسا نظر مورد تهیکم نخست مرحله در. شود یم داده لیتشک یهمآهنگ

 تهید. کمخواهد ش ییاجرا و بیترت ها تهیکم از کی هر یکار جریپروس و ساختار، ف،یوظا حهیال دوم مرحله در. شد خواهد

 ،یکیخنت تهیکم همکار، ادارات نیب یهنگهمآ تهیکم ،یشاروال ادارات نیب یهمآهنگ تهیکم از اند عبارت نظر مورد یها

 . باشد یم یحقوق تهیکم و ،یادار تهیکم

 پروژه( 7) دیدج یهاواحد جادیو ا ی: مرور تشکالت1.2.2برنامه 

. گرددیم اریع کابل یشاروال ندهیآ یهاپالن و یفعل اتیضرور براساس و ینیبازب یشاروال لیتشک یتمام برنامه نیا قیاز طر

 یهانتپارتمیاز واحدها و د یتر امور بعضبه شبردیپ و کابل شهروندان اتیضرور مختلف ابعاد به یدگیرس جهت برعالوه،

 عمل نیا. است دهینگرد مرور که است سالها از یشاروال لی. تشکشد خواهد دهیگنجان کابل یالشارو لیتشک در زین دیجد

 و تمد کوتاه یها پالن نظرداشت در با. نباشد کابل یشاروال افزون روز یها یازمندین یپاسخگو لیتشک که شده باعث

 در تا دشو یم دهید مبرم ازمین اند، افتهی بیترت مدرن شهر کی به کابل شهر نمودن لیتبد براساس که یشاروال درازمدت

 .دیآ بعمل یکل رییتغ کی نده،یآ یها پالن قیتطب یبرا کابل یشاروال یالتیتشک ساختار

  یشاروال دیجد یها یازمندیبر اساس ن دیجد یالتیساختار تشک جادی: امقصد

  کابل یشاروال یالتیتشک یهایازمندین ی: بررس1.2.2.1پروژه 

 کابل یشاروال ندهیآ یهایازمندین براساس یالتیتشک یخالها و یبررس کابل یشاروال یفعل لیتشک پروژه نیا قیاز طر

 . شد خواهد داده صیتشخ
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 کابل یشاروال یبرا دیجد لی: ساختار تشک1.2.2.2پروژه 

 ندهیآ و یفعل یهایمندازین اساس بر کارمندان و ادارات دیجد فیوظا حیلوا مرور و یالتیتشک ساختار پروژه نیا قیاز طر

 .  شد خواهد داده بیترت کابل یشاروال

 واحد جندر  جادی: ا1.2.2.3پروژه 

 هیارا یشاروال قیو خدمات که از طر یمربوط به جندر در داخل شاروال لیآن مسا قیواحد جندر که از طر کی جادیا

 در نظر گرفته شود.  گردد،یم

 امهبرنا تیریمد واحد جادی: ا1.2.2.4پروژه 

 ا بلند ببرد. ر شیمتعدد پالن شده خو یانکشاف یبرنامه ها تیو مثمر تیتا موثر کندیکابل کمک م یواحد به شاروال نیا جادیا

  یشاروال قیمرکز تحق جادی: ا1.2.2.5پروژه 

 ار یالشارو خدمات هیارا به مربوطه قیدق معلومات تا کندیم کمک را یشاروال" یشاروال قیتحق مرکز جادیپروژه "ا

 . گردد کابل یشاروال در ریفراگ خدمات بهبود سبب تا دینما شنهادیپ را هاپروژه و برنامها آن یروشن در و نموده یآورجمع

 مرکز  انکشاف تشبثات  جادی: ا1.2.2.6پروژه 

 اقتصاد لمع براساس یشاروال مربوطه امور شبردیپ یبرا تا کندیم کمک کابل یشاروال با" ثشبثات توسعه مرکز جادیپروژه "ا

 یارنامهب و شدیاند به یحکومتدار امور از فراتر تا کندیم کمک کابل یشاروال با مرکز نیا. دینما یساز پالن تجارت و

 مختلف بعادا برعالوه،. آورد بدست را ترشیب مفاد ترمک نهیهز با تا دینما میتنظ یطور  یخصوص تشبث کی مانند را شیخو

 رد یشاروال امور بردشیپ عرصه در مرکز نیا قیطر از را رهیوغ ک،یژیاسترات یهاشراکت ،یازسبرند چون یشاروال

 . شد خواهد گرفته نظر

 واحد صدور مجوزها  جادی: ا1.2.2.7پروژه 

 .گرددیم جادیا گردد،یم عیتوز کابل یشاروال در که یها مجوز یتمام اخذ پروسه ساختن سهل منظور به استیر نیا

 پروژه( 4) یشاروال کارمندان تیظرف ی: ارتقا1.2.3برنامه 

 ب،یترت تیرفظ یارتقا جانبه همه پالن کی قیطر از که بوده متعدد یهاپروژه رندهیبرگ در کارمندان تیظرف یبرنامه ارتقا

 که ودشیم انداخته راهبه تیظرف یارتقا یعموم یسنج ازیپروژه ن کیگردد. در مرحله اول  یم خواهد یابیارز و ،یعمل

 یشاروال یفعل کارمندان کابل، یشاروال یالتی. مانند ساختار تشکشد خواهد بیترت تیظرف یارتقا یبعد پروژه آن یروشن در

 تیظرف یرتقاا به تا است ازین بنا. باشند ینم برخوردار کابل، شهروندان به مناسب خدمات هیارا یبرا الزم مهارت از یدارا

 ضرورت مورد خدمات آن دیبا و دیشا بشکل بتواند کابل یشاروال تا ردیگ صورت یجد توجه کابل یشاروال کارمندان

 .کند هیارا را کابل شهروندان

 کابل.  یشاروال دیجد یها یازمندیبه ن ییبراساس پاسخگو یکارمندان شاروال تیظرف ی: ارتقامقصد

  تیظرف یارتقا یعموم یسنج یازی: ن1.2.3.1پروژه 

 یهامهبرنا تا گرفت خواهد صورت کارمندان یعموم یسنج ازین کی ،یشاروال ندهیآ یالتیتشک یندهاازمیبا در نظرداشت ن

 .گردد قیتطب و بتیتر یازسنجین نیا براساس ندهیآ یآموزش
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 پروژه تیریمد( تیفکی)سرت یاعتبارده ستمیس جادی: ا1.2.3.2پروژه 

 با تا دنظردار در کابل یشاروال. باشد یم پروژه تیریمد تقسم در خوب کادر داشتن کابل یشاروال مبرم یازهاین از یکی

 تمسیس کی آن اساس بر و ،یسازبه ،یسندساز را کابل یشاروال در پروژه تیریمد پروسه ،یمشورت موسسه کی استخدام

 بیترشود، ت شیپروژه آزما تیریدر قسمت مد نیعلم و مهارت متقاض قیپروژه که از طر تیری( مدتیفکیتسر) یاعتبارده

 دهد. 

  یازمندیبر اساس ن تیظرف یارتقا یپروژه ها یراه اندازه ها به: 1.2.3.3پروژه 

وم . بصورت عمشودیدر نظر گرفته م یکارمندان شاروال یبرا تیظرف تیظرف یپروژه برنامه مختلف ارتقا نیا قیطر از

د. هم باش یم یسیمعلومات و لسان انگل یژتکنالو یدراز مدت در بخش ها ینمودن آموزش ها ریبرنامه مشتمل بر دا نیچن

 . دیفراهم خواهد گرد یکارمندان شاروال یبرا یعال التیتداوم تحص نهیپروژه، زم نیا قیاز طر نیچن

  رهیوغ مجازات، و مکافات استخدام، ،یفویوظ برخورد جندر، به مربوط مختلف یهایسیپال بی: ترت1.2.3.4پروژه 

 

 ها:  شاخص

 : میگردیم لینا لیذ یمتذکره به شاخص ها یها و پروژه ها برنامه قیتطب با

  اداره یهایازمندین مطابق جوابگو لیتشک

    ندهیسال ا 3 یط یمسلک یکادر ها %75 شیافزا

  ندهیآ سال 1 یط یفعل کارمندان یمسلک و یکار یمهارتها و تیظرف %50 یارتقا

 پروژه  رتیدر بخش مد نینفر متخصص 20تعداد  به

 پروژه( 5) یشاروال یهاطرزالعمل و مقررات، ن،یقوان دیتجد و نی:  تدو1.2.4ه برنام

 باشد.  یم کابل یمقررات، و طرزالعمل  شاروال ن،یقوان یتمام دیو تجد نیمربوط به تدو تیفعال رندهیبرنامه در بر گ نیا

 کابل یشاروال نظر مورد راتییتغ یبرا یحقوق نهیزم لیهدف: تسه

صورت  چیه هکابل ب یموجوده شاروال نیاست. قوان دهید یاندک راتییکابل تغ یشاروال نیزده سال گذتشه قوانموضوع: در پان 

 یابر یادیمشکالت ز جادیروشن و مشخص باعث ا نیباشد. نبود قوان یکابل نم یشاروال یحقوق یها یازمندین یپاسخگو

مل، مقررات، و طرزالع ن،یآوردن در قوان رییدون تغاست. ب دهیامور محوله آن گرد یاجرا یکابل در راستا یشاروال

و  نیقوان از یخدمات بهتر بوجود آورد. بعض هیارا یالزم را در راستا راتییتواند تا تغ یصورت نم چیکابل به ه یشاروال

 باشد.  یم لیمقررات که الزم به توجه عاجل دارند، قرار ذ

 کابل شهر یبندزون به مربوط نیقوان نیتدو

  نیمجدد زم میمربوط به تنظ نیقوان نیتدو
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 داتیعا یآور جمع به مربوط نیقوان دیتجد

 کابل یشاروال یداخل یهاطرزاالعمل و نیقوان دیتجد

 کابل یشاروال دیعوا ادیازد و خدمات هیارا به رابطه در یگذار هیسرما جذب به مربوط نیقوان بیترت
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 برنامه( 4)مشارکت عامه و  ییپا سخگو ،یده ی: آگاه1.3 کیژیهدف استرات

 یقو اعتماد   گانه، 22 یونواح کابل یشاروال یازکارکردها ه آگاه شهروندان چون یاهداف به کیژیاسترات هدف نیدر ا

و داشتن  یشاروال یشهروندان در پالن ها و برنامه ها میپاسخگو به شهروندان ،شرکت مستق  ی،شاروال یشاروال به مردم

 .شود گرفته نظر در ،یشهروندان با فرهنگ غن

 

 پروژه( 2) ینینش : رشد فرهنگ شهر1.3.1برنامه 

که شهروندان   یها راه هاو روش به برنامه نی.در ا ینیو رشد فرهنگ شهرنش  یده یجهت آگاه یآموزش یطرح برنامه ها

 لیشهر کابل بخاطر دال .  در چند دهه گذشته شهروندانشودیآگاه سازد، پرداخته م ینیشهر کابل را از فرهنگ شهر نش

طبقه افراد با فرهنگ  نیآنها ، ا یدر مورد شهر برا یکاف یده یآگاه تیبنابر عدم موجود یاند. ول دهیمختلف به کابل کوچ

کند تا شهر کابل را  یکابل را کمک م یبه شهروندان ، شاروال ینیفرهنگ شهرنش جیندارند.بنآ ترو یکاف ییآشنا ینیشهرنش

 همه مبدل سازد. یبرا ستیر و قابل زبهت طیمح کیبه 

 یو داشتن شهروندان با فرهنگ غن یفرهنگ شهر جی: ترومقصد

پاسخگویی و 
مشارکت عامه

مشارکت عامه و 
خصوصی

حکومت داری 
الکترونیک

آگهی دهی و 
مشارکت عامه

رشد فرهنگ شهر 
نشینی

تهیه پالیسی و استراتیژی 
ارتباطات و نشرات
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 یدرس نصاب در ینیشهرنش فرهنگ آموزش کردن نیگزی: جا 1.3.1.1 ۀپروژ

 به حاضر حال در کابل شهروندان  که یمشکالت به یدگیرس منظور به یشهر فرهنگ از آگاه و تیمسوول با اطفال تیترب

 .هستند مواجه آنها

 نمرات از یصدیف مشخص، زمیکانیم کی بیترت و معارف وزارت با یهمآهنگ جادیا با اول ۀمرحل در پروژه نیا قیاز طر

اختصاص داده خواهد شد.  ینینششهر فرهنگ جیو ترو یمربوط به خدمات شاروال یهاتیفعال به سهیل ۀدور بیتهذ مضمون

در نصاب معارف شهر کابل اضافه خواهد  ینیمضمون بنام فرهنگ شهرنش کی ،یمیعلنصاب ت بیبا ترت یبعد ۀدر مرحل

 . دیگرد

 کابل شهر در یرضاکار ستمیس جادی: ا1.3.1.2 ۀپروژ

شود و  یداده م بیرضاکارانه ترت یها تیفعال یاجرا ستمیدر مقابل شهر و شهروندان کابل س یریپذ تیحس مسوول جادیا

 ییمختلف)،  چون صفا یرضاکارانه در بخشها یها تیجوانان به انجام فعال یلیو تحص یمیتعل یبا ارگانها یدر همکار

رضاکارانه   یها تیانجام فعال  رهینهال ها ،و غ یاریمکاتب ، پوهنتون ها، غرس نهال ها ، آب ی،پاککار راتیشهر ، رنگ تعم

 ود. خواهد ب دیجوانان مف یبرا یکسب تجارب کار یو برا دهیجوانان گرد نیب

 پروژه( 7)و مشارکت عامه  یدهی: آگاه1.3.2برنامه  
 در مردم ساختن کیشر و ها کارکرد ، خدمات ۀیارا یچگونگ از  شهروندان یآگاه سطح بردن بلند برنامه نیمنظور از ا

 هیحعمده ضعف رو لیاز دال یکی. باشدیم یشاروال خدمات قیوتطب یگذار پالن ۀمرحل در   یشاروال میتصام اتخاذ

 یپالن گذار ۀشهروندان کابل  در مرحل یو نظر ده یآگاه نیکابل عدم مشارکت، سطح پائ یمردم و شاروال انیم یهمکار

کابل باعث  یشهروندان در موردخدمات شاروال  یباشد. همچنان، عدم آگاه یکابل م یشاروال یبرنامه ها یریگ میو تصم

و مشارکت عامه در  یده یآگاه ۀبنآ، برنام  گرددیکابل م یمقررات شاروالو  نیقوان تیو عدم رعا ینظمیبی،  دیکاهش عوا

 شود.  یچالش ها به راه انداخته م نیرفع چن یمجموع  برا

 

رشد فرهنگ شهر نشینی

ایجاد سیستم رضاکاری در 
شهر کابل

جایگزین کردن آموزش فرهنگ 
شهرنشینی در نصاب درسی
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نبع مشهروند آگاه ،مرجع نظردهنده،   نظارت  کننده و   کی ثیتا شهروندان کابل منح کندیبرنامه کمک م نی: امقصد

 وند. ش میسه یمعلومات، در امور شاروال

 

 یاجتماع یها رسانه و تیسابیو قیو مشارکت از طر یدهی: آگاه1.3.2.1 ۀپروژ

داشتن  باشد،یارگان مربوطه م  تیسا بیارگان رجوع به و کیراه اخذ معلومات در مورد  نیکه آسانتر یدر جهان امروز

کمک  یادیشهروندان تا حد ز یانمندسازبه اهداف مشارکت و تو دنیکابل را در رس یتواند شاروال یکارا م تیسا بیو کی

استفاده  یمردم تیانسجام و کسب حما ،یخوب اطالع رسان ۀلیوس کی ثیتوانند بح یم یچنان صفحات اجتماعکند. هم

را بروز نموده و معلومات مکمل در مورد  شیموجوده خو تیسا بیپالن دارد تا در کوتاه مدت و یشاروال  نهیگردند. در زم

 بسازد.  کیرا بطور متداوم با شهروندان شر یلخدمات شاروا

 شهروندان که یاجتماع یها رسانه گرید انواع و وبیوتی تر،یتو سبوک،یف مثل یاجتماع یها رسانه از استفاده ن،یعالوه برا

 نیاز فادهاست یچگونگ. شد خواهند استفاده یده یآگاه منظور به که هستند یلیوسا از باشند، داشته یدسترس آن به کابل شهر

 .شد خواهد میتنظ کابل یشاروال ارتباط یژیاسترات و  یسیپال در ها رسانه

  یو جامعه مدن یانتفاع ری، غ یدولت ریغ ینهاد ها قیو مشارکت عامه از طر یدهی: آگاه 1.3.2.2پروژه 

 یها نهاد و یمدن جامعه هک باشدیم برنامه و ها پالن مورد در شهروندان دادن تیذهن کابل یشاروال مهم مقاصد از یکی

 .کندیم یباز شهروندان دادن تیذهن در موثررا و مهم رول ،یانتفاع ریغ و یردولتیغ

تعداد انجمن ها و موسسات  کیکابل باشد. با استفاده از  یمردم و شاروال نیب یخوب یپل ارتباط کیتواند  یم یجامعه مدن

 نهیرا به خود جلب کند. در زم یمردم شتریب تیتواند حما یکابل م یلشاروا ،یجامعه مدن نیو فعال یانتفاع ری، غ هیریخ

و موسسات فعال در شهر کابل را جمع  یاجتماع یانجمن ها تیو ساحات فعال ستیکابل در نظر دارد تا نخست ل یشاروال

آگاهی دهی و مشارکت عامه

آگاهیدهی و مشارکت عامه از طریق 
نهاد های غیر دولتی ، غیر انتفاعی و 

جامعه مدنی
...

آگاهی دهی و مشارکت از طریق  
ویبسایت و رسانه های اجتماعی
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 ین را در برنامه هاها، سطح مشارکت شهرونداارگان نیبا چن یهمکار زمیکانیم کی جادیبا ا ینموده و در قدم بعد یآور

 کابل بلند ببرد.  یشاورال

 یمیتعل مراکز و شوراها، مساجد، قیو مشارکت عامه از طر یده ی: آگاه 1.3.2.3 ۀپروژ

 نیبل به زودترکا یمردم دارد. بنآ  شاروال تیذهن یباال  ییبه سزا ریتاث  یمیشوراها و مراکز تعل ،یمساجد و نواح نیمتنفذ

کت کابل جهت داده و سطح مشار یشاروال یشهروندان را در رابطه به پالن ها و برنامه ها تیکه ذهن تواندیفرصت م

 بلند ببرد.   یلیو تحص یمیو مراکز تعل یمردم یرا با استفاده از مساجد، شوراها یمردم

 ها رسانه قیطر از عامه مشارکت جادیو ا یدهی:  آگاه1.3.2.4 ۀپروژ

واحد و  و مشارکت عامه در زمان یده یبنآ آکاه باشدیرسانه ها م یده یآگاه لهیوس  نیرتریو  فراگ نیاز آسان تر یکی

 باشد  یم یاز مقاصد شاروال کی عیوس

 یرنامه هااشتراک در ب قینموده تا از طر جادیرا ا ییفعال رسانه  میت کیکابل در نظر دارد تا در کوتاه مدت  یشاروال

اس دهد.   و خوبتر انعک شتریکابل را ب یشاروال یهاتیفعال ،یچاپ یرسانه ها و نشر مقاالت در ییویو راد یونیزیتلو

هروندان ش قیطر نیسازد تا از ا یرا فراهم م یاختصاص یبرنامه ها یبرگزار ی نهیرسانه ها، زم یکابل با همکار یشاروال

 . رندیقرار گ انیدر جر

  نشرات قیو مشارکت عامه از طر یدهی: آگاه 1.3.2.5 ۀپروژ

ر نظردارد دکابل  ی. شاروالشودیبوده که دو بار در هفته نشر م ریبنام پام هینشر کی یکابل دارا یدر حال حاضر، شاروال

 دیتول تیظرف ه،ینشر نیا اتیمحتو تیو کم تیفیبلند بردن ک ۀاداره، برعالو نیبهبود نشرات ا ۀپروژ یتا با راه انداز

رتقاء امشخص   یو رهنمود ها  تلیجیثابت و د یلوحه ها ،یمعلومات یبرگه ها بروشور،  لیمتعدد را از قب یهاهینشر

 بخشد. 

