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 6 -نمبر  شهر کابل     يادداشتهای پاليسی           بانک جهانی                

 طرز سکونت غير پالنی در شهر کابل
 

 :در شهر کابلزمين منازعه باالی ملکيت ها و حل منارعات 
 نتيجه گيری و استنتاج 

  
 زمين و حل  تصرفانيزمها جهت رسيدگی به اين يادداشت  سفارشات و پيشنهادات پاليسی را در رابطه به ميک 

منازعات رسمی در شهر کابل متعدد ميباشد، ، ردر حال حاض.  ارائه ميکند، روستاهای افغانستانمنازعات زمين 
 باالی  شديد منازعاتامکاناتبا وصف آن،  . با آنهم تعداد منازعات به پيمانه ئی که توقع ميرود، متعدد نيست

عدم مصونيت دايمی حقوق مالکيت و مشابهأ ترس از ، بعلت  پاليسیتطبيق در جريان جايداد ها، مخصوصأ 
  . ، باقی ميماندتخريب منازلطرف باشنده گان ساحات غير پالنی شهر کابل از بابت 

. رای پيش رفت ميباشد بهترين تعهد بتحت پالن در آوردن ساحات،و اقدام جهت  قبلی از ستراتيژی حمايت 
به خانه های دادن اهميت با . دن زمين نقش بسزای داردر جهت حل منازعاتی و غير رسمی هردو  رسمميکانيزم 

 منازعات موجوده و بايد تقويت کرد که طرق موثر رسيدگی به غير پالنی شهر کابل، ميکانيزمهای اجتماعی را
تکا بآن ميتوان سيستم های ه خيلی های مناسب را فراهم مينمايد که با انورم های عادی، زمين. بالفعل ميباشد

ل ص ملکيت ها که اکثرًا با مسائمحکمه خادر تشکيل .  را ايجاد کردعتماد و مطمئن شواهد، قابل اجوابگو
ات الزمه آورده شود تا اجراأت، ظرفيت کاری و  بايد اصالح،  زمين های شخصی سر و کار داردمنازعات

، اقدامات اساسی اداره سالم بايد در نهاد های عامه که با باالخره. جوابگويی در قبال جامعه را بهبود بخشد
  . مسائل معامالت جايدادها ذيدخل ميباشند، تطبيق گردد

  
 1  
  پيام های پاليسی  

  
  

 ملکيت ها و عدم مصونيت حقوق منازعات باالی
مالکيت بايد بطور جداگانه مورد رسيدگی قرار 

  : گيرند
  

ند که خيلی رسمی چنان نشان داده شده امنازعات 
وضعيت بهتر را ثابت های کم باشد و معموأل 

ت و موقعيت ؛ با ارائه خصوصياندشابنگهداشته 
جايداد ها که مايل به دخالت و زمان و مصارف 

از طريق  پالنصورت گرفته در رابطه به تعقيب 
. اقدامات رسمی، و مخصوصأ محکمه متذکره، باشد

شخصأ برعکس، عدم مصونيت دايمی جايداد ها، م
 ر اساسیمااين . سر نوشت اکثريت را تعيين مينمايد

 در شهر کابل که شکل هراس از تخليه را دارد، 

 
 15 از ،عمدتأ از اينجهت است که خانه ها و دکاکين

سال به اينطرف باالی زمين های دولتی بدون 
و يا باالی زمين های غير پالنی، پالنی داشتن مجوز 

ازی منازل خودسر از سپالنی . اعمار گرديده اند
، يکی از عمده ترين شخصیحق طريق اقدامات 

معيار های .  بسوی آينده محسوب ميشودهاراه
سازی باساس موقعيت جايداد، نوعيت پالنی 

استمالک زمين، طبقات عوايدی، و ميعاد رهايش 
 -1-به يادداشت پاليسی نمبر. (نياز به انکشاف دارد

