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 اسالیم افغانستان صاحب جمهور جمهوری رئیسام جاللتمآب پی
ین جهش اقتصادی آسیا ییک از به تحت نام صعود  21حکایات توسعۀ اقتصادی زمان ماست. تاری    خ قرن تر

وگاه اقتصادی جهان در حافظه ها ثبت خواهد شد.   آسیا به عنوان نتر
 

 ،  نه؛ بل این امر متاثر از عوامل جغرافیایی
ی

جهش اقتصادی آسیا به عنوان قدرت اقتصادی دنیا پدیدۀ تصادف
مه مهم تر تقال برای اتصال منطقوی است. تقویۀ ظرفیت های وجود منابع، رشد جمعیت نسل جوان و از ه

ا در محراق توجه آسیا بوده است.  ی  منطقوی برای رشد و ظرفیت مدیریت مخاطرات ناشی از جو جهایی چالشی
 

ق آسیا به خاور میانه،  ی ظرفیت اتصال آسیای میانه به جنوب آسیا و شی افغانستان در قلب آسیا، با داشتر
ی یمپیوند عمیق خو  گذشت، حامل رده است. جادۀ ابریشم که در طول قرون متمادی از طریق این شزمتر

ی باال تر از فقط کاالی تجاری و اجناس گرانبها بود، تجارت و ترانزیت کاال از این طریق تحول و ترکیب  ی چتر
 منتج به انتقال دانش، فکر، فرهنگ و عقیده با تاثتر گذاری عمیق روی ت

ً
ری    خ و تمدن جهان،  انفوس که نهایتا

 گردید. 
 

 منازعات افغانستان، 
ً

منازعات و جنگ های مخرب عرص حاضی در آسیای میانه و جنوب آسیا، خصوصا
ظرفیت بالقوۀ این منطقه برای شگوفایی را محدود و زیانمند ساخته است. تقلیل آسیب های از این قبیل در 

قتصادی متصور خواهد بود. شمایه گزاری روی زیر آینده از طریق همکاری های منطقوی و پیوند منافع ا
تواند تضمینی باشد برای اتصال اقتصادی که منتج به صلح و رفاه ساخت های پایدار شبکۀ ترانسپورت یم

 منطقوی شود. 
 

واند مولد تأثتر تبا پیوند جوامع از طریق شبکۀ شک، وزنۀ تغیتر غتر قابل برگشت خواهد بود. هرپیوند یم
 توسعوی مرکب بوده که مردم را از فقر به رفاه و سعادت سوق دهد. 

 
ی الملیل خویش، متعهد به  کای بتر برای نیل به این هدف، حکومت جمهوری اسالیم افغانستان، با همکاری شی

ی أتتوسعۀ زیربنای ترانسپورت به این امید که صلح و ثبات منطقوی را از طریق اتصال منطقوی  نماید،  متر
 باشد. یم
 
 
 
 

ف غنی   محمد اشی
 رییس جمهور جمهوری اسالیم افغانستان
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 پیشگفتار
را اعالن نمود. دیدگاه کیل چهار چوب  1400 - 1396حکومت جمهوری اسالیم افغانستان چهار چوب میل صلح و توسعه  1395در سال 

ی صلح و توسعه عبارت از  اعتماد به نفس و تقویۀ رفاه مردم افغانستان است. هدف اساش این برنامه عبارت از کاهش فقر و رفاه  تأمتر
ی و موثریت دولت و  ی مردم بوده، ضمن اینکه اهداف دیگر آن شامل قانونمند ساختر داف توسعۀ اهدست یایی به کار آفرینی ممتد و   تأمتر

 دوامدار است. 
 

ی تبلور یافت. برنامۀ  1400 1396بنا زیر میل برنامۀ در  انکشاف میلچهار چوب صلح و  مایه  ش  تهیۀ مقدماتمیل در پیوند با  زیربناینتر
راآت و ، باعث بهبود وضع اجیمتمرکز بر برنامه ریزی مثمر، عرضه و تطبیق زیر ساخت ها در سطح میل و سکتور  1400 – 1396گزاری 

ان ارایۀ خدمات با تقویۀ  ی ( دورنمای چارچوب صلح و انکشاف میل NIP)ابت خواهد شد. برنامۀ میل زیربنا موثریت، مولدیت و رقمتر
ی و اتصال منطقوی  ۀبا رشد شمایتوأم شمایه گذاری در بخش زیربنا  و اولویتت ( را تقویANPDFافغانستان ) ده  بشی ر آینده برای د گستر

رنامه های این اسناد بسازد.  رشد و توسعه را فراهم یممناسب افغانستان بستر  توسعۀ اجتمایع و کارگماریاقتصادی،  انکشاف و رشد 
پالن سکتور ترانسپوریر NPPsاولویت میل )  . نماید یمدنبال  بطور دقیقرا ، 2036 – 2017( و ماستر

 
یکسناد این ا ی اتتر توافق ردیده بنای ترانسپورت که به شکل سیستماتیک پالن و تطبیق گمنسجم زیر شبکۀ یک  باالیروی شمایه گزاری  استر

ی الملیل و قتصادی کشور و متمرکز بر تسهیل رشد و توسعۀ ا ش به بازار داخیل، منطقوی و بتر کار   ، افزایشخدمات اجتمایعبسط ، دستر
 ایجاد تحرک در 

ً
ستان را مرفوع اتصال افغاننای ترانسپورت مثمر چالش . ارایۀ زیربباشد -یم، ترانزیت و لوجستیک تجارتآفرینی و نهایتا

 منطقه و فراتر از آن پیوند خواهد داد. سکتور شک که نقش مهیممارکت خواهد کرد. این پدیده افغانستان و مردم آنرا به  بازار کار، کاال و 
ی در   افغانستان است.  کند، در حکم ستون فقرات شبکۀ ترانسپورت در اهداف اتصال و ادغام بازی یم تأمتر

 
(، برنامه های اولویت میل و همچنان 2021 – 2017(،  برنامۀ میل زیربنا )2021 – 2017چهارچوب میل صلح و انکشاف افغانستان )

در امر انکشاف زیربنای ترانسپورت به وزارت فواید عامه  وظایف بزرگماستر پالن سکتور ترانسپورت در حکم رهنمود برای و. ف. ع. 
 محول کرده است. 

 
ی، پالییس و پالنگذاری، توسعۀ   را که شامل؛ در نهادهای وظیفوی وزارت فواید عامه اصالحات کلیدی تطبیق پروژه،  و انکشاف  منابع بشی

و  زارتو آیندۀ برای  تعدیالت. این وی دست گرفته است، ر استمبارزه علیه فساد  بودجه، تدارکات و و بهربرداری  اولویت بندی
ی ، تشکیالت موازی، و فرهنگ هاوظایف پراکندهاست تا وزارت نیاز . برخوردار استاهمیت حیایر بطور کل از  زیربنای ترانسپورتسکتور 

  زد. ساحید تو مدغم و که منتج به تسهیل ارائۀ خدمات شود، با خطوط راپور دیه منظم  سلسله مراتب مسئول  واحد را در یک نهاد  متعدد 
ای ممتد وزارت تاکید بر تعهد خویش بر ارتقاین عامه است.  نسبت به سکتور متعهد به تقلیل در حد صفر دید مخرب فواید عامه وزارت 

ل گردد  ی اینکه مخاطرات در حد منطق عمیل محو یا کنتر که   تمام مسایع به خرج داده خواهد شد  . ، دارد ظرفیت مسلیک کارمندان و تضمتر
ئون برای  که مصانجام خواهد شد   سیستم مصئون مدیریت و کار عاری از خطر تحقق یابد، بناًء وظایف و مسئولیت های وزارت به نحوی

 کارمندان و جامعه باشد. 
 

اث بگذاریم. توقع من اینست کبرای مردم افغارا پایدار شک شبکۀ یک  کهمن اینست   زویمنحیث وزیر فواید عامه، آر   ه نستان به متر
 ند، توجه خود را متمرکز خواهد ساخت. ا حق آنمستوقت و زمان به مردم ما که به  خدمات موثر و باکفیت،عرضۀ االی وزارت ب

ی، وزارت باالی ابتکاراتااز طریق این  ی اتتر تور شک ، مؤثریت و ثبات در سکمصئونیتاتصال،  کهد  کر خواهد   یی تاکید ها و نوآوری ستر
و جدید، وزارت به امید یک موجود . با ابتکارات دست یابد  2021سال  به اهداف میل تا افغانستان را بیشتر ساخته تا کشور را قادر سازد که 

 شوند. تبدیل ست که درآن چالش ها به فرصت ها یآینده ا
 
 
 
 

 یما یاری
 وزیر فواید عامه

   افغانستانجمهوری اسالیم 
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 سرناممخففات و 

 

ADB بانک انکشاف آسیایی 
AITF صندوق وجهی زیربنای افغانستان 

ANCL   البراتوار ساختمانی ملی افغانستان 
ANPDF  افغانستانچارچوب ملی صلح و انکشاف 

CDC   شورای انکشافی جامعه 
CIB ارتقأ ظرفیت و نهاد 

DBST  
DFID    شعبه انکشاف بین المللی 

GIRoA جمهوری اسالمی افغانستان 
GIS  سیستم معلومات جغرافیایی 

KAC  پروژه اتصال مردم افغانستان 
MIS  سیستم مدیریت معلومات 

MoE   وزارت معارف 
MoF   مالیهوزارت 
MoI  وزارت امور داخله 

MPW وزارت فواید عامه 
NIP پالن زیربنای ملی 

NPP برنامه اولویت ملی 
NRAP اشتراک مردم و دولت 
O&M حفظ و مراقبت 

PASER ارزیابی و درجه بندی الیه سرک 
PPP مشارکت عامه و خصوصی 

RAIP پروژه دستیابی و بهسازی روستایی 
RAMS  دارایی سرکسیستم مدیریت 
RAMP پروژه مدیریت دارایی سرک 

RFU یونت تمویل سرک 
RSSP برنامه پایداری سکتور سرک 
SOE تصدی دولتی 
SRN  استراتیژیکشبکه سرک 

TCHRP هندوکُش-پروژه ملی اتصال مسیر ترانس 
USAID اداره انکشافی بین المللی آیاالت متحده امریکا 

WB بانک جهانی 
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ت
ما

لو
مع

ه 
رد

ش
 ف

 فشرده معلومات 

 -عامل تجاری بین دهلیز های شمال نقطه وصل تافغانستان 

غرب از طریق آسیای میانه است. این  –جنوب و شرق 

کشور به دلیل داشتن موقعیت خاص جغرافیایی، دارای 

ظرفیت ایفای نقش محوری در برنامۀ همکاری های 

( که از سرمایه گزاری (CARECاقتصادی آسیای میانه 

کند، است. از باالی سرک، انرژی و تجارت حمایت می

سه تای آن از خاک  CARECجمله شش دهلیز تعیین شده 

کند. خطوط ارتباطی سرک و خط آهن افغانستان عبور می

افغانستان را به جهان خارج و چهار منطقۀ متفاوت را با هم 

کند. در بعد داخلی سرک در افغانستان به طور وصل می

ا با هم جات رعمده والیات، شهرها، ولسوالی ها و قریه

 کند.وصل می

-می ، این کشورخویش جیواکونومیک موقیعت دلیل به   

. گردد منطقوی های گزاری سرمایه کننده تسهیل تواند

 گسترش افغانستان، در طبیعی سرشار منابع موجودیت

 جهان، و منطقه کشورهای میان تجاری روابط روزافزون

 آسیای در باالخص منطقه در خام منابع سرشار موجودیت

 غرب – شرق و جنوب – شمال دهلیزهای امتداد ،میانه

. سازدمی فراهم را میانه آسیای به تجارت زمینه آسیایی،

 دارد راآن قابلیت کشوراین  ،"جغرافیایی ثقل مرکز" منحیث

 میانه آسیای منطقوی اقتصادی همکاری برنامۀ در تا

(CAREC )تجارت و انرژی، سرک، باالی پروژه های که 

 از. کند بازی را ویژه ای نقش  ،نمایدمی گذاری سرمایه

 اقتصادی همکاری از شده شناسایی دهلیز شش جمله

-یم عبور افغانستان از آن دهلیز سه ،میانه آسیای منطقوی

 جهان به را افغانستان آهن، خط و سرک های شبکه. کند

 کی با را مختلف منطقه چهار تواندمی و کرده وصل بیرونی

 شهرها، والیات، های سرک نموده ضمن اینکهوصل دیگر

 بطوررا  کشور داخل در افغانستان جات قریه و ها، شهرک

  .کنندمی وصلبا هم  موثر

سرک افغانستان بطور سریع  ۀبدینسو، شبک 2002از سال 

سبب بهبود در زمان سفر و  این امر. یافته استُگسترش 

اساسی های کار  هرچند . مصارف ترانسپورتی شده است

  . هنوز باقیست که سرک بشجهت حفظ و مراقبت و توسعۀ 

ای بر روز افزون، با افزایش حجم شبکه و تقاضای تا  عالو

جهت تطبیق سرک، وزارت فواید عامه با چالش های جدید 

 . و حفظ و مراقبت قرار دهد

وضعیت فعلی، وزارت فواید عامه چالش های  تحلیل بعد از 

مواجه  به آن( SRN)ستراتیژیک سرک ا ۀرا که شبک یمختلف

. این چالش ها شامل توسعۀ ضعیف ، شناسایی کرداست را 

و غیر استندر سرک، تمویل درست ساخت و ساز و حفظ 
شود. وزارت فواید و مراقبت و ظرفیت های سازمانی می

دارد که ساختار و سیستم موجود ناکافی و عامه اذعان می
د بر آن، چهار چوب قانونی تاریخ آن سپری شده است. مزی

ناقص و ظرفیت منابع انسانی، دور نمای پایداری سکتور 
 دهد. سرک را تحت الشعاع قرار می

 

 

 

وزارت هکذا چالش های کلیدی مربوط به وضعیت فزیکی 

شبکه را نیز تشخیص داده است. این چالش ها شامل 

محدودیت اتصال و دسترسی، و عدم وجود و امور ناتمام 

سرک که به شکل جدی پایداری حفظ و مراقبت و بازسازی 

     دهد.    سکتور را تحت الشعاع قرار می

با اهداف کلی چارچوب ملی  موازی این چالش ها و   برای رفع 

، وزارت 2017 - 2021( ANPDF)صلح و انکشاف افغانستان 

 منطقوی و پایداری همگرایی تمرکز بر م دیدگاهش را فواید عامه 

افغانستان با منطقه از طریق یک  اتصال " تعریف کرده است. 

. استدورنمای کلی  پنج سال آینده معرف " شبکه پایدار سرک

  : کوشدوزارت برای تامین آمال ذیل میوزارت 

  تقویۀ دسترسی به تامین سرمایه گذاری پایدار سرک

 شبکۀ سرک 

 افزایش مصئونیت سرک 

را روی دست  را  یوزارت اقداماتتامین پایداری مالی، جهت 

گرفته است که شامل تدوین پالیسی های مربوط به فیس و مالیۀ که 

 مکمل اقدامات عملی خواهد شد. جهت افزایش وجوه دریافت

، وزارت فواید عامه مالی پایدار سیستم ساختن بخاطر مطمئین

را ایجاد نمود تا در رابطه با فیس ها و تکس های سرک  یابتکارات

 فوایدتدوین نموده که قرار است توسط  را یپالیسی های مؤثر

برای افزایش پوشش تمویل مالی . مکمل گردد عامه تطبیق

سکتور، وزارت فواید عامه ابتکار مشارکت  بالقوه با سکتور 

خصوصی در عرصه حفظ و مراقبت و استفاده از زیربنای سرک، 

  را روی دست گرفته است.

 

 Kabul-Kandahar Highway  کندهار -شاهراه کابل 
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 جهت مالیه  با در نظرداشت نیاز به اختصاص وجوه مالی جهت گسترش و حفظ و مراقبت سرک، وزارت فواید عامه با وزارت ،تا  عالو

 . کار خواهد کردرا در وزارت مالیه ( RFU)تمویل سرک  ایجاد بخش

رانسپورت ت یکتور زیربناوزارت فواید عامه به عنوان عضو اصلی س ، و سیستم های کهنه ت کنونی تشکیلوضعی جهت بیرون شدن از

 ایجاد سیستم های تخنیکی و حمایوی تخصصی، چهارچوب قانونی، نهایی سازی ساختار )تشکیالت( مانند توسعۀ؛ بر اتیابتکار زمینی

 . بهبود محیط کاری، عالوتا  پیش بینی برای ارتقای ظرفیت کافی منابع انسانی و توسعۀ ممتد ظرفیت مسلکی را مشخص ساخته است

های لعم ستراتیژی ها و ابتکارا، وزارت فواید عامه است شبکه و مثمریت فزیکی  متوجه وضعیتکه  ییوسعت چالش ها توجه به با 

سرک های  ارتقای اعمار و  شامل امر این تواند دسترسی و اتصال بین المللی، ملی و محلی افزایش بدهد. را روی دست دارد که می

، راینبعالوه . شودمیدر تنگنا ها باعث افزایش اتصال سرک ها و کاهش ازدحام ترافیک  کرده و نتیجتا   تکمیلشبکه  است  کهاساسی 

اده، تحت الشعاع قرار دشبکه را در سطوح ملی، والیتی و ولسوالی  مثمریت که  انباشته کارهای  جهت رفع را  ی دیگروزارت ابتکارات

  .  انکشاف داده است

جهت محو کار های انباشتۀ و دوره ای حفظ را  ی، وزارت فواید عامه ابتکارات و اقداماتها حفظ و مراقبت پایدار سرک هبا درِک نیاز ب

ی سرک، به حفظ و مراقبت تمام صنوف سرک یعنی  سرک ساختارهاعالوه بر  و مراقبت تمام سرک ها انکشاف داده است. این اقدامات 

 . کندرسیدگی می ههای پخته و خام

رسیدگی به سنجش کیفیت شبکه که دیر زمانی به آن پرداخته نشده است، وزارت مقررات کلیدی مرتبط به مصئونیت سرک را ای بر

ت اقدامات تسهیلی جهت مصئونیمعرفی کرده است. اقداماتی که توسط وزارت تعریف شده است شامل بازرسی مصئونیت سرک و برنامۀ 

بعدی مصئونیت سرک، وزارت اقداماتی مانند؛ افزایش بازرسی میخانیکی وساطی نقلیه، تطبیق  سرک است. عالوتا ، با درک ماهیت چند

  )قانون( و آگاهی عامه را پینهاد کرده است. 

وزارت فواید عامه طی پنج سال   1402 – 1398ستراتیژی ا، استسکتور سرک در افغانستان متوجه  چالش های که بزرگی با توجه به  

حفظ و مراقبت  پایدار نظامسرک و ایجاِد یک ۀانکشاف شبک روی این پول  بیشتر. بیلون دالر نیاز خواهد داشت 4.13آینده در حدود 

  . دو مراقبت خواهد کر سرک را در طول پنج سال آینده بطور کافی حفظ استراتیژیک ۀشبک این نظامکه سرمایه گذاری خواهد شد سرک 

ه وزارت فواید عامه مالکیت کامل بخش سرک ها را به عهدچنانچه . بزرگ اند اما فرصت های موجود کالن تر از آن اند چالش ها

متضمن پایداری سکتور سرک افغانستان است را برسمیت میشناسد. که انکشاف شرکاء بین المللی  ارزش حمایت  گیرد، این وزارت می

در  کاستراتیژیدر حال اجرا و پروژه  استراتیژیکهای  توسط شرکای مختلف از طریق پروژه حال  تابخش بزرگی از این استراتیژی 

یز دیگر نحالی که وزارت فواید عامه به جستجوی شرکای انکشافی عین در . می شود تأمین ردیف پروژه های مرحلۀ اجراء )پایپالین(

بخش های دیگر است.  1402این سکتور جهت تحقق این استراتیژی تا سال تخصیص مالی دولت  به به افزایش وزارت متعهد  ، ایناست

 . اطمینان حاصل نماید 2023افزایش دهد و از تحقق این استرتیژی تا سال 

 

 

 

 

 

سال آینده، اینموقعیت به طالی ناب تبدیل خواهد شد. تمام سرک ها بین  20سال، موقعیت ما مایۀ زیان ما بود. در  200برای 
دیل  توانیم بهنقطۀ انتقال آسیای شرقی تبتوانند تنها ازطریق افغانستان باهم پیوست شوند. ما میجنوبی و آسیای مرکزی میآسیای 
 شویم.

 "رئیس جمهور اشرف غنی"

 

ت
ما

لو
مع

ه 
رد

ش
 ف



 

7 
 

فواید عامهوزارت   

2023 - 2019ستراتیژی   

 

 معرفی

و مساحت کوهستانی ساحات ملیون که در اقصا نقاط کشور اکثرا   35با نفوس باالی یک کشور کوهستانى و محاط به خشکه  افغانستان

 . بدون اشکال ترانسپورت بدیل، استکیلومتر مربع  652,000آن 

کیلو متر  9200بیش از چهار ملیارد دالر برای تجدید بنا و توسعۀ شبکۀ سرک افغانستان که بالغ بدینسو  1381از سال جامعۀ جهانی 

فیصد  40فیصد و هزینۀ سفر در حدود  75سرمایه گزاری کرده است. این سرمایه گزاری برای کاهش زمان سفر در حدود شود می

 حیاتی بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به  177.000درصد در مالکیت وسایط که از تعداد آن از  14ساالنه شاهد افزایش  1393الی  1381از سال ما ، عین زمان امتداد در 

-میلیون تن 25,000به بیش از  2007در سال  کیلومتر-میلیون تن 18,000نیز از  باربری  ترافیک . میلیون عراده میرسد 1.83از  بیش

 نسبتاٌ جدید و محدود پدیدۀ ت خط آهن های شخصی انتقال میابد چون ترانسپور اموال عموماٌ در موتر. افزایش یافت 2014در سال  کیلومتر

 . و ترانسپورت هوایی بسیار قیمت است

بسط و گسترش شبکۀ سرک، زیر ساخت های ترانسپورتی توسعۀ الزم را نداشته است. یک بخش مهم شبکۀ استراتیژیک  علی الرغم 

 توسعۀ است در حالیکه حلقات بزرگ سرک که برای  هخامهنوز  ( SRN)سرک  استراتیژیکشبکه از یک بخش قابل مالحظه  سرک

چالش های جدید بوجود ، ز افزون ، با ُگسترش شبکه و تقاضای رومزید برآن. انکشاف قرار دارند عدماقتصادی حیاتی اند، در حالت 

سرک ها را کاهش داده و نیاز به  بخش عمدۀ از خدمت رسانیقابلیت دقیق نبود حفظ و مراقبت . توجه صورت گیردکه باید به است آمده 

 . کرده استبیشتر را مدیریت شبکه 

و جامعه دونر متعهد به  مصمم بوده ان جمهوری اسالمی افغانست، دولت پایداری سرک، تأمیننیاز به  چالش های جدید و رفع برای 

 .  باشندمی ظرفیت نهادی برای رسیدگی به انکشاف و حفظ و مراقبت سرک ۀتوسع امرحمایت از وزارت فواید عامه در

 نهادینه کردناین پروژه ها در  هرچند. را تمویل کرده است ی، دولت به حمایت جامعه دونر پروژه های متعددی متمادیسالها طولدر 

ارت وز علی الرغم آن،وجود دارند، مطلوب نتایج نا اینبرای  متعددیالیل د. ه اندمؤفق نبود زیادیاز در وزارت فواید عامه ظرفیت مورد ن

نواقص  درک ا ب. آن استدالیل اصلی از جمله  توسعۀ سازمانیبه  پیوستهو دیدگاه  استراتیژیکتوجیه  عامه به این باور است که نبود فواید

به عنوان بخشی از مساعی اصالحی، استراتیژی به ارتقای سازمانی و ایجاد تغییرات معنی دار است.گذشته، رهبری فعلی وزارت متعهد 

وزارت به عنوان جایگزین مورد نیاز شرایط موجود برای وزارت و استراتیژی شبکۀ سرک، انکشاف داده شد. وزارت  1402 1398

40% 
شبکه سرک 

9200 

 کیلومتر

 کاهش در مصارف ترانسپورت

 

 صرفه جوی در زمان سفر

75% 

 افزایش در مالکیت عراده

1.83 
 میلیون

ی
رف

مع
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اتیژی ها و اقدامات خویش را جهت ضرورت به انکشاف و حفظ و مراقبت شبکۀ سرک به شکل پایدار، برای، عرضۀ اهداف، استر

 خدمات مقرون به صرفۀ سرک که مردم افغانستان به آن ضرورت دارند را در امتداد اهداف انکشاف ملی تعریف کرده است.  
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 شرایط موجود سرک

 شبکۀ استراتیژیک سرک

 ملی و اتصال بین المللیشاهراه های 

 شاهراه های والیتی

 سرک های ولسوالی

 مصئونیت سرک

 تمویل سکتور سرک

 خالصۀ شرایط موجود
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 چارچوب فعالیت های وزارت فواید عامه

، ساز و وزارت فواید عامه به عنوان عضوی اصلی سکتور زیربنا با بیشترین بودجه انکشافی در سال در حال حاضر مسئولیت ساخت

نقش این وزارت در پیاده سازی اهداف انکشافی حکومت بسیار . حفظ و مراقبت سرک های، ملی و منطقوی افغانستان را به عهده دارد

وزارت در نظر دارد تا چارچوب زنده ای را برای بخش . برازنده بوده و تمامی فعالیت های انکشافی آن توسط پروژه ها به انجام میرسد

وژه ها ساخته تا در آینده، در صورت ضرورت، بتواند خدمات وسیعتر زیربنایی را برای مردم افغانستان ارائه های ساخت و اجرای پر

 . نماید

به صورت کل اولویت های وزارت در رابطه به ساخت سرک ها، بر اساس دیدگاه جاللتمآب رئیس جمهور، به پنج کتگوری 

 : تقسیم بندی میشود

 

  (المللی و اتصاالت مرزیسرک های بین )اتصال منطقوی 

  (سرک حلقوی افغانستان)اتصال ملی 

  (دهلیزهای اقتصادی)رویکرد اقتصادی به اتصال 

  (سرک های والیات محروم)محو انزوای جغرافیایی محلی 

  (سرک های حلقوی شهرهای بزرگ)سهولت حداکثر ترانسپورتی 

نحوه . های عمومی دیگر وزارت بوده که کمی بعد به آن میپردازیماز جانب دیگر، پرداختن به قیمت تمام شد سرک از جمله اولویت 

انتخاب پروژه های انکشافی، به خصوص سکتور سرک، از جمله مشکالت عمده ای بوده است که همیشه چالش های عدیده ای را به 

یکی در آمده و حتی االمکان به روش انتخاب پروژه ها نظر به اولویت های وزارت، در قالب های انجینیری و تخن. میان آورده است

 . نیازهای عمده مردم افغانستان میپردازیم

حفظ و مراقبت از سرک های ساخته شده از جمله مشکالت اساسی کشورهای در حال انکشاف است که این موضوع در افغانستان با 

و مراقبت روتین و زمستانی سرک ها و بخاطر حفظ " قوای کار"براساس هدایت رئیس جمهور، طرح . چالش های بیشتری مواجه است

قوای کار افغانستان تحت اداره ای یکپارچه ایجاد شده و مجهز با ماشینری و . شاهراه های افغانستان توسط این مکانیزم عملی خواهد شد

 . تخنیک روز خواهد شد

ا در چند مورد ذیل سرمایه گزاری نموده این در نظر داریم ت. ظرفیت اداره یکی از چالش های اساسی برآوردن اهداف وزارت بوده است

 : را برطرف سازیم ها چالش

 ؛ این چارچوب راهبردی بعد از تایید مقام عالی رهگشای کارهای روزمره خواهد بودژییستراتا . 

