شاروالی کابل

مسوده پالن استراتیژیک
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پیام جاللتمآب ریس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان
شهر کابل به عنوان مرکز سیاسی و اقتصادی کشور حیثیت مغز و قلب را در بدنۀ یک جسم زنده دارا بوده و از منظر
فراهم سازی محیط زیست مناسب برای شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است .واضح است که قلب و مغز یک موجود
زنده روی عملکرد سایر قسمت های بدن تاثیر شگرفی دارد و در صورت عملکرد ناقص مغز و قلب ،به یقین بقیه اعضای
وجود درست فعالیت نموده نمی توانند .از جانب دیگر ،کابل یک شهر حیثیتی برای افغانستان محسوب میشود .بنا بر این،
ایجاد تغییر در وضعیت این شهر تا جایی که در زمرۀ شهر های که در نظافت و مدیریت در درجه های بلند در جهان قرار
دارند برای حکومت وحدت ملی از اهمیت خاصی برخوردار است .برای تبدیل شدن شهر کابل به یک شهر خوب و نمونه
و بهبود وضعیت اجتماعی و مدنی ،ایجاب می نماید اصالحات بنیادی صورت گیرد .بهتر ساختن فرهنگ شهر نشینی ،ایجاد
فضاء برای همزیستی فرهنگ ها ،تکثر گرایی فکری و همدیگر پذیری از الزمه های داشتن یک پایتخت خوب در هر
زمان میباشد.
بدون تردید ،نیل به یک هدف ستراتیژیک فقط با داشتن یک برنامۀ ستراتیژیک ممکن است زیرا توجه به مفهوم پایداری و
خود کفایی مفاهیمی اساسی و کلیدی استند که یک پالن ستراتیژیک را به یک پالن خوب و کارا تبدیل می کنند توجه به دو
مفهوم اساسی مذکور در پالن ستراتیژیک شاروالی کابل از ویژگی های بارز این پالن بوده که امید واری برای بهبود وضع
شهر کابل را به طور جدی به ارمغان آورده است.
شاروالی کابل منحیث نهادی که مسؤلیت مدیریت امور شهری را به عهده دارد ،توانسته است یکی از قدم های اساسی ،که
همانا تهیه دیدگاۀ مشخص برای بهتر سازی شهر کابل و تشخیص ،استراتیژی ها ،ماموریت ها و اهداف عمده برای 15
سال آینده است ،را در بردارد .در ضمن ،گماشتن جوانان متعهد  ،صادق  ،متخصص و با تجربه در شاورالی کابل باورمندی
به رسیدن به اهداف این پالن استراتیژیک را سهل تر و عملی تر ساخته است .من باور دارم که شاروالی کابل برای تطبیق
این پالن سعی کافی به خرج داده و منابع و امکانات ضروری را تدارک خواهند دید .البته حکومت وحدت ملی همکاری و
پشتیبانی کامل خود را در حصۀ نیل شاروالی کابل به اهداف این پالن ارزشمند اعالم داشته و برداشتن قدم های متین
شاروالی کابل در راستای تبدیل کردن پایتخت افغانستان به یک شهر نمونه را برای شاروالی کابل و تمام شهروندان کشور
تبریک عرض می دارد.
با احترام
محمد اشرف غنی
رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان
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پیام شاروال کابل
جای نهایت مسرت است که برای اولین بار در تاریخ شهر کابل ،پالن استراتیژیک شاروالی کابل به تفصیل تهیه گردیده
است .این سند ارزشمند ،روزنه های متعددی را برای بلند بردن سطح اقتصاد شهر ،رفاه اجتماعی ،ارتقای کیفیت زندگی
شهروندان کابل ،بهبود وضعیت محیط زیست  ،ایجاد زمینه های کاریابی برای شهروندان شهر کابل و والیت های همجوار،
و هم سطح ساختن شهر کابل به سویۀ شهرهای مدرن منطقه و جهان باز خواهد کرد.
نفوس شهر کابل در دهه های اخیر مخصوصا در  15سال اخیر به صورت سریع و غیر معمول رشد کرده است .عوامل
مختلفی چون زمینه های کار یابی ،امکانات تحصیل علم و حرفه ،بهبود دسترسی به خدمات صحی ،و امنیت بهتر نسبی
روی این رشد سریع تاثیر گذار بوده اند .اما ،تامین مسکن و دیگر خدمات شهری برای شهر وندان کابل مسئله یی بوده که
به آن توجه الزم صورت نگرفته است .تامین تسهیالت شهری چون آب ،برق ،خدمات مخابراتی و ارائه خدمات اجتماعی و
فرهنگی برای شهرواندان کابل در بد ترین حالت خود قرار دارد .افزایش وسایط نقلیه ،موجودیت فابریکه ها و داش های
خشت تعمیراتی ،مدیریت نادرست زباله ها ،آلودگی هوا ،نصب مرکزگرمی ها در تعمیرات بلند منزل با استفاده از مواد
سوخت فوسیلی و آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی از مسایل فوق العاده مهمی استند که در صورت عدم رسیدگی به آنها،
شهر کابل بعد از چند سال غیر قابل زیست شده میتواند.
کمبود ظرفیت در بخش های تخنیکی ،نبود ادارۀ موثر ،موجودیت فساد گسترده ،موجودیت شبکۀ مافیای زمین ،و عدم
استفاده از تکنالوژی های جدید برای بهبود مدیریت و ارائه خدمات از اساسی ترین چالش هایی اند که در این پالن استراتیژیک
برای محو تدریجی و کامل آن ها راهکار هایی در نظر گرفته شده است .دلیل عمدۀ کارا وعملی بودن این پالن توجه خاص
آن به خودکفایی مالی شاروالی کابل در کوتاه مدت می باشد .بدین معنی که در سال  . .....شاروالی کابل خواهد توانست تا
تمام هزینه های خویش را از جمع اوری عواید خویش اکمال کند .برعالوه در این پالن به خودکفایی شهر کابل از لحاظ
تولیدات غذایی و اجناس توجه خاص صورت گرفته است .امید است که با تطبیق این پالن راهبردی شهروندان کابل از
فضای زجر آور و غیر شهری فعلی رهایی یابند.
قابل یادآوری است؛ جون این پالن توسط متخصصین داخلی اعم از استادان پوهنتون ها و متخصصین مسلک پالنگذاری و
امور شهرداری در مشوره با خبره گان شهر کابل ،نماینده گان ،و وکالی مردمی تدوین گردیده است بنابرین قویا باورمند
استم که این پالن راهبردی کامال قابل تطبیق بوده و جامۀ عمل خواهد پوشید .قابل یاد آوری است که بدون همکاری
شهروندان کابل و ارادۀ قوی سیاست مداران کشور ،نهاد های امنیتی ،قوه قضائیه و نماینده گان ملت ،این پالن بشکل شاید
و باید تطبیق شده نمیتواند.
در اخیر از اعتماد و رهنمایی های رهبری حکومت وحدت ملی به شاروالی کابل قلبا ابراز امتنان و سپاس گزاری مینمایم
زیرا بدون همکاری و رهنمایی ایشان ،دست یافتن به این سند کلیدی و حیاتی برای شهر کابل ممکن و میسر نبود.
به امید داشتن یک شهر پاک ،پایدار و خودکفا
پوهنیار عبدهللا جان حبیب زی
سرپرست شاروالی کابل
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مقدمه
از آنجاییکه ادارۀ مناسب یک شهربدون مدیریت یکپارچۀ شهری امکان پذیر نبوده واین مدیریت بدون داشتن یک پالن
استراتیژیک مسیر درست را نخواهد پیمود  ،برای اولین بار شاروالی کابل قادر به این شد تا پالن استراتیژیک برای شهر
کابل را از سال  2016الی  ،2026به کمک متخصصین رشته های مختلف  ،خبره گان و نخبه گان شهر  ،نماینده گان
جوامع مدنی ،وکالی پارلمان و وکالی نواحی ،طی مجالس  ،ورکشاپ ها و سیمینار های متعددی تهیه کند .این سند بر
مبنای مطالعات انجام شده توسط نهاد های مختلف ،پالن های قبلی شاروالی ،مطالعات و تحلیل وضعیت فعلی  ،تشخیص
چالش ها و فرصت های موجود در شهر و کشور تهیه و تدوین گردیده است .بنابر اهمیت فوق العادۀ این سند ،شاروالی کابل
یک شعبۀ مشخصی را در چوکات ریاست پالن و پالیسی این نهاد تشکیل داده تا بصورت منظم و دوامدار از چگونگی
تطبیق این پالن نظارت و پیگری نماید .این شعبه همچنان مسئولیت دارد تا سال یکبار این پالن را ،مطابق به روش های
معمول ،تجدید نموده و از چگ ونگی تطبیق پالن های طرح شده در همان سال یک گزارش مکمل تهیه نموده و به مقامات
ذیصالح پیشکش کند.
شاروالی کابل با داشتن دیدگاه " کابل پاک با اصالت و هویت اسالمی ،مرفه ،متمدن ،خودکفا و پایدار" در نظر دارد تا برای
داشتن یک محیط زیست پایدار ،اقتصاد پویا ،فرهنگ عالی شهری و زیربناهایی که جوابگوی نیازمندی های شهر در دراز
مدت باشد ،تالش و فعالیت نماید .در این پالن موضوعات اقتصادی  ،اجتماعی و محیطی بصورت یکپارچه و کلی مورد
بحث و تحلیل قرار گرفته اند .بنابرین ،رسیدن به اهداف مندرج در این پالن استراتیژیک  ،تاثیر منفی به هیچ یک از ابعاد
زندگی و جامعه انسانی وارد نکرده و مفهوم پایداری را نیز شامل میشود.
این پالن استراتیژیک به موضوعات محیط زیست  ،پالن گذاری و دیزاین شهری ،انرژی  ،صحت  ،تعلیم  ،زراعت ،نقل
و انتقاالت ،مخابرات  ،جامعه  ،فرهنگ ،اقتصاد و حکومتداری خوب و تامین عا دالنۀ کلیه حقوق شهروندی پرداخته است.
بنابر فراگیر بودن ساحات مورد بحث در این سند ،شاروالی کابل توانسته است در این پالن به موضوعاتی چون همکاری ،
هماهنگی با مراجع و نهاد های ذیدخل نیز پالن هایی داشته باشد.

با احترام
گروه تهیه پالن استراتیژیک شاروالی کابل
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سپاسنامه
قبل از همه از اعتماد حکومت وحدت ملی بالخصوص از جاللتمات داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور دولت اسالمی
افغانستان ،جاللتماب داکتر عبداهلل عبداهلل رئیس اجرائیه ،محترم داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در
امور زیربنا ،تکنالوژی و تحصیالت عالی بخاطر سپردن مسؤلیت بزرگ خدمت به شاروالی و شهروندان کابل اظهار امتنان
مینمائیم ..متعاقبا از پوهنیار عبداهلل جان حبیب زی سرپرست شاروالی کابل و معین ترانسپورت این اداره بخاطر رهبری
عالی شان و گماشتن اهل کار در پست های کلیدی شاروالی سپاس گذاری میکنیم .در عدم موجودیت تیم متخصص موجود ،
طرح پالن استراتیژیک برای شاروالی کابل در مدت بسیار کوتاه امکان پذیر نبود.
جای دارد تا از استادان پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل نیز که بصورت رضا کار و دواطلبانه در تدوین این سند تاریخی با
شاروالی کابل همکاری کرده اند تشکر و سپاسگزاری نمائیم.
همچنان از نهاد  .....بخاطر ارائه نظریات شان به منظور بهبود پالن استراتیژیک قدردانی مینمائیم .این نهاد با معرفی
افرادی که در تهیه پالن استراتیژیک برای شهر ها تخصص داشتند ما را همکاری نمودند.
در اخیر از همکاری نهاد های اکادمیک ،وزارت خانه های ذیدخل ،کمک کننده های مالی و تمام کسانی که در تهیه و
بررسی این سند ما را همکاری کرده اند سپاس گذاری می نمائیم.

با احترام
گروه تهیه پالن استراتیژیک شاروالی کابل
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رکن اول :اصالحات و حکومتداری خوب
اصالحات و حکومتداری خوب یکی از ارکان اساسی پالن استراتیژیک شاروالی کابل میباشد که برمبنای اصول شفافیت،
حسابدهی به شهروندان کابل ،حاکمیت قانون ،همه شمول و عادالنه بودن و پاسخدهی استوار میباشد که مثمریت و موثریت
از عناصر محوری اصالحات و حکومتداری خوب میباشد .تحت این رکن اساسی ،برنامه های حکومتداری الکترونیک،
ارتقای ظرفیت سازمانی و بلند بردن سطح سهمگیری مردم به منظور ارائه خدمات موثر و شفاف تطبیق میگردد.

اهداف استراتیژیک  :1.1بلند بردن سطح شفافیت در مصارف و ازدیاد عواید ( 5برنامه)
ازدیاد عواید و مدیریت شفاف و موثر مصارف که متناسب با کمیت و کیفیت خدمات شهری باشد از اهداف استراتیژیک
شاروالی کابل بوده که باعث حمایت تمام فعالیت ها و خدمات شاروالی می شود .شاروالی کابل در نظردارد تا با راه اندازی
برنامه های ایجاد حکومت داری الکترونیکی در ابعاد جمع آوری و مصرف عواید ،تطبیق قوانین ،تطبیق میکانیزم های
مبارزه با فساد اداری ،خصوصی سازی ،و به اجاره سپردن ملکیتها شاروالی کابل را راستای تحقق این هدف حمایت
میکند.
برنامۀ  :1.1.1حکومت داری الکترونیکی ( 15پروژه)
حکومتداری الکترونیکی یکی از برنامه های عمده شاروالی کابل میباشد که با تطبیق این برنامه میتوان پروسه های مالی،
اداری ،تدارکات ........و سایر بخش ها را تسهیل ،تسریع و شفاف گردانید و در نهایت نواحی  22گانه شهر کابل را با
مرکز متصل میگرداند.
مقصد :تسریع ،شفافیت و افزایش کیفیت خدمات ،و هماهنگی بیشتر بین واحد های ذیربط تشکیالتی شاروالی کابل.
پروژۀ  :1.1.1.1ایجاد سیستم الکترونیکی مالی
نصب سیستم جامع الکترونیکی مالی ( )FMISکه در برگیرنده تمام امور مالی بشمول بودجه ،انتقال معاشات ،تدارکات و

عواید،مدیریت دیپوها و سایر خدمات عمومی در مرکز و نواحی  22گانه است  .بعد از نصب سیستم  FMISو تطبیق آن
در نهایت تمام  22ناحیه با مرکز متصل خواهند گردید که منجر به بلند رفتن شفافیت در تمام پروسه های مالی ،اداری،
عایداتی و منابع بشری میشود .الکترونیک سازی بخش های متذکره نه تنها باعث ساده سازی و کوتاه سازی پروسه ها
خواهد شد بل در امور انسجام فعالیت ها و تولید راپور های جداگانه و توحیدی کمک خواهد نمود .جزئیات راپور ها میتوان
در نیاز سنجی ،بودجه سازی بر اساس ضروریات و سایر امور کمک میکند.
پروژۀ  :1.1.1.2شهر برای همه
برنامه شهر برای همه (  )City For Allبه منظور تعین دقیق تعداد جایداد ها و محاسبه دقیق قیمت گزاری جایداد ها به

منظور جمع آوری بهتر و بیشتر محصول صفایی تطبیق میگردد.
پروژۀ  :1.1.1.3ایجاد دیتابیس
ساخت دیتابیس جامع جهت ثبت جواز های صنفی و کوتاه سازی پروسه اخذ جواز صنفی به منظور ازدیاد عواید تطبیق

میگردد.
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پروژۀ  :1.1.1.4ایجاد سیستم الکترونیک پیگیری عرایض
الکترونیک سازی پروسۀ پیگیری عرایض کمک میکند تا بسیاری از منابع فساد را بسته و سطح شفافیت را بلند ببرد.
پروژه  :1.1.1.5ایجاد سیستم الکترونیک مدیریت تدارکات و قراردادها
سیستم الکترونیک مدیریت تدارکات برعالوه بلند بردن سطح شفافیت ،باعث کاهش مصارف و افزایش کیفیت خدمات از

طریق اشتراک بیشتر شرکتهای خصوصی در مزایدههای شاروالی میشود.
پروژه  :1.1.1.6ایجاد سیستم الکترونیک کنترول ساختمانها
ایجاد سیستم الکترونیک کنترول ساختمان ها کمک میکند تا کارمندان شاروالی به شکل سریع و شفاف به معلومات مربوط

به ساختمانها دسترسی داشته و سبب بلندبردن سطح عواید و شفافیت در شاروالی شود.
پروژۀ  :1.1.1.7ایجاد سیستم الکترونیک مجوزها
سیتسم الکترونیک مجوزها در بر گیرندۀ تمام جواز های میباشد که از طرف شاروالی کابل برای شهروندان توزیع میگردد.

این جواز ها از قبیل مجوز ساختمان ,جواز اصناف،جواز کار و سایر مجوز ها میباشد.
پروژه  :1.1.1. 8ایجاد سیستم الکترونیک مدیریت منابع بشری
پروژه " ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت منابع بشری" ریاست منابع بشری را قادر می سازد تا معلومات شخصی ،سوابق

کاری ،مهارتهای موجود ،لوایح وظایف ،بدست آوردن اهداف کاری ،وغیره امور مربوط به کارمندان شاروالی به شکل
الکترونیک در دسترس خویش داشته باشد.
پروژۀ  :1.1.1.9ایجاد سیستم الکتیرونیک مدیریت اجناس
پروژه "ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت اجناس" شاروالی کابل را قادر می سازد تا از اجناس خویش استفاده و حفظ و

مراقبت موثرتر بعمل آورد.
پروژۀ  :1.1.1.10ایجاد سیستم الکترونیک ثبت قبالهجات
پروژه "ایجاد سیستم الکترونیکی ثبت قبالهجات" شارولی کابل را قادر می سازد تا پروسه انتقال قبالهجات را برای شهروندان

خویش تسهیل و از فساد جلوگیری نماید.
پروژۀ  :1.1.1.11سادهسازی پروسههای کاری
در قسمت ساده سازی پروسههای کاری ،شاروالی کابل در نظر دارد تا از طریق راه اندازی "پروژۀ سادهسازی پروسهها"

در کوتاه مدت پروسههای مربوط به مراجعین و در دراز مدت پروسههای داخلی شاروالی را ساده سازی نماید .جزء مهم
سادهسازی پروسهها ترتیب فورمهای چاپی بوده تا جریان پروسه مربوطه از قبل واضح گردد .این خود سبب جلوگیری از
فساد و سهلانگاری میشود .یکی از پروسه های ساده سازی  ،عبارت از رسیدگی به عرایض و شکایات مراجعین از طریق
انالین میباشد .به این صورت ،بدون اینکه شخص به شاروالی مراجعه کند  ،میتواند از طریق خانه پری فورم عریضه انالین
،عریضه و یا هم مشکل خود را با شاروالی شریک بسازد.همچنان به منظور ازبین رفتن بی نظمی  ،ضیاع وقت و رشوه
ستانی  ،مراکز تحویل گیری مشتریان بشکل  One Stop Shopبروز میگردد .عالوه بر آن  ،به منظور ساده سازی و
سهولت ،در وبسایت شاروالی کابل توانایی  Live Chatرا فعال ساخته تا در هر زمان یک شهروند بتواند با شاروالی
کابل در تماس باشد.
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پروژۀ  :1.1.1.12ایجاد مرکز تیلفونی
در حال حاضر ،با مرکزتیلفونی شاروالی کابل میتوان از طریق شماره  155تماس گرفت .با بهبود بخشیدن خدمات

مرکزتیلفونی  ،شاروالی کابل میتواند اعتماد شهروندان را هرچه بیشتر جلب نموده و سبب رضایت مندی و مشارکت آنها
در برنامههای شاروالی کابل شود .از طریق "پروژۀ بهبود مرکزتیلفونی" شاروالی کابل در نظردارد تا یک میکانیزم کاری
همه جانبه مبنی بر ارایۀ معلومات در مورد خدمات شاروالی ،اخذ معلومات از شهروندان کابل در مورد مؤثریت خدمات
شاروالی ،و ثبت شکایات شهروندان را ایجاد و عملی سازد.
پروژۀ  : 1.1.1.13ایجاد کتابخانۀ دیجیتل
از طریق "پروژۀ راهاندازی کتابخانۀ الکترونکی" شاروالی کابل در نظر دارد تا خدمات خویش را توسعه بخشد .کتابخانۀ

الکترونیکی میتواند جزء ویبسایت شاروالی بوده تا برعالوۀ ارزش علمی آن ،سبب جلب توجۀ شهروندان به طرف
ویبسایت شاروالی کابل گردد .درین کتابخانه عالوه بر نشریه های شاروالی کابل ( هفته نامه ها  ،کتاب رهنمای شاروالی
 ،نقشه های شهر ،نقشه های شاروالی کابل  ،کتاب ساحات دیدنی شهر کابل و غیره )  ،کتاب های تاریخی  ،مقاله های علمی
 ،آثار تاریخی و فرهنگی شهر در اختیار شهروندان قرار داده خواهد شد .در این قسمت از مرکز معلومات افغانستان در
پوهنتون کابل  ACKUطلب همکاری شده و از دیتابیس غنی آنها در این کتابخانه استفاده اعظمی صورت میگیرد.
پروژۀ  : 1.1.1.14ایجاد سیستم الکترونیک پیگیری عرایض
الکترونیک سازی پروسۀ پیگیری عرایض کمک میکند تا بسیاری از منابع فساد را بسته و سطح شفافیت را بلند ببرد
پروژۀ  : 1.1.1.15ایجاد آگاهیدهی و مشارکتعامه از طریق اپلیکیشن موبایل
ایجاد اپلیکشن شاروالی کابل زمینۀ ارتباط مستقیم مردم را با شاروالی کابل فراهم می نماید تا از این طریق شهروندان شهر

کابل تخلفات و سایر موضوعات مرتبط را به گونۀ مستقیم به شاروالی کابل گزارش دهند .شاروالی کابل مصمم است تا
گزارشات شهروندان را به گونۀ بسیار جدی تعقیب نموده و دوباره به عارض گزارش دهد.
برنامۀ  :1.1.2تطبیق قوانین شاروالی ( 2پروژه)
برنامۀ ایجاد سیستم تطبیق بهتر قوانین ،مقررات ،طرزالعمل و پروسیجرها ،شاروالی کابل را قادر میسازد تا سیستم نظارتی
کلی باالی کارمندان شاروالی ،ادارات مربوطه و مستفید شوندگان خدمات شاروالی را بصورت متداوم داشته باشد.
مقصد :اجراات اصولی بر اساس مواد قوانین نافذ کشور به منظور افزایش شفافیت ،رضایت شهروندان کابل ،تاءمین اصل
عدالت در ارائه خدمات و نظم شهری.
پروژۀ  :1.1.2.1ایجاد واحد پولیس شهری
ایجاد یک واحد پولیس شهری که از طریق آن قوانین شاروالی باالی شهروندان ،شرکتها و دکاکین در ساحات مختلف شهر

عملی میگردد.
پروژۀ  :1.1.2.2ایجاد سیستم مکافات و مجازات
با ایجاد سیستم مکافات و مجازات شاروالی کابل خواهد توانست قوانین و مقررات شاروالی را از طریق مجازاتی چون

جریمه و مکافاتی چون ارایۀ تقدیرنامه بشکل سریع و آسان باالی شهروندان تنفیذ نماید.
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برنامۀ  :1.1.3مبارزه علیه فساد اداری ( 6پروژه)
برنامۀ مبارزه علیه فساد اداری شامل سلسله موضوعاتی میباشد که فساد اداری را در شاروالی کابل کاهش و در نهایت ریشه
کن سازد .از طریق راه اندازی "برنامۀ مبارزه علیه فساد اداری" شاروالی کابل میتواند تا گامهای مؤثری را در بخش
مبارزه علیه فساد اداری بردارد .اجزای مهم این برنامه را پروژه هایی چون "مشخص ساختن ساحات آسیب پذیر از لحاظ
فساد اداری" " ،ریشه یابی وجود فساد" ،و "استفاده از یافته های اداره مبارزه علیه فساد اداری و تجارب شاروالیهای
کشورهای دیگر" ،تشکیل خواهد داد.
مقصد :تبدیل اداره شاروالی به یکی از پاک ترین و شفاف ترین اداره ها در سطح مملکت.
پروژۀ  :1.1.3.1اولولیت بندی و ریشه یابی ساحات آسیب پذیر از لحاظ فساد اداری
از طریق این پروژه در مرحلۀ نخست ریاست ها ،شعبات و پروسه های را تشخیص میگردند که از لحاظ فساد اداری بیشتر

آسیب پذیر اند .در مرحله دوم میکانیزم ها و استراتیژی های ساخته خواهد شد که دالیل و عوامل فساد اداری را ریشه یابی
نموده و با ایجاد پروسه های شفاف و بلند بردن ظرفیت کارکنان شاروالی کابل فساد را به حد اقل کاهش داده که در نهایت
کامالً محو میگردد.
پروژۀ  -1.1.3.2بلند بردن معاشات کارکنان شاروالی به حدی مناسب.