سازی بذات خود،  پالنیگرچه، روند ) ه نمايدمشاهد
خلق کنندهء سلسله منازعات باشد و ممکن نياز به 

  .اداره و رهبری محتاطانه داشته باشد
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سازی خانه های پالنی ستراتيژی  بايد اساس 
 دغيرپالنی را تشکيل ده

  
انواده های فقير زمينه جهت در حاليکه برای خ

ی شان باالی خانه هاپالنی مالکيت مصونيت حقوق 
  در پهلوی آن،، گردد دولتی فراهمزمين های

 را در اختيار ی دولتهایزمينپالنی که بطور آناني
اهند از همين زمين ها پول بدست دارند و ميخو
 .گردند  دفتر درجآورند، بايد

 
  

تفکيک ستراتيژيکی يا مفهومی مطلق بين حل 
منازعات باالی جايداد های پالنی و غير پالنی را 

  .بايد فراموش کرد
  

عمل، هر دو پروسه های رسمی و غير رسمی در 
نقش های خويشرا دارند، چنانچه توسط تعداد 

عوامل پيچيده مانند قضايای طبيعی، موقعيت آن، و 
بعضی از  منازعات، . حل پذيری، تعيين ميگردند

کامأل غير عادالنه است که در حل آنها مداخالت 
اجتماعی صورت گيرد، در حاليکه تعداد ديگر 

ت غير الزمی به محکمه و ادارات رسمی منازعا
در بعضی حاالت، ادارات رسمی . کشانيده ميشوند

اکثرأ راهنمايی های الزمه را مينمايند که 
مثأل در واقعات (موضوعات بايد بشکل غير رسمی 

چون منازعات باالی حدود اربعه و يا حقوق 
و يا توسط عاملين ) دسترسی به راه های عامه

حل و فصل ) عات ترکه ميراثمانند واق(محلی 
بطور کل، ميکانيزم های روابط رسمی و . گردند

) اداری يا رسمی و اجتماعی و محلی(غير رسمی 
باهم نزديک بوده و ميتوانند بشکل موثر باهم بهبود 

اعتماد مردم باالی قضاوت عادالنه در محاکم . يابند
عبارت از دورنمای خيلی ها مهم جهت حل منازعات 

 . تماعات کوچک ميباشدبسطح اج
 

واقعيت های روابط همگانی قبأل در قانون پاليسی و 
شريعت، مجموعهء قوانين . رهنمود جايگير شده اند

عامه، و مجموعهء طرزالعمل های عامه بر عالوهء 
قوانين مملکت، تأکيدات خاص خويشرا باالی 

طرزالعمل ها داشته که درعمل، تفکيک روند رسمی 
در شريعت، ميانجی . حو مينمايدو غير رسمی را م

ثابت و تغيير ناپذير گری در برابر تطبيق بطور 
و در . سطر اول ترجيع داده شده نظام ميباشد

مجموعهء قوانين عامه، نهاد های محلی چون 
شوراها و رهبران محلی، با درنظر داشت جوانب، 

  . در مسائل ذيدخل اند

ی تصاويب دوامدار موجوديت و صالحيت شورا ها
محلی باالی تمام جوانب پروسه عامه تأثير 

  . ميگذارد
  

  هاینهاد، عدالت به ی قانون اساسی جديدابر مبن
 و ولسوالی محالت/ قريه سطحدولتی منتخبه در
ضمنًا کميسيون ). 140ماده (انتقال خواهد شد 

) قانون شورا های صلح( به ترتيب مسوده ضايیق
 زندگی ،روفگرچه اين به قول مع. نموده استآغاز 

سازی شورا  رسمیرا منحيث يک ميکانيزم جهت 
آنها در مسئله حل نقش های محلی بر مبنای 

قل فعلی قانون نگرچه، .  آغاز نموده استمنازعات
را به سطوح ولسوالی و پيشنهاد شده اين مسئله 