 ؛ الکترونیکی ساختن سیستم های وزارت تا حد االمکان، ساخت طرزالعمل، رهنمود، روش های گزارشدهی، سیستم

 . استندردسازی پروسه ها و غیره

 راتژی ایجاد معینیت است. ؛ ساختار وزارت با تغییرات اساسی به جوابگویی الزم به تمامی طرف های ذینفع خواهد رسیدساختار

  . بخش های عمده این تغییرات را در برمیگیرد قوای کارو پالیسی، و تغییر مدل اجراء و نظارت از پروژه ها، و ایجاد اداره 

 ؛ کوشش نهایی میگردد اوسط عمر وزارت کم گردیده، اداره جوان تر، مسلکی تر، متعهدتر، و مجهزتر با معیارات ارمندانک

 . امروزی گردد

 

 برنامه های وزارت فواید عامه با نگرش جهانی

ی در ت منابع سرشار طبیعموجودی. افغانستان با موقیعت جیواکونومیک خویش میتواند تسهیل کننده سرمایه گزاری های منطقوی گردد

افغانستان، گسترش روزافزون روابط تجاری میان کشورهای منطقه و جهان، موجودیت سرشار منابع خام در منطقه باالخص در آسیای 

مرکزی و عالقمندی سرمایه گزاری های بین المللی، عالقمندی گسترش روابط تجاری آن با کشورهای اروپایی و خیلج، و عالقمندی 
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های منطقه برای گسترش روابط اقتصادی با همدیگر فرصت هایی اند که افغانستان به عنوان حلقه گمشده این شبکه به حلقه وصل کشور 

 . تبدیل شده برای خود و منطقه فرصت ایجاد نماید

و  انکشاف، حفظ و مراقبتبه منظور استفاده  اعظمی و موثر تر از این فرصت ها و تضمین یک آینده بهتر برای افغان ها و افغانستان 

بدین ملحوظ در نظر است تا با در نظرداشت . مدیریت موثر زیربنا های ترانسپورتی یکی از اولویت های مبرم و اساسی به شمار میرود

 عد جهانینیاز های جهانی و بین المللی، وزارت فواید عامه در هماهنگی کامل با نهاد های ذیربط دولت جمهوری اسالمی افغانستان، در ب

 . برنامه های ذیل را روی دست گیرند

 

a .  ایجاد روابط موثر کاری با نهاد های مالی جهانی مانند بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و غیره برای تمویل

  پروژه ها و پیاده سازی اهداف استراتژیک حکومت

b .  المللیعضویت فعال در سازمان ها و برنامه های زیربنا های ترانسپورتی بین 

c . عقد قرارداد با شرکت های بین المللی جهت ساختمان، حفظ و مراقبت و مدیریت عملیاتی شاهراه های عمده 

d . راه الجورد"ترانسپورتی، از جمله ابتکارهایی چون  -زمینه سازی برای تعمیل برنامه های بزرگ اقتصادی" ،

 ، و شانگهایCAREC ،ECO ،SAARC، و استفاده اعظمی از ابتکاراتی چون "راه ابریشم"

e .  بهبود روابط ترانسپورتی در منطقه با هماهنگی نهادهای زیربط دیگر از جمله وزارت خارجه، مالیه، و

 ترانسپورت

 برنامه های وزارت فواید عامه با نگرش ملی 

ربناهای زی. میگذاردبهبود شبکه های ترانسپورتی کشور تاثیرات سرنوشت سازی را بر آینده افغانستان و اقتصاد مردم کشور بجا 

ترانسپورتی مهمترین عناصر رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی میتواند در رشد عواید خالص ملی و اتصال دولت و ملت نقش به سزایی ایفا 

 از جانب دیگر، توزیع عادالنه منابع. بدین منظور شناخت و بررسی دهلیزهای اقتصادی از جمله اولویت های وزارت خواهد بود. نماید

از اهداف حکومت جمهوری اسالمی افغانستان است که سهم وزارت فواید عامه در برآوردن این اهداف اتصال والیات محروم و منقطع 

جهاد علیه انزوای "وزارت در نظر دارد تا با روی دست گرفتن برنامه وسیع راه سازی ملی بنام . با همدیگر و با شاهراه ها میباشد

به منظور نیل به این اهداف طرح وزارت فواید عامه . اتصال تمامی نقاط افغانستان را به گونۀ موثر و مطلوب میسر سازد "جغرافیایی

 : در دو بخش ذیال  ارائه میگردد

 انکشاف شبکه سرک در افغانستان  .1

 انکشاف شاهراه ها
و شاهراه های ( اهراه های ارتباطی با کشورهای همسایهشاهراه حلقوی و ش)شاهراه های افغانستان که متشکل از شاهراها های منطقوی 

اولویت . میباشند، با در نظرداشت معیارهای اقتصادی ساختمان و اعمار میگردد( شاهراه های که والیات را با هم وصل مینماید)ملی 

اده از ظرفیت های منابع طبیعی و بندی این شاهراه ها با در نظرداشت نقش شان در عرصه ترانزیت و انتقاالت کاالهای تجاری، استف

قابل ذکر است که پیشنهادات تخنیکی ماستر . همچنان نقش آن در زمینه رشد توریزم، صنعت، زراعت و غیره صورت خواهد پذیرفت

 . پالن سکتور سرک افغانستان بعد از بازبینی این ماسترپالن در نظر گرفته خواهد شد

 

 انکشاف سرک ها
رک های ولسوالی به ولسوالی و ولسوالی به مرکز والیات میشوند، به شکل متوازن با در نظرداشت اولویت به سرک ها که متشکل از س

این سرک ها با معیار های سرک های . والیات محروم و منابع دست داشته در تمامی نقاط افغانستان اعمار و ساختمان خواهند گردید

 أمینتآن با انکشاف این سرک ها دسترسی بهتر به شهر، کاهش هزینه ترانسپورت محلی، عالوه بر . والیتی دیزاین و ساختمان میگردند

در نظر است طی پنج سال آینده تمامی والیات به شکل متوازن از خدمات . بهتر امنیت و زمینه برای انکشاف محلی، تضمین خواهد گردید

 . سرک برخوردار خواهند گردید

 تانحفظ و مراقبت شبکه سرک در افغانس .2
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به منظور حفظ و نگهداشت شاهراه های افغانستان و سرمایه گزاری های که در این عرصه صورت گرفته است، طبق پالن مطروحه 

 . این برنامه در کل به دو بخش تقسیم گردیده است. را روی دست گرفته خواهد شد" حفظ شاهراه های افغانستان"برنامه وسیع 

 

 جدیداً اعمار و یا احیای مجدد میگردندحفظ و مراقبت شاهراه های که 

فظ و ح به منظور تضمین کیفیت در جریان ساختمان شاهراه های افغانستان و تضمین موثریت حفظ و مراقبت آن، در نظر است تا بودجه

ت بعد از ساخت در بودجه ساختمان بعضی شاهراه ها افزود شده و قراردادی ها را ملزم به حفظ و مراقبمراقبت برای یک مدت معین 

از آنجاییکه کیفیت ساختمان باالی قیمت حفظ و مراقبت مستقیما  تاثیرگذار است، قراردادی های ساختمانی . برای مدت طوالنی تری نماییم

 . دنسعی بلیغ بخرچ خواهند داد تا شاهراه ها را با کیفیت مطلوب اعمار نمایند تا خدمات حفظ و مراقبتی را با هزینه کمتر عرضه نمای

 استراتیژیکحفظ و مراقبت نقاط آسیب پذیر و 

ر د. قوای کار وزارت فواید عامه با در نظرداشت نیازهای امروزی شاهراه های افغانستان به شکل تدریجی ایجاد و تجهیز خواهد گردید

ی و آسیب پذیز ترانسپورت استراتیژیکنظر است تا قوای کار جدید در قدم نخست مسئولیت حفظ و مراقبت چهارگانه تعداد از نقاط 

قوای کار جدید که . نقطه میگردد، به عهده گرفته و به مرور زمان دامنه فعالیت های خویش را گسترش دهد 300افغانستان را که بالغ به 

اد را استخدام و در رده های رهبری و مدیریتی کادرهای متخصص را جذب خواهد کرد در رده های عملیاتی جوانان کم سواد و بی سو

  .با تطبیق برنامه های موثر آموزشی نه تنها ظرفیت های این جوانان را به منظور پیشبرد امور قوای کار افزایش خواهد داد

 

 حفظ و مراقبت سرک ها
اتصاالت داخلی، مورد توجه جدی وزارت فواید عامه قرار خواهد  تأمینسرک های افغانستان با در نظرداشت اهمیت آن در راستای 

 . این سرک ها به طور متداوم به دو شکل ذیل مورد حفظ و مراقبت چهارگانه قرار خواهد گرفت. گرفت

 

a) سرک های پخته 

ظرفیت مورد نیاز  حفظ و مراقبت سرک های پخته در هر والیت توسط شرکت های محلی که مسئولین آن از همان والیت بوده دارای

ر با تطبیق این میکانیزم از یک سو کیفیت بهت. ارائه نمایند، پیش برده خواهد شدبوده و به اساس معیار های تدارکاتی قیمت مناسبی را 

ن اکار تضمین خواهد گردید و از سوی دیگر با استخدام نیروی بشری محلی زمینه معیشت بهتر برای ساکنین والیات مهیا گردیده همچن

 . هزینه پیشبرد امور حفظ و مراقبتی به حد اقل آن کاهش خواهد یافت

b) مسیر های خامه و جغله یی : 

به منظور باز نگه داشتن مسیر های که تا الحال به شکل خامه و یا جغله یی باقی مانده اند، طبق پالن مطروحه ریاست های والیتی فواید 

یا به عباره دیگر در صورت که یکی از این مسیر ها بنابر عوامل طبیعی . مل خواهد آوردعامه از منابع بشری و مادی خویش استفاده بع

و یا غیر طبیعی مسدود گردد، ریاست های فواید عامه والیتی داخل اقدامات فوری شده با استفاده از منابع دست داشته به باز نمودن مسیر 

جاری این نوع سرک ها، وزارت فواید عامه با راه اندازی یک برنامۀ ولی در عرصه حفظ  و مراقبت . مسدود شده خواهند پرداخت

حه به اساس پالن مطرو. تشویقی، ساکنین محالت را تشویق خواهد نمود تا در راستای حفظ و مراقبت جاری این سرک ها داخل اقدام گردند

که ده کیلومتر طول داشته باشد، به شکل این برنامه تشویقی طوری طرح گردیده است، که در صورت که ساکنین اطراف یک سرک 

متداوم برای سه سال خدمات حفظ و مراقبت جاری را عرضه دارد، وزارت فواید عامه بعد از مدت سه سال این سرک را به طور اساسی 

ابد و از طرف با تطبیق این برنامه از یک سو احساس مالکیت مردم محالت نسبت به سرک ها افزایش می. اعمار و اسفلت خواهد نمود

دیگر زمینه سازی برای شمولیت و سهمگیری مردم در خدمات عامه را افزایش داده که باعث افزایش روابط تنگاتنگ دولت و ملت 

 .  خواهد گردید
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 حاالت فعلی سرک

 (SRN)ستراتیژیک سرک اشبکه 
 شاهراه های ملی و مواصالت بین المللی

 شاهراه های والیتی

 های ولسوالی سرک

 ظرفیت اساسی وزارت فواید عامه

 مصؤنیت سرک

 تمویل مالی سکتور سرک

 خالصه حاالت فعلی



 

15 
 

فواید عامهوزارت   

2023 - 2019ستراتیژی   

 

 حاالت فعلی سرک

 از. افغانستان در آسیای میانه است این کشوراز موقعیت جغرافیایی  استفادۀ بهینه تواناییبه  اقتصادی افغانستان تا حد زیاد وابستهتوسعۀ 

 باشد. دهلیز منطقوی و بین المللی می ۀ، قطب و مسیر عمدطریق شبکۀ سرک خویش

بدون یک شبکۀ توسعه یافتۀ سرک که به شکل موثر این کشور را با کشور های همسایه وصل کند، و شاهراه های مثمر ملی که طول و 

 ه ای را در مسیر تجرات منطقوی و جهانی ایفا کند. عرض کشور را در نوردد، برای افغانستان بسیار مشکل خواهد بود که نقش عمد

یابد، بسیاری از ولسوالی های ما فاقد دسترسی به خدمات عالوتا ، چون توسعه در افغانستان در شرایط امنیت ملی و منازعه تحقق می

به شکل درست آن را متاثر اساسی اند. شرایط جنگ توانایی حکومت در امر تمویل توسعۀ ملی به شمول ضرورت به سکتور سرک را 

 ساخته است.

جدول ذیل نتیجۀ تحلیل شرایط موجود، که مبتنی بر تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و چالش ها )تحلیل سوات( است. خالصۀ تحلیل 

 شامل است.  1سوات در ضمیمۀ 

 

 (SRN)سرک  استراتیژیک ۀشبک

مسئول توسعه، تطبیق و حفظ و مراقبت شبکۀ استراتیژیک سرک است. این شبکه زمینۀ اتصال ملی و بین المللی را وزارت فواید عامه 

کیلو متر  21،752سازد. مجموع طول این سرک ها محلی به سرک های والیتی و ولسوالی ها هموار میاز طریق شاهراه های ملی، 

 باشد. می

 . را شرح میدهد ی صنف سرک و نوع پوشش آنز روگروپ بندی طول های سرک ا 1جدول 

 (کیلومتر)و حالت آن سرک حلقوی بر اساس صنف سرک از روی نوع پوشش سرک  1طول . 1جدول 

 (کیلومتر)مجموعی  پالن شده/ تحت دیزان/ در حال اجرأ طول فعلی صنف سرک

 پالن شده تحت دیزاین در حال اجرأ جغلی DBST اسفالت

 3,720 های ملیه شاهرا
 

33 1,099 722 902 6,476 

 396 24 383 732 سرک های والیتی
 

397 1,932 

 2,743 سرک های ولسوالی
 

10,469 15  117 13,344 

 21,752 1,416 722 1,510 10,526 383 7,195 (کیلومتر) 1مجموع

 

 

                                                           
است. طول سرک های ولسوالی مبتنی بر معلومات موجود وزارت  RAMS  1397طول شاهراه های ملی و سرک های والیتی مبتنی بر معلومات 1 

 باشد.فواید عامه است. سرک های پالنی ولسوالی ها شامل این لست نمی

ک
ر
س
ی 
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 ف
ت
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ض

 و
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 شاهراه ملی و سرک های والیتی افغانستان

 شرح

 خشکهسرحد /نقاط عبوری

 شاهراه ملی

 سرک والیتی

 تورخم -جالل آباد-لوگر

 مرکز والیتی

 سرحد والیتی

 سرک حلقوی
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 ی ملی و مواصالت بین المللیشاهراه ها

کیلومتر آن پخته  3720که  تحت پوشش قرار دادهکیلومتر را  6472طول در حدود  ملی بشمول مواصالت بین المللی به یشاهراه ها

کیلومتر در مراحل مختلف  722ی ملی در حال اجرأ و شاهراه ها درساختمانی و ارتقایی  ۀپروژکیلومتر  1099، عالوه بر این. است

مطابق به ماستر پالن  هااین سرکایجاد که قرار دارد پالن در مرحلۀ کیلومتر سرک  902اٌ عالوت. ری و انکشافی قرار دارندپالنگذا

 . تکمیل خواهد کردشاهراه ملی را 

 

 ل درکاب از یعنی را تشکیل داده که در امتداد دو دهلیز اساسیکشور ی ملی شاهراه هاکیلومتر ستون فقرات  2210 سرک حلقوی به طول

از کابل به در بخش شمالی کشور  قسمت شمالی دهلیز سرک حلقوی از شهرهای اصلی . کندعبور میغرب در طرف هرات  به شرق 

شاهراه ملی این دهلیز مواصالت بین المللی  افغانستان،شمال شهرهای اصلی در  وصل برعالوه   . گذردهرات از طریق مزار شریف می

مسیر ین ابرعالوه، . سازدفراهم می نیز ایران درغرب افغانستانکستان، ازبکستان و ترکمنستان در شمال، و کشور یکشورهای تاجرا با 

 . ادامه یافته استآسیای میانه خلیج فارس و  بهو پاکستان به شمال به چین و از جنوب  امتداد دهلیزهای تجاری بزرگ از در
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شاهراه های ملی و مواصالت بین المللی

مجموعیطول پختهسرک تحت ساختمان و 
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مت قس. ادامه میابدبه هرات کندهار و دیگر شهرهای بزرگ در قسمت جنوبی کشور  از مسیرقسمت جنوبی دهلیز سرک حلقوی از کابل 

در شرق از طریق جالل آباد، و در جنوب و جنوب پاکستان را که  بودهشاهراه بین المللی  ملحقات اساسی در امتداددارای جنوبی دهلیز 

جنوب غرب و غرب از طریق والیات نیمروز و فراه برعالوه، سرک در . خوست، پکتیکا و کندهار وصل می شود از طریقشرق 

 . سازدمواصلت بین المللی را با کشور ایران فراهم می

چالش های اصلی که باعث کاهش بهره وری از شاهراه های ملی و امتداد های بین المللی می شود شامل اتصال و دسترسی ضعیف، راه 

 . باشدوضعیت سرک میافول زودرس در های مزدحم و 
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  نگاه یکچالش های اساسی در 
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از  %43 اتصال

شاهراه های ملی 

تحت کار یا در 

حالت تدارکات قرار 

  دارد

سرک حلقوی 

 نامکمل

پالنگذاری غیر 

 مثمر شبکه

 

بااستفاده از 

سرک حلقوی، 

افزایش  25%

 در مدِت سفر

 

موجودیت  

سرک با ظرفیت 

  محدود

 

تکافو در عدم 

پشتیبانی از 

 تجارت

در  کاهش

مثمریت  انتقاالت 

 تجاری

تونل سالنگ 

تنگنای بزرگ 

 برای ترافیک

 

موانع طبیعی در 

مقابل ُگسترش 

 مسیر تجارتی

 

اتصال پُر ازدحام 

از شهرهای 

بزرگ از طریق 

 سرک حلقوی

آمادگی های ن 

تسهیالت 

 خدماتی

 

-نبود  استراحت

گاه ها برای 

 ترافیک تجاری

 

زواِل شاهراه 

 های ملی

 

عدم تطبیق 

 درست سرک

 

نبود حفظ و 

مراقبت مناسب 

 سرک

 

از شاهراه  55%

های ملی به حفظ 

و مراقبت دوره 

 ای نیاز دارد

 

از شاهراه  25%

ملی نیاز جدی به 

 بازسازی دارد
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 چالش های اساسی در مقابل شاهراه های ملی 

 اتصال. 1

 ٌ امر بیان گر این . تشکیل میدهد ن، جغل اندازی شده یا پالن شدهاجرأ، تحت دیزای آمادۀپروژه های  ،فیصد شاهراه های ملی 43تقریبا

 مشخصتمام این سرک ها، نکات ذیل نواقص  بهبود وضعیتنیاز به  برعالوه . سرک استر آن بر کارایی یاثتو اتصال ه یچالش ها

 : گذار اندثر موجود ا ۀشبککه بر  بودهاتصال 

 قسمت شمال غربی تحت اعمار باقی مانده . سرک حلقوی تا حال تکمیل نشده استدهلیز قسمت شمالی : سرک حلقوی نامکمل

ٌ کارایی تکمیل نمودن سرک حلقوی  . سازدرا بیشتر می زمان سفرتاخیر در شبکه را کاهش داده و  و بهره وری که واقعا

 . شودمحسوب می ای حکومت وحدت ملیبر افغانستان جزء اولولیت های اساسی 

  فاصله سفر از کابل تا هرات. تمام کشور را تحت پوشش قرار نمیدهد سرک حلقوی به خودی خود : شبکه مثمرپالنگذاری غیر 

. فیصد طوالنی تر است 25در حدود  ،بین این دو شهر از طریق بامیان و غوربه امتداد سرک حلقوی نسبت به مسیر مستقیم 

جنوب، افزایش در فاصله  به امتداد سرک حلقوی نسبت به مسیرهای بیشتر  -به امتداد مسیرهای شمال سفر به عین شکل، 

که مدت و مصرف سفر به  گردیدهامر باعث این . فیصد است 25از بیش  ،مستقیم مانند مزار شریف تا کندهار از طریق بامیان

شاهراه  . که اهمیت کشور منحیث یک دهلیز و مرکز تجارتی بیشتر شده است یامتداد شبکه بیشتر گردد باالخصوص در زمان

 های موجود پرمخاطره، غیر اقتصادی و با هزینۀ فوق العاده زیاد پالن شده اند.