یکی از چالش های سد راه محو فساد اداری در شاروالی کابل عبارت از پایین بودن سطح معاشات مامورین و اجیران میباشد
که این خود نه تنها موقع را به فساد ایجاد میکند بل همچنان یک دلیل برای توجه نمودن فساد در ادارات میباشد .پروژۀ بلند
بردن معاشات کارکنان شاروالی کابل مشروط بر ازدیاد عواید ،دریافت منابع و چشمه های جدید عواید و مدیریت آن میباشد.
معاش مناسب میتوان کارکنان شاروالی را وادار به صداقت و تعهد در مقابل وظیفه خویش مینماید.
پروژۀ  – 1.1.3.3زون بندی  22گانه نواحی شهر کابل به  5زون
یکی از چالش های دیگری که باعث سکتگی کار و فساد اداری میشود بزرگ بودن و متمرکز بودن تمام صالحیت ها در

انحصار مرکز شاروالی میباشد .تیم رهبریت شاروالی کابل در پالن دارد تا  22ناحیه شهر کابل را به  5زون تقسیم نموده
که منجر به تقسیم و تفویض صالحیت ها از مرکز زون ها خواهد گردید .هر زون دارای یک تشکیل کوچک میباشد که
نواحی زون مربوطه را مدیریت و کنترول مینماید .زون بندی نواحی شهر کابل تمثیل از حکومتداری غیر متمرکز
( )Decentralizationمیباشد که مدیریت و کنترول آن ساده تر و سهلتر میباشد.
پروژۀ  - 1.1.3.4بجا گذاشتن سیستم های کنترولی در شعبات و ادارت مصرفی و تدارکاتی
در این پروژه پروسه های خریداری ،تدارکاتی ،امالکی ،استمالکی ،توزیع مجوز ساختمانی و صنفی وغیره بررسی و

ارزیابی میشوند .بعد از تشخیص مراحل ،قدمه ها و پروسیجر های که آسیب پذیر اند و جهت شفافیت ،کوتاه سازی و ساده
سازی پروسه ها اقدام میگردند .این اقدامات جهت بلند بردن شفافیت و مبارزه با فساد اداری و محو آن مفید واقع خواهد شد.
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پروژۀ  - 1.1.3.5تحصیل صفایی از طریق بل برق
بنا بر عدم موجودیت معلومات و احصایه در رابطه با جایداد ها و تاسیسات شخصی ،دولتی و تجارتی تحصیل صفایی یکی

از آسیب پذیر ترین عواید شاروالی کابل میباشد .در جمع آوری این منبع عایداتی موقع فساد بیشتر مساعد است ولی ریاست
محترم برشنا یکی از ادارت است که در این راستا فعالیت های زیاد داشته و در حدود هشصد هزار ( )800،000جایداد و
تاسیسات را در مربوطات شهر کابل ثبت نموده که با اتصال محصول صفایی به بل برق جمع آوری این عواید را سهلتر و
شفاف تر میسازد و مواقع فساد را در این مورد کاهش میدهد .تطبیق این پروژه یک راه حل مطلوب نیست ولی یک راه حل
فوری و کوتاه میباشد که با گذشت زمان و جمع آوری معلومات و احصاحیه دقیق محصول صفایی بر اساس مقرره و قانون
شاروالی جمع آوری خواهد گردید.
پروژۀ  :1.1.3.6تدوین پالیسی مبارزه علیه فساد اداری در شاروالی کابل
با استفاده از تجارب شهرهای همانند کابل ،و یافته های اداراتی که علیه فساد مبارزه می نمایند ،یک پالیسی جامع مبارزه با

فساد اداری برای شهر کابل ترتیب و در روشنی آن اقدامات عملی اجراء می شود.
برنامۀ  :1.1.4خصوصی سازی انتخابی فعالیتهای شاروالی ( 2پروژه)
برنامۀ خصوصی سازی در مطابقت با مؤلفه همکاری سکتور عامه و خصوصی و روشنائی چهارچوب نافذه قانونی با در
نظرداشت اصل نافعیت پایدار و قابل مالحظه برای شاروالی کابل  ،و ارزیابی های مستمر و مقایسوی بین نافعیت خدمات
از طریق شاروالی و سکتور خصوصی تطبیق میگردد.
مقصد:

افزایش قابل مالحظه و شفاف عواید شاروالی بدون بلند رفتن مصارف عملیاتی و یا حتی پائین آمدن مصارف

مطابق به قوانین و مقررات شاروالی کابل و فیصدی های محاسبوی مندرج در لوایح نافذه شاروالی کابل.
پروژۀ  :1.1.4.1خصوصی سازی خدمات شهری
تحت این پروژه ،نقش سکتور خصوصی در فعالیت های مشخص و نیازمند شاروالی کابل مانند تنظیف ،سرسبزی ،اخذ

مجوز ساختمانی ،جمع آوری عواید ،حفظ و مراقبت سرکها ،طرح و دیزاین سرکهای برزگ ،و غیره تثبیت و قرارداد
میگردد.
پروژۀ  :1.1.4.2خصوصی سازی پروسۀ تدوین و بازبینی قوانین مربوط به شاروالی
از طریق این پروژه میکانیزم سپردن پروسۀ تدوین و بازبینی قوانین شاروالی به شرکت های خصوصی حقوقی ترتیب داده

خواهد شد تا با استفاده از آن شاروالی کابل بتواند پروسۀ تدوین ،تسوید ،و تصویب قوانین مربوط به شاروالی را سرعت
بخشد.
برنامۀ  :1.1.5تامین منابع جدید عواید ( 3پروژه)
در صورت تحصیل کامل عواید پیش بینی شده و رفع کسر عواید ،تأمین منابع جدید عوایدی مطابق به میتودولوژی واضح،
سروی دقیق امکانات ،درجه سهمگیری و موافقت جناههای ذیربط ،پایداری جریانات نقده منابع جدید ،و عدم تضاعف با
منابع موجوده عایداتی برای سه سال آینده ،پنج سال آینده ،و ده سال آینده ،و بتعداد اقل ده منبع جدید ایکه قویا قابل پیش بینی
اند.
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هدف :تحت پوشش آمدن منابع تشخیص ناشده ،معاصر ،و منظور ناشده ماضیه در مطابقت با اوضاع و احوال شهر کابل.
پروژۀ  :1.1.5.1بهبود و بروز سازی قوانین و مقررات موجوده درارتباط به جمع آوری عواید
با راه اندازی این پروژه ،جمله قوانین ،مقررات و لوایح مربوط به جمع آوری عواید بهبود و با ضروریات موجوده شاروالی

سازگار خواهد گردید.
پروژۀ  :1.1.5.2ازدیاد کتگوری های جمع آوری عواید توسط سکتور خصوصی
تحت این پروژه نقش سکتور خصوصی در پروژه های موجوده و باالقوه ارزیابی و با در نظرداشت نافعیت محسوس و قابل

مالحظه مالی ،اداری و مدیریتی برای شاروالی کابل ،بلخصوص در قسمت منابع جدید عایداتی ،نقش تحصیلی سکتور
خصوصی در منابع موجوده و باالقوه عایداتی الی پنجاه فیصد افزایش خواهد یافت.
پروژه  :1.1.5.3ازدیاد کتگوری های جمع آوری عواید توسط ادارات همکار
تحت این پروژه ،مؤثریت و نافعیت میکانیزمهای مشترک تحصیلی موجوده با  5اداره دولتی ارزیابی و در صورت حصول

نتیجه مثبت در کل ،جمع آوری محصول صفایی از طریق د افغانستان بریشنا شرکت مطابق یک فیصدی متوافقه محاسبه و
شامل بل خواهد گردید .در صورت مؤفقیت پروژه و افزایش قابل مالحظه عواید صفایی ،مقروضیت های سنوات ماضیه
تحت اقساط قابل پرداخت و منصفانه در بل برق در سال دوم پروژه شامل خواهد گردید.
شاخص ها:
با تطبیق برنامه ها و پروژه های متذکره به شاخص های ذیل نایل میگردیم:
انسجام و ترتیب بودجه به اساس تثبیت احتیاج از واحد های پایین اداری به باال طی یک سال
مصرف و محاسبه دقیق بودجه بعد از نصب سیستم طی یکسال
ثبت و راجستر تمام مصارف با جزئیات آن به منظور گزارش دهی بهتر و شفاف طی یکسال آینده
انسجام امور تدارکات به منظور شفافیت و جوابگویی تا یک سال آینده
رفع کسر عواید الی دوسال آینده
راجستر جایداد های و اصناف به منظور تحصیل عواید
مدیریت موثر و شفاف سیستم های عوایدی ،مالی اداری ،منابع بشری از طریق نصب سیستم های الکترونیک طی  3سال
اینده
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هدف استراتیژیک  :1.2ارتقای ظرفیت سازمانی ( 4برنامه)
برای بهبود دوامدار خدمات ،شاروالی کابل ضرورت دارد تا بشکل دوامدار کادرهای شایسته را جذب ،آیدیاهای جدید را
عملی ،و تغییرات مثبت را به میان آورد .بناً شاروالی کابل به یک سازمان که تسهیل کننده چنین یک محیط باشد ،ضرورت
دارد .ارتقا و توسعه ظرفیت سازمانی میتواند در پهلوی ازدیاد عواید ،در درازمدت ،برای شاروالی کابل سرنوشت ساز
باشد .برای رسیدن به هدف استراتیژیک "ارتقای ظرفیت سازمانی" شاروالی کابل برنامها و پروژههای متعدد را در زمینه
ایجاد همآهنگی ،حکومتداری الکترونیکی ،تجدید تشکیالت ،ایجاد مرکز تشبثات ،ایجاد مرکز تحقیق ،تجدید پروسهای کاری،
به راه می اندازد .همچنان بر اساس ضرورت فعلی شاروالی کابل بعضی از واحدها و دیپارتمنت جدیدا تشکیل خواهند گردید
که از جمله مرکز تحقیق ،واحد جندر ،مرکز ابتکار ،واحد مدیریت پروژه ،واحد اقتصاد و تجارت ،وغیره نام برد.
برنامه  :1.2.1ایجاد هماهنگی و رابطه بیشتر ( 2پروژه)
پروژه  :1.2.1.1ایجاد روابط با شهرهای کشورهای دیگر
این پروژه در برگیرنده فعالیت های شاروالی کابل تامین ارتباط با شهرهای دیگر در با قرارنمودن رابطه خواهرشهرا ،می
باشد .قایم نمودن چنین روابط به شهرها اجازه میدهد تا بشکل سریع تجارب و یافته های خویش را شریک سازند.
پروژه  :1.2.1.2ایجاد کمیته های همآهنگی
برای ایجاد همآهنگی میان دیپارتمنت های مختلف شاروالی و ادارات همکار ،از طریق پروژههای مختلف کمیته های ایجاد

همآهنگی تشکیل داده می شود .در مرحله نخست کمیته مورد نظر شناسایی و بر اساس کارایی آنها ،کمیته ها اولیت بندی
خواهد شد .در مرحله دوم الیحه وظایف ،ساختار ،و پروسیجر کاری هر یک از کمیته ها ترتیب و اجرایی خواهد شد .کمیته
های مورد نظر عبارت اند از کمیته همآهنگی بین ادارات شاروالی ،کمیته همآهنگی بین ادارات همکار ،کمیته تخنیکی،
کمیته اداری ،و کمیته حقوقی می باشد.
برنامه  :1.2.2مرور تشکالتی و ایجاد واحدهای جدید ( 7پروژه)
از طریق این برنامه تمامی تشکیل شاروالی بازبینی و براساس ضروریات فعلی و پالنهای آینده شاروالی کابل عیار میگردد.
برعالوه ،جهت رسیدگی به ابعاد مختلف ضروریات شهروندان کابل و پیشبرد بهتر امور بعضی از واحدها و دیپارتمنتهای
جدید نیز در تشکیل شاروالی کابل گنجانیده خواهد شد .تشکیل شاروالی از سالها است که مرور نگردیده است .این عمل
باعث شده که تشکیل پاسخگوی نیازمندی های روز افزون شاروالی کابل نباشد .با در نظرداشت پالن های کوتاه مدت و
درازمدت شاروالی که براساس تبدیل نمودن شهر کابل به یک شهر مدرن ترتیب یافته اند ،نیازم مبرم دیده می شود تا در
ساختار تشکیالتی شاروالی کابل برای تطبیق پالن های آینده ،یک تغییر کلی بعمل آید.
مقصد :ایجاد ساختار تشکیالتی جدید بر اساس نیازمندی های جدید شاروالی
پروژه  :1.2.2.1بررسی نیازمندیهای تشکیالتی شاروالی کابل
از طریق این پروژه تشکیل فعلی شاروالی کابل بررسی و خالهای تشکیالتی براساس نیازمندیهای آینده شاروالی کابل

تشخیص داده خواهد شد.
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پروژه  :1.2.2.2ساختار تشکیل جدید برای شاروالی کابل
از طریق این پروژه ساختار تشکیالتی و مرور لوایح وظایف جدید ادارات و کارمندان بر اساس نیازمندیهای فعلی و آینده

شاروالی کابل ترتیب داده خواهد شد.
پروژه  :1.2.2.3ایجاد واحد جندر
ایجاد یک واحد جندر که از طریق آن مسایل مربوط به جندر در داخل شاروالی و خدمات که از طریق شاروالی ارایه

میگردد ،در نظر گرفته شود.
پروژه  :1.2.2.4ایجاد واحد مدیریت برنامها
ایجاد این واحد به شاروالی کابل کمک میکند تا موثریت و مثمریت برنامه های انکشافی متعدد پالن شده خویش را بلند ببرد.
پروژه  :1.2.2.5ایجاد مرکز تحقیق شاروالی
پروژه "ایجاد مرکز تحقیق شاروالی" شاروالی را کمک میکند تا معلومات دقیق مربوطه به ارایه خدمات شاروالی را

جمعآوری نموده و در روشنی آن برنامها و پروژهها را پیشنهاد نماید تا سبب بهبود خدمات فراگیر در شاروالی کابل گردد.
پروژه  :1.2.2.6ایجاد مرکز انکشاف تشبثات
پروژه "ایجاد مرکز توسعه ثشبثات" با شاروالی کابل کمک میکند تا برای پیشبرد امور مربوطه شاروالی براساس علم اقتصاد

و تجارت پالن سازی نماید .این مرکز با شاروالی کابل کمک میکند تا فراتر از امور حکومتداری به اندیشد و برنامهای
خویش را مانند یک تشبث خصوصی طوری تنظیم نماید تا با هزینه کمتر مفاد بیشتر را بدست آورد .برعالوه ،ابعاد مختلف
شاروالی چون برندسازی ،شراکتهای استراتیژیک ،وغیره را از طریق این مرکز در عرصه پیشبرد امور شاروالی در
نظر گرفته خواهد شد.
پروژه  :1.2.2.7ایجاد واحد صدور مجوزها
این ریاست به منظور سهل ساختن پروسه اخذ تمامی مجوز های که در شاروالی کابل توزیع میگردد ،ایجاد میگردد.

برنامه  :1.2.3ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالی ( 4پروژه)
برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان در برگیرنده پروژههای متعدد بوده که از طریق یک پالن همه جانبه ارتقای ظرفیت ترتیب،
عملی ،و ارزیابی خواهد می گردد .در مرحله اول یک پروژه نیاز سنجی عمومی ارتقای ظرفیت بهراه انداخته میشود که
در روشنی آن پروژه بعدی ارتقای ظرفیت ترتیب خواهد شد .مانند ساختار تشکیالتی شاروالی کابل ،کارمندان فعلی شاروالی
دارای از مهارت الزم برای ارایه خدمات مناسب به شهروندان کابل ،برخوردار نمی باشند .بنا نیاز است تا به ارتقای ظرفیت
کارمندان شاروالی کابل توجه جدی صورت گیرد تا شاروالی کابل بتواند بشکل شاید و باید آن خدمات مورد ضرورت
شهروندان کابل را ارایه کند.
مقصد :ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالی براساس پاسخگویی به نیازمندی های جدید شاروالی کابل.
پروژه  :1.2.3.1نیازی سنجی عمومی ارتقای ظرفیت
با در نظرداشت نیازمندهای تشکیالتی آینده شاروالی ،یک نیاز سنجی عمومی کارمندان صورت خواهد گرفت تا برنامههای

آموزشی آینده براساس این نیازسنجی تریبت و تطبیق گردد.
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پروژه  :1.2.3.2ایجاد سیستم اعتباردهی (سرتیفکیت) مدیریت پروژه
یکی از نیازهای مبرم شاروالی کابل داشتن کادر خوب در قسمت مدیریت پروژه می باشد .شاروالی کابل در نظردارد تا با

استخدام یک موسسه مشورتی ،پروسه مدیریت پروژه در شاروالی کابل را سندسازی ،بهسازی ،و بر اساس آن یک سیستم
اعتباردهی (سرتیفکیت) مدیریت پروژه که از طریق علم و مهارت متقاضین در قسمت مدیریت پروژه آزمایش شود ،ترتیب
دهد.
پروژه  :1.2.3.3به راه اندازه های پروژه های ارتقای ظرفیت بر اساس نیازمندی
از طریق این پروژه برنامه مختلف ارتقای ظرفیت ظرفیت برای کارمندان شاروالی در نظر گرفته میشود .بصورت عموم

چنین برنامه مشتمل بر دایر نمودن آموزش های دراز مدت در بخش های تکنالوژی معلومات و لسان انگلیسی می باشد .هم
چنین از طریق این پروژه ،زمینه تداوم تحصیالت عالی برای کارمندان شاروالی فراهم خواهد گردید.
پروژه  :1.2.3.4ترتیب پالیسیهای مختلف مربوط به جندر ،برخورد وظیفوی ،استخدام ،مکافات و مجازات ،وغیره

شاخص ها:
با تطبیق برنامه ها و پروژه های متذکره به شاخص های ذیل نایل میگردیم:
تشکیل جوابگو مطابق نیازمندیهای اداره
افزایش  %75کادر های مسلکی طی  3سال اینده
ارتقای  %50ظرفیت و مهارتهای کاری و مسلکی کارمندان فعلی طی  1سال آینده
به تعداد  20نفر متخصصین در بخش مدیرت پروژه
برنامه  :1.2.4تدوین و تجدید قوانین ،مقررات ،و طرزالعملهای شاروالی ( 5پروژه)
این برنامه در بر گیرنده فعالیت مربوط به تدوین و تجدید تمامی قوانین ،مقررات ،و طرزالعمل شاروالی کابل می باشد.
هدف :تسهیل زمینه حقوقی برای تغییرات مورد نظر شاروالی کابل
موضوع :در پانزده سال گذتشه قوانین شاروالی کابل تغییرات اندکی دیده است .قوانین موجوده شاروالی کابل به هیچ صورت
پاسخگوی نیازمندی های حقوقی شاروالی کابل نمی باشد .نبود قوانین روشن و مشخص باعث ایجاد مشکالت زیادی برای
شاروالی کابل در راستای اجرای امور محوله آن گردیده است .بدون تغییر آوردن در قوانین ،مقررات ،و طرزالعمل،
شاروالی کابل به هیچ صورت نمی تواند تا تغییرات الزم را در راستای ارایه خدمات بهتر بوجود آورد .بعضی از قوانین و
مقررات که الزم به توجه عاجل دارند ،قرار ذیل می باشد.
تدوین قوانین مربوط به زونبندی شهر کابل
تدوین قوانین مربوط به تنظیم مجدد زمین
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تجدید قوانین مربوط به جمع آوری عایدات
تجدید قوانین و طرزاالعملهای داخلی شاروالی کابل
ترتیب قوانین مربوط به جذب سرمایه گذاری در رابطه به ارایه خدمات و ازدیاد عواید شاروالی کابل
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هدف استراتیژیک  :1.3آگاهی دهی ،پا سخگویی و مشارکت عامه ( 4برنامه)
در این هدف استراتیژیک به اهدافی چون شهروندان آگاه ه ازکارکردهای شاروالی کابل ونواحی  22گانه،

اعتماد قوی

مردم به شاروالی ،شاروالی پاسخگو به شهروندان ،شرکت مستقیم شهروندان در پالن ها و برنامه های شاروالی و داشتن
شهروندان با فرهنگ غنی ،در نظر گرفته شود.

پاسخگویی و
مشارکت عامه
تهیه پالیسی و استراتیژی
ارتباطات و نشرات

رشد فرهنگ شهر
نشینی

آگهی دهی و
مشارکت عامه

حکومت داری
الکترونیک

مشارکت عامه و
خصوصی

برنامه  :1.3.1رشد فرهنگ شهر نشینی ( 2پروژه)
طرح برنامه های آموزشی جهت آگاهی دهی و رشد فرهنگ شهرنشینی .در این برنامه به روش هاو راه های که شهروندان
شهر کابل را از فرهنگ شهر نشینی آگاه سازد ،پرداخته میشود .در چند دهه گذشته شهروندان شهر کابل بخاطر دالیل
مختلف به کابل کوچیده اند .ولی بنابر عدم موجودیت آگاهی دهی کافی در مورد شهر برای آنها  ،این طبقه افراد با فرهنگ
شهرنشینی آشنایی کافی ندارند.بنآ ترویج فرهنگ شهرنشینی به شهروندان  ،شاروالی کابل را کمک می کند تا شهر کابل را
به یک محیط بهتر و قابل زیست برای همه مبدل سازد.
مقصد :ترویج فرهنگ شهری و داشتن شهروندان با فرهنگ غنی
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رشد فرهنگ شهر نشینی

ایجاد سیستم رضاکاری در
شهر کابل

جایگزین کردن آموزش فرهنگ
شهرنشینی در نصاب درسی

پروژۀ  : 1.3.1.1جایگزین کردن آموزش فرهنگ شهرنشینی در نصاب درسی
تربیت اطفال با مسوولیت و آگاه از فرهنگ شهری به منظور رسیدگی به مشکالتی که شهروندان کابل در حال حاضر به

آنها مواجه هستند.
از طریق این پروژه در مرحلۀ اول با ایجاد همآهنگی با وزارت معارف و ترتیب یک میکانیزم مشخص ،فیصدی از نمرات
مضمون تهذیب دورۀ لیسه به فعالیتهای مربوط به خدمات شاروالی و ترویج فرهنگ شهرنشینی اختصاص داده خواهد شد.
در مرحلۀ بعدی با ترتیب نصاب تعلیمی ،یک مضمون بنام فرهنگ شهرنشینی در نصاب معارف شهر کابل اضافه خواهد
گردید.
پروژۀ  :1.3.1.2ایجاد سیستم رضاکاری در شهر کابل
ایجاد حس مسوولیت پذیری در مقابل شهر و شهروندان کابل سیستم اجرای فعالیت های رضاکارانه ترتیب داده می شود و

در همکاری با ارگانهای تعلیمی و تحصیلی جوانان به انجام فعالیت های رضاکارانه در بخشهای مختلف( ،چون صفایی
شهر  ،رنگ تعمیرات ،پاککاری مکاتب  ،پوهنتون ها ،غرس نهال ها  ،آبیاری نهال ها ،و غیره انجام فعالیت های رضاکارانه
بین جوانان گردیده و برای کسب تجارب کاری برای جوانان مفید خواهد بود.
برنامه  :1.3.2آگاهیدهی و مشارکت عامه ( 7پروژه)
منظور از این برنامه بلند بردن سطح آگاهی شهروندان از چگونگی ارایۀ خدمات  ،کارکرد ها و شریک ساختن مردم در
اتخاذ تصامیم شاروالی

در مرحلۀ پالن گذاری وتطبیق خدمات شاروالی میباشد .یکی از دالیل عمده ضعف روحیه

همکاری میان مردم و شاروالی کابل عدم مشارکت ،سطح پائین آگاهی و نظر دهی شهروندان کابل در مرحلۀ پالن گذاری
و تصمیم گیری برنامه های شاروالی کابل می باشد .همچنان ،عدم آگاهی شهروندان در موردخدمات شاروالی کابل باعث
کاهش عواید  ،یبینظمی و عدم رعایت قوانین و مقررات شاروالی کابل میگردد بنآ ،برنامۀ آگاهی دهی و مشارکت عامه در
مجموع برای رفع چنین چالش ها به راه انداخته می شود.
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مقصد :این برنامه کمک میکند تا شهروندان کابل منحیث یک شهروند آگاه ،مرجع نظردهنده،

نظارت کننده و منبع

معلومات ،در امور شاروالی سهیم شوند.

آگاهی دهی و مشارکت عامه

آگاهی دهی و مشارکت از طریق
ویبسایت و رسانه های اجتماعی

...