 کابل یشاروال  ویراد  قیو مشارکت عامه از طر یده ی:آگاه 1.3.2.6پروژه 

 یا. نشر گزارشات ، برنامه هباشدیشهروندان  م یده یو آگاه یساز تیموثر در جهت  ذهن یها قهیاز طر یکی ویراد

ابل، حل ک یشاروال یها تیکابل ، آگاه ساختن مردم از فعال یجهت ارتباط دادن مردم با شاروال و مصاحبه ها  یده یآگاه

 یمارانگشت ش یآنها نمونه ها ییاز ازدحام موتر ها در جاده ها و رهنما انیساختن همشهر ی، آگاه انیمشکالت همشهر

 یشاروال یبرا ییویراد شنیاست کی جادیا ن،یکابل خواهد بود.  بنابر یشاروال یبرا یارتباط همگان لهیوس نیا یها تیاز فعال

ا ، مشارکت شهروندان و وصل شهروندان ب یده یآگاه ،ینیبه منظور تحقق فرهنگ شهر نش یاز اهداف اساس یکیکابل 

 کابل در نظر گرفته شده است.  یشاروال

 یحضور یهابرنامه یبرگزار قیو مشارکت عامه از طر یدهی: آگاه 1.3.2.7 ۀپروژ

 ادیاز اهار گفتمان و ها نیکمپ  ،یعموم یمانند حشرها یمشارکت مردم یکابل در نظر دارد تا تعداد برنامه ها یشاروال

" یممرد مشارکت"  یها برنامه ،یمیتعل و یاجتماع التیتشک و یمدن ۀجامع نقش نظرداشت در با نه،یزم نیا در. بخشد

 لیدخ یهد یاگاه و میتصام در مشارکت ، یخواه نظر در را مردم تا.  دیگرد خواهد یاندازراه  جداگانه یها پروژه بشکل

 سازد
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ر سال سه کابل در نظر دارد تا ه ی. شاروالباشدیشهرواندان م یبرا یده یآگاه یها نیکمپا ریها تدو تیفعال نیاز یکی 

 شهروندان مشارکت و ینینش شهر فرهنگ  یشاروال یها نپال و ها کارکرد تا دینما ریدا را عامه یآگاه یسر تا سر نیایکمپ

 ، ستیز طیمح ، یسرسبز استمالک، ، ها تیملک ، خدمات ، دیعوا مورد در ها نیکمپا نیدر. دینما برمال ان در را

 ییاه یسرو برآن، عالوه. شد خواهد داده معلومات شهروندان یبرا  یشاروال یها تیفعال رهیغ و کیتراف ترانسپورت،

 ،یشاروال یها تیفعال مورد در مردم یآگاه سطح ، یشاروال یها کارکرد از مردم تیرضا سطح منظور به شخصم

 .گرفت خواهد صورت ل،یمسا رهیغ و شهروندان انتقادات و شنهاداتیپ

 پروژه( 3) ی: مشارکت عامه و خصوص  1.3.3برنامه 

 .باشدیهروندان کابل مو سپردن قدرت به ش یپروژه توانمند ساز نیا یاز مقاصد اصل

 انتخابات  نهی: فراهم نمودن زم1.3.3.1 ۀپروژ

 وندان،شهر یساز توانمند یها راه از یکی  شهر شاروال و زون، یها شاروال ه،یناح یگذر، روسا یدادن حق انتخاب وکال

 از یکی.  باشدیم شهروند کی یها تیصالح و حقوق از آنها یآگاه رشد و ، شهر یها یریگ میتصم در آنها مشارکت

 هیحصائا نیچن داشتن. باشدیم شهر و هیناح ، گذر کیتفک به کابل شهر شهروندان معلومات مرکز بیترت پروژه نیا یاجزا

 ساخت خواهد سریم نانهیب واقع یها پالن هیته یبرا را راه شهروندان، مورد در

 با شهروندان  ی: گفتمان شاروال  1.3.3.2 ۀپروژ

 میا در تصمآگاه ساخته  و شهروندان ر یشاروال یتا مردم را  از کارکرد ها  داندیخود م تیرا مسوول نیکابل ا یشاروال 

در   هم دوبار ایو  کیرو در رو با شهروندان  را ماه   یمنظور نشست ها و گفتمان ها نیسازند. به ا کیها شر یریگ

نهاد،  نیا نانیچند تن از مع ایو  کیهم  ایروال کابل و نشست شا نیو ساحات عامه برگزار خواهد کرد.در ا یشاروال ینواح

. در دهندیمردم گوش م شنهاداتیو  پ اتیبه مردم گذارش داده و بعدا به نظر یشاروال یابتدا در مورد خدمات و کارکرد ها

 .  ندین نماح و پالشهروندان طر اتینظر یخود را در روشن ندهیآ یبرنامه ها تواندیکابل م یگفتمان ها ،شاروال نیا جهینت

 :اتیشکا صندوق سی: تاس 1.3.3.3 ۀپروژ

صب  ن  اتیصندوق شکا کیگانه شهر کابل،  22 یاز نواح کیکابل، در هر  یشاروال یآسان مردم به رهبر یدسترس یبرا 

مردم  اتیشکاو  هیبصورت هفته وار تخل اتیشکا نیو شهروندان را انعکاس بدهد.  . ا نیمراجع دگاهیشده است تا  نظر و د

به آن  ومربوطه ارجاع  استیاز نامه ها به ر کیو سپس هر گرددیکابل انتقال م یشاروال یبه دفتر مرکز یگ دهیرس یبرا

 .گرددیم یگ دهیرس

  

 پروژه( 1)کابل  یارتباطات و نشرات شاروال یژیو استرات یسیپال هی: ته1.3.4 ۀبرنام

 کابل یشاروال نشرات و ارتباطات یژیاسترات و  یسیپال هی: ته1.3.4.1پروژه 

 یسیپال نیا اساس به. دینما هیته کابل یشاروال یبرا را ارتباطات یژیاسترات و یسیکابل در نظر دارد تا اسناد پال یشاروال

 .دینما مینظت و بیترت مردم با را خود روابط تیفعال به منسجم و منظم بصورت تواندیم کابل یشاروال ، ها یژیاسترات و ها
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 ها:  شاخص

 : میگردیم لینا لیذ یشاخص ها بهمتذکره  یبرنامه ها و پروژه ها قیتطب با

 از طرف شهرواندان  یسطح مراعت نظافت شهر

 کابل   یشاروال یسطح اشتراک شهروندان در برنامه ها

  کابل شهروندان طرف از یشهر نیسطح مراعت قوان

 کابل   یشهروندان از خدمات شاروال یسطح آگاه

 کابل  یشهروندان با شاروال یطح همکارس

  کابل یشاروال شده هیارا خدمات از شهروندان تیسطح رضا

 از طرف  یسطح اخذ جواز صنف

   ییسطح پرداخت کتابچه صفا
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 برنامه( 3) شهروندان یتوانمندساز و تیرضا شیافزا:  1.4 کیژیهدف استرات
 مشارکت و انیشهر یسازتوانمند با تواندیم کابل یشاروال. باشد یم ابلک یشاروال یاساس اهداف از یکی شهروندان تیرضا

مربوط به  یها تیفعال ۀرندیهدف دربرگ نیا بناآء. گردد لینا شیخو هدف نیا به ها، پروژه قیتطب و یریگمیتصم در آنها

 اشد.  ب یم شتریخدمات ب هیاار قیآنها از طر تیو بلند بردن رضا  یدر امور شاروال وندانو مشارکت شهر یتوانمندساز

 پروژه( 2) ینینش شهر فرهنگ آموزش ستمیس جادی: ا1.4.1برنامه 

  دهد. جیرا ترو ینینشکابل بتواند فرهنگ شهر  یآن شاروال قیتا از طر ینیشهرنش آموزش ستمیس کی جادی: افیتعر

 در شهر کابل  یشیهدف: بلند بردن فرهنگ شهر ن

 یآشان ینیشبه شهر کابل باعث شده تا شهروندان کابل با فرهنگ شهرن اتیافراد از وال  یدایموضوع: نقل مکان تعداد ز

 طیمح کیکند تا شهر کابل را به  یکابل کمک م یشهروندان و شاروال به یشیبا فرهنگ شهرن یید. آشناننداشته باش یکاف

 همه مبدل سازد.  یبرا ستیبهتر ز

 یدر نصاب درس ینیشهنگ شهرنکردن آموزش فر نیگزیجا: 1.4.1.1 ۀپروژ

رات از نم یصدیمشخص، ف زمیکانیم کی بیبا وزارت معارف و ترت یهمآهنگ جادیبا ا اول ۀمرحل در پروژه نیا قیاز طر

 ۀرحلم در. شد خواهد داده اختصاص ینینششهر فرهنگ جیترو و ییصفا به مربوط یهاتیفعال به سهیل ۀدور بیمضمون تهذ

 . دیگرد خواهد اضافه کابل شهر معارف نصاب در یشیشهرن فرهنگ بنام مضمون کی ،یمیعلت نصاب بیترت با یبعد

 کابل شهر در یرضاکار تسمیس جادیا: 1.4.1.2 ۀپروژ

 یلیتحص و یمیتعل یبا ارگانها یشود و در همکار یداده م بیرضاکارانه ترت یها تیفعال یاجرا ستمیپروژه س نیا قیطر از

امه برن گریکردن از د تیو حما ، ینینش یشهر فرهنگ جیترو ،ییصفا بخش در رضاکارانه یها تیفعال انجام به جوانان

 نیب  رضاکارانه یها تیفعال انجام و ینیشهرنشفرهنگ  جیسبب ترو ستمیس نیخواهند شد. ا قیکابل تشو یشاروال یها

 . بود خواهد دیمفچوانان  یبرا یکسب تجارب کار یو برا دهیگرد جوانان

 پروژه( 7)شارکت عامه م و هیدی: آگاه1.4.2 هبرنام
بل و کا یشاروال ۀخدمات موجود و پالن شد ۀیارا یاز چگونگ انیشهر یبردن سطح آگاه بلند تیفعال نیا منظور: فیتعر

 .باشدیم یخدمات شاروال یو راه انداز یپالن گذار ۀدر مرحل انیمشارکت شهر

 یوالو نظارت و منبع معلومات، در امور شار یمرجع نظرده کی ثیابل منحک وندانتا شهر کندیبرنامه کمک م نیهدف: ا

 شوند.  میسه

ندان نساختن شهرو لیکابل دخ یشاروال یبرنامه ها قیتطب امور در کابل شهروندان مشارکت عدم لیدال از یکیموضوع: 

اعث بکابل  یخدمات شاروال ۀربارشهروندان د یکاف یباشد. هم چنان عدم آگاه یم یریگ میو تصم یپالن گذار ۀدر مرحل

 پاسخگو، خدمات هیدر ارا یو کاست یکابل را در رابطه با کم یشود تا شهروندان نتوانند بشکل درست کارمندان شاروال یم

 شود.  یچالش ها به راه انداخته م نیرفع چن یو مشارکت عامه در مجموع  برا یده یآگاه ۀ. برنامبسازند
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  یاجتماع یهارسانه و تیسابیو قیطر از مشارکت و یهدی: آگاه1.4.2.1 ۀپروژ

داشتن  باشد،یارگان مربوطه م  تیسا بیارگان رجوع به و کیراه اخذ معلومات در مورد  نیکه آسانتر یدر جهان امروز

کمک  یادیتا حد ز وندانشهر یبه اهداف مشارکت و توانمندساز دنیکابل را در رس یتواند شاروال یکارا م تیسا بیو کی

ستفاده ا یمردم تی، انسجام و کسب حمایرسان اطالعخوب  ۀلیوس کی ثید بحنتوان یم یت اجتماعفحاچنان صکند. هم

کمل در و معلومات م نمودهرا بروز  شیموجوده خو تیسا بیو کیپالن دارد تا در کوتاه مدت  یشاروال  نهی. در زمگردند

برنامه  از یدر نظر دارد تا بعض یبسازد. در دراز مدت شاروال کیدان شررا بطور متداوم با شهرون یمورد خدمات شاروال

ز ا یرا برعالوه صفحات اجتماع یشاروال تیدر فعال یریگو سهم یراپورده ،یمشارکت شهروندان مانند نظرخواه یها

 بشکل بهتر و منظم تر اداره کند.  شیخو تیسا بیو قیطر

  یمدن جامعه قیطر از هعام مشارکت و یدهی: آگاه1.4.2.2 ۀپروژ

موسسات  انجمن ها و یتعداد از استفاده با. باشد کابل یشاروال و مردم نیب یخوب یارتباط پل کیتواند  یم یجامعه مدن

تا نخست  کابل در نظر دارد یشاروال نهیرا به خود جلب کند. در زم یمردم شتریب تیتواند حما یکابل م یشاروال ه،یریخ

 جادیبا ا یو در قدم بعد هنمود یو موسسات فعال در شهر کابل را جمع آور یاجتماع یانجمن ها تیو ساحات فعال ستیل

 کابل بلند ببرد.  یشاورال یر برنامه هادها، سطح مشارکت شهروندان را ارگان نیبا چن یهمکار زمیکانیم کی

 یمیتعل مراکز و شوراها، مساجد، قیطر از عامه مشارکت و یده ی: آگاه1.4.2.3 ۀپروژ

ز مساجد، را با استفاده ا یکابل سطح مشارکت مردم یشاروال ،یهمکار زمیمکان جادیا پروژه، کی یانداز راه به قیاز طر

 بلند خواهد برد.   یلیو تحص یمیو مراکز تعل یمردم یشوراها

 و شاروال کابل زون، شاروال ه،یناح یروسا گذر، یوکال انتخاب یبرا انتخابات تهیکم جادی: ا1.4.2.4 ۀپروژ

 یها شاروال ه،یناح یگذر، روسا یدادن حق انتخاب وکال ، شهروندان به قدرت سپردان و یتوانمندساز یاز راه ها یکی

و  تیلفعا ۀیجغراف ن،یوبمنس نیا از کیانتخاب هر  ۀپروس  قیاز طر نهیزم نیآنهاست.. در ا یشهر برا شاروال و زون،

 . محوله آنها مشخص خواهد شد تیمسول

 ایدیم قیاز طر عامه مشارکت جادیا و یدهی:  آگاه1.4.2.5 ۀپروژ

اشتراک  قیطر نموده تا از جادیرا ا ییفعال رسانه  میت کیکابل در نظر دارد تا در کوتاه مدت  یدر بخش رسانه ها، شاروال

و خوبتر  شتریکابل را ب یالشارو یهاتیفعال ،یچاپ یو نشر مقاالت در رسانه ها ییویو راد یونیزیتلو یدر برنامه ها

کابل  یشاروال یاختصاص یبرنامه ها یبرگزار ِنیزم تختیمشهور پا یرسانه ها یکابل با همکار یانعکاس دهد.   شاروال

ل را مطلع کاب انیپروگرام ها همشهر ریو سا مردم نظراتکار,  شرفتیپ ها، گرد زیمتا از برنامه ها,  سازد یم فراهمرا 

 است:  لیذ یکابل در عرصه ها یشاروال یعمده رسانه ا یهاسازند. برنامه 

خواهد کرد  میا تنظر یابتکار یو برنامه ها ن،یقوان ه،داد یآگاه انیهمشهر یبرا کابل یشاروال برنامه نیا در: شهر فیتنظ

 بدارند.  هیشهر کابل ارا فیتنظ یرا جهت بهتر ساز شیخو یبتوانند مفکوره ها انیهمشهر تا

 زیو ن داردیم هیاار انیهمشهر یکابل را به گونه کامل برا یشاروال ۀموجود نیکابل قوان یبرنامه شاروال نی: در انیقوان ذیتنف

 . دینمایابالغ م انیرا به همشهر ینینکردن فرهنگ شهر نش تیکابل و رعا یشاروال نیقوان قیعواقب عدم تطب
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 د. خواهد ش داده معلومات کابل انیشهر یبرا هامختلف نهال انواع یغرس و نگهدار ۀبرنامه دربار نی: در ایسرسبز

 

  نشرات قیطر از عامه مشارکت و یدهی: آگاه1.4.2.6 ۀپروژ

ر نظردارد دکابل  ی. شاروالشودیدر هفته نشر م بار دو که بوده ریپام بنام هینشر کی یکابل دارا یدر حال حاضر، شاروال

 دیتول تیظرف ر،یپام ۀینشر اتیمحتو تیو کم تیفیبلند بردن ک ۀکابل، برعالو یشاروال بهبود نشرات ۀپروژ یتا با راه انداز

 بر اساس ضرورت ارتقاء بخشد. رهیبروشور، برگه، وغ  لیقب از را متعدد یهاهینشر

 ((Events هابرنامه یبرگزار قیطر از عامه مشارکت و یدهی: آگاه1.4.2.7 ۀپروژ

با در  نه،یزم نیاکند. در  ادیرا از یمانند حشرعموم یمشارکت مردم یتعداد برنامه هاکابل در نظر دارد تا  یشاروال

 مانند جداگانه یها پروژه بشکل" یمردم مشارکت"  یها برنامه ،یمیتعل و یاجتماع التیو تشک یمدن ۀجامع نقشنظرداشت 

 . دیخواهد گرد یاندازو راه فیتعر رهیوغ ستیز طیحفظ مح ،یسرسبز

 پروژه( 7) یکیالکترون یحکومتدار جادی: ا1.4.3 ۀبرنام
 باشد.  یکابل م یشاروال یکار یو پروسه ها ستمیس یساز یکیمتعدد الکترون یپروژه ها ۀرندیبرنامه در برگ نی: افیتعر

 شهروندان به معلومات  یو دسترس تیشفاف جادیهدف: ا

 ییاجرا لیطو یباعث پروسه ها ستمیس نیباشد. ا یم یانپر کاغذکهنه و مملو از  ستمیس کی یکابل دارا یموضوع:  شاروال

موده است. نباز  یکارمندان شاروال یراه فساد را برا جهینت درو  دهیگردشهروندان کابل  یخدمات برا ۀیارتباط به ارا در

 تیشفاف بلکه کابل بعمل آمده، یدر شاروال ییامور اجرا شتریساختن پروسه نه تنها سرعت ب یکیو الکترون یبا ساده ساز

 .گرددیم نیتام زینالزم 

 

 یکار یهاپروسه یساز: ساده1.4.3.1 ۀپروژ

ها" در پروسه یسازساده ۀ"پروژ یراه انداز قیدر نظر دارد تا از طر یشاروال ،یکار یهاپروسه یدر قسمت ساده ساز

مهم   ءز. جدینما یرا ساده ساز یالشارو یداخل یهاو در دراز مدت پروسه نیمربوط به مراجع یهاکوتاه مدت پروسه

از  یریخود سبب جلوگ نیا. گرددمربوطه از قبل واضح  پروسه کلیبوده تا س یچاپ یهافورم بیها ترتپروسه یسازساده

 . شودیم یانگارفساد و سهل

  یلفونیمرکز ت جادی: ا1.4.3.2 ۀپروژ

 ، یونلفیمرکزت خدمات دنیبخش بهبود با. گرفت تماس 155 هشمار قیطر از توانیم کابل یلفونیدر حال حاضر، با مرکزت

ا در و مشارکت آنه تیرضا بهبودیرضامند سبب و نموده جلب شتریه بهرچ را شهروندان اعتماد تواندیم کابل یشاروال

 جانبه همه یکار زمیکانیم کی تا نظردارد در کابل یشاروال" یلفونیمرکزت بهبود ۀپروژ" قیطر از. شود یشارول یهابرنامه

و  ،یلشاروا خدمات تیمؤثر مورد در کابل شهروندان از معلومات اخذ ،یشاروال خدمات مورد در معلومات ۀیارابر  یمبن

 سازد.   یو عمل جادیشهروندان را ا اتیثبت شکا
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 لیموبا شنیکیاپل قیطر از عامهمشارکت و یدهیآگاه جادی: ا1.4.3.3 ۀپروژ

شهروندان شهر  قیطر نیاز ا تا دینما یم فراهمکابل  یمردم را با شاروال میارتباط مستق ۀنیل زمکاب یشاروال کشنیاپل جادیا

ا ت استکابل مصم  یکابل گزارش دهند. شاروال یبه شاروال میمستق ۀبه گون را مرتبطموضوعات  ریکابل تخلفات و سا

 رض گزارش دهد. نموده و دوباره به عا بیتعق یجد اریبس ۀگزارشات شهروندان را به گون

  تلیجید ۀکتابخان جادی: ا1.4.3.4 ۀپروژ

 ۀد. کتابخانرا توسعه بخش شیکابل در نظر دارد تا خدمات خو یشاروال" یالکترونک ۀکتابخان یاندازراه ۀ"پروژ قیاز طر

 طرف به شهروندان ۀتوج جلب سبب آن، یعلم ارزش ۀبرعالو تا بوده یشاروال تیسابیو جزء تواندیم یکیالکترون

 . گردد کابل یشاروال تیسابیو

 هاجاده یگذار نام زمیکانیم جادی: ا1.4.3.5 ۀپروژ

 شهروندان تمشارک و تیرضا تا توانست خواهد کابل یشاروال" جادها یگذار نام زمیکانیم جادیا ۀپروژ" یاندازراه قیاز طر

 . شود هروندانش یتوانمندساز سبب و آورد بدست هاجاده یگذار نام یراستا در را

 کابل  یمرکز ابتکار در شاروال جادی: ا1.4.3.6 ۀپروژ

سبب  که یافراد ای و یخصوص سکتور اتیاز نظر یکابل را قادر سازد تا بعض یتواند شاروال ی"مرکز ابتکار" م ۀبرنام

 به طمربو یهاروژهپ ۀرندیبرنامه دربرگ نی. ابپوشاندعمل  ۀد، را بشکل پروژه جامنتوان یخدمات بهتر شده م ۀیارا

 ادیخدمات، و ازد تیثرؤبهتر خدمات، بلند بردن م ۀی(، اراPPP) یدولت با یخصوص یسکتور اشتراکت ،یسازیخصوص

 . شود یم شامل راشهروندان  تیسطح رضا

   کابل شهروندان یبرا هارهی: تدارک هد1.4.3.7 ۀپروژ

 هارهیهد نبود مشکالت با کابل شهروندان نهیزم در. باشد یم هاتیم نیخدمات تدف ۀیارا یشاروال یها تیاز فعال یکی

 شتریب یاهتیموقع ساختن مشخص و موجود یهارهیهد از نهیستفاده بها زمیکانیم جادیا با کابل یشاروال. باشدیم روبرو

 . دهد کاهش یکاف تاحد را مشکل نیا تا تواندیم د،یجد یهارهیهد یبرا

  



29 
 

 خدمات شهریگذاری و  : پالندومرکن 
تقیم مس ۀخدمات شهری با هدف تبدیل کردن شهر از حالت فعلی به یک شهر مدرن و قابل زندگی رابط ۀپالنگذاری و ارای

ه یک دارد. به عبارت دیگر، استراتیژی پالنگذاری شهری را می توان بحیث نخستین گام بسوی تبدیل کردن شهر کابل ب

خدمات  وشاروالی کابل می خواهد پالن های توسعه ی شهر سازی، زیر بنایی  ین،شهر مدرن و قابل زندگی شمرد. بنا بر ا

هر ششهری را در صدر برنامه های خود قرار دهد. با تطبیق پالنهای فوق از طریق سهم گیری مردم، شهر کابل به یک 

ا و پالنها و معیار ه قابل زیست مبدل خواهد شد. این رکن در سه هدف استراتژیک که شامل پالنگذاری شهری، تطبیق

 بهسازی خدمات شهری می شود، تقسیم گردیده است.  