 با عضويت که اشخاص منتخب را از ه واليتی همرا
د محکمه  ادارات رسمی در حقوق، حارنوالی و خو

اهداف کلی ). 15ماده (شامل دارد، محدود ميسازد 
ميان منازعه کننده اينست تا  جديد نهاد های متذکره

 همکاری با محاکم که در حقيقت نموده  مصالحهگان
با استفاده از  رفع مشکالت و حل منازعاتجهت 
 و  جلوگيری از اتالف وقت  مصالحت آميز وطرق

د  کننده ميباشمنازعهسرگردانی و پريشانی جوانب 
برای اعضای اين جرگه ها مدد معاش ). 1ماده (

  ).19ماده (. پرداخت نمی گردد
  

 اين جرگه يا شورا ها به منازعه کننده گان در 
جهت حل و مصالحه منازعات آنها با در نظر داشت 
نورم های محلی، حقوق بشر، قانون و ارزش های 

 حاليکه در). 7ماده (د ناسالمی همکاری مينماي
پيشنهاد به يک معاهده موثر و توسعه بيشتر نياز 

اين ميتوان ارتباط مهم را ميان محيط های . دارد
  . حل منازعات ارائه نمودپالنی و غير پالنی 

  
بهبود بخشی به طرزالعمل ها و اجراأت محکمه و 
 يک حسابدهی در قبال مردم در جهت حل منازعات،

طور رد نمودن ب برخوگام اساسی نه تنها بمنظور
بلکه ميباشد  و مناسب با منازعات موجوده سريع

رفتن تعداد منازعات جديد برای جلوگيری از بلند 
دعوی قضايی رسمی جهت ثابت . دنيز ميباش

به نسبت دخالت  ، در اصلنگهداشتن وضعيت فعلی
نوعيت ملکيت است که به همين منوال باقی خواهد 

ت دولتی و هدف منطقی برای هر دو حماي .دمان
قانونی، عبارت از ايجاد محکمه خاص منازعات 

زمين ميباشد، که يک واحد مهار پذير و غير 
. وابسته ميباشد که ميتواند سر آغاز اصالحات باشد

محکمه متذکره، بايد دارای سيستم نظارتی و 
حمايوی طرح ريزی شده و اجرائيوی بطور مسلکی 
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بل مالحظه باشد تا بتواند موفقيت خويشرا بطور قا
ئی بگونه  نشان دهد که مردم آنرا بمثابهء خانه 

بدون در نظر . صداقت و عدالت شناسايی نمايند
ره آنها را حل داشت تعداد قضايای که محکمه متذک

ه تحت عنوان نهاد شايسته مکو فصل مينمايد، مح
شناسايی شده که اعتماد مردم شهر را نسبت به 

. مل پياده ميسازدخود جلب نموده و قانون را در ع
گرچه بايد از ياد مبريم که در شرايط فعلی، محکمه 

صرف برای باشنده گان ثروتمند شهر دستياب 
  . است

  
 سودمندی به اجراأت، مالحظات چندی بگونهءنظر 
 وسعت بخشيدن به ساحه صالحيت و اداره جهت

آن، عدالت جهت، نه تنها قضايای عودت کننده گان، 
ای تمام منازعات ملکيت ها بلکه حل و فصل قضاي

 جايداد ها را در بر دارد، اعطأ که بعضأ منازعات
هدف سودمند اضافی بمنظور  . خواهد گرديد

اصالحات اداره عامه، همانا کميسيون های شهر 
داری و وزارتی ميباشند که دارای صالحيت توزيع 

دگرگونی . ندت زمين، خانه ها و اپارتمان ها انمرا
خابات دموکراتيک مزمان با انتمهم سياسی که ه
حياتی را فرصت   بميان آمده ،رياست جمهوری

 آزمايش دو باره طرزالعمل ها و عاملين، با در جهت
نظر داشت شفافيت، بگونهء ثابت در ذهن داشته 