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

پروژۀ  :1.3.2.1آگاهیدهی و مشارکت از طریق ویبسایت و رسانه های اجتماعی
در جهان امروزی که آسانترین راه اخذ معلومات در مورد یک ارگان رجوع به ویب سایت ارگان مربوطه میباشد ،داشتن

یک ویب سایت کارا می تواند شاروالی کابل را در رسیدن به اهداف مشارکت و توانمندسازی شهروندان تا حد زیادی کمک
کند .همچنان صفحات اجتماعی می توانند بحیث یک وسیلۀ خوب اطالع رسانی ،انسجام و کسب حمایت مردمی استفاده
گردند .در زمینه شاروالی پالن دارد تا در کوتاه مدت ویب سایت موجوده خویش را بروز نموده و معلومات مکمل در مورد
خدمات شاروالی را بطور متداوم با شهروندان شریک بسازد.
عالوه براین ،استفاده از رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک ،تویتر ،یوتیوب و انواع دیگر رسانه های اجتماعی که شهروندان
شهر کابل به آن دسترسی داشته باشند ،از وسایلی هستند که به منظور آگاهی دهی استفاده خواهند شد .چگونگی استفاده ازین
رسانه ها در پالیسی و استراتیژی ارتباط شاروالی کابل تنظیم خواهد شد.
پروژه  : 1.3.2.2آگاهیدهی و مشارکت عامه از طریق نهاد های غیر دولتی  ،غیر انتفاعی و جامعه مدنی
یکی از مقاصد مهم شاروالی کابل ذهنیت دادن شهروندان در مورد پالن ها و برنامه میباشد که جامعه مدنی و نهاد های

غیردولتی و غیر انتفاعی ،رول مهم و موثررا در ذهنیت دادن شهروندان بازی میکند.
جامعه مدنی می تواند یک پل ارتباطی خوبی بین مردم و شاروالی کابل باشد .با استفاده از یک تعداد انجمن ها و موسسات
خیریه  ،غیر انتفاعی و فعالین جامعه مدنی ،شاروالی کابل می تواند حمایت بیشتر مردمی را به خود جلب کند .در زمینه
شاروالی کابل در نظر دارد تا نخست لیست و ساحات فعالیت انجمن های اجتماعی و موسسات فعال در شهر کابل را جمع
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آوری نموده و در قدم بعدی با ایجاد یک میکانیزم همکاری با چنین ارگانها ،سطح مشارکت شهروندان را در برنامه های
شاورالی کابل بلند ببرد.
پروژۀ  : 1.3.2.3آگاهی دهی و مشارکت عامه از طریق مساجد ،شوراها ،و مراکز تعلیمی
متنفذین مساجد و نواحی ،شوراها و مراکز تعلیمی تاثیر به سزایی باالی ذهنیت مردم دارد .بنآ شاروالی کابل به زودترین

فرصت میتواند که ذهنیت شهروندان را در رابطه به پالن ها و برنامه های شاروالی کابل جهت داده و سطح مشارکت
مردمی را با استفاده از مساجد ،شوراهای مردمی و مراکز تعلیمی و تحصیلی بلند ببرد.
پروژۀ  :1.3.2.4آگاهیدهی و ایجاد مشارکت عامه از طریق رسانه ها
یکی از آسان ترین و فراگیرترین وسیله آگاهی دهی رسانه ها میباشد بنآ آکاهی دهی و مشارکت عامه در زمان واحد و

وسیع یک از مقاصد شاروالی می باشد
شاروالی کابل در نظر دارد تا در کوتاه مدت یک تیم فعال رسانه یی را ایجاد نموده تا از طریق اشتراک در برنامه های
تلویزیونی و رادیویی و نشر مقاالت در رسانه های چاپی ،فعالیتهای شاروالی کابل را بیشتر و خوبتر انعکاس دهد.
شاروالی کابل با همکاری رسانه ها ،زمینه ی برگزاری برنامه های اختصاصی را فراهم می سازد تا از این طریق شهروندان
در جریان قرار گیرند.
پروژۀ  : 1.3.2.5آگاهیدهی و مشارکت عامه از طریق نشرات
در حال حاضر ،شاروالی کابل دارای یک نشریه بنام پامیر بوده که دو بار در هفته نشر میشود .شاروالی کابل در نظردارد

تا با راه اندازی پروژۀ بهبود نشرات این اداره ،برعالوۀ بلند بردن کیفیت و کمیت محتویات این نشریه ،ظرفیت تولید
نشریههای متعدد را از قبیل بروشور ،برگه های معلوماتی ،لوحه های ثابت و دیجیتل و رهنمود های مشخص ارتقاء
بخشد.
پروژه : 1.3.2.6آگاهی دهی و مشارکت عامه از طریق رادیو شاروالی کابل
رادیو یکی از طریقه های موثر در جهت ذهنیت سازی و آگاهی دهی شهروندان میباشد .نشر گزارشات  ،برنامه های

آگاهی دهی و مصاحبه ها جهت ارتباط دادن مردم با شاروالی کابل  ،آگاه ساختن مردم از فعالیت های شاروالی کابل ،حل
مشکالت همشهریان  ،آگاهی ساختن همشهریان از ازدحام موتر ها در جاده ها و رهنمایی آنها نمونه های انگشت شماری
از فعالیت های این وسیله ارتباط همگانی برای شاروالی کابل خواهد بود .بنابرین ،ایجاد یک استیشن رادیویی برای شاروالی
کابل یکی از اهداف اساسی به منظور تحقق فرهنگ شهر نشینی ،آگاهی دهی  ،مشارکت شهروندان و وصل شهروندان با
شاروالی کابل در نظر گرفته شده است.
پروژۀ  : 1.3.2.7آگاهیدهی و مشارکت عامه از طریق برگزاری برنامههای حضوری
شاروالی کابل در نظر دارد تا تعداد برنامه های مشارکت مردمی مانند حشرهای عمومی ،کمپین ها و گفتمان هارا ازیاد

بخشد .در این زمینه ،با در نظرداشت نقش جامعۀ مدنی و تشکیالت اجتماعی و تعلیمی ،برنامه های " مشارکت مردمی"
بشکل پروژه های جداگانه راهاندازی خواهد گردید .تا مردم را در نظر خواهی  ،مشارکت در تصامیم و اگاهی دهی دخیل
سازد
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یکی ازین فعالیت ها تدویر کمپاین های آگاهی دهی برای شهرواندان میباشد .شاروالی کابل در نظر دارد تا هر سال سه
کمپیاین سر تا سری آگاهی عامه را دایر نماید تا کارکرد ها و پالن های شاروالی فرهنگ شهر نشینی و مشارکت شهروندان
را در ان برمال نماید .درین کمپاین ها در مورد عواید  ،خدمات  ،ملکیت ها  ،استمالک ،سرسبزی  ،محیط زیست ،
ترانسپورت ،ترافیک و غیره فعالیت های شاروالی برای شهروندان معلومات داده خواهد شد .عالوه برآن ،سروی هایی
مشخص به منظور سطح رضایت مردم از کارکرد های شاروالی  ،سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های شاروالی،
پیشنهادات و انتقادات شهروندان و غیره مسایل ،صورت خواهد گرفت.
برنامه  : 1.3.3مشارکت عامه و خصوصی ( 3پروژه)
از مقاصد اصلی این پروژه توانمند سازی و سپردن قدرت به شهروندان کابل میباشد.
پروژۀ  :1.3.3.1فراهم نمودن زمینه انتخابات
دادن حق انتخاب وکالی گذر ،روسای ناحیه ،شاروال های زون ،و شاروال شهر یکی از راه های توانمند سازی شهروندان،

مشارکت آنها در تصمیم گیری های شهر  ،و رشد آگاهی آنها از حقوق و صالحیت های یک شهروند میباشد .یکی از
اجزای این پروژه ترتیب مرکز معلومات شهروندان شهر کابل به تفکیک گذر  ،ناحیه و شهر میباشد .داشتن چنین احصائیه
در مورد شهروندان ،راه را برای تهیه پالن های واقع بینانه میسر خواهد ساخت
پروژۀ  : 1.3.3.2گفتمان شاروالی با شهروندان
شاروالی کابل این را مسوولیت خود میداند تا مردم را از کارکرد ها ی شاروالی آگاه ساخته و شهروندان را در تصمیم

گیری ها شریک سازند .به این منظور نشست ها و گفتمان های رو در رو با شهروندان را ماه یک و یا هم دوبار در
نواحی شاروالی و ساحات عامه برگزار خواهد کرد.در این نشست شاروال کابل و یا هم یک و یا چند تن از معینان این نهاد،
ابتدا در مورد خدمات و کارکرد های شاروالی به مردم گذارش داده و بعدا به نظریات و پیشنهادات مردم گوش میدهند .در
نتیجه این گفتمان ها ،شاروالی کابل میتواند برنامه های آینده خود را در روشنی نظریات شهروندان طرح و پالن نمایند.
پروژۀ  : 1.3.3.3تاسیس صندوق شکایات:
برای دسترسی آسان مردم به رهبری شاروالی کابل ،در هر یک از نواحی  22گانه شهر کابل ،یک صندوق شکایات نصب

شده است تا نظر و دیدگاه مراجعین و شهروندان را انعکاس بدهد . .این شکایات بصورت هفته وار تخلیه و شکایات مردم
برای رسیده گی به دفتر مرکزی شاروالی کابل انتقال میگردد و سپس هریک از نامه ها به ریاست مربوطه ارجاع و به آن
رسیده گی میگردد.

برنامۀ  :1.3.4تهیه پالیسی و استراتیژی ارتباطات و نشرات شاروالی کابل ( 1پروژه)
پروژه  :1.3.4.1تهیه پالیسی و استراتیژی ارتباطات و نشرات شاروالی کابل
شاروالی کابل در نظر دارد تا اسناد پالیسی و استراتیژی ارتباطات را برای شاروالی کابل تهیه نماید .به اساس این پالیسی
ها و استراتیژی ها  ،شاروالی کابل میتواند بصورت منظم و منسجم به فعالیت روابط خود را با مردم ترتیب و تنظیم نماید.
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شاخص ها:
با تطبیق برنامه ها و پروژه های متذکره به شاخص های ذیل نایل میگردیم:
سطح مراعت نظافت شهری از طرف شهرواندان
سطح اشتراک شهروندان در برنامه های شاروالی کابل
سطح مراعت قوانین شهری از طرف شهروندان کابل
سطح آگاهی شهروندان از خدمات شاروالی کابل
سطح همکاری شهروندان با شاروالی کابل
سطح رضایت شهروندان از خدمات ارایه شده شاروالی کابل
سطح اخذ جواز صنفی از طرف
سطح پرداخت کتابچه صفایی
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هدف استراتیژیک  :1.4افزایش رضایت و توانمندسازی شهروندان ( 3برنامه)
رضایت شهروندان یکی از اهداف اساسی شاروالی کابل می باشد .شاروالی کابل میتواند با توانمندسازی شهریان و مشارکت
آنها در تصمیمگیری و تطبیق پروژه ها ،به این هدف خویش نایل گردد .بناآء این هدف دربرگیرندۀ فعالیت های مربوط به
توانمندسازی و مشارکت شهروندان در امور شاروالی و بلند بردن رضایت آنها از طریق ارایه خدمات بیشتر می باشد.
برنامه  :1.4.1ایجاد سیستم آموزش فرهنگ شهر نشینی ( 2پروژه)
تعریف :ایجاد یک سیستم آموزش شهرنشینی تا از طریق آن شاروالی کابل بتواند فرهنگ شهر نشینی را ترویج دهد.
هدف :بلند بردن فرهنگ شهر نیشی در شهر کابل
موضوع :نقل مکان تعداد زیادی افراد از والیات به شهر کابل باعث شده تا شهروندان کابل با فرهنگ شهرنشینی آشانی
کافی نداشته باشند .آشنایی با فرهنگ شهرنیشی به شهروندان و شاروالی کابل کمک می کند تا شهر کابل را به یک محیط
بهتر زیست برای همه مبدل سازد.
پروژۀ  :1.4.1.1جایگزین کردن آموزش فرهنگ شهرنشینی در نصاب درسی
از طریق این پروژه در مرحلۀ اول با ایجاد همآهنگی با وزارت معارف و ترتیب یک میکانیزم مشخص ،فیصدی از نمرات

مضمون تهذیب دورۀ لیسه به فعالیتهای مربوط به صفایی و ترویج فرهنگ شهرنشینی اختصاص داده خواهد شد .در مرحلۀ
بعدی با ترتیب نصاب تعلیمی ،یک مضمون بنام فرهنگ شهرنیشی در نصاب معارف شهر کابل اضافه خواهد گردید.
پروژۀ  :1.4.1.2ایجاد سیتسم رضاکاری در شهر کابل
از طریق این پروژه سیستم اجرای فعالیت های رضاکارانه ترتیب داده می شود و در همکاری با ارگانهای تعلیمی و تحصیلی

جوانان به انجام فعالیت های رضاکارانه در بخش صفایی ،ترویج فرهنگ شهری نشینی  ،و حمایت کردن از دیگر برنامه
های شاروالی کابل تشویق خواهند شد .این سیستم سبب ترویج فرهنگ شهرنشینی و انجام فعالیت های رضاکارانه بین
جوانان گردیده و برای کسب تجارب کاری برای چوانان مفید خواهد بود.
برنامه  :1.4.2آگاهیدهی و مشارکت عامه ( 7پروژه)
تعریف :منظور این فعالیت بلند بردن سطح آگاهی شهریان از چگونگی ارایۀ خدمات موجود و پالن شدۀ شاروالی کابل و
مشارکت شهریان در مرحلۀ پالن گذاری و راه اندازی خدمات شاروالی میباشد.
هدف :این برنامه کمک میکند تا شهروندان کابل منحیث یک مرجع نظردهی و نظارت و منبع معلومات ،در امور شاروالی
سهیم شوند.
موضوع :یکی از دالیل عدم مشارکت شهروندان کابل در امور تطبیق برنامه های شاروالی کابل دخیل نساختن شهروندان
در مرحلۀ پالن گذاری و تصمیم گیری می باشد .هم چنان عدم آگاهی کافی شهروندان دربارۀ خدمات شاروالی کابل باعث
می شود تا شهروندان نتوانند بشکل درست کارمندان شاروالی کابل را در رابطه با کمی و کاستی در ارایه خدمات ،پاسخگو
بسازند .برنامۀ آگاهی دهی و مشارکت عامه در مجموع برای رفع چنین چالش ها به راه انداخته می شود.
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پروژۀ  :1.4.2.1آگاهیدهی و مشارکت از طریق ویبسایت و رسانههای اجتماعی
در جهان امروزی که آسانترین راه اخذ معلومات در مورد یک ارگان رجوع به ویب سایت ارگان مربوطه میباشد ،داشتن

یک ویب سایت کارا می تواند شاروالی کابل را در رسیدن به اهداف مشارکت و توانمندسازی شهروندان تا حد زیادی کمک
کند .همچنان صفحات اجتماعی می توانند بحیث یک وسیلۀ خوب اطالع رسانی ،انسجام و کسب حمایت مردمی استفاده
گردند .در زمینه شاروالی پالن دارد تا در کوتاه مدت یک ویب سایت موجوده خویش را بروز نموده و معلومات مکمل در
مورد خدمات شاروالی را بطور متداوم با شهروندان شریک بسازد .در دراز مدت شاروالی در نظر دارد تا بعضی از برنامه
های مشارکت شهروندان مانند نظرخواهی ،راپوردهی و سهمگیری در فعالیت شاروالی را برعالوه صفحات اجتماعی از
طریق ویب سایت خویش بشکل بهتر و منظم تر اداره کند.
پروژۀ  :1.4.2.2آگاهیدهی و مشارکت عامه از طریق جامعه مدنی
جامعه مدنی می تواند یک پل ارتباطی خوبی بین مردم و شاروالی کابل باشد .با استفاده از تعدادی انجمن ها و موسسات

خیریه ،شاروالی کابل می تواند حمایت بیشتر مردمی را به خود جلب کند .در زمینه شاروالی کابل در نظر دارد تا نخست
لیست و ساحات فعالیت انجمن های اجتماعی و موسسات فعال در شهر کابل را جمع آوری نموده و در قدم بعدی با ایجاد
یک میکانیزم همکاری با چنین ارگانها ،سطح مشارکت شهروندان را در برنامه های شاورالی کابل بلند ببرد.
پروژۀ  :1.4.2.3آگاهی دهی و مشارکت عامه از طریق مساجد ،شوراها ،و مراکز تعلیمی
از طریق به راه اندازی یک پروژه ،ایجاد مکانیزم همکاری ،شاروالی کابل سطح مشارکت مردمی را با استفاده از مساجد،

شوراهای مردمی و مراکز تعلیمی و تحصیلی بلند خواهد برد.
پروژۀ  :1.4.2.4ایجاد کمیته انتخابات برای انتخاب وکالی گذر ،روسای ناحیه ،شاروال زون ،و شاروال کابل
یکی از راه های توانمندسازی و سپردان قدرت به شهروندان  ،دادن حق انتخاب وکالی گذر ،روسای ناحیه ،شاروال های

زون ،و شاروال شهر برای آنهاست ..در این زمینه از طریق پروسۀ انتخاب هر یک از این منسوبین ،جغرافیۀ فعالیت و
مسولیت محوله آنها مشخص خواهد شد.
پروژۀ  :1.4.2.5آگاهیدهی و ایجاد مشارکت عامه از طریق میدیا
در بخش رسانه ها ،شاروالی کابل در نظر دارد تا در کوتاه مدت یک تیم فعال رسانه یی را ایجاد نموده تا از طریق اشتراک

در برنامه های تلویزیونی و رادیویی و نشر مقاالت در رسانه های چاپی ،فعالیتهای شاروالی کابل را بیشتر و خوبتر
انعکاس دهد .شاروالی کابل با همکاری رسانه های مشهور پایتخت زمینِ برگزاری برنامه های اختصاصی شاروالی کابل
را فراهم می سازد تا از برنامه ها ,میز گرد ها ،پیشرفت کار ,نظرات مردم و سایر پروگرام ها همشهریان کابل را مطلع
سازند .برنامه های عمده رسانه ای شاروالی کابل در عرصه های ذیل است:
تنظیف شهر :در این برنامه شاروالی کابل برای همشهریان آگاهی داده ،قوانین ،و برنامه های ابتکاری را تنظیم خواهد کرد
تا همشهریان بتوانند مفکوره های خویش را جهت بهتر سازی تنظیف شهر کابل ارایه بدارند.
تنفیذ قوانین :در این برنامه شاروالی کابل قوانین موجودۀ شاروالی کابل را به گونه کامل برای همشهریان ارایه میدارد و نیز
عواقب عدم تطبیق قوانین شاروالی کابل و رعایت نکردن فرهنگ شهر نشینی را به همشهریان ابالغ مینماید.
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سرسبزی :در این برنامه دربارۀ غرس و نگهداری انواع مختلف نهالها برای شهریان کابل معلومات داده خواهد شد.

پروژۀ  :1.4.2.6آگاهیدهی و مشارکت عامه از طریق نشرات
در حال حاضر ،شاروالی کابل دارای یک نشریه بنام پامیر بوده که دو بار در هفته نشر میشود .شاروالی کابل در نظردارد

تا با راه اندازی پروژۀ بهبود نشرات شاروالی کابل ،برعالوۀ بلند بردن کیفیت و کمیت محتویات نشریۀ پامیر ،ظرفیت تولید
نشریههای متعدد را از قبیل بروشور ،برگه ،وغیره بر اساس ضرورت ارتقاء بخشد.
پروژۀ  :1.4.2.7آگاهیدهی و مشارکت عامه از طریق برگزاری برنامهها ))Events
شاروالی کابل در نظر دارد تا تعداد برنامه های مشارکت مردمی مانند حشرعمومی را ازیاد کند .در این زمینه ،با در

نظرداشت نقش جامعۀ مدنی و تشکیالت اجتماعی و تعلیمی ،برنامه های " مشارکت مردمی" بشکل پروژه های جداگانه مانند
سرسبزی ،حفظ محیط زیست وغیره تعریف و راهاندازی خواهد گردید.
برنامۀ  :1.4.3ایجاد حکومتداری الکترونیکی ( 7پروژه)
تعریف :این برنامه در برگیرندۀ پروژه های متعدد الکترونیکی سازی سیستم و پروسه های کاری شاروالی کابل می باشد.
هدف :ایجاد شفافیت و دسترسی شهروندان به معلومات
موضوع :شاروالی کابل دارای یک سیستم کهنه و مملو از کاغذ پرانی می باشد .این سیستم باعث پروسه های طویل اجرایی
در ارتباط به ارایۀ خدمات برای شهروندان کابل گردیده و در نتیجه راه فساد را برای کارمندان شاروالی باز نموده است.
با ساده سازی و الکترونیکی ساختن پروسه نه تنها سرعت بیشتر امور اجرایی در شاروالی کابل بعمل آمده ،بلکه شفافیت
الزم نیز تامین میگردد.

پروژۀ  :1.4.3.1سادهسازی پروسههای کاری
در قسمت ساده سازی پروسههای کاری ،شاروالی در نظر دارد تا از طریق راه اندازی "پروژۀ سادهسازی پروسهها" در

کوتاه مدت پروسههای مربوط به مراجعین و در دراز مدت پروسههای داخلی شاروالی را ساده سازی نماید .جزء مهم
سادهسازی پروسهها ترتیب فورمهای چاپی بوده تا سیکل پروسه مربوطه از قبل واضح گردد .این خود سبب جلوگیری از
فساد و سهلانگاری میشود.
پروژۀ  :1.4.3.2ایجاد مرکز تیلفونی
در حال حاضر ،با مرکزتیلفونی کابل میتوان از طریق شماره  155تماس گرفت .با بهبود بخشیدن خدمات مرکزتیلفونی ،

شاروالی کابل میتواند اعتماد شهروندان را هرچه بیشتر جلب نموده و سبب رضامندیبهبود رضایت و مشارکت آنها در
برنامههای شارولی شود .از طریق "پروژۀ بهبود مرکزتیلفونی" شاروالی کابل در نظردارد تا یک میکانیزم کاری همه جانبه
مبنی بر ارایۀ معلومات در مورد خدمات شاروالی ،اخذ معلومات از شهروندان کابل در مورد مؤثریت خدمات شاروالی ،و
ثبت شکایات شهروندان را ایجاد و عملی سازد.
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پروژۀ  :1.4.3.3ایجاد آگاهیدهی و مشارکتعامه از طریق اپلیکیشن موبایل
ایجاد اپلیکشن شاروالی کابل زمینۀ ارتباط مستقیم مردم را با شاروالی کابل فراهم می نماید تا از این طریق شهروندان شهر

کابل تخلفات و سایر موضوعات مرتبط را به گونۀ مستقیم به شاروالی کابل گزارش دهند .شاروالی کابل مصم است تا
گزارشات شهروندان را به گونۀ بسیار جدی تعقیب نموده و دوباره به عارض گزارش دهد.
پروژۀ  :1.4.3.4ایجاد کتابخانۀ دیجیتل
از طریق "پروژۀ راهاندازی کتابخانۀ الکترونکی" شاروالی کابل در نظر دارد تا خدمات خویش را توسعه بخشد .کتابخانۀ

الکترونیکی میتواند جزء ویبسایت شاروالی بوده تا برعالوۀ ارزش علمی آن ،سبب جلب توجۀ شهروندان به طرف
ویبسایت شاروالی کابل گردد.
پروژۀ  :1.4.3.5ایجاد میکانیزم نام گذاری جادهها
از طریق راهاندازی "پروژۀ ایجاد میکانیزم نام گذاری جادها" شاروالی کابل خواهد توانست تا رضایت و مشارکت شهروندان

را در راستای نام گذاری جادهها بدست آورد و سبب توانمندسازی شهروندان شود.
پروژۀ  :1.4.3.6ایجاد مرکز ابتکار در شاروالی کابل
برنامۀ "مرکز ابتکار" می تواند شاروالی کابل را قادر سازد تا بعضی از نظریات سکتور خصوصی و یا افرادی که سبب

ارایۀ خدمات بهتر شده می توانند ،را بشکل پروژه جامۀ عمل بپوشاند .این برنامه دربرگیرندۀ پروژههای مربوط به
خصوصیسازی ،اشتراکت سکتوری خصوصی با دولتی ( ،)PPPارایۀ بهتر خدمات ،بلند بردن مؤثریت خدمات ،و ازدیاد
سطح رضایت شهروندان را شامل می شود.
پروژۀ  :1.4.3.7تدارک هدیرهها برای شهروندان کابل
یکی از فعالیت های شاروالی ارایۀ خدمات تدفین میتها می باشد .در زمینه شهروندان کابل با مشکالت نبود هدیرهها

روبرو میباشد .شاروالی کابل با ایجاد میکانیزم استفاده بهینه از هدیرههای موجود و مشخص ساختن موقعیتهای بیشتر
برای هدیرههای جدید ،میتواند تا این مشکل را تاحد کافی کاهش دهد.
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رکن دوم :پالن گذاری و خدمات شهری
پالنگذاری و ارایۀ خدمات شهری با هدف تبدیل کردن شهر از حالت فعلی به یک شهر مدرن و قابل زندگی رابطۀ مستقیم
دارد .به عبارت دیگر ،استراتیژی پالنگذاری شهری را می توان بحیث نخستین گام بسوی تبدیل کردن شهر کابل به یک
شهر مدرن و قابل زندگی شمرد .بنا بر این ،شاروالی کابل می خواهد پالن های توسعه ی شهر سازی ،زیر بنایی و خدمات
شهری را در صدر برنامه های خود قرار دهد .با تطبیق پالنهای فوق از طریق سهم گیری مردم ،شهر کابل به یک شهر
قابل زیست مبدل خواهد شد .این رکن در سه هدف استراتژیک که شامل پالنگذاری شهری ،تطبیق پالنها و معیار ها و
بهسازی خدمات شهری می شود ،تقسیم گردیده است.