 د بسوی کابل انتقال که به امتداد سرحدات شرقی با پاکستان از طریق جالل آبا یتجارتاموال  :تجارت عدم تکافو در رشد

سرک فعلی  بطور جدی به تأخیر مواجه شده چون بنابر موانع طبیعی سرک مذکور نمیتواند ظرفیت پایین  یابد، از اثریم

 . ازدسرا کم میآنو مؤثریت  ساخته شتررا بی امتداد مسیر تجارتی مذکور تاخیر در مدت زماناین نکته در . ُگسترش داده شود

  بین المللی، هیچ  یدهلیز تجار اهراه های ملی، بالخصوص به امتداددر امتداد ش : خدماتی در مسیر شاهراهیالت سهوجود تعدم

 . نیت و مؤثریت انتقاالت تجاری ضروری است، وجود نداردئومص تأمینمحل استراحت که برای ترافیک تجاری در 

 

 ازدحام  . 2
 دی زیاد سرک حلقوی این هدف مهم را تا ح. وصل کندباهم مراکز شهری بزرگ را  که سرک حلقوی این استایجاد دف ه

، شاهراه های ملی ام ترافیکی درین مراکزبا توجه به ُگسترش ساحات ساختمانی و افزایش در احج ولی. برآورده ساخته است

داخلی، بالخصوص عراده  عالوه ازین، ترافیک . برندمیرنج ترافیکی دحام شدید کنند، از ازاز بعضی شهرها عبور میکه 

 وشهر کابل . شده استمؤثریت انتقاالت تجاری این امر باعث کاهش روبرو شده که  عمدۀجات باربری درین مراکز به موانع 

 .اندازدحام سنگین  این مصادیقهای بزرگ در آن شامل اند،  هرات بنابر ترافیک داخلی که موتر

 

 –، به عنوان تنگنای بزرگ در ترافیک شمال است ساخته شده 1339در سال که شمال کابل،  ،تونل سالنگ، در والیت پروان

  نه تنها باعث تأخیر در تردد ترافیک بل باعث افزایش هزینۀ حفظ و مراقبت نیز شده است. جنوب 

مانع رشد اقتصاد و و بطور قابل توجه  اثر گذاشته SRNسرک  استراتیژیکشبکه  مثمریتمسیر شاهراه ها بر ها در تنگنااین 

    شود.میتجارت 

 

 شاهراه های ملی تخریب  . 3
ساخت و ساز، ضعیف عدم موجودیت سرک های مناسب و حفظ و مراقبت در بسیاری از نقاط شاهراه های ملی و گاهی کیفیت 

 930حدود )درصد از  25امروزه  بطور تخمینی درحدود . منجر به خسارات هنگفت در بخش شاهراه های ملی شده است

 . بخش های شاهراه های ملی به شدت نیاز به بازسازی دارند( کیلومتر

 که افزایشتسریع کرده است امری روند تخریب شبکۀ سرک راضعیف حفظ و مراقبت روزمره  یعالوه بر این، مکانیزم ها

  طلبد. توجه به حفظ و مراقبت دورانی را می

  

 کندهار – کابل اهراه ش تخریب: 1بکس 
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ٌ کندهار یک شاهراه بزرگ با طول  –شاهراه کابل  . که در امتداد سمت جنوبی دهلیز سرک حلقوی قرار دارد بودهکیلومتر  450 تقریبا

 خریبتنبود حفظ و مراقبت در شاهراه، سبب . از طرف اداره انکشافی بین المللی آیاالت متحده بازسازی شد 2006این شاهراه در سال 

انفجارات و عملیات تخریبی دشمن،  به دلیلکه از جمله هشت پُل آن  بوده 41 دارای  ین، شاهراه مذکوربراعالوه . قسمی آن شده است

، تنا درس، دیزان موارد برخی، در داردحیاتی نقش سرک حفظ و مراقبت  ۀشبک بقایدرحالیکه، برای . به بازسازی عاجل نیاز دارد

ل دیزاین و کیفیت و کنترو تضمین تسریع تخریب سرک شده است.سبب  استندردمواد غیراستفاده از یا پایین ساخت و سازکیفیت 

 منیت،زای اچالشهبر پدیدۀ عالو. ستراتیژی به آنها رسیدگی خواهد شداکه با تطبیق این  دیگری اندساختمان نیز چالش های بزرگ 

 شود.ترافیک می فعالیت روند در تأخیر و در امر مصئونیت سرک قابل مالحظه مشکالتباعث خلق سرک،  ساختارت تخریبی عملیا

  
 

 

 شاهراه های والیتی  

سطح محلی والیت ها به عنوان مکمل شاهراه ها در افغانستان اند. این سرک ها در سلسله مراتب سرک سرک های والیتی در مرتبۀ دوم

سازند. سرک های والیتی مثمریت مختلف را با هم وصل و زمینۀ اتصال سرک ها در سطح ولسوالی ها را به شاهراه های ملی مساعد می

 بر توسعۀ اقتصادی کشور دارند.  زیادشبکۀ استراتیژیک سرک را افزایش داده و تأثیر 

کیلو  383کیلو متر اسفالت، 732 در حدودازین جمله، . کیلومتر تخمین شده است 1،874والیتی در کشور  سرک های مجموعیطول 

کیلو متر  393کیلو متر پروژه سرک تحت کار و  396باشد. عالوتا ، کیلومتر جغله می 24، و عالوتا  در حدود DBSTمتر ترمیم اساسی 

 سرک والیتی تحت مراحل پالنگذاری قرار دارد. 
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آسفالت شده  سرک هایناشی از کمبود محدود دسترسی : اندذیل  موارد شامل اندهای والیتی به آن رو برو  چالش های اساسی که سرک

 ت شده آسفالوالیتی  سرک هایبرعالوه، حفظ و مراقبت . گیردمیو یا نوع پوشش سرک منشا  والیت نورستان، در برخی والیت از جمله

کیلومتر این سرک ها به زودی تخریب شده و  280، یا تقریباٌ فیصد 25که سبب شده تا در حدود  هتر از سطح مورد نیاز قرار داشت پایین

در  فیصد 55، که تقریباٌ شده یندوراو مراقبت  حفظ کندی باعث ظ و مراقبت حفنبود سیستم منظم به عین شکل، . نیاز به بازسازی دارد

 . نیاز دارند منظم دورانیبه حفظ و مراقبت  والیتی آسفالت شده سرک هایکیلومتر  615حدود 

رسیدگی به . استی ملی ضعیف شاهراه هاو در اکثریت قسمت ها اتصال آنها با  بوده والیتی به حد اقل سرک هایازدحام در امتداد 

 . نواقص اتصال شاهراه ملی، مسایل ازدحام در امتداد سرک های والیتی را نیز حل خواهد کرد

 های ولسوالی سرک

 100,000شهر بزرگ با جمعیت بیش از  10این کشور دارای . ولسوالی تقسیم شده است 365والیت و  34از نظر اداری، افغانستان به 

 . اکثریت نفوس افغانستان در جوامع روستایی کوچک زیست دارند. نفوس است 10,000شهر بیش از  60و کمتر از  نفوس

 های سرکبا توجه به پراگندگی وسیع نفوس در کشور، . نمایدایفا میرا  بارزینقش  جوامع روستایی توسعۀدر ولسوالی  سرک های

 استراتیژیکسرک محاسبه شده، بخش بزرگ شبکه  استراتیژیکفیصد از شبکه  61کیلومتر که  13,344طول کلی تخمیناٌ ولسوالی با 

 . سازدسرک  را می

. شده اند اسفالتدرصد از سرک های منطقه ای  21کیلومتر یا  2،743باشند، حدود بسیاری از این جاده ها جاده های کم حجم می هرچند

، که این مسله دسترسی آنها را لسوالی ها به سرک هیچ دسترسی ندارندبرعالوه، بعضی و . جغلی یا خاکی است ۀجاددرصد  79متباقی 

فراهم ساختن دسترسی ابتدایی به این ولسوالی ها چالش های . سازدبه نیازهای ابتدایی مانند شفاخانه، مکتب، و مارکیت ها محدود می

 . خواهد کرد حلنابرابری را تا یک حد 

 سرک هاییکتعداد از امر این. پایداری الزم را ندارندکشور جغلی در  سرک هایاکثریت از دسترسی اساسی به سرک،  در پهلوی عدم

ه بنیز  ها ولسوالی و مراقبت در امتداد سرک های آسفالت شده حفظسیستم نبود  ها را در شرایط بدی قرار داده است. جغلی ولسوالی

به بازسازی نیاز   ها ولسوالی از سرک های آسفالت شده (مترکیلو 685)فیصد،  25در حدود . مک کرده استک سرک هاتخریب این 

 . دننیاز دار یانیا دوربه حفظ و مراقبت آن فیصد  50 ه ازداشته، و اضاف

 وزارت فواید عامه سازمانیظرفیت 

 ترانسپورت زمینی،با در نظرداشت نیازهای امروزی زیربناهای کند. این وزارت روند اصالحات بزرگ را تعقیب میوزارت فواید عامه 

این ریفورم با در نظرداشت تغییرات کلی در مدیریت نهاد های حکومتی صورت گرفته تمرکز . باشدوسیع تشکیالتی می اصالحاتنیازمند

اساسی آن باالی نهادینه ساختن فرایند هماهنگی با نهاد های همکار، مطابقت سیستمی و سازگاری با سکتور خصوصی، زمینه سازی 
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ب سرمایه گزاری های خصوصی در عرصه ساختمان، عملیات و حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی، زمینه سازی برای برای جل

 . ستندرد های قبول شده جهان و سایر موضوعات خواهد داشتاجلب نیروی جوان و کادر های تخصصی، نهادینه سازی 

( RAMS)ایجاد سیستم مدیریت دارایی سرک جریان افی بین المللی، در انکش شرکای، وزارت فواید عامه با همکاری به همین موازات

. را تضمین نماید( SRN)سرک  استراتیژیک ۀحفظ و مراقبت شبک از، و درست هدایتقرار داشته تا حفظ و مراقبت شبکه سرک را 

 . اعمار سرک قرار دارد نظارت از روش ها و معیارهایدیزاین سرک، تعریف ایجاد سیستم مدیریت پروژه،  جریانوزارت همچنان در 

کار کرده و بدیل در وزارت مالیه ( RFU)یونت تمویل سرک تأسیس  باالی( MoF)با وزارت مالیه ( MPW)، وزارت فواید عامه وتا  عال

 نماید.ارزیابی می تمویل مالی سرک های متعدد را جهت
مرحلۀ که  تاتعهد قوی به توسعۀ ممتد  محقق خواهد شد کهچالش های سازمانی و ظرفیتی صرف رفع مساعی موجود وزارت در امر 

  ، ادامه یابد.یک امر اجتناب نا پذیر شودبه اصالحات 

 ساسی ظرفیتی در وزارت فواید عامهاچالش های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سرک مصئونیت

و نگرانی بعدی   هسرک چندان توجه صورت نگرفت مصئونیتسال گذشته به  15سرک سازی در طول در عرصه با وجود تالش های 

 . در مورد حفظ و مراقبت سرک، نگرانی های اساسی حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و جامعه دونر را تشکیل میداد

 

 

 

 تعدد وظایف
میراث تعدد وظیفوی مربوط به سکتور سرک در قالب چند نهاد متعدد حسابدهی را ضعیف، و بر عاله عدم 

 واصل و تکثیر وظایف ایجاد کرده است. مثمریت و موثریت را از رهگذر ف

 

 نبود چارچوب قانونی
در امتداد مقررات و  ۀوزارت، برعالوایجاد وزارت فواید عامه بشمول قانون برای  قانونینبود چارچوب 

 مانع نهادینه شدن امور در این وزارت گردیده است.  هدایات آن 

 ساختار تشکیالتی ضعیف

وظایف و مسئولیت های متعدد در وزارت قرار است که جهت تجدید ساختار این وزارت ارزیابی مجدد 

گردد. در نتیجه، این امر مشخص خواهد شد که آیا وظایف موجود در بدنۀ آن باقی خواهند ماند و یا به 

، یا مسؤلیت های نوع سکتور خصوصیف شامل وظایامراین  عنوان نهاد های مستقل خارج از آن. 

، حفظ و مراقبت ماشین آالت و عراده جات سنگین، خدمات مشورتی یا دورانی تطبیق حفظ و مراقبت

 .  نظارت ساختمانی، و البراتوار ملی مواد و ساختمانی میباشد
 

 سیستم های

کهنه یا تاریخ تیرشده   

در ( GIS)و سیستم معلومات جغرافیایی ( RAMS)عالوه از سیستم های کنونی مدیریت دارایی های سرک 

وزارت فواید عامه، دیگر سیستم های اختصاصی تخنیکی و حمایت تخنیکی مربوط به پالنگذاری سرک، 

  . هیچ وجود ندارند هم کهنه هستند یایا  ،راقبت عاجل و بررسی تخنیکیمصؤنیت سرک، حفظ و م

 پالیسی ضعیف

مصؤنیت سرک   

، و وضعیت کنونی مصؤنیت سرک در کشور در نظر گرفته نشده استمصؤنیت سرک مربوط به مسایل 

 . ضعیف است

 ارتباطات ضعیف

و حفظ و مراقبت سرک، حفظ و پالنگذاری سرک تمام ارتباطات و همکاری بین االداری در رابطه با 

شکایات، دخالت،  جهت رسیدگی به. و یا وجود ندارندمراقبت عاجل سرک، و مصؤنیت سرک ضعیف 

 . طرزالعمل های کافی وجود ندارد ختلف وزارت فواید عامه، مردم در فعالیت های م مشارکت

 ظرفیت ضعیف
در رابطه با هر دو یعنی سیستم های  مهارت موجوده ی کارمندان وزارت فواید عامهسطح ظرفیت و 

 .  تخصصی و مهارت های عمومی و تخصصی، ضعیف است

بعد از سالهای غفلت و نبود حفظ و مراقبت، اداره وزارت فواید عامه در حالت خراب قرار دارد، که  محیط کاری ضعیف
 کند. حالت مذکور به یک محیط کاری مایوس کننده کمک می
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 وزارت فواید عامه سازمانیظرفیت 

سال گذشته و مالحظات مربوط به حفظ و مراقبت سرک  15رک علی الرغم مساعی در جهت توسعۀ سرک در طول به مصئونیت س

 همیشه مالحظات اولیۀ حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و دونر ها بوده است. 

سرک را انجام  مصئونیتای بررسی ههرگز وزارت فواید عامه . استسرک موجوده بطوری کافی شناسایی نشده  مصئونیتشرایط 

( یا کاهش )خطرات، دیزاین مصئونیت سرک ذاریپالنگ برعالوه، ی نیز نبوده استمدیریتسیستم ارقام حوادث و آمار و  دارای، و نداده

مقررات ناکافی جهت معاینه و تفتیش وسایط جهت همچنان قبل از دادن جواز سیر،  وجود نداشته که نیاز به انکشاف آن وجود دارد. 

  وجود دارد. ن از سالمت تخنیکی قبل از ارایۀ الیسنس وسایط برای استفاده از سرک اطمینا

 

 مصئونیت، افغانستان از سبب (CAREC) یانهاقتصادی منطقوی آسیای مهای همکاری سازمان سرک  مصئونیتستراتیژی ا همطابق ب

. دهدرا تشکیل می( GDP)از تولید ناخالص ملی  % 4 – 3، که برابر با شودمتضرر میمیلیون دالر  760در حدود ساالنهضعیف سرک 

با زمان مهوزارت فواید عامه پالن دارد تا . بردسرک رنج می مصئونیتستراتیژی ملی اسرک و  مصئونیتافغانستان از نبود پالیسی 

سرک  مصئونیتلی ستراتیژی ما، (CAREC) یانهاقتصادی منطقوی آسیای مهای همکاری سازمان سرک از  مصئونیتستراتیژی ا

(NRSS )را ایجاد نموده تا در آینده بخاطر بهبود شبکه، از جمع آوری ارقام و مدیریت حوادث )جاده( تصادم  سرا ساخته و یک دتابی

سرک بسطح ملی معرفی  مصئونیتبررسی  ۀ، یک برنام(NRSS)سرک  مصئونیتستراتیژی ملی امنحیث یک بخش . اطمینان حاصل کند

 مصئونیت بحثنموده، و در نتیجه را را شناسایی  آسیب پذیز محالتو نقاط و  مصئونیتسرک مسایل  استراتیژیکتا در شبکه  شد خواهد

 . دوبه یک بخش اساسی تمام دیزاین های انجینری سرک مبدل ش

 

 تمویل مالی سکتور سرک

وزارت فواید عامه یکی از بزرگترین . سرک ها، باالترین میزان بودجه را دریافت می کند بعد از امنیت ملی، بخش زیربناها، خصوصا  

تخصیصات بودجوی و  1شکل  . وزارتخانه هایی است که تخصیص های مستقیم دولت جمهوری اسالمی افغانستان را دریافت می کند

و حکومت جمهوری اسالمی دونران  از جانبرا برای هر دو یعنی  2016الی  2006مصارف حقیقی از سکتور سرک از سالهای 

 . دهدنشان می افغانستان را

 سال به میلیون دالر                             هر . بودجه و مصارف سرک در1شکل 

 

 لمللی؛مکاران انکشافی بین اکمک ه. نمایدمینقش اساسی را بازی ستان المللی در انکشاف سکتور سرک در افغانهمکاران انکشافی بین 

سرک باشد، یا از طریق  هایساختمان، پُل های بزرگ و دیگر یق اعمار شاهراه های ملی، سرک ها بسطح  ولسوالی و والیتیاز طر

 . استبوده ، برای شبکه سرک بسیار مهم اقتصادی -کشاف اجتماعیوسعه انایجاد ظرفیت و حفظ و مراقبت سرک، و ت
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Budget Expendituresمصارف

انحراف مستقیم مصارف حقیقی از بودجه را  1شکل 

 ، حکومت2016الی  2006دهد. از سال نشان می

فیصد بودجه را  47بطور اوسط توانسته تا در حدود 

اند تومصرف کند. مصرف ضعیف نسبت بودجه، می

به تعویقات مربوط  به تدارکات، وضعیت امنیتی، 

پالنگذاری عملیاتی نادرست پروژه، دیزاین های 

انجنیری ضعیف، و برنامه ریزی ضعیف بسطح 

 بزرگ نسبت داده شود.

 بودجه
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حمایت از همکاران انکشافی بین المللی خود ادامه خواهد داد؛ تا از انکشاف و حفظ و مراقبت  به همکاری ور آینده وزارت فواید عامه د

اقتصادی ملی، حکومت  –اجتماعی  توسعۀ امر در با توجه به سهم سکتور سرک  با وجود آن و. اطمینان حاصل نماید کافی شبکه سرک

 . بیشتر سازداختصاصی برای حفظ و مراقبت سرک  بشمول تمویل تمویل مالی خود را به این سکتور متعهد است تا

 

و پروژه سرک  سکتور ۀتوسعامر تحت محدودیت های احتمالی مالی، ارائه فرصت برای بخش خصوصی برای همکاری با دولت در 

 برای ایجاد ظرفیت درون وزارت فواید عامه در حال پالنگذاری روی این ملحوظ. دارای پتانسیل بسیار باالیی است حفظ و مراقبت های 

 . استای مدیریت منابع مالی یا با همکاری وزارت مالیه بر یوزارت

 

حفظ و ۀظور اختصاص بودجه برای توسعبه من RFUبخش تمویل سرک وزارت مالیه برای ایجاد با همکاری  وزارت فواید عامهچنان هم

 . که باید به آن پرداخته شود ، برخی از چالش ها باید باقی بمانندهرچند. می کند تالش و مراقبت  سرک ها

ساسی تا اصالحات ایست شده و فرصت اتخاذ که  استروش خاصی  ،استفاده کننده گان سرک مالیۀچارچوب پالیسی مربوط به فیس ها و 

 . با مشارکت سکتور خصوصی عملی ساخته شودیکجا 

 

های حفظ و و همچنان میکانیزم( PPP schemes)وزارت بمنظور انکشاف شاهراه، برنامه های مختلف مشارکت عامه و خصوصی 

ارایۀ ه تا  منجر ب بودهوسیع نیاز  ۀها در عمل، تحقیقات بیشتر با ساح، بخاطر تحقق چنین میکانیزمهرچند. کندمراقبت را ارزیابی می

 . پشنهادات و راه های حل مشخص گردد
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 کنونی شرایطخالصه 

ارائه  ئیات آنکه به آن مواجه است را با جز SRNسرک  استراتیژیک ۀشبک ۀتوسع فرارویخالصه ای از چالش های اصلی  2جدول 

 . دهدمی

 . سرک با آنها مواجه است استراتیژیککه انکشاف شبکه  اصلیخالصه چالش های : 2جدول 

 تمویل مالی سکتور سرک سرک مصئونیت وزارت فواید عامه یتشکیلظرفیت  سرک استراتیژیکحالت فزیکی شبکه 

 شاهراه های ملی و مواصالت بین المللی:
  شاهراه های ملی و مواصالت بین المللی

ریت تا مؤث نبودهبطور کافی انکشاف یافته 
 محققشبکه بالخصوص برای تجارت را 

 سازد.
 از شاهراه های ملی به  یبخش های بزرگ

 اعمار نیاز دارند.
  ازدحام و تعویقات در راهای متضیق در

مراکز شهری و تونل سالنگ، در  نزدیکی
 سرک در نزدیکی استراتیژیکامتداد شبکه 

 های جدی نا کاراییساحات بزرگ شهری، 
 . آورده استبوجود را در شبکه 

 ی ملی بطور حفظ و مراقبت شاهراه ها
 و نا هنجاری های ناکافی صورت گرفته

قابل مالحظه از بازسازی و حفظ و مراقبت 
 را بوجود میاورد.

  ،نبود سهولت های خدماتی برای دریوران
باالخصوص در امتداد مسیرهای بین 

 المللی. 

  در در رابطه با سکتور سرک، چند پارچگی وظایف
ادارات متعدد عالوه از اینکه از طریق وقفه ها و تکرارات 
سبب بی کفایتی ها و غیر مؤثریت شده، حسابدهی را نیز 

 ضعیف میسازد.
 قانون نظیمی وزارت فواید عامه بشمول نبود چارچوب ت

مقررات و هدایات  از آنکه تأسیس کننده وزارت، برعالوه
 بطوری جدی، پایداری وزارت را را مانع شده مربوطه

 مختل میسازد. 
 نظر قرار است که وظایف و مسؤلیت های مختلف تحت 

مجدد مطلوب دوباره  تشکیلوزارت فواید عامه بخاطری 
ارزیابی شود. در نتیجه آن، مشخص خواهد شد که آیا این 
وظایف در داخل وزارت فواید عامه باقی خواهند ماند یا 
بقسم یونت های مستقل بیرون از وزارت فواید عامه قرار 
میگیرند. این شامل وظایف یا مسؤلیت های نوع سکتور 

ق مواد، تطبی خصوصی در رابطه با مالکیت فابریکه های
، حفظ و مراقبت ماشین آالت و دورانیحفظ و مراقبت 

عراده جات سنگین، خدمات مشورتی و نظارت ساختمانی، 
 و البراتوار ملی مواد و ساختمانی میباشد.

  مدیریت دارایی های سرک کنونی سیستم های  عالوه از
(RAMS( و سیستم معلومات جغرافیایی )GIS در وزارت )

دیگر سیستم های مخصوص تخنیکی و حمایت فواید عامه، 
، سرک مصئونیتتخنیکی مربوط به پالنگذاری سرک، 

هنه ک مراقبت عاجل و بررسی تخنیکی یا سیستمحفظ و 
 هستند یا هیچ وجود ندارند. 

  هکافی صورت نگرفت رسیدگی سرک مصئونیتدر قسمت 
سرک در کشور ضعیف  مصئونیتو وضعیت کنونی 

 است. 
 و همکاری بین االداری در رابطه با  تمام ارتباطات

پالنگذاری سرک و استفاده و حفظ و مراقبت سرک، حفظ 
سرک ضعیف هستند  مصئونیتک، و و مراقبت عاجل سر

شکایات، دخالت، دسترسی یا هم اصال وجود ندارد. بخاطر
و اشتراک مردم در فعالیت های مختلف وزارت فواید 

 وجود ندارد.عامه، چینل ها و طرزالعمل های کافی 
  ظرفیت و مهارت موجوده ی کارمندان وزارت فواید عامه

در رابطه با هر دو یعنی سیستم های تخصصی و مهارت 
 های عمومی و تخصصی، ضعیف است.  

 و روحیه کارمندان  حالت خراب محیط کاری مانع پیشرفت
 شده که مؤثریت کاری را کاهش میدهد.

 

 سرک برای دونران یا  مصئونیت
وزارت فواید عامه یک مسله 

 اساسی دانسته نشده است.
  سرک  مصئونیتحاالت کنونی

منجر به مصارف ساالنه تخمیناٌ 
فیصد  4الی  3میلیون دالر یا  760

( GDPاز تولید ناخالص ملی )

 میشود.
  سرک در  مصئونیتبررسی

افغانستان هرگز انجام داده نشده 
 است.

 یا  سرک مصئونیتی هیچ پالیسی ها
ستراتیژی ملی درین رابطه وجود ا

 ندارند.
  ارقام حوادث ترافیکی بطور کافی

 جمع آوری یا مدیریت نشده است.
  ،و کاهش دیزاین، پالنگذاری

ٌ  مصئونیت وجود  سرک تقریبا
 ندارد.

  قبل از دادن جواز سیر، هیچ معاینه
میخانیکی عراده جات صورت 

 نمیگیرد.
 ان و عراده جات در رابطه با دریور

بدون جواز رانندگی، تحمیل قانون 
 بسیار ضعیف است. 

  آگاهی عامه و برنامه های دسترسی
 ناکافی هستند.  

 

  مسایل متداوم امنیتی موجودیت
تمویل مالی برای سرک و دیگر 

 سکتورها را محدود میسازد.
  پالیسی های ملی کامالٌ پیشرفته وجود

ندارند تا میکانیزم تکس ها و فیس 
 های وابسته به سرک را پیش ببرند. 

  مشارکت های باالقوه با سکتور
خصوصی بخاطری انکشاف و حفظ 
و مراقبت سرک برعالوه از ظرفیت 
ضعیف، توسط چارچوب تنظیمی 

 . احاطه شده است ضعیف

 والیتی: سرک های
  والیتی پخته  سرک هایسوم از  یکتنها

 هستند.
  سرکبعضی والیات، بشمول نورستان به 

 والیتی دسترسی ندارند. های
  والیتی بطور  سرک هایحفظ و مراقبت

که مشکالت زیادی را ناکافی صورت گرفته 
 به بار آودره است.

