
 

 

 

 

 

 – تاریخ ساخت صفحه اطالعات پروژه

  2014دسامبر  17  تاریخ تجدید صفحه اطالعات پروژه

    

 پروژه ذخيره پنج آمو   اسم پروژه

 افغانستان کشور

 001-48042 برنامه شماره پروژه/

 پیشنهاد گردیده است وضعیت

 – موقعیت جغرافیایی

یل پروژه، ویا با تذکر اسم یا اشاره به ساحه یا موقعیت جغرافیایی خاص درین سند، بانک در تهیه برنامه یا ستراتیژی کشور، تمو
 انکشاف آسیایی قصد ندارد تا کدام نوع قضاوت را درمورد مسایل قانونی یا سایر وضعیت کدام منطقه یا ساحه نماید.  

   سکتور/ طبقه بندی سکتور فرعی

  طبقه بندی موضوعی

  سازی مسایل مربوط به جنسیتکتگوری های شامل 

 

 

 تمویل 

 
 منبع تمویل شماره تصویب نوع/چگونگی کمک ها

 مبلغ تصویب شده )به هزار
 (دالر امریکایی

وجه انکشافی آسیا  – کمک بالعوض               13,000 

 2,000 شریک                                        – –

 US$ 15,000 مجموعه

 

 

 

 

 

 صفحه اطالعات پروژه

صفحه اطالعات پروژه شامل معلومات پروژه یا پروگرام میگردد: صفحه اطالعات پروژه سندیست درحال ساخت،  

نسخه های بعدی این سند اضافه خواهد  ممکن برخی از معلومات در نسخه اول آن اضافه نگردیده باشد هرچند در

 معلومات درمورد پروژه های پیشنهاد شده مقدماتی و پیشنهادی می باشد. درین سند . گردید

 

 

 .میباشد 2013اکتوبر 11به رویت متن انګلیسی مورخ  پروژهصفحه ترجمه شده اطالعات این 



  های محافظتکتگوری 

 برای اطالعات بیشتر روی کتگوری های محافظت، لطفا به لینک انترنتی ذیل مراجعه نمائید
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

 B محیط زیست

 B اسکان مجدد اجباری

 C افراد بومی

 

 شرده مسایل محيط زیستی و اجتماعیف 

 جهت های محیط زیستی

 (i)تهیشه خواهد شد که موارد ذیل را توضیح خواهد نمود  IEEشامل شده است، یک  Bوری گدر کتاین پروژه برای محیط زیست  
پالن مدیریت  (iv)یست، ثیرات بالقوه آن باالی محیط زتا (iii)کارهای فزیکی و غیر فزیکی،  (ii)ساحه پروژه، اساس محیط زیست 

 بیشتربرای مطالعات  پیشنهاداتدر صورت نیاز  (vi)، و توضیحات در مورد بقایای آن EMPبعد از تطیبق  (v)، محیط زیست

 اسکان مجدد اجباری

بیشبینی چنین تهیه خواهد شد.  و اسکان مجدد پالن استمالک زمیندرجه بندی شده است.  Bبرای اسکان اجباری مجدد  این پروژه  
 که پروژه این را تصدیق خواهد نمود یگمشوره های اماده کانالل ممکن به زمین بیشتر نیاز شود. برای توسعه و پاکاری  میشود که

  . تهیه نمود افراد که بالقوه متاثر میشوند، در مشوره با استمالک و اسکان مجدد راو پالن  آن چه خواهد بود تاثیراتو اندازه  نوعیت

 بومی افراد
، از روند مصؤنیت نمیشود سبب تحریکاین پروژه  درجه بندی شده است. Cوری گافراد بومی در کت از نظر تاثیر باالیاین پروژه 

 34. در تمام میباشد یانکشافبه چارچوب پالن  زنه نیا و  نیاز نبوده افراد بومی هایبرای نیاز SPS (2009) این جهت تحت
برای اهداف  IPاز  SPS (2009)تعریف   به اساس روپ هاگهیچ یکی از این . تلف ساکن میباشدوالیات افغانستان اقوام مخ

 از بخش زمینهای که کوچی در موسم های سال مهاجرت مینمایند، نیز مربوط نمیباشد.  ساحه پروژه . شناخته نمیشود IP، عملیاتی

 

   ارتباطات، شرکت و مذاکره افراد ذیدخل 

 درجریان طرح پروژه
در جریان  یری بسته های پروژهگو تصمیم  طرح را که در پروسهو آنهایی  مردم فقیر را شناسایی خواهده نمود افراد ذیدخل تحلیل  

 در پیشنهاد انکشاف ظرفیت یک بخش. همچنان شناسایی خواهد نمود و دخیل باشند اشتراک ورزند یرد،گصورت می پروژه یگآماد
پروژه های آبیاری به  و تقاضا و شکایات دهاقین را حل سازد.  کمک نماید WUAsارتقای ظرفیت در  پروژه شامل خواهد شده تا 

باالی استخدام  تاثیرات مستقیم انکشاف آبیاری رگم. و فقیرترین اند که زمیندار اند، نظر به آنهایی که زمین ندارند آنها مفید است
 . آن و مراقبت در انکشاف تولید ، بویژهمحلی دارد

 رجریان تطبیق پروژهد
PMU  رفته است. گو جوانب متاثر شده مشوره صورت  بشمول اجتماعات با افراد ذیدخل تااطمینانی خواهد ساخت           

 

 شرح 

 دست آورد پروژه این است که   پنج آمو در شمال افغانستان خواهد شد. پروژه سبب افزایش عواید دهاقین در سواحلتاثیر این است که 
و زیربنایی آبیاری بازسازی شده   (i)محصول مطلوب پروژه عبارت خواهد بود از:  . یدات آبی دهاقین افزایش خواهد یافتتول

