
 
 
 
 
 

 
 ۀ بومدرقیصار الی سرک پروژۀ افغانستان: 

 

 سرک قیصار الی درۀ بومپروژۀ  پروژه نام

 ۰۲۳-۳۷۰۷۵ پروژه شمارۀ

 افغانستان کشور

 تصویب شده پروژه حالت

 کمک بالعوض همکاری چگونگی/پروژه نوع

 مقدار/مالی تمویل منبع
 ۀ بومدرقیصار الی سرک پروژۀ : افغانستان-۰۵۵۵ کمک بالعوض

 /حمایتی عادی سرمایۀ منابع دالر آمریکایی  میلیون ۳۳۰
 آسیا انکشافی صندوق

 

 یزیست محیط پایدار رشد ژیکیاسترات یا هااجند
 اقتصاد فراگیر رشد

 منطقه یکپارچگی

 علمی های حل راه تغییر ها محرکه

 )شهری غیر(ی زمین ترانسپورت -ترانسپورت فرعی سکتور/سکتور

 میباشداز عناصر جندر موجود  بعضی جنسیتی تساوی و برابری

اجتماعی و کاهش فقر از طریق بازسازی سرک اصلی که در  انکشاف، اقتصادرشد  برایهدف این پروژه کمک با حکومت  توضیح
بخش قیصار الی باال  بازسازی( ۱) :این پروژه کمک خواهد کرد، میباشد. ستدهه جنگ و کشمکش ها آسیب دیده انتیجه دو 

شامل الزم ( نصب و عیار سازسی تسهیالت ۲کیلومتر که بخشی از سرک هرات الی اندخوی میباشد ) ۹۰ مرغاب به طول
راه ( ۳پیوتر، و سایر وسایل مورد نیاز و همچنان دستگاه های وزن )کمها برای اخذ فیس از استفاده کنندگان سرک،  پالزه

( ۴از اچ ای وی/ ایدز ) تحافظاز قاچاق انسان و  یگیرجلوعرصه رای بلندبردن سطح آګاهی مردم در ب فعالیت هااندازی 
مدیریت بهتر پروژه از قبیل استخدام نظارت کنندگان بیرونی برای بررسی حساب های ( ۵نظارت بر ساخت سرک )بررسی و 

مربوط به پروژه و پرداخت معاش های اضافی برای کارمندان وزارت فواید عامه که موظف برای همکاری با واحد مدیریت 
 پروژه و تیم مشاورین، میباشد. 

 با آن ارتباط و پروژه بنیاد
 منطقه/کشور ژییاسترات

 

  مدت دراز تأثیرات

  پروژه  نتیجه

  پروژه نتیجهتوضیح 

  پروژه نتیجهت بسوی فپیشر

  پیشرفت تطبیق پروژه 

  محصول پروژهتوضیح 

 حالت پیشرفت تطبیق پروژه )محصول، 

 بانک انکشاف آسیایی



 فعالیت ها، و مسایل مربوط(

  جغرافیایی موقیعت

 اجتماعی مصئونیت بندی دسته

                                                                           B                    زیست محیط

                                                            B ارادی غیر گان شده بیجا

                                                                   C            بومی )اصلی( مردم

  اجتماعی و زیستی محیط های جنبه از ای خالصه

 زیستی محیط های جنبه

بطور کلی، خط و مسیر های موجود سرک در نتیجه این پروژه محیط زیست قرار دارد.  نظراز  Bاین پروژه در کتگوری 
( که قبالً IEEاز همین رو تاثیرات باالی محیط زیست پائین خواهد بود. بررسی اولیه محیط زیست ) ،گردیدبازسازی خواهند 

سند مصئونیت اجتماعی بانک به پالیسی  در مطابقت( ترتیب گردیده بود، G0244/G0291) پروژه دومبرای  ۲۰۱۰درسال 
در جریان بازسازی سرک بیشتر گردید. پیش بینی شده است محیط زیست تجدید  ۲۰۱۷گست ا ۱۵بتاریخ ، ۲۰۰۹انکشاف آسیایی 