پالن گذاری و خدمات
شهری

پالنگذاری شهری

تطبیق پالنها و معیارها

بهسازی خدمات شهری

هدف استراتیژیک  :2.1پالن گذاری شهری ( 2برنامه)
شاروالی کابل با در نظر داشت حالت موجود و آینده شهر کابل میخواهد پالن های شهری را طوری تنظیم و مدیریت نماید
تا آنچه شایستۀ یک زندگی سالم شهروندی است ،برای شهروندان کابل فراهم کند .این هدف استراتیژیک شامل مرور
دوامدار ،ارزیابی کامل و تجدید ماستر پالن و دیگر پالنهای شهری از لحاظ مسایل اراضی (توپوگرافی ،محیط زیست ،و
اقلیم) ،بخش های زیربنایی (برق و انرژی ،آدرس یابی  ،فاضالب و کاناالزیسیون ،رد آبهای سطحی وتهیه آب آشامیدنی)،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی  ،زیست محیطی و فرهنگی میباشد.
داشتن پالن های شهری نا کافی و ضعیف و عدم تطبیق پالن های موجوده باعث انکشاف خود سر و غیر معیاری شهر کابل
گردیده است .موجودیت ساحات وسیع غیر پالنی (حدود  70درصد) نه تنها باعث عدم تطبیق پالن های شهری گردیده بلکه
زمینۀ رشد اقتصاد شهری را با چالش مواجه ساخته است.
نبود قوانین و طرزالعمل های معین و جوابگو ،تغییر ساحات شهر و ایجاد ساختمان های خود سر و غیر پالنی در شهر از
جمله دالیل ارزیابی وتجدید پالن ها بطور دوامدار می باشند .برای مجهز ساختن شهر کابل با پالن های مدرن شهری ،الزم
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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
های تفصیلی و انکشاف ساحات غیر پالنی به پالنی با در نظر داشت رشد اقتصاد و حفظ دارایی های ملی و ایجاد ساحات
سبز عملی گردد .برنامه های مشخص برای رسیدن به این هدف استراتیژی در نظر گرفته شده است.

پالنگذاری
شهری

ماستر پالن
شهری

تهیه مقررات و
پالنهای زونی

برنامه  :2.1.1ماستر پالن شهری ( 7پروژه)
این برنامه شامل مطالعه و ارزیابی حالت موجود شهر؛ مرور ،ارزیابی و تجدید ماستر پالن شهر کابل در هماهنگی با
پالنهای زیربنایی دیگر از قبیل برق ،انرژی ،رد آبهای سطحی ،فاضالب و کاناالزیسیون ،آب آشامیدنی و منابع آب ،میباشد.
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.
شاخص موفقیت :تجدید ماستر پالن شهر کابل در هر پنج سال

پروژۀ  :2.1.1.1مطالعه و ارزیابی حالت موجود شهر (یک سال)
مطالعات و ارزیابی حالت موجود شهر در ارتباط به ماستر پالن فعلی شامل این پروژه است.
پروژۀ  :2.1.1.2مطالعه و ارزیابی حالت موجود پالنهای زیر بنایی شهری (یک سال)
در این پروژه مطالعات پالنهای زیر بنایی شهری در هماهنگی با ادارات مسؤل و ذیربط انجام خواهد شد .این پالنها شامل

ماستر پالن برق ،انرژی ،سرک ها و مسیر یابی ،رد آبهای سطحی ،فاضالب و کاناالزیسیون ،آب آشامیدنی و منابع آب می
گردد.
پروژۀ  :2.1.1.3ماستر پالن برق وانرژی شهر (سه سال)
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.
پروژۀ  :2.1.1.4ماستر پالن رد آبهای سطحی (سه سال)
ترتیب طرح جامع برای رد آب های سطحی در هماهنگی با ادارات ذیربط و انعکاس آن در ماستر پالن شهری از اهداف

این پروژه است.
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پروژۀ  :2.1.1.5ماستر پالن فاضالب و کاناالزیسیون(سه سال)
ترتیب طرح جامع برای حل سیستم های فاضالب و کاناالزیسیون در هماهنگی با ادارات ذیربط و انعکاس آن در ماستر

پالن شهری از اهداف این پروژه است.
پروژۀ  :2.1.1.6ماستر پالن آب آشامیدنی و منابع آن (سه سال)
ترتیب طرح جامع برای تهیه آب آشامیدنی برای شهروندان کابل و مطالعه منابع آب در هماهنگی با ادارات ذیربط و انعکاس

آن در ماستر پالن شهری از اهداف این پروژه است.
پروژۀ  :2.1.1.7ترتیب ماستر پالن مکمل شهر (سه سال)
بعد از مطالعه و ارزیابی حالت موجود شهر و زیر بنا ها ،ماستر پالن مکمل شهری ترتیب خواهد شد .این ماستر پالن تا

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

برنامۀ  :2.1.2تهیه مقررات و پالن های زونی ( 4پروژه)
تهیه مقررات زونی و ترتیب پالن های زونی که از روش های مؤثر پالنگذاری شهری بشمار میرود ،شامل این برنامه
است .زون بندی جهت تنظیم انواع مختلف استفاده زمین ،شکل زمین ،جاگزینی مناسب نفوس در ساحه ،نیرومندی انکشاف
ساحه مورد نظر ،تعیین و تثبیت ارتفاع تعمیرات ،استفاده خواهد شد .پالن ها و قوانین زونی تصویر روشن در مورد آینده
ساحات پالنی و غیر پالنی برای ساکنین و انکشاف دهندگان خواهد داد .با تکمیل شدن پالنهای زونی ،استفاده و انکشاف
قطعات زمین از لحاظ کاربری ،تراکم ساختمانی و منطقه بندی مشخص شده و به عنوان یک سند معتبر در دستور کار
شاروالی قرار می گیرد.
شاخص موفقیت :تکمیل شدن پالنهای زونی برای  22ناحیه شهر کابل

پروژۀ  :2.1.2.1جمع آوری و تحلیل معلومات شهری مرتبط (یک سال)
جمع آوری و تحلیل معلومات شهری مرتبط با زون بندی از قبیل نفوس و توزیع نفوس ،نوع استفاده زمین ،قوانین و مقررات

مرتبط موجوده ،زیر بنا ها و پالنهای موجوده و معومات اجتماعی و اقتصادی دیگر شامل این پروژه می باشد.
پروژۀ  :2.1.2.2تهیه قوانین و مقررات زونی (( )Zoning Ordinanceسه سال)
بعد از جمع آوری و معلومات شهری مرتبط ،تهیه مقررات و قوانین زونی و انکشاف سیستم های کنترولی که شامل این

پروژه می گردد ،تهیه خواهد شد.
پروژۀ  :2.1.2.3تهیه پالنهای زونی (سه سال)
پالنهای زونی برای تمام ساحات شهری نظر به اولویت های تعیین شده با در نظر داشت قوانین و مقررات تهیه شده ،ترتیب

خواهد شد.
پروژۀ  :2.1.2.4تهیه پالنهای محله و پالنهای تفصیلی ساحات (سه سال)
در روشنهای پالنها و قوانین زونی ،پالنهای محله ،سترکچر پالنها و پالنهای تفصیلی ساحات شهری ترتیب خواهد شد.
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هدف استراتیژیک  :2.2تطبیق پالنها و معیار ها ( 4برنامه)
بنظر میرسد طی سال های گذشته ماستر پالن و دیگر پالنهای شهری به گونه ی باید و شاید تطبیق نگردیده است .در حال
حاضر در شهر کابل حدود  30فیصد ساحات پالنی و متباقی آن به شکل غیر پالنی و خود سر انکشاف یافته و حتی ساحات
پالنی قسماً به شکل خود سر و غیر معیاری انکشاف نموده است .بنا بر این ،ایجاب مینماید تا بخاطر تطبیق ماستر پالن و
دیگر پالنهای شهری نخست از همه روحیه سیاسی ایجاد گردد .بعداً ،به ترتیب مقررات و طرزالعمل های مشخص ،صالحیت
های ارگان های ذیدخل در امور تطبیق پالنهای شهری روشن گردد .ضمناً شاراوالی کابل میتواند تطبیق ماستر پالن شهر
کابل را بوسیله رشد ظرفیت کارمندان شاروالی ،تقویت هماهنگی الزم میان ارگان های سکتور شهری و امنیتی ،شفاف
سازی و تسریع پروسه استمالک ،آگاهی دهی و تقویت سهمگیری مردم و تعیین استراتیژی و روش های موثر تطبیق
پالنهای شهری از قبیل زونینگ پالن ،تنظیم مجدد زمین ،انکشاف مجدد زمین و سایر روش های قبول شده ،تسریع بخشد.
در عین حال تامین مسکن ،معیاری سازی شهرک ها و ساختمانهای موجود و ثبت و رسمی سازی ملکیت ها ،شاروالی
کابل را در راستای تطبیق پالنهای شهری توانا می سازد .با تطبیق پالنها و معیاری سازی شهرک ها و ساختمان های
موجود ،شهر کابل به یک شهر قابل زندگی و مدرن تبدیل خواهد شد .این هدف استراتیژی به برنامه های چون زمینه سازی
تطبیق پالنها ،روش های تطبیق پالنها ،مطالعه و ارزیابی شهرک ها و ساختمانها و هویت سازی شهر کابل تقسیم گردیده
است.

تطبیق پالنها و
معیار ها

زمینه سازی تطبیق
پالنها

روش های تطبیق
پالنها

مطالعه و ارزیابی
شهرک ها و
ساختمانها

هویت سازی شهر
کابل

برنامۀ  :2.2.1زمینه سازی تطبیق پالنها ( 11پروژه)
تطبیق درست ماستر پالن و دیگر پالنهای شهری یکی از اولویت های شاروالی کابل به شمار می رود .برای تطبیق پالنهای
شهری در کنار شاروالی کابل حمایت های سیاسی و اقتصادی دولت مرکزی ،همکاری ادارات ذیربط و حمایت مردم
ضروری است .ازینرو شاروالی کابل الزم میداند تا بشکل قاطع در این راستا جلب توجه کرده ،زمینه های فوق الذکر را
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برای تطبیق بهتر و معیاری پالنها ایجاد نماید .ایجاد زمینه تطبیق پالنهای شهری ،باعث تشویق سرمایه گذاری شده و در
نتیجه موجب انکشاف اقتصادی و شهری می گردد.
شاخص های موفقیت )1( :ایجاد کمیته های هماهنگی بین الوزارتی ( )2جلب سرمایه گذاری حکومتی و خصوصی ()3
خود کفای شهر داری کابل از لحاظ منابع بشری

پروژۀ  : 2.2.1.1ایجاد روحیه محکم سیاسی و اقتصادی دولت در قبال تطبیق پالنهای شهری ( 3تا  10سال)
در این پروژه در هماهنگی با سکتور شهری،تالش می گردد تا زمینه الزم سیاسی و اقتصادی بخاطر تطبیق پالنهای شهری

فراهم گردد.
پروژۀ  :2.2.1.2مقررات و طرز العمل تطبیق پالنها (سه سال)
درین پروژه بخاطر تطبیق هر چه بهتر پالنهای شهری ،مقررات و طرزالعمل های مشخص تهیه و ترتیب میگردد .محتوی

کلی مقررات و طرزالعمل ها روی صالحیت ها و وظایف ارگان های تطبیق کننده و تصمیم گیرنده ماستر پالن و دیگر
پالنهای شهری شهر کابل متمرکز می گردد.
پروژۀ  :2.2.1.3تقویت هماهنگی الزم میان ارگان های سکتور شهری و امنیتی (سه ساله)
برای تقویت هماهنگی الزم  ،کمیته های هماهنگی و کاری بین االدارات مرتبط ایجاد خواهد شد .هم چنان ،کانفرانس ها و

ورکشاب ها میتواند از یکسو باعث تقویت هماهنگی شده و از جانب دیگر باعث رشد ظرفیت سازمانی خواهد شد.
پروژۀ  :2.2.1.4رشد ظرفیت کارمندان شاروالی کابل برای تطبیق پالنهای شهری (سه ساله)
درین پروژه برای کارمندان شاروالی کابل ،برنامه های رشد ظرفیت در بخش تطبیق ماستر پالن و دیگر پالنهای شهری در

نظر گرفته شده است.
پروژۀ  :2.2.1.5شفاف سازی و تسریع پروسه استمالک (سه تا  10سال)
در این پروژه جهت موثریت بیشتر پروسه استمالک ،بعد از ارزیابی پروسه فعلی استمالک ،کمبودی ها و مشکالت آن

ارزیابی گردیده ،پیشنهادات الزم جهت شفاف سازی و بهتر سازی پروسه استمالک تعیین میگردد.
پروژۀ  :2.2.1.6آگاهی دهی و تقویت سهمگیری مردم در تطبیق پالنهای شهری (سه تا  10سال)
در این پروژه ،جهت آگاهی بیشتر مردم و تقویت سهمگیری مردم در راستای تطبیق ماستر پالن نشست ها و جلسات با

مقیاس های متفاوت با طبقات مختلف مردم در نظر گرفته شده است.
پروژۀ  :2.2.1.7حل معضالت خانه های خود سر در دامنه های کوه ها (سه تا  10سال)
در این پروژه مشکالت ایجاد شده توسط احداث خانه های خود سر در دامنه های کوه های شهر کابل مورد بررسی قرار

گرفته و راه های حل مناسب پیشنهاد و تطبیق می گردد .گزینه های مختلف از قبیل تبدیل نمودن این ساحات به ساحات سبز،
احداث پارک های تفریحی و یا تبدیل شدن این ساحات به ساحات پالنی رهایشی و تجارتی در نظر گرفته خواهد شد .مسکن
بدیل و قابل استطاعت برای ساکنین فعلی دامنه های کوه ها در محالت مناسب در نظر گرفته خواهد شد.
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پروژۀ  :2.2.1.8زمینه سازی ایجاد مسکن و سر پناه برای بیجا شده گان داخلی و مردم مستحق (سه تا  10سال)
برای بیجا شده گان داخلی و مردم مستحق ،خانه های قابل استطاعت در جا های مناسب تهیه خواهد شد.
پروژۀ  :2.1.1.9ثبت جایداد ها و ارایۀ سند ملکیت (سه تا  10سال)
ثبت همه ملکیت های شهری چه از نوع تجارتی ،رهایشی و یا مختلط در یک دیتابس عمومی مربوط شاروالی مشمول این

پروسه است .بعد از ثبت و اثبات قانونی بودن ،اسناد ملکیت رسمی صادر خواهد گردید.
پروژۀ  :2.2.1.10تثبیت و تشخیص آدرس ( 1( (Addressingتا  3سال)
آدرس گذاری در واقع پروسه های نام گذاری تثبیت و تشخیص تمام ساحات شهری از قبیل خانه ها ،کوچه ها ،گذر ها،

سرک ها می گردد .در این پروژه ،آدرس گذاری تمام ساحات کابل در نظر گرفته شده است.
پروژۀ  :2.2.1.11تهیه پالنهای عمل در سطح ناحیه (یک سال)
بخاطر تطبیق بهتر پالن های شهری و سهم گیری مردم ،پالنهای عمل در سطح ناحیه تهیه می شود .بعد از جمع آوری

معلومات ،تحلیل همه جانبه اجتماعی ،اقتصادی ،زیر بنایی و استفاده زمین صورت خواهد گرفت و متعاقبًا پالنهای عمل
ترتیب خواهد شد.
برنامۀ  :2.2.2تطبیق پالنهای شهری ( 8پروژه)
در حال حاضر در شهر کابل حدود  30درصد ساحات پالنی و متباقی آن به شکل غیر پالنی و خود سر انکشاف یافته است.
حتی ساحات پالنی ،قسماً به شکل خود سر و غیر معیاری تطبیق شده است .بنا بر این ،تطبیق پالنهای شهری و پالنی کردن
شهر از اولویت های عمده شاروالی کابل می باشد .شاروالی کابل در نظر دارد تا جهت تطبیق پالنهای شهری روش های
جدید و معاصر تطبیق را بر مبنای ساختار جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،شهری و فرهنگی مطالعه و ارزیابی نموده و
تطبیق نماید .این روش ها شامل پالن های منطقه یی ،زون بندی ،انکشاف مجدد زمین ،تنظیم مجدد زمین ،انکشاف متکی
بر سیستم حمل و نقل ،پالن های تفصیلی و برنامه ریزی و حفاظت واحد های همسایگی بین شهری میباشد .با تطبیق پالنها،
شهر کابل به یک شهر قابل زیست مبدل خواهد شد.
شاخص موفقیت :پالنی سازی و انکشاف شهری حد اقل  20km2در هر سال (نظر به این پالن ،پالن سازی و انکشاف
شهر کابل حدود  35سال را در بر خواهد گرفت.
پروژۀ  :2.2.2.1پالن های منطقه یی ( 1تا  3سال)
در این پروژه ارتباط و توسعه شهر کابل با والیات و شهر های مجاور مطالعه گردیده ،پالن های منطقه یی شهر کابل نظر

به آن تهیه و ترتیب میگردند.
پروژۀ  :2.2.2.2انکشاف مجدد زمین (سه تا  10سال)
پروسه انکشاف مجدد زمین درداخل شهر کابل مطالعه و ارزیابی گردیده ،روش های تطبیق آن با انجام دادن بعضی از

پروژه های امتحانی آغاز میگردد.
پروژۀ  :2.2.2.3تنظیم مجدد زمین (سه تا  10سال)
پروسه تنظیم مجدد زمین درداخل شهر کابل مطالعه و ارزیابی گردیده ،روش های تطبیق آن با انجام دادن بعضی از پروژه

های امتحانی پیشنهاد میگردد .پروسه تنظیم مجدد زمین برای تغییر شکل ومنظم ساختن قطعات زمین استفاده میشود وهمچنان
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با استفاده ازین روش تنظیم مجدد زمین تسهیالت عمومی را جدیداَ ایجاد ویا تسهیالت موجوده را بهتر ساخته ،همچنان برای
بهبود سازی ساحات پالنی و غیر پالنی به کار برده می شود.
پروژۀ  :2.2.2.4انکشاف متکی بر سیستم حمل و نقل (سه تا  10سال)
انکشاف متکی بر سیستم حمل و نقل درداخل شهر کابل مطالعه و ارزیابی گردیده ،روش های تطبیق آن با انجام دادن بعضی

از پروژه های امتحانی پیشنهاد میگردد.
پروژۀ  :2.2.2.5استمالک و تطبیق پالن های تفصیلی (سه تا  10سال)
پروسه استمالک و تطبیق پالنهای تفصیلی نیز در ساحات مشخص که امکان تطبیق اقتصادی و عملی را داشته باشد ،در

نظر گرفته خواهد شد.
پروژۀ  :2.2.2.6برنامه ریزی و حفاظت واحد های همسایگی بین شهری (سه تا  10سال)
در این پروژه برنامه ریزی و حفاظت واحد های همسایگی بین شهری در داخل شهر کابل مطالعه و ارزیابی گردیده ،روش

های تطبیق آن با انجام دادن بعضی از پروژه های امتحانی پیشنهاد میگردد.
پروژۀ  :2.2.2.7معیاری کردن دیزاین ،مرور ،ویزا و جواز ساختمانی ( 1تا  3سال)
تنظیم و معیاری کردن امور سروی ،دیزاین و کار های مرتبط ساختمانی شامل این پروژه بوده که به یقین باعث بهبود کیفیت

کار ،بلند بردن میزان ایمینی ،بهتر و مؤثر شدن زیر بنا ها و بلند بردن کارایی بنا ها می گردد.
پروژۀ  :2.2.2.8معرفی و انکشاف کد ها و ستندرد های شهری و ساختمانی ( 1تا  3سال)
یکی از چالش های عمده در طرح و تطبیق پروژه ها در کشور عدم استفاده از کد ها و ستندرد ها و شناخت ضعیف از آنها

است .در این پروژه تالش خواهد شد تا کد های مرتبط معرفی ،انکشاف داده شده و تطبیق گردند.
برنامۀ  :2.2.3معیاری سازی شهرک ها و ساختمانهای موجود ( 6پروژه)
ارزیابی ساختمانها و شهرک های موجود از لحاظ امالک،اجتماعی ،اقتصادی ،شهر سازی ،مهندسی و انجنیری شامل این
برنامه می شود .شهرک های ساخته شده در شهر کابل مشکالت مسکن را برای شهروندان تا جای مرفوع ساخته اند اما در
عین حال مشکالت و کمبوداتی نیز دارند .ازینرو شاروالی کابل الزم میداند تا هرچه زودتر از این مشکالت و نواقص
بازرسی صورت گیرد .شاروالی کابل درنظر دارد تا ضرورت های اجتماعی ،فرهنگی ،تخنیکی و انجنیری و شهری هر
شهرک را ضمن آماده ساختن یک طرزالعمل مشخص سازد و راه حل های ممکنه را برای هر شهرک ارایه نماید.
همچنان با فراهم شدن زمینۀ سرمایه گذاری و ضرورت مبرم به مسکن بعد از سال  ،2001هزاران ساختمان اعم از
رهایشی و تجارتی در شهر کابل ساخته شده اند .اما متأسفانه بنا بر دالیل مختلف ،تعداد قابل مالحظۀ آنها مطابق معیار های
ساختمان سازی طرح و یا ساختمان نشده اند .از اینرو الزم دانسته میشود که ساختمان های موجود در شهر کابل یکبار
ارزیابی همه جانبه گردند و مشکالت شان شناسایی و مرفوع گردند .بنا بر این ،هدف عمده این برنامه شناسایی ساختمانها
و شهرک های غیر معیاری و تبدیل نبودن آنها به ساختمانها و شهرک های معیاری می باشد.
شاخص های موفقیت :مطالعه و ارزیابی شهرک ها و ساختمانها (ساالنه  10شهرک و  100ساختمان)
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پروژۀ  : 2.2.3.1تهیه طرز العمل ارزیابی شهرک ها (یک سال)
جهت ارزیابی و نظارت شهرک های موجود ،شاروالی کابل در نظر دارد که طرزالعمل ارزیابی شهرک ها را در اسرع

وقت تهیه نماید .در این طرزالعمل ،فهرست پارامتر های ارزیابی و ضمناً اولویت بندی پارامتر های ارزیابی نظر به ارزش
و ضرورت آن برای ساکنین شهرک ،شاروالی کابل و درمجموع برای ساحات همجوار شهرک و در نهایت برای تمام شهر
کابل ترتیب و تنظیم میگردند .در کل پارامتر های ارزیابی شهرک ها در چند بخش عمدۀ که شامل اسناد حقوق و امالکی،
موقعیت و پیوند،مسایل فرهنگی و اجتماعی ،طرح و بافت شهرک و زیر بنا ها و ساحات سبز می شود ،مطالعه می گردد.

پروژۀ  :2.2.3.2تهیه طرز العمل ارزیابی ساختمانها (یک سال)
بخاطر ارزیابی همه جانبه و معیاری ساختمان ها مخصوصا بلند منزل ها ،تهیه رهنما ی ارزیابی ٫ضروری است .این طرز

العمل چگونگی ارزیابی مکمل یک تعمیر که شامل اسناد حقوقی ،شهر سازی ،مهندسی و انجنیر می شود را در بر خواهد
گرفت.
پروژۀ  : 2.2.3.3مطالعه و ارزیابی شهرک های موجود (سه تا  10سال)
بعد از تجدید و تدوین مقررات و طرزالعمل ،ارزیابی عملی این شهرک ها شامل این پروژه می گردد .بخاطر مؤثریت بهتر،

پروژه های کوچک امتحانی در نظر گرفته خواهد شد.
پروژۀ  :2.2.3.4مطالعه و ارزیابی ساختمانهای موجود (سه تا  10سال)
بعد از تدوین طرزالعمل ها و رهنما ها ،ارزیابی عملی این ساختمان ها صورت خواهد گرفت .بخاطر مؤثریت بهتر ،پروژه

های کوچک امتحانی در نظر گرفته خواهد شد.
پروژۀ  :2.2.3.5اصالح و معیاری سازی شهرک های غیر معیاری (سه تا  10سال)
بعد از ارزیابی مکمل ،نظر به شرایط و حاالت شهرک ها ،معیاری سازی شهرک های غیر معیاری راه اندازی می شود.
پروژۀ  :2.2.3.6اصالح و معیاری سازی ساختمانهای غیر معیاری (سه تا  10سال)
بعد از ارزیابی مکمل ،نظر به شرایط و حاالت پروژه ،معیاری سازی ساختمان های غیر معیاری راه اندازی می شود.