 

 برنامه( 2) گذاری شهری پالن: 2.1 هدف استراتیژیک
ت نماید شاروالی کابل با در نظر داشت حالت موجود و آینده شهر کابل میخواهد پالن های شهری را طوری تنظیم و مدیری

 شامل مرور هدف استراتیژیکاین ندی است، برای شهروندان کابل فراهم کند. یک زندگی سالم شهرو ۀتا آنچه شایست

، و ستمحیط زیاز لحاظ مسایل اراضی )توپوگرافی،  و دیگر پالنهای شهری دوامدار، ارزیابی کامل و تجدید ماستر پالن

امیدنی(، سطحی وتهیه آب آش زیربنایی )برق و انرژی، آدرس یابی ، فاضالب و کاناالزیسیون، رد آبهای بخش های اقلیم(،

  فرهنگی میباشد. و ، زیست محیطی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی

ابل کداشتن پالن های شهری نا کافی و ضعیف و عدم تطبیق پالن های موجوده باعث انکشاف خود سر و غیر معیاری شهر 

ه بلکه دم تطبیق پالن های شهری گردیددرصد( نه تنها باعث ع 70گردیده است.  موجودیت ساحات وسیع غیر پالنی )حدود 

  رشد اقتصاد شهری را با چالش مواجه ساخته است.  ۀزمین

از  نبود قوانین و طرزالعمل های معین و جوابگو، تغییر ساحات شهر و ایجاد ساختمان های خود سر و غیر پالنی در شهر

مجهز ساختن شهر کابل با پالن های مدرن شهری، الزم  برای  جمله دالیل ارزیابی وتجدید پالن ها بطور دوامدار می باشند.

پالن گذاری و خدمات 
شهری

بهسازی خدمات شهری تطبیق پالنها و معیارها پالنگذاری شهری
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است تا برنامه های متعددی چون مرور و تجدید ماستر پالن، ماستر پالنهای زیربنایی،تهیه پالن زونی، مرور و تجدید پالن 

یجاد ساحات های تفصیلی و انکشاف ساحات غیر پالنی به پالنی  با در نظر داشت رشد اقتصاد و حفظ دارایی های ملی و ا

 سبز عملی گردد. برنامه های مشخص برای رسیدن به این هدف استراتیژی در نظر گرفته شده است. 

 

 پروژه( 7) ماستر پالن شهری: 2.1.1 مهبرنا

ماستر پالن شهر کابل در هماهنگی با  مرور، ارزیابی و تجدید شهر؛  حالت موجود یابیبرنامه شامل مطالعه و ارز نیا

بنایی دیگر از قبیل برق، انرژی، رد آبهای سطحی، فاضالب و کاناالزیسیون، آب آشامیدنی و منابع آب، میباشد. پالنهای زیر

با تطبیق این برنامه، شهر کابل مالک یک ماسترپالن جامع خواهد شد تا بر اساس آن شهر کابل به یک شهر قابل زندگی 

 برای همه شهروندانش مبدل گردد. 

 

 د ماستر پالن شهر کابل در هر پنج سال: تجدیشاخص موفقیت

 

 )یک سال( مطالعه و ارزیابی حالت موجود شهر: 2.1.1.1 ۀپروژ 

 .  و ارزیابی حالت موجود شهر در ارتباط به ماستر پالن فعلی شامل این پروژه است مطالعات

 ی )یک سال(شهرزیر بنایی  پالنهای حالت موجود ه و ارزیابی: مطالع2.1.1.2 ۀپروژ 

این پالنها شامل  در هماهنگی با ادارات مسؤل و ذیربط انجام خواهد شد.  شهریزیر بنایی  پالنهای این پروژه مطالعات در

می  و منابع آب یدنیآب آشام ون،یسیفاضالب و کاناالز ،یسطح یرد آبهاسرک ها و مسیر یابی،  ،یبرق، انرژماستر پالن 

  گردد.  

 )سه سال( شهر یوانرژپالن برق ماستر :  2.1.1.3 ۀپروژ

هماهنگی با ادارات ذیربط مثل وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا در مورد آماده ساختن و یاهم هماهنگ سازی ماستر 

  پالن برق و انرژی شهر با ماستر پالن فعلی شهر کابل شامل این پروژه است. 

 ی )سه سال(سطح ی:  ماستر پالن رد آبها2.1.1.4 ۀپروژ

و انعکاس آن در ماستر پالن شهری از اهداف  ربطیادارات ذمع برای رد آب های سطحی در هماهنگی با ترتیب طرح جا

  این پروژه است. 

پالنگذاری 
شهری

تهیه مقررات   و 
پالنهای زونی

ماستر پالن
شهری
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 فاضالب و کاناالزیسیون)سه سال( :  ماستر پالن 2.1.1.5 ۀپروژ

تر آن در ماسو انعکاس  ربطیادارات ذترتیب طرح جامع برای حل سیستم های فاضالب و کاناالزیسیون در هماهنگی با 

  پالن شهری از اهداف این پروژه است. 

 آب آشامیدنی و منابع آن )سه سال(:  ماستر پالن 2.1.1.6 ۀپروژ

و انعکاس  ربطیادارات ذترتیب طرح جامع برای تهیه آب آشامیدنی برای شهروندان کابل و مطالعه منابع آب در هماهنگی با 

  ه است. آن در ماستر پالن شهری از اهداف این پروژ

 ترتیب ماستر پالن مکمل شهر )سه سال(:  2.1.1.7 ۀپروژ

پالن تا  بعد از مطالعه و ارزیابی حالت موجود شهر و زیر بنا ها، ماستر پالن مکمل شهری ترتیب خواهد شد. این ماستر

 عدیل گردد. سال یکبار ت حد امکان باید جوابگو تمام نیاز مندی های شهروندان و شهر کابل باشد. ماستر پالن باید هر پنج

 

 پروژه( 4) تهیه مقررات و پالن های زونی: 2.1.2 ۀبرنام

مه ، شامل این برنابشمار میرود یشهر یثر پالنگذارؤم تهیه مقررات زونی و ترتیب پالن های زونی که از روش های

شاف انک یس در ساحه، نیرومندمناسب نفو یجهت تنظیم انواع مختلف استفاده زمین، شکل زمین، جاگزین ی. زون بنداست

ورد آینده متصویر روشن در نی زو قوانینو  ها . پالنخواهد شدارتفاع تعمیرات، استفاده  و تثبیتساحه مورد نظر، تعیین 

 انکشاف استفاده و، خواهد داد. با تکمیل شدن پالنهای زونیساکنین و انکشاف دهندگان  یبرا پالنی و غیر پالنیساحات 

ر در دستور کا معتبر و به عنوان یک سند شدهاز لحاظ کاربری، تراکم ساختمانی و منطقه بندی مشخص قطعات زمین 

  گیرد. شاروالی قرار می

 

 ناحیه شهر کابل 22تکمیل شدن پالنهای زونی برای  شاخص موفقیت:

 

  معلومات شهری مرتبط )یک سال( و تحلیل  جمع آوری: 2.1.2.1 ۀپروژ

و مقررات  ومات شهری مرتبط با زون بندی از قبیل نفوس و توزیع نفوس، نوع استفاده زمین، قوانینجمع آوری و تحلیل معل

 مرتبط موجوده، زیر بنا ها و پالنهای موجوده و معومات اجتماعی و اقتصادی  دیگر شامل این پروژه می باشد. 

 (( )سه سالZoning Ordinance: تهیه قوانین و مقررات زونی )2.1.2.2 ۀپروژ

ین ابعد از جمع آوری و معلومات شهری مرتبط، تهیه مقررات و قوانین زونی و انکشاف سیستم های کنترولی که شامل 

 پروژه می گردد، تهیه خواهد شد. 

 تهیه پالنهای زونی )سه سال(: 2.1.2.3 ۀپروژ

ده، ترتیب وانین و مقررات تهیه شپالنهای زونی برای تمام ساحات شهری نظر به اولویت های تعیین شده با در نظر داشت ق

 خواهد شد. 

 تهیه پالنهای محله و پالنهای تفصیلی ساحات )سه سال(: 2.1.2.4 ۀپروژ

 .هد شدروشنهای پالنها و قوانین زونی، پالنهای محله، سترکچر پالنها و  پالنهای تفصیلی ساحات شهری ترتیب خوا در
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 برنامه( 4) هاتطبیق پالنها و معیار :  2.2 کیژیهدف استرات
در حال  ی به گونه ی باید و شاید تطبیق نگردیده است.شهر و دیگر پالنهای گذشته ماستر پالن سال هایبنظر میرسد طی 

احات و حتی سساحات پالنی و متباقی آن به شکل غیر پالنی و خود سر انکشاف یافته فیصد  30حاضر در شهر کابل حدود 

استر پالن و مبخاطر تطبیق ایجاب مینماید تا  بنا بر این، یر معیاری انکشاف نموده است. پالنی قسمًا به شکل خود سر  و غ

الحیت دیگر پالنهای شهری نخست از همه روحیه سیاسی ایجاد گردد. بعدًا، به ترتیب مقررات و طرزالعمل های مشخص، ص

الن شهر والی کابل میتواند تطبیق ماستر پهای ارگان های ذیدخل در امور تطبیق پالنهای شهری روشن گردد. ضمنًا شارا

فاف کابل را بوسیله رشد ظرفیت کارمندان شاروالی، تقویت هماهنگی الزم میان ارگان های سکتور شهری و امنیتی، ش

سازی و تسریع پروسه استمالک، آگاهی دهی و تقویت سهمگیری مردم و تعیین  استراتیژی و روش های موثر تطبیق 

خشد. ، تسریع بقبول شده روش هایانکشاف مجدد زمین و سایر  زونینگ پالن، تنظیم مجدد زمین،قبیل  پالنهای شهری از

در عین حال تامین مسکن، معیاری سازی شهرک ها و ساختمانهای موجود و  ثبت و رسمی سازی ملکیت ها، شاروالی 

های  و معیاری سازی شهرک ها و ساختمان کابل را در راستای تطبیق پالنهای شهری توانا می سازد. با تطبیق پالنها

ینه سازی موجود، شهر کابل به یک شهر قابل زندگی و مدرن تبدیل خواهد شد.  این هدف استراتیژی به برنامه های چون زم

گردیده  تطبیق پالنها، روش های تطبیق پالنها، مطالعه و ارزیابی شهرک ها و ساختمانها و هویت سازی شهر کابل تقسیم

  است.

 

 پروژه( 11) زمینه سازی تطبیق پالنها: 2.2.1 ۀبرنام

تطبیق درست ماستر پالن و دیگر پالنهای شهری یکی از اولویت های شاروالی کابل به شمار می رود. برای تطبیق پالنهای 

م شهری در کنار شاروالی کابل حمایت های سیاسی و اقتصادی دولت مرکزی، همکاری ادارات ذیربط و حمایت مرد

ضروری است. ازینرو شاروالی کابل الزم میداند تا بشکل قاطع در این راستا جلب توجه کرده، زمینه های فوق الذکر را 

تطبیق پالنها و 
معیار ها

هویت سازی شهر 
کابل

مطالعه و ارزیابی 
شهرک ها و 

ساختمانها

روش های تطبیق 
پالنها

زمینه سازی تطبیق 
پالنها
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برای تطبیق بهتر و معیاری پالنها ایجاد نماید.  ایجاد زمینه تطبیق پالنهای شهری، باعث تشویق سرمایه گذاری شده و در 

 گردد. نتیجه موجب انکشاف اقتصادی و شهری می 

( 3( جلب سرمایه گذاری حکومتی و خصوصی )2( ایجاد کمیته های هماهنگی بین الوزارتی )1شاخص های موفقیت: )

 خود کفای شهر داری کابل از لحاظ منابع بشری

 

 سال( 10تا  3پالنهای شهری ) قیدولت در قبال تطب یو اقتصاد یاسیمحکم س هیروح جادیا :  2.2.1.1 ۀپروژ

ی شهری در هماهنگی با سکتور شهری،تالش می گردد تا زمینه الزم سیاسی و اقتصادی بخاطر تطبیق پالنها در این پروژه

 فراهم گردد.

 پالنها )سه سال( قی: مقررات و طرز العمل تطب2.2.1.2 ۀپروژ

ی . محتودرین پروژه بخاطر تطبیق هر چه بهتر پالنهای شهری، مقررات و طرزالعمل های مشخص تهیه و ترتیب میگردد

گر کلی مقررات و طرزالعمل ها روی صالحیت ها و وظایف ارگان های تطبیق کننده و تصمیم گیرنده ماستر پالن و دی

 پالنهای شهری شهر کابل متمرکز می گردد.

 ی )سه ساله(تیو امن یسکتور شهر یارگان ها انیالزم م یهماهنگ تی: تقو2.2.1.3 ۀپروژ

رانس ها و ته های هماهنگی و کاری بین االدارات مرتبط ایجاد خواهد شد. هم چنان، کانفبرای تقویت هماهنگی الزم ، کمی

 ورکشاب ها میتواند از یکسو باعث تقویت هماهنگی شده و از جانب دیگر باعث رشد ظرفیت سازمانی خواهد شد. 

 ه(پالنهای شهری )سه سال قیتطب یکابل برا یکارمندان شاروال تی: رشد ظرف2.2.1.4 ۀپروژ

هری در شدرین پروژه برای کارمندان شاروالی کابل، برنامه های رشد ظرفیت در بخش تطبیق ماستر پالن و دیگر پالنهای 

 نظر گرفته شده است.

 سال( 10)سه تا  پروسه استمالک عیو تسر ی: شفاف ساز2.2.1.5 ۀپروژ

ن آفعلی استمالک، کمبودی ها و مشکالت  در این پروژه جهت موثریت بیشتر پروسه استمالک، بعد از ارزیابی پروسه

 ارزیابی گردیده، پیشنهادات الزم جهت شفاف سازی و بهتر سازی پروسه استمالک تعیین میگردد.

 سال( 10پالنهای شهری )سه تا  قیمردم در تطب یریسهمگ تیو تقو یده ی: آگاه2.2.1.6 ۀپروژ

ا بمردم در راستای تطبیق ماستر پالن نشست ها و جلسات در این پروژه، جهت آگاهی بیشتر مردم و تقویت سهمگیری 

 مقیاس های متفاوت با طبقات مختلف مردم در نظر گرفته شده است. 

 سال( 10)سه تا خانه های خود سر در دامنه های کوه ها حل معضالت : 2.2.1.7 ۀپروژ

ار قر بررسیمورد کوه های شهر کابل  خانه های خود سر در دامنه های ایجاد شده توسط احداثدر این پروژه مشکالت 

احات سبز، سو راه های حل مناسب پیشنهاد و تطبیق می گردد. گزینه های مختلف از قبیل تبدیل نمودن این ساحات به  گرفته

د. مسکن شپارک های تفریحی  و یا  تبدیل شدن این ساحات به ساحات پالنی رهایشی و تجارتی در نظر گرفته خواهد احداث 

 مناسب در نظر گرفته خواهد شد.  محالتو  قابل استطاعت برای ساکنین فعلی دامنه های کوه ها در  بدیل
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 سال( 10ی و مردم مستحق )سه تا شده گان داخل جایب یمسکن و سر پناه برا جادیا یساز نهی: زم2.2.1.8 ۀپروژ

 . تهیه خواهد شدای مناسب ه جا، خانه های قابل استطاعت در و مردم مستحق بیجا شده گان داخلی برای

 سال( 10)سه تا سند ملکیت  ۀ: ثبت جایداد ها و ارای2.1.1.9 ۀپروژ

ین رهایشی و یا مختلط در یک دیتابس عمومی مربوط شاروالی مشمول ا ،ثبت همه ملکیت های شهری چه از نوع تجارتی

 .اهد گردیدرسمی صادر خواسناد ملکیت  ،بعد از ثبت و اثبات قانونی بودن .پروسه است

 سال( 3تا  1) Addressing)تثبیت و تشخیص آدرس ): 2.2.1.10 ۀپروژ

ا، هگذر  شهری از قبیل خانه ها، کوچه ها،در واقع پروسه های  نام گذاری تثبیت و تشخیص تمام ساحات  گذاری آدرس

 می گردد. در این پروژه، آدرس گذاری تمام ساحات کابل در نظر گرفته شده است. سرک ها 

 تهیه پالنهای عمل در سطح ناحیه )یک سال( :2.2.1.11 ۀپروژ

ری بخاطر تطبیق بهتر پالن های شهری و سهم گیری مردم، پالنهای عمل در سطح ناحیه تهیه می شود. بعد از جمع آو

های عمل معلومات، تحلیل همه جانبه اجتماعی، اقتصادی، زیر بنایی و استفاده زمین صورت خواهد گرفت و متعاقبًا پالن

 ترتیب خواهد شد. 

 پروژه( 8) تطبیق پالنهای شهری: 2.2.2 ۀبرنام 

. است ساحات پالنی و متباقی آن به شکل غیر پالنی و خود سر انکشاف یافته درصد 30در حال حاضر در شهر کابل حدود 

النی کردن پق پالنهای شهری و حتی ساحات پالنی، قسمًا به شکل خود سر  و غیر معیاری تطبیق شده است. بنا بر این، تطبی

وش های شهر از اولویت های عمده شاروالی کابل می باشد.  شاروالی کابل در نظر دارد تا  جهت تطبیق پالنهای شهری ر

موده و جدید و معاصر تطبیق را بر مبنای ساختار جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، شهری و فرهنگی مطالعه و ارزیابی ن

متکی  روش ها شامل پالن های منطقه یی، زون بندی، انکشاف مجدد زمین، تنظیم مجدد زمین، انکشاف تطبیق نماید. این

ق پالنها، بر سیستم حمل و نقل، پالن های تفصیلی و برنامه ریزی و حفاظت واحد های همسایگی بین شهری میباشد. با تطبی

 شهر کابل به یک شهر قابل زیست مبدل خواهد شد. 

در هر سال )نظر به این پالن، پالن سازی و انکشاف  km2 20پالنی سازی و انکشاف شهری حد اقل شاخص موفقیت: 

 سال را در بر خواهد گرفت.  35شهر کابل حدود 

 سال( 3تا  1یی )منطقه  ی: پالن ها2.2.2.1 ۀپروژ

کابل نظر  ن های منطقه یی شهرارتباط و توسعه شهر کابل با والیات و شهر های مجاور مطالعه گردیده، پال در این پروژه

 به آن تهیه و ترتیب میگردند.

 سال( 10انکشاف مجدد زمین )سه تا : 2.2.2.2 ۀپروژ

از  پروسه انکشاف مجدد زمین درداخل شهر کابل مطالعه و ارزیابی گردیده، روش های تطبیق آن با انجام دادن بعضی

  پروژه های امتحانی آغاز میگردد. 

 سال( 10ظیم مجدد زمین )سه تا تن: 2.2.2.3 ۀپروژ

پروسه تنظیم مجدد زمین درداخل شهر کابل مطالعه و ارزیابی گردیده، روش های تطبیق آن با انجام دادن بعضی از پروژه 

وهمچنان  شودیاستفاده م نیشکل ومنظم ساختن قطعات زم رییتغ یبرا نیمجدد زم میپروسه تنظ های امتحانی پیشنهاد میگردد. 
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 یموجوده را بهتر ساخته، همچنان برا التیتسه ایو جادیا دَایرا جد یعموم التیتسه نیمجدد زم میروش تنظ نیده ازبا استفا

 شود. یبه کار برده م  یپالن ریو غ یپالن تساحا  یبهبود ساز

 سال( 10انکشاف متکی بر سیستم حمل و نقل )سه تا : 2.2.2.4 ۀپروژ

ادن بعضی اخل شهر کابل مطالعه و ارزیابی گردیده، روش های تطبیق آن با انجام دانکشاف متکی بر سیستم حمل و نقل درد

  از پروژه های امتحانی پیشنهاد میگردد. 

 سال( 10استمالک و تطبیق پالن های تفصیلی )سه تا : 2.2.2.5 ۀپروژ

در  ملی را داشته باشد،پروسه استمالک و تطبیق پالنهای تفصیلی نیز در ساحات مشخص که امکان تطبیق اقتصادی و ع

  نظر گرفته خواهد شد. 

 سال( 10برنامه ریزی و حفاظت واحد های همسایگی بین شهری )سه تا : 2.2.2.6 ۀپروژ

، روش هری در داخل شهر کابل مطالعه و ارزیابی گردیدهبرنامه ریزی و حفاظت واحد های همسایگی بین ش در این پروژه

  های تطبیق آن با انجام دادن بعضی از پروژه های امتحانی پیشنهاد میگردد. 

 سال( 3تا  1) ویزا و جواز ساختمانی  ،: معیاری کردن دیزاین، مرور2.2.2.7 ۀپروژ

هبود کیفیت بانی شامل این پروژه بوده که به یقین باعث تنظیم و معیاری کردن امور سروی، دیزاین و کار های مرتبط ساختم

 بلند بردن کارایی بنا ها می گردد.   و نی، بهتر و مؤثر شدن زیر بنا هایکار، بلند بردن میزان ایم

 سال( 3تا  1)ها و ستندرد های شهری و ساختمانی  د: معرفی و انکشاف ک2.2.2.8 ۀپروژ

ز آنها اها و ستندرد ها و شناخت ضعیف  دیق پروژه ها در کشور عدم استفاده از کیکی از چالش های عمده در طرح و تطب

 های مرتبط معرفی، انکشاف داده شده و تطبیق گردند. داست. در این پروژه تالش خواهد شد تا ک

 پروژه( 6) ی موجودشهرک ها و ساختمانها یساز یاری: مع2.2.3 ۀبرنام

ین اشهر سازی، مهندسی و انجنیری شامل  اجتماعی، اقتصادی،د از لحاظ امالک،موجو و شهرک های ارزیابی ساختمانها

در  ماساخته شده در شهر کابل مشکالت مسکن را برای شهروندان تا جای مرفوع ساخته اند ابرنامه می شود. شهرک های 

 نواقص این مشکالت واز تر دارند. ازینرو شاروالی کابل الزم میداند تا هرچه زود ی نیز عین حال مشکالت و کمبودات

بازرسی صورت گیرد. شاروالی کابل درنظر دارد تا ضرورت های اجتماعی، فرهنگی، تخنیکی و انجنیری و شهری هر 

 .ارایه نمایدهای ممکنه را برای هر شهرک  حل شهرک را ضمن آماده ساختن یک طرزالعمل مشخص سازد و راه

، هزاران ساختمان اعم از 2001و ضرورت مبرم به مسکن بعد از سال  یگذار هیسرما ۀنیبا فراهم شدن زمهمچنان 

طابق معیار های آنها م ۀمختلف، تعداد قابل مالحظ لیدر شهر کابل ساخته شده اند. اما متأسفانه بنا بر دال یو تجارت یشیرها

 کباری موجود در شهر کابل یکه ساختمان ها شودیالزم دانسته م نرویاز ا ساختمان سازی طرح و یا ساختمان نشده اند.