رات ی، تاثهوابعضی از عواملی که محیط زیست را آسیب خواهند رساند شامل فرسایش خاک، آلودگی آب و گردید. خواهد  متاثیر
رسی به محیط زیست در نظر . اقدامات برای جلوگیری از آسیب ، میباشندصحت و ایمنی شغلی، و قطع کردن درختانصداها، 

 ( در جریان پروژه تطبیق میگردد. EMPگرفته شده و پالن مدیریت محیط زیست )

 

          ارادی غیر گان شده بیجا

ی باالی خط و مسیر زاز نظر بیجا شده گان غیر ارادی قرار دارد. هرچند بیشترین فیصدی کار بازسا Bاین پروژه در کتگوری 
های موجود صورت خواهد گرفت اما نیاز به خریداری ملکیت های خصوصی شامل زمین های زراعتی، مسکونی و تجارتی برای 

متر از  ۱۲معیار ها برای اعمار سرک های ملی، دیده میشود. بر اساس معیار ها، تمامی ملکیت ها باید مراعت نمودن حد اقل 
باال الی  هر سه بخش پروژه شامل: )دره بومنمودن بر اساس ارزیابی های اولیه، برای تکمیل ه باشند. فاصله داشتسرک عمومی، 

هکتار  ۸.۹۶ و هکتار زمین زراعتی، ۳۴.۶سرچشمه( ضرورت به خریداری غورماچ الی رماچ، و والی غ مرغاب، باال مرغاب
در نتیجه اولیه و ثانویه متر مربع ملکیت های رهایشی و تجارتی  ۱۴۷۰۱از همین رو، در حدود هایشی و تجارتی، میباشد. رزمین 

از این گردید. تن متاثر خواهند  ۳۴۳۷شامل  منازل رهایشی ۴۹۱در حدود ، گردید. بر اساس پیش بینی هااین پروژه متاثیر خواهند 
در صد از ملکیت های  ۱۰ از دست دادن این شامل ترک کامل محل و یا هم .بیشترین تاثیرات را تجربه خواهند کردتن  ۱۶۸جمله، 
روژه باالی ملکیت ها از پروژه مشکل میباشد. بنابراین، ارزیابی تاثیرات پ ۀساحش های امنیتی، دسترسی به میباشد. بنابر چالشان، 

گوها با نماینده ته است. بر اساس این و گفترت گرفطریق قمر مصنوعی )ستالیت( و برنامۀ کمپیوتری برای دیزاین شاهراه، صو
( در مطابقت با قوانین افغانستان و سند مصئونیت اجتماعی LARPاسکان مجدد )زمین و پیش نویس برای ملکیت  ۳گان قریه، 

در ( LARP، ترتیب گردیده است. پیش نویس های ملکیت زمین و اسکان مجدد )۲۰۰۹( سال SPS) بانک انکشاف آسیایی
ترتیب گردیده است. پیش نویس  ۲۰۰۹( سال SPSبه قوانین افغانستان و سند مصئونیت اجتماعی بانک انکشاف آسیایی ) مطابقت

در صفحۀ  ۲۰۱۷گست ا ۱۵بتاریخ وزارت فواید عامه تصویب گردیده و  توسط( LARPهای ملکیت زمین و اسکان مجدد )
ارزیابی دقیق  ،تکمیل دیزاین مفصل، مشورت ها، نظرسنجی ۀنویس ها در نتیج. این پیش گردید اپلودانترنیتی بانک انکشاف آسیایی 

 .گردیداندازه گیری و ارزیابی دارایی ها، تجدید خواهند 

 

         بومی )اصلی( مردم
قوم پشتون و سایر متشکل از جوامع موجود در نزدیکی پروژه از نظر مردم بومی یا اصلی قرار دارد.  Cاین پروژه در کتگوری 

تمامی این اقوام شامل جوامع و فرهنگ افغانستان میباشند و بر اساس سند مصئونیت اجتماعی بانک اقوام کوچک دیگر میباشند. 
 هیچ مشکلی ندارند. ، ۲۰۰۹سال ( SPSانکشاف آسیایی )

 