 ولسوالی: سرک های
 

  سوالی ول سرک هایفیصد از  90در حدود

 هستند. هخام [ا
 دسترسی ندارند. سرکولسوالی ها به  اکثر 
 جغل برای پوشش  ،به استثنأی چند موارد

 . تعدادیسرک در افغانستان با دوام نیست
قرار  از سرک های جغلی در حالت خراب

 دارند.
  والیتی بطور  سرک هایحفظ و مراقبت

و مشکالت ناکافی صورت گرفته است 
 .زیادی را به بار آورده است
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e Vision and Mission of MPW 

 دورنما و مأموریت وزارت فواید عامه

 اهداف کلی
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ام اجتماعی و ادغ –موازی با قیمومیت باالی شبکۀ استراتیژیک سرک و نقش اساسی ای را که وزارت در امر تسهیل توسعۀ اقتصادی 

 : وزارت فواید عامه عبارت از:  دورنمایکند، منطقوی بازی می

 

 

 

 : است تعریف نمودهدورنمای خویش، وزارت فواید عامه مأموریت خویش را قرار ذیل  تأمینبرای 

 

 

 

 هدف کلی وزارت فواید عامه

 : نماید تأمینرا  بهم وابستهبا مأموریت خویش، وزارت فواید عامه در نظر دارد تا سه هدف متممه و  بقاطم

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 . ندکپایدار سرک نقش اساسی را در ترانسپورت منطقوی بازی می ۀاز طریق شبک افغانستان متصل که

 دورنما

ن و مؤثر سرک که اتصال و دسترسی در ئومص ۀیک شبک پایدار سرک و انکشاف متداوم  تأمین سرمایه گذاری

 . سازدبیشتر میسراسر افغانستان و با ممالک همسایه را 

 مأموریت

دراز مدت به ظرفیت و تمویل کافی نیاز دارد تا حفظ و مراقبت دارایی ها و  و  انکشاف سرک در میان مدت

 . سرمایه گذاری های موجوده سرک را تضمین نموده و توانایی ایجاد و تطبیق پروژه های جدید را بیشتر سازد

ک ظرفیت های اساسی وزارت فواید عامه و پایداری مالی از سرمایه گذاری های سر تکافوی این هدف بر 

  ساخته است.توجه خود را متمرکز

 های پایدار سرک  تأمینسرمایه گذاری

کیل را تش دسترسی بهتر با مصارف کمتِر استفاده کنندگان، ابزار اساسی ُرشد اقتصادی و عدالت اجتماعی

دهد. تحقق این هدف مربوط به تامین دسترسی و اتصال ملی و بین المللی جهت حمایت از رشد اقتصادیو می

که تمام جوامع بالخصوص، آنهائیکه از نظر جغرافیایی در حاشیه اند بتوانند به فرصت های اطمینان از این

 اقتصادی و اجتماعی کشور بطور کافی دسترسی داشته باشند. 

 بهبود دسترسی و اتصال شبکه سرک

یک شاخص کلیدی کیفیت شبکه سرک، عبارت از مصؤنیت ترافیکی است. این هدف با رسیدگی به حاالت 

خطرناک و تضمین نمودن مصؤنیت تمام عملیات ترافیکی سروکار دارد تا به این ترتیب مصارف کلی حوادث 

 کاهش یابد.  

 افزایش مصئونیت سرک
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 استراتیژی های وزارت فواید عامه

 سرمایه گذاری های پایدار سرک جهت تأمین یستراتیژا

 دسترسی و اتصال شبکه سرک افزایشستراتیژی ا

 مصؤنیت سرک افزایش ستراتیژیا
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 تراتیژی های وزارت فواید عامهسا 

که جهت پیش  بودهستراتیژی های اصلی ا ۀدر ذیل خالص. برای تکمیل هر هدف توسعه داده است ستراتیژی های رااوزارت فواید عامه 

 . شده اند یحابرد هر هدف طر

 تضمین  سرمایه گذاری های پایدار سرک استراتیژی

 کلید پایداری موجودیت. را برآورده سازد برای خدمات افزایش مردم پایداری به انکشاف و بهبود متداوم نیاز داشته تا تقاضاهای رو به

 . هردو منابع مالی و تخنیکی را تشکیل داده تا امور حفظ و مراقبت، پیشرفت و ترفیع سکتور را ممکن بسازد

 . میان مدت و دراز مدت پایدار نیست ین تدبیر درا. متکی به تمویل دونر های خارجی استافغانستان بخاطر انکشاف سکتور سرک، 

الی از سبب تخصیصات م که عالوه از ضعف کنترول های حسابدهی ومشکل روبرو است، بلپایداری مالی نه تنها از نبود منابع مالی به 

ظرفیت و انکشاف اساسی وزارت فواید عامه برای یک سکتور پایدار سرک در افغانستان  در نتیجه. بردناکافی نیز رنج می غیرمؤثر و

 .  حیاتی است

 

 

 

 

 دسترسی و اتصال شبکه سرک افزایش استراتیژی

  . دهدیاقتصادی را تشکیل مآن باالی پیشرفت اجتماعی و تاثیرمول سرک بش ۀقابلیت دسترسی و اتصال دو شاخص مهم کیفیت شبک

به انکشاف  قربتمانند موجودیت سرک،  که شامل شرایط فزیکی ،ندنکمی ریفهای متعدد قابلیت دسترسی سیستم ترانسپورتی را تع غیرمت

، کندیم، زمان سفر و مصارف کلی استفاده کننده اثر وارد أخیرکه باالی ت واقعیده کنندگان، و حالت فزیکی استفا وقعیتو م خاستگاهیا 

 . نداشامل 

توزیع خدمات ترانسپورتی، یا شبکه سرک را در یک  امربا دسترسی مدغم شده، این متعدد اتصال شبکه سرک، درحالیکه در موارد 

ته، فلهذا کافی داش اتصالرک افغان با شبکه س اجتماعات که  استاین نکته  متضمناتصال اکثراٌ  در این باب. کنداحه مشخص بیان میس

، دگیرمیاینکه تخصیص منابع بیشتر عادالنه صورت  تضمیناقتصادی بسطح محلی ارائیه شده، و همچنان انکشاف اجتماعی و 

 .  باشندار مینظر جغرافیایی از اهمیت کم برخوردنکته بالخصوص به ساحات که از 
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 ستراتیژیکاستراتیژی کلیدی را اتخاذ نموده تا در میان مدت و  دراز مدت، پایداری کلی شبکه ادو قرار ذیل وزارت فواید عامه 

 : افغانستان بیشتر سازدسرک را در 

  در وزارت فواید عامه سازمانیظرفیت بشری و ایجاد 
  پایداری مالی سکتور سرک تقویۀ 

 تعریف گردیده است:منطقویو اتصال در سراسر افغانستان بر عالوۀ اتصال افزایش دسترسی  جهتستراتیژی اسه 

 اقتصادی و تجاری افغانستان ولیۀتقویت دهلیزهای ا 
 شبکۀ سرکاتصال  افزایش 
 حفظ و مراقبت کافی سرک پایداری 
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 سرک مصئونیت افزایش ستراتیژیا

ملیاِت ع بل باعثو مالی جانیهای به هزینۀ عالوه برتصادمات سرک . استسرک یک شاخص اساسی کارکردگی شبکه سرک  مصئونیت

 گردد.ۀ سرک و تأخیر در روند ترانسپورت جاده میغیرمؤثر در امتداد شبک

ت ، عدم موجودیات جادهنبود ارقام کافی در مورد تصادم توجه به مصئونیت شبکۀ استراتیژیک سرک در افغانستان با موانعی مانند

ه ک یعوامل. روبرو استباشد، حوادث بلند نیاز میبا که برای کاهش محالت خطرناک و نقاط  یوسایل عدم وجودسرک،  دقیقبررسی 

دگی جهت رسیدمات عاجل اساسی مردم، موجودیت خ سهم گیریترافیکی را بیشتر پیچیده میسازد عبارت از نیاز به  مصئونیتمسله 

 . باشدترافیکی می و مقررات قوانین تطبیق درستقربانیان تصادم و  فوری به

 

 

استراتیژی های  ۀبرای رسیدگی به این چالش های چند جانبه که مصؤنیت سرک در افغانستان با آنها روبرو است، خالص

 : کلیدی در ذیل ذکر شده است

 به شکل. تقلیل محالت با رسک خطر بسیار باال 

 دریافت رهیافت جامع نسبت به مصئونیت سرک . 
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MPW Medium – Term Initiatives 
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 ابتکارات میان مدت وزارت فواید عامه

 تضمین سرمایه گذاری های پایدار سرک

  ی وزارتسازمانایجاد ظرفیت بشری و 
  سیستم مالی سکتور سرک یپایدارافزایش  

 سرک ۀاستراتیژی ها برای افزایش دسترسی و پوشش شبک

 اساسی تجاری افغانستان تقویت دهلیزهای 
 اتصال و دسترسی محلی افزاش 
 حفظ و مراقبت کافی سرک تأمین 

 مصؤنیت سرک هبودب

  باالخطربا ریسک کاهش محالت 
 رهیافت جامع به مصئونیت سرک اتخاذ 

 وزارت فواید عامه 2023 – 2019ستراتیژی اخالصه 

 برحسب هدف پالیسی ترتیب و تهیه شده استوزارت فواید عامه که  2023-2019خالصه هزینه استراتیژی  
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 مدت وزارت فواید عامهابتکارات میان 

میان مدت خویش را  طرح هایاقدامات کلیدی، وزارت فواید عامه  و چندبرای هر هدف مشخص  تعیین شده ستراتیژی هایابراساس 

 . است گردیدهذکر  ستراتیژی برای هر هدفاو اقدامات اساسی  ابتکارات اصلی ۀدر ذیل خالص ه ومشخص نمود

 سرمایه گذاری های پایدار سرک تأمین

در ذیل . برای اطمینان از پایداری سرمایه گذاری در بخش سرک، باید ظرفیت سازی نهادی و پایداری مالی را مورد توجه قرار داد

 . خالصه ای از ابتکارات اصلی ذکر شده که جهت تضمین پایداری سرمایه گذاری توسط وزارت فواید عامه ساخته شده است

 وزارت انسانی و سازمانیظرفیت ارتقای  . 1

 مثمریتا ترا روی دست گرفته ابتکارات متعدد  وزارت فواید عامه، ضعیفکنونی وضعیت اساسی و ظرفیت  برای رسیدگی به

 . را بهتر ساخته و بخاطری حسابدهی کنترول های مورد نیاز را ایجاد کند کارمندان و مؤثریت کارکرد

 . ف. ع.در و یسازمانابتکارات کلیدی برای ایجاد و تقویت ظرفیت بشری و

 . ف. ع. و قانونیچارچوب  ساخت . 1.1
که دامنه و حوزه مسئولیت های وزارت  قانونیاین ابتکار به منظور غلبه بر نقاط ضعف ناشی از فقدان یک چارچوب 

 : دگیردمیدو اقدام اساسی ذیل امر شامل  این . یاست در نظر گرفته شدهفواید عامه را بر عهده دارد، 

وضعیت کنونی تقسیم صالحیت میان ادارات متعدد که مسؤلیت های سکتور  : ستراتیژی ملی سکتور ترانسپورتا

حسابدهی را ضعیف روند را بوجود آورده و فواصل و تداخل ، عدم مثمریتک سرک را بعهده دارند، بطور سیستماتی

لی ستراتیژی ماباید مقدم بر یا دیگر ادارات سکتور ترانسپورتی، و  .ع ..ف .و قانونیارچوب بنابرین،  چ. سازدمی

اف وظایف را که مانع انکش تخصیصبشمول  نهادیستراتیژی باید مسایل ایک بخش این . باشدسکتور ترانسپورت 

وزارت فواید  قانونیستراتیژی سکتور ترانسپورت، چارچوب انتیجه  مبتنی بر. سکتور ترانسپورت شده، ارزیابی کند

 . تواند ساخته شودعامه می

ستراتیژی ملی سکتور ابراساس نتایج تحلیل وظیفوی سکتور ترانسپورت از طریق  : و. ف. ع.قانون و مقررات 

. اد شودایج ،کندرا به تفصیل بیان مسؤلیت های آنکه محدودۀ صالحیت و ، .ف .و تاسیسیزمینی، قانون  ترانسپورت

 . واند ساخته شودتمیبر این مبنا ات و طرزالعمل های مربوطه نیز برعالوه، تمام مقرر

 

 

 

______________________ 

علی یت فت از وضعوزار تا شرایط را برآورده سازد که گردیدط وزارت فواید عامه اتخاذ ستراتیژی های مختلف توسدرحالیکه  2

 ستراتیژی یا هدفااهداف یا شرایط بیشتر از یک به ابتکارات مشخص میتواند  طی میان مدت، بسوی اهداف معین پیش ببرد

 و تحت هابتکارات مختلف در نظر گرفته شد مشخص ساختن چنین متمم و انطباق در. یا حاصل نماید رسیدگی نموده مشخص

دسترسی بیشتر  یعنی مورد نظر حفظ و مراقبت سرک است، که باید اهداف هر دو موضوعیک . به دقت پالنگذاری شوداقدامات 

 . و پایداری مالی را برآورده سازد

 

 

 سازمانی وزارت فواید عامه و همآهنگی بین االداری ساختار تقویۀ . 1.2
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وزارت فواید عامه عالقمند بود تا از طریق تفکیک ( IIضمیمه )سازمانی انتقالی خویش  ساختارهنگام ایجاد نمودن 

 . حسابدهی را تضمین نماید بخاطر مناسبرار ساختن کنترول عملیات، مؤثریت مصارف و برق مثمریتوظایف؛ 

 ستراتیژی و پالنگذاری در داخل وزارتا، بخش پروسه تشکیالتی، وظیفه پالنگذاری در یک سکتور پالیسی منحیث

تا از شفافیت و کفایت پالنگذاری اطمینان حاصل  تفکیک نموده بخش عملیاتی پالنگذاری را ازه، بنابرین جدا شد

 . گردد

، جهت انتقال آن به اقبِت وزارت فواید عامه قرار داردحفظ و مربخش  زیر مجموعۀصالٌ که اکارخانۀ )تست( مواد 

عالوه ازین، یک  قرار داشته و مقام وزارتر که تحت ام همستقل جدا ساخته شد بخشیک  ( SOE)یک تصدی دولتی 

تا  هدر داخل وزارت تأسیس شد( Project Management and Delivery Unit)یونت مدیریت و تسلیمی پروژه 

اشد، بکه شامل انکشاف، دیزاین و نظارت پروژه می بخشاین وظایف . را رفع نمایدتصدی مشورتی محلی نقاط ضعف 

  . یده استگرد ایجاد( Consultancy Service SOE)به یک تصدی خدمات مشورتی دولتی ارتقاء هدفبه 

جوازتست مواد توسط البراتوارهای تست ارایۀ که صالحیت ( ANCL)برعالوه، البراتوار ساختمانی ملی افغانستان 

البراتوار ساختمانی ملی افغانستان در . دداشته، در تشکیل وزارت شامل گردی سکتور خصوصی رامواد ساختمانی 

تشکیل وزارت فواید عامه به این منظور شامل گردید که گزینه های آینده برای تشکیل آن ارزیابی خواهد شد که آیا 

 . وظیفه نمایداخل وزارت فواید عامه ایفای نقش آن به شکل یک اداره مستقل یا در د

 تشکیل انتقالی وزارت،تکمیل برای از قبل توسط وزارت فواید عامه که استوار خواهد بود  این اقدام بر اساس کاری

 که برای است یمبنی بر نیازشده است، و  انجامرتباط داشته، اوظایف سکتور خصوصی نوع بالخصوص، که به 

 . نها وجود داردتکمیل کردن تشکیالت مربوطه آ

عالوه بر این، این ابتکار عمل کار را تحت ابتکار مربوط به توسعه سیستم های تخصصی در زمینه هماهنگی و 

و  کانیزم های مربوط به پالیسی و پالنگذارییشامل فعال سازی مامر این . کند ها تکمیل می نهادهمکاری میان 

بخش های توسعه زیربنایی پس از به روز رسانی مرجع  یعنی بازسازی دیپارتمنت. شده است هماهنگی برنامه ریزی

اضطراری و پاسخ اضطراری عالوه بر گزارش  پالنگذاری: عه یابند عبارتند ازسایر مکانیزم هایی که باید توس. آن

 . تصادف و مدیریت ترافیک و عملیات

 وزارت فواید عامه تخصصیسیستم برای وظایف ایجاد  
ان ارگ جهت غلبه بر این نواقص، وزارت منحیث. زیاد اندنواقص دارای سیستم های ضعیف و کهنه که در وزارت فواید عامه موجود اند، 

عالقمند است تا وظایف حمایوی موجود و اختصاصی خویش را خواهد داد و همچنان  ادامهرا  تالش های اصالحی متداوم خویش اصلی

 یدیگر و تخصصییکی آن برای سیستم های مربوط به وظایف تخنیکی که این ابتکار شامل دو برنامه اساسی است، . سازدبری نو وعص

 . میباشد تخصصیبرای وظایف حمایوی 

 و تخصصیستم ها برای وظایف تخنیکی سی

مختلف در وزارت فواید عامه  و تخصصیبرای وظایف تخنیکی مربوط به توسعه سیستم های مورد نیاز این برنامه 

 : اندذیل شامل موارد این سیستم ها . میباشد

 کیفیت و وظایف کنترولتضمین پالنگذاری، دیزاین و اعمار سرک، بشمول اطمینان از . 

 دارایی سرک  سیستم مدیریت(RAMS )و وظایف تطبیق حفظ و مراقبت . 

 سرکحفظ و مراقبت عاجل وظایف تطبیق ، مدیریت و خطرات ارزیابی . 

  نیتئومصو کاهش سیستم پالنگذاری .  

  مواد ساختمانی انکشافتست و . 
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وزارت فواید 

عامه جهت 

ایجاد سیستم 

های مختلف 

مربوط به 

وظایف تخنیکی 

این  تخصصی

وزارت، نیاز 

برای  را خویش

تمویل بیشتر به 

 ٌ  6مقدار تقریبا

دالر را میلیون 

 . کندتخمین می

 ستم ها برای وظایف حمایوی تخصصیسی

مل ، که شانیاز داردنیز  عامه به ایجاد وظایف حمایوی تخصصی ، وزارت فوایدتخصصی -عالوه از وظایف تخنیکی 

مردم  تمشارکسیستم معلومات جغرافیایی، وظایف بررسی تخنیکی و سیستم شکایات و  ،سیستم مدیریت معلومات

 . دباشمی

را همراه با تهیه وسایل، نرم افزار و آموزش کافی ایجاد ( GIS system) رت سیستم معلومات جغرافیاییوزا اکنون

مردم، به کمک  مشارکتولی وزارت در ایجاد سیستم برای وظایف بررسی تخنیکی و سیستم شکایات و . کندمی

 . سیستم ها یک میلیون دالر تخمین شده استمصرف برای ایجاد این . همکاران بین المللی خویش نیاز دارد

حکومت جمهوری اسالمی . کار به تهیه وسایل حفظ و مراقبت سرک نیاز است ای، برای ایجاد قوعالوه بر این

  . میلیون دالر تعهد کرده است 6 یت وسایل مربوطه بهیفبشمول تضمین ک کار ایافغانستان برای تأسیس قو

 

 

 

 

 

 

 

 ظرفیِت کارمندان وزارت فواید عامه ارتقای . 1.3

 البراتوار  ملی ساختمانی افغانستان

البراتوارهای  وزارت فواید عامه با همکاری پوهنتون اوهایو،

این کار شامل . کندملی تست مواد را در افغانستان ایجاد می

ایجاد تمام وظایف و ظرفیت های مربوطه همراه با تهیه وسایل 

 . باشدمیآن 

نخست، البراتوار تست مواد را انجام خواهد داد تا از کیفیت 

مواد ساختمانی اطمینان حاصل گردد، و باید در همکاری با 

ادارات و انستیتیوت های تحقیقاتی کار کرده تا بمنظور دیگر 

بلند بردن کیفیت و پایین آوردن مصارف مواد، معیارهای مواد 

 . ساختمانی را بهبود بخشد

به اداره ( ANCL) البراتوار ملی ساختمانی افغانستانبعداٌ، 

تصدیق کننده از تمام تست های مواد از سکتور خصوصی و 

مواد مبدل خواهد شد که باالی اطمینان دیگر البراتوارهای 

کیفیت دیگر البراتوارها و انکشاف متداوم مواد توجه خودرا 

 . سازدمتمرکز می

 

وزارت فواید عامه سیستم  فعال  

را ( RAMS)مدیریت دارایی سرک 

از طریق پروژه تطبیق نموده که 

توسط بانک انکشافی اسیایی تمویل 

برای ایجاد سیستم . شودمی

سرک و کاهش پالنگذاری  مصؤنیت 

. خواهد شدکمک خطرات نیز 

برعالوه، از طریق همکاری با 

هندوُکش -پروژه ملی اتصال ترانس

(THRCP ) که توسط بانک جهانی

تمویل شده، وزارت فواید عامه بخش 

های اساسی از وظایف دیزاین سرک 

و مدیریت و نظارت پروژه بشمول 

اطمینان و کنترول از کیفیت، را ایجاد 

ولی تمویل بیشتر نیاز . خواهد کرد

تا عالوه از بخش های اساسی  است

مربوط به سیستم پالنگذاری 

، خطراتو کاهش  مصؤنیت سرک

در ایجاد سیستم ها برای پالنگذاری 

سرک و وظایف حفظ و مراقبت 

وزارت فواید عامه  نیز عاجل سرک

 . را کمک کند

، دیزاین سرک و نظارت پروژه، (RAMS)بمنظور وظایف تخنیکی و حمایوی تخصصی، بشمول سیستم مدیریت دارایی سرک 

 های مکک. البراتوار مواد، و تطبیق حفظ و مراقبت، بعضی ازین سیستم ها اکنون در وزارت فواید عامه در حال شکل گرفتن است

پالنگذاری سرک، حفظ و مراقبت عاجل، مصؤنیت سرک،  ضروری، بشمول اضافی نیاز است تا در ایجاد دیگر سیستم های 

مصرف کلی برای این سیستم ها در طول . مردم ارتباط دارند، وزارت را کمک کند مشارکتبررسی تخنیکی و وظایف شکایات و 

 . لر تخمین شده استمیلیون دا 13در حدود  2023الی  2019مدت سالهای 
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کارمندان وزارت فواید عامه باید حتماٌ بیشتر ارتقأ داده شود تا با سیستم های جدید که در وزارت  ظرفیت بشری فعلی

مرحلۀ برای تمامی طی این ریفورم دوره های آموزشی چند . در حال تطبیق اند، مطابقت و سازگاری بوجود آید

هدف اساسی این دوره های آموزشی، . کارمندان وزارت فواید عامه در سطوح مختلف کاری در نظر گرفته شده است

 و با پیشرفت تکنالوژی. باشدآموزش و تجدید آموزه های مسلکی و حرفه یی برای مسئولین مدیریتی و عملیاتی می

ی متداوم ظرفیت کارمندان اقارت مصمم است تاوزارت فواید عامه  مهارت های جدید و پیشرفته، تحصیلضرورت به 

ی ظرفیت خویش را تکمیل نموده که درین عنوان در یک روش جامع استراتیژی ارتقاوزارت . خویش را ادامه دهد

 . و بیشتر مفصل ارائیه خواهد شد

مللی خویش کار خواهد نمود تا الاست که از طریق آن وزارت فواید عامه با همکاران بین  ۀاین ابتکار یک وسیل

برابر است تا سکتور سرک را در افغانستان انکشاف  و تکنالوژی ن سازد که ظرفیت کارمندان وی با شرایطمطمئ

 : باشداین ابتکار شامل دو برنامه اساسی قرار ذیل می. دهد

 سیستم  تخصصی فراهم نمودن آموزش

که در داخل وزارت ایجاد شده باید دارای مقررات کافی  یخواهد ساخت که هر سیستم جدید محققوزارت فواید عامه 

بنابرین، وزارت فواید عامه با همکاران . آموزش دهد ،باشد تا کارمندان را در مورد استفاده و حفظ و مراقبت سیستم

ا معیارهای کافی برقرار شده اند، و که تمام سیستم های جدید در داخل وزارت بمطئن شود خویش کار خواهد نمود تا 

سیستم های جدید نیاز اند، به کارمندان وزارت آموزش  ی ازکه بقسم بخش یدر رابطه با تمام میتودها، وسایل و تجهیزات

فیصد کارمندان تخنیکی وزارت فواید عامه در مورد سیستم های جدید اموزش داده  80تخمیناٌ به . کافی داده شده است

  . خواهد شد

  . ستراتیژی شامل شده انداقسم یک بخش از ابتکار ایجاد سیستم اختصاصی این ه مصارف این برنامه ب

 کارمندان وزارت فواید عامه  تخصصیارتقأی مهارت های عمومی و 

کارمندان وزارت فواید عامه را  تخصصیمهارت های عمومی و ارتقأی  کهباشد میعمده این برنامه شامل دو بخش 

 . تضمین نماید

 ارتقأی مهارت عمومی

 کزاین بخش بر ایجاد مهارت های کارمندان مربوطه وزارت فواید عامه در ساحات مختلف حمایوی توجه خود را متمر