 اختمانهاسشناسایی بنا بر این، هدف عمده این برنامه  و مرفوع گردند. ییهمه جانبه گردند و مشکالت شان شناسا یابیارز

 می باشد.  معیاریو شهرک های  غیر معیاری و تبدیل نبودن آنها به ساختمانها و شهرک های

 ساختمان( 100شهرک و  10ها و ساختمانها )ساالنه  شاخص های موفقیت: مطالعه و ارزیابی شهرک
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 تهیه طرز العمل ارزیابی شهرک ها )یک سال(:  2.2.3.1 ۀپروژ

 جهت ارزیابی و نظارت شهرک های موجود، شاروالی کابل در نظر دارد که طرزالعمل ارزیابی شهرک ها را در اسرع

ظر به ارزش ناولویت بندی پارامتر های ارزیابی  زیابی و ضمنًاپارامتر های ار فهرست ین طرزالعمل،ا نماید. در تهیهوقت 

 درمجموع برای ساحات همجوار شهرک و در نهایت برای تمام شهرو  و ضرورت آن برای ساکنین شهرک، شاروالی کابل

مالکی، ا که شامل اسناد حقوق و ۀدر چند بخش عمد کابل ترتیب و تنظیم میگردند. در کل پارامتر های ارزیابی شهرک ها

 ردد. موقعیت و پیوند،مسایل فرهنگی و اجتماعی، طرح و بافت شهرک و زیر بنا ها و ساحات سبز می شود، مطالعه می گ

 

 تهیه طرز العمل ارزیابی ساختمانها )یک سال(: 2.2.3.2 ۀپروژ

ین طرز ضروری است. ا ٫یتهیه رهنما ی ارزیاببخاطر ارزیابی همه جانبه و معیاری ساختمان ها مخصوصا بلند منزل ها، 

واهد العمل چگونگی ارزیابی مکمل یک تعمیر که شامل اسناد حقوقی، شهر سازی، مهندسی و انجنیر می شود را در بر خ

 گرفت. 

 سال( 10)سه تا ارزیابی شهرک های موجود مطالعه و :  2.2.3.3 ۀپروژ

یت بهتر، ک ها شامل این پروژه می گردد. بخاطر مؤثربعد از تجدید و تدوین مقررات و طرزالعمل، ارزیابی عملی این شهر

 پروژه های کوچک امتحانی در نظر گرفته خواهد شد. 

 سال( 10)سه تا  موجود یساختمانها یابیارزمطالعه و :  2.2.3.4 ۀپروژ

، پروژه بهتر. بخاطر مؤثریت صورت خواهد گرفت ، ارزیابی عملی این ساختمان ها تدوین طرزالعمل ها و رهنما هابعد از 

 های کوچک امتحانی در نظر گرفته خواهد شد.

 سال( 10)سه تا غیر معیاری اصالح و معیاری سازی شهرک های :  2.2.3.5 ۀپروژ

 . می شود راه اندازی شهرک های غیر معیاریمعیاری سازی  شهرک ها،بعد از ارزیابی مکمل، نظر به شرایط و حاالت 

 سال( 10سازی ساختمانهای غیر معیاری )سه تا  اصالح و معیاری:  2.2.3.6 ۀپروژ

 . دمی شو راه اندازی ی غیر معیاریمعیاری سازی ساختمان ها ،بعد از ارزیابی مکمل، نظر به شرایط و حاالت پروژه

 پروژه( 4) هویت سازی شهر کابل: 2.2.4 ۀبرنام

 د. نوشامل این برنامه می ش ویت شهر کابلتعریف و ایجاد هویت شهرکابل همراه با استراتیژی های الزم جهت تقویت ه

حال کدام شهر کابل بحیث پایتخت افغانستان یکی از بارزترین و مهمترین شهرها در سطح کشور بشمار میرود. متاسفانه تا

هویت مشخصی برای این شهر بطور واضح و آشکار تعریف و شناسایی نشده است. ازینرو تعریف هویت شهر کابل با 

مجموع برای  تیژی های الزم آن یکی از کارهای اساسی در شاروالی کابل بشمار رفته، الزم دانسته میشود تا درتعیین استرا

کابل یک شناخت و هویت مشخص تعریف گردد تا درروشنایی آن ارگان های سکتور شهری دولت بتوانند فعالیت ها و 

  خدمات خویش را انسجام بخشند.

 مشخص برای شهرشاخص های موفقیت: ایجاد هویت 
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 سال( 10تا  3) شهر کابل یمشخص برا تیهو جادی: ا2.2.4.1 ۀپروژ

اولتر از همه شاخص های مهم هویت شهر کابل مشخص شده، در روشنایی آن هویت و شناخت شهر کابل در این پروژه 

ن، یب سرمایه گذاراتعریف میگردد. هویت شهر کابل مستقیمًا در داخل کشور و در خارج از کشور باعث تشویق و ترغ

 تجاران و توریزم شده میتواند.

 )سه سال( شهر کابل تیهو تیجهت تقو قیقابل تطب یها یژیستراتیین ا: تع2.2.4.2 ۀپروژ

ه ساستراتیژی های قابل تطبیق برای هویت سازی شهر کابل تشخیص و تطبیق میگردند. البته بطور کل در این پروژه 

 شهر ها شناخته شده اند:ستراتیژی ذیل برای هویت سازی 

 ( Through Signature Projects and Buildings) ا. از طریق پروژه ها و تعمیر های بارز

 ( Through Planning & Re-development Strategies) از طریق استراتیژی های پالنگذاری و انکشاف مجدد .ب

 ( Through Advertising, Logos, Slogans and Myths) از طریق اشتهارات، آرم ها، شعارها و اسطوره ها .ج
 

 مطالعه، شناسایی و حفظ ساحات و ساختمانهای فرهنگی و تاریخی )سه  سال( :2.2.4.3 ۀپروژ

احات تهیه ساختمانها و ساحات فرهنگی و تاریخی مطالعه، شناسایی و حفظ خواهد شد. دیتابیس مکمل از این ساختمانها و س

 دد.  ای در حفظ و مراقبت شان بوجود آید و از جانب دیگر هویت شهری همچنان حفظ گرخواهد شد تا از یک سو سهولت ه

 سال( 10طراحی خارجی تعمیرات و ساختمانها )سه تا  :2.2.4.4 ۀپروژ

د. طراحی یا دیزاین خارجی تعمیرات و ساختمانها یکی از روش های است که توسط آن هویت شهری تعریف شده می توان

قشه ها و نیسی های طراحی خارجی برای تعمیرات و ساختمانها در نظر گرفته خواهد شد تا در جریان ویزه بنا بر این، پال

 پالنگذاری شهری در نظر گرفته شود. 
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 برنامه( 4) : خدمات شهری2.3 استراتیژیکهدف 
لین حاضر اوحال در   حفظ الصحه و تنظم امور شهری میباشد. ٫سرسبزی ٫خدمات شهری در برگیرنده تمام خدمات تنظیفی

ایت بهتر خدمات شهری می تواند بیشترین حم ۀخدمات شهری می باشد. ارای ۀتقاضای شهروندان از شاروالی کابل ارای

هری، در خدمات ش ۀتجدید سیستم فعلی ارای و شهروندان کابل را جلب کند. شاروالی کابل در نظر دارد تا از طریق بهبود

 خدمات شهری  به میان آورد.  ۀرا در ارایی چشمگیرتغییر  نزدیک، ۀآیند

 

 پروژه( 6) صفایی شهر  :2.3.1 ۀبرنام

طحی یکی سروزانه هزاران تن کثافت جامد و مایع تولید میکند. همچنان آب های  جمعیت،لیون یم پنجکابل با داشتن حدود 

بل شهر نشینان کا ۀز چالش های عمدشهر کابل می باشد. بر عالوه، آلودگی صوتی یکی دیگر ا ۀدیگر از معضالت عمد

ی ی مختلفاست. برای حل این معضالت، ضرورت است تا قوانین و  سیستم های کارا و مؤثر ایجاد شود.این برنامه پروژه ها

ضالب شهری، امد، مدیریت و تنظیم فاجعامه، مدیریت و تنظیم زباله های آگاهی دهی  از قبیل انکشاف و ایجاد قوانین،  را

تبدیل  هدف عمده این برنامه عبارت است از .و تنظیم آب های سطحی و کنترول آلودگی های صوتی را در بر دارد کنترول

 شهر کابل به یک شهر پاک می باشد. 

 ( باز یافت زباله ها2( جمع آوری منظم زباله ها در سطح شهر )1شاخص های موفقیت: )

 : آگاهی عامه و سمع شکایات2.3.1.1 ۀپروژ

ی تشویق شورای مردمی  برا و مدنی، شبکه های اجتماعی ۀهی مردم از طریق رسانه ها، مکاتب، مال امامان، جامعهی داآگ

 )پروژه در جریان است( .شامل این پروژه است عرصه ها تمامسهم گیری فعال مردم  در

ورای مردمی برای رسیده گی ش و شکایات از طریق رسانه ها، مکاتب، مال امامان، جامعه مدنی، شبکه های اجتماعی سمع

 مد نظر گرفته خواهد شد. و مدیریت مناسب حل مسایل

خدمات شهری

تنظیم ساحات شهری حفظ الصحه حفظ محیط زیست صفایی شهر
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 ایجاد و تقویت فرهنگ نظافت شهری: 2.3.1.2 ۀپروژ

قویت تجهت ایجاد و پروژه هاى مشترك را در نظر دارد تا شاروالى کابل پروژه با هماهنگی با ارگان های ذیربط  نیدر

یط ناشی از مح صحت رىیپذ بیآس ٫چون آگاهى عامه  نیعناو تواندیپروژه ها م نی. ااندازدفرهنگ نظافت شهری براه 

 1 خواهد شد. )پروژه دردر نظر گرفته  یمردم و ارگان هاى دولت در بخش نظافت شهر همکارى و رىیسهم گو ٫ آلوده

 سال جریان خواهد داشت( 3الی 

 مدیریت زباله ها: 2.3.1.3 ۀپروژ

صمم است زباله ها در سطح شهر کابل میباشد. شاروالی کابل م نکشاف سیستم مدیریت جمع آوریایجاد و ااین پروژه شامل 

ه وار زباله ها را به شکل مرحل تیریکابل مد یشاروال.بصورت جدی در حصه زباله های شهر و مدیریت آنها توجه نماید

اول  ٫ندزباله ها در طول روز است نیشتریب دیتول یکه دارا یواگذار خواهد کرد که در قدم نخست نواح یبه سکتور خصوص

 زباله در مرکز تیریواحد منظم و منسجم مد کی یکابل دارا یشاروال یساز یخصوص ضمنبه سکتور خواهند رفت. در 

 کرده یدگیرس یعیبه معضله زباله ها و حاالت خاص طب یسکتور خصوص یهم خواهد بود تا در حاالت اضطرار در پهلو

 ال ترتیب خواهد شد()در یک سبتواند. 

 مدیریت و دفن زباله ها: 2.3.1.4 ۀپروژ

اده مجدد ( یعنی کاهش، استفRRRبا در نظر داشت اصل ) و دفن زباله ها در شهر کابلپروسس  ،نتقالاین پروژه در مورد ا

شامل  یزنرای دفن تشخیص موقعیت مناسب ب وطبقه بندی زباله ها از لحاظ نوع آلودگی همچنان  .می باشد یافت موادو باز 

 تنظیم شده و جریان خواهد داشت( 3الی  1)پروژه در این پروژه می گردد.

 : مدیریت  فاضالب شهری2.3.1.5 ۀپروژ

همکاری سکتور خصوصی ا ایجاد و انکشاف مدیریت سیستم فاضالب با در نظر گرفتن روش های مختلف قابل تطبیق ب

 تنظیم شده و جریان خواهد داشت( 3الی  1روژه در )پیکی از پروژه های کلیدی این برنامه است.

 :  مدیریت آب های سطحی2.3.1.6 ۀپروژ

قال  طبیعی، فضا های سبز، ذخیره سازی و باالخره انت تقویت جذب آب های سطحی با روش های مختلف از قبیل  مدیریت

 داشت( تنظیم شده و جریان خواهد 3لی ا 1)پروژه در یکی پروژه های کلیدی این برنامه است.بوده و  ی سطحی این آبها

 پروژه( 7) محیط زیست حفاظت از: 2.3.2 ۀبرنام

وا و خاک ه ٫حفظ محیط زیست از تمام آلودگی ها یکی از مهمترین برنامه های شاروالی کابل می باشد که باالی حفاظت آب

وا، کنترول هایجاد قوانین، کنترول آلودگی  این برنامه شامل پروژه های مختلف از قبیل انکشاف و متمرکز میباشد. مشخصًا

کنترول )آلودگی آب های زیر زمینی، ایجاد ساحات سبز، جلوگیری از آلودگی آب ها و دفن و استفاده مؤثر از زباله ها 

 در سطح شهر کابل می باشد.  ایجاد محیط زیست پاک و سالمهدف عمده این برنامه  می باشد.آلودگی خاک( 

 ( ایجاد و انکشاف ساحات سبز شهری3( کاهش گاز های گل خانه یی )2( بهبود کیفیت هوا )1ت: )شاخص های موفقی

 قوانین و مقرارتتطبیق : 2.3.2.1 ۀپروژ

ملی حفاظت از محیط زیست و تنفیذ این قوانین  ۀادار قوانین محیط زیست با  هماهنگی ادارات همکار مثال تدوینتجدید و 

 درجریان است()  شامل این پروژه میگردد.
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 : کنترول آلودگی های صوتی2.3.2.2 ۀپروژ

بعد از انکشاف و تنظیم قوانین، مقررات و طرزالعمل های مشخص، کنترول آلودگی های صوتی صورت خواهد 

 تنظیم شده و جریان خواهد داشت( 3الی  1)پروژه در گرفت.

 : کنترول آلودگی هوا2.3.2.3 ۀپروژ

ملی  ۀادار ماننددگی هوا و سیستم مدیریت کنترول آلودگی هوا با هماهنگی اداره های ذیربط آلو ۀتشخیص منابع تولید کنند

 3 الی 1)پروژه در وزارت تجارت و صنایع شامل این پروژه می باشد.  و ترافیک کابل ۀحفاظت از محیط زیست، ادار

 تنظیم شده و جریان خواهد داشت(

 زمینی: کنترول آلودگی آب های زیر 2.3.2.4 ۀپروژ

روژه )پتشخیص منابع آلودگی و  ایجاد مدیریت برای جلو گیری از آلوده شدن آب های زیر زمینی شامل این پروژه است.

  تنظیم شده و جریان خواهد داشت( 3الی  1در 

 ایجاد کمر بند سبز همکاری در :2.3.2.5 ۀپروژ

 شهروندان کابل با چالش هوای آلوده و غیر قابل تنفس مواجه از حد وسایط نقلیه در شهر کابل، تردد  بیش با ازدیاد نفوس  و

 خواهد ساخت.تر و مختل این روند زندگی عادی را در شهر کابل در چند سال آینده برای شهروندان کابل تنگ ٔ  ادامه اند.

روژه می شامل این پمؤثر داشته و ایجاد  کمر بند سبز  در اطراف شهر کابل  یایجاد فضای سبز در کاهش آلودگی هوا نقش

 تنظیم شده و جریان خواهد داشت( 3الی  1)پروژه در گردد. 

 ساحات سبز شهریمدیریت : 2.3.2.6 ۀپروژ

ش ب و تخریب ساحات سبز باعث کاهصغ، پایین رفتن آب های زیر زمینی بنابر خشک سالی های چندین ساله، رشد نفوس

له را در جمدر نقاط مختلف شهر کابل  ظ و ایجاد پارک های سبزحفبیش از حد ساحات سبز در شهر کابل گردیده است. 

سبزی شهر  آلودگی هوا را تا حدی کاهش داده و  باعث زیبایی و سر دمیتواناولویت پروژه های خویش میداند. که این امر 

 تنظیم شده و جریان خواهد داشت( 3الی  1)پروژه در  گردد.

 کمدیریت آب های کنار سر: 2.3.2.7 ۀپروژ

یخواهد شاروالی کابل مدیریت و کنترول جریان آبهای سطحی و کنار سرکها را در اولویت کاری خود شامل ساخته، م

)پروژه برای شهروندان این شهر خدمات همه جانبه را در بخش رد کردن آبهای سطحی و بارش های موسمی مهیا سازد.

 تنظیم شده و جریان خواهد داشت( 3الی  1در 

 بهسازی و زیباسازی دریای کابل: 2.3.2.8 ۀپروژ

ظر دارد پاکسازی، بهسازی و زیبا سازی دریای کابل یکی از مهمترین پروژه های شاروالی کابل بوده که این اداره در ن

یان خواهد تنظیم شده و جر 3الی  1دریای کابل را به یکی از زیبایی ها و عناصر عطف شهر کابل تبدیل نماید.)پروژه در 

 داشت(

 پروژه( 3) صحت محیطی: 2.3.3 ۀرنامب

، کنترول و مدیریت مواشی، یاین برنامه پروژه های مختلف از قبیل انکشاف و ایجاد قوانین، کنترول کیفیت مواد غذای

کنترول خدمات سلمانی ها، حمام ها و سقابه ها را شامل می گردد.  از آنجاییکه صحت ثروت است و ارشادات دینی در 

جامع  ۀرا برای ما ارایه نموده است، الزم می پنداریم تا حفظ الصحه را یک برنام یه های مفید و مؤثرمورد صحت توصی
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و حفظ الصحه محیطی در شهر  محیط سالمهدف عمده این برنامه ایجاد  برنامه های اساسی شاروالی کابل قرار دهیم. ءو جز

 کابل می باشد.

 بهبود کیفیت زندگی شهروندان (2( بهبود صحت محیطی )1شاخص های موفقیت: )

 قوانین و مقرارتایجاد  :2.3.3.1 ۀپروژ

مرده شقوانین، مقرره ها ، لوایح و طرزالعمل ها برای ارایه و تطبیق پروژه های حفظ الصحه ضروری و حیاتی  ترتیب 

معیار  و شده و شرایط  و آینده طرح فعلیمطابق به ضروریات و شرایط ارگان های ذیربط می شود. این اسناد با هماهنگی 

 )در یک سال ترتیب خواهد شد(.می شونددر نظر گرفته  آنهاصحی و مدیریتی در  ۀهای شناخته شد

 ی: کنترول کیفیت مواد غذای2.3.3.2 ۀپروژ

که ی ها، فابریآماده و تولید شده در هوتل ها، رستورانت ها، قصابی ها، خبازی ها، قناد یمدیریت کنترول کیفیت مواد غذای 

 )دوامدار است(و غیره شامل این پروژه است. یهای تولید مواد غذای

 کنترول کلب های ولگرد:2.3.3.3 ۀپروژ

م این پروژه جلوگیری معیاری مرض سگ دیوانه ومدیریت سگ های ولگرد را تحت پوشش قرارمیدهد. در این پروژه تما

ده است.  شد. که این پروسه فعآل به شکل معیاری آن آغاز کلب های ولگرد در قدم نخست واکسین و بعدآ عقیم ساخته میشون

 تنظیم شده و جریان خواهد داشت( 3الی  1)پروژه در 

 پروژه( 4) ت شهریتنظیم ساحا :2.3.4 برنامه
مل شا دکاکین با در نظرداشت معیارات اجتماعی، صحی، مسلکی و اخالقیخدمات با کیفیت در  ۀکنترول  عرض مدیریت و

ا، دست مدیریت و کنترول مارکیت هپروژه های مختلف از قبیل  ۀاین برنامه در بر گیرندمشخصًا  .می گرددبرنامه این 

امه تنظیم ساحات ع می باشد موثر در شهراشتهارات  و مدیریت تنظیم مدیریت تنظیم اصناف شاروالی کابل و، فروشان

ر این محوری داده و شاروالی کابل با تمام توان د در چارچوب پالن استراتیژیک نقشبوده که  ۀبرنام شهری شامل این

 عرصه کوشا خواهد بود.

ت ها را میتوان ایجاد مدیریت تنظیم ساحات تجارتی و مارکی ًااز آنجاییکه رفاه جامعه در رشد اقتصاد متوازن نهفته است بنا

ستوار تا در این عرصه پیشگام و اانکشاف و رشد اقتصاد شهری دانست. شاروالی کابل تالش دارد  دریک اصل به عنوان 

 کابل می باشد.  رفاه و رضایت شهروندان. هدف عمده این برنامه تنظیم ساحات شهری در راستای باشد

 ( تنظیم بلبورد ها و لوحه ها در سطح شهر2( تنظیم مارکیت ها و دست فروشان )1شاخص های موفقیت: )

 حضیره ها در شهرقبرستان ها  و کنترول مدیریت، : 2.3.4.1 ۀپروژ

ی شهری مناسب جهت تنظیم قبرستان ها با در نظر داشت رهنمود های دین مبین اسالم و پالن هاو کنترول ایجاد مدیریت 

 تنظیم شده و جریان خواهد داشت( 3الی  1)پروژه در شامل این پروژه می گردد.

 و دست فروشان تنظیم مارکیت هامدیریت و : 2.3.4.2 ۀپروژ

کاهش ازدحام شهری، پارکینگ ها، پالن های  به منظوردر سطح شهر و دست فروشان تنظیم مارکیت ها و مدیریت  

 )در جریان است و در یک سال تکمیل خواهد شد(انکشاف و رشد اقتصاد شهری شامل این پروژه میگردد.،شهری
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 و بلبوردها درسطح شهر اشتهاراتو مدیریت   :  تنظیم2.3.4.3 ۀپروژ

 زیبایی و یم درست اشتهارات در سطح شهر با در نظر داشت پالن های شهری، معیار های ترافیک شهریتنظمدیریت و 

 درین بخش شاروالی کابل مصمم است تا ساختار درست و معیاری را جهت اعالنات و شهر شامل این پروژه می گردد.