برنامۀ  :2.2.4هویت سازی شهر کابل ( 4پروژه)
تعریف و ایجاد هویت شهرکابل همراه با استراتیژی های الزم جهت تقویت هویت شهر کابل شامل این برنامه می شوند.
شهر کابل بحیث پایتخت افغانستان یکی از بارزترین و مهمترین شهرها در سطح کشور بشمار میرود .متاسفانه تاحال کدام
هویت مشخصی برای این شهر بطور واضح و آشکار تعریف و شناسایی نشده است .ازینرو تعریف هویت شهر کابل با
تعیین استراتیژی های الزم آن یکی از کارهای اساسی در شاروالی کابل بشمار رفته ،الزم دانسته میشود تا در مجموع برای
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.
شاخص های موفقیت :ایجاد هویت مشخص برای شهر
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پروژۀ  :2.2.4.1ایجاد هویت مشخص برای شهر کابل ( 3تا  10سال)
در این پروژه اولتر از همه شاخص های مهم هویت شهر کابل مشخص شده ،در روشنایی آن هویت و شناخت شهر کابل

تعریف میگردد .هویت شهر کابل مستقیماً در داخل کشور و در خارج از کشور باعث تشویق و ترغیب سرمایه گذاران،
تجاران و توریزم شده میتواند.
پروژۀ  :2.2.4.2تعیین استراتیژی های قابل تطبیق جهت تقویت هویت شهر کابل (سه سال)
در این پروژه استراتیژی های قابل تطبیق برای هویت سازی شهر کابل تشخیص و تطبیق میگردند .البته بطور کل سه

ستراتیژی ذیل برای هویت سازی شهر ها شناخته شده اند:
ا .از طریق پروژه ها و تعمیر های بارز ()Through Signature Projects and Buildings
ب .از طریق استراتیژی های پالنگذاری و انکشاف مجدد ()Through Planning & Re-development Strategies
ج .از طریق اشتهارات ،آرم ها ،شعارها و اسطوره ها ()Through Advertising, Logos, Slogans and Myths

پروژۀ  :2.2.4.3مطالعه ،شناسایی و حفظ ساحات و ساختمانهای فرهنگی و تاریخی (سه سال)
ساختمانها و ساحات فرهنگی و تاریخی مطالعه ،شناسایی و حفظ خواهد شد .دیتابیس مکمل از این ساختمانها و ساحات تهیه

خواهد شد تا از یک سو سهولت های در حفظ و مراقبت شان بوجود آید و از جانب دیگر هویت شهری همچنان حفظ گردد.
پروژۀ  :2.2.4.4طراحی خارجی تعمیرات و ساختمانها (سه تا  10سال)
طراحی یا دیزاین خارجی تعمیرات و ساختمانها یکی از روش های است که توسط آن هویت شهری تعریف شده می تواند.

بنا بر این ،پال یسی های طراحی خارجی برای تعمیرات و ساختمانها در نظر گرفته خواهد شد تا در جریان ویزه نقشه ها و
پالنگذاری شهری در نظر گرفته شود.
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هدف استراتیژیک  :2.3خدمات شهری ( 4برنامه)
خدمات شهری در برگیرنده تمام خدمات تنظیفی ٫سرسبزی ٫حفظ الصحه و تنظم امور شهری میباشد .در حال حاضر اولین
تقاضای شهروندان از شاروالی کابل ارایۀ خدمات شهری می باشد .ارایۀ بهتر خدمات شهری می تواند بیشترین حمایت
شهروندان کابل را جلب کند .شاروالی کابل در نظر دارد تا از طریق بهبود و تجدید سیستم فعلی ارایۀ خدمات شهری ،در
آیندۀ نزدیک ،تغییر چشمگیری را در ارایۀ خدمات شهری به میان آورد.

خدمات شهری

صفایی شهر

حفظ الصحه

حفظ محیط زیست

تنظیم ساحات شهری

برنامۀ  :2.3.1صفایی شهر ( 6پروژه)
کابل با داشتن حدود پنج میلیون جمعیت ،روزانه هزاران تن کثافت جامد و مایع تولید میکند .همچنان آب های سطحی یکی
دیگر از معضالت عمدۀ شهر کابل می باشد .بر عالوه ،آلودگی صوتی یکی دیگر از چالش های عمدۀ شهر نشینان کابل
است .برای حل این معضالت ،ضرورت است تا قوانین و سیستم های کارا و مؤثر ایجاد شود.این برنامه پروژه های مختلفی
را از قبیل انکشاف و ایجاد قوانین ،آگاهی دهی عامه ،مدیریت و تنظیم زباله های جامد ،مدیریت و تنظیم فاضالب شهری،
کنترول و تنظیم آب های سطحی و کنترول آلودگی های صوتی را در بر دارد .هدف عمده این برنامه عبارت است از تبدیل
شهر کابل به یک شهر پاک می باشد.
شاخص های موفقیت )1( :جمع آوری منظم زباله ها در سطح شهر ( )2باز یافت زباله ها
پروژۀ  :2.3.1.1آگاهی عامه و سمع شکایات
آگاهی دهی مردم از طریق رسانه ها ،مکاتب ،مال امامان ،جامعۀ مدنی ،شبکه های اجتماعی و شورای مردمی برای تشویق

سهم گیری فعال مردم درتمام عرصه ها شامل این پروژه است( .پروژه در جریان است)
سمع شکایات از طریق رسانه ها ،مکاتب ،مال امامان ،جامعه مدنی ،شبکه های اجتماعی و شورای مردمی برای رسیده گی
و مدیریت مناسب حل مسایل مد نظر گرفته خواهد شد.
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پروژۀ  :2.3.1.2ایجاد و تقویت فرهنگ نظافت شهری
درین پروژه با هماهنگی با ارگان های ذیربط شاروالى کابل در نظر دارد تا پروژه هاى مشترك را جهت ایجاد و تقویت

فرهنگ نظافت شهری براه اندازد .این پروژه ها میتواند عناوین چون آگاهى عامه  ٫آسیب پذیرى صحت ناشی از محیط
آلوده ٫و سهم گیرى و همکارى مردم و ارگان هاى دولت در بخش نظافت شهری در نظر گرفته خواهد شد( .پروژه در 1
الی  3سال جریان خواهد داشت)
پروژۀ  :2.3.1.3مدیریت زباله ها
این پروژه شامل ایجاد و انکشاف سیستم مدیریت جمع آوری زباله ها در سطح شهر کابل میباشد .شاروالی کابل مصمم است

بصورت جدی در حصه زباله های شهر و مدیریت آنها توجه نماید.شاروالی کابل مدیریت زباله ها را به شکل مرحله وار
به سکتور خصوصی واگذار خواهد کرد که در قدم نخست نواحی که دارای تولید بیشترین زباله ها در طول روز استند ٫اول
به سکتور خواهند رفت .در ضمن خصوصی سازی شاروالی کابل دارای یک واحد منظم و منسجم مدیریت زباله در مرکز
هم خواهد بود تا در حاالت اضطرار در پهلوی سکتور خصوصی به معضله زباله ها و حاالت خاص طبیعی رسیدگی کرده
بتواند( .در یک سال ترتیب خواهد شد)
پروژۀ  :2.3.1.4مدیریت و دفن زباله ها
این پروژه در مورد انتقال ،پروسس و دفن زباله ها در شهر کابل با در نظر داشت اصل ( )RRRیعنی کاهش ،استفاده مجدد

و باز یافت مواد می باشد .همچنان طبقه بندی زباله ها از لحاظ نوع آلودگی و تشخیص موقعیت مناسب برای دفن نیز شامل
این پروژه می گردد(.پروژه در  1الی  3تنظیم شده و جریان خواهد داشت)
پروژۀ  :2.3.1.5مدیریت فاضالب شهری
ایجاد و انکشاف مدیریت سیستم فاضالب با در نظر گرفتن روش های مختلف قابل تطبیق با همکاری سکتور خصوصی

یکی از پروژه های کلیدی این برنامه است(.پروژه در  1الی  3تنظیم شده و جریان خواهد داشت)
پروژۀ  :2.3.1.6مدیریت آب های سطحی
مدیریت آب های سطحی با روش های مختلف از قبیل تقویت جذب طبیعی ،فضا های سبز ،ذخیره سازی و باالخره انتقال

این آبهای سطحی بوده و یکی پروژه های کلیدی این برنامه است(.پروژه در  1الی  3تنظیم شده و جریان خواهد داشت)
برنامۀ  :2.3.2حفاظت از محیط زیست ( 7پروژه)
حفظ محیط زیست از تمام آلودگی ها یکی از مهمترین برنامه های شاروالی کابل می باشد که باالی حفاظت آب ٫هوا و خاک
متمرکز میباشد .مشخصاً این برنامه شامل پروژه های مختلف از قبیل انکشاف و ایجاد قوانین ،کنترول آلودگی هوا ،کنترول
آلودگی آب های زیر زمینی ،ایجاد ساحات سبز ،جلوگیری از آلودگی آب ها و دفن و استفاده مؤثر از زباله ها (کنترول
آلودگی خاک) می باشد .هدف عمده این برنامه ایجاد محیط زیست پاک و سالم در سطح شهر کابل می باشد.
شاخص های موفقیت )1( :بهبود کیفیت هوا ( )2کاهش گاز های گل خانه یی ( )3ایجاد و انکشاف ساحات سبز شهری
پروژۀ  :2.3.2.1تطبیق قوانین و مقرارت
تجدید و تدوین قوانین محیط زیست با هماهنگی ادارات همکار مثال ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست و تنفیذ این قوانین

شامل این پروژه میگردد ( .درجریان است)
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پروژۀ  :2.3.2.2کنترول آلودگی های صوتی
بعد از انکشاف و تنظیم قوانین ،مقررات و طرزالعمل های مشخص ،کنترول آلودگی های صوتی صورت خواهد

گرفت(.پروژه در  1الی  3تنظیم شده و جریان خواهد داشت)
پروژۀ  :2.3.2.3کنترول آلودگی هوا
تشخیص منابع تولید کنندۀ آلودگی هوا و سیستم مدیریت کنترول آلودگی هوا با هماهنگی اداره های ذیربط مانند ادارۀ ملی

حفاظت از محیط زیست ،ادارۀ ترافیک کابل و وزارت تجارت و صنایع شامل این پروژه می باشد( .پروژه در  1الی 3
تنظیم شده و جریان خواهد داشت)
پروژۀ  :2.3.2.4کنترول آلودگی آب های زیر زمینی
تشخیص منابع آلودگی و ایجاد مدیریت برای جلو گیری از آلوده شدن آب های زیر زمینی شامل این پروژه است(.پروژه

در  1الی  3تنظیم شده و جریان خواهد داشت)
پروژۀ  :2.3.2.5همکاری در ایجاد کمر بند سبز
با ازدیاد نفوس وتردد بیش از حد وسایط نقلیه در شهر کابل ،شهروندان کابل با چالش هوای آلوده و غیر قابل تنفس مواجه

اند .ادامهٔ این روند زندگی عادی را در شهر کابل در چند سال آینده برای شهروندان کابل تنگتر و مختل خواهد ساخت.
ایجاد فضای سبز در کاهش آلودگی هوا نقشی مؤثر داشته و ایجاد کمر بند سبز در اطراف شهر کابل شامل این پروژه می
گردد( .پروژه در  1الی  3تنظیم شده و جریان خواهد داشت)
پروژۀ  :2.3.2.6مدیریت ساحات سبز شهری
پایین رفتن آب های زیر زمینی بنابر خشک سالی های چندین ساله ،رشد نفوس ،غصب و تخریب ساحات سبز باعث کاهش

بیش از حد ساحات سبز در شهر کابل گردیده است .حفظ و ایجاد پارک های سبز در نقاط مختلف شهر کابل را در جمله
اولویت پروژه های خویش میداند .که این امر میتواند آلودگی هوا را تا حدی کاهش داده و باعث زیبایی و سر سبزی شهر
گردد( .پروژه در  1الی  3تنظیم شده و جریان خواهد داشت)
پروژۀ  :2.3.2.7مدیریت آب های کنار سرک
شاروالی کابل مدیریت و کنترول جریان آبهای سطحی و کنار سرکها را در اولویت کاری خود شامل ساخته ،میخواهد
برای شهروندان این شهر خدمات همه جانبه را در بخش رد کردن آبهای سطحی و بارش های موسمی مهیا سازد(.پروژه
در  1الی  3تنظیم شده و جریان خواهد داشت)
پروژۀ  :2.3.2.8بهسازی و زیباسازی دریای کابل
پاکسازی ،بهسازی و زیبا سازی دریای کابل یکی از مهمترین پروژه های شاروالی کابل بوده که این اداره در نظر دارد

دریای کابل را به یکی از زیبایی ها و عناصر عطف شهر کابل تبدیل نماید(.پروژه در  1الی  3تنظیم شده و جریان خواهد
داشت)
برنامۀ  :2.3.3صحت محیطی ( 3پروژه)
این برنامه پروژه های مختلف از قبیل انکشاف و ایجاد قوانین ،کنترول کیفیت مواد غذایی ،کنترول و مدیریت مواشی،
کنترول خدمات سلمانی ها ،حمام ها و سقابه ها را شامل می گردد .از آنجاییکه صحت ثروت است و ارشادات دینی در
مورد صحت توصیه های مفید و مؤثری را برای ما ارایه نموده است ،الزم می پنداریم تا حفظ الصحه را یک برنامۀ جامع
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و جزء برنامه های اساسی شاروالی کابل قرار دهیم .هدف عمده این برنامه ایجاد محیط سالم و حفظ الصحه محیطی در شهر
کابل می باشد.
شاخص های موفقیت )1( :بهبود صحت محیطی ( )2بهبود کیفیت زندگی شهروندان
پروژۀ  :2.3.3.1ایجاد قوانین و مقرارت
ترتیب قوانین ،مقرره ها  ،لوایح و طرزالعمل ها برای ارایه و تطبیق پروژه های حفظ الصحه ضروری و حیاتی شمرده

می شود .این اسناد با هماهنگی ارگان های ذیربط مطابق به ضروریات و شرایط فعلی و آینده طرح شده و شرایط و معیار
های شناخته شدۀ صحی و مدیریتی در آنها در نظر گرفته می شوند(.در یک سال ترتیب خواهد شد)
پروژۀ  :2.3.3.2کنترول کیفیت مواد غذایی
مدیریت کنترول کیفیت مواد غذایی آماده و تولید شده در هوتل ها ،رستورانت ها ،قصابی ها ،خبازی ها ،قنادی ها ،فابریکه

های تولید مواد غذایی و غیره شامل این پروژه است(.دوامدار است)
پروژۀ :2.3.3.3کنترول کلب های ولگرد
این پروژه جلوگیری معیاری مرض سگ دیوانه ومدیریت سگ های ولگرد را تحت پوشش قرارمیدهد .در این پروژه تمام

کلب های ولگرد در قدم نخست واکسین و بعدآ عقیم ساخته میشوند .که این پروسه فعآل به شکل معیاری آن آغاز شده است.
(پروژه در  1الی  3تنظیم شده و جریان خواهد داشت)
برنامه  :2.3.4تنظیم ساحات شهری ( 4پروژه)
مدیریت و کنترول عرضۀ خدمات با کیفیت در دکاکین با در نظرداشت معیارات اجتماعی ،صحی ،مسلکی و اخالقی شامل
این برنامه می گردد .مشخصاً این برنامه در بر گیرندۀ پروژه های مختلف از قبیل مدیریت و کنترول مارکیت ها ،دست
فروشان ،مدیریت تنظیم اصناف شاروالی کابل و تنظیم و مدیریت اشتهارات موثر در شهر می باشد تنظیم ساحات عامه
شهری شامل این برنامۀ بوده که در چارچوب پالن استراتیژیک نقش محوری داده و شاروالی کابل با تمام توان در این
عرصه کوشا خواهد بود.
از آنجاییکه رفاه جامعه در رشد اقتصاد متوازن نهفته است بنااً ایجاد مدیریت تنظیم ساحات تجارتی و مارکیت ها را میتوان
به عنوان یک اصل در انکشاف و رشد اقتصاد شهری دانست .شاروالی کابل تالش دارد تا در این عرصه پیشگام و استوار
باشد .هدف عمده این برنامه تنظیم ساحات شهری در راستای رفاه و رضایت شهروندان کابل می باشد.
شاخص های موفقیت )1( :تنظیم مارکیت ها و دست فروشان ( )2تنظیم بلبورد ها و لوحه ها در سطح شهر
پروژۀ  :2.3.4.1مدیریت ،کنترول قبرستان ها و حضیره ها در شهر
ایجاد مدیریت و کنترول مناسب جهت تنظیم قبرستان ها با در نظر داشت رهنمود های دین مبین اسالم و پالن های شهری

شامل این پروژه می گردد(.پروژه در  1الی  3تنظیم شده و جریان خواهد داشت)
پروژۀ  :2.3.4.2مدیریت و تنظیم مارکیت ها و دست فروشان
مدیریت و تنظیم مارکیت ها و دست فروشان در سطح شهر به منظور کاهش ازدحام شهری ،پارکینگ ها ،پالن های

شهری،انکشاف و رشد اقتصاد شهری شامل این پروژه میگردد(.در جریان است و در یک سال تکمیل خواهد شد)
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پروژۀ  :2.3.4.3تنظیم و مدیریت اشتهارات و بلبوردها درسطح شهر
مدیریت و تنظیم درست اشتهارات در سطح شهر با در نظر داشت پالن های شهری ،معیار های ترافیک شهری و زیبایی

شهر شامل این پروژه می گردد .درین بخش شاروالی کابل مصمم است تا ساختار درست و معیاری را جهت اعالنات و
اشتهارات موثر در شهرکابل ایجاد و تطبیق نموده ،زمینه کارآفرینی و سرمایه گذاری را ازین طریق تشویق نماید(.پروژه
در  1الی  3تنظیم شده و جریان خواهد داشت)
پروژۀ  :2.3.4.4تنظیم نخاس ها و کنترول مواشی
این پرژه جهت مدیریت خرید ٫فروش وذبح مواشی اهلی در سطح شهر میباشد این پروژه کمک خواهد کرد که از پخش

امراض و حفظ الصحه محیطی در سطح شهر جلوگیری صورت گیرد( .دریک سال تکمیل خواهد شد)
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رکن سوم :زیربناهای شهری
زیربناهاشامل تمام ساختارها ،سیستم ها و امکانات ترانسپورتی (مواصالت) ،کانالیزاسیون و انرژی برای رفع احتیاجات
شهروندان جهت پیشبرد امور زندگی شان میباشند .تاسیسات و تجهیزات زیربنایی ،از جمله مهمترین معیارهای سنجش
توسعه شهرها به شمار میرود  .با وجود برخی تحوالت مثبت زیربنایی ،چون بهسازی و احداث سرکها ،هنوز هم شهر کابل
شاهد زیربناهای غیر معیاری و سرکهای خامه ،موجودیت بیش از حد آبهای سطحی در سرکها در فصل بارندگی ،نبود
روشنایی در سرکها و محالت عامه در هنگام شب ،میباشد .ازینرو شهر کابل نیاز اساسی به بهبود و توسعه زیربناها دارد.
در زمینه رفع این نیازمندی ،شهرداری کابل با چالش های عمده روبرو است که برخی از آنها عبارت اند از ، :نبود بودجه
کافی ،برنامه ریزی غیر معیاری شهری در گذشته ،کیفیت پایین ساخت و ساز ،حفظ و مراقبت نامناسب از دارایی ها ،عدم
موجودیت سیستم مؤثر مدیریت دارایی ها ،عدم موجودیت ماسترپالن شبکات شهری (آبرسانی ،کانالیزاسیون ،مخابرات)،
نبود پالیسی استفاده از منابع انرژی قابل تجدید ،کمبود کمی و کیفی ظرفیت منابع بشری ،ساختار های تشکیالتی ناموثر و
موازی و عدم هماهنگی و همکاری به موقع ارگان های ذیربط.
برای رفع مشکالت و مقابله با چالشهای موجود،تدوین ستراتیژی زیربناهای شهری یک امر الزمی پنداشته میشود .خوشبختانه
این ستراتیژی تحت عنوان رکن سوم پالن ستراتیژیک شاروالی کابل ترتیب گردیده است .ستراتیژی زیربناهای شهری
اهداف عمده ذیل را ،در محدوده ماسترپالن شهر کابل ،دربر دارد:


ایجاد تسهیالت ترانسپورت پایدار



ایجاد سیستم پایدار مدیریت آبهای سطحی



تامین انرژی پایدار

جهت رسیدن به اهداف فوق ،برنامه های متعددی پالن گردیده و جهت تطبیق به پروژه های کوتاه مدت ،میان مدت و دراز
مدت تقسیم شده اند .برای ارزیابی تطبیق اهداف ستراتیژیک ،شاخصه های موفقیت تعین گردیده است که در جدول شماره
 1نشان داده شده است .این شاخصه ها برای یک ،سه و پنج سال آینده در نظر گرفته شده است.
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جدول شماره  :1شاخصه های ارزیابی عملکرد اهداف ستراتیژیک
شاخصه

واحد

وضعیت موجود

پیشرفت ساالنه

هدف (پنج ساله)

سرکهای (پخته)

کیلومتر

200

100

700

مسیرهای بایسکل رو

کیلومتر

0

10

50

50%

5%

75%

سهم استفاده از ترانسپورت فیصد
عامه شهری
کاهش ازدحام ترافیکی

0٫3

شاخصه زمان 3

1٫5

سفر
کاهش حادثات ترافیکی

تعداد

کاهش آلوده گی هوا (از منبع فیصد

 250کشته

50

0

 500زخمی

100

0

75%

5%

25%

ترانسپورت شهری)
کانالهای رد آبهای سطحی

کیلومتر

آمار موثق وجود 20

100

ندارد
سهم استفاده از انرژی قابل فیصد

آمار موثق وجود 6%

تجدید و موثریت انرژی در

ندارد

30%

زیربنا های شهری

اهداف ستراتیژیک زیربناهای شهری (رکن سوم پالن ستراتیژیک) توام با برنامه ها و پروژه های آن ذیال تشریح گردیده
است.
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هدف استراتیژیک  :3.1ترانسپورت پایدار برای شهرکابل ( 9برنامه)
ترانسپورت شهری نقش مهم و ارزنده یی را در انکشاف و اقتصاد شهرها دارد .در عین حال تأثیرات منفی باالی محیط
زیست را نیز در پی دارد که به تولید کاربن دای اکساید و امراض ناشی از آلودگی و حوادث ترافیکی منتج می گردد .ازینرو
نیاز به بهبود سیستم ترانسپورت شهری از طریق طرح و تطبیق برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت ،و دراز مدت دیده میشود
تا برای شهروندان سهولت ایجاد شده ،خدمات بهتر ترانسپورتی عرضه گردیده و تاثیرات منفی سیستم به حد اقل کاهش یابند.
ستراتیژی ترانسپورت پایدار شهرداری کابل ،ایجاد سیستم های ترانسپورت پاک (کم کاربن) ،ارزان ،مصؤن و امن ،قابل
دسترس ،و منسجم را میسر میسازد .این هدف ستراتیژیک شامل  9برنامه بوده که ذیال تشریح گردیده است.

برنامه  :3.1.1اصالحات اداری بخش های زیربنایی/تخنیکی ( 4پروژه)
معرفی :با در نظرداشت وضعیت کنونی و نبود زیربناهای معیاری ،تشکیل فعلی شاروالی کابل برای رسیدن به سیستم
پایدار ترانسپورت شهری ،مدیریت آبهای سطحی ،و رسیدن به انرژی پاسخگو نیست .ازینرو ایجاب میناید تا تشکیل فعلی
بطور همه جانبه ارزیابی و اصالحات الزم بمیان آید تا زمینه رسیدن به اهداف متذکره را مساعد سازد.
مقاصد :ارزیابی تشکیل فعلی و آوردن اصالحات الزم برای رسیدن به اهداف ستراتیژیک.
جهت انسجام امور مربوط به زیربناها ضرورت است تا مسولیت های وظیفوی و صالحیت های ادارات زیربط در قسمت
پالنگذاری ،سروی  ،دیزاین ،اعمار ،و حفظ و مراقبت زیربنا های شهر کابل بطور واضح مشخص گردد .شاروالی کابل
مصمم است تا میکانیزم را جهت ایجاد هماهنگی های هر چه بیشتر در قسمت زیربناهای شهر کابل ایجاد نماید تا از تداخل
وظیفوی جلوگیری نموده و هماهنگی و همکاری مؤثر بین ادارت ذیربط بوجود آید.
پروژۀ  :3.1.1.1ارزیابی و ریفورم ساختار تشکیالتی ریاستهای تخنیکی و زیربنایی
ارزیابی ساختار تشکیالتی ریاست های طرح و تطبیق پالن های شهری ،کنترول ساختمان های اساسی ،حفظ مراقبت و

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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پروژۀ  :3٫1٫1٫2تدوین پالیسی ها ،قوانین ،مقرره ها ،لوایح  ،طرزالعمل ها و رهنمود های تخنیکی
نبود پالیسی ها ،قوانین ،مقرره ها ،لوایح ،طرزالعمل ها و رهنمود ها در بخش اولویت بندی برنامه های زیربنایی ،مدیریت
دارایی های زیربنایی و مدیریت ترانسپورت شهری باعث شده تا زیربناها بدون یک پالن منظم بگونه غیر معیاری طرح،
سا ختمان و مراقبت گردد .ازینرو ضرورت است تا در قسمت تدوین چنین اسناد که ذیال تشریح گردیده است تالش جدی
صورت گیرد.

ا.

زمینه سازی برای تصویب پالیسی های قبال تدوین شده برای ترانسپورت شهری از طریق مراجع تحقیقی و نهادهای
همکار بین المللی.

ب.

تدوین پالیسی ترانسپورت عامۀ شهری که در آن زیر بناهای پیاده گردی ،بایسکل رانی ،و ترانسپورت عامۀ شهری
نسبت به تمام اجزای ترانسپورت دیگر خصوصاً وسایط تیزرفتار شخصی اولویت داده شود .این موارد میشود در
قوانین و مقرره های مرتبط گنجانیده شده تا جنبه الزامی بخود اختیار نمایند.