 . ارتقأی متداوم منابع بشری وزارت فواید عامه است مربوط بهسازد؛ بخش مذکور می

های مختلف وزارت  بخشکه به ارتقأی مهارت عمومی نیاز داشته از طرف شعبه منابع بشری در همآهنگی با  یساحات

لسان، : نیستولی محدود به آن ذیل موارد شامل  هاآموزشاین . فواید عامه هر سال تعیین و مشخص خواهد شد

قرار است که برنامه مذکور در همکاری با پوهنتون های محلی، جامعه . ، رهبری، وغیرهزمانکمپیوتر، مدیریت 

  . تطبیق گردد مدنی یا سازمان های سکتور خصوصی 

 ارتقأی مهارت های تخصصی

وژی ه شامل تکنالکارمندان وزارت فواید عامه در ساحات مختلف سروکار دارد  ک تخصصی تولید ظرفیتبه این بخش 

مدیریت ، سیستم معلومات جغرافیایی، برعالوه معلومات انجنیری، تکنالوژی مدیریت ساختمان، انجام سروی، سیستم 

  . مایدنمیرا تقویت  عملیات و حفظ و مراقبت عراده جات و ماشین های سنگین حرفویتخنیکی و  ۀآموزش بالقو

که  باور داردی در داخل وزارت فواید عامه، وزارت تخصصهای ی مهارت انیازهای ارتق لبعد از ارزیابی مفص

یک  محلی و حرفویعالی یا تخنیکی و مذکور ازطریق همکاری بین انستیتیوت های تحصیالت های تطبیق برنامه 

 . ونر بین المللی، امکان پذیر استنهاد بین المللی با کمک د

 کارمندانبه وهنتون اوهایو، این ابتکار های صلح و پ بورسیهاز طریق  های تخصصیی مهارت ابرعالوه  ارتق وزارت فواید عامه رمحیط کاری د بهبود . 1.4

به سرمایه گذاری بخاطر آموزش متداوم ارتقأی مهارت کارمندان وزارت فواید عامه ظرفیت بوجود آورده شود، 

ک یاین ابتکار که توقع میرود منحیث . شوددالر نیاز داشته که توسط وزارت فواید عامه تمویل می 250,000

 . آموزش سیستم اختصاصی قرار دارد در رأس بخش ایجاد سیستم جدید در داخل وزارت فواید عامه عملی شود،
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 تر، وسایل وادف وضعیت جهت بهبودوزارت فواید عامه، این ابتکار  بخاطر بهبود وضعیت کنونی محیط کاری در

ذکر اتخاذ شده اقدامات  ۀخالص در ذیل. سازدخود را متمرکز می وزارت توجه ،در دفاتر مرکزی و والیتی تجهیزات

 : استگردیده 

 بازسازی وزارت فواید عامه

تکنالوژی  به شمول اساسیفراهم سازی وسایل  وجدد و حفظ و مراقبت تعمیر موجود وزارت ماین اقدام شامل اعمار 

والیتی وزارت فواید عامه،  ادارات مرکزی، ادارات زون ها وبرای دفاتر  تجهیزاتمعلوماتی و حفظ و مراقبت و 

  باشد.می

تر و یک میلیون برای فراهم سازی امیلیون دالر تخمین شده؛ یک میلیون برای بازسازی دف 2مصرف کلی این اقدام 

 . باشدمی تجهیزاتوسایل تکنالوژی معلوماتی و 

 .ع .ف .برای واعماِر تعمیر عصری 

تعمیرات این . استنشده  دیزایناداری دفاتر نیاز و معیار های  تأمینرای اصالٌ بارت فواید عامه دفاتر موجوده وز

 ین، طبق پالیسی حکومت که وزارتخانه ها باید بهابرعالوه . ه است، و بعداٌ به دفاتر تبدیل شددیزاین شدهبقسم شعبات 

و ازدحام ترافیک در  اداری به شکل موثر آن پیش رفتهفامور د تا نحکومتی داراالمان انتقال داده شو های کمپلکس

  . کابل کاهش یابد، وزارت فواید عامه تصمیم دارد که یک تعمیر جدید دفتر در کمپلکس حکومتی داراالمان اعمار کند

 . میلیون دالر تخمین شده است 10 ،، تجهیز و تهیهن شده تعمیر، بشمول دیزاین، اعمارمصارف تخمی

 

 

 

 

 پایداری مالی سکتور سرک افزایش . 2

. اشدبمستلزم تغییرات بنیادی که ممثل و بستر خوب مدیریت نوین، می امری کهسیستم ها روز افزون گسترش ما شاهد که در حالی

مبنای اصالح سیستمی را تشکیل ( Management Information System)در کل ایجاد و استفاده از سیستم مدیریت معلومات 

، باالی حفظ و مراقبت کافی سرک ساختارهاپالِن فعلی وزارت فواید عامه اینست تا بعد از بررسی های مناسِب سرک ها و . دهدمی

ین که در یمسایل. خواهد ساخت رپایداری مالی از سرمایه گذاری سرک در کشور را بیشت رامتوجه خویش را متمرکز سازد که این 

 ر سببامالی بخاطر انکشاف و حفظ و مراقبت سرک ارتباط دارد، که این ک وجوه یان شده، با تضمین کفایتِ ستراتیژی بابخش 

 . خواهد شدبسوی خودکفایی پیشرفت وزارت فواید عامه 

شمارند بحیاتی  را  دخالت همکاران انکشافی بین المللی افغانستان در سکتور سرکمدت،  در میانکه  مصمم استوزارت فواید عامه 

 . حفظ و مراقبت سرک بسوی خودکفایی سوق دهد ۀو وزارت را در عرص

   

( i: )دو ابتکار بزرگ را اتخاذ نموده است . حفظ و مراقبت سرک مالی نیازهای به تأمینجهت ، وزارت فواید عامه روی این ملحوظ

 . در ذیل خالصه این ابتکارات ذکر است. مشارکت با سکتور خصوصی( ii)، و منابع مالیتمرکز بر عواید و تخصیص 

 تمویل مالی سکتور سرک افزایش . 2.1

 د،مشخص باید تضمین شو وجوه مالیتخصیص  ، برای انکشاف و حفظ و مراقبت سرکبا درِک این ضرورت که

را در وزارت مالیه ایجاد نموده ( RFU)تا یک یونت تمویل سرک  داردحکومت جمهوری اسالمی افغانستان تصمیم 

  . شده باشد اختصاص دادهکه تمویل آن بطور مشخص برای انکشاف و حفظ و مراقبت سرک 

مطابق به چهار چوب این ابتکار بخاطری بهبود محیط کاری در دفاتر مرکزی و ادارات والیتی وزارت فواید عامه 

میلیون دالر برای اعمار  10شامل امر این که . میلیون دالر نیاز دارد 12ستراتیژی، به سرمایه گذاری ا زمانی این

اده موجوده استف تسهیالتفی برای احیای مجدد و تجهیز پول اضا. شودیک تعمیر جدید برای وزارت فواید عامه می

 . خواهد شد
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فیس ها و تکس های استفاده جهت تطبیق این ابتکار در عمل، وزارت فواید عامه در نظر دارد تا در رابطه با تطبیق 

 . را ارائیه خواهد کردپشنهاداِت پالیسی  برای اقدامات آیندهکه  ادهسرک، یک ارزیابی مفصل را انجام د گانکنند

که تحت مالحظه وزارت  یجات عراده ،سرک مالیۀاستیکرهای  ، بشمولو مالیات فیستنظیم ین، در رابطه با برعالوه 

 . تطبیق ابتکارات مختلف به کمک همکاران بین المللی خویش نیاز داردمالی  تأمیندر وزارت  اینند، رقرار دا

استفاده کننده سرک و سهام بودجه ملی  مالیاتاز طریق تمویل مشخص که از فیس ها و ( RFU)یونت تمویل سرک 

 . ، بطور مکمل تمویل خواهد شدبه این منظور اختصاص یافته استکه 

حاصل کرده، ولی برای تطبیق این مقداری کمک را تا اکنون وزارت فواید عامه ازطریق بانک انکشاف آسیایی 

 . ار به تمویل اضافی نیاز استابتک

دیگر  و جات تمویل مذکور برای ارزیابی مفصل و تطبیق سیستم های مربوط به ابتکار استیکر تکس سرِک عراده

  . میلیون دالر تخمین شده است 3مصرف اضافی . ابتکارات شناسایی شده، ضروری است

 

 

 

 

 (PPP )خصوصی  –مشارکت عامه  . 2.2

های رو به انکشاف، در دخیل ساختن سکتور  کشورهای انکشاف یافته و یکتعداد  کشوربا آموختن از تجارب مؤفق اکثریت 

حکومت  . دارد ، ارزش خاص خود راسهم گیری فعالز طریق انکشاف، عملیات و حفظ و مراقبت زیربنا اامر خصوصی در 

 . نماید دخالتبیشتر  سکتور خصوصی در سکتور سرک هرچه فرصت را میسر سازد تاتا  داردجمهوری اسالمی افغانستان تصمیم 

این امر ایجاد چارچوب تنظیمی و نهادی، بشمول . تقویت کندبا سکتور خصوصی را  بالقوهاین ابتکار در نظر دارد تا مشارکت 

ین، ربعالوه . شودپنداشته میظرفیت وزارت فواید عامه بمنظور تطبیق این مشارکت ها نیاز اند، الزمی  تأمینکه برای  یوسایل

 . است بقسم یک پروژه امتحانی نیز درین ابتکار شامل( SPV)ایجاد و تطبیق واسطه نقلیه مخصوِص سالنگ 

، بشمول تطبیق ابتکار واسطه نقلیه مخصوص سالنگ در مدت سه سال به مصرف مه توقع دارد که تطبیق این ابتکاروزارت فواید عا

 . میلیون دالر نیاز خواهد داشت 5تخمینی حداقل 

ین امل نیاز دارند و اقبل از تطبیق واسطه نقلیه مخصوص در سالنگ، فرش سرک پخته، تونل و گالری ها به بازسازی ک: یاداشت

ک جنوب از طریق سر –برای بستن کوتل سالنگ، یک مسیر بدیل برای اتصال شمال . کار بدون بستن تمام مسیر ممکن نیست

 . تکمیل خواهد شد 2021تا سال  این مسیر. ه، تهیه خواهد شدبامیان که با کمک بانک جهانی تحت اعمار قرار داشت -دوشی

 

 

 

 

 دسترسی و پوشش شبکه سرک افزایش سترایتژیا

 

برای تأمین تمویل کافی دولتی که بخاطر تمویل مالی انکشاف و حفظ و مراقبت سرک کنار گذاشته شده، تأسیس یونت 

مصرف تخمینی این ابتکار بشمول ایجاد سیستم ها برای استیکرهای . در وزارت مالیه ضروری است( RFU)تمویل سرک 

میلیون دالر تخمین شده  3ک عراده جات و دیگر ابتکارات که از طرف وزارت فواید عامه در نظر گرفته شده، تکس سر

 .  است

انکشاف و حفظ و مراقبت سکتور سرک یک اولویِت حکومت جمهوری اسالمی افغانستان امر مشارکت با سکتور خصوصی در 

، وزارت فواید عامه از طریق این ابتکار ( Salang SPV)عالوه از تطبیق وسایط نقلیه مخصوص سالنگ . دهدرا تشکیل می

 . میلیون دالر است 5مصرف تخمینی این ابتکار . ا ایجاد نمایدپالن دارد تا چارچوب های تنظیمی و نهادی مربوطه ر
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، وزارت فواید عامه برای بهبود داردتجارتی تمرکز اساسی افزایش قابلیت دسترسی منطقوی، که باالی تقویِت دهلیزهای  عالوه بر

حفظ  بیشتر ساخته ورا ستراتیژی را مشخص ساخته است که اتصال و دسترسی بسطح محلی ادسترسی و پوشش در سراسر کشور سه 

 . کندمی تأمینرا و مراقبت کافی 

 

 اقتصادی و تجارتی افغانستاناساسی تقویِت دهلیزهای  . 1

برای  . دهندتمام شاهراه های ملی و امتداد بین المللی آنها را تحت پوشش قرار میاقتصادی و تجارتی در افغانستان اساسی دهلیزهای 

ند، طوریکه توسط وزارت فواید عامه مشخص ارسیدگی به چالش های بزرگ که شاهراه های ملی و امتداد بین المللی به آنها مواجه 

در  . شرایط ازدحامبهبود ی دیگراتصال و دسترسی وری بهبود ؛ یکی آن بخاطه استشد، دو ابتکار بزرگ درین رابطه ایجاد شد

 . خالصه این ابتکارات ذکر استذیل 

 بین المللیملی و اتصال و دسترسی شاهراه  . 1.1

. کندمیرسیدگی ، گردیده است،اتصال و دسترسی ضعیف باعث  که شاهراه ملی ۀشبکهای نا رسایی  به این ابتکار

ابتکار مذکور . بوجود آمده استسرک ها،نوعیت، وضعیت و نوع پوشش وجود  به علت  ودسترسی ضعف اتصال 

 مککرا  اساسی ُرشد اقتصادی در افغانستانآن به ساحات و پیوند ت بین المللی شاهراه ملی بشمول مواصال ۀشبک

های بهبود دسترسی به زون  سرک ها و مثمرزی یا حفظ و مراقبت ، بازساانکشافاعمار،  شاملین اقدام ا. کندمی

 . دناقتصادی و بنادر زمینی مخصوص و مشخص در افغانستان ارتباط دار

 اقدامات کلیدی تحت ابتکار اتصال و دسترسی شاهراه ملی
مؤثریت اتصال و دسترسی در امتداد شاهراه های ملی و بین المللی، وزارت فواید عامه پالن دارد تا  افزایشبرای 

داده  ارتقاءیا  گردد سرک های بزرگ را نشان داده که قرار است اعمار 2نقشه . چندین اقدام کلیدی را عملی سازد

 . شود

 کیلومتر، که از جنوب فاریاب  233غربی سرک حلقوی، در حدود  قسمت شمال: تکمیل  سرک حلقوی ملی

 اینپایاِن . تحت اعمار قرار دارد ( ADB)آسیایی  کمک بانک انکشاف داشته بهبه جنوب بادغیس امتداد 

به مصرف تخمینی  2023در سال  ۀپروژرود که توقع می. پروژه اعمار سرک حلقوی را تکمیل خواهد کرد

 . گردمیلیون دالر کامالٌ تطبیق  700

 50که در حدود  ینفوس %80؛ بلکه بیش از استاتصالی  ۀپروژنه تنها یک ( NRR)سرک حلقوی ملی 

 شد روی رُ  این پدیده دارای تاثیر مثبتتحت پوشش قرار داده که  را کنندری ساحه سرک زندگی میکیلومت

شاهراه های ملی، دهلیزهای  داشتن نقشبا به این معنی که، سرک حلقوی ملی همزمان . اقتصادی نیز است

در کشور خواهد یک انقالب اقتصادی آبستن یک ، و دهلیزهای منطقوی( جنوب-شمال غرب،-شرق)ملی 

 اتصال باخواهد کرد بلکه  تسریعسرک حلقوی ملی نه تنها حرکت مردم و اموال محلی را  در واقع. بود

دیگر  محلبه  محل از یک و مال التجاره تاجران  انتقا، در زماندر یک تمام دهلیزهای ملی و شاهراه ها 

ه والیات ک، سرک حلقوی ملی تقریباٌ از تمام خالصه. شگفت انگیز را بوجود خواهد آورد تسهیالتکشور 

کرده و نقش پل ارتباطی بین مناطق مختلف از یک جانب و افغانستان با کشورهای منطقه همسایه اند، عبور 

 . کندمیبه کشور های منطقه را ایفا 
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 میدان غرب که از کابل به هرات از طریق والیات -وزارت باالی ایجاِد دهلیز شرق: غرب-دهلیز شرق

بعضی بخش های این دهلیز تحت اعمار قرار داشته که . کندکرده، کار می بامیان و غور عبوروردک، 

این کیلومتر  480گیرد، حدود صورت می ستانتمویل آن از طرف حکومت ایتالیا و همچنان حکومت افغان

-، این دهلیز فاصله سفر را در امتداد دهلیز شرقبا اکمال و بهره برداری . به تمویل مالی نیاز داردسرک 

وزارت . کم خواهد ساختفیصد  35که در شرق از پاکستان به ایران در غرب ادامه یافته، بیشتر از غرب 

. به پایان برسد 2021فواید عامه امیدوار است که بخش های این دهلیز که تحت اعمار قرار داشته در سال 

آمادگی های پروژه تمام دهلیز را تکمیل نموده  2020وزارت فواید عامه در حال پالنگذاری است که تا سال 

 . نیز پیشکش نمایدبه دونران میلیون دالر مورد نیاز، آنرا بشمول وزارت مالیه  530 جهت تمویلو 

 نقش پل ارتباطی بین مناطق شرقی، مرکزی و غربی و حتی در حکم پل ارتباطی بین غرب  -دهلیز شرق

اجتماعی و نهایتا  نقطه وصل آسیای  –شمال و جنوب نقش موثری را در تحکیم پیوند ملی، توسعۀ اقتصادی 

تی عنظر منابع طبیعی و جنوب آسیا به عنوان منطقۀ صن میانه به عنوان منطقۀ بسیار غنی و بکر از نکته

از طریق راه ایران را  ،سطح بین المللیدر  هااین دهلیز . که شدیدا  نیازمند انرژی است، ایفا خواهد کرد.

ش دهلیز نقاین . وصل خواهد کرد و آسیای میانه را به جنوب آسیا به ازبکستان، تاجکستان و چینابریشم 

برای مسافرین ملی و بین المللی دهلیز ها این . در تکثیِر تجارت و ترانزیت منطقوی بازی خواهد کرد یمهم

ۀ و با عبور از مناطق مصارف ترانزیت را کم  ساخت ،قابل مالحظه را بوجود آوردهتسهیالت  در سفر

جتماعی ا –تاریخی با مناظر بسیار ذیبا، زمینه را برای جذب توریزم، جذب سرمایه و نهایتا  توسعۀ اقتصادی 

کیلومتر  1700اوسط  ۀ حدفاصل هدهلیز میان کشورهای منطقاین  آورد ها؛بر مبنای بر. مساعد خواهد ساخت

 ستانحکومت افغان. را کم خواهد ساخت که سبب افزایش تجارت و فعالیت اقتصادی منطقوی خواهد شد

نون که اک ستانموازنه تجارتی افغان. ترانزیت به دست خواهد آوردعوایدبه شکل را عواید  مبالغ قابل توجه

دهلیز صادرات معادن و تولیدات این چون  سیر صعودی خواهد داشت،کسری قرار داشته،  در حالت

میلیون  2,260هلیز تجارت این ، دبر آورد هاطبق  . کندزراعتی محلی به کشورهای منطقوی را تسریع می

دهلیز برای سرمایه  این در نهایت،. را تسهیل خواهد کرد( بیلیون دالر 420به ارزش )تن ذخایر معادن 

 ایجادذخایر معادن مختلف صنایع را  برای تبدیل مواد خام خواهد کرد تا  خلقرا طالیی گذاران فرصت 

  . اشتدخواهد و گسترده اثر عمیق  ستانقتصادی افغاننموده که  باالی ُرشد ا

 سرک دومین یک بخش دهلیز شرق غرب، این  به عنوان : جالل آباد-کابل اعمار سرک سپری سرخ رود

ازدحام ترافیک و ظرفیت . کندبسوی سرحدات پاکستان وصل میو است که کابل را به جالل آباد  یشاهراه

دیگر نیاز است که تا تقاضای ترافیک موازی که یک سرک  دهدمیسرک موجوده، نشان  ۀتوسعکم برای 

 150است و مصرف آن  کیلومتر 150طول سرک . بشمول ترافیک وسایط نقلیه سنگین را تکافو نماید

 . میلیون دالر پیش بینی شده است

 جهت ُگسترش اتصال بسطح ملی و بین المللی، وزارت  :مزار شریف الی از کندهار –جنوب -دهلیز شمال

کیلومتر از کندهار  909به طول  اولین دهلیز. وب را ایجاد نمایدجن-تا دو دهلیز شمال دارد پالنه معافواید 

 ها شامل یکبخش این. ن بخش این سرک به پایان رسیده استاعمار چندی. یابدگسترش می به مزار شریف

کیلومتر از بامیان الی  42صوف، یک بخش به طول  ۀدرکیلومتر از مزار شریف الی  135بخش به طول 

 برعالوه ازین، یک بخش به. باشندکیلومتر از کندهار الی چوره می 194یکاولنگ و بخش دیگر به طول 

میلیون دالر اکنون تحت اعمار قرار  206کیلومتر، از دره صوف الی یکاولنگ به مصرف  178طول 

 . بخش از کندهار الی ترینکوت، در جنوب چوره، از سبب شورش و انفجارات شدیداٌ تخریب شده بود. دردا

ترینکوت  –تا برعالوه از اکثر بخش کندهار بوده  کمک همکاران بین المللی خواهان وزارت فواید عامه 

میلیون دالر انکشاف  550بخش های باقیمانده دهلیز مذکور را به مصرف تخمینی ( کیلومتر 160در حدود )

 . دهد
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  بخاطر تجارت و ترانزیت با چالش های بزرگ همراه  میانهاستفاده از مسیر تورخم توسط کشورهای آسیای

است که شمال افغانستان را به جنوب وصل کرده، این کشورها باالی این ولی، چون یگانه مسیر . است

دیل براه جنوب بقسم یک -بنابرین، تأسیس دهلیز شمال. مسیر اتکأ نموده تا با آسیای جنوبی وصل شوند

این دهلیز برای کشورهای آسیای مرکزی یک راه بدیل را فراهم خواهد ساخت . مسیر تورخم ضروری است

این کاهش  با در نظر داشت . کیلومتر با آسیای جنوبی وصل شوند 529( ا  تخمین)م در حدود تا در مدت ک

جنوب تجارت و ترانزیت منطقوی را تسریع و به یک منبع  - ، دهلیز شمالحیرت انگیز در مدت سفر

غرب، این دهلیز صادرات  - دهلیز شرق همانند. شدخواهد  تبدیلی حکومت افغانستان بزرگ عواید برا

 . به کشورهای منطقوی را نیز تسهیل خواهد کرد ستانمعادن و تولیدات زراعتی افغان

 جوزجان الی نیمروز –جنوبی -مطالعه امکان سنجی و دیزاین برای دهلیز شمالی : 

سرک حلقوی در نیمروز در جنوب به امتداد کیلومتر  از  بطول703جنوب -دهلیز شمالدوم عبارت از بدیل  راه

کیلومتر از شبرغان الی سِرپل تحت اعمار  52یک بخش به طول که اکنون، . کندشبرغان در شمال عبور می

قرار داشته، ولی با توجه  کیلومتر در میان مدت در اولویت  649لیز، به طول بخش باقیمانده این ده .قرار دارد

 دهلیز در میان مدت الیاین ست که قرار اباالی اتصال کلی و ظرفیت آن برای تجارت بین المللی،  ر آنیاثتبه 

ژی که باید ستراتیاامکان سنجی و دیزاین این دهلیز منحیث یک بخش این  ۀمطالعیک . مدت ساخته شود دراز

 . شدمیلیون دالر به پایان برسد، انجام داده خواهد  15مصرف  به 2023قبل از سال 

 

ز مسیرها و سرحدات قرار است بجای عبور اجنوب یک دهلیز بدیل را تشکیل داده که  - دومین دهلیز شمال

 وصا  خص یانهآسیای م وبه آسیای جنوبی ی، افغانستان را تنها از طریق یک مسیر ترانزیتی مختلف بین الملل

و  دهلیز برحسب ترانزیتاین رود که توقع می . وصل کندهمزمان به شکل  ترکمنستان، تاجکستان، و ازبکستان

نطقه با وصل م. اتصال آسیای مرکزی به آسیای جنوبی، بالخصوص هندوستان، نقش بندر چابهار را تسریع کند

نه تنها دهلیز این . را فراهم خواهد ساخت جاده ییجنوب ترانزیت یک  -ترانزیت، دومین دهلیز شمال و تسهیل

ا رو آسیای جنوبی  یانهمآسیای زمینه تجارت معاون بکر ، بلکه افزایش خواهد دادی را تجارت ملی و بین الملل

موقعیت های  رویبنابرین، این دهلیز با سرمایه گذاری . آسان خواهد ساخت ۀمالحظبدون کدام تأخیر قابل 

  . نقش بارزی را در منطقه ایفا نمایدتواند ، میاستراتیژیک

 در یک مارکیت با ارزشتواند هرسال می و را تولید کرده جلغوزهکه غنی منطقه  : دهلیز اقتصادی خوست 

را تولید  جلغوزهتن  هزار 25تا به این منطقه . وردخل سرحدات افغانستان را بوجود آدر دا دالر 421 حد

 ولی، بنابر نبود زیربنای که این. کنداحتوا می را سهم %60الی  جلغوزهکرده که در مارکیت بین المللی 

 جهت. شده است صلبافغانستان  برای ا، این فرصت ارکیت های محلی و منطقوی وصل کندمنطقه را به م

مختلف والیتی و ولسوالی به طول مجموعی  استراتیژیکاستفاده مناسب ازین فرصت، به اعماِر شش سرک 