ید.)پروژه ایه گذاری را ازین طریق تشویق نمااشتهارات موثر در شهرکابل ایجاد و تطبیق نموده، زمینه کارآفرینی و سرم

 تنظیم شده و جریان خواهد داشت( 3الی  1در 

 تنظیم نخاس ها و کنترول مواشی :2.3.4.4 ۀپروژ

فروش وذبح مواشی اهلی در سطح شهر میباشد این پروژه کمک خواهد کرد که از پخش  ٫این پرژه جهت مدیریت خرید

 شهر جلوگیری صورت گیرد. )دریک سال تکمیل خواهد شد( امراض و حفظ الصحه محیطی در سطح
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 های شهری: زیربنارکن سوم
احتیاجات  تمام ساختارها، سیستم ها و امکانات ترانسپورتی )مواصالت(، کانالیزاسیون و انرژی  برای رفعشامل زیربناها

جش ی، از جمله مهمترین معیارهای سنشهروندان جهت پیشبرد امور زندگی شان میباشند. تاسیسات و تجهیزات زیربنای

ر کابل توسعه شهرها به شمار میرود . با وجود برخی تحوالت مثبت زیربنایی، چون بهسازی و احداث سرکها، هنوز هم شه

 ، موجودیت بیش از حد آبهای سطحی در سرکها در فصل بارندگی، نبودزیربناهای غیر معیاری و سرکهای خامهشاهد 

ناها دارد. و محالت عامه در هنگام شب، میباشد. ازینرو شهر کابل نیاز اساسی به بهبود و توسعه زیربروشنایی در سرکها 

نبود بودجه  عبارت اند از: ، که برخی از آنها روبرو است عمدهدر زمینه رفع این نیازمندی،  شهرداری کابل با چالش های 

ا، عدم هیین ساخت و ساز، حفظ و مراقبت نامناسب از دارایی ، کیفیت پادر گذشته کافی، برنامه ریزی غیر معیاری شهری

ات(، موجودیت سیستم مؤثر مدیریت دارایی ها، عدم موجودیت ماسترپالن شبکات شهری )آبرسانی، کانالیزاسیون، مخابر

ی ناموثر و التنبود پالیسی استفاده از منابع انرژی قابل تجدید، کمبود کمی و کیفی ظرفیت منابع بشری، ساختار های تشکی

 موازی و عدم هماهنگی و همکاری به موقع ارگان های ذیربط.

خوشبختانه  برای رفع مشکالت و مقابله با چالشهای موجود،تدوین ستراتیژی زیربناهای شهری یک امر الزمی پنداشته میشود.

ی تراتیژی زیربناهای شهراین ستراتیژی تحت عنوان رکن سوم پالن ستراتیژیک شاروالی کابل ترتیب گردیده است. س

 دربر دارد: ، در محدوده ماسترپالن شهر کابل،اهداف عمده ذیل را

 ایجاد تسهیالت ترانسپورت پایدار 

 ایجاد سیستم پایدار مدیریت آبهای سطحی 

 تامین انرژی پایدار 

و دراز  مدت، میان مدتپالن گردیده  و جهت تطبیق به پروژه های کوتاه  یجهت رسیدن به اهداف فوق، برنامه های متعدد

شماره  ارزیابی تطبیق اهداف ستراتیژیک،  شاخصه های موفقیت تعین گردیده است که در جدول برایمدت تقسیم شده اند. 

 . ستنشان داده شده است. این شاخصه ها برای یک، سه و پنج سال آینده در نظر گرفته شده ا 1
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 اف ستراتیژیکشاخصه های ارزیابی عملکرد اهد: 1جدول شماره 

 هدف )پنج ساله( پیشرفت ساالنه وضعیت موجود واحد شاخصه

 700 100 200 کیلومتر سرکهای )پخته(

 50 10 0 کیلومتر مسیرهای بایسکل رو

سهم استفاده از ترانسپورت 

 عامه شهری

 %75 %5 %50 فیصد

شاخصه زمان  کاهش ازدحام ترافیکی

 سفر

3 0٫3 1٫5 

 کشته 250 تعداد یکاهش حادثات ترافیک

 زخمی 500

50 

100 

0 

0 

کاهش آلوده گی هوا )از منبع 

 ترانسپورت شهری(

 %25 %5 %75 فیصد

آمار موثق وجود  کیلومتر کانالهای رد آبهای سطحی

 ندارد

20 100 

سهم استفاده از انرژی قابل 

تجدید و موثریت انرژی در 

 زیربنا های شهری

آمار موثق وجود  فیصد

 ندارد

6% 30% 

 

ذیال تشریح گردیده  آناهداف ستراتیژیک زیربناهای شهری )رکن سوم پالن ستراتیژیک( توام با برنامه ها و پروژه های 

 است.
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 برنامه( 9) : ترانسپورت پایدار برای شهرکابل3.1هدف استراتیژیک 

حیط مین حال تأثیرات منفی باالی ترانسپورت شهری نقش مهم و ارزنده یی را در انکشاف و اقتصاد شهرها دارد. در ع

ردد. ازینرو گزیست را نیز در پی دارد که به تولید کاربن دای اکساید و امراض ناشی از آلودگی و حوادث ترافیکی منتج می 

یده میشود نیاز به بهبود سیستم ترانسپورت شهری از طریق طرح و تطبیق برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، و دراز مدت د

اهش یابند. کرای شهروندان سهولت ایجاد شده، خدمات بهتر ترانسپورتی عرضه گردیده و تاثیرات منفی سیستم به حد اقل تا ب

، قابل ستراتیژی ترانسپورت پایدار شهرداری کابل، ایجاد سیستم های ترانسپورت پاک )کم کاربن(، ارزان، مصؤن و امن

 برنامه بوده که ذیال تشریح گردیده است. 9اتیژیک شامل دسترس، و منسجم  را میسر میسازد. این هدف ستر

 

 پروژه( 4بخش های زیربنایی/تخنیکی ) : اصالحات اداری3.1.1 برنامه

ستم با در نظرداشت وضعیت کنونی و نبود زیربناهای معیاری، تشکیل فعلی شاروالی کابل برای رسیدن به سی  :معرفی

ل فعلی ازینرو ایجاب میناید تا تشکی .طحی، و رسیدن به انرژی پاسخگو نیستپایدار ترانسپورت شهری، مدیریت آبهای س

 بطور همه جانبه ارزیابی و اصالحات الزم بمیان آید تا زمینه رسیدن به اهداف متذکره را مساعد سازد.

 ارزیابی تشکیل فعلی و آوردن اصالحات الزم برای رسیدن به اهداف ستراتیژیک. مقاصد:

 ادارات زیربط در قسمت یصالحیت ها ر مربوط به زیربناها ضرورت است تا مسولیت های وظیفوی وجهت انسجام امو 

بل . شاروالی کاگرددمشخص  بطور واضح زیربنا های شهر کابل ، و حفظ و مراقبتاعمار ،پالنگذاری، سروی ، دیزاین

از تداخل  بناهای شهر کابل ایجاد نماید تامصمم است تا میکانیزم را جهت ایجاد هماهنگی های هر چه بیشتر در قسمت زیر

 بوجود آید.وظیفوی جلوگیری نموده و هماهنگی و همکاری مؤثر بین ادارت ذیربط 

 

 های تخنیکی و زیربنایی: ارزیابی و ریفورم ساختار تشکیالتی ریاست3.1.1.1پروژۀ 

ساختمان های اساسی، حفظ مراقبت  و  ارزیابی ساختار تشکیالتی ریاست های طرح و تطبیق پالن های شهری، کنترول

کار، و پالیسی و انسجام و ریفورم آنها یک امر ضروری پنداشته شده تا جوابگوی نیازمندیهای دیزاین، احداث و اعمار، 

 نظارت از پروژه ها، و حفظ مراقبت زیربناها بگونه معیاری باشد.
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 یح ، طرزالعمل ها و رهنمود های تخنیکیتدوین پالیسی ها، قوانین، مقرره ها، لوا : 3٫1٫1٫2 ۀپروژ

نایی، مدیریت نبود پالیسی ها، قوانین، مقرره ها، لوایح، طرزالعمل ها و رهنمود ها در بخش اولویت بندی برنامه های زیرب

طرح،  دارایی های زیربنایی و مدیریت ترانسپورت شهری باعث شده تا زیربناها بدون یک پالن منظم بگونه غیر معیاری

دی ختمان و مراقبت گردد. ازینرو ضرورت است تا در قسمت تدوین چنین اسناد که ذیال تشریح گردیده است تالش جسا

 صورت گیرد.

 
 
ادهای زمینه سازی برای تصویب پالیسی های قبال تدوین شده برای ترانسپورت شهری از طریق مراجع تحقیقی و نه .ا

 همکار بین المللی.

شهری  ۀمشهری که در آن  زیر بناهای پیاده گردی، بایسکل رانی، و ترانسپورت عا ۀتدوین پالیسی ترانسپورت عام .ب

در  نسبت به تمام اجزای ترانسپورت دیگر خصوصًا وسایط تیزرفتار شخصی اولویت داده شود. این موارد میشود

 قوانین و مقرره های مرتبط گنجانیده شده تا جنبه الزامی بخود اختیار نمایند.

 ( در ساحات شهری.Axle Load Limitمحدودیت و کنترول اضافه باری وسایط ) ۀیحتدوین مقرره/ال .ج

 تدوین قانون برای حمایت از سکتور خصوصی در بخش ترانسپورت. .د

 ستندرد ها و رهنمودهای تخنیکی. ۀتهی .ه

های  معیاری استفاده از ستندردها و رهنمودهای متعدد و مروج دیزاین و ساختمانی در کشور جوابگویی نیازمندی ها و

خصات ترانسپورت پایدار نمیباشند. بدین ملحوظ ضرورت است تا رهنمود مفصل دیزاین سیستم های ترانسپورت شهری،  مش

می ساختمانی، و رهنمود حفظ و مراقبت سرکها، ترتیب گردند. نقش نهادهای عل(Technical Specification) تخنیکی 

 ارزنده بوده و کوشش میشود تا از آن مراجع استفاده گردد. و تحقیقاتی چون پوهنتون کابل درین راستا

 بهبود زیربنا های شهر کابل ۀ: ایجاد کمیت3٫1٫1٫3 ۀپروژ

دیزاین  بهبود زیربناها به رهبری شاروالی کابل به منظور هماهنگی هر چه بیشتر در بخشهای پالنگذاری، سروی ، ۀکمیت

انی و ه بصورت دوامدار در جهت تشریک پالن های شبکات )مخابرات، آبرسو اعمار زیربناها تاسیس خواهد شد. این کمیت

ی پالن های کانالیزاسیون( و زیربناها )سرکها و تاسیسات( همکاری خواهند نمود. شریک سازی بموقع پالن و یا هم نقشه ها

یگر ددیده و با شبکات  تطبیق شده شبکات کمک خواهد نمود تا شبکات موجوده در  صورت تغیر موقعیت کمترین آسیب را

د هماهنگ شود. شریک سازی پالن های آینده زیربنایی از تغییر موقعیت و مصارف اضافی ساخت و ساز جلوگیری خواه

ده نمود. لذا ضرورت است تا یک کمیته بخاطر هماهنگ سازی شبکات و تاسیسات زیربنایی و شریک سازی پالن های آین

 د. به حکم مقامات عالیرتبه ایجاد شو

 : ایجاد میکانیزم همکاری های چند جانبه با ارگانهای ذیربط کشور های بیرونی3٫1٫1٫4 ۀپروژ

کمک خواهد کرد تا پالیسی ها و تصامیم ترانسپورت شهر کابل بر اساس بهترین و عملی  هاهمکاری چنینبه میان آوردن 

بلندبردن ظرفیت متخصصین افغان از طریق  مشابه صورت گیرد. همچنان این پروژه در قسمت هایترین تجارب شهر

 شاروالی کابل را کمک فوق العاده خواهد نمود.    IRF, WRIاشتراک در کنفرانس ها و سیمینارهای علمی و عملی مانند 
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 پروژه( 4بخش های زیربنایی ) سازمانی ظرفیت انکشاف :3.1.2ۀ برنام

رتقای برنامه های او جلب همکاری نهاد های بین المللی  خصصین: شاروالی کابل در نظر دارد تا از طریق جذب متمعرفی

ا از هو انکشاف ظرفیت سازمانی را بگونه منسجم و بر اساس نتایج آغاز نماید. بدون شک، شریک ساختن آموخته ظرفیت 

مر انی یک طرق مختلف )سمینارها، ورکشاپ ها، و کار عملی( با همقطاران و در سطح اداره برای ارتقای ظرفیت سازما

 حتمی است.

 .: ارتقای ظرفیت کارمندان تخنیکی و انکشاف ظرفیت سازمانی هدفمندمقاصد

ند شاروالی کابل از طریق جذب متخصصین داخلی مصمم است تا با سپردن کار به اهل کار و اصل شایسته ساالری بتوا

رد. این اعمار زیربناهای انجینری باال بب توانایی های کارمندان خویش را در بخش های پالنگذاری ، سروی ، دیزاین و

 اداره در نظر دارد برنامه های آموزشی کوتاه مدت )کورس های آموزشی( و میان مدت )ماستری( تخصصی را در بخش

 Knowledgeهای مختلف زیربناها آغاز نماید. شاروالی کابل برای اولین بار میخواهد سیستم شریک ساختن دانش )

Sharing System ) ای خود هرا در ادارات دولتی رایج سازد ، تا ازین طریق کارمندان این اداره آموخته ها و دستاورد

نران ترانسپورت را با استفاده از سیمینار ها و کنفرانس های ملی با همدیگر شریک سازند. همچنان در نظر است تا انجمن انجی

 ود.ششهر کابل انکشاف داده شده و با همدیگر شریک ساخته را تاسیس نماید تا علوم و تجارب  مرتبط به ترانسپورت 

 انجنیر جوان در بخش زیربناها 300استخدام   :3٫1٫2٫1پروژه 

متخصص در بخش های دیزاین، احداث و اعمار، نظارت  300به اساس یک نیاز سنجی ابتدایی، ضرورت است تا حدود 

بخش ها،  لی کابل ایفای وظیفه نماید. نسبت کمبود متخصصین دریناز پروژه ها، و حفظ مراقبت زیربناها در چوکات شاروا

ریق برنامه در نظر است تا انجنیران با استعداد تازه فارغ  از طریق پروسه شفاف استخدام گردد. سپس این انجنیران از ط

ه را ل وظایف محولهای ارتقا و انکشاف ظرفیت زیر نظر متخصصین با تجربه آموزش داده میشود تا بتوانند بطور مستق

 انجام دهند.

 ارتقای ظرفیت انجنیران تازه استخدام و انکشاف ظرفیت سازمانی :3٫1٫2٫2 ۀپروژ

وژه ها، حفظ شاروالی کابل در نظر دارد تا انجنیران تازه استخدام را در بخش های دیزاین، احداث و اعمار، نظارت از پر 

ستم های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی آموزش دهند. جهت ایجاد سی و مراقبت، و مدیریت ترانسپورت از طریق برنامه

انش و دپایدار ظرفیت سازی، ضرورت است تا ظرفیت های انفرادی به ظرفیت سازمانی تبدیل شود. ازینرو، سیستم انتقال 

 شریک سازی آموخته ها با سایر کارمندان یک امر حتمی دانسته میشود.

 استفاده از متخصصین داخلی ضرورت است تا از متخصصین خارجی نیز استفاده شود، جهت تطبیق این پروژه برعالوه

ری شود. ازینرو ایجاب مینماید تا در بخش انکشاف ظرفیت و تمویل این پروژه از سازمان های بین المللی درخواست همکا

ها به  هت تخصیص یکتعداد بورسیههمچنان نیاز خواهد بود تا با بعضی از پوهنتون های داخلی و خارجی تفاهمنامه ها ج

 سویه ماستری برای انجنیران تازه استخدام در نظر گرفته شود.
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 (Knowledge Sharing System: ایجاد سیستم اشتراک دانش )3٫1٫2٫3پروژه 

( دراهها )ریاست ها(، بین سکتور )بیرون از ااشتراک دانش در سه سطح: بین کارمندان گروپ تخصصی، بین دیپارتمنت 

 با راه اندازی سیمینار ها و کنفرانس های ملی صورت خواهد گرفت. 

 : تاسیس انجمن انجنیران ترانسپورت افغانستان 3٫1٫2٫4 ۀپروژ

برای پیشرفت علم انجنیری  The Afghan Society of Transportation Engineersانجمن انجینران ترانسپورت 

ربنا، مشوره به ارگانهای سکتور زی ۀهمکاری با متخصصین خارجی، و ارایترانسپورت در کشور، انتقال تجارب،  ایجاد 

نگاپور سبه ابتکار شاروالی کابل تاسیس خواهد شد. درین راستا ضرورت است تا با انجمن های مشابه کشورهای موفق چون 

 و امریکا ارتباط برقرار شده و از تجارب شان جهت تاسیس انجمن استفاده شود. 

 پروژه( 1استفاده از زیربناها ): ایجاد برنامه های آگاهی دهی مردم جهت ترویج فرهنگ بهتر 3.1.3 ۀبرنام

ر از آنها استفاده بهتبا توجه به اقتصاد ضعیف کشور و  زیربناها از  هزینه ساخت: اطالع رسانی و آگهی دهی مردم معرفی

یستم س)تمدید شبکات بدون هماهنگی، وصل  خودسر باعث خواهد شد تا مردم در راستای حفظ زیربناها از هرگونه کارهای

ده در حریم سرکها خودداری نموده و کوشش خواهد نمود تا از آن استفا فاضالب به جویچه های آبرو سرک، و غیره( 

 درست بعمل آورد.

 : استفاده درست از زیربناها و توجه به حفظ آنها:مقاصد

گذاشتن  مردم محل بگونه خودسر و بدون آگهی و اجازه شاروالی کابل به در بسیاری از ساحات مختلف شهر دیده میشود که

اعث ایجاد موانع در پیاده روها و حتا مسدود کردن سرکها و ایجاد تاسیسات دیگر در حریم سرکها شده اند. که این کار ب

رکها سجازه به کندنکاری مشکالت در سیستم شبکوی ترانسپورت و اختالل مدیریت ترافیک میگردد. و یا بدون اطالع و ا

ریناژ دو گذشتاندن پایپ ها میگردد. همچنان بدون اطالع و اخذ مجوز فاضالب خانه ها و تعمیرات تجارتی را به شبکه 

گهی دهی آسرک وصل میسازد بدون اینکه از تاثیرات منفی آن خود را واقف نماید. ازینرو ایجاب مینماید تا درین راستا 

ه طرح آگهی از طریق ریاست حفظ مراقبت و کار تهیه و از طریق ریاست نشرات به آگهی عام .همه جانبه صورت گیرد

 خواهد رسید.

 : ایجاد سیستم منظم برای آگاهی عامه3٫1٫3٫1 ۀپروژ

گاهی ترویج فرهنگ بهتر شهری  در استفاده از خدمات شهری )مخصوصا بخش ترانسپورتی( با راه اندازی  برنامه های آ

از طریق نشر رساله ها و اعالنات، رادیوهای مخصوص )ممکن رادیوی شاروالی کابل(، برنامه های  عامه خصوصا

منامه اختصاصی تلویزیونی، و مشارکت نزدیک با رسانه ها تحقق می یابد. برای تحقق این پروژه ضرورت به امضای تفاه

 هت نشر پیام ها همکاری نمایند.ها با رسانه ها دیده میشود، تا بصورت دوامدار شاروالی کابل را در ج

 پروژه( 4زیربنایی ) های: مدیریت دارایی 3.1.4برنامه 

 توسعه : مدیریت دارایی ها با استفاده از روش های ستندرد و تکنالوژی زمینه پالنگزاری موثر و دقیق را برایمعرفی

 حفظ و مراقبت دارایی ها میسر میسازد.  زیربناها و
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ارایی ها، دمات درباره زیربناهای موجوده، ایجاد سیستم مدیریت دارایی ها، توسعه دیتابیس و ثبت : جمع آوری معلومقاصد

 و تحلیل وضعیت زیربناهای شهری از جمله مقاصد این برنامه به شمار میرود.

 : جمع آوری معلومات در باره تمام دارایی های موجوده ترانسپورت شهری3٫1٫4٫1پروژه 

ت سمت از سرکهای شهرکابل وجود دارد. اما جهت تشخیص نیازمندی ها و پالنگزاری دقیق ضرورمعلومات درباره یک ق

جدید جی  است تا معلومات دقیق درباره تمام شبکه های ترانسپورت شهر کابل داشته باشیم. این معلومات توسط دیپارتمنت

 آی اس جمع آوری میگردد.

 ا: ایجاد سیستم ارزیابی فرش سرکه3٫1٫4٫2پروژه 

د. این هدف از ایجاد این سیستم سروی و نظارت از وضعیت فرش سرکها به طریق نیمه اتوماتیک یا کامال اتومتیک میباش

قرار  سیستم ریاست حفظ و مراقبت کار  را قادر میسازد تا در وقت کمتر وضعیت فرش سرکها را ارزیابی و مورد تحلیل

 ی شود.تی و رویه کشی را تهیه نموده تا عندالموقع به مشکالت رسیدگداده و مطابق به آن پالن های جلوگیری، ترمیما

 : توسعه دیتابیس3٫1٫4٫3پروژه 

در  ( ترتیب گردیده کهJICAمعلومات درباره یک قسمت از سرکهای شهرکابل در فارمت اکسل به همکاری اداره جایکا )

یستم س( یا RAISیک دیتابیس آنالین بنام رایس ) میالدی، 2015ریاست حفظ و مراقبت کار موجود است.  هرچند  در سال 

رداری ثبت دارایی های سرک به همکاری مالی بانک جهانی و همکاری تخنیکی پوهنتون کابل تهیه گردیده و به دسترس شه

را سرکها  کابل قرار گرفته است. رایس سیستم ابتدایی درج معلومات درباره سرکها بوده و گزینه های تحلیل و درجه بندی

ای سرک بوده، از لحاظ کیفی و ارایه سرکها را در روی نقشه ندارد. گرچه استفاده ازین سیستم گام موثر برای ثبت دارایی ه

ها را تقویت  مدیریت معیاری دارایی ها ایجاب مینماید تا این سیستم آپدیت شده تا نیازمندی سیستم مدیریت معیاری دارایی

 بخشد.