ج.

تدوین مقرره/الیحۀ محدودیت و کنترول اضافه باری وسایط ( )Axle Load Limitدر ساحات شهری.

د.

تدوین قانون برای حمایت از سکتور خصوصی در بخش ترانسپورت.

ه.

تهیۀ ستندرد ها و رهنمودهای تخنیکی.

استفاده از ستندردها و رهنمودهای متعدد و مروج دیزاین و ساختمانی در کشور جوابگویی نیازمندی ها و معیاری های
ترانسپورت پایدار نمیباشند .بدین ملحوظ ضرورت است تا رهنمود مفصل دیزاین سیستم های ترانسپورت شهری ،مشخصات
تخنیکی ) (Technical Specificationساختمانی ،و رهنمود حفظ و مراقبت سرکها ،ترتیب گردند .نقش نهادهای علمی
و تحقیقاتی چون پوهنتون کابل درین راستا ارزنده بوده و کوشش میشود تا از آن مراجع استفاده گردد.

پروژۀ  :3٫1٫1٫3ایجاد کمیتۀ بهبود زیربنا های شهر کابل
کمیتۀ بهبود زیربناها به رهبری شاروالی کابل به منظور هماهنگی هر چه بیشتر در بخشهای پالنگذاری ،سروی  ،دیزاین
و اعمار زیربناها تاسیس خواهد شد .این کمیته بصورت دوامدار در جهت تشریک پالن های شبکات (مخابرات ،آبرسانی و
کانالیزاسیون) و زیربناها (سرکها و تاسیسات) همکاری خواهند نمود .شریک سازی بموقع پالن و یا هم نقشه های پالن های
تطبیق شده شبکات کمک خواهد نمود تا شبکات موجوده در صورت تغیر موقعیت کمترین آسیب را دیده و با شبکات دیگر
هماهنگ شود .شریک سازی پالن های آینده زیربنایی از تغییر موقعیت و مصارف اضافی ساخت و ساز جلوگیری خواهد
نمود .لذا ضرورت است تا یک کمیته بخاطر هماهنگ سازی شبکات و تاسیسات زیربنایی و شریک سازی پالن های آینده
به حکم مقامات عالیرتبه ایجاد شود.

پروژۀ  :3٫1٫1٫4ایجاد میکانیزم همکاری های چند جانبه با ارگانهای ذیربط کشور های بیرونی
به میان آوردن چنین همکاریها کمک خواهد کرد تا پالیسی ها و تصامیم ترانسپورت شهر کابل بر اساس بهترین و عملی
ترین تجارب شهرهای مشابه صورت گیرد .همچنان این پروژه در قسمت بلندبردن ظرفیت متخصصین افغان از طریق
اشتراک در کنفرانس ها و سیمینارهای علمی و عملی مانند  IRF, WRIشاروالی کابل را کمک فوق العاده خواهد نمود.
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برنامۀ  :3.1.2انکشاف ظرفیت سازمانی بخش های زیربنایی ( 4پروژه)
معرفی :شاروالی کابل در نظر دارد تا از طریق جذب متخصصین و جلب همکاری نهاد های بین المللی برنامه های ارتقای
ظرفیت و انکشاف ظرفیت سازمانی را بگونه منسجم و بر اساس نتایج آغاز نماید .بدون شک ،شریک ساختن آموخته ها از
طرق مختلف (سمینارها ،ورکشاپ ها ،و کار عملی) با همقطاران و در سطح اداره برای ارتقای ظرفیت سازمانی یک امر
حتمی است.
مقاصد :ارتقای ظرفیت کارمندان تخنیکی و انکشاف ظرفیت سازمانی هدفمند.
شاروالی کابل از طریق جذب متخصصین داخلی مصمم است تا با سپردن کار به اهل کار و اصل شایسته ساالری بتواند
توانایی های کارمندان خویش را در بخش های پالنگذاری  ،سروی  ،دیزاین و اعمار زیربناهای انجینری باال ببرد .این
اداره در نظر دارد برنامه های آموزشی کوتاه مدت (کورس های آموزشی) و میان مدت (ماستری) تخصصی را در بخش
های مختلف زیربناها آغاز نماید .شاروالی کابل برای اولین بار میخواهد سیستم شریک ساختن دانش ( Knowledge
 )Sharing Systemرا در ادارات دولتی رایج سازد  ،تا ازین طریق کارمندان این اداره آموخته ها و دستاورد های خود
را با استفاده از سیمینار ها و کنفرانس های ملی با همدیگر شریک سازند .همچنان در نظر است تا انجمن انجینران ترانسپورت
را تاسیس نماید تا علوم و تجارب مرتبط به ترانسپورت شهر کابل انکشاف داده شده و با همدیگر شریک ساخته شود.

پروژه  :3٫1٫2٫1استخدام  300انجنیر جوان در بخش زیربناها
به اساس یک نیاز سنجی ابتدایی ،ضرورت است تا حدود  300متخصص در بخش های دیزاین ،احداث و اعمار ،نظارت
از پروژه ها ،و حفظ مراقبت زیربناها در چوکات شاروالی کابل ایفای وظیفه نماید .نسبت کمبود متخصصین درین بخش ها،
در نظر است تا انجنیران با استعداد تازه فارغ از طریق پروسه شفاف استخدام گردد .سپس این انجنیران از طریق برنامه
های ارتقا و انکشاف ظرفیت زیر نظر متخصصین با تجربه آموزش داده میشود تا بتوانند بطور مستقل وظایف محوله را
انجام دهند.

پروژۀ  :3٫1٫2٫2ارتقای ظرفیت انجنیران تازه استخدام و انکشاف ظرفیت سازمانی
شاروالی کابل در نظر دارد تا انجنیران تازه استخدام را در بخش های دیزاین ،احداث و اعمار ،نظارت از پروژه ها ،حفظ
و مراقبت ،و مدیریت ترانسپورت از طریق برنامه های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی آموزش دهند .جهت ایجاد سیستم
پایدار ظرفیت سازی ،ضرورت است تا ظرفیت های انفرادی به ظرفیت سازمانی تبدیل شود .ازینرو ،سیستم انتقال دانش و
شریک سازی آموخته ها با سایر کارمندان یک امر حتمی دانسته میشود.
جهت تطبیق این پروژه برعالوه استفاده از متخصصین داخلی ضرورت است تا از متخصصین خارجی نیز استفاده شود،
ازینرو ایجاب مینماید تا در بخش انکشاف ظرفیت و تمویل این پروژه از سازمان های بین المللی درخواست همکاری شود.
همچنان نیاز خواهد بود تا با بعضی از پوهنتون های داخلی و خارجی تفاهمنامه ها جهت تخصیص یکتعداد بورسیه ها به
سویه ماستری برای انجنیران تازه استخدام در نظر گرفته شود.
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پروژه  :3٫1٫2٫3ایجاد سیستم اشتراک دانش ()Knowledge Sharing System
اشتراک دانش در سه سطح :بین کارمندان گروپ تخصصی ،بین دیپارتمنتها (ریاست ها) ،بین سکتور (بیرون از ادراه)
با راه اندازی سیمینار ها و کنفرانس های ملی صورت خواهد گرفت.

پروژۀ  :3٫1٫2٫4تاسیس انجمن انجنیران ترانسپورت افغانستان
انجمن انجینران ترانسپورت  The Afghan Society of Transportation Engineersبرای پیشرفت علم انجنیری
ترانسپورت در کشور ،انتقال تجارب ،ایجاد همکاری با متخصصین خارجی ،و ارایۀ مشوره به ارگانهای سکتور زیربنا،
به ابتکار شاروالی کابل تاسیس خواهد شد .درین راستا ضرورت است تا با انجمن های مشابه کشورهای موفق چون سنگاپور
و امریکا ارتباط برقرار شده و از تجارب شان جهت تاسیس انجمن استفاده شود.
برنامۀ  :3.1.3ایجاد برنامه های آگاهی دهی مردم جهت ترویج فرهنگ بهتر استفاده از زیربناها ( 1پروژه)
معرفی :اطالع رسانی و آگهی دهی مردم از هزینه ساخت زیربناها با توجه به اقتصاد ضعیف کشور و استفاده بهتر از آنها
باعث خواهد شد تا مردم در راستای حفظ زیربناها از هرگونه کارهای خودسر (تمدید شبکات بدون هماهنگی ،وصل سیستم
فاضالب به جویچه های آبرو سرک ،و غیره) در حریم سرکها خودداری نموده و کوشش خواهد نمود تا از آن استفاده
درست بعمل آورد.
مقاصد :استفاده درست از زیربناها و توجه به حفظ آنها:
در بسیاری از ساحات مختلف شهر دیده میشود که مردم محل بگونه خودسر و بدون آگهی و اجازه شاروالی کابل به گذاشتن
موانع در پیاده روها و حتا مسدود کردن سرکها و ایجاد تاسیسات دیگر در حریم سرکها شده اند .که این کار باعث ایجاد
مشکالت در سیستم شبکوی ترانسپورت و اختالل مدیریت ترافیک میگردد .و یا بدون اطالع و اجازه به کندنکاری سرکها
و گذشتاندن پایپ ها میگردد .همچنان بدون اطالع و اخذ مجوز فاضالب خانه ها و تعمیرات تجارتی را به شبکه دریناژ
سرک وصل میسازد بدون اینکه از تاثیرات منفی آن خود را واقف نماید .ازینرو ایجاب مینماید تا درین راستا آگهی دهی
همه جانبه صورت گیرد .طرح آگهی از طریق ریاست حفظ مراقبت و کار تهیه و از طریق ریاست نشرات به آگهی عامه
خواهد رسید.

پروژۀ  :3٫1٫3٫1ایجاد سیستم منظم برای آگاهی عامه
ترویج فرهنگ بهتر شهری در استفاده از خدمات شهری (مخصوصا بخش ترانسپورتی) با راه اندازی برنامه های آگاهی
عامه خصوصا از طریق نشر رساله ها و اعالنات ،رادیوهای مخصوص (ممکن رادیوی شاروالی کابل) ،برنامه های
اختصاصی تلویزیونی ،و مشارکت نزدیک با رسانه ها تحقق می یابد .برای تحقق این پروژه ضرورت به امضای تفاهمنامه
ها با رسانه ها دیده میشود ،تا بصورت دوامدار شاروالی کابل را در جهت نشر پیام ها همکاری نمایند.
برنامه  :3.1.4مدیریت دارایی های زیربنایی ( 4پروژه)
معرفی  :مدیریت دارایی ها با استفاده از روش های ستندرد و تکنالوژی زمینه پالنگزاری موثر و دقیق را برای توسعه
زیربناها و حفظ و مراقبت دارایی ها میسر میسازد.
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مقاصد :جمع آوری معلومات درباره زیربناهای موجوده ،ایجاد سیستم مدیریت دارایی ها ،توسعه دیتابیس و ثبت دارایی ها،
و تحلیل وضعیت زیربناهای شهری از جمله مقاصد این برنامه به شمار میرود.

پروژه  :3٫1٫4٫1جمع آوری معلومات در باره تمام دارایی های موجوده ترانسپورت شهری
معلومات درباره یک قسمت از سرکهای شهرکابل وجود دارد .اما جهت تشخیص نیازمندی ها و پالنگزاری دقیق ضرورت
است تا معلومات دقیق درباره تمام شبکه های ترانسپورت شهر کابل داشته باشیم .این معلومات توسط دیپارتمنت جدید جی
آی اس جمع آوری میگردد.

پروژه  :3٫1٫4٫2ایجاد سیستم ارزیابی فرش سرکها
هدف از ایجاد این سیستم سروی و نظارت از وضعیت فرش سرکها به طریق نیمه اتوماتیک یا کامال اتومتیک میباشد .این
سیستم ریاست حفظ و مراقبت کار را قادر میسازد تا در وقت کمتر وضعیت فرش سرکها را ارزیابی و مورد تحلیل قرار
داده و مطابق به آن پالن های جلوگیری ،ترمیماتی و رویه کشی را تهیه نموده تا عندالموقع به مشکالت رسیدگی شود.

پروژه  :3٫1٫4٫3توسعه دیتابیس
معلومات درباره یک قسمت از سرکهای شهرکابل در فارمت اکسل به همکاری اداره جایکا ( )JICAترتیب گردیده که در
ریاست حفظ و مراقبت کار موجود است .هرچند در سال  2015میالدی ،یک دیتابیس آنالین بنام رایس ( )RAISیا سیستم
ثبت دارایی های سرک به همکاری مالی بانک جهانی و همکاری تخنیکی پوهنتون کابل تهیه گردیده و به دسترس شهرداری
کابل قرار گرفته است .رایس سیستم ابتدایی درج معلومات درباره سرکها بوده و گزینه های تحلیل و درجه بندی سرکها را
از لحاظ کیفی و ارایه سرکها را در روی نقشه ندارد .گرچه استفاده ازین سیستم گام موثر برای ثبت دارایی های سرک بوده،
مدیریت معیاری دارایی ها ایجاب مینماید تا این سیستم آپدیت شده تا نیازمندی سیستم مدیریت معیاری دارایی ها را تقویت
بخشد.

پروژۀ  :3٫1٫4٫4ایجاد میکانیزم خصوصی سازی حفظ و مراقبت سرک ها
به اساس آمار موجوده ،ریاست حفظ و مراقبت کار توانایی و ظرفیت تنها  %50ترمیم سرکها را عندالموقع دارد .این سبب
میشود تا ساالنه میزان سرکهای دارای فرش قابل قبول کاهش یابد و همچنان سرکها در مدت کمتر تخریب گردند .با وجود
برنامه های ارتقای ظرفیت اداره حفظ و مراقبت کار ،شاروالی کابل مصمم است که میکانیزم سپردن امور حفظ و مراقبت
سرکها را ترتیب و در روشنی آن حفظ و مراقبت یک بخش از سرکها را به سکتور خصوصی واگذار نماید.
برنامۀ  :3.1.5بهبود زیربناهای ترانسپورتی ( 7پروژه)
معرفی :دسترسی به خدمات و رسیدن به مقاصد بدون داشتن زیربناهای مواصالتی میسر نخواهد بود ،ازین جهت بازسازی
و توسعه زیربناها از مقدم ترین برنامه های شاروالی کابل برای پنج سال آینده خواهد بود .زیربنا های ترانسپورتی مطابق
با معیار های ترانسپورت پایدار بهبود و توسعه خواهند یافت .زیربناهای که ازین به بعد احداث میگردد ،دارای عمر طویلتر،
مصئون تر و سازگار با محیط زیست خواهند بود .داشتن چنین زیربناها باعث میشود تا استفاده کننده های آن در فضای
بهتر ،در وقت کمتر و در محیط مصونتر سفر نمایند.
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مقاصد :ارزیابی ،بهبود ،بازسازی و توسعه زیربناها.

پروژۀ  :3٫1٫5٫1ارزیابی زیر بناهای موجود
ارزیابی زیربناهای موجود به ویژه سرکهای ارتباطی (سریع السیر) از لحاظ تطابق به معیار های ترانسپورت پایدار (مصئون
و منسجم و اولویت ترانسپورت عامه) ارزیابی گردیده و در صورت عدم همخوانی با معیار های دیزاین پایدار ،اصالح
میگردد .بگونه مثال میتوان از سرک  80متره میدان هوایی تا سرای شمالی (جاده سلطان محمود غزنوی) نامبرد .با وصف
اینکه این سرک از جمله بزرگترین سرکهای شهر کابل به شمار میرود و میبایست وظیفه سرکهای سریع السیر را داشت ،با
معیارهای دیزاین سرکهای سریع السیر مطابقت نداشته و برای ترانسپورت عامه کدام تدابیر در نظر گرفته نشده است.
ازینرو ،ایجاب مینماید که این سرک و سرکهای مشابه بطور اساسی مطالعه گردیده و مطابق به سفارشات تخنیکی زیربناهای
آن اصالح گردد .در نتیجه تطبیق این پروژه ،موثریت سرکهای موجوده از لحاظ عبور ترافیک باال رفته و استفاده کننده ها
در وقت کمتر به مقصد رسیده و مصونتر سفر خواهند نمود.

پروژه  :3٫1٫5٫2ایجاد شبکه بنچ مارک و نصب بنچ مارکها در تمام شهر کابل
برای سروی و دیزاین پروژه های زیربنایی ضرورت است تا یک شبکه بنچ مارک ها در سطح شهر کابل نصب شده تا
هنگام ضرورت در زمان اعمار و حفظ و مراقبت از آنها استفاده شود .تاسیس شبکه بنچ مارک ها کمک خواهد نمود تا
بگونه تقریبی میالن ساحه را تشخیص و در قسمت دیزان سیستم آبروهای (دریناژ) جاده از آن استفاده اعظمی نمود .بنچ
مارک ها باید توسط وسایل پیشرفته سروی ،مانند دیفرنشل جی پی اس با استفاده از سیستم جیودیزی جهانی  WGSتعین و
نصب گردد.

پروژه  :3٫1٫5٫3احداث سرکها
به اساس یک تخمین ابتدایی ،ضرورت است تا در شهر کابل  1000کیلومتر سرک پخته گردد .بدین ملحوظ و با در نظرداشت
امکانات و منابع دست داشته ،شهرداری کابل مصمم است تا ساالنه حدود  200کیلومتر-لین سرک را دیزاین و اعمار نماید.

پروژۀ  :3٫1٫5٫4استفاده بهینۀ از سرکها
درین پروژه برای مدیریت بهتر ترافیک از طریق نصب سگنال (در جاهای که ضرورت است) ،نصب عالیم ،خط اندازی
(مارکینگ) 50 ،چاراهی مزدحم در شهر کابل مورد مطالعه قرار گرفته و دیزاین میگردد .همچنان ،برای مدیریت بهتر
خدمات پارکینگ روی جاده میکانیزم خصوصی سازی ترتیب میگردد.

پروژۀ  :3٫1٫5٫5تبدیل ساحات مزدحم به ساحات ترافیک ممنوع
ساحات مزدحم شهر ،مثل ده افغانان شهر کابل ،ایجاب مینماید که مورد مطالعه قرار گرفته بدیل های بهتر مدیریت ترافیک
جستجو گردد .تجارب نشان داده است که چنین ساحات بهتر است به ساحات ترافیک ممنوع تبدیل گردیده و پیاده رو های
بیشتر ،لین های بایسکل ،و ساحات سبز در آن ایجاد گردد.
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پروژۀ  :3٫1٫5٫6نصب دروازه های هوشمند در دروازه های دخولی شهر
نصب دروازه های هوشمند الکترونیک حد اقل در چهار دروازه شهر کابل جهت جلوگیری از ورود مواد انفجاری و غیر
مجاز ،وسایط غیر مجاز ،کنترول وزن وسایط نقلیه ،و ساده سازی جمع آوری عواید ،سهولت های قابل مالحظه ی را بمیان
خواهد آورد .ازینرو شاروالی کابل در حیط مسولیت ها و صالحیت های خویش درین راستا تالش جدی خواهد نمود.

پروژۀ  :3٫1٫5٫7احداث ترمینل های ترانسپورتی
شهرداری کابل در نظر دارد تا چهار ترمنیل معیاری در دروازه های شهر کابل برای ایجاد سهولت های باربری و مسافر
بری احداث نماید .هرچند ارگان های ذیربط در سالهای گذشته در تالش بودند تا چنین ترمینل ها بگونه معیاری ساخته شود،
اما تا کنون به دالیل مختلف و نبود ظرفیت هیچ ترمینل معیاری در شهر کابل وجود ندارد.
برنامه  :3.1.6بهبود ترانسپورت عامه شهری ( 5پروژه)
معرفی :ترانسپورت عامۀ شهری عبارت از سیستم حمل و نقل مشترک است که در دسترس عامه مردم قرار میگیرد .بهبود
ترانسپورت عامه شهری زمینه ترانسپورت قابل دسترس برای همگان ،ارزان و سازگار با محیط زیست را مساعد میسازد.
مقاصد :شاروالی کابل مصمم است تا ترانسپورت عامۀ شهری با کیفیت عالی  ،موثر  ،قابل دسترس و ارزان را برای
شهروندان کابل مهیا سازد .یکی از اهداف عمده شاروالی کابل در امر بهبود بخشیدن ترانسپورت عامه شهری عبارت از
آوردن اصالحات نهادی در قسمت ادارۀ ملی بس شهر کابل میباشد .شاروالی کابل در نظر دارد تا تمام ترانسپورت شهری
کابل زیر چتر این اداره کار نموده ،ماستر پالن زیربناهای ترانسپورت عامۀ شهری ساخته شده و بصورت معیاری تطبیق
گردد و این زیربنا ها بصورت جدی مدیریت ،حفظ و مراقبت گردد.

پروژه  :3٫1٫6٫1ترتیب پالیسی ها و تنظیم ترانسپورت عامه شهری
شاروالی کابل بررسی ها را روی مکانیزم کارکرد ادارۀ ملی بس در چوکات این اداره با هماهنگی سکتور خصوصی انجام
داده و طرزالعمل های مخصوص را جهت مدیریت  ،حفظ و مراقبت بس های شهری ایجاد میکند .در ضمن شاروالی پالیسی
ها را جهت تشویق سکتور خصوصی برای عرضۀ خدمات معیاری ترانسپورت عامه ترتیب و تطبیق می نماید .تمام عراده
جات که جهت ترانسپورت عامۀ شهری استفاده میشوند باید ارزیابی گردند تا با محیط زیست سازگار باشند .شاروالی پالیسی
را جهت تشویق شهروندان کابل در استفاده از ترانسپورت عامۀ شهری و در قسمت ترویج فرهنگ بهتر استفاده از ترانسپورت
عامۀ شهری ترتیب و تطبیق می نماید .این اداره در نظر دارد تا تصدی ملی بس را با کمک سکتور خصوصی تقویه نموده
و بس های جدید را به همکاری کشور های دوست خریداری نموده و در خدمت شهروندان کابل قرار دهد.

پروژه  :3٫1٫6٫2تهیۀ ماستر پالن ترانسپورت عامه (یک ساله)
شاروالی کابل در نظر دارد تا ماستر پالن ترانسپورت عامۀ شهر کابل را بشمول تعین مسیر بس های سریع السیر شهری
( )BRTو ریل های سبک شهری ( )LRTترتیب نماید .تمام زیربنا های ترانسپورت عامۀ شهری بشمول مسیر  ،استیشن
ها و ترمینل ها بشکل اساسی آن مطابق استندرد های جهانی و در تطابق به ماستر پالن شهر کابل سروی ،تعین و دیزاین
میگردد.
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پروژه  :3٫1٫6٫3نصب سایه بان ها در ایستگاه ها (دو ساله)
به اساس مطالعه ابتدایی مسیرهای ترانسپورت عامه ،ضروت است تا حدود  300سایه بان در ایستگاه های بس در شهر
کابل نصب گردد .شهرداری کابل مصمم است تا تمام این سایه بان ها را از طریق سکتور خصوصی و یا مشارکت عامه
تهیه و نصب نماید.

پروژه  :3٫1٫6٫4احداث  500کیلومتر مسیر/لین بایسکل (پنج ساله)
مطابق به ماستر پالن ترانسپورت عامه 111 ،کیلومتر بس های سریع السیر به شمول ایستگاه ها و ترمینل ها تا پنج سال
آینده احداث میگردد .تاسیسات  BRTجز حریم شاهراه ها اما به گونه مجزا در نظر گرفته میشود.

پروژه  :3٫1٫6٫5احداث  111کیلومتر زیربنای بس های سریع السیر یا ( BRTپنج ساله)
مطابق به ماستر پالن ترانسپورت عامه 111 ،کیلومتر بس های سریع السیر به شمول ایستگاه ها و ترمینل ها تا پنج سال
آینده احداث میگردد .تاسیسات  BRTجز حریم شاهراه ها اما به گونه مجزا در نظر گرفته میشود.
برنامه  :3.1.7کنترول و مدیریت مؤثر ترافیک ( 3پروژه)
معرفی :در طی چند سال گذشته ،ازدحام ترافیکی در شهرکابل بطور بی سابقه افزایش نموده است .دالیل عمدۀ ازدحام
ترافیکی افزایش نفوس ،افزایش وسایط شخصی و کمبود سرک های کافی در سطح شهر می باشد .همچنان از ظرفیت جاده
ه ای فعلی با توجه به پارکینگ های غیر قانونی اطراف سرک ،انواع مختلف جرایم ترافیکی و مدیریت ضعیف ترافیک به
شکل اعظمی آن استفاده نمیشود .عدم هماهنگی بین دوایر زیربط و تداخل وظیفوی بین ادارات مختلف نیز یک مشکل عمده
را برای مدیریت و کنترول ترافیک به بار آورده است .ظرفیت زیربنا ها تا حد زیاد وابسته به چگونگی مدیریت و نگهداری
آن میباشد .مدیریت بهتر ترافیک ظرفیت فعلی جاده ها را بیشتر نموده و همچنان باعث بهبود ایمنی ،ارایۀ خدمات و و بهبود
محیط زیست یک شهر میشود .همچنین ازدیاد ظرفیت موجودۀ زیربنا ها متکی به تنظیم بهتروتطبیق قانون به شکل اساسی
آن میباشد.
مقاصد :مدیریت ترافیک شامل برنامه های پالن گذاری ،نظارت ،و کنترول بهتر سیستم ترافیک شهر میباشد .ایجاد سیستم
منظم مدیریت ترافیک برای بلند بردن ظرفیت و بهبود مصؤنیت جاده های فعلی از مقاصد اصلی این برنامه میباشد .راه حل
های عمومی که برای تنظیم بهترمدیریت ترافیک در نظر کرفته شده قرارذیل است.