  . مهيا نموده است
سيستم های موجوده جديد و بيشتر عامه حفظ 

  .د بودن اصالحات خواه، عناصر عمدهاسناد
  
  
 حل منازعات  بخشدرو عاملين محلی د های نها

  .ملکيت ها مملو از حمايت ميباشند
  

در بخشهای غير رسمی، ادارات محلی و عاملين 
حل منازعات جايداد ها، سزاوار حمايت و کمک 

دست آورد ها از اين تجارب مختصر . استند
منازعات، پيشنهاد مينمايد که ميکانيزم های 

سيع اجراأت داشته و اجتماعی محلی، هم بصورت و
اين ميکانيزم ها نه . هم اسباب الزمه فعاليت ميباشند

تنها بمنظور بدور نگهداشتن قضايا از محاکم، بلکه 
بمنظور حل منازعات به قيمت نازل، دستياب، در 
فضای خيلی ها آرام و بشيوه های متداوم، کمک 

ساختمانها باالی هر آن چيزيکه . خواهند نمود
اين . اند، منطقی و اساسی ميباشنداعمار گرديده 

مسئله بايد بگونهء اجرأ گردد که منافع عامه و 
مردم عادی  و اساسأ منافع ارگانهای غير رسمی را 

  . به خطر مواجه نسازد
  

، در مقايسه با قباله های عرفیکمبود اسناد ملکيت 
 ند و اسناد ملکيتهای منازعات نميباشصرفأ عوامل

واند سبب حل و از بين بردن به تنهايی نميتپالنی 
آنانيکه دارای مصونيت .  رددمنازعات ملکيت ها گ

 نيستند که صاحب ، کسانيکه  ميباشندحقوق مالکيت
 اند که  های شرعی ملکيت باشند بلکه کسانیقباله

در ملکيت های که دارای درآمد کم يا متوسط 
عدم عرضه (غير پالنی ميباشد که در ساحات 

 در اين  عامل مهم.گی ميکنند شهر زنده )خدمات
 خويشرا بطور ر مردم ملکيتآنست که ابتدا، اکث

) ی عرفی ميراثی يا خريده شدهقباله ها(عرفی 
  اينکه،دوم. خريداری نموده و نگهداری کرده اند

در محيط سالم اجتماعی زنده گی ميکنند که احترام 
به حاکميت محلی و نورم های محلی و سيستم های 

  .اعات ميگردداجتماعی مر
  

گرچه اين جذابيت جايداد های با ارزش برعکس، 
خود را در معرض خطر مواجه ميسازد و است که 

ی و جعل اسناد و همچنان امکانات روند فساد ادار
سند اجرای   با آنهم،منازعات را بميان ميآورد

بگونه وسيع افزايش نيافته ) قباله شرعی(ملکيت 
، ين باره جهت ادعادر ازمينه های متعددی . است

وجود دارند که مسئله قباله شرعی جهت مصونيت 
اينکه، با . حقوق مالکيت الزمی پنداشته ميشود

 مصونيت ولی،ا وجود دارند زمينه ها برای ادع
حقوق مالکيت اساسأ در رابطه به ثبات اجتماعی و 

  .  نسجام داخلی، اين مسئله را ثابت نمی سازدا
  

 زمينه عالی را فراهم نورم های سنتی يا محلی
نموده که متکی بآن ميتوان سيستم های سند ملکيت 
 معتبر، جوابده، و قابل اعتماد را ايجاد کرد، که اين

 
 
 ها بسهولت قابل دسترسی برای اکثريت سيستم 

   . مالکين شهری ميباشد
  
 که در تشکيل دادن سکوب بمنظور یبه اين معن 

ی مالکيت، حل منازعات و فراهم آوری سيستم ها
تفکيک ستراتيژيکی يا مفهومی مطلق بين حل 