 کانیزم خصوصی سازی حفظ و مراقبت سرک هاایجاد می :3٫1٫4٫4 ۀپروژ

ترمیم سرکها را عندالموقع دارد. این سبب  %50به اساس آمار موجوده، ریاست حفظ و مراقبت کار توانایی و ظرفیت تنها 

میشود تا ساالنه میزان سرکهای دارای فرش قابل قبول کاهش یابد و همچنان سرکها در مدت کمتر تخریب گردند. با وجود 

امه های ارتقای ظرفیت اداره حفظ و مراقبت کار، شاروالی کابل مصمم است که  میکانیزم سپردن امور حفظ و مراقبت برن

 سرکها را ترتیب  و در روشنی آن حفظ و مراقبت یک بخش از سرکها را به سکتور خصوصی واگذار نماید.

 پروژه( 7) :  بهبود زیربناهای ترانسپورتی3.1.5ۀ برنام

 ازیازسب ترسی به خدمات و رسیدن به مقاصد بدون داشتن زیربناهای مواصالتی میسر نخواهد بود، ازین جهتدس :معرفی

سپورتی مطابق از مقدم ترین برنامه های شاروالی کابل برای پنج سال آینده خواهد بود. زیربنا های ترانو توسعه زیربناها 

، ی عمر طویلتردارا ی که ازین به بعد احداث میگردد،. زیربناهاد یافتخواهنبا معیار های ترانسپورت پایدار بهبود و توسعه 

ر فضای د. داشتن چنین زیربناها باعث میشود تا استفاده کننده های آن دخواهند بوو سازگار با محیط زیست تر مصئون 

 محیط مصونتر سفر نمایند. ، در وقت کمتر و دربهتر
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 زیربناها. ارزیابی، بهبود، بازسازی و توسعه: مقاصد

 : ارزیابی زیر بناهای موجود3٫1٫5٫1 ۀپروژ 

یدار )مصئون ارزیابی زیربناهای موجود به ویژه سرکهای ارتباطی )سریع السیر( از لحاظ تطابق به معیار های ترانسپورت پا

الح دار، اصو منسجم و اولویت ترانسپورت عامه( ارزیابی گردیده و در صورت عدم همخوانی با معیار های دیزاین پای

با وصف  متره میدان هوایی تا سرای شمالی )جاده سلطان محمود غزنوی( نامبرد. 80میگردد. بگونه مثال میتوان از سرک 

اشت، با اینکه این سرک از جمله بزرگترین سرکهای شهر کابل به شمار میرود و میبایست وظیفه سرکهای سریع السیر را د

است.  یر مطابقت نداشته و برای ترانسپورت عامه کدام تدابیر در نظر گرفته نشدهمعیارهای دیزاین سرکهای سریع الس

یربناهای زازینرو، ایجاب مینماید که این سرک و سرکهای مشابه بطور اساسی مطالعه گردیده و مطابق به سفارشات تخنیکی 

ده کننده ها ر ترافیک باال رفته و استفاآن اصالح گردد. در نتیجه تطبیق این پروژه، موثریت سرکهای موجوده از لحاظ عبو

 در وقت کمتر به مقصد رسیده و مصونتر سفر خواهند نمود.

 نصب بنچ مارکها در تمام شهر کابلایجاد شبکه بنچ مارک و : 3٫1٫5٫2پروژه 

 برای سروی و دیزاین پروژه های زیربنایی ضرورت است تا یک شبکه بنچ مارک ها در سطح شهر کابل نصب شده تا

 تا هنگام ضرورت در زمان اعمار و حفظ و مراقبت از آنها استفاده شود. تاسیس شبکه بنچ مارک ها کمک خواهد نمود

ود. بنچ جاده از آن استفاده اعظمی نم )دریناژ( میالن ساحه را تشخیص و در قسمت دیزان سیستم آبروهای بگونه تقریبی

عین و ت WGSیفرنشل جی پی اس با استفاده از سیستم جیودیزی جهانی مارک ها باید توسط وسایل پیشرفته سروی، مانند د

 نصب گردد.

 : احداث سرکها3٫1٫5٫3پروژه 

ظرداشت کیلومتر سرک پخته گردد. بدین ملحوظ و با در ن 1000به اساس یک تخمین ابتدایی، ضرورت است تا در شهر کابل 

 یزاین و اعمار نماید.لین سرک را د-کیلومتر 200ساالنه حدود امکانات و منابع دست داشته، شهرداری کابل مصمم است تا 

 از سرکها ۀاستفاده بهین :3٫1٫5٫4 ۀپروژ

درین پروژه برای مدیریت بهتر ترافیک از طریق نصب سگنال )در جاهای که ضرورت است(، نصب عالیم، خط اندازی 

هتر بو دیزاین میگردد. همچنان، برای مدیریت چاراهی مزدحم در شهر کابل مورد مطالعه قرار گرفته  50)مارکینگ(، 

 خدمات پارکینگ روی جاده میکانیزم خصوصی سازی ترتیب میگردد. 

 تبدیل ساحات مزدحم  به ساحات ترافیک ممنوع :3٫1٫5٫5 ۀپروژ

یت ترافیک رساحات مزدحم شهر، مثل ده افغانان شهر کابل، ایجاب مینماید که مورد مطالعه قرار گرفته بدیل های بهتر مدی

 هایو جستجو گردد. تجارب نشان داده است که چنین ساحات بهتر است به ساحات ترافیک ممنوع تبدیل گردیده و پیاده ر

 لین های بایسکل، و ساحات سبز در آن ایجاد گردد. بیشتر،
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 های دخولی شهر هوشمند در دروازههای دروازه  نصب :3٫1٫5٫6 ۀپروژ

یر دروازه شهر کابل جهت جلوگیری از ورود مواد انفجاری و غحد اقل در چهار ترونیک هوشمند الک ه هایدرواز نصب

ا بمیان ، سهولت های قابل مالحظه ی روسایط غیر مجاز، کنترول وزن وسایط نقلیه، و ساده سازی جمع آوری عواید ،مجاز

 راستا تالش جدی خواهد نمود.خواهد آورد. ازینرو شاروالی کابل در حیط مسولیت ها و صالحیت های خویش درین 

 : احداث ترمینل های ترانسپورتی3٫1٫5٫7 ۀپروژ

مسافر  شهرداری کابل در نظر دارد تا چهار ترمنیل معیاری در دروازه های شهر کابل برای ایجاد سهولت های باربری و

ساخته شود،  ینل ها بگونه معیاریبری احداث نماید. هرچند ارگان های ذیربط در سالهای گذشته در تالش بودند تا چنین ترم

 اما تا کنون به دالیل مختلف و نبود ظرفیت هیچ ترمینل معیاری در شهر کابل وجود ندارد. 

 پروژه( 5) شهری ه:  بهبود ترانسپورت عام3.1.6ه برنام
ود گیرد. بهبشهری عبارت از سیستم حمل و نقل مشترک است که در دسترس عامه مردم قرار می ۀ: ترانسپورت عاممعرفی

 ازد.ترانسپورت عامه شهری زمینه ترانسپورت قابل دسترس برای همگان، ارزان و سازگار با محیط زیست را مساعد میس

ای شهری با کیفیت عالی ، موثر ، قابل دسترس و ارزان را بر ۀ: شاروالی کابل مصمم است تا ترانسپورت عاممقاصد

رت از عمده شاروالی کابل در امر بهبود بخشیدن ترانسپورت عامه شهری عباشهروندان کابل مهیا سازد. یکی از اهداف 

ت شهری ملی بس شهر کابل میباشد. شاروالی کابل در نظر دارد تا تمام ترانسپور ۀآوردن اصالحات نهادی در قسمت ادار

ری تطبیق ده و  بصورت معیاشهری ساخته ش ۀکابل زیر چتر این اداره  کار نموده، ماستر پالن زیربناهای ترانسپورت عام

 گردد و این زیربنا ها بصورت جدی مدیریت، حفظ و مراقبت گردد.

 : ترتیب پالیسی ها و تنظیم ترانسپورت عامه شهری3٫1٫6٫1پروژه 

نجام املی بس در چوکات این اداره با هماهنگی سکتور خصوصی  ۀشاروالی کابل بررسی ها را روی مکانیزم کارکرد ادار

سی زالعمل های مخصوص را جهت مدیریت ، حفظ و مراقبت بس های شهری ایجاد میکند. در ضمن شاروالی پالیداده و طر

ه خدمات معیاری ترانسپورت عامه ترتیب و تطبیق می نماید. تمام عراد ۀها را جهت تشویق سکتور خصوصی برای عرض

الی پالیسی ند تا با محیط زیست سازگار باشند. شاروشهری استفاده میشوند باید ارزیابی گرد ۀجات که جهت ترانسپورت عام

رانسپورت تشهری و در قسمت ترویج فرهنگ بهتر استفاده از  ۀرا جهت تشویق شهروندان کابل در استفاده از ترانسپورت عام

موده نشهری ترتیب و تطبیق می نماید. این اداره در نظر دارد تا تصدی ملی بس را با کمک سکتور خصوصی تقویه  ۀعام

 و بس های جدید را به همکاری کشور های دوست خریداری نموده و در خدمت شهروندان کابل قرار دهد.

 ماستر پالن ترانسپورت عامه )یک ساله( ۀ: تهی3٫1٫6٫2پروژه 

شهری  شهر کابل را بشمول تعین مسیر بس های سریع السیر ۀشاروالی کابل در نظر دارد تا ماستر پالن ترانسپورت عام

(BRT( و ریل های سبک شهری )LRTترتیب نماید. تمام زیربنا های ترانسپورت عام  )ن شهری بشمول مسیر ، استیش ۀ

دیزاین  ها و ترمینل ها بشکل اساسی آن مطابق استندرد های جهانی و در تطابق به ماستر پالن شهر کابل سروی، تعین و

 میگردد. 
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 اه ها )دو ساله(: نصب سایه بان ها در ایستگ3٫1٫6٫3پروژه 

هر سایه بان در ایستگاه های بس در ش 300به اساس مطالعه ابتدایی مسیرهای ترانسپورت عامه، ضروت است تا حدود 

ه کابل نصب گردد. شهرداری کابل مصمم است تا تمام این سایه بان ها را از طریق سکتور خصوصی و یا مشارکت عام

 تهیه و نصب نماید.

 کیلومتر مسیر/لین بایسکل )پنج ساله( 500ث : احدا3٫1٫6٫4پروژه 

پنج سال  کیلومتر بس های سریع السیر به شمول ایستگاه ها و ترمینل ها تا 111مطابق به ماستر پالن ترانسپورت عامه، 

 جز حریم شاهراه ها اما به گونه مجزا در نظر گرفته میشود.  BRTآینده احداث میگردد. تاسیسات 

 )پنج ساله( BRTکیلومتر زیربنای بس های سریع السیر یا  111ث : احدا3٫1٫6٫5پروژه 

پنج سال  کیلومتر بس های سریع السیر به شمول ایستگاه ها و ترمینل ها تا 111مطابق به ماستر پالن ترانسپورت عامه، 

 جز حریم شاهراه ها اما به گونه مجزا در نظر گرفته میشود.  BRTآینده احداث میگردد. تاسیسات 

 پروژه( 3) ثر ترافیکؤ: کنترول و مدیریت م3.1.7ه نامبر
حام ازد ۀدر طی چند سال گذشته، ازدحام ترافیکی در شهرکابل بطور بی سابقه افزایش نموده است. دالیل عمد: معرفی

ه ترافیکی افزایش نفوس، افزایش وسایط شخصی و کمبود سرک های کافی در سطح شهر می باشد. همچنان از ظرفیت جاد

ک به ای فعلی با توجه به پارکینگ های غیر قانونی اطراف سرک، انواع مختلف جرایم ترافیکی و مدیریت ضعیف ترافیه

ل عمده شکل اعظمی آن استفاده نمیشود. عدم هماهنگی بین دوایر زیربط و تداخل وظیفوی بین ادارات مختلف نیز یک مشک

و نگهداری  . ظرفیت زیربنا ها تا حد زیاد وابسته به چگونگی مدیریترا برای مدیریت و کنترول ترافیک به بار آورده است

ات و و بهبود خدم ۀآن میباشد. مدیریت بهتر ترافیک ظرفیت فعلی جاده ها را بیشتر نموده و همچنان باعث بهبود ایمنی، ارای

ساسی اتطبیق قانون به شکل زیربنا ها متکی به تنظیم بهترو ۀمحیط زیست یک شهر میشود. همچنین ازدیاد ظرفیت موجود

 آن میباشد.

د سیستم مدیریت ترافیک شامل برنامه های پالن گذاری، نظارت، و کنترول بهتر سیستم ترافیک شهر میباشد. ایجا مقاصد:

راه حل  د.منظم مدیریت ترافیک برای بلند بردن ظرفیت و بهبود مصؤنیت جاده های فعلی از مقاصد اصلی این برنامه میباش

 عمومی که برای تنظیم بهترمدیریت ترافیک در نظر کرفته شده قرارذیل است. های 

 : انتقال مدیریت ترافیک از وزارت داخله به شاروالی کابل3٫1٫7٫1 ۀپروژ

رند. با در نظرداشت تجارب موفق بسیاری از کشورهای دنیا، شاروالی ها مسولیت مدیریت ترافیک شهری را به عهده دا

ر گیرنده ترتیب بواهد شد تا مدیریت ترافیک از وزارت داخله به شاروالی کابل انتقال نماید. این پروژه در ازینرو پیشنهاد خ

هری پالن مرحله وار انتقال مدیریت ترافیک به شاروالی، ترتیب طرح ها و طرزالعمل ها جهت مدیریت بهتر ترافیک ش

قلیه، و جاده،سیر و حرکت،  جواز رانندگی، جواز وسایط ن مربوطه به  هایمیباشد. بازنگری و اصالح قوانین  و مقرره

 پولی تخلفات ترافیکی جهت تکمیل نیازمندیها و موثریت بیشتر نیز شامل این پروژه می باشد. ۀمقدار جریم
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 : مدیریت دستفروشان 3٫1٫7٫2 ۀپروژ

 شهر کابل جهت مشخص ۀمطالع مدیرت دستفروشان از سالها به این طرف یک چالش فراراه مدیریت ترافیک شهری است،

ینرو جهت ساختن ساحات فعالیت دستفروشان و تنظیم آنها مطابق به یک مقرره یا الیحه یک امر ضروری پنداشته میشود. از

لیت تنظیم دستفروشان و بهبود ترانسپورت شهری  ضرورت است تا حد اقل یک طرزالعمل درین زمینه تدوین شود تا فعا

یم و رد پیگیری قانونی قرار گیرد. درین پروژه تمام دستفروشان شهر کابل در ساحات مشخص تنظدر ساحات غیرمجاز مو

 به فعالیت خویش ادامه خواهند داد. 

 : ثبت رانندگان و وسایط نقلیه در دیتابیس آنالین 3٫1٫7٫3 ۀپروژ

هت ثبت تمام ار تیلیفون های هوشمند جالکترونیک سازی ثبت رانندگان و وسایط نقلیه در دیتابیس آنالین همراه با نرم افز

ین معلومات امعلومات وسایط نقلیه و جواز رانندگان موجود و آینده، و دسترسی پولیس ترافیک و سایر نهاد های امنیتی به 

 جدی شاروالی کابل قرار خواهد داشت. ۀیک پروژه و عملیات استراتیژیک و ارزشمند بوده که مورد توج

 پروژه( 8) تطبیق قانون ترافیک : بهبود3.1.8ۀ برنام
ز در چوکات تشخیص اکثر تخلفات ترافیکی بگونه فوری مهیا شده می تواند، و نی ۀبا راه اندازی  این برنامه زمین معرفی:

 قانون در اسرع وقت با متخلفین برخورد آنی صورت گرفته میتواند. 

ی و همکاری ول گزمه یی، تجهیز بیشتر پولیس ترافیک، هماهنگاصالح قوانین و مقررات نافذه، ایجاد میکانیزم کنتر مقاصد:

 بیشتر و با نهادهای ذیربط، ایجاد مرکز مخصوص حل منازعات ترافیک، و ایجاد مرکز کنترول ترافیک.

 : اصالح قوانین و مقررات مربوط به ترافیک3٫1٫8٫1 ۀپروژ

تعدیل  مربوطه شده و پیشنهادات مشخص درین باره جهتاین پروژه دربرگیرنده مرور قانون نافذ ترافیک جاده و مقررات 

ده گی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد. همچنان مرور قوانین و مقررات محیط زیستی در مورد کاهش میزان انتشار آلو

 وسایط را شامل میشود.

 : بلند بردن سطح آگاهی از قوانین ترافیکی3٫1٫8٫2 ۀپروژ

اعالنات  آگهی دهی قوانین و اصول ترافیکی یک امر معمول بوده و در نظر است تا چنین ترتیب و انتشار اعالنات در بخش

ررات از طریق رسانه های چاپی، صوتی و تصویری به آگهی شهروندان کابل نیز رسانیده شود. شریک ساختن قوانین و مق

ت ترافیکی ر ترافیک جاده و کاهش تخلفاترافیکی و اطالع رسانی به مردم را در روشنی بیشتر قرار داده و باعث نظم بیشت

 خواهند شد.  

 : تجهیز پولیس ترافیک3٫1٫8٫3 ۀپروژ

ا در تجهیز ترافیک کابل با وسایط، وسایل، و تکنالوژی های مخصوص ترافیک، آنها را قادر میسازد تا وظایف خویش ر

و  راه دور، تجهیزات حاالت اظطرار ساختار جدید بگونه درست انجام دهند. این تجهیزات شامل سرعت سنج عراده از

 موترهای مجهز سیار/گزمه میباشند.
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 : ایجاد میکانیزم ترافیک گزمه یی3٫1٫8٫4 ۀپروژ

بدیل خواهد تبا ایجاد میکانیزم ترافیک گزمه یی، ترافیک کابل از حالت فعلی ساکن و راکد خویش به ترافیک فعال گزمه یی 

 د.خص، وسایل و امکانات مورد ضرورت تهیه، و زمینه تطبیق آن میسر میگردشد. تمام مسیر های ترافیک گزمه ای مش

 : ایجاد میکانیزم هماهنگی بیشتر میان پولیس ترافیک و سایر ارگانهای امنیتی3٫1٫8٫5 ۀپروژ

ادم طرح اطالع رسانی وهماهنگی نهاد های امنیتی با پولیس ترافیک در صورت مسدود شدن جاده ها به دالیل خاص، تص

 ای ترافیکی و خط سیر برای رجال برجسته از جمله موضوعات شامل این پروژه می باشند.ه

 : ایجاد مرکز مخصوص حل منازعات ترافیکی3٫1٫8٫6 ۀپروژ

یکی جهت تسریع حل منازعات ترافیکی، یک مرکز حل منازعات که از طریق آن منازعات ترافیکی در روشنی قوانین تراف

 اده خواهد شد.حل و فصل می شود، تشکیل د

 : بهبود دیوان جرایم ترافیکی جهت رسیدگی به شکایات3٫1٫8٫7 ۀپروژ

از  در جریان تطبیق قانون ترافیک نیاز است به شکایات مردم رسیدگی عاجل صورت گرفته تا اطمینان حاصل گردد که 

خاص  ۀکمد. بنَا نیاز است تا محشفاف تطبیق میگرد ۀصالحیت پولیس سوء استفاده صورت نگرفته و قوانین و مقررات بگون

 ترافیکی ایجاد گردد.

 (Traffic Management Center): ایجاد مرکز کنترول ترافیک 3٫1٫8٫8 ۀپروژ

رول ترافیک جهت انسجام و کنترول بهتر ترافیک جاده ها، حفظ و مراقبت، مدیریت حوادث و بهبود امنیت جاده ها مرکز کنت 

 ط مزدحم با استفاده از شبکه فایبر نوری به این مرکز وصل میگردد.ایجاد می گردد. چارراهی و نقا

 پروژه( 2) :  بهبود مصئونیت و امنیت جاده ها3.1.9ۀ برنام

نده گان، اندازه گیری ها، ایجاد روش ها و برنامه های جهت جلوگیری و وقایه از زخمی شدن و یا کشته شدن  ران معرفی:

ت جاده ها ی راهبردی می باشد. شاروالی کابل متعهد است که مصؤنی ۀل شامل این برناممسافرین و پیاده گرد های شهر کاب

 را باال برده و از وقوع حوادث ترافیکی تا حد ممکن جلوگیری نماید.

ها برای  : شاروالی کابل اصل مصئونیت جاده های شهر کابل را در نظر گرفته و میخواهد تا در ابتدا تمام ستندردمقاصد

د. و امنیت جاده ها ساخته شده و تمام دیزاین ها را نظر به اصل مصؤنیت مورد مطالعه و بررسی قرار ده مصئونیت

 راهم سازد.فشاروالی کابل مصمم است تا جاده های مصئون و امن را برای راننده گان، مسافرین و پیاده گرد های شهر کابل 

 : انکشاف دیتابیس ثبت حوادث ترافیکی3٫1٫9٫1 ۀپروژ

ت ت تحلیل های علمی حوادث ترافیکی و دریافت راه حل های عملی برای کاهش حوادث ترافیکی ضرورت است تا فارمجه

 ردد. گهای/اسناد موجوده ثبت یک حادثه ترافیکی مرور و اصالح گردیده و بطور مکمل در دیتابیس حوادث ترافیکی ثبت 
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 : ایجاد بورد مصئونیت ترافیک3٫1٫9٫2 ۀپروژ

فاده کننده های سرک از جمله اولویت های مدیریت ترافیک شهری به حساب میآید. تدوین مقررات مرتبط و مصونیت است

ایجاد بورد مصؤنیت ترافیک، با در نظرداشت تجارب موفق کشورها، یک امر معمول بوده و یک نیاز مبرم برای مصون 

  ای انجنیری ترانسپورت خواهند بود. ساختن ترافیک شهر کابل است. این بورد متشکل از متخصصین و نخبه ه
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 برنامه( 2) و زیرزمینی : ایجاد سیستم پایدار مدیریت آبهای سطحی3.2هدف استراتیژیک 

کسو باعث آنجاییکه در زمستان شاهد تجمع آبها در سطح سرکها میباشیم و میدانیم که موجودیت آبها در سطح سرک از ی از

راه  تا دیگر باعث بندش ترافیک و آزار و اذیت عابرین میگردد. لذا ضرورت است از بین بردن زیربنا گردیده و از سوی

ی و از طرف دیگر، اعمار خانه های خود سر و غیر پالن حل مناسب و پایدار برای مدیریت آبهای سطحی دریافت نمود.