طقه با سرک حلقوی برعالوه از وصل من، های این سرکبعد از تکمیل. کیلومتر در منطقه نیاز است 175.5

بین والیات و ولسوالی  اتصالسرک  اینو شاهراه ملی، کشورهای همسایه، و میدان هوایی ملی خوست، 

برای اعمار این شبکه ها، به تمویل مالی . بیشتر خواهد ساختنیز  را دارند جلغوزهمنابع بزرگ  کهرا ها 

  . میلیون دالر نیاز است 69.3
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 از دهلیز  یاین شاهراه بخش: تورخم -مطالعه امکان سنجی و دیزاین شاهراه مخصوص سریع السیر کابل

ودی رود بزاین پروژه که توقع می. کنددوشنبه را تشکیل داده که از تورخم عبور می - کابل -تجاری پشاور

که  بودهکیلومتر  175سرک به طول  این. شاور الی تورخم خواهد بوداز پ یآغاز شود، متمم پروژه ها

ظرفیت اقتصادی  و نهایتا  اقتصادی در جنوب کابل اتصال منطقوی را فراهم ساخته، اساسی برای مناطق 

 به کمک بانک جهانی، یک مطالعه امکان سنجی و دیزاینِ . سازدبیشتر می ۀمالحظمنطقه را بطور قابل 

میلیون دالر تکمیل  5به مصرف  2023ستراتیژی که قرار است در سال ااین دهلیز بقسم یک بخش این 

  . گردد، انجام داده خواهد شد

     نبود حفظ و مراقبت  : برنامه بازسازی شاهراه های ملی و مواصالت بین المللی

که یک کار  باعث گردیدهبا تخریب پلچک ها و پُل ها توسط شورشیان  همراهسرک 

 گردیدهتخمین  کهطوری. بزرگ ناتمام بازسازی در امتداد یکتعداد سرک ها باقی بماند

های ساختارحال و به عین  از شاهراه های ملی پخته (کیلومتر 930تقریباٌ )فیصد،  25

ها شامل شاهراه شاهراه این. به بازسازی نیاز دارند امتداد این شاهراه ها درسرک 

زون های اقتصادی مخصوص و بنادر که محالت عبوری سرحدی،  بوده های بزرگِ 

این برنامه ها برای بازسازی . ندابرای ُرشد اقتصادی حیاتی  وزمینی را وصل کرده 

الی  2019مصارف کلی این برنامه از سالهای . ها تهیه شده اندساختاراین سرک ها و 

 . میلیون دالر تخمین شده است 420 به مقدار ، 2023

 محل استراحت  20تا ظرف پنج سال آینده  داین برنامه در نظر دار : استراحِت شاهراه ملیمحل  یبرنامه محل

، بشمول ترافیک بین الزمبرنامه خدماِت این . ایجاد نماید بین المللی شاهراه های ملی راه هایرا در امتداد 

 ودهمیلیون دالر ب 10رود که مصرف آن در مجموع توقع می. کردالمللی الری را به دریوران فراهم خواهد 

 عالوتاٌ، به نقش. ارتقاء یابدتا منافع آن به حد اعظمی ممکن  گردیدهدیزاین  ُشغلو بقسم یک برنامه ایجاد 

. محالت استراحت توجه صورت خواهد گرفت سکتور خصوصی در اعمار، حفظ و مراقبت و استفاده از

 تطبیقمشترکاٌ تا این برنامه را با سکتور خصوصی و سازمانهای دولتی  داردوزارت فواید عامه در نظر 

 . نماید

 

  

این . بیلیون دالر داشته باشد 2.405 ی در حدمصرف(  2023 – 2019) که ابتکار اتصال و دسترسی شاهراه ملی  میرودتوقع 

کیلومتر را دربر گرفته،  1,343شاهراه ملی اصلی که  ارتقایبیلیون دالر برای پروژه های اعمار و  1.66مصرف شامل 

کیلومتر به مصرف  930میلیون دالر برای مطالعه امکان سنجی و دیزایِن دو شاهراه بزرگ، برنامه بازسازی شاهراه ملی  20

 . میلیون دالر است 10میلیون دالر، و یک برنامه ملی ایجاد ساحه استراحت به مصرف  420

بازسازی، وزارت  اموربرای تطبیق 

فواید عامه پالن عمل را ایجاد خواهد 

این پالن برای سرک ها و . کرد

ساختارهای سرک که قرار است 

براساس اهمیت هر سرک به 

توانایی مؤثریت شبکه و از روی 

 برمبتنی تطبیق آن  در یک روش 

بازسازی گردد، دارای یک  زمان

 . باشدبرنامه ساالنه می
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 کاهش ازدحام  . 1.2

که از سبب جاده های اصلی متضیق در امتداد شاهراه های ملی در نزدیکی مراکز  ترافیک ازدحام هاین ابتکار ب

ابتکار برای محالت جاده های متضیق، اعمار گذرگاه های این . ، مرتبط استشهری و در تونل سالنگ بوجود میاید

را  أخیر )در تردد(توجه خود را متمرکز ساخته تا ازدحام را از بین برده، ت (Roadway Bypasses) فرعی شاهراه

 . و مؤثریت کلی شبکه را بیشتر سازد ، بخشیدهبهبود را کاهش داده، عملیات ترافیکی در داخل مراکز شهری 

 اقدامات کلیدی برای کاهش ازدحام

 گذرگاه فرعی هرات (The Herat Bypass) :  کیلومتر از  45یک قسمت گذرگاه فرعی هرات به طول

مصرف کلی . استتطبیق در حال و توسط وزارت فواید عامه  شده طرف سازمان همکاری ایتالیا تمویل

 25.08قسمت دوم . ه استکیلومتر به پایان رسید 20.4میلیون دالر است که قسمت اولی  22.38پروژه 

این قسمت باید در . میلیون دالر مصرف داشته و اعمار آن ادامه دارد 12تخمین شده که طوری کیلومتر، 

که از سبب ترافیک متحرک،  تأخیرو هرات ازدحام شهر پروژه در  اینبا تکمیل . به پایان برسد 2019سال 

با ایران  یتجارت تمؤثریت کلی و انتقاالباعث ، در نتیجه شدبالخصوص الری ها بوجود آمده، کم خواهد 

امکان سنجی و دیزاین  ۀمطالعحکومت جمهوری اسالمی افغانستان پالن دارد که  . ایش خواهد دادافزرا 

   . مفصل از سرک حلقوی هرات را تکمیل نموده تا تمام شاهراه های متقاطع را وصل کند

 متر است که شهر کابل را احاطه کرده، به کیلو 117این یک سرک فرعی به طول  : سرک حلقوی کابل

. گذر کنند از شهراز گذرگاه فرعی  هااستقامتترافیک متحرک به شمول الری ها اجازه داده تا از تمام 

 یدالر از طرف بودجه انکشافمیلون  158میلیون دالر تخمین شده، که از جمله  540مصرف کلی پروژه 

میلیون دالر از سوی  36میلیون دالر و  74میلیون دالر از طرف بانک انکشاف اسالمی،  48سعودی، 

 عالنو  گردیدهتکمیل آن کیلومتر  20.7اولیۀ دیزاین . حکومت جمهوری اسالمی افغانستان تعهد شده است

و ادامه مانده، با دونران گفتگتمویل قسمت های باقی یبرا. به نشر سپرده شده استآن تدارکات عمومی 

با ( KRRP)سرک حلقوی کابل  ۀپروژرود که توقع می. تکمیل پروژه استمتوقعه تاریخ  2023سال . دارد

همکاری اقتصادی منطقوی )با دهلیزهای منطقوی ( جنوب - غرب و شمال - شرق)دهلیزهای ملی  اتصال

به سرک حلقوی  ،اتصال شگفت انگیزاین دور نمای . را بازی کند نقطه وصل، نقش (CAREC) میانهآسیای 

ترافیک جا داده و به این ترتیب  52,000خواهد داد تا روزمره بطور اوسط به احجام  این را کابل فرصت 

در پهلوی ُگسترش اتصال و مدیریِت مشکل . مشکل بزرگ ازدحام ترافیک در شهر کابل را مدیریت کند

باین معنی که، . یک مؤلد بزرگِ عواید نیز خواهد بود سرک حلقوی کابل برحسب تکسازدحام ترافیک، 

، نه تنها قادر خواهد بود تا قرض ها را مقدار بزرگ تکس آوریجمع  باین طریق؛ سرک حلقوی کابل با

بازپرداخت نموده بلکه برای استفاده و حفظ و مراقبت سرک در آینده، وجوه مالی کافی را نیز تهیه خواهد 

   . کرد
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 این برنامه با ارزیابی نیازمندی برای گذرگاه های فرعی از شاهراه های ملی  : ایجاد گذرگاه فرعی شهری

در نزدیکی مراکز شهری در افغانستان تعلق دارد تا ازدحام را کاهش داده و مؤثریت کلی شبکه را بیشتر 

مرکز اصلی شهری در پنج سال  10شامل آمادگی ها برای مطالعات امکان سنجی و دیزایِن امر این . سازد

 . در نظر گرفته شده استمیلیون دالر  20تخمینی برنامه مصرف . باشدآینده می

  یک سرک جدید از بغالن الی بامیان تحت اعمار  : سالنگتونل  سرک بامیان تا بغالن و سرکبازسازی

ن آ عدم مثمریتناشی ازتا در تونل ازدحام و تعویقات و  عبورنب تونل موجوده سالنگ قرار داشته که از ج

کیلومتر اعمار  154میلیون دالر است تا یک سرک به طول  170مصرف تخمینی پروژه . را کم سازد

کیلومتر  70میلیون دالر اضافی را برای باز سازی  55 ۀپروژتونل،  بهبرعالوه از افزایش دسترسی . گردد

بر . ی هر دو سرک فراهم خواهد کردمیلیون دالر بخاطِر اموال و خدمات برا 15سرک و تونل سالنگ، و 

پروژه توسط بانک جهانی از . باشدکمک اساسی برای وزارت فواید عامه می جهت میلیون دالر 10عالوه  

به  2021د در سال وع میرتمویل شده که توق(  THRCP)هندوُکش -پروژه ملی اتصال مسیر ترانسطریق 

  . پایان برسد

 تونل سالنگ ریزی  برنامهوزارت فواید عامه در حال  : طالعات امکان سنجی و دیزاین تونل جدید سالنگم

گذرگاه فرعی سالنگ،  در امتدادیکجا با پروژه . تونل موجوده را مکمل سازد این تونلتا  قرار داشتهجدید 

درین مسیر اساسی تجارت را  میزان مثمریتتا  طرح گردیدهاین پروژه برای میان مدت تا دراز مدت 

امکان سنجی و دیزاین مفصل تونل جدید سالنگ اکنون در حال تهیه قرار داشته، که توسط . افزایش دهد

قرار است در  وتمویل شده، ( AITF)و صندوق وجهی زیربنای افغانستان ( ADB)بانک انکشافی آسیایی 

 2 – 1.2مصرف تخمینی تونل جدید بین . میلیون دالر به پایان برسد 20به مصرف تخمینی  2020سال 

 . رود که تطبیق پروژه در پنج سال آیند آغاز شودتوقع نمی. بیلیون دالر است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصرف مذکور اعمار . میلیون دالر باشد 642در حدود  2023 – 2019سال   بتکار کاهش ازدحام  توقع میرود که مصرف

سرک حلقوی کابل، تکمیل گذرگاه فرعی هرات، عالوه از اعمار سرک گذرگاه فرعی سالنگ و بازسازی سرک و تونل 

همچنان شامل مصارف مطالعات امکان سنجی و دیزایِن تونل جدید در سالنگ، و یک امر این . گیردسالنگ را دربر می

 . باشدبرنامه برای مطالعات امکان سنجی و دیزاین گذرگاه های فرعی شهری بمنظوِر کاهش ازدحام نیز می
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 که در اولویت قرار دارند : دهلیزهای ُرشد اقتصادی2بکس 

هندوکُش  - پروژه ملی اتصال مسیر ترانس

(THRCP ) 

 غربی –دهلیز شرقی  سرک حلقوی ملی

هندوُکش که توسط  -پروژه ملی اتصال مسیر ترانس

کارهای بازسازی  بربانک جهانی تمویل شده عالوه 

سرک و تونل سالنگ، شامل اعمار سرک بغالن تا 

این پروژه برای وزارت فواید عامه . باشدبامیان می

کمک نهادی و کمک مدیریتی پروژه را نیز فراهم 

میلیون  250مصرف تخمینی کلی پروژه . خواهد کرد

میلیون دالر برای اعمار  170شامل امر این . دالر است

میلیون دالر برای  55گذرگاه فرعی بامیان الی سالنگ، 

میلیون دالر  15بازسازی سرک و تونل سالنگ، و 

 10. باشدبرای اموال و خدمات هر دو سرک می

 قایارتمیلیون دالر باقیمانده برای ابتکارات مختلف 

در وزارت فواید عامه  ی و انسانیظرفیت نهاد

پروژه این رود که توقع می. استشده داده تخصیص 

 .  تکمیل گردد 2020در سال 

 

کیلومتر  2,210سرک ملی حلقوی با طول مجموعی 

نخستین اولویت حکومت است زیرا این سرک ستون 

فقرات سیستم ترانسپورتی افغانستان و معبر اساسی 

برای مسافرین و ترافیک باربری ملی و بین المللی 

 50مردم افغانستان در  %80بیشتر از . شودشمرده می
بازسازی . دنکنکیلومتری مسیر سرک زندگی می

، لحالآغاز شد و تا ا 2002سرک حلقوی در سال 

کیلومتر تحت کمک اداره انکشافی بین المللی  1,925

آیاالت متحده، اداره همکاری بین المللی جاپان، بانک 

کشاف سعودی و بانک انعربستان جهانی، حکومت 

رود که اعمار متداوم توقع می. آسیایی تکمیل شده است

کیلومتر از ارمیلک المان، که توسط  52بخش 

تمویل شده، در ماه دسمبر سعودی حکومت عربستان 

کیلومتر از قیصار تا  233. تکمیل گردد 2018سال 

المان در واقع یگانه حلقه مفقود شده از سرک حلقوی 

هم م استراتیژیکاین حلقه از نظر . دهدرا تشکیل می

 غیریکی از مناطق دور افتاده و از راه است، چون این 

بانک انکشاف آسیایی در تکمیل . کندمصؤن عبور می

حلقه مفقود حکومت جمهوری اسالمی افغانستان را 

 . کندکمک می
 

غرب از کابل تا هرات از طریق والیات  -دهلیز شرق

این . پالن شده استبامیان و غور میدان وردک، 

پروژه فاصله سفر را از بخش شرق کشور از 

نزدیکی پاکستان الی بخش غرب کشور در نزدیکی 

ایران در مقایسه با مسیرهای سرک حلقوی موجوده 

بنابرین، پروژه . فیصد کم خواهد ساخت 25بیشتر از 

برای هردو گردش ملی و تجارت بین المللی مفید 

 . است

کیلومتر است که از  776طول مجموعی سرک  

 یبخش های. میدان، الی هرات ادامه میابدغرب کابل، 

شهر به طرف غرب -کیلومتر از میدان 109در حدود 

از طریق تمویل ایتالیا و حکومت جمهوری اسالمی 

وزارت فواید  همچنان. افغانستان اعمار شده است

کیلومتری از حصه اول  100عامه اکنون بخش 

ی بخش ها. کندتکمیل میرا بهسود تا بهسود مرکزی 

اضافی از هرات به طرف غرب تا گردن دیوال تحت 

 تأمینصدد وزارت فواید عامه در . پالن قرار دارند

کیلومتر  480وجوه مالی است تا بخش های باقیمانده 

 . این سرک را اعمار نماید

 

 اتصال و دسترسی به سطح محلی افزایش . 2

 

 

 

  

ُرشد این سرک ها برای . کنندصل میمراکز اصلی مردم را با شاهراه های بزرگ وسطح محلی،  درسرک های والیتی و ولسوالی 

اعماِر تمام سرک های والیتی، تضمین دسترسی سرک به  و با تکمیل این ابتکار. هستندحیاتی  در افغانستاناقتصادی و اجتماعی 

شامل دو امر این . سازدتمام ولسوالی ها و بازسازی سرک های تخریب شده، بر انکشاف این سرک ها توجه خویش را متمرکز می

زی روستایی برنامه ملی راه سا. والیتی و دیگر برای سرک های ولسوالی های یکی آن برای انکشاف سرک ؛باشدابتکار می

(NRAP ) که توسط بانک جهانی و حکومت جمهوری اسالمی افغانستان(GoIRA ) ،را اصلی وزارت فواید عامه چینل تمویل شده

د سرک جدی ۀبرنامتا این برنامه را با یک  وزارت فواید عامه پالن دارد. تکمیل نمایدرا  تشکیل داده تا سرک های ولسوالی و والیتی

تصادی، موثریت اق بر مبنای شاخص هایی مانند؛جدید  ۀبرنامدیزایِن . کنداستفاده می عملیاتی یک روش متفاوتِ  ازتعویض نموده که 
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، یک طرزالعمل بر اساس این. اتصال و نفوس را در نظر خواهد گرفت گذاری،ه سرمای میزان ،فقرمشارکت فعال مردم، سطح 

  . گردد تضمینماستر پالن سرک والیتی تهیه خواهد شد تا برای انکشاف سرک در کشور، یک روش سازگار و متوازن 
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 (PRCP)برنامه اتصال سرک والیتی 

 . سرک والیتی را اتخاذ نموده تا ُگسترش اتصال بسطح محلی را یقینی سازدحکومت جمهوری اسالمی افغانستان برنامه اتصال 

این برنامه شامل اقداماتی است که با انکشاف، بازسازی، حفظ و مراقبت و عملیاِت سرک های والیتی و ولسوالی در افغانستان 

ستراتیژی بخش های مختلف برنامه را عالوه از بخش های حفظ و مراقبت تحت ابتکار حفظ و مراقبت سرک، این ا. تعلق دارند

 . مشخص ساخته که به ابتکارات سرک های والیتی و ولسوالی تقسیم شده اند

 (: اعمار و ارتقای شاهراه های ملی و سرک های والیتی2023 – 2019ستراتیژی وزارت فواید عامه )

 فیض آباد اشکاشم
 سرک بغالن بامیان

 یکاولنگ دره صوف

 بغالن  -سرک بامیان  پروژه تکمیلی سرک حلقوی

 دهلیز شرقی غربی

 جاده فرعی هرات
 کابل جالل آباد ساپاری

 سرک شرنه انگور اده

جنوبی: مطالعه  –دهلیز شمالی  سرک حلقوی کابل

 نیمروز -امکان سنجی جوزجان 

 بتخاک سروبی

 جنوبی: –دهلیز شمالی 

 گریشک -لشکرگاه  کندهار مزار شریف

 شرح

 شاهراه ملی

 سرک والیتی

پروژه های 

2019-2023 

 شاهراه ملی

 سرک والیتی

مطالعه امکان 

 سنجی

 مرکز والیتی

 سرحد والیتی
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  والیتی های انکشاف سرک . 2.1

 . در افغانستان مثمرتی اتصال بین الوالی تأمینوالیتی با های ابتکار انکشاف سرک 

 ابتکار انکشاف والیتیاقدامات کلیدی 

سرک های موجوده و  ارتقای؛ اعمار یا ه استجهت انکشاِف سرک های والیتی دو اقدام اساسی مشخص گردید

 . بازسازی سرک های تخریب شده

 اعمار و ترفیع سرک های والیتی

این سرک  مثال های. کیلومتر از سرک های والیتی اکنون تحت اعمار یا بازسازی قرار دارد 396یک مجموعه 

. بیسرو –گرشک، و بتخاک  –نجراب، لشکرگاه  –اشکاشم، جبل سراج  –اده، فیض آباد  انگور –شرنه : عبارتند از

وجود  ،کیلومتر از سرک های والیتی پالن شده 397کیلومتر از سرک های موجوده جغلی و  34عالوه ازین، اکنون 

خویش ادامه  کاربه تکمیل نموده و  2023وزارت فواید عامه پالن دارد تا کار جاری اعمار را قبل از ختم سال . دارند

کیلومتر سرک های والیتی پالن شده را اعمار  80کیلومتر سرک موجوده جغلی را ترفیع داده و  34د تا خواهد دا

 . به پایان برسد 2023وقع میرود که در سال میلیون دالر تخمین شده و ت 410مصرف کلی این برنامه . نماید

 بازسازی سرک های والیتی

( DBST) تأمینتوسط پوشش دوالیه بوکیلومتر  383، که از آن جمله ر سرک های والیتی پخته بودهکیلومت 1,115 

ها فیصد این سرک  25حفظ و مراقبت، در حدود  تأخیر دربنابر . کیلومتر سرک اسفالت است 732درمان شده و 

کیلومتر سرک های  280در حدود  2023این برنامه در نظر دارد که تا سال . دنخراب شده و به بازسازی نیاز دار

 . میلیون دالر باز سازی نماید 60والیتی را به مصرف تخمینی 

 

 

 

 

 بهبود دسترسی و اتصال به سطح ولسوالی . 2.2

 بدونحکومت جمهوری اسالمی افغانستان اهمیت توزیع منصفانه منابع را درک نموده و باور دارد که خدمات آن باید 

ولی، محدودیت های مالی و شورش مداوم . تمامی کشور و نفوس آنرا تحت پوشش قرار دهددرنظر داشت جغرافیه، 

 . برسد انایی کشور را مانع شده تا به شبکه خویش، باالخصوص در مناطق روستایی تو

 

 اقدامات کلیدی برای بهبود دسترسی و اتصال به سطح ولسوالی

قل حد اسازد که تمام ولسوالی ها در افغانستان  محققاین برنامه در نظر دارد تا  : بهبود دسترسی به سطح ولسوالی 

در حال تطبیق ( NRAP)ازطریق برنامه ملی راه سازی روستایی برنامه برخی ازین . ندابه یک سرک ولسوالی وصل 

 از این برنامه  همچنان. به پایان خواهد رسید 2019قرار داشته و با ختم سال 

و روش های بدیل  طریق تطبیق برنامه آزمایشی که برای ازبین بردن نواقص جغل در یکتعداد ازین سرک ها از مواد

وزارت با پوهنتون اوهایو مشترکاٌ . اعمار استفاده نموده، با بهبود در پایداری و دوام سرک ولسوالی سروکار دارد

کار نموده تا باالی مواد بدیل کم مصرف که در حفظ و مراقبت به کمترین سرمایه گذاری نیاز داشته، تحقیقات را 

خواهد  ش قرارپوش تحت کیلومتر سرک های ولسوالی 200ا مواد جدید، جمله با استفاده از روش ها ی. انجام دهد

  . میلیون دالر تخمین شده است 10مصرف کلی این برنامه طی یک مدت پنج ساله . گرفت

کیلومتر  396این شامل  . میلیون دالر مصرف داشته باشد 297سال  5توقع میرود که ابتکار انکشاف سرک های والیتی در طول مدِت 

 210کیلومتر از سرک های والیتی جدید به مصرف تخمینی  80کیلومتر از سرک های جغلی و اعماِر  34پروژه های جاری، ترفیع 

 . میلیون دالر نیاز است 60کیلومتر از سرک های والیتی مجموعاٌ  280، برای بازسازی 2023برعالوه، تا سال . میلیون دالر میباشد
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  در نظر دارد کهاین برنامه  : ها پخته ولسوالی های برنامه بازسازی سرک 

. را رفع کندها کاِر ناتمام بازسازی سرک های پخته ولسوالی  2023تا سال 

میلیون دالر،  220ی مختلف سرک با مصرف تخمینی ساختارهابرعالوه از 

 ٌ کیلومتر سرک های پخته ولسوالی را بازسازی  690برنامه مذکور تخمینا

 . کردخواهد 

که توسط عامه  در وزارت فواید( NRAP)ملی راه سازی روستایی  ۀبرنام

کیلومتر سرک های  260اکنون بانک جهانی و حکومت مشترکاٌ تمویل شده، 

-میلیون دالر بازسازی می 82.5پُل را به مصرِف تقریباٌ  13پخته ولسوالی و 

که باید بازسازی شده، بقسم یک  هازیر ساختدیگر سرک های ولسوالی و . به پایان برسد 2019در سال  این اموررود که توقع می. کند

دسترسی و منافع اقتصادی را به حد  ه، چیزیکهتطبیقی وزارت فواید عامه تعیین خواهد شد که اولویت به سرک ها داده شد ۀبرنامبخش 

 . دهدافزایش می اعظم

 

 

 

 

 

 سرک مثمرحفظ و مراقبت  تأمین . 3

از لحاذ نوع پوشش  . (SRN)سرک  استراتیژیکحفظ و مراقبت کافی شبکه  مربوط به اطمینان حاصل کردن از  ستراتیژیااین 

 . شامل دو ابتکار اساسی میباشد ه کهپخته و خام

 

 ابتکار حفظ و مراقبت سرک های پخته . 3.1

شاهراه های  3,249کیلومتر است، که از آن جمله  7,649 سرک  استراتیژیکپخته از شبکه  های طول کلی قسمت