منازعات باالی جايداد های پالنی و غير پالنی را 
در عمل، هر دو پروسه های . بايد فراموش کرد

رسمی و غير رسمی نقش های خويشرا دارند، 
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 چنانچه توسط تعداد عوامل پيچيده مانند قضايای
. طبيعی، موقعيت آن، و حل پذيری، تعيين ميگردند

بعضی از  منازعات، کامأل غير عادالنه است که در 
حل آنها مداخالت اجتماعی صورت گيرد، در حاليکه 

تعداد ديگر منازعات غير الزمی به محکمه و 
در بعضی حاالت، . ادارات رسمی کشانيده ميشوند

را مينمايند ادارات رسمی اکثرأ راهنمايی های الزمه 
مثأل در (که موضوعات بايد بشکل غير رسمی 

واقعات چون منازعات باالی حدود اربعه و يا حقوق 
و يا توسط عاملين ) دسترسی به راه های عامه

حل و فصل ) مانند واقعات ترکه ميراث(محلی 
بطور کل، ميکانيزم های روابط رسمی و . گردند

) محلیاداری يا رسمی و اجتماعی و (غير رسمی 
باهم نزديک بوده و ميتوانند بشکل موثر باهم بهبود 

اعتماد مردم باالی قضاوت عادالنه در محاکم . يابند
عبارت از دورنمای خيلی ها مهم جهت حل منازعات 

 . بسطح اجتماعات کوچک ميباشد
  

تعداد بيشماری باشنده گان شهری غير قانونی باالی 
ت که جهت اسزمين های دولتی زيست دارند و از اين

ی يا خريداری شواهد محل(دارای سند ملکيت 
 تنها  الزمأاين مسئله. نمی باشند) قانونی و يا غيره

آن نيست که اين سند ملکيت ممکن پی گيری کننده 
له ترتيب شده در صرفأ از طريق خريداری قبا

عمأل، حدود بمنظور ايجاد . دمحکمه بدست آي
هت صدور و ای اجتماعی ارزان و محلی جسيستم ه

همچو . استحفظ و مراقبت شواهد بی نهايت زياد 
بر مبنای سنن محلی موجوده يک سيستم ميتواند 
سيمای اساسی مدرنيزه سازی . شواهد ايجاد گردد

آن اين خواهد بود که  مرکز شواهد را در محله، 
سطح اجتماع و با ذيدخل سازی عاملين اجتماع، 

 تنها اين مسئله نه. حفظ و نگهداری نمود
جوابگويی و اعتبار اسناد را تأمين مينمايد بلکه 

هزاران فاميل را در راستای مصون سازی 
جايدادهای شان به در مدت زمانی بسيار کوتاه و 

 . مصرف کم، کمک و همکاری مينمايد
  
 
2   

  پيشنهادات جهت اقدام
  

بطور وسيع، ازدياد منازعات در قسمت ملکيت ها   
يف قانون و تهيه ناکافی  در شهر کابل حاکميت ضع

برای هزارها و هزارها  فاميل  و مشروع منازل را
بی خانه که نيازمندی ايشان را از نگاه خانه مرفوع 