  مشاوره و مشارکت ،گروه های ذینفع ارتباطات

ی بمنظور نهایی سازشان دریافت نظریات ارایه پیشنهادات و برای  گروه های ذینفعگفتگو ها با کارهای مشخص شامل: راه اندازی  پروژه طرح جریان در
 . گفتگوهای اضافی با مردم عام در جریان دیزاین )قبل از آغاز کار بازسازی( صورت خواهد گرفت. توصیه ها

 

معلومات پیرامون پروژه را از طریق صفحۀ انترنیتی خویش ارایه بصورت دوامدار بانک انکشاف آسیایی وزارت فواید عامه و  پروژه تطبیق جریان در
مدنی، و همکاران بین المللی در رابطه به مسایل مربوط به نهاد های جامعه خواهند نمود. همچنان بصورت دوامدار با مردم، 

 پروژه، مشورت صورت خواهد گرفت. 

 

   فرصت های تجارتی 

( ۱) :. تیم مشاورین در بخش هایشدبرای کمک با وزارت فواید در راستای تطبیق پروژه، استخدام خواهد مشاورین از یک تیم  خدمات مشورتی
بررسی دیزاین های وسایل، و ( نظارت بر ساخت و نصب ۳کارهای مدنی ) در تدارک همکاری( ۲) مدیریت کلی پروژه ازنظارت 

حصول ( ۵)اچ ای وی/ایدز  بخش اطالع رسانی در رابطه بهتطبیق  از( نظارت ۴) میگردندتفصیلی که توسط قراردادیان طرح 
( ارایه برنامه های ارتقای ظرفیت در جریان وظیفه برای ۶و قراردادیان ) بخش اصلیاز کارهای تکمیل شده از جانب  اطمینان

انجام نظارت  (۷ارتقای ظرفیت پروژه )ء تطبیق و نظارت از جزو میباشند موظف به تیم مشاورین که د عامه کارمندان وزارت فوای
 و ارزیابی. 

 
ماه مشاورین داخلی، نیاز خواهد داشت. -تن ۱۵۰ماه مشاورین بین المللی و در حدود -تن ۹۶فعالیت های مشورتی در مجموع به 

داخلی و  طرزالعمل هایبر اساس طرزالعمل های موجود بانک انکشاف آسیای برای استخدام مشاورین و همچنان تمامی مشاورین 
قابل قبول به این بانک، استخدام خواهند شد. پیشنهاد میگردد تا از روش استخدام مستقیم خدمات مشورتی برای نظارت و ارزیابی از 

 



بخش برای پیشبرد پروژۀ سرک اندخوی الی قیصار به شرکت مشابۀ که ت مشورتی بازسازی، استفاده گردد. قرارداد ارایه خدما
  را به پیش میبرد، داده خواهد شد. سرک اندخوی الی هرات، 

بر اساس طرزالعمل  ،کمک بانک انکشاف آسیاییمربوط به شامل تدارک اجناس، خدمات، و کار تمامی مسایل مربوط به تدارکات  تدارکات
با توجه به وضیعت اضطراری تطبیق پروژه، حکومت پیشنهاد کرده های تدارکاتی بانک انکشاف آسیایی، صورت خواهد گرفت. 

داوطلبی برای تدارک کارها بر اساس  روز( به ۶۰)کوتاه ساختن معیاد است تا در کاربرد طرزالعمل ها انعطاف پذیر بود از قبیل 
، صورت خواهد گرفت. (ICB) پروسه های داوطلبی بین المللی. قرارداد ها برای تدارک کار بر اساس بین المللیپروسه داوطلبی 

( بدون هیچگونه پیش  single-stage two-envelope)پاکت -دوواحد، -مرحلهیک ثابت شده است که استفاده از طرز العمل 
استفاده شده اند، میتواند در کاهش شده از جانب بانک انکشاف آسیایی ، که در سه مورد قبلی پروژه های سرک تمویل داوری مجزا

تمام وسایل با استفاده از پروسه داوطلبی بین بناًء در این پروژه نیز این روش استفاده خواهد شد. . میباشدوقت برای تدارکات موثر 
 ۱۰۰۰۰۰المللی برای قراردادها با ارزش تخمینی دالر، خریداری بین  ۱۰۰۰۰۰۰المللی برای قراردادها با ارزش تخمینی بیش از 

مامی مسایل مربوط به . تدالر، خواهد بود ۱۰۰۰۰دالر، و خریداری مستقیم برای قراردادها به ارزش کمتر از  ۱۰۰۰۰۰۰الی 
مینماید، ( کار ARDSتدارکات بین المللی توسط واحد تدارکاتی حکومت که تحت اداره خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان )

 انجام خواهد شد. 