این ابتکار در نظر دارد تا . دهدسرک های ولسوالی را تشکیل می 2,743کیلومتر سرک های والیتی و  1,657ملی، 

نوع حفظ و مراقبت به سه برنامه  ظاقدامات تحت این ابتکار از لحا. تضمین نمایداین سرک ها را  مثمرحفظ و مراقبت 

 . ره و عاجل، روزمدورانیاصلی تقسیم شده اند که عبارتند از حفظ و مراقبت؛ 

 دورانی برنامه حفظ و مراقبت

سرک های پخته  فیصد 24، در حدود 2015در سال  (PASER)2 ارزیابی و درجه بندی الیه سرک  بعد از تعدیل نتایج

 12، (6)درجه  PASERفیصد به حفظ و مراقبت  19، (7) درجه PASERبه حفظ و مراقبت  سرک استراتیژیک ۀشبک

مصرف تخمینی کلی برای . نیاز دارند( 3)و ( 4)فیصد به درجاِت  20، و (5)درجه  PASERفیصد به حفظ و مراقبت 

                                                           
، یک سروی ارزیابی و 2015تمویل شده، در نیمه دومی سال ( DFID)که توسط شعبه انکشاف بین المللی ( KAC)برنامه اتصال مردم افغانستان  1

 . تحلیل و بررسی گردید 2018نتایج سروی برای سال . بندی الیه سرک از اکثریِت شاهراه های ملی افغانستان را انجام داددرجه 

این . میلیون دالر است 272به مقدار (  2023 – 2019)  دسترسی و اتصال به سطح ولسوالیمصرف تخمینی ابتکار بهبود در 

بهبود دسترسی به سطح ولسوالی که در نظر دارد تا تمام ولسوالی های  ۀبرنام  ؛دهددو برنامه را تحت پوشش قرار می هزینه

. میلیون دالر ایجاد نماید 10وصل کند، و برای سرک های ولسوالی دیزاین و مواد بدیل را به مصرف به سرک بدون سرک ها را 

کیلومتر سرک های پخته را به مصرف تخمینی  690دوم برنامه بازسازی سرک های پخته ولسوالی است که در نظر دارد تا 

 . میلیون دالر بازسازی نماید 220

در افغانستان، بنابر  ها کتعداد سرک های ولسوالیی

کیفیت جغل، اثرات محیطی یا شرایط آب و هوا، جغل 

 . پایدار و بادوام نمیباشد

پوهنتون  دروزارت فواید عامه با همکاران خویش 

اوهایو کار میکند تا بدیل های بیشتر بادوام را ایجاد 

و تطبیق نموده که دسترسی را بیشتر ساخته در 

ا کم مصرف حالیکه از نظر مصرف ثمربخش ی

 . باشند

حکومت جمهوری اسالمی افغانستان متعهد است تا 

میلیون دالر در دیزاین ها و  5برای این سرک ها، 

میلیون  1یک ازمایش  . مواد بدیل سرمایه گذاری کند

 . آغاز خواهد شد 2019دالری در سال 
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این مصارف عالوه . استشده  میلیون دالر تخمین 100سرک  استراتیژیکحفظ و مراقبت سرک های پخته از شبکه 

 . توأم است( RAMP)مدیریت دارایی سرک  ۀجاری برنام ۀباشند که با پروژمی یاز مصارف

 (PASER: ارزیابی و درجه بندی الیه سرک )3بکس 

این . شودت سرک ها استفاده میری سروی است که برای ارزیابی حالبصیک میتود  (PASER)2رزیابی و درجه بندی الیه سرک ا

اده، س برای ارزیابی حالت سرک این یک میتود. میتود توسط پوهنتون مرکز معلومات ترانسپورتی ویسکونسین ساخته شده است

 باالی سرکها، و پینه ها  حفرهنواقص، تغیرات شکل، درزها،  (PASER)یابی و درجه بندی الیه سرک زار. باشدمؤثر و سازگار می

رجه داشته، د 10الی  1باالی یک مقیاس که از  PASERسیستم درجه بندی . ارزیابی نمایدرا با چشم معاینه کرده تا حالت سرک 

 . حالت عالی سرک را نشان میدهد 10 درجه استوار است که

 
سطح درجه بندی 

PASER 
 حفظ و مراقبت مورد نیاز

 نیاز به حفظ و مراقبت وجود ندارد 10و  9

 نیاز به حفظ و مرقبت اندکی یا هیچ 8

 حفظ و مراقبت روزمره، درزگیری و پینه کاری کوچک 7

 (روکاری)معالجاِت محافظتی  6و  5

 (استعمال مجدد مواد اضافییا پوشش اضافی )راز کردن طهم اصالحات بنیادی و 4و  3

 بازسازی 2و  1

 
کند، سقوط می( 6)به درجه ( 7)حالت از درجه  کهزمانی. دیابیافزاییش م ترمیمسقوط کرده مصارف  PASERهنگامیکه سطح درجه 

 . یابدیپایین آمده، مصارف پانزده برابر افزایش م( 5)به درجه ( 6)وقتیکه حالت از درجه . شوداز دوبرابر بیشتر می ترمیممصارف 

 

 15  ستراتیژیاطول مدِت این در  کهد کرمیتوان فرض 

پخته از حالت خوب به حالت  های فیصد از طول سرک

 دورانیمیانه سقوط خواهد کرد که به حفظ و مراقبت 

 230 از فسال اضاف هربه این معنی که . نیاز دارد

، در سال میلیون دالر 9.2 تخمینیبه مصرف  کیلومتر

 . دارد نیاز در پنج سال میلیون دالر 46یا مصرف کلی 

 ۀشبکاز  دورانیاین مصرف کلی حفظ و مراقبت 

پخته در افغانستان طی مدِت ( SRN)سرک  استراتیژیک

تمام شامل رسد که میلیون دالر می 146پنج ساله به 

 . ناتمام میباشد کارهای

مصارف حفظ و مراقبت سرک به حد اقل  اینکه برای

کاهش داده شود، ایجاب میکند که در آغاز برنامه پنج 

ساله منابع بیشتر برای حفظ و مراقبت به وزارت فواید 

مام شده حفظ عامه تخصیص داده شود تا بر کارهای نات

 . و مراقبت غلبه یابد

  . شدکمک خواهد طالب عامه از همکاران بین المللی خویش  گردد، وزارت فواید برای اینکه مالیات کافی تضمین

 

 

 

 

 (RAMP)پروژه مدیریت دارایی سرک 

میلیون دالری است که توسط بانک  60پروژه مدیریت دارایی سرک یک اقدام 

پروژه در نظر دارد تا در امتداد . تمویل شده است( ADB)انکشاف آسیایی 

کیلومتر طول داشته و قسمت جنوب شرقی  140جالل آباد که   -شاهراه کابل 

 دورانی، حفظ و مراقبت وسعت داردکیلومتر  450سرک حلقوی که در حدود 

سرک به  ۀارزیابی و درجه بندی الی)زواِل شدید هردو شاهراه . را انجام دهد

که بنابر نبود حفظ و مراقبت کافی بوجود آمده، سبب شده که ( 5و  4درجات 

. دالر کامالٌ پخته و بازسازی گردد 103,000تخمینی هر کیلومتر با مصرف 

کندهار بنابر نبود حفظ و مراقبت  –قابل ذکر است که هشت پُل در شاهراه کابل 

مصرف بازسازی  . و حمالت عناصر ضد حکومت نیاز شدید به بازسازی دارد

میلیون دالر تخمین شده که توسط پروژه مدیریت دارایی سرک  15پُل ها 

(RAMP ) 2019تحت پوشش قرار داده نشده است و قرار است که در سال 

 . تکمیل گردد
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 حفظ و مراقبت روزمره ۀبرنام

طبق ارزیابی و سرک؛ که  استراتیژیکدر امتداد شبکه  روزمره سرک های پختهمصارف تخمینی حفظ و مراقبت 

 استوار است که برای ی، بر اساس مصرفقرار داشته  (10)الی ( 7)درجات  در(  PASER)درجه بندی الیه سرک 

 ساحات. ن شده استیتعی ستراتیژیافیصد از سرک های پخته در دو سال اولی این  40 روزمره از حفظ و مراقبت

اعمار . ستراتیژی افزایش خواهد یافتااین  ریسه سال اخمراقبت روزمره نیاز دارند طی  های حقیقی که به حفظ و

اوسط ساالنه . سازدمنعکس می و آنرا بطور موثرحفظ و مراقبت شده  دورانیبطور جدید سرک های بازسازی شده 

 . کیلو متر تخمین شده است 3,900د ، نسرک های که باید بطور روزمره حفظ و مراقبت شو

. لومتر تخمین شده استدالر فی کی 1,500بر اساس مصرف یونت  در هر سال حفظ و مراقبت روزمره کلیمصرف 

 . میلیون دالر است 29 سالپنج طول که مصرف کلی حفظ و مراقبت روزمره در  به این معنی

 برنامه حفظ و مراقبت عاجل

ی یا حفظ و مراقبت، و حوادث طبیعی ینرانج نوع حوادث ناشی از عدم کفایتشامل عاجل فعالیت های حفظ و مراقبت 

  . گیردبشمول آب و هوا را دربر می

ایجاد سیستم و وسایل کاهش خطِر حفظ و مراقبت عاجل، خطراِت را که با انواع متعدد حوادث ناشی از دالیل طبیعی 

سبب سقوط سنگ، خطراِت کنار سرک یا حوادث  بهشامل حوادث عاجل امراین . ، کم خواهد ساختباشندیکجا می

 . باشدوابسته با آب و هوای شدید مثل برف کوچ ها می

ی سرک خطراِت را کاهش خواهد داد که با بی کفایتی های ساختارهاساالنه از سرک ها و  ۀ، معاینبراینعالوه 

 . باشندیا حفظ و مراقبت نامناسب همراه می ساختارها

مالی را که برای حفظ و مراقبت تخصیص یافته، حاصل نموده تا در جریان  اعظم از وجوهاکنون، تونل سالنگ بخِش 

میلیون دالر هر  5طوری تخمین شده که در حدود مصارف . مستان استفاده متداوم از تونل را تضمین نمایدماهای ز

از . میلیون دالر فی سال تخمین شده است 4نیازهای باقیمانده کشور . شودسال برای تونل سالنگ تخصیص داده می

 . یون دالر برآورد شده استمیل 50، مصارف تخمینی کلی حفظ و مراقبت عاجل 2023 – 2019سالهای 

 

 

 

 

 کار: یک بخش متممه سکتور خصوصی ای: قو4بکس 

 ،باور کامل داشته سکتور خصوصی و اثرات آن باالی انکشاف و حفظ و مراقبت سکتور سرکبر ( MPW)وزارت فواید عامه 

وزارت می داند که امروز سکتور خصوصی بشمول  . همکار خواهد بودقرارداد یا بقسم  شریک نقش این سکتور در حکم  طرف 

تعویق دراز مدت در تطبیق پروژه در سکتور  باعثامر این . وضعیت امنیتی و ظرفیت های ضعیف به یکتعداد چالش ها روبرو است

 . شودخصوصی می
 

ر د، وزارت فواید عامه پدید آمدهوضعیت امنیتی  به علت بلند مواد ساختمانی که تا حد بیشتربا توجه به این چالش ها، و مصارف 

و روزمره  دورانیو مراقبت  و باالی حفظ را تشکیل دادهوزارت  اجراییکار خویش که یک بازوی  اینظر دارد تا ازطریق قو

 . سکتور خصوصی را تکمیل نمایدخالی ، متمرکز است
از طریق بخاطر تطبیق پروژه های مختلف، کار برای قراردادها با سکتور خصوصی رقابت نخواهد کرد، بلکه بجای آن  ایقو

این  . پیش خواهد رفتموازی کار آن با پروژه های که توسط سکتور خصوصی تطبیق شده، . تخصیصاِت حکومتی تمویل خواهد شد

 ۀ، و همچنان در شبکگرفته، سرعت استکمک خواهد کرد تا تطبیق حفظ و مراقبت سرک در افغانستان که بسیار ضروری  امر

  . فعالیت های ناتمام حفظ و مراقبت کمک خواهد کرد کاهشافغانستان در  استراتیژیک
 

میلیون دالر برآورد  225، مصارف تخمینی کلی (SRN)برای حفظ و مراقبت کافی سرک های پخته از شبکه استراتیژیک سرک 

تمام کارهای ناتمام حفظ و مراقبت و کارهای جدید حفظ و مراقبت را تحت پوشش قرار  2023 – 2019شده است تا از سالهای 

 50میلیون دالر برای حفظ و مراقبت روزمره، و  29، دورانیمیلیون دالر جهت حفظ و مراقبت 146شامل تخمیناٌ امر این . دهد

 . باشدمیلیون دالر بخاطری حفظ و مراقبت عاجل می
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میلیون دالر از طریق وزارت فواید عامه  6، حکومت جمهوری اسالمی افغانستان برای تأسیس آن قوای کاربرای عملی کردن 

و ایجاد سیستم های مورد نیاز برای عملیات آن، بشمول نظارت و  قوای کاربخاطر تجهیز کافی  خصیصاین ت. تخصیص داده است

مچنان وزارت ه. است گنجاندهرا در تشکیل انتقالی خویش  قوای کاربرعالوه، وزارت فواید عامه از قبل . کنترول استفاده خواهد شد

 . تضمین نماید را میکانیزم های مورد نیاز را ایجاد نموده تا عملیات مؤثر آن همراه با کنترول کافی حسابدهی
 
و  سرک افغانستان بطور کافی حفظ استراتیژیک ۀبکو سکتور خصوصی یقینی خواهد ساخت که ش قوای کارمشترک،  مساعیبا 

  . خواهد شدمراقبت 

 

  هابتکار حفظ و مراقبت سرک های خام . 3.2

کیلومتر است که شاهراه های ملی، سرک  10,500طول تخمینی سرک های جغلی یا خاکی در افغانستان در حدود 

سرک های ولسوالی هستند که  هسرک های خاماکثریِت از . باشدهای والیتی و سرک های ولسوالی در آن شامل می

 . دهدفیصد این سرک ها را تشکیل می 95بیشتر از 

حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه مصارف حفظ و مراقبت سرک های جغلی را تحلیل نموده و به این نتیجه رسید که 

عالوه ازین، با توجه به اثرات محیطی که با جغل . باشدمی سرک های جغلی در اکثریت این سرک ها ناپایدار  دورانی

و اثر محدود که بنابر کیفیت جغل و شرایط آب و هوا داشت، وزارت فواید عامه به این نتیجه  استاندازی مجدد همراه 

 . شود استفادهدر افغانستان  یک مطالعۀ دقیقبر مبنای است که باید از  یرسید که جغل اندازی مجدد یک روش

بعضی سرک های جغلی، روش های متعدد را بررسی نموده،  مستحکم ساختنزارت فواید عامه در رابطه با و اکنون

در صورتیکه . کندزمایش میآانواع مختلف مواد و میتودهای ساختمانی را  ترافیک پایینحجم با و برای سرک های 

با فظ و مراقبت مشخص به سرک های با برنامه های حثابت شد، وزارت فواید عامه  امکان پذیرروش های دیگر 

 . پیش خواهد رفت ،ترافیک پایینحجم 

سازد که سرک های مذکور  محققدر عین زمان، وزارت فواید عامه به سرک های جغلی و خاکی توجه خواهد نمود تا 

 مینتض ازطریقابتکار حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه برای سرک های خام، بنابرین، . قابل عبور و مصؤن هستند

درین  . ش را متمرکز خواهد کردآن، باالی حفظ و مراقبت روزمره این سرک ها توجه خوی ن و متداومئومصاستفاده 

این . تنها یک آمادگی کوچک گرفته خواهد شد تا بعضی از سرک های بسیار مهم، دوباره جغل اندازی شود زمان

ٌ  برنامه با پوهنتون اوهایو  . تطبیق خواهد شد مشترکا

 هسرک های خام ۀحفظ و مراقبت روزمر ۀبرنام

تخمین شده  هبرای حفظ و مراقبت روزمره از سرک های خام که دالر فی کیلومتر در سال 500 مصرفبراساس 

. کندبرآورد میمیلیون دالر  6، وزارت فواید عامه برنامه کلی حفظ و مراقبت ساالنه از سرک های خام را است

میلیون دالر تخمین شده و ازطریق سرمایه  30 به مقدار 2023 – 2019ین، مصرف کلی برنامه از سالهای بنابر

 . هر کدام که ممکن بود، تطبیق خواهد شد(CDCs)گذاری های کوچک و شوراهای انکشافی جامعه 

کارگر فنی و غیرفنی را استخدام نموده و از طریق شوراهای  2,100رود که برنامه هر سال در حدود توقع می

 . انکشافی جامعه یا استخدام مستقیم، به سطح والیتی تطبیق خواهد شد

 هسرک های خام دورانیبرنامه حفظ و مراقبت 

 ی، آمادگی ها گرفته شده است تا استفاده های کافهمهم سرک های خامبخش های برای جغل اندازی مجدد از بعضی 

ین ابرای . که یک راه حل بهتر و پایدار و قابل تطبیق به آن پیدا شوداید نم تأمینرا تا وقتی  از سرک های مذکور

. کیلومتر سرک های جغلی را تحت پوشش قرار دهد 300تا در هر سال  در نظر استمیلیون دالر  5 ساالنهبرنامه 

 . میلیون دالر است 25مصرف کلی پنج ساله این برنامه 

 
میلیون  280طی مدت پنج سال تخمیناٌ  2023 -  2019، از (SRN)ستراتیژیک سرک ا ۀاز شبک مثمربرای تضمین حفظ و مراقبت 

و حفظ و  دورانیمیلیون دالر برای حفظ و مراقبت روزمره در هرسال، حفظ و مراقبت  225این مصارف شامل . دالر نیاز است

همچنان شامل امر این . ناتمام حفظ و مراقبت که اکنون موجود است های برعالوه از کار ،باشدپخته میهای مراقبت عاجل از سرک 

 . شودمیلیون دالر می 55باشد که جمله نیز می همیلیون دالر برای برنامه حفظ و مراقبت ساالنه از سرک های خام 11
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 سرک  مصئونیت افزایش

ک یمصئونیت در حالیکه . نیاز داردذیدخل و ادارات  اشخاص متخصصوسیع  دخالتی است که به بعدچند  امرسرک یک  مصئونیت

وزارت فواید عامه یا همکاران انکشافی  طرف از زیادیسرک توجه  مصئونیت. دهدمی کیفیت شبکه سرک را تشکیل شاخص اساسی 

ت آن سرک و حفظ و مراقب استراتیژیکف شبکه انکشا ی های است که در بارهاین از سبب نگران. جلب نکرده استبخود بین المللی را 

 . دهدمیلیون دالر از دست می 746در حدود ساالنه ضعیف سرک، افغانستان  مصئونیتبنابر . وجود دارد

ونیت سرک یکی از اولویت هایی است که باید به طور کامل ئاین استراتژی در نظر دارد نقطه شروع برای اطمینان از این باشد که مص

خالصه ای  در ذیل. شامل دو طرح اصلی برای کمک به بهبود امنیت سرک در افغانستان استامر این . مورد توجه قرار گیرد و موثر

 . این ابتکارات است

 کاهش داده شودمحالت خطرناک با خطر بلند بطور کافی  . 1

سرک  ونیتمصئسیستم های وابسته با . ه استو گنجانیده شد سرک در تشکیل انتقالی وزارت فواید عامه تشکیل مصئونیت ۀوظیف

ق تطبی این ابتکار با . ، ایجاد خواهد شدهمورد بحث قرار گرفت "ایجاد ظرفیت نهادی وزارت فواید عامه"طوریکه تحت ابتکار 

سرک از طریق یک بررسی  مصئونیت شرایطبرای ( benchmarking) ن نقطه مبنایسروکار دارد که تعیسرک  مصئونیت اقداماتِ 

اقدامات تحت این  ۀخالصدر ذیل یک . باشند، در آن شامل میسرک مصئونیتکاهش  اقداماتِ سرک و ایجاد و تطبیق  مصئونیت

 . ابتکار ذکر شده است

 

 سرک مصئونیتبررسی  . 1.1

بخاطر جمع آوری ارقام و مدیریت حوادث  و نه هم داده،نرا انجام  سرک مصئونیتدقیق بررسی  تا فعالافغانستان 

رک در س استراتیژیکسرک از شبکه  مصئونیتبررسی نخستین اقدام شامل این . ه استیک سیستم کافی را داشت

   . استفاده خواهد شد ،کاهش برای وزارت فواید عامه اقدام ۀبرنام ایجادِ  نتایج بررسی بمنظور. باشدافغانستان می

 سرک مصئونیتکاهش  اقداماتِ  ۀساالنبرنامه  .1.2

 یژیکاستراتسرک در امتداد شبکه  مصئونیتخطرات موجوده سرک،  استراتیژیکسرک از شبکه  مصئونیتبررسی 

 ۀبرناموزارت فواید عامه از این نتایج استفاده خواهد کرد تا یک . معیارات ارزیابی خواهد کرد بر مبنایرا سرک 

 . ایجاد نماید سرک را بمنظور تطبیق مصئونیتکاهش  اقداماتِ ساالنه 

 تا ختم بررسیگردد،  اطمینان حاصلسرک  مصئونیتشرایط  سرک از بهبودِ  استراتیژیک ۀشبکدر برای اینکه 

دالر فی  120,000میلیون دالر، یا اوسط  4ساالنه برای تطبیق برنامه را  حد اقلنیاز وزارت فواید عامه  مصئونیت

 . میلیون دالر تخمین شده است 20مصرف کلی از پنج  سال برنامه . والیت تخمین کرده است

 

2.  