نيازمندی های عمومی که . سازد، انعکاس ميدهد

بتواند منازعات را در قسمت زمين محدود سازد، 
  :شامل اقدامات ذيل ميباشد

  
ن های دولت زميپالنی جلوگيری از تصرف غير •

 در شهر 
تنظيم هرچه زودتر تصرف فعلی زمين ها حد  •

اقل در آن ساحاتی که در آن خرابی محيط به 
   ؛ صورت وافر وجود ندارد

و پالنی قويت اقدامات، بلند بردن وضعيت ت •
حمايت تشکيالت و سازمان های غيردولتی 

 ؛ جهت حل منازعات 
حمايت و اصالحات سيستم قضائی از طريق که  •

ازعات زمين ها و اعتماد مردم را در اتخاذ من
 ؛ تصاميم سرعت بخشد

پالنی تشويق در قسمت تامين خدمات کمکی   •
 ؛ مستقل 

ها و طرزالعمل ها در سکتور اصالحات پاليسی  •
 عامه، 

  اقدامات جديد شفافيت که ارتشأ وپذيرش •
 تصميم گيرنده گان بخش های سکتورسازش 

د، بشمول و جايداد ها را کاهش ميدهزمين 
طرزالعمل های رسمی جهت جوابگوی روزمره 

 در قبال مردم عامه ؛ 
 

 بيشترين نيازمندی  که بتواند نظم ،بصورت خالصه
 در شهر ل مربوط به ملکيت هاو عدالت را در مساي

. بودجود بياورد همانا معيارات بهتر رهبری ميباشد
تنها با چنين تغيرات يک چانسی است که اعتماد 

دولت و حاکميت قانون در قسمت ملکيت ها مردم به 
دولت در موقف قرار ندارد که تمام . اعاده گردد

خواسته های مطلوب را طور مستقيم پيگيری نمايد 
ولی با اقدامات کم و مداخله با اطمينان ميتواند 

   . را بگذاردیبنيادجهت بهبود 
  
  

 تمرکز اکمه خاص منازعات زمين بمنظورمحاهداف 
  توسعه در بهبود و 

  
اعتماد مردم باالی تمام بخش های سيستم محاکم در 

ات آنرا همه حال ضعيف بوده و نميتوانيم تمام خدم
.  و آنرا بهبود بخشيمدر يک زمان ارزيابی نموده 

کمه خاص با مسئوليت های مح هدف از ايجاد
منازعات زمين، تمرکز بيشتردر خاص وافزايش 

دهی محاکمه جهت بهبود اجرات، ظرفيت ها و حساب
خاص  حل  منازعات زمين رادر بر داشته باشد، از 

اهداف اولی اصالحات ميباشد البته کسب اعتماد 
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مردم به اين محکمه راه طوالنی بوده  تا بتوانيم  که 
 بطور عموم در امور عدلی تقاضا و اعتماد مردم را

اکثريت پيشنهادات  کميسيون قضائی . يمجلب نماي
م عدلی بايد منحيث گام نخست برای ارزيابی سيست

 باالخره، . ورد اين محکمه تطبيق گرددخاصتا در م
ستره محکمه بايد مشورت های مسلکی انکشافی 

ز اشخاص مسلکی که درتاسيس ساختار را اپالنی 
ات قضائی تجربه مجدد محاکم و انکشاف خدم

عالوه بر ساير موارد اقدامات . دداشته، فراهم نماي
  :قرار دهند ذيل مورد اجرا 

  
ازدياد صالحيت محاکم خاص تا بتواند منازعات  •

مالکيت پالنی زمين را که مربوط به ادعا غير
ها نه تنها مسايل که ازطرف  مهاجرين بلکه 

که زمين های خويش ) بيجا شدن گان داخلی(
 از دست را در عدم موجوديت شان درساحه 

  داده اند، حل نمايند؛ 
جتماع از طريق برای امحکمه توسعه خدمات  •

 ؛ ايجاد دفاتر درزون های مختلف کشور
توظيف بيشتر قضات عالی رتبه در محاکم  •

واليت کابل تا تيم  قضات ارزيابی کننده و 
 نفر بوده، 10نظارت کننده را که متشکل از 

محاکمه را ايجاد /  تيم جداگانه3قادر ساخته تا 
  بررسی و اتخاذ تصامين و صدورنموده ،