پروژۀ  :3٫1٫7٫1انتقال مدیریت ترافیک از وزارت داخله به شاروالی کابل
با در نظرداشت تجارب موفق بسیاری از کشورهای دنیا ،شاروالی ها مسولیت مدیریت ترافیک شهری را به عهده دارند.
ازینرو پیشنهاد خواهد شد تا مدیریت ترافیک از وزارت داخله به شاروالی کابل انتقال نماید .این پروژه در بر گیرنده ترتیب
پالن مرحله وار انتقال مدیریت ترافیک به شاروالی ،ترتیب طرح ها و طرزالعمل ها جهت مدیریت بهتر ترافیک شهری
میباشد .بازنگری و اصالح قوانین و مقررههای مربوطه به جاده،سیر و حرکت ،جواز رانندگی ،جواز وسایط نقلیه ،و
مقدار جریمۀ پولی تخلفات ترافیکی جهت تکمیل نیازمندیها و موثریت بیشتر نیز شامل این پروژه می باشد.
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پروژۀ  :3٫1٫7٫2مدیریت دستفروشان
مدیرت دستفروشان از سالها به این طرف یک چالش فراراه مدیریت ترافیک شهری است ،مطالعۀ شهر کابل جهت مشخص
ساختن ساحات فعالیت دستفروشان و تنظیم آنها مطابق به یک مقرره یا الیحه یک امر ضروری پنداشته میشود .ازینرو جهت
تنظیم دستفروشان و بهبود ترانسپورت شهری ضرورت است تا حد اقل یک طرزالعمل درین زمینه تدوین شود تا فعالیت
در ساحات غیرمجاز مورد پیگیری قانونی قرار گیرد .درین پروژه تمام دستفروشان شهر کابل در ساحات مشخص تنظیم و
به فعالیت خویش ادامه خواهند داد.

پروژۀ  :3٫1٫7٫3ثبت رانندگان و وسایط نقلیه در دیتابیس آنالین
الکترونیک سازی ثبت رانندگان و وسایط نقلیه در دیتابیس آنالین همراه با نرم افزار تیلیفون های هوشمند جهت ثبت تمام
معلومات وسایط نقلیه و جواز رانندگان موجود و آینده ،و دسترسی پولیس ترافیک و سایر نهاد های امنیتی به این معلومات
یک پروژه و عملیات استراتیژیک و ارزشمند بوده که مورد توجۀ جدی شاروالی کابل قرار خواهد داشت.
برنامۀ  :3.1.8بهبود تطبیق قانون ترافیک ( 8پروژه)
معرفی :با راه اندازی این برنامه زمینۀ تشخیص اکثر تخلفات ترافیکی بگونه فوری مهیا شده می تواند ،و نیز در چوکات
قانون در اسرع وقت با متخلفین برخورد آنی صورت گرفته میتواند.
مقاصد :اصالح قوانین و مقررات نافذه ،ایجاد میکانیزم کنترول گزمه یی ،تجهیز بیشتر پولیس ترافیک ،هماهنگی و همکاری
بیشتر و با نهادهای ذیربط ،ایجاد مرکز مخصوص حل منازعات ترافیک ،و ایجاد مرکز کنترول ترافیک.

پروژۀ  :3٫1٫8٫1اصالح قوانین و مقررات مربوط به ترافیک
این پروژه دربرگیرنده مرور قانون نافذ ترافیک جاده و مقررات مربوطه شده و پیشنهادات مشخص درین باره جهت تعدیل
به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد .همچنان مرور قوانین و مقررات محیط زیستی در مورد کاهش میزان انتشار آلوده گی
وسایط را شامل میشود.

پروژۀ  :3٫1٫8٫2بلند بردن سطح آگاهی از قوانین ترافیکی
ترتیب و انتشار اعالنات در بخش آگهی دهی قوانین و اصول ترافیکی یک امر معمول بوده و در نظر است تا چنین اعالنات
از طریق رسانه های چاپی ،صوتی و تصویری به آگهی شهروندان کابل نیز رسانیده شود .شریک ساختن قوانین و مقررات
ترافیکی و اطالع رسانی به مردم را در روشنی بیشتر قرار داده و باعث نظم بیشتر ترافیک جاده و کاهش تخلفات ترافیکی
خواهند شد.

پروژۀ  :3٫1٫8٫3تجهیز پولیس ترافیک
تجهیز ترافیک کابل با وسایط ،وسایل ،و تکنالوژی های مخصوص ترافیک ،آنها را قادر میسازد تا وظایف خویش را در
ساختار جدید بگونه درست انجام دهند .این تجهیزات شامل سرعت سنج عراده از راه دور ،تجهیزات حاالت اظطرار و
موترهای مجهز سیار/گزمه میباشند.
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پروژۀ  :3٫1٫8٫4ایجاد میکانیزم ترافیک گزمه یی
با ایجاد میکانیزم ترافیک گزمه یی ،ترافیک کابل از حالت فعلی ساکن و راکد خویش به ترافیک فعال گزمه یی تبدیل خواهد
شد .تمام مسیر های ترافیک گزمه ای مشخص ،وسایل و امکانات مورد ضرورت تهیه ،و زمینه تطبیق آن میسر میگردد.

پروژۀ  :3٫1٫8٫5ایجاد میکانیزم هماهنگی بیشتر میان پولیس ترافیک و سایر ارگانهای امنیتی
طرح اطالع رسانی وهماهنگی نهاد های امنیتی با پولیس ترافیک در صورت مسدود شدن جاده ها به دالیل خاص ،تصادم
های ترافیکی و خط سیر برای رجال برجسته از جمله موضوعات شامل این پروژه می باشند.

پروژۀ  :3٫1٫8٫6ایجاد مرکز مخصوص حل منازعات ترافیکی
جهت تسریع حل منازعات ترافیکی ،یک مرکز حل منازعات که از طریق آن منازعات ترافیکی در روشنی قوانین ترافیکی
حل و فصل می شود ،تشکیل داده خواهد شد.

پروژۀ  :3٫1٫8٫7بهبود دیوان جرایم ترافیکی جهت رسیدگی به شکایات
در جریان تطبیق قانون ترافیک نیاز است به شکایات مردم رسیدگی عاجل صورت گرفته تا اطمینان حاصل گردد که از
صالحیت پولیس سوء استفاده صورت نگرفته و قوانین و مقررات بگونۀ شفاف تطبیق میگردد .بناَ نیاز است تا محکمۀ خاص
ترافیکی ایجاد گردد.
پروژۀ  :3٫1٫8٫8ایجاد مرکز کنترول ترافیک )(Traffic Management Center
جهت انسجام و کنترول بهتر ترافیک جاده ها ،حفظ و مراقبت ،مدیریت حوادث و بهبود امنیت جاده ها مرکز کنترول ترافیک
ایجاد می گردد .چارراهی و نقاط مزدحم با استفاده از شبکه فایبر نوری به این مرکز وصل میگردد.
برنامۀ  :3.1.9بهبود مصئونیت و امنیت جاده ها ( 2پروژه)
معرفی :اندازه گیری ها ،ایجاد روش ها و برنامه های جهت جلوگیری و وقایه از زخمی شدن و یا کشته شدن راننده گان،
مسافرین و پیاده گرد های شهر کابل شامل این برنامۀ ی راهبردی می باشد .شاروالی کابل متعهد است که مصؤنیت جاده ها
را باال برده و از وقوع حوادث ترافیکی تا حد ممکن جلوگیری نماید.
مقاصد  :شاروالی کابل اصل مصئونیت جاده های شهر کابل را در نظر گرفته و میخواهد تا در ابتدا تمام ستندرد ها برای
مصئونیت و امنیت جاده ها ساخته شده و تمام دیزاین ها را نظر به اصل مصؤنیت مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
شاروالی کابل مصمم است تا جاده های مصئون و امن را برای راننده گان ،مسافرین و پیاده گرد های شهر کابل فراهم سازد.

پروژۀ  :3٫1٫9٫1انکشاف دیتابیس ثبت حوادث ترافیکی
جهت تحلیل های علمی حوادث ترافیکی و دریافت راه حل های عملی برای کاهش حوادث ترافیکی ضرورت است تا فارمت
های/اسناد موجوده ثبت یک حادثه ترافیکی مرور و اصالح گردیده و بطور مکمل در دیتابیس حوادث ترافیکی ثبت گردد.
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پروژۀ  :3٫1٫9٫2ایجاد بورد مصئونیت ترافیک
مصونیت است فاده کننده های سرک از جمله اولویت های مدیریت ترافیک شهری به حساب میآید .تدوین مقررات مرتبط و
ایجاد بورد مصؤنیت ترافیک ،با در نظرداشت تجارب موفق کشورها ،یک امر معمول بوده و یک نیاز مبرم برای مصون
ساختن ترافیک شهر کابل است .این بورد متشکل از متخصصین و نخبه های انجنیری ترانسپورت خواهند بود.
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هدف استراتیژیک  :3.2ایجاد سیستم پایدار مدیریت آبهای سطحی و زیرزمینی ( 2برنامه)
از آنجاییکه در زمستان شاهد تجمع آبها در سطح سرکها میباشیم و میدانیم که موجودیت آبها در سطح سرک از یکسو باعث
از بین بردن زیربنا گردیده و از سوی دیگر باعث بندش ترافیک و آزار و اذیت عابرین میگردد .لذا ضرورت است تا راه
حل مناسب و پایدار برای مدیریت آبهای سطحی دریافت نمود .از طرف دیگر ،اعمار خانه های خود سر و غیر پالنی و
نبود شبکه مکمل کانالیزاسیون برای جمع آوری فاضالب از مشکالت عمده شهر کابل به حساب میآید .از آنجاییکه پالیسی
مشخص درین قسمت وجود ندارد ،یکمقدار فاضالب توسط چاه های سپتیک جمع آوری شده و تخلیه میگردد و یکمقدار
دیگری آن حتی بصورت مستقیم به سیستم رد آبهای سطحی (جویچه ها و کانال ها ،بخصوص در ساحات غیر پالنی) وصل
است .درین راستا شاروالی کابل از طریق به راه انداز دو برنامه عمده به این مشکالت رسیدگی خواهد نمود.

برنامه  :3.2.1مدیریت آبهای سطحی ( 2پروژه)
معرفی :از آنجاییکه در زمستان شاهد تجمع آبها در سطح سرکها میباشیم و میدانیم که موجودیت آبها در سطح سرک از
یکسو باعث از بین بردن زیربنا گردیده و از سوی دیگر باعث بندش ترافیک و آزار و اذیت عابرین میگردد .لذا ضرورت
است تا راه حل مناسب و پایدار برای مدیریت آبهای سطحی دریافت نمود .در نظر است تا با استفاده از روش های دیزاین
پایدار ،قسمت اعظم از آبهای بارندگی در خود ساحه با استفاده از ساحات آبگیر یا جهیل های مصنوعی ،ایجاد ساحات سبز،
و تاسیسات آب جذبان جذب گردد .و متباقی آبهای سطحی باید از طریق احداث تاسیسات رد آبهای سطحی و کانال ها به
مجراهای خروجی هدایت گردد ،این امر مستلزم تهیه ماسترپالن آبهای سطحی است.
مقاصد :تهیه ماستر پالن و اعمار زیربنا های برای مدیریت آبهای سطحی

پروژۀ  :3٫2٫1٫1ترتیب ماستر پالن آبهای سطحی (یکساله)
شهروندان کابل شاهد انبار قابل مالحظه آب در جاده های شهر کابل در فصل بارندگی بوده و این وضعیت برای استفاده
کننده های سرک قابل قبول نبوده و باعث از بین رفتن زود هنگام زیربناها میگردد .نبود ماسترپالن آبهای سطحی از جمله
ی عمده ترین فکتورهای انبار آب در جاده ها میباشد .ازینرو ،ضرورت است تا ماستر پالن آبهای سطحی شهر کابل به زود
ترین فرصت ممکنه ساخته شود .درین زمینه اداره آبرسانی و کانالیزاسیون نیز دخیل است ،که در هماهنگی با آن اداره
ماسترپالن آبهای سطحی و کانالیزاسیون ترتیب خواهد شد.
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پروژۀ  :3٫2٫1٫2بازسازی و اعمار زیربنا های برای مدیریت آبهای سطحی (پنج ساله)
با توجه به وضعیت بد مدیریت آبهای سطحی ،ضرورت است تا تاسیسات و کانال های موجوده به زودترین فرصت بازسازی
گردیده و مطابق به ماستر پالن آبهای سطحی زیربناهای جدید اعمار گردد.
برنامه  :3.2.2مدیریت آبهای زیر سطحی ( 2پروژه)
معرفی :آلودگی روز افزون آبهای زیر سطحی (زیر زمینی) یکی از نگرانی های شاروالی کابل بوده و عواقب عدم جلوگیری
آن بسیار خطرناک است .ازینرو ضرورت است تا راه حل های مناسب و پایدار برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیر زمینی،
و تقویت آبهای زیرزمینی دریافت نمود .درین زمینه اداره آبرسانی و کانالیزاسیون نیز دخیل است ،که در هماهنگی با آن
اداره پالیسی های ضروری ترتیب خواهند شد.
مقاصد :ترتیب پالیسی و مدیریت فاضالب برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی و تقویت آنها

پروژۀ  :3٫2٫2٫1تهیه پالیسی جلوگیری از آلوده گی آبهای زیرزمینی
اعمار خانه های خود سر و غیر پالنی و نبود شبکه مکمل کانالیزاسیون برای جمع آوری فاضالب از مشکالت عمده شهر
کابل به حساب میآید .از آنجاییکه پالیسی مشخص درین قسمت وجود ندارد ،یکمقدار فاضالب توسط چاه های سپتیک جمع
آوری شده و تخلیه میگردد و یکمقدار دیگری آن حتی بصورت مستقیم به سیستم رد آبهای سطحی (جویچه ها و کانال ها،
بخصوص در ساحات غیر پالنی) وصل است .گرچه روش اولی در مجموع میتوان قابل قبول باشد ،اما متاسفانه بسیاری از
چاه های سپتیک بدون سیستم تصفیه ابتدایی و زیربنای اساسی غیر معیاری ساخته شده تا جاییکه مثل چاه های آب جذبان
کار داده و یک مقدار فاضالب در آن جذب میگردد .و روش دومی که اصال قابل قبول نیست ،باعث بد بویی و آلودگی آب
و هوا گردیده است .ازینرو ضرورت جدی احساس میگردد تا هرچه عاجل در هماهنگی با ادارات ذیربط (آبرسانی و
کانالیزاسیون و محیط زیست) به این معضل رسیدگی شود .این معضل میشود با استفاده از ترتیب پالیسی های مورد نیاز،
آگاهی عامه ،و تطبیق پالیسی محو گردد.

پروژۀ  :3٫2٫2٫2طرح مدیریت فاضالب (جدا سازی و عدم جداسازی فاضالب از آبهای باران)
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
ایجاب یک طرح را مینماید .بخاطر رسیدگی به این اهم ،شاروالی کابل در نظردارد تا با ادارات مرتبط هماهنگی الزم نموده
تا یک طرح جامع را درین قسمت ترتیب نماید.
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هدف استراتیژیک  :3.3تامین انرژی پایدار شهری ( 5برنامه)
نظر به پیش بینی ها تا سال  2050تقریبا  70فیصد نفوس در شهر های زندگی خواهند کرد .تهیه انرژی یکی از اهداف
اساسی دولت برای تامین زندگی مرفع شهروندان خواهد بود .تهیه انرژیی که سازگار با محیط زیست بوده و اعمار ساختمان
ها و زیربنا هایی که مصرف انرژی در آن ها که مقرون به صرفه باشد بی نهایت ضروری پنداشته میشود .تحقیقات نشان
میدهد که در هر یک دالر امریکایی که در مصرف انرژی صرفه جویی شود 2 ،دالر مفاد از حیث ساختمان فابریکات برق
بدست میاید .بنابرین استفاده از وسایل کم مصرف  ،صرفه جویی و استفاده از انرژی قابل تجدید بخاطر حفظ محیط زیست
از اهمیت خاصی برخوردار است.
در مطابقت به دیدگاه استراتیژیک شاروالی برای شهر کابل  ،در نظر است تا این شهر به یک شهر پایدار و قابل زیست
مبدل گردد .یکی از الزمه های شهر پایدار و قابل زیست ،استفاده از انرژی پایدار میباشد .مطابق با دیدگاه کلی دولت ( تهیه
 95فیصد انرژی برق از انرژی های قابل تجدید الی  ) 2032و دیدگاه شاروالی کابل ،توجه اساسی به استفاده از منابع
انرژی قابل تجدید و استفاده انرژی با موثریت بلند باید صورت بگیرد .بنابرین ،شاروالی کابل در بر آورده شدن این اهداف
که با اکثر اهداف دیگر در این پالن استراتیژیک همنوا بوده ،توجه خاصی مبذول داشته است.
بنابر عدم موجودیت پالن های استراتیژیک میان مدت و طویل مدت در نهاد های دولتی ،پالن های زیربنایی انرژی و برق
رسانی نیز به شکل بسیار ابتدائی و کوتاه مدت در نظر گرفته شده اند .با در نظر داشت پالن استراتیژیک شهر کابل ،
شاروالی کابل در هماهنگی با نهاد های سکتور انرژی پالن های میان و طویل مدت انرژی و برق را برای شهر کابل تهیه
دیده و در آن دیدگاه شاروالی کابل بخاطر داشتن یک شهر پایدار و سبز ،نیز در نظر گرفته خواهد شد.
عالوتا ،در روشنی پالن استراتیژیک شاروالی کابل ،داشتن قوانین  ،مقررات  ،کود ها و استندرد های مربوطه بی نهایت
ضروری پنداشته میشود .با تطبیق این اهداف ،زمینه های بسیاری برای سرمایه گذاری و کاریابی بوجود آمده که خود شهر
کابل را به سوی خود کفایی و رفاه سوق خواهد داد.
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رشد اقتصادی
ارتقای ظرفیت
سازمانی

رشد اجتماعی و
آگاهی عامه

بهبود زیربنا های
انرژی

تامین انرژی
پایدار شهری

تدوین و بهبود
قوانین و مقررات

الزمه ها برای تامین انرژی پایدار
برنامۀ  : 3.3.1تدوین و بهبود قوانین و مقررات ( 5پروژه)
معرفی :این برنامه به منظور تدوین و بهبود قوانین ،مقررات ،طرز العمل ها و پالیسی هایی است که به منظور تحقق اهدافی
که برای تبدیل نمودن شهر کابل به یک شهر پایدار و قابل زیست در نظر گرفته شده است ،میباشد .با تطبیق و تکمیل این
برنامه ،اساس برای یک شهر پایدار ریخته شده ،فعالیت های بعدی چون تطبیق و بررسی آن انجام گردیده و نتایج آن
بصورت واضح و همه جانبه مشخص شده میتواند .قابل یاد آوری است که در چند سال اخیر ،توجه نهاد های سکتور انرژی
به این بخش بیشتر شده و بعضی از اسناد و فعالیت ها را درین عرصه شروع کرده اند ،ولی بنابر نبود یک دیدگاه واضح و
طویل المدت برای شهر کابل ،و دخیل نبودن شاروالی کابل درین بحث ها ،این اسناد و فعالیت ضرورت به بازبینی ،اصالح
و توسعه دارند.
مقاصد :این برنامه به مقصد تهیه معیار ها ،کود ها و استندرد ها ،پالیسی ها ،مقررات و غیره اسناد ضروری به منظور تهیه
پالن های تفصیلی برق و منابع انرژی برای شهر کابل با در نظر داشت دیدگاه این شهر در دراز مدت ،در نظر گرفته شده
است.
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تهیه پالیسی ها برای شهر کابل به منظور ترویج استفاده از منابع انرژی قابل تجدید ،مصرف موثرانه
انرژی و استفاده از مصرف کننده های موثر انرژی

تهیه مقررات و ایجاد یک میکانیزم برای اعتبار دهی ساختمان از نگاه انرژی

مطالعه سیستم های انرژی و برق شهر کابل

تهیه قوانین و سایر ملزومات برای ایجاد برنامه تشویقی به منظور ترغیب استفاده از منابع انرژی قابل
تجدید در منازل و فابریکه جات شهر کابل

تدوین و بهبود قوانین و مقررات

تهیه کود ها واستندردهای برق و انرژی برای ساختمان های رهایشی ،تجارتی و صنعتی ،سکتور های
ترانسپورت ،آبرسانی و زراعت برای شهر کابل

پروژۀ  : 3٫3٫1٫1تهیه کود ها و استندرد های برق و انرژی برای ساختمان های رهایشی ،تجارتی و صنعتی ،سکتور
های ترانسپورت ،آبرسانی و زراعت برای شهر کابل ( سال اول و دوم )
درین پروژه به تهیه کود ها و استندرد های برق و انرژی برای تمام جوانب مصرف کننده برق و انرژی پرداخته میشود.
قابل یاد آوری است که یکتعداد کود ها و استندرد ها درین قسمت برای افغانستان تهیه شده است ،ولی به منظور سازگاری
با وضعیت شهر کابل و تکمیل این کود ها و استندرد ها  ،پروژه فوق در نظر گرفته شده است .درین پروژه ،وضعیت فعلی
شهر کابل ،پالن های انکشافی ،چالش های محیط زیستی ،و رشد اقتصادی شهر بصورت اساسی در نظر گرفته میشود.

پروژۀ  : 3٫3٫1٫2تهیه پالیسی ها برای ساکنین شهر کابل به منظور ترویج استفاده از منابع انرژی قابل تجدید ،مصرف
موثرانه انرژی و استفاده از مصرف کننده های موثر انرژی ( سال اول و دوم )
تهیه پالیسی ها به منظور ترویج استفاده انرژی قابل تجدید و مصرف کننده های موثر یکی از اجزای اساسی به منظور
دسترسی به یک شهر پایدار و قابل زیست میباشد .درین پروژه ،به منظور تامین منابع مالی و تخنیکی  ،تطبیق پالیسی های
مشخص در نظر گرفته خواهد شد و تضمین های مشخص و واضح از نهاد های ذیدخل ،خصوصا نهاد های دولتی ،اخذ
خواهد شد.

پروژۀ  : 3٫3٫1٫3تهیه مقررات و ایجاد یک میکانیزم برای اعتبار دهی ساختمان از نگاه انرژی ( سال دوم )
چون ساختمان ها یک قسمت اساسی مصرف انرژی در شهر ها را تشکیل میدهند ،تفکیک ساختمان ها از لحاظ مصرف
انرژی و درجه بندی آنها به ساختمان هایی که ضایعات انرژی آنها از حد تعریف شده بلند تر است ،ضروری پنداشته میشود.
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تهیه مقررات و میکانیزم اعتبار دهی ساختمان ها از لحاظ مصرف انرژی برای شهر کابل در قسمت کاهش مصرف مواد
سوخت که در نهایت به اقتصاد کشور موثر و باعث کاهش آلودگی محیط زیست در شهر ها خواهد شد ،کمک میکند.

پروژۀ  : 3٫3٫1٫4مطالعه سیستم های انرژی و برق شهر کابل  ( .سال اول و دوم )
این پروژه عبارت از مطالعه وضعیت فعلی سیستم های برق و انرژی در شهر کابل میباشد .درین مطالعه/تحقیق ،تمام
معلومات در مورد برق شهر کابل در یک دیتابیس درج شده و به دسترس شاروالی کابل قرار خواهد گرفت .عالوه بر آن،
معلومات در باره چگونگی مصرف انرژی در شهر کابل به تکفیک نوعیت مصرف انرژی ،تغییر در مصرف انرژی در
جریان سال ،منابع تولید انرژی برای شهر کابل دریافت میشود .بخشی ازین پروژه لست نمودن پیشنهادات و نظریات به
منظور بهبود سیستم های برق و انرژی در شهر کابل با در نظر داشت دورنمای شهر کابل خواهد بود.