مدیریت  (iii)، ارتقای ظرفیت برای مدیریت سیستم آبیاری بصورت موثر و پایدار (ii)متناسب با محیط زیست فعالیت خواهد داشت، 
 مدیریت موثر پروژه (iv)، و آب در زمین زراعتیبهتر  و تولید 
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 توضيح پروژه و ارتباط آن به استراتيژی کشور و منطقه 

ونه گ، و به اینرا در سواحل پنج آمو در شمال افغانستان افزایش خواهد داد زراعتی تولیدات آب سواحل دریای آمو پروژه پیشنهادی 
کانالهای و ساختارهای  آبیاری بشمول زیربناهای  (i)، بصورت مشخص پروژه نقش خواهد داشت.  عواید دهاقین افزایش در

 . و تولیدات زراعتی بهبود آبیاری در زمین زراعتی (iii)، و مدیریت سواحال دریا بهبود میابد (ii)، بازسازی میشود هایدرولیک
زراعتی را در افغانستان  بازسازی و اقتصاد کشور حایز اهمیت میباشد، زیرا بیشترین مقدار زمین از نظر پنج دریای آمو سواحل

فیصد  25فیصد از کشور را تحت پوشش قرار میدهد، و  12در حالیکه تنها ، (میلیون هکتار زمین 1.16) نزدیک به  آبیاری مینماید
 . نفوس را حمایه مینماید

 

   تاثير انکشاف 

  در سواحل پنج دریایی آمو در شمال افغانستان و مصؤنیت غذایی بهبود وضعیت دهقانی

 

 

 نتایج درازمدت پروژه 

 پیشرفت بطرف نتیجه شرح نتیجه

 – در تولید آب زراعتی  بهبود

 

 

  نتایج و پيشرفت تطبيق 

 وضعیت پیشرفت تطبیق )نتایج، فعالیت ها و مسایل( شرح نتایج فوری پروژه

که فعالیت  زیربنایی انکشاف یافته در تطابق با محیط زیست

ش مدیریت سیستم آبیاری و ارتقایی ظرفیت در بخ داشته

 ، تولید و مدیریت آب زراعتی و پایدار بصورت موثر

– 

 تغییرات مواد وضعیت اهداف انکشافی

– – 

 

   فرصت های تجاری 

 – تاریخ ارائه نخستین فهرست

 خدمات مشورتی

– 

 تدارکات

– 

 اسناد تدارکات و مشوره دهی

http://www.adb.org/projects/48042-001/business-opportunities 



 

 فهرست ساعات کاری 

 2014 سپتامبر 30 توضیح مفاهیم

 2015اپریل  24تا  2015 اپریل 13 دریافت حقیقت

 2015جون  25 جلسه بررسی مدیریت

 – تاریخ تصویب

 – آخرین هیئت بررسی

 

 ت مهمنکا 

 انجام قابل اجرازمان  امضا تصویب شماره تصویب
 واقعی تصحیح شده اصلی

– – – – – – – 

 

 بهره برداری 

 شماره تصویب تاریخ

 بانک انکشاف آسیایی

 )به هزار دالر امریکایی(

 سایرین 

 فیصدی خالص )به هزار دالر امریکایی(

 مجموعه قرارداد

– – – – – 
 مجموعه پرداخت ها

– – – – – 

 

 )مبلغ مساعدت تخنيکی )به هزار دالر امریکایی 

 شماره تصویب
مبلغ تصویب 

 شده
مبلغ 

 مجموعه پرداخت ها بیالنس تعهد نشده مجموعه تعهد تصحیح شده
بیالنس پرداخت 

 نشده

– – – – – – – 

 

  های قرارداد ميثاق 

اجتماعی، مالی اقتصادی و سایر.  ،تفتیش حسابات، محافظت، سکتور –های این قرارداد در کتگوری های ذیل تقسیم بندی گردیده  میثاق
با به حداکثر یک استثنا،  –( رضایت بخش iهای قرارداد درهر کتگوری با بکارگیری ویژگیهای ذیل ارزیابی میگردد: ) میثاقمطلوبیت با 

با سه یا  –( ناراضی iiiمطلوبیت نشان داده نشود، ) اقمیثدرصورتیکه با دو  –( نیمه رضایت بخش ii، )ها مطلوبیت نشان داده میثاقلیه ک
ها برای صورتحساب  میثاقارتباطات عامه، درجه بندی مطلوبیت  2011مطلوبیت نشان داده نشود. نظربه پالیسی  میثاقبیشتر از سه 

 ل تطبیق می باشد.   صورت گرفته باشد، قاب 2012آپریل  2مالی پروژه تنها باالی پروژه هایکه دعوت مذاکرات آن پس از 

 کتگوری شماره تصویب

صورتحساب  محافظت سایر اقتصادی مالی اجتماعی سکتور
 مالی پروژه

– – – – – – – – 

 



 تماس ها و جزئيات تجدید 

 (btambunan@adb.org) بنسار پی. تمبونان  کارمند مسئول بانک انکشاف آسیایی

 رکزی و غربیاداره م دیپارتمنت مسئول بانک انکشاف آسیایی

 CWRD، منابع طبعی و زراعتی، محیط زیستبخش   بخش مسئول بانک انکشاف آسیایی

 – اداره اجرایی

 

 لينک های انترنتی 

  http://www.adb.org/projects/48042-001/main صفحه انترنتی پروژه

  http://www.adb.org/projects/48042-001/documents فهرست اسناد پروژه

 