 

 تواسوک، ویتون آسیایی انکشاف بانک مسئول مامور

 غربی و مرکزی آسیای دیپارتمنت آسیایی انکشاف بانک مسئول دیپارتمنت

 ترانسپورت و ارتباطات، دیپارتمنت آسیای مرکزی و غربی بخش  آسیایی انکشاف بانک مسئول بخش

 مالیهوزارت  کننده اجراء مسئول ادارۀ
 محمد خالد پاینده، معین وزارت مالیه  آقای

khalid.payenda@mof.gov.af 
 پشتونستان واټ،

 کابل، 
 جمهوری اسالمی افغانستان

 زمانی جدول

 ۲۰۱۷جوالی  ۱۷ مفاهیم شدن مشخص

 ۲۰۱۷جون  ۲۵الی  ۲۰۱۷جون  ۱۷ یابی واقعیت

 ۲۰۱۷گست ا ۱۶ اداری هیئت بازنگری جلسۀ

 ۲۰۱۷ دسمبر ۶ تصویب

  - بازنگری ماموریت آخرین

 ۲۰۱۸مارچ  ۲۷ پروژه معلوماتی برگۀ تجدید آخرین

 
 نقاط عطف

 

 زمان امضاؤ تصویب

 

 زمان اجراؤ

  اختتام

 
 تجدید شده اصلی

 
 واقعی

 
   

۲۰۱۷دسمبر  ۶ ۲۰۱۷دسمبر  ۱۷  ۲۰۲۳جون  ۳۰  -   -  -  

 

           

  استفاده از کمک بالعوض پالن مالی 

(مجموع )میلیون دالر آمریکایی   تاریخ 
بانک 

انکشاف 
 آسیایی

 فیصدی خالص سایر
 

  مجموع اعطای قرارداد ۳۳۴ قیمت پروژه

انکشاف بانک 
 آسیایی

۲۰۱۷دسمبر  ۶ ۳۳۰  ۰ ۰ ۰%   
 

  مجموع مصارفات ۴ همتا

۲۰۱۷دسمبر  ۶ ۰ تمویل مشترک  ۰ ۰ ۰  
             



 
 

 
 https://www.adb.org/projects/37075-023/main  صفحۀ پروژه 

 http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=37075-023 درخواست برای معلومات
 ۲۰۱۸می  ۱۱  تاریخ ایجاد شده

 
 

د، ممکن بعضی نمیباشدر حال تغییر ( حاوی معلومات خالصه پیرامون پروژه و یا برنامه میباشند: از اینکه برگه های معلوماتی پروژه PDSبرگۀ های معلوماتی پروژه )
وژه های پیشنهاد شده ابطه به پرمعلومات در نسخه های ابتدائی برگه های معلوماتی ذکر نباشد اما بعداً در صورت دریافت معلومات در آنان گنجانیده میشود. معلومات در ر

 احتمالی و نشانی میباشند. 
 

( را صرفاً به عنوان یک منبع برای کاربران آن و بدون هیچ گونه تضمین ارایه می کند. در PDSبانک انکشاف آسیایی معلومات ذکر شده در این برگۀ معلوماتی پروژه )
کیفیت باال میباشد. معلومات ارایه گردیده بدون هیچ نوع تضمینی یا بصورت بیان شده و یا هم ضمنی حالیکه، بانک انکشاف آسیایی همیشه در تالش ارایه محتویات با 

ده گی از دقیق شامل محدودیت بدون ضمانت تجارتی، سازگاری با یک هدف مشخص و عدم نقض، میباشد. بانک انکشاف آسیایی مشخصاً هیچ نوع تضمینی و یا نماین
  مات را نمیکند.بودن و کامل بودن چنین معلو