پروژۀ  :3٫3٫1٫5تهیه قوانین و سایر ملزومات برای ایجاد برنامه تشویقی به منظور ترغیب استفاده از منابع انرژی قابل
تجدید در منازل و فابریکه جات شهر کابل
این پروژه به منظور ترغیب شهر نشینان شهر کابل در قسمت استفاده بیشتر از منابع قابل تجدید مانند سولر و بادی برای
تامین انرژی خانه ها و فابریکه جات شهر کابل می باشد .طی این پروژه تمام اسناد ،قوانین و لوایح الزمه طوری ترتیب
خواهد گردید که مردم به استفاده هر چه بیشتر از منابع انرژی قابل تجدید تشویق شده و شهر کابل را به سوی پایداری بیشتر
سوق دهد.
برنامۀ  : 3.3.2بهبود زیر بنا های انرژی ( 8پروژه)
معرفی  :بهبود زیر بنا های انرژی عبارت است از تهیه و دسترسی به ارقام و معلومات ،ارائه پیشنهادات و نظریات به
مراجع ذیدخل در قسمت تجدید و ایجاد ساختار ها و نهاد ها ضروری برای سیستم انرژی شهر کابل ،طرح و تهیه پالن
های تفصیلی انرژی ،اصالح و بروز ساختن ساختار های انرژی و هوشمند ساختن سیستم های برق و انرژی برای شهر
کابل میباشد .با بهبود و ایجاد موارد باال ،سیستم انرژی شهر کابل میتوان یک سیستم پایدار و مطمئن نامید.
مقاصد :از مقاصد اساسی این برنامه ،ایجاد هماهنگی میان شاروالی کابل و نهادهای ذیربط دولتی و غیر دولتی در قسمت
تهیه پالنهای کوتاه ،میان و طویل المدت برای سیستم انرژی شهر کابل میباشد .اقدام برای انجام برنامه منتج به داشتن یک
سیستم انرژی موثرتر ،پایدار و سالم از نگاه محیط زیست خواهد گردید.
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تهیه پالن های تفصیلی برق برای شهر کابل مطابق به پالن استراتیژیک شاروالی کابل

تهیه پالن های تفصیلی گاز  ،تیل و دیگر منابع انرژی برای شهر کابل مطابق به پالن استراتیژیک شاروالی کابل

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

بهبود زیر بنا های انرژی

ایجاد کمیته مشترک با نهاد های ذیدخل در موضوعات انرژی و محیط زیست ( نهاد های دولتی  ،تمویل کننده گان ،
سکتور خصوصی و سرمایه گذاران )

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

پروژۀ  : 3٫3٫2٫1تهیه پالن های تفصیلی برق برای شهر کابل مطابق به پالن استراتیژیک شاروالی کابل ( سال اول و
دوم)
داشتن پالن های تفصیلی برای برق شهر کابل یکی از اجزای اساسی پالن گذاری های شهری میباشد .همراه با تهیه سایر
پالن های تفصیلی برای شهر کابل ،تهیه پالن های تفصیلی برای سیستم های برق نیز صورت خواهد گرفت .بنا ،تهیه پالن
های تفصیلی برق شهر کابل در مطابقت با دیدگاه شاروالی و در هماهنگی کامل با وزارت انرژی و آب و برشنا شرکت از
فعالیت های اساسی شاروالی کابل میباشد.

پروژۀ  : 3٫3٫2٫2تهیه پالن های تفصیلی گاز  ،تیل و دیگر منابع انرژی برای شهر کابل مطابق به پالن استراتیژیک
شاروالی کابل ( سال دوم و سوم)
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
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دیگر انرژی غیر از برق نیز باید صورت گیرد .این پالن ها در هماهنگی کامل با تصدی نفت و گاز مایع و دیگر نهاد های
ذیربط صورت میگیرد.

پروژۀ  : 3٫3٫2٫3ایجاد کمیته مشترک با نهاد های ذیدخل در موضوعات انرژی و محیط زیست ( نهاد های دولتی  ،تمویل
کننده گان  ،سکتور خصوصی و سرمایه گذاران ) ( سال اول و دوم )
سامان دهی به مشکالت محیط زیستی کنونی شهر کابل ،و برداشتن قدم های اساسی به منظور جلوگیری از چالش های محیط
زیست آینده در شهر کابل ،از اهداف بنیادی این پروژه است .هماهنگی با سکتور های مختلف دولتی و غیر دولتی ،متشبثین
خصوصی ،نهاد ه ای مدنی و اجتماعی به منظور رسیدگی به مشکالت فعلی و آتی شهر ضروری پنداشته میشود .بنا ایجاد
یک کمیته با صالحیت درین زمینه که مسئول اخذ و تطبیق تصامیم درین موارد خواهد بود ،شامل این پروژه می باشد.

پروژه  : 3٫3٫2٫4معیاری ساختن سیستم برق شهر کابل در مطابقت با دیدگاه شاروالی کابل (  5سال اول)
مطابق به دیدگاه شهر کابل ،معیاری ساختن سیستم برق شهر کابل از ضروریات اساسی به شمار میرود .مقدار برق مورد
ضرورت در حالت کنونی و پیش بینی ها و محاسبات در باره ضرورت برق شهر کابل برای سال های بعدی ،درجه
اطمینانیت برق در شهر ،کیفیت تامین برق برای آینده شهر کابل ،از اجزای این پروژه میباشد .این پروژه در هماهنگی با
ریاست برق کابل و دیگر نهاد های ذیربط صورت میگیرد.

پروژه  : 3٫3٫2٫5جاگزین ساختن وسایط غیر موثر و غیر معیاری به وسایط کم مصرف ،موثر ،برقی و یا سولری ( -5
 10سال)
این پروژه به منظور کاهش واردات وسایط نقلیه غیر معیاری  ،غیر موثر و پر مصرفو افزایش واردات وسایط برقی ،برقی-
پطرولی ،برقی-گازی ،برقی-دیزلی میباشد .متعاقبا ایجاد زیربناها برای وسایط جدید (مراکز چارج وسایط نقلیه) ،مراکز
سرویس و ارائه خدمات برای سیستم های جدید وسایط نقلیه ،تولید و یا بسته بندی این وسایط در داخل کشور ،و در نهایت
دسترسی به سیستم های سازگار با محیط زیست ،کم مصرف و کم هزینه خواهد شد.

پروژه  : 3٫3٫2٫6تعویض چراغ های معمولی و پر مصرف سرک ها به چراغ های کم مصرف ،دوامدار و ارزان ( سال
اول و دوم)
این پروژه به منظور کاهش مصرف انرژی و ارتقای موثریت در مصرف برق در نظر گرفته شده است .درین پروژه  ،در
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.

پروژه  :3٫3٫2٫7استفاده از منابع قابل تجدید برای تنویر سرک ها و تغذیه برق اشارات برقی ترافیک (دو سال اول)
به دلیل عدم موجودیت برق دوامدار و قابل اعتماد در شهر کابل ،بسیاری از مواقع سرک های شهر کابل تاریک بوده و
چراغهای سرک روشن نمی گردند .به این اساس شاروالی کابل در نظر دارد که زیر برنامه انرژی پایدار ،برای تنویر
سرک های شهر کابل از انرژی پایدار استفاده نماید .طی این پروژه چراغ های سرک های شهر کابل توسط دو منبع تغذیه
که عبارت از برق شهری و برق افتابی میباشد تغذیه خواهند گردید .در صورت عدم موجودیت نور کافی افتاب ،چراغ های
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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.

پروژه  : 3٫3٫2٫8تبدیل زباله ها به انرژی و برق (  2سال اول )
جمع آوری ،کتگوری بندی و استفاده از زباله ها از چالش های بزرگ شاروالی میباشد .این پروژه به آن قسمت از زباله ها
که میتواند به انرژی و برق تبدیل شود اختصاص یافته است .در قدم نخست ،از معلومات در مورد مقدار و نوعیت زباله
های شهر کابل راپور تهیه شده و در قدم بعدی ،راه های استفاده از این زباله ها و بخصوص آن قسمتی از زباله ها که به
انرژی و برق میتوانند تبدیل شوند ،تشخیص میشود .در قدم آخر ،تطبیق پروژه تبدیل زباله ها به انرژی و برق در نظر
گرفته شده است.
برنامۀ  : 3.3.3رشد اقتصادی ( 5پروژه)
معرفی  :برنامه رشد اقتصادی به جوانب اقتصادی رشد زیربنا ها بخصوص انکشاف زیربنای های انرژی مرتبط میشود.
درین برنامه از ایجاد کمیته ها و نهاد های هماهنگ کننده شروع و به تشویق سرمایه گذاران ،دخیل ساختن نهاد های تمویل
کننده ،ترغیب نهاد های دولتی به منظور حمایت از پالن ها و سرمایه گذاری ها  ،دخیل ساختن بانک ها به منظور تسهیل
پروسه های مالی و تهیه قرضه های کوچک و طویل المدت برای پیشبرد پروژه های که در آن مبحث انرژی پایدار برای
ساکنین شهر کابل مطرح است ،پرداخته میشود.
مقاصد  :این برنامه به مقاصدی چون هماهنگی فعالیت ها با نهاد های ذیربط سکتور اقتصادی ،تشویق سرمایه گذاران و
نهاد های مالی ،ترغیب دولت به منظور تامین و مهیا ساختن مشوقه های اقتصادی ،تشویق سرمایه گذاران به منظور سرمایه
گذاری در بخش های تولیدی ،واردات با کیفیت ،اجرای پروژه های تولید انرژی ،و در نهایت رشد اقتصادی شهر کابل
اختصاص یافته است.
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ایجاد یک کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری در شاروالی کابل تا در روشنی پالن استراتیژیک و ماستر
پالن جدید شهر کابل فعالیت نمایند

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

رشد اقتصادی

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 بانک ها در دادن قرضه ها برای سرمایه گذاری های کوچک  ،متوسط و بزرگ

پروژۀ  : 3٫3٫3٫1ایجاد یک کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری در شاروالی کابل تا در روشنی پالن استراتیژیک و ماستر
پالن جدید شهر کابل فعالیت نمایند
عملی ساختن پالن های یک شهر پایدار از نقطه نظر انرژی بخصوص دسترسی به انرژی پایدار و مطمئن برای شهر کابل،
ایجاب سرمایه گذاری های بسیار زیاد را مینماید ،بنابرین ،تنظیم و تشویق سرمایه گذاران باید بصورت سیستماتیک و منظم
صورت گیرد .بنا ،ایجاد یک کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری در سرخط پالن های شاروالی کابل قرار داشته ،تا باشد در
هماهنگی و روشنایی کامل ،پالن های شاروالی کابل تطبیق شود .اعضای این کمیته از نهاد مختلف سکتور اقتصادی چون
وزارت اقتصاد ،اطاق های تجارت ،وزارت تجارت ،وزارت مالیه ،نهاد های تمویل کننده ،بانک ها و دیگر نهاد های ذیربط
میباشند.

پروژۀ  : 3٫3٫3٫2ایجاد 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
برای پالن های کوتاه مدت و میان مدت ،ضرورت به قرضه های کوچک و سرمایه گذاری های کوچک در عرصه انرژی
میباشد .بنا ،به کمیته ای که امکانات و شرایط قرضه دهی را برای افراد و سرمایه گذاران کوچک فراهم کند ،ضرورت
است تا نیاز ها و مشکالتی که فرا راه این پروژه ها قرار میگیرد را حل نماید.
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پروژۀ  : 3٫3٫3٫3تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در زیر بنا های غیر متمرکز انرژی های قابل تجدید
برای تامین برق از منابع پاک ،ایجاب مینماید تا سرمایه گذاری ها برای ایجاد و انکشاف فابریکات تولید برق آفتابی ،بادی،
جیوترمل و انواع دیگر انرژی صورت گیرد .لذا ایجاب مینماید تا درین زمینه ورکشاپ ها ،کنفرانس ها و نشست های متعدد
با سرمایه گذاران ،نهاد های تمویل کننده و دولت صورت گرفته تا این پروسه کامیاب باشد.

پروژۀ  : 3٫3٫3٫4تشویق سرمایه گذاران در تورید و تولید وسایل کم مصرف انرژی ( سال اول و دوم )
درین پروژه به آگاهی دهی در سطوح مختلف ( مصرف کننده گان ،واردکننده گان  ،دولت و سرمایه گذاران) به منظور
تورید و تولید وسایل کم مصرف از لحاظ انرژی پرداخته میشود .عالوتا ،به بهبود و رشد مارکیت درین سکتور توجه خاص
شده است.

پروژۀ  : 3٫3٫3٫5تشویق بانک ها در دادن قرضه ها برای سرمایه گذاری های کوچک  ،متوسط و بزرگ ( سال اول و
دوم)
این پروژه بصورت خاص به منظور تشویق بانک ها و نهاد های تمویل کننده به منظور جلب حمایت های مالی و ارائه
قرضه های کوتاه و میان مدت به منظور نیل به اهدافی که به منظور دسترسی به انرژی پایدار در نظر گرفته شده است ،بنا
یافته است .درین پروژه به مجالس ،ورکشاپ ها و کنفرانس ها و تحقیقات و مطالعات تکیه شده است.
برنامۀ  : 3.3.4ارتقای ظرفیت سازمانی ( 2پروژه)
معرفی  :برنامه ارتقای ظرفیت سازمانی عبارت از رشد ظرفیت های داخلی ،جذب منابع و ظرفیت های جدید ،تامین روابط
با نهاد های ذیدخل و راه اندازی مطالعات و تحقیقات در زمینه انرژی برای شهر کابل میباشد.
مقاصد  :از مقاصد اساسی این برنامه ،دسترسی به ارقام و معلومات موثق ،تحلیل معلومات  ،رشد ظرفیت های انسانی و
سازمانی ،و در نهایت حرکت بطرف مقصد بر مبنای مطالعات و تحلیل های علمی میباشد.

راه اندازی برنامه های آموزشی  ،کنفرانس ها و ورکشاپ ها در داخل و بیرون کشور به منظور توجه به
سکتور انرژی در چوکات شاروالی کابل

66

ارتقای ظرفیت سازمانی

ایجاد یک شعبه تحقیقات و ارتقای ظرفیت در بخش انرژی در چوکات شاروالی کابل به منظور تامین
ارتباطات با نهاد های اکادمیک و تحقیقاتی

پروژه  : 3.3.4.1ایجاد یک شعبه تحقیقات و ارتقای ظرفیت در بخش انرژی در چوکات شاروالی کابل به منظور تامین ارتباطات با
نهاد های اکادمیک و تحقیقاتی ( سال اول و بعدا بصورت دوامدار)
این پروژه به تاسیس یک شعبه تحقیقات و ارتقای ظرفیت در بخش انرژی شهری در چوکات شاروالی کابل اختصاص یافته

است .بنابر وسیع بودن ابعاد انرژی ،کوشش میشود تا این شعبه با نهاد های ذیربط در عرصه انرژی شهر ها در تماس و
هماهنگی کامل بوده تا باشد بصورت هماهنگ و همه جانبه به طرح پالن ها و مبارزه با چالش های فرا راه تطبیق این پالن
ها پرداخته شود.

پروژه  : 3٫3٫4٫2راه اندازی برنامه های آموزشی  ،کنفرانس ها و ورکشاپ ها در داخل و بیرون کشور به منظور توجه
به سکتور انرژی در چوکات شاروالی کابل ( سال اول و بعدا بصورت دوامدار)
ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالی کابل که در بخش انرژی تخصص داشته و یا هم ارتباط کاری دارند ،مهم تلقی می گردد.
بنا ،از طریق برنامه های آموزشی در داخل و خارج کشور  ،راه اندازی ورکشاپ ها ،سیمینار ها و کنفرانس های علمی و
تخنیکی درین بخش ،ظرفیت این سکتور رشد نموده و آماده پیشبرد فعالیت ها به گونه شاید و باید آن میشوند.
برنامۀ  : 3.3.5رشد اجتماعی و آگاهی عامه ( 1پروژه)
معرفی  :این برنامه به منظور وصل متنفذین اساسی انرژی به منظور رشد سکتور انرژی در شهر کابل میباشد .شهروندان،
نهاد های دولتی ،سکتور خصوصی ،نهاد های مالی  ،منابع تمویل کننده از شرکای اساسی انرژی شهر کابل میباشد.
مقاصد  :آگاهی دهی به موقع و موثر ،رشد اجتماعی ،تحقق پالن ها ،رسیدگی به چالش ها و مشکالت به اسرع وقت از
مقاصد اصلی این برنامه میباشد.

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

پروژه  : 3٫3٫5٫1رشد شعبات آگاهی عامه شاروالی به منظور آگاهی مردم ،سرمایه گذاران و پالیسی سازان در مورد
قوانین  ،مقررات و پالیسی های انرژی برای شهر کابل ( سال اول و بعدا بصورت دوامدار)
چون آگاهی دهی جوانب مختلف سکتور انرژی در شهر ها از اهمیت خاصی برخوردار است ،بنا ،شریک ساختن پالن ها
با سرمایه گذاران ،پالیسی سازان ،و نهاد ها و افراد ذیدخل درین موضوع ،حتمی تلقی میشود .بدین وسیله ،یک بخش اساسی
فعالیت ها که آگاهی دهی میباشد ،تکمیل میشود.
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رکن چهارم :رشد اقتصاد شهری
شاروالی کابل مصمم تا خدمات که زمینه ساز رشد اقتصادی برای شهروندان کابل باشد ،را ارایه کند .از جملۀ این خدمات
می توان از ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی ،ایجاد میکانیزم مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی ،انسجام اصناف شهر
کابل ،ساحه بندی شهر کابل بر اساس سکتورهای اقتصادی ،و ارایه خدمات متوازن چون آب ،برق ،و ترانسپورت برای
تشبثات و شهروندان کابل نام برد.

هدف استراتیژیک  :4.1زمینه سازی رشد اقتصاد شهری ( 9پروژه)
رشد متوازن اقتصادی شهروندان کابل یکی از اهداف عمده دراز مدت شاروالی کابل میباشد .برای رسیدن به این هدف
استراتیژیک شاروالی کابل نیاز دارد تا نخست ظرفیت الزم را در ادارۀ خویش ایجاد و با راه اندازی برنامههای اقتصادی
وضعیت اقتصاد شهروندان کابل را بهبود بخشد .در مرحلۀ اول ساحات مسکونی و تجارتی شهر کابل از لحاظ اقتصادی
مطالعه ،و در مرحلۀ دوم پالن هایی برای رشد اقتصادی شهروندان و تبدیل ساحات غیر تجارتی به تجارتی ترتیب داده
خواهد شد .در این زمی نه سعی به عمل خواهد تا از اراضی کابل به شکل بهینه استفاده صورت گرفته و زونهایی را از
سکتورهای مختلف تجاری مانند آی تی ،صحی ،تولیدات ،تحصیالت ،رسانه ها ،خدمات ،دیپلوماتیک ،تفریحی ،فرهنگی و
غیره ایجاد نماییم.
پروژۀ  : 4.1.1.1انسجام و مدیریت اصناف (یک سال )
از طریق این پروژه میکانیزم انسجام و مدیریت بهتر اصناف موجود در کابل تدوین میگردد تا بتوانیم با مدیریت و انسجام

بهتر اصناف زمینۀ رشد اقتصادی فعالین اقتصادی فراهم گردد.
پروژۀ  :4.1.1.2ایجاد سیستم حل منازعات سریع تجارتی از طریق شاروالی (یک سال )
از طریق این پروژه میکانیزم و مقررات مرتبط به حل منازعات تجاری با مشوره به نماینده گان اصناف ترتیب داده میشود.

ایجاد چنین یک میکانیزم به متشبثین کوچک کمک میکند تا منازعات بمیان آمده بین خویش را بشکل سریع و ارزان حل
نموده و توجه و انرژی خویش را به تجارت خویش مبذول گردانند.
پروژۀ  :4.1.1.3ایجاد مرکز مشارکت سکتور های عامه و خصوصی (یک سال )
از طریق برنامۀ میکانیزم مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی ،ساحات مناسب برای چنین مشارکت تعیین و پروژه های

تامین مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی راه اندازی می شود .شاروالی کابل به شکل دوامدار از سکتورهای خصوصی
طرح های خوبی را برای تطبیق پروژه های اقتصادی با استفاده از ملکیت ها و زیربنا های شاروالی بدست می آورد.
شاروالی کابل باور دارد که از طریق مشارکت سکتور خصوصی در چندین موارد استفادۀ الزم از منابع و ملکیت های
شاروالی به عمل آمده می تواند .فعال شاروالی کابل با نبود میکانیزم و قوانین اجرایی کردن چنین پروژه ها روبرو می باشد.
پروژۀ  :4.1.1.4شناسایی بخش های مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی (یک سال )
شناسایی بخش هایکه از طریق مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی انکشاف یافته می تواند یک فعالیت راهبردی ارزشمند

است .این بخش ها می تواند شامل ملکیت ها ،خدمات ،و صالحیت شاروالی کابل و یا مفکوره های تجارتی یی باشد که
باعث رشد اقتصادی و اجتماعی شهروندان کابل خواهد شد.
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پروژۀ  :4.1.1.5زون بندی اقتصادی شهر کابل ( یک الی سه سال )
پروژۀ ساحه بندی اقتصادی در برگیرندۀ فعالیت هایی است که از طریق آن کابل به زونهای مختلف تجاری مبدل میگردد

گردد .این ساحات اقتصادی می توانند بر اساس سکتورهای چون صحت ،فرهنگ ،صنعت ،تحصیل ،آی تی ،تفریح ،رسانه
های جمعی  ،دیپلوماتیک،وغیره ایجاد شوند.
پروژه : 4.1.1.6.ترتیب سیستم اداری و طرزالعمل کاری برای مرکز مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی (یک الی سه سال )
از طریق این پروژه الیحه وظایف ،چارت تشکیالتی ،و طرزالعمل کاری برای مرکز مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی

ترتیب داده میشود .چنین یک مرکز کمک میکند تا شاروالی کابل بتواند پروژه های مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی
را بشکل درست آن دیزاین ،تدارکات ،و کنترول نماید.
پروژۀ  :4.1.1.7تنظیم اقتصاد غیر رسمی (سه الی ده سال )
در شهر کابل به ده هزار نفر بشکل غیررسمی مصروفیت تجاری ایجاد می شود .باوجود آنکه رسمیت بخشیدن به چنین

تشبثات نظم و ادارۀ بهتر از شهر کابل را بعمل می آورد .اما انجام چنین یک کار برای شاروالی کابل در کوتاه مدت غیر
ممکن می باشد .بناء برای رشد بیشتر اقتصادی افراد طبقۀ پائین اقتصادی ،شاروالی کابل از طریق راه اندازی یک تحقیق
جامع ،پالنی را برای حمایت از اقتصاد غیر رسمی ترتیب و تطبیق خواهد کرد.
پروژۀ  :4.1.1.8ایجاد زمینه ( )Agri-businessتجارت زراعتی (سه الی ده سال )
پروژۀ  :4.1.1.9استفاده از انرژی قابل تجدید و موثریت در مصرف انرژی زیربنا ها (سه الی ده سال )
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هدف استراتیژیک  :4.2استفاده بهینه از ملکیتهای عامه ( 4پروژه)
تعریف :در مرحلۀ اول ،تشخیص ،کتگوری بندی و ترتیب پالنهای استفاده بهتر از ملکیت های عامه و در مرحلۀ دوم
مجموع ملکیتهای عامه شاروالی بر اساس میکانیزم های مختلف از میکانیزم مشارکت سکتورهای عامه و خصوصی
( )PPPمورد استفاده قرار خواهند گرفت .ساحات مورد نظر عبارت اند از پارکنگ عراده جات ،کنار جاده ها  ،پارکها
ساحات سبز و غیره .ملکیت مشتمل بر مساجد ،تکایا ،مکاتب ،پوهنتونها ،صالونهای عروسی ،جمنازیومهای خصوصی،
سینما ها وغیره نیز شامل این میکانیزم شده میتوانند.
هدف :استفادۀ بهتر از ملکیت های شاروالی کابل
موضوع :در حال حاضر بخش زیادی از ملکیت های شاروالی به شکل درست استفاده نمی شود .دالیل عدم استفادۀ مناسب
از ملکیت ،ظرفیت پائین شاروالی کابل و نبود پالیسی های روشن در راستای در دسترس گذاشتن چنین ملکیت ها به سکتور
خصوصی می باشد.
پروژه  :4.2.1.1شناسای موقعیت های بازارهای یک روزه (یک سال )
از طریق این ساحه ساحات که در آن می توان هفته یک روز یک بازار موقتی ایجاد کرد ،شناسایی می شود .و نیز هم چنان

برای استفاده از چنین بازار میکانیزم استفاده و براه اندازی آنها ترتیب خواهد گردید .چنین بازار را می توان متخص به
فروش تولیدات افغانی نموده که برعالوه ایجاد شغل و تجارت در راستای ترویج تولیدات افغانی نیز کمک خواهد کرد.
پروژه  :4.2.1.2بازسازی و استفاده ابدات تاریخی و فرهنگی (یک الی سه سال )
پروژه  :4.2.1.3تبدیل ساحه بند قرغه به ساحه تجارتی (سه الی ده سال )
شاروالی کابل در نظردارد تا با استفاده زمین موجود که ساحه بند قرغه که مقدار آن به یک هزار هکتار زمین می رسد یک

با راه اندازی یک پالن هم جانبه به یک ساحه تجارتی و تفریحی مبدل سازد.
پروژه  :4.2.1.4ترتیب پالن های استفاده بهینه از ساحات عامه (سه الی ده سال )
از طریق این پروژه برای ساحات و پارک های عامه بعضی از مطالعه دقیق پالن استفاده بهینه آنها ترتیب داده می شود .که

در مراحل بعدی برای هر یک از ساحات پالن مربوطه آن تبطیق خواهد شد .از جمله این ساحات می توان از باغ باال،
ساحه سر کوه شیردروازه ،باغ چهلستون ،تپه های داخل شهر به حیث نمونه نام برد.
شاخص های موفقیت


مقدار سرمایه گذاری مستقیم



تهیه پالن های زونینگ



کاهش میزان بیکاری



رشد عواید ناخالص در شهر کابل



ایجاد ظرفیت در اداره
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