پالیسی  میآید. از آنجاییکه نبود شبکه مکمل کانالیزاسیون برای جمع آوری فاضالب از مشکالت عمده شهر کابل به حساب

مشخص درین قسمت وجود ندارد، یکمقدار فاضالب توسط چاه های سپتیک جمع آوری شده و تخلیه میگردد و یکمقدار 

ل دیگری آن حتی بصورت مستقیم به سیستم رد آبهای سطحی )جویچه ها و کانال ها، بخصوص در ساحات غیر پالنی( وص

 از طریق به راه انداز دو برنامه عمده به این مشکالت رسیدگی خواهد نمود.است. درین راستا شاروالی کابل 

 

 پروژه( 2مدیریت آبهای سطحی ): 3.2.1ه برنام

رک از آنجاییکه در زمستان شاهد تجمع آبها در سطح سرکها میباشیم و میدانیم که موجودیت آبها در سطح س از معرفی:

ضرورت  از سوی دیگر باعث بندش ترافیک و آزار و اذیت عابرین میگردد. لذایکسو باعث از بین بردن زیربنا گردیده و 

ی دیزاین راه حل مناسب و پایدار برای مدیریت آبهای سطحی دریافت نمود. در نظر است تا با استفاده از روش ها است تا

احات سبز،  سهای مصنوعی، ایجاد  پایدار، قسمت اعظم از آبهای بارندگی در خود ساحه با استفاده از ساحات آبگیر یا جهیل

به  کانال ها باید از طریق احداث تاسیسات رد آبهای سطحی و و تاسیسات آب جذبان جذب گردد. و متباقی آبهای سطحی

 ، این امر مستلزم تهیه ماسترپالن آبهای سطحی است.مجراهای خروجی هدایت گردد

 دیریت آبهای سطحی تهیه ماستر پالن و اعمار زیربنا های برای  م مقاصد:

 ماستر پالن آبهای سطحی )یکساله( رتیب: ت3٫2٫1٫1 ۀپروژ

ستفاده شهروندان کابل شاهد انبار قابل مالحظه آب در جاده های شهر کابل در فصل بارندگی بوده و این وضعیت برای ا

حی از جمله ماسترپالن آبهای سط کننده های سرک قابل قبول نبوده و باعث از بین رفتن زود هنگام زیربناها میگردد. نبود

ل به زود ی عمده ترین فکتورهای انبار آب در جاده ها میباشد. ازینرو، ضرورت است تا ماستر پالن آبهای سطحی شهر کاب

ن اداره درین زمینه اداره آبرسانی و کانالیزاسیون نیز دخیل است، که در هماهنگی با آ ترین فرصت ممکنه ساخته شود.

 بهای سطحی و کانالیزاسیون ترتیب خواهد شد.ماسترپالن آ
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 ی برای مدیریت آبهای سطحی )پنج ساله(: بازسازی و اعمار زیربنا ها3٫2٫1٫2 ۀپروژ

زی فرصت بازسا نوجوده به زودتریتاسیسات و کانال های م است تا با توجه به وضعیت بد مدیریت آبهای سطحی، ضرورت

 طحی زیربناهای جدید اعمار گردد.گردیده و مطابق به ماستر پالن آبهای س

 پروژه( 2مدیریت آبهای زیر سطحی ): 3.2.2ه برنام

لوگیری جآلودگی روز افزون آبهای زیر سطحی )زیر زمینی( یکی از نگرانی های شاروالی کابل بوده و عواقب عدم : معرفی

 ،زمینی جلوگیری از آلودگی آبهای زیرمناسب و پایدار برای  آن بسیار خطرناک است. ازینرو ضرورت است تا راه حل های

هنگی با آن درین زمینه اداره آبرسانی و کانالیزاسیون نیز دخیل است، که در هما دریافت نمود. آبهای زیرزمینیو تقویت 

 اداره پالیسی های ضروری ترتیب خواهند شد.

 نی و تقویت آنهاپالیسی و مدیریت فاضالب برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمی رتیب: تمقاصد

 تهیه پالیسی جلوگیری از آلوده گی آبهای زیرزمینی : 3٫2٫2٫1 ۀپروژ

شهر  اعمار خانه های خود سر و غیر پالنی و نبود شبکه مکمل کانالیزاسیون برای جمع آوری فاضالب از مشکالت عمده

جمع  فاضالب توسط چاه های سپتیک کابل به حساب میآید. از آنجاییکه پالیسی مشخص درین قسمت وجود ندارد، یکمقدار

ل ها، آوری شده و تخلیه میگردد و یکمقدار دیگری آن حتی بصورت مستقیم به سیستم رد آبهای سطحی )جویچه ها و کانا

ی از بخصوص در ساحات غیر پالنی( وصل است. گرچه روش اولی در مجموع میتوان قابل قبول باشد، اما متاسفانه بسیار

ب جذبان ون سیستم تصفیه ابتدایی و زیربنای اساسی غیر معیاری ساخته شده تا جاییکه مثل چاه های آچاه های سپتیک بد

گی آب کار داده و یک مقدار فاضالب در آن جذب میگردد. و روش دومی که اصال قابل قبول نیست، باعث بد بویی و آلود

در هماهنگی با ادارات ذیربط )آبرسانی و  و هوا گردیده است. ازینرو ضرورت جدی احساس میگردد تا هرچه عاجل

د نیاز، کانالیزاسیون و محیط زیست( به این معضل رسیدگی شود. این معضل میشود با استفاده از ترتیب پالیسی های مور

 آگاهی عامه، و تطبیق پالیسی محو گردد.

 باران(طرح مدیریت فاضالب )جدا سازی و عدم جداسازی فاضالب از آبهای : 3٫2٫2٫2 ۀپروژ

آز آنجاییکه تاسیس دو سیستم جداگانه فضا و هزینه قابل مالحظه ی را ضرورت دارد، لهذا با در نظرداشت معیارهای 

تخنیکی و زیست محیطی در مورد اینکه در کجا و در کدام موارد این سیستم ها با هم یکی شود ضرورت به مطالعه و 

ن اهم، شاروالی کابل در نظردارد تا با ادارات مرتبط هماهنگی الزم نموده ایجاب یک طرح را مینماید. بخاطر رسیدگی به ای

  تا یک طرح جامع را درین قسمت ترتیب نماید.



58 
 

 برنامه( 5) تامین انرژی پایدار شهری: 3.3هدف استراتیژیک 

داف یکی از اه فیصد نفوس در شهر های زندگی خواهند کرد. تهیه انرژی 70تقریبا  2050نظر به پیش بینی ها تا سال 

ار ساختمان خواهد بود. تهیه انرژیی که سازگار با محیط زیست بوده و اعم تامین زندگی مرفع شهروندان اساسی دولت برای 

نشان  ها و زیربنا هایی که مصرف انرژی در آن ها که مقرون به صرفه باشد بی نهایت ضروری پنداشته میشود. تحقیقات

برق  دالر مفاد از حیث ساختمان فابریکات 2کایی که در مصرف انرژی صرفه جویی شود، میدهد که در هر یک دالر امری

یط زیست بدست میاید. بنابرین استفاده از وسایل کم مصرف ، صرفه جویی و استفاده از انرژی قابل تجدید بخاطر حفظ مح

 از اهمیت خاصی برخوردار است. 

ابل زیست شهر کابل ، در نظر است تا این شهر به یک شهر پایدار و قای شاروالی بردر مطابقت  به دیدگاه  استراتیژیک 

کلی دولت ) تهیه  مبدل گردد. یکی از الزمه های شهر پایدار و قابل زیست، استفاده از انرژی پایدار میباشد. مطابق با دیدگاه

از منابع  ،  توجه اساسی به استفاده(  و دیدگاه شاروالی کابل 2032فیصد انرژی برق از انرژی های قابل تجدید الی  95

دن این اهداف شانرژی قابل تجدید و استفاده انرژی با موثریت بلند باید صورت بگیرد. بنابرین، شاروالی کابل در بر آورده 

 که با اکثر اهداف دیگر در این پالن استراتیژیک همنوا بوده، توجه خاصی مبذول داشته است. 

ی و برق ای استراتیژیک میان مدت و طویل مدت در نهاد های دولتی، پالن های زیربنایی انرژبنابر عدم موجودیت پالن ه

کابل ،  رسانی نیز به شکل بسیار ابتدائی و کوتاه مدت در نظر گرفته شده اند. با در نظر داشت پالن استراتیژیک شهر

بل تهیه یل مدت انرژی و برق را برای شهر کاشاروالی کابل در هماهنگی با نهاد های سکتور انرژی پالن های میان و طو

 دیده و در آن  دیدگاه شاروالی کابل بخاطر داشتن یک شهر پایدار و سبز، نیز در نظر گرفته خواهد شد.

ی نهایت بعالوتا، در روشنی پالن استراتیژیک شاروالی کابل ،داشتن قوانین ، مقررات ، کود ها و استندرد های مربوطه 

خود شهر  میشود. با تطبیق این اهداف، زمینه های بسیاری برای سرمایه گذاری و کاریابی بوجود آمده که ضروری پنداشته

 کابل را به سوی خود کفایی و رفاه سوق خواهد داد. 
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 الزمه ها برای تامین انرژی پایدار

 پروژه( 5: تدوین و بهبود قوانین و مقررات ) 3.3.1برنامۀ 

تحقق اهدافی  نظور تدوین و بهبود قوانین، مقررات، طرز العمل ها و پالیسی هایی است که به منظوراین برنامه به م: معرفی

کمیل این تکه برای تبدیل نمودن شهر کابل به یک شهر پایدار و قابل زیست در نظر گرفته شده است، میباشد. با تطبیق و 

ج آن ی چون تطبیق و بررسی آن انجام گردیده و نتایبرنامه، اساس برای یک شهر پایدار ریخته شده، فعالیت های بعد

نرژی ابصورت واضح و همه جانبه مشخص شده میتواند. قابل یاد آوری است که در چند سال اخیر، توجه نهاد های سکتور 

ضح و اه وابه این بخش بیشتر شده و بعضی از اسناد و فعالیت ها را درین عرصه شروع کرده اند، ولی بنابر نبود یک دیدگ

ی، اصالح طویل المدت برای شهر کابل، و دخیل نبودن شاروالی کابل درین بحث ها، این اسناد و فعالیت ضرورت به بازبین

 و توسعه دارند.

ه منظور تهیه باین برنامه به مقصد تهیه معیار ها، کود ها و استندرد ها، پالیسی ها، مقررات و غیره اسناد ضروری : مقاصد

رفته شده برق و منابع انرژی برای شهر کابل با در نظر داشت دیدگاه این شهر در دراز مدت، در نظر گ پالن های تفصیلی

  است.

 

تامین انرژی 
پایدار شهری

تدوین و بهبود 
قوانین و مقررات

بهبود زیربنا های 
انرژی 

رشد اقتصادی

ارتقای ظرفیت 
سازمانی 

رشد اجتماعی و 
آگاهی عامه
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: تهیه کود ها  و استندرد های برق و انرژی برای ساختمان های رهایشی ،تجارتی و صنعتی، سکتور  3٫3٫1٫1  ۀپروژ

 اول و دوم (  های ترانسپورت، آبرسانی و  زراعت برای شهر کابل ) سال

یشود. مدرین پروژه به تهیه کود ها و استندرد های برق و انرژی برای تمام جوانب مصرف کننده برق و انرژی پرداخته 

ر سازگاری قابل یاد آوری است که یکتعداد کود ها و استندرد ها درین قسمت برای افغانستان تهیه شده است، ولی به منظو

یت فعلی ین کود ها و استندرد ها ، پروژه فوق در نظر گرفته شده است. درین پروژه، وضعبا وضعیت شهر کابل و تکمیل ا

 شهر کابل، پالن های انکشافی، چالش های محیط زیستی، و رشد اقتصادی شهر بصورت اساسی در نظر گرفته میشود. 

ز منابع انرژی قابل تجدید، مصرف : تهیه پالیسی ها برای ساکنین شهر کابل به منظور ترویج استفاده ا 3٫3٫1٫2 ۀپروژ

 موثرانه انرژی و استفاده از مصرف کننده های موثر انرژی ) سال اول و دوم ( 

نظور متهیه پالیسی ها به منظور ترویج استفاده انرژی قابل تجدید و مصرف کننده های موثر یکی از اجزای اساسی به 

الیسی های پپروژه، به منظور تامین منابع مالی و تخنیکی ، تطبیق  دسترسی به یک شهر پایدار و قابل زیست میباشد. درین

مشخص  در نظر گرفته خواهد شد و تضمین های مشخص و واضح از نهاد های ذیدخل، خصوصا نهاد های دولتی، اخذ 

 خواهد شد.  

 ) سال دوم (  : تهیه مقررات و ایجاد یک میکانیزم برای اعتبار دهی ساختمان از نگاه انرژی 3٫3٫1٫3 ۀپروژ

ها را تشکیل میدهند، تفکیک ساختمان ها از لحاظ مصرف چون ساختمان ها یک قسمت اساسی مصرف انرژی در شهر 

تعریف شده بلند تر است، ضروری پنداشته میشود.  انرژی و درجه بندی آنها به ساختمان هایی که ضایعات انرژی آنها از حد

 مق
ن و

وانی
د ق

هبو
و ب

ن 
دوی

ت
ت

ررا
کتور های انرژی برای ساختمان های رهایشی ،تجارتی و صنعتی، سواستندردهای برق وتهیه کود ها

ترانسپورت، آبرسانی و  زراعت برای شهر کابل

د، مصرف موثرانه تهیه پالیسی ها برای شهر کابل به منظور ترویج استفاده از منابع انرژی قابل تجدی
انرژی و استفاده از مصرف کننده های موثر انرژی

اد یک میکانیزم برای اعتبار دهی ساختمان از نگاه انرژیجتهیه مقررات و ای

مطالعه سیستم های انرژی و برق شهر کابل

نابع انرژی قابل تهیه قوانین و سایر ملزومات برای ایجاد برنامه تشویقی به منظور ترغیب استفاده از م
تجدید در منازل و فابریکه جات شهر کابل 
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اختمان ها از لحاظ مصرف انرژی برای شهر کابل در قسمت کاهش مصرف مواد تهیه مقررات و میکانیزم اعتبار دهی س

 سوخت که در نهایت به اقتصاد کشور موثر و باعث کاهش آلودگی محیط زیست در شهر ها خواهد شد، کمک میکند.

 : مطالعه سیستم های انرژی و برق شهر کابل . ) سال اول و دوم (  3٫3٫1٫4 ۀپروژ

مام مطالعه وضعیت فعلی سیستم های برق و انرژی در شهر کابل میباشد. درین مطالعه/تحقیق، ت این پروژه عبارت از

ر آن، معلومات در مورد برق شهر کابل در یک دیتابیس درج شده و به دسترس شاروالی کابل قرار خواهد گرفت. عالوه ب

انرژی، تغییر در مصرف انرژی در معلومات در باره چگونگی مصرف انرژی در شهر کابل به تکفیک نوعیت مصرف 

ات به جریان سال، منابع تولید انرژی برای شهر کابل دریافت میشود. بخشی ازین پروژه لست نمودن پیشنهادات و نظری

 منظور بهبود سیستم های برق و انرژی در شهر کابل با در نظر داشت دورنمای شهر کابل خواهد بود. 

یر ملزومات برای ایجاد برنامه تشویقی به منظور ترغیب استفاده از منابع انرژی قابل : تهیه قوانین و سا3٫3٫1٫5 ۀپروژ

 تجدید در منازل و فابریکه جات شهر کابل

بادی برای  این پروژه به منظور ترغیب شهر نشینان شهر کابل در قسمت استفاده بیشتر از منابع قابل تجدید مانند سولر و

وری ترتیب جات شهر کابل می باشد. طی این پروژه تمام اسناد، قوانین و لوایح الزمه ط تامین انرژی خانه ها و فابریکه

پایداری بیشتر  خواهد گردید که مردم به استفاده هر چه بیشتر از منابع انرژی قابل تجدید تشویق شده و شهر کابل را به سوی

 سوق دهد.

 پروژه( 8): بهبود زیر بنا های انرژی  3.3.2برنامۀ 

ریات به :  بهبود زیر بنا های انرژی عبارت است از تهیه و دسترسی به ارقام و معلومات، ارائه پیشنهادات و نظیمعرف

الن پمراجع ذیدخل در قسمت تجدید و ایجاد ساختار ها و نهاد ها ضروری برای سیستم انرژی شهر کابل،  طرح و تهیه 

 نرژی و هوشمند ساختن سیستم های برق و انرژی برای شهرهای تفصیلی انرژی، اصالح و بروز ساختن ساختار های ا

 د.کابل میباشد. با بهبود و ایجاد موارد باال، سیستم انرژی شهر  کابل میتوان یک سیستم پایدار و مطمئن نامی

قسمت ی در از مقاصد اساسی این برنامه، ایجاد هماهنگی میان شاروالی کابل و نهادهای ذیربط دولتی و غیر دولتمقاصد: 

تج به داشتن یک تهیه پالنهای کوتاه، میان و طویل المدت برای سیستم انرژی شهر کابل میباشد.  اقدام برای انجام برنامه من

 سیستم انرژی موثرتر، پایدار و سالم از نگاه محیط زیست خواهد گردید.
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استراتیژیک شاروالی کابل ) سال اول و : تهیه پالن های تفصیلی برق برای شهر کابل مطابق به پالن  3٫3٫2٫1 ۀپروژ

 دوم(

ه سایر داشتن پالن های تفصیلی برای برق شهر کابل یکی از اجزای اساسی پالن گذاری های شهری میباشد. همراه با تهی

یه پالن پالن های تفصیلی برای شهر کابل، تهیه پالن های تفصیلی برای سیستم های برق نیز صورت خواهد گرفت. بنا، ته

رکت از در هماهنگی کامل با وزارت انرژی و آب و برشنا شدر مطابقت با دیدگاه شاروالی و ی تفصیلی برق شهر کابل ها

 فعالیت های اساسی شاروالی کابل میباشد. 

: تهیه پالن های تفصیلی گاز ، تیل و دیگر منابع انرژی برای شهر کابل مطابق به پالن استراتیژیک  3٫3٫2٫2 ۀپروژ

 کابل ) سال  دوم و سوم(شاروالی 

داشتن پالن های تفصیلی برای شکل استفاده سایر منابع انرژی غیر از برق مانند گاز، تیل، ذغال و غیره منابع انرژی نیز 

جز اساسی پالن های شهری میباشد. همزمان با تهیه پالن های تفصیلی برای شهر کابل ، تهیه پالن های تفصیلی برای منابع 

ی 
رژ

ی ان
 ها

 بنا
زیر

ود 
بهب

تهیه پالن های تفصیلی برق برای شهر کابل مطابق به پالن استراتیژیک شاروالی کابل

ابلتهیه پالن های تفصیلی گاز ، تیل و دیگر منابع انرژی برای شهر کابل مطابق به پالن استراتیژیک شاروالی ک

نهاد های دولتی ، تمویل کننده گان ، ) ایجاد کمیته مشترک با نهاد های ذیدخل در موضوعات انرژی و محیط زیست 
(سکتور خصوصی و سرمایه گذاران 

معیاری ساختن سیستم برق شهر کابل در مطابقت با دیدگاه شاروالی کابل

جاگزین ساختن وسایط غیر موثر و غیر معیاری به وسایط کم مصرف، موثر، برقی و یا سولری

تعویض چراغ های معمولی و پر مصرف به چراغ های کم مصرف، دوامدار و ارزان

استفاده از منابع قابل تجدید برای تنویر سرک ها و تغذیه برق اشارات برقی ترافیک 

تبدیل زباله ها به انرژی  و برق
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یر از برق نیز باید صورت گیرد. این پالن ها در هماهنگی کامل با تصدی نفت و گاز مایع و دیگر نهاد های دیگر انرژی غ

 ذیربط صورت میگیرد. 

: ایجاد کمیته مشترک با نهاد های ذیدخل در موضوعات انرژی و محیط زیست ) نهاد های دولتی ، تمویل  3٫3٫2٫3 ۀپروژ

 گذاران (  ) سال اول و دوم ( کننده گان ، سکتور خصوصی و سرمایه 

محیط  سامان دهی به مشکالت محیط زیستی کنونی شهر کابل، و برداشتن قدم های اساسی به منظور جلوگیری از چالش های

، متشبثین زیست آینده در شهر کابل، از اهداف بنیادی این پروژه است. هماهنگی با سکتور های مختلف دولتی و غیر دولتی

جاد ای مدنی و اجتماعی به منظور رسیدگی به مشکالت فعلی و آتی شهر ضروری پنداشته میشود. بنا ایخصوصی، نهاد ه

 اشد.بیک کمیته با صالحیت درین زمینه که مسئول اخذ و تطبیق تصامیم درین موارد خواهد بود، شامل این  پروژه می 

 سال اول(  5دیدگاه شاروالی کابل ) : معیاری ساختن سیستم برق شهر کابل در مطابقت با  3٫3٫2٫4پروژه 

مورد  مطابق به دیدگاه شهر کابل، معیاری ساختن سیستم برق شهر کابل از ضروریات اساسی به شمار میرود. مقدار برق

ضرورت در حالت کنونی و پیش بینی ها و محاسبات در باره ضرورت برق شهر کابل برای سال های بعدی، درجه 

ماهنگی با هکیفیت تامین برق برای آینده شهر کابل، از اجزای این پروژه میباشد. این پروژه در اطمینانیت برق در شهر، 

 ریاست برق کابل و دیگر نهاد های ذیربط صورت میگیرد. 

-5: جاگزین ساختن وسایط غیر موثر و غیر معیاری به وسایط کم مصرف، موثر، برقی و یا سولری )  3٫3٫2٫5پروژه 

 سال( 10

-ی، برقیه به منظور کاهش واردات وسایط نقلیه غیر معیاری ، غیر موثر و پر مصرفو افزایش واردات وسایط برقاین پروژ

. متعاقبا ایجاد زیربناها برای وسایط جدید )مراکز چارج وسایط نقلیه(، مراکز دیزلی میباشد-گازی، برقی-پطرولی، برقی

در نهایت  لیه، تولید و یا بسته بندی این وسایط در داخل کشور، وسرویس و ارائه خدمات برای سیستم های جدید وسایط نق

 دسترسی به سیستم های سازگار با محیط زیست، کم مصرف و کم هزینه خواهد شد.