   ؛رعت بخشداحکام را س
ظور تسريع ارزيابی، تامين خدمات بيشتر بمن •

 بررسی و حل قضايا؛ 
برای قضايا خارج ازکابل، (تهيه ترانسپورت  •

تا قضات را قادر ساخته ازمحل قضيه ) سفريه
ديدن نموده و از همسايه های آن شهادت اخذ 

 ؛ دننماي
تطبيق اوامر رئيس صاحب دولت که وزارت  •

خاص پوليس را در محترم داخله يک گروپ 
محاکم موظف نموده تا  مسئوليت کشف و 

احضارمدعی عليه را به  محکمه جهت تطبيق 
 قانون داشته باشد   

بايد در که با استفاده از آن پالنی  ازياد ميعاد •
 ماه رسيدگيی 3 الی 2 مدت مورد  قضيه در
   ؛ ددرست بعمل آي

برای قضات که تدوير کورس های آموزشی  •
 با مقررات در ن گردد ازينکه آنانکسب اطمينا

 احکام قوانين و مقررات بشمول، مورد
ی مدنی، قوانين  طرزالعمل هانظامنامه ها،

 ملکيت ها نافذه کشور در رابطه به موضوع
آگاهی داشته و مهارت های خويش را در 

قسمت جمع آوری، ثبت و تحليل و تجزيه و 
 . تقويت ميدهندمدارک 

  
و توظيف قضاتيکه ديت در استخدام محدو •

 ؛ دارای آموزش جديد و اهليت بهتر باشند
  

سفارشات فوق بايد با پالن حسابدهی عامه تقويت 
  :چنين پالن موارد ذيل را در بر خواهد داشت.  يابد

  
عدم صورت قضات  را مکلف ساخته تا در  •

 معينه آن حسابده  بوقت واصله اجرای قضايای
 صورت در قاضی  به تعليق قراردادن باشد،

حفظ و ثبت تمام  عدم اجراأت فوق الذکر؛
،  استعالميه ارسال أت و در صورتااجر

ی که  واحد بررسمعلومات الزمه را بدسترس
 و جمع آوری ايشان سيستم قبول شده را ثبت

 . ، بگذارندمدارک ايجاد مينمايند
ا متن کامل تصاميم را وادار ساخته تکمه را مح •

دم، بدسترس ورت تقاضای مر و در صترتيب 
 ايشان قرار دهند؛ 

تا نظامنامه های ساخته محکمه را مکلف  •
 برای هر دفتر وعملی خويش را ترتيب 

محکمه واحی، و هر شعبه  در نمحکمه مقيم
؛ همچنان معلومات را دخاص ارسال نماي

 رس مردم عامه گذاشته تا در صورتبدست
 مطالبه  فيس يا رشوهروبرو شان با کسانی که

 خويشرا گذارش دهند؛ و  شکايات ،می نمايند
 باالخره، 

تا پروسه کمه را مکلف ساخته رئيس مح •
نظارت و بررسی اجرات محکمه و پخش 

در خويشرا  ساالنه  کاری ارش پيشرفت هایگذ
 ؛کنفرانس مطبوعاتی ارائه نمايد

  
  

ازعات به  منهمکاری بمنظور کاهش ورود قضايای
 و ميکانيزمازهمکاريهای عامه  محاکم، با استفاده

  غير رسمی
  
 انتخاب اين امر به بهترين وجه آن در نواحی •

 گذر، ا و آزمايش خواهند شد و وکالیشده اجر
شورای مساجد و ساير نهاد های غير رسمی 

 تاسيس گرديده ی که اجتماعای همانند کميته
 همچنان، .دزادر پروسه ذيدخل مسيرا است، 
لی در د طرزالعمل های جديد محبا ايجا اين امر
 زمين در ارتباط خواهد بود و ميتواند رابطه به

  در ساحاتدر مناطق که تقويت طرح ها و يا
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ی تحت پالن در  خانه های رهايشی غير پالنکه
 .  گرددآورده شده اند، واقع 

مناسب پنداشته دايمی جديد ايجاد نهاد های  •
بی پايان  حمايت نمی شود چون به کمکها و