: تعویض چراغ های معمولی و پر مصرف سرک ها به چراغ های کم مصرف، دوامدار و ارزان ) سال  3٫3٫2٫6پروژه 

 اول و دوم(

ر ور کاهش مصرف انرژی و ارتقای موثریت در مصرف برق در نظر گرفته شده است. درین پروژه ، داین پروژه به منظ

مرحله نخست، معلومات کلی در مورد خصوصیات چراغ های خیابانی در شهر کابل بدست آمده و در مرحله دوم آن، 

 تعویض این چراغ ها به بدیل های کم مصرف و کم هزینه صورت میگیرد.

 : استفاده از منابع قابل تجدید برای تنویر سرک ها و تغذیه برق اشارات برقی ترافیک )دو سال اول(3٫3٫2٫7پروژه 

به دلیل عدم موجودیت برق دوامدار و قابل اعتماد در شهر کابل، بسیاری از مواقع سرک های شهر کابل تاریک بوده و 

ظر دارد که زیر برنامه انرژی پایدار، برای تنویر چراغهای سرک روشن نمی گردند. به این اساس شاروالی کابل در ن

سرک های شهر کابل از انرژی پایدار استفاده نماید. طی این پروژه چراغ های سرک های شهر کابل توسط دو منبع تغذیه 

ای که عبارت از برق شهری و برق افتابی میباشد تغذیه خواهند گردید. در صورت عدم موجودیت نور کافی افتاب، چراغ ه
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سرک از برق شهری استفاده خواهند  نمود. به عین شکل چراغ های ترافیک نیز توسط انرژی افتابی تغذیه خواهند گردید 

 تا از سکتگی در کار چراغ های ترافیکی به دلیل نبود برق جلوگیری به عمل آید.

 سال اول (  2: تبدیل زباله ها به انرژی  و برق )  3٫3٫2٫8پروژه 

ز زباله ها و استفاده از زباله ها از چالش های بزرگ شاروالی میباشد. این پروژه به آن قسمت ا بندی گوریجمع آوری، کت

زباله  که میتواند به انرژی و برق تبدیل شود اختصاص یافته است. در قدم نخست، از معلومات در مورد مقدار و نوعیت

ه ها که به ستفاده از این زباله ها و بخصوص آن قسمتی از زبالهای شهر کابل راپور تهیه شده و در قدم بعدی، راه های ا

در نظر  انرژی و برق میتوانند تبدیل شوند، تشخیص میشود. در قدم آخر، تطبیق پروژه تبدیل زباله ها به انرژی و برق

 گرفته شده است. 

 پروژه( 5: رشد اقتصادی ) 3.3.3برنامۀ 

ود. تصادی رشد زیربنا ها بخصوص انکشاف زیربنای های انرژی مرتبط میشبرنامه رشد اقتصادی به جوانب اقمعرفی : 

اد های تمویل درین برنامه از ایجاد کمیته ها و نهاد های هماهنگ کننده شروع  و به تشویق سرمایه گذاران، دخیل ساختن نه

ور تسهیل اختن بانک ها به منظکننده، ترغیب نهاد های دولتی به منظور حمایت از پالن ها و سرمایه گذاری ها ، دخیل س

رای پروسه های مالی و تهیه قرضه های کوچک و طویل المدت برای پیشبرد پروژه های که در آن مبحث انرژی پایدار ب

 ساکنین شهر کابل مطرح است، پرداخته میشود.  

ذاران و ، تشویق سرمایه گاین برنامه به مقاصدی چون هماهنگی فعالیت ها با نهاد های ذیربط سکتور اقتصادی مقاصد :

ور سرمایه نهاد های مالی، ترغیب دولت به منظور تامین و مهیا ساختن مشوقه های اقتصادی، تشویق سرمایه گذاران به منظ

ابل گذاری در بخش های تولیدی، واردات با کیفیت، اجرای پروژه های تولید انرژی، و در نهایت رشد اقتصادی شهر ک

 اختصاص یافته است.
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و ماستر  کیژیپالن استرات یکابل تا در روشن یدر شاروال یگذار هیو سرما یاقتصاد تهیکم کی جادیا:  3٫3٫3٫1 ۀپروژ

 ندینما تیشهر کابل فعال دیپالن جد

ابل، عملی ساختن پالن های یک شهر پایدار از نقطه نظر انرژی بخصوص دسترسی به انرژی پایدار و مطمئن برای شهر ک

اتیک و منظم گذاری های بسیار زیاد را مینماید، بنابرین، تنظیم و تشویق سرمایه گذاران باید بصورت سیستم ایجاب سرمایه

باشد در  صورت گیرد. بنا، ایجاد یک کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری در سرخط پالن های شاروالی کابل قرار داشته،  تا

ی چون یق شود. اعضای این کمیته از نهاد مختلف سکتور اقتصادهماهنگی و روشنایی کامل، پالن های شاروالی کابل تطب

ای ذیربط وزارت اقتصاد، اطاق های تجارت، وزارت تجارت، وزارت مالیه، نهاد های تمویل کننده، بانک ها و دیگر نهاد ه

 میباشند. 

ی کوچک و متوسط برای : ایجاد کمیته روابط با نهاد های قرضه دهی به منظور فراهم سازی قرضه ها 3٫3٫3٫2 ۀپروژ

 باشندگان شهر کابل و سرمایه گذاران در بخش انرژی

برای پالن های کوتاه مدت و میان مدت، ضرورت به قرضه های کوچک و سرمایه گذاری های کوچک در عرصه انرژی 

رورت م کند، ضمیباشد. بنا، به کمیته ای که امکانات و شرایط قرضه دهی را برای افراد و سرمایه گذاران کوچک فراه

 است تا نیاز ها و مشکالتی که فرا راه این پروژه ها قرار میگیرد را حل نماید.

ی
صاد

 اقت
شد

ر
ماستر  ایجاد یک کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری در شاروالی کابل تا در روشنی پالن استراتیژیک و

پالن جدید شهر کابل فعالیت نمایند

ایجاد کمیته روابط با نهاد های قرضه دهی به منظور فراهم سازی قرضه های کوچک و متوسط برای 
باشندگان شهر کابل و سرمایه گذاران در بخش انرژی

تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در زیر بنا های غیر متمرکز انرژی های قابل تجدید 

تشویق سرمایه گذاران در تورید و تولید وسایل کم مصرف انرژی

تشویق بانک ها در دادن قرضه ها برای سرمایه گذاری های کوچک ، متوسط و بزرگ
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 : تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در زیر بنا های غیر متمرکز انرژی های قابل تجدید  3٫3٫3٫3 ۀپروژ

ق آفتابی، بادی، ایجاد و انکشاف فابریکات تولید بربرای تامین برق از منابع پاک، ایجاب مینماید تا سرمایه گذاری ها برای 

ای متعدد هجیوترمل و انواع دیگر انرژی صورت گیرد. لذا ایجاب مینماید تا درین زمینه ورکشاپ ها، کنفرانس ها و نشست 

 با سرمایه گذاران، نهاد های تمویل کننده و دولت صورت گرفته تا این پروسه کامیاب باشد. 

 تشویق سرمایه گذاران در تورید و تولید وسایل کم مصرف انرژی  ) سال اول و دوم (  : 3٫3٫3٫4 ۀپروژ

ظور درین پروژه به آگاهی دهی در سطوح مختلف ) مصرف کننده گان، واردکننده گان ، دولت و سرمایه گذاران( به من

وجه خاص رشد مارکیت درین سکتور ت تورید و تولید وسایل کم مصرف از لحاظ انرژی پرداخته میشود. عالوتا، به بهبود و

 شده است. 

: تشویق بانک ها در دادن قرضه ها برای سرمایه گذاری های کوچک ، متوسط و بزرگ  ) سال اول و  3٫3٫3٫5 ۀپروژ

 دوم(

ئه این پروژه بصورت خاص به منظور تشویق بانک ها و نهاد های تمویل کننده به منظور جلب حمایت های مالی و ارا

ه است، بنا ای کوتاه و میان مدت به منظور نیل به اهدافی که به منظور دسترسی به انرژی پایدار در نظر گرفته شدقرضه ه

 یافته است. درین پروژه به مجالس، ورکشاپ ها و کنفرانس ها و تحقیقات و مطالعات تکیه شده است. 

 پروژه( 2سازمانی ) تیظرف ی: ارتقا 3.3.4 ۀبرنام

ن روابط رتقای ظرفیت سازمانی عبارت از رشد ظرفیت های داخلی، جذب منابع و ظرفیت های جدید، تامیبرنامه امعرفی : 

 با نهاد های ذیدخل و راه اندازی مطالعات و تحقیقات در زمینه انرژی برای شهر کابل میباشد.

نسانی و ، رشد ظرفیت های ا از مقاصد اساسی این برنامه، دسترسی به ارقام و معلومات موثق، تحلیل معلومات مقاصد :

 سازمانی، و در نهایت حرکت بطرف مقصد بر مبنای مطالعات و تحلیل های علمی میباشد. 

 

نی
زما

سا
ت 

رفی
ی ظ

تقا
ار

ظور تامین ایجاد یک شعبه تحقیقات و ارتقای ظرفیت در بخش انرژی در چوکات شاروالی کابل به من
ارتباطات با نهاد های اکادمیک و تحقیقاتی

ه به راه اندازی برنامه های آموزشی ، کنفرانس ها و ورکشاپ ها در داخل و بیرون کشور به منظور توج
سکتور انرژی در چوکات شاروالی کابل
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با  اتارتباط نیکابل به منظور تام یدر چوکات شاروال در بخش انرژی تیظرف یو ارتقا قاتیشعبه تحق کی جادیا:  3.3.4.1پروژه 

 اول  و بعدا بصورت دوامدار(ی  ) سال قاتیو تحق کیاکادم ینهاد ها

فته این پروژه به تاسیس یک شعبه تحقیقات و ارتقای ظرفیت در بخش انرژی شهری در چوکات شاروالی کابل اختصاص یا

ماس و تاست. بنابر وسیع بودن ابعاد انرژی، کوشش میشود تا این شعبه با نهاد های ذیربط در عرصه انرژی شهر ها در 

یق این پالن باشد بصورت هماهنگ و همه جانبه به طرح پالن ها  و مبارزه با چالش های فرا راه تطب هماهنگی کامل بوده تا

 ها پرداخته شود. 

: راه اندازی برنامه های آموزشی ، کنفرانس ها و ورکشاپ ها در داخل و بیرون کشور به منظور توجه  3٫3٫4٫2پروژه 

 اول و بعدا بصورت دوامدار(به سکتور انرژی در چوکات شاروالی کابل ) سال 

ی گردد. ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالی کابل که در بخش انرژی تخصص داشته و یا هم ارتباط کاری دارند، مهم تلقی م

علمی و  بنا، از طریق برنامه های آموزشی در داخل و خارج کشور ، راه اندازی ورکشاپ ها، سیمینار ها و کنفرانس های

 ظرفیت این سکتور رشد نموده و آماده پیشبرد فعالیت ها به گونه شاید و باید آن میشوند. تخنیکی درین بخش،

 پروژه( 1: رشد اجتماعی و آگاهی عامه ) 3.3.5برنامۀ 

هروندان، این برنامه به منظور وصل متنفذین اساسی انرژی به منظور رشد سکتور انرژی در شهر کابل میباشد. شمعرفی : 

 د.سکتور خصوصی، نهاد های مالی  ، منابع تمویل کننده از شرکای اساسی انرژی شهر کابل میباشنهاد های دولتی، 

ت از آگاهی دهی به موقع و موثر، رشد اجتماعی، تحقق پالن ها، رسیدگی به چالش ها و مشکالت به اسرع وق مقاصد :

 مقاصد اصلی این برنامه میباشد.

 

در مورد  ، سرمایه گذاران و پالیسی سازانمردم یبه منظور آگاه یه شاروالعام یرشد شعبات آگاه:  3٫3٫5٫1پروژه 

 ی شهر کابل ) سال اول و بعدا بصورت دوامدار(برا یانرژ یها یسی، مقررات و پال نیقوان

 چون آگاهی دهی جوانب مختلف سکتور انرژی در شهر ها از اهمیت خاصی برخوردار است، بنا، شریک ساختن پالن ها

خش اساسی ب، یک بدین وسیلهیه گذاران، پالیسی سازان، و نهاد ها و افراد ذیدخل درین موضوع، حتمی تلقی میشود. با سرما

 فعالیت ها که آگاهی دهی میباشد، تکمیل میشود.

  

رشد اجتماعی و آگاهی عامه

رشد شعبات آگاهی عامه شاروالی به منظور آگاهی مردم، سرمایه گذاران و پالیسی سازان در مورد قوانین ، 
مقررات و پالیسی های انرژی برای شهر کابل
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  ی: رشد اقتصاد شهررکن چهارم
خدمات  نیا ۀ. از جملکند هیارا را باشد، کابل شهروندان یبرا یاقتصاد رشد ساز نهیزم که خدماتکابل مصمم تا  یشاروال

 هرش اصناف انسجام ،یخصوص و عامه یسکتورها مشارکت زمیکانیم جادیا ،یحل منازعات تجارت مرکز جادیتوان از ا یم

 یابر ترانسپورت و برق، آب، چون  متوازن خدمات هیارا و ،یاقتصاد یسکتورها اساس بر کابل شهر یبند ساحه کابل،

 . برد نام بلکا شهروندان و تشبثات

 پروژه( 9زمینه سازی رشد اقتصاد شهری ): 4.1هدف استراتیژیک 
 دفه این به رسیدن برای. باشدرشد متوازن اقتصادی شهروندان کابل یکی از اهداف عمده دراز مدت شاروالی کابل می

 اقتصادی ایهاه اندازی برنامهایجاد و با ر خویش ۀادار در را الزم ظرفیت نخست تا دارد نیاز کابل شاروالی استراتیژیک

 یاقتصاد لحاظ از کابل شهر تجارتی و مسکونی ساحات اول ۀمرحل در. بخشد بهبود را کابل شهروندان اقتصاد وضعیت

 ادهد ترتیب تجارتی به تجارتی غیر ساحات تبدیل و شهروندان اقتصادی رشد هایی برای پالن دوم ۀمرحل در و مطالعه،

از  ای رنه سعی به عمل خواهد تا از اراضی کابل به شکل بهینه استفاده صورت گرفته و زونهایزمیاین . در شد خواهد

ی و ، خدمات، دیپلوماتیک، تفریحی، فرهنگرسانه هاسکتورهای مختلف تجاری مانند آی تی، صحی، تولیدات، تحصیالت، 

 .نماییمغیره ایجاد 

 )یک سال ( : انسجام و مدیریت اصناف 4.1.1.1 ۀپروژ

یت و انسجام تا بتوانیم با مدیر میگرددز طریق این پروژه میکانیزم انسجام و مدیریت بهتر اصناف موجود در کابل تدوین ا

 رشد اقتصادی فعالین اقتصادی فراهم گردد. ۀبهتر اصناف زمین

 )یک سال ( : ایجاد سیستم حل منازعات سریع تجارتی از طریق شاروالی4.1.1.2 ۀپروژ

اده میشود. وژه میکانیزم و مقررات مرتبط به حل منازعات تجاری با مشوره به نماینده گان اصناف ترتیب داز طریق این پر

ان حل متشبثین کوچک کمک میکند تا منازعات بمیان آمده بین خویش را بشکل سریع و ارزبه  ایجاد چنین یک میکانیزم 

 نند.   گردامبذول تجارت خویش  به توجه و انرژی خویش را   ه ونمود

 مرکز مشارکت سکتور های عامه و خصوصی )یک سال (: ایجاد 4.1.1.3 ۀپروژ

ای میکانیزم مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی، ساحات مناسب برای چنین مشارکت تعیین و پروژه ه ۀاز طریق برنام 

 ر از سکتورهای خصوصیشاروالی کابل به شکل دوامدا می شود. راه اندازیتامین مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی 

رد. برای تطبیق پروژه های اقتصادی با استفاده از ملکیت ها و زیربنا های شاروالی بدست می آو را خوبی های طرح

ای الزم از منابع و ملکیت ه ۀشاروالی کابل باور دارد که از طریق مشارکت سکتور خصوصی در چندین موارد استفاد

 روبرو می باشد. عال شاروالی کابل با نبود میکانیزم و قوانین اجرایی کردن چنین پروژه هاشاروالی به عمل آمده می تواند. ف

 )یک سال ( : شناسایی بخش های مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی4.1.1.4 ۀپروژ

 مندیک فعالیت راهبردی ارزش شناسایی بخش هایکه از طریق مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی انکشاف یافته می تواند

ه کباشد  یی ملکیت ها، خدمات، و صالحیت شاروالی کابل و یا مفکوره های تجارتی شامل . این بخش ها می توانداست

  خواهد شد.شهروندان کابل  اقتصادی و اجتماعی باعث رشد
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 ) یک الی سه سال ( شهر کابل یاقتصاد یبند زون: 4.1.1.5 ۀپروژ

 گرددیم مبدل یتجار مختلف یهاکابل به زون آن قیاست که از طر ییها تیفعال ۀرندیدر برگ یاقتصاد یساحه بند ۀپروژ

 رسانه ح،یتفر ،یت یآ ل،یتحص صنعت، فرهنگ، صحت، چون یسکتورها اساس بر توانند یم یاقتصاد ساحات نیا. گردد

 .شوند جادیا رهیک،وغیپلوماتید ، یجمع یها

 رای مرکز مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی )یک الی سه سال (: ترتیب سیستم اداری و طرزالعمل کاری ب 4.1.1.6پروژه.

ی از طریق این پروژه الیحه وظایف، چارت تشکیالتی، و طرزالعمل کاری برای مرکز مشارکت سکتورهای عامه و خصوص

صی وترتیب داده میشود. چنین یک مرکز کمک میکند تا شاروالی کابل بتواند پروژه های مشارکت سکتورهای عامه و خص

 را بشکل درست آن دیزاین، تدارکات، و کنترول نماید. 

 )سه الی ده سال ( اقتصاد غیر رسمی تنظیم: 4.1.1.7 ۀپروژ

ین . باوجود آنکه رسمیت بخشیدن به چنایجاد می شود ی تجار یتدر شهر کابل به ده هزار نفر بشکل غیررسمی مصروف

غیر  مدت اهآورد. اما انجام چنین یک کار برای شاروالی کابل در کوتبعمل می  را بهتر از شهر کابل ۀتشبثات نظم و ادار

ی یک تحقیق پائین اقتصادی، شاروالی کابل از طریق  راه انداز ۀبرای رشد بیشتر اقتصادی افراد طبق ءممکن می باشد. بنا

 حمایت از اقتصاد غیر رسمی ترتیب و تطبیق خواهد کرد. ی را برایجامع، پالن

 )سه الی ده سال ( ( تجارت زراعتی Agri-businessایجاد زمینه ): 4.1.1.8 ۀپروژ

 )سه الی ده سال (استفاده از انرژی قابل تجدید و موثریت در مصرف انرژی زیربنا ها : 4.1.1.9 ۀپروژ
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 پروژه( 4) عامه هایاستفاده بهینه از ملکیت: 4.2هدف استراتیژیک 
 ومد ۀمرحل در عامه و های ملکیت از بهتر استفاده هایندی و ترتیب پالنکتگوری ب ،اول، تشخیص ۀتعریف: در مرحل

 مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی میکانیزم های مختلف از میکانیزم اساس بر شاروالی عامه هایملکیت مجموع

(PPP مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ساحات مورد نظر عبارت ) هارکها ، پا از پارکنگ عراده جات، کنار جادهاند 

 ی،خصوص هایمنازیومج عروسی، هایصالون ها،. ملکیت مشتمل بر مساجد، تکایا، مکاتب، پوهنتونو غیره ساحات سبز

  نیز شامل این میکانیزم شده میتوانند. سینما ها وغیره

 بهتر از ملکیت های شاروالی کابل ۀهدف: استفاد

سب منا ۀاروالی به شکل درست استفاده نمی شود. دالیل عدم استفادزیادی از ملکیت های ش بخشموضوع: در حال حاضر 

سکتور  بهها ظرفیت پائین شاروالی کابل و نبود پالیسی های روشن در راستای در دسترس گذاشتن چنین ملکیت  ،از ملکیت

 خصوصی می باشد. 

 )یک سال (: شناسای موقعیت های بازارهای یک روزه 4.2.1.1پروژه 

هم چنان  احه ساحات که در آن می توان هفته یک روز یک بازار موقتی ایجاد کرد، شناسایی می شود. و نیزاز طریق این س

وان متخص به تبرای استفاده از چنین بازار میکانیزم استفاده و براه اندازی آنها ترتیب خواهد گردید. چنین بازار را می 

 کرد.  تجارت در راستای ترویج تولیدات افغانی نیز کمک خواهدفروش تولیدات افغانی نموده که برعالوه ایجاد شغل و 

 )یک الی سه سال ( بازسازی و استفاده ابدات تاریخی و فرهنگی: 4.2.1.2پروژه 

 

 )سه الی ده سال ( : تبدیل ساحه بند قرغه به ساحه تجارتی 4.2.1.3پروژه 

می رسد یک  ند قرغه که مقدار آن به یک هزار هکتار زمینشاروالی کابل در نظردارد تا با استفاده زمین موجود که ساحه ب

 با راه اندازی یک پالن هم جانبه به یک ساحه تجارتی و تفریحی مبدل سازد. 

 )سه الی ده سال (: ترتیب پالن های استفاده بهینه از ساحات عامه 4.2.1.4پروژه 

می شود. که  دقیق پالن استفاده بهینه آنها ترتیب داده از طریق این پروژه برای ساحات و پارک های عامه بعضی از مطالعه

اال، در مراحل بعدی برای هر یک از ساحات پالن مربوطه آن تبطیق خواهد شد. از جمله این ساحات می توان از باغ ب

 ساحه سر کوه شیردروازه، باغ چهلستون، تپه های داخل شهر به حیث نمونه نام  برد. 

 شاخص های موفقیت

 رمایه گذاری مستقیم  مقدار س 

 تهیه پالن های زونینگ 

 کاهش میزان بیکاری 

 رشد عواید ناخالص در شهر کابل 

 هایجاد ظرفیت در ادار 
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