 نياز خواهد داشت؛ 
رره های واضح که در آن کارمندان مق •

اجتماعی، کميته ها و رهبران بمنظور وسعت 
ت توافق  راه حل مناسب منازعا بهبخشيدن

 و صالحيت های نمايند در بلند رفتن وضعيت
 البته دراين ،ميکانيزم غيررسمی خواهد شد

راستا آموزش طرزالعمل های اساسی قانونی، 
مک  ک،گری و مصالحهيپروسه های  ميانج
رهنمود ها را ميتوان دراين . کننده خواهد بود

مورد انکشاف داد و ازطريق رسانه های عامه 
. ون و مطبوعات پخش نمودراديو، تلويزي

 و گزارش دهی از سيستم های ساده  جهت ثبت
مصالحه و تصاميم بايد توسعه يابد و مالحظات 

که بطور آنی داده ميشود به معنی آنست که 
 .  عث تنفيذ قوانين ميگرددچنين تصاميم با

 
همچنان انکشافات بمنظور دريافت شکل های  •

درست برای پيشنهادات که قبال از طريق جرگه 
صلح به سطح ناحيه ها ارائه های ها و شورا 

 ادامه يابد که اين پيشنهادات دارای قوه ،شده
بوده که ميتواند ميکانيزم های اجتماعی و 

 بتواند از ورود رسمی را با هم ادغام نمايد تا
 . قضيه ها به محاکم جلوگيری نمايد

  
 

همکاری در بست های جديد رهبری انتخابات و 
 سازی و مسکن بمنظور کارمندان وزارت شهر

گرفتن اقدام جهت تنگ ساختن عرصه و نظارت بر 
تا از اينکه به هيچ فرد اجازه امور توزيع زمين 

 طرف ندهد تا بيشتر از يک نمره رهايشی را که از
شاروالی سهميه داده  شده و يا توسط دولت اعمار 

  . گرديده، خريداری نمايد
  
  منازل و ايجاد بررسی مستقل عملی از •

ثبت رياست حفظ و مراقبت که اپارتمان ها 
شاروالی و ) وزارت شهر سازی و مسکن(

ا پيگيری سيستم  سلب مالکيت بميباشد کابل 
از آن آنانيکه بيشتراز يک نمره رهايشی را 

 خود کرده ا ند؛ 
تامين خدمات کمپيوتری برای رياست خانه  •

سازی وزارت شهر سازی و مسکن بمنظور 
کمپيوتری ساختن  کتاب ثبت و  راجستر بالک 

 ها که تا امروز توسط اسناد قلمی نگهداری
با استفاده ازين روش مالکين اپارتمان . ميشود

 خانم او يا عضو از( ها بزودی شناخته شده و 
که مالک بيشتر از يک اپارتمان باشد، ) فاميل

 . شناخته ميشود
ارش ه طرزالعمل های حسابدهی عامه و گذتهي •

از تصاميم چنين اشخاص ذيصالح تخصيصات 
و همچنان تصاميم کميسيون سمع شکايات 
 و ؛ داخلی وزارت شهری سازی و شاروالی

 باالخره، 
م کارمندان که متهپالنی  و تعقيب تحقيقات منظم •

 به اخذ رشوه و فساد اداری از ماه دسمبر سال
 بدين طرف در رابطه به توزيع  اپارتمان 2001

ها، نمرات رهايشی و زمين عامه از سهميه يا 
  ؛ شناخته ميشوندزمين های انکشافی،

مدت تحرک جهت خصوصی سازی در طويل ال •
منازل ساختمانی دولت از طريق فروش آن به 

ونه انتقال مسئوليت  بدينگ، کهاشخاص عالقمند
حفظ و مراقبت به مالکين و احداث سرمايه 

 را مهيا گذاری در خدمات زمين های شهری
  ميسازد؛ 

 
ه توسطين يادداشت پاليسی، باساس اسناد ترتيب شدا

 واحد انرژی و زير بنايی آسيای جنوبی در بانک 
. جهانی، ميباشد
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