 

 

 

 سرک مصئونیتبرای  رویکرد جامعاتخاذ  . 2

ال ، برای مدت پنج س"کاهش داده شودمحالت خطرناک با خطر بلند "ستراتیژیک سرک ا ۀابتکار که در امتداد شبک این مصرف کلی

ه های ساالنه اقداماِت کاهش دهنده که برای تطبیق برنام ادهاقلی را تحت پوشش قرار دحد میلیون دالر تخمین شده تا مصارف  20

، شودانجام داده  2019است که برای نخستین بررسی مصؤنیت سرک که قرار است در سال  یاین عالوه از مصارف. برآورد شده اند

 . شامل شده است( RAMS)تحت ُگسترش محوطه کاری سیستم مدیریت دارایی سرک 
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استفاده  متغیرهای سرک،  متغیربقسم ند نتوامیها پدیده این. گذارندسرک اثر می مصئونیتوجود دارند که باالی  یهای مختلف غیرمت

ا بیان ر ،مصئونیتاثرات سرک باالی  ،کاهش دهنده اقداماتِ برنامه این . نقلیه مشخص گرددۀ واسطوابسته به  متغیر سرک و ۀکنند

امر این  . نقلیه و استفاده کننده گان سرک سروکار دارد ۀهای وابسته با واسط غیربیان بعضی از متستراتیژی با ااین . خواهد کرد

، آماده استفاده کننده گان سرک های متغیر برای ینقلیه، و دیگر ۀواسطهای وابسته به  متغیربرای  ی آنباشد، یکشامل دو ابتکار می

 . ابتکارات ذکر شده استدر ذیل یک خالصه این . شده است

 واسطه نقلیه  مصئونیت افزایش . 2.1

وسایط نقلیه درست  ۀمعاین. دهدز تمام حوادث سرک را تشکیل می فیصد ا 5تقریباٌ  نقلیه ۀواسط ههای وابسته بمتحول 

ر که از نظر میخانیکی ناقص باشند، ب ۀنقلی ایطواسبا معاینۀ دقیق، ، چون زدسرک ها را بیشتر سا مصئونیتتواند می

وزارت فواید عامه قرار نداشته ولی بقسم یک بخش روش همه  نظراین ابتکار که تحت . دنشونمی سرک اجاز داده

. اشدبتخنیکی وسایط نقلیه را دارا می ۀستراتیژی شامل شده، یک برنامه برای معایناسرک در  مصئونیتجانبه برای 

 پیش از جوازدهی و ۀشامل مقررات برای معاین ایجاد شده کهنقلیه در افغانستان  ۀواسط ۀمعاین افزایشبا  برنامه این

 . باشدمعاینات تصادفی در ساحه، می

 . اقدام صورت گرفته استتوسط وزارت فواید عامه ( برچسب)با ابتکار استیکر همراه معاینه قبل از جوازدهی روی 

 پروژهموضوع مورد بحث این . باشدمینه قبل از جوازدهی در افغانستان ی معایمرکز برا 5شامل تجهیز امراین 

  خواهد شد یا کدام مرجع دیگر.تطبیق عبارت از مرجع تطبیق آن است؛ و آن اینکه این ابتکار توسط و. ف. ع. 
معاینات تصادفی موسمی باشد تا آموزش و تجهیز تیم های معاینات ساحوی نیز می جهتشامل مقررات هکذا این ابتکار

وزارت فواید عامه، وزارت ترانسپورت و وزارت امور داخله فعالیت های وابسته با . از وسایط نقلیه را انجام دهند

 2020رود در سال میلیون دالر است که توقع می 2.5مصرف متوقعه برنامه . د دادنمعاینات ساحوی را انجام خواه

 . تکمیل گردد

 استفاده کننده گان سرک مصئونیت افزایش .2.2

 اکثریت حوادث علتعوامل بشری . انداستفاده کننده گان مردم  ۀهم ا  بسواره یا پیاده، تقری ، عابریناهرچند راننده ه

بنا بر این آگاهی عمومی یک بخش اساسی از هر استراتیژی مصونیت سرک را تشکیل . دهندسرک را تشکیل می

 . باشدمه میاین ابتکار شامل دو برنا. دهدمی

 

 آگاهی عامهو و ارتباط 

  : این برنامه متشکل از دو بخش است

 آگاهی اطفال از طریق مکاتب 
 ی هایاتجمعات و گردهم رسانه ها )جمعی و اجتماعی( آگاهی مردم عام از طریق 

سطح استفاده کننده سرک را تهیه نموده تا  مصئونیتوزارت فواید عامه با وزارت معارف کار خواهد نمود تا مواد 

کمپاین های رسانه ی عبارت از  ،سرک مصئونیت بخاطربخش دیگر . افزایش دهدمکتب را دانش آموزان آگاهی 

 . خواهد بوداجتماعی های سرک و رسانه کنار  تلویزیون، رادیو، اعالناتِ  و شاملخواهد بود 

 . کندمیلیون دالر تخمین می 1.50وزارت فواید عامه مصرف برنامه را برای مدِت پنج سال در حدود 

 قانون ۀ تنفیذبرنام

در را  ونقان تحققمقررات ترافیک  تنظیم موثر قوانین و. جهت تنظیم رفتار رانندگان اقدامیست مفیدپولیس  أتااجر

ده أت پولیس آماااجرمیزان موثریت افزایش  جهتاین برنامه . دکرخواهد  ها جلو گیریرفتاراز سوء و  هتداشپی 

اهد به شکل موثر تاثیر خونیز  رانندگی رانندگی، باالی واسطه نقلیه و جوازدهی  نامناسب بر رفتارده که عالوه گردی

اد را ایج اقیاتفشی محالت تال توسط پولیس در همکاری با وزارت فواید عامه عملی شده، که اصالٌ  این برنامه .داشت

ل هیچ تموی جهت تطبیق این برنامه. یدنس دریور، اطمینان حاصل نماجواز سیر واسطه نقلیه و لیس ۀبارنموده تا در 

M . اضافی در نظر گرفته نشده است
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، سه برنامه منحیث یک بخش استراتیژی وزارت فواید عامه عملی "اتخاذ یک روش همه جانبه بمنظور مصؤنیت سرک"برای 

 میلیون دالر تخمین شده است.  4خواهد شد. مصرف کلی هر سه برنامه طی پنج سال مدِت تطبیق، 
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  2023 – 2019ستراتیژی وزارت فواید عامه سال اصه خال

 . است که براساس اهداف ذکر شده است 2023 – 2019ستراتیژی وزارت فواید عامه از سالهای ادر ذیل خالصه 

A . سرک ایدارتضمین پ سرمایه گذاری : هدف 

 ستراتیژی ها، ابتکارات و اقدامات بخاطر تضمین پایداری سرمایه گذاری سرکاخالصه : 3جدول 

 اقدام ابتکار ستراتیژیا
 مصرف )میلیون(

 افغانی دالر

ظرفیت مسلکی و نهادی  ایجاد
 وزارت فواید عامه

 وزارت فواید عامهقانونی ایجاد چارچوب 
 ستراتیژی ملی سکتور ترانسپورتا

3Inc.  
 قانون و مقررات وزارت فواید عامه

بهبود تشکیل سازمانی وزارت فواید عامه و 
 همآهنگی بین االداری

 وزارت فواید عامه یساختار انتقال
Inc.  

 ایجاد میکانیزم های همآهنگی بین االداری

در  برای وظایف تخصصی سیستم هاایجاد 
 وزارت فواید عامه

  13 ایجاد وظایف تخنیکی اختصاصی

  .1nc ایجاد وظایف حمایوی اختصاصی

ایجاد ظرفیت مسلکی کارمندان وزارت فواید 
 عامه

  .Inc ندان وزارت فواید عامه به کارم های تخصصی آموزش 

  0,25 ایجاد مهارت های عمومی و اختصاصی در وزارت فواید عامه

 محیط کاری در وزارت فواید عامه بودبه
  2 بازسازی و تجهیز وزارت فواید عامه

  10 اعماِر تعمیر دفتری جدید برای وزارت فواید عامه

 بهبود پایداری مالی سکتور سرک

 سرکحکومتی برای سکتور تمویل  افزایش

 

 سرک مالیاتارائیه پشنهادات پالیسی برای فیس ها و 
3  

 تطبیق ابتکارات شناسایی شده برای تهیه عواید

خصوصی در سکتور  –مشارکت های عامه 
 سرک

 خصوصی -و نهادی برای مشارکت عامه قانونی ایجاد چارچوب 
5  

 خصوصی -مشارکت عامه آزمایشی شناسایی و تطبیِق ابتکارات 

  33.25 مجموعه فرعی تضمین کردن پایداری سرمایه گذاری سرک )دالر(

 

 

                                                           
 مصرف بقسم یک بخش از اقدام دیگر شامل ساخته شده است. 2
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B.  :و پوشش شبکه سرک  دسترسی افزایشهدف 

 سرک ۀشبکدسترسی و اتصال  افزایش: خالصه ستراتیژی ها، ابتکارات و اقدامات جهت 4جدول 

 مصرف )میلیون( اقدام ابتکار ستراتیژی

 افغانی دالر

تقویت دهلیزهای اقتصادی "تجارت 
 " افغانستاناولیه

 اتصال و دسترسی شاهراه های ملی

  700 تکمیل نمودن سرک حلقوی

  530 غربی -دهلیز شرقی 

  550 جنوبی، از کندهار الی مزار شریف –دهلیز شمالی 

  150 ُسرخرود( –ساپاری  –جالل آباد )بگرامی  –سرک کابل 

 جنوبی –مطالعه امکان سنجی و دیزاین دهلیزهای شمالی 

 بهرام شاه( –)جوزجان الی نیمروز/ یکاولنگ/ کندهار/ لشکرگاه 
15  

  5 تورخم -مطالعه امکان سنجی برای شاهراه کابل 

  420 برنامه بازسازی شاهراه ملی و مواصالت بین المللی

  10 برنامه استراحت گاه در شاهراه ملی

 ابتکار کاهش ازدحام

  12 گذرگاه فرعی هرات

  540 سرک حلقوی کابل

  20 فرعی شهریجادۀ انکشاف برنامۀ ایجاد 

  250 بازسازی سرک بامیان الی بغالن و سرک تونل سالنگ

  20 امکان سنجی تونل جدید سالنگمطالعۀ 

 اتصال و دسترسی محلی افزایش

 انکشاف سرک والیتی
  210 اعمار و ترفیع سرک والیتیبرنامۀ 

  87 بازسازی سرک والیتیبرنامۀ 

 دسترسی و اتصال بسطح ولسوالی افزایش
  52 بهبود دسترسی به سطح ولسوالیبرنامۀ 

  220 بازسازی سرک های پخته ولسوالی

 سرکمثمر تضمین حفظ و مراقبت 
 حفظ و مراقبت سرک پخته

  146 دورانیبرنامه حفظ و مراقبت 

  29 برنامه حفظ و مراقبت روزمره

  50 برنامه حفظ و مراقبت عاجل

  30 هخامهای برنامه حفظ و مراقبت روزمره از سرک  هخامهای حفظ و مراقبت سرک 
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  25 هخام های از سرک دورانیبرنامه حفظ و مراقبت 

  4,071 )دالر(مجموعه فرعی بیشتر ساختن دسترسی و پوشش شبکه سرک 

 

C.  :سرک مصئونیت افزایشهدف 

 سرک مصئونیتستراتیژی ها، ابتکارات، و اقدامات برای بیشتر ساختن ا: خالصه 5جدول 

 اقدام ابتکار ستراتیژی
 مصرف )میلیون(

 افغانی دالر

 هبمقرون محالت خطرناک  کاهش
 به شکل مثمر خطر بلند

  .Inc سرک استراتیژیکشبکه  مصئونیتانجام یک بررسی  سرک مصئونیتبررسی 

  20 مصئونیتکاهش دهنده  اقداماتِ ساالنه برنامۀ ایجاد و تطبیق  سرک مصئونیتکاهش ساالنه 

بخاطر  رویکرد جامعاتخاذ 
 سرک مصئونیت

  2.5 برنامه معاینه واسطه نقلیه وسایط نقلیه مصئونیت ارتقای

 استفاده کننده گان سرک مصئونیت افزایش
  1.50 آگاهی و ارتباط عامه

  .Inc قانونبرنامۀ تتنفیذ 

  24 سرک )دالر(  مصئونیت افزایشمجموعه فرعی 
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فواید عامهوزارت   

2023 - 2019ستراتیژی   

 

  ( از لحاذ هدف پالیسی2023 – 2019وزارت فواید عامه ) ستراتیژیاخالصه مصارف  .1.1

بیلیون دالر تخمین شده  3.86ساله در حدود  5( طی چارچوب زمانی 2023 – 2019ستراتیژی وزارت فواید عامه )امصرف کلی 

 کند. ئه میایک خالصه مصارف از لحاذ هدف را ار 6است. جدول 

 ( از لحاذ اهداف )دالر آیاالت متحده(.2023 – 2019ستراتیژی وزارت فواید عامه )ا: خالصه مصارف 6جدول 

 مصرف تخمین )میلیون( هدف

 افغانی دالر

  33.25 تضمین سرمایه گذاری پایداِر سرک

  4,071 دسترسی و اتصال شبکه سرک افزایش

  24 سرک مصئونیت افزایش

  4,128.25 مصرف کلی
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فواید عامهوزارت   

2023 - 2019ستراتیژی   

 

 

 ستراتیژیکاتجدید پالن 
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فواید عامهوزارت   

2023 - 2019ستراتیژی   

 

 استراتیژیکجدید پالن ت

 . تحول  ظرف دو سال تکمیل گرددرود که این توقع می. استپروسه اصالحات و تحول در حال سپری نمودن اکنون وزارت فواید عامه 

 ،ی سرکساختارها هب مربوط، و همچنان ارقام هاسرکطول  و وضعیت مربوط به موجودموجود بر مبنای آمار ، وضعیت بر اینعالوه 

ه مربوطقرار داشته و باید تمام کارهای  اساسیایجاد سیستم های  جریانوزارت فواید عامه در . و سرتاسری نیاز دارد جدیدیبه توجه 

 . ارقام اطمینان حاصل نماید مثمریت ساند تا بخاطر اهداف پالنگذاری ورا ظرف دو سال به پایان بر

به این هدف  چارچوب مذکور. درست و مناسب استارائیه شده، ( 2023 – 2019)ستراتیژی اپالنگذاری که درین  زمانیچارچوب 

های سیرمبندی و ممکن سازد تا  ردهخوب به شکل  عینیمطابق با شرایط سرک را  استراتیژیک ۀشبکتعیین شده تا شرایط ایجاد و بهبود 

 . روند تطبیق را به درستی هدایت نمایدتعیین و آینده را 

ال دو س ظرفرا  سند، این زدستراتیژی را متأثر سااکه شاید بخش های مختلف  یط ضعفانقوزارت فواید عامه واقعیت، با درِک این 

  . تصحیح خواهد کردبازدید و آینده 
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فواید عامهوزارت   

2023 - 2019ستراتیژی   

 

 

 ( 2023 – 2019)چارچوب نظارت و ارزیابی وزارت فواید عامه 
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 (2023 – 2019چارچوب نظارت و ارزیابی وزارت فوعاید عامه )

 مقصد شاخص اقدام ابتکار ستراتیژیا هدف

تضمین سرمایه گذاری 

 پایدار سرک

 یجاد ظرفیت بشری و نهادیا

 وزارت فواید عامه

ایجاد چارچوب تنظیمی 

 وزارت فواید عامه

تعداد مأموریت های اداراِت  ستراتیژی ملی سکتور ترانسپورتا

 سکتور ترانسپورت

 6مأموریت های جدید که برای 

  اداره تعیین شده اند

 مقرره 3یک قانون و  تعداد قوانین و مقررات قانون و مقررات وزارت فواید عامه

تشکیل سازمانی ارتقای 

وزارت فواید عامه و همآهنگی 

 بین االداری

تکمیل نمودِن انتقالی وزارت فواید 

 عامه

تعداِد وظایف باز سازی شده که 

در مرحله تحول تشکیل گردیده 

 اند

 سازماندهیمجدداٌ چهار وظیفه 

 شده اند

ایجاد میکانیزم های همآهنگی بین 

 االداری

تعداِد میکانیزم های همآهنگی که 

 ایجاد شده اند

چهار میکانیزم اصلی با 

 همکاران ایجاد شده اند

ایجاد سیستم ها برای وظایف 

 اختصاصی وزارت فواید عامه

ایجاد سیستم ها برای وظایف 

 اختصاصی تخنیکی 

تعداِد سیستم های تخنیکی 

 اختصاصی که ایجاد شده اند

 تخنیکیهفت سیستم 

ایجاد سیستم ها برای وظایف 

  اختصاصی حمایوی

تعداد سیستم های حمایوی 

 اختصاصی که ایجاد شده اند

 سه سیستم حمایوی اختصاصی

کارمندان وزارت  ایجاد ظرفیت

 فواید عامه

سیستم های آموزش فراهم ساختن 

 اختصاصی

فیصدی کارمندان وزارت فواید 

 عامه که آموزش را حاصل نموده

 اند

 فیصد 80

ارتقأی مهارت های عمومی و 

اختصاصی از کارمندان وزارت 

 فواید عامه

 زنان %20با تن  400 تعداد کارمندان ورزیده

پایداری مالی  سکتور  افزایش

 سرک

افزایش تمویل مالی سکتور 

 سرک

ایجاد پالیسی های ملی در رابطه با 

 سرک مالیاتفیس ها و 

وین تد تعداد تصامیم پالیسی که

 شده اند

  سه تصمیم پالیسی

 تولیدحمایت از تطبیق ابتکارات 

 عواید

 دو ابتکار تعداد ابتکارات که تطبیق شده اند

تعداد قوانین و ابزار که تشکیل  سازمانیو قانونی ایجاد چارچوب  مشارکت عامه خصوصی

 شده اند

یک قانون، یک مقرره و یک 

 راابز

امه مشارکت ع تعیین و تطبیق ابتکا

 خصوصی -

 -دو ابتکار مشارکت عامه  ه اندکه تطبیق شد یتعداد ابتکارات

 خصوصی

دسترسی و اتصال  افزایش

 شبکه سرک

تقویت دهلیزهای اساسی 

 اقتصادی و تجارتی افغانستان

 کیلومتر 233 تعداد کیلومتر که اعمار شده است تکمیل سرک حلقوی اتصال و دسترسی شاهراه ملی

 کیلومتر 440 تعداد کیلومتر که اعمار شده است غرب -دهلیز شرق 
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 جنوب –دهلیز شمال 

 کندهار الی مزار شریف

کیلومتر، که از آن جمله  520 تعداد کیلومتر که اعمار شده است

کیلومتر اعمار سرک  360

کیلومتر بازسازی  160جدید و 

 است

 کیلومتر 150 که اعمار شده است تعداد کیلومتر جالل آباد –ری کابل سرک سپ

مطالعه امکان سنجی و دیزاین دهلیز 

 جنوب،  –شمال 

 جوزجان الی نیمروز

تعداد کیلومتر که مطالعه امکان 

سنجی و دیزان آن صورت گرفته 

 است

649 

ملی و های بازسازی شاهراه برنامۀ 

 صالت بین المللیامو

که سرکی تعداد کیلومتر 

 بازسازی شده است

 کیلومتر 930

 که اعمارسرکی تعداد کیلومتر  گذرگاه فرعی هرات ابتکار کاهش ازدحام

 شده است

 کیلومتر 25

 که اعمارسرکی تعداد کیلومتر  سرک حلقوی کابل

 شده است

 کیلومتر 117

 ،بازسازی سرک بامیان الی بغالن

 سرک و تونل سالنگ

اعمار شده سرک تعداد کیلومتر 

 بازسازیسرک و تعداد کیلومتر 

 شده

کیلومتر اعمار شده و  164

 کیلومتر بازسازی شده  930

مطالعه امکان سنجی و دیزاین تونل 

 جدید سالنگ

تعداد تونل های بدیل که مطالعه 

امکان سنجی آنها صورت گرفته 

 است

 سه بدیل با یک دیزاین

 ارتقای برنامه اعمار و  سرک والیتیانکشاف  افزایش قابل مالحظه اتصال

 سرک والیتی

یا  که اعمارسرکی تعداد کیلومتر 

 است بازسازی شده

ارتقاء کیلومتر اعمار یا  507

 است نموده

 بازسازی برنامۀ 

 سرک والیتی

یا  که اعمارسرکی تعداد کیلومتر 

 بازسازی شده است

کیلومتر بازسازی شده  280

 است

دسترسی و اتصال به  افزایش

 سطح ولسوالی

برنامه افزایش دسترسی به سطح 

 ولسوالی

 تعداد ولسوالی ها

  سرک های ولسوالی

0 

تعداد کیلومتر که با مواد یا 

میتودهای جدید پخته کاری شده 

 اند

200 

تعداد کیلومتر که بازسازی شده  بازسازی سرک های پخته ولسوالی

 است

690 

 مراقبت کافی ازتضمین حفظ و 

 سرک

های حفظ و مراقبت سرک 

 پخته

کیلومتر حفظ و مراقبت شده که  دورانیبرنامه حفظ و مراقبت 

ارزیابی و درجه  7در درجه 

 بندی الیه سرک قرار داشت

1,270 
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کیلومتر حفظ و مراقبت شده که 

ارزیابی و درجه  6در درجه 

 بندی الیه سرک قرار داشت

1,000 

حفظ و مراقبت شده که کیلومتر 

ارزیابی و درجه  5در درجه 

 بندی الیه سرک قرار داشت

640 

کیلومتر حفظ و مراقبت شده  برنامه حفظ و مراقبت روزمره

 8بطور ساالنه که در درجات 

ارزیابی و درجه بندی  10الی 

 الیه سرک قرار داشت

3,900 

سالنگ  تعداد روزهای که تونل برنامه حفظ و مراقبت عاجل

 در طول سال در آن بسته باشد

 روز 3کمتر از 

تعداد روزهای که سرک شبکه 

سرک در طول سال  استراتیژیک

 در آن بسته باشد

 روز 3کمتر از 

 های حفظ و مراقبت سرک

 هخام

برنامه حفظ و مراقبت روزمره 

 هخامها سرک 

که هر فیصدی سرک های خامه 

 سال حفظ و مراقبت شده اند

 فیصد نباشد 90از  کمتر

 سرک دورانیبرنامه حفظ و مراقبت 

 هخام

که  هکیلومتر از سرک های خام

 دوباره جغل اندازی شده اند

1,500 

 مصئونیتبیشتر ساختن 

 سرک

بطور کافی کم ساختن محالِت 

 خطرناک با خطر بلند

 مصئونیتانجام دادن یک بررسی  سرک مصئونیتبررسی 

 سرک استراتیژیکشبکه 

( Benchmarksنقاط مبدأ ) مصئونیتشاخص های مشخص 

 ۀشبک مصئونیتبرای حاالت 

 سرک استراتیژیک

ایجاد و تطبیق برنامه ساالنه از  سرک مصئونیتکاهش ساالنه 

 مصئونیتکاهش دهنده  اقداماتِ 

 سرک

تعداد برنامه های ساالنه که 

 ساخته شده اند

4 

برای  جامعاتخاذ  روش 

 سرک مصئونیت

تعداد مراکز معاینات واسطه  معاینه واسطه نقلیه ۀبرنام هواسطه نقلی مصئونیت افزایش

 نقلیه که ایجاد شده اند

5 

تعداد کمپاین های ساالنه معاینات 

 ساحوی

4 

ننده استفاده ک مصئونیت افزایش

 سرک

تعداد کمپاین های ساالنه ی  آگاهی و ارتباط عامه

 رسانه و اعالنات

2 

که هرسال به  یتعداد شاگردان

 کندپیدا میآنها دسترسی 

5,000 
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سال  5تعداد وسایط نقلیه در ختم  تحمیل

 که جواز سیر نداشته باشند

 0.1برای تمام وسایط نقلیه از 

 فیصد زیاد نباشد
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 ضمایم

برای ایجاِد ( SWOT Analysis)نتایج تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات : Iضمیمه 

 (2023 – 2019)ستراتیژی وزارت فواید عامه 

 ساختار سازمانی انتقالی از وزارت فواید عامه: IIضمیمه 
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 (2023 – 2019ستراتیژی وزارت فواید عامه )ا( برای ایجاِد SWOT Analysisفرصت ها و تهدیدات ): نتایج تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، Iضمیمه 

 

 تهدیدات فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت بخش

 بخش های بزرِگ از شبکه اعمار شده اند  شبکه فزیکی سرک
 

 ل که افتتاح شده، قاب هی خامسرک ها
 انددسترس بوده و ترفیع داده شده 

 

 ندمو بین المللی نیرو مواصالت ملی 
 

  اکثریت مراکز بزرگ با شاهراه های ملی
 کافی وصل هستند

 

  اکثریت والیات به سرک های والیتی
 دسترسی دارند

 

  اکثریت ولسوالی ها به سرک های والیتی
  دسترسی دارند

 بالخصوص بسطوح اتصال ضعیف ،
 قصنا ۀکه از شبک ملی و ولسوالی

 گرفته است منشا
 

 به حفظ و مراقبت ه خام یسرک ها
نیاز داشته و مؤثریت را  طوالنی

بالخصوص در امتداد سرک های 
 .کاهش داده اند ملی و والیتی

 

  نبود حفظ و مراقبت کافی منجر به
زوال بزرگ شبکه شده و یک کار 
ناتمام شده بزرگ از اعمار را 
بوجود آورده که به بازسازی و حفظ 

 نیاز دارد.  دورانیو مراقبت 
 

  جاده های متضیق در امتداد شاهراه
های ملی در نزدیکی مراکز بزرگ 
شهری یا در تونل سالنگ ازدحام، 

-را بوجود میتأخیر و عدم مثمریت

 آورد.
 

  بعضی ولسوالی ها به سرک های
ن عیالی دسترسی ندارند، و در ولسو
بعضی والیات به سرک های حال 

 والیتی دسترسی ندارند. 

 انکشاف را روند  تمویل مالی دونرها
 کندتقویت می

 

  در امتداد افغانستان موقعیت عالی
 مسیرهای تجارت بین المللی

 
 

  تمویل مالی موجوده کافی نیست تا
انکشاف و حفظ و مراقبت را تضمین 

 نماید.
 

 زمان را به  ها تأخیر در عقد قرارداد
دیزاین الی  تاخیر انداخته و مدت

ای اعمار را بطور قابل مالحظه 
 سازد. تر میبیش
 

  موجودوضعیت ناپایداِر امنیتی ،
 د.اندازتطبیق پروژه را به تأخیر می

 

  مواد و ساختمان سبب پایین کیفیت
 یشود.زوال سریع سرک ها م

 

  مواد ساختمانی در قیمت بلند
 شود. افغانستان مانع انکشاف می

 

 لی ناکافی از سکتور سرکاتمویل م 
 

  خانواده شرایط استقرار مجدد برای
ها و جوامع در امتداد مسیرهای 

 معین.
 

  اثرات محیطی که با اعمار سرک و
استعمال بزرگ سنگ های جغل 

  اشند.یکجا میب
موجودیت سیستم معلومات جغرافیایی   سرک مصئونیت

کامالٌ پیشرفته و نقشه ها تا بررسی 
 سرک را تقویت نماید. مصئونیت

 سرک یک مسله اساسی  مصئونیت
وزارت فواید عامه برای دونراها و 

 پنداشته نشده است.
  ی موجوده از سرک مصئونیتحاالت

 شناسایی نشده اند.

 انکشاف را  تمویل مالی دونراها
 تقویت میکند.

  جانبه -موجودیت تمویالِت چند 

  عرصۀ کاری چند بعدی به یک
همآهنگی بین  مساعی مشترک و

 ادارات مختلف نیاز دارد. 
  شاید یک اولویت تمویلی پنداشته

 نشود.
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  در افغانستان  مصئونیتبررسی
 انجام نشده است.

  ارقام حوادث بطوری کافی جمع
 شود.آوری و مدیریت نمی

  پالنگذاری، دیزاین و کاهش
 سرک تقریباٌ وجود ندارد. مصئونیت

  موجودیت بهترین پرکتیک های بین
المللی در رابطه با منطقه بشمول 

 افغانستان
  راپورهای حوادث وابسته با پولیس

 . نا کافی استقانون  نفیذت اقداماتِ و 
  ی بین المللتجارب موجودیت بهترین

 مربوط به منطقه بشمول افغانستان

  در امتداد یکتعداد بخش های شبکه
سرک برای پولیس  استراتیژیک

مشکل است که قانون را تحمیل 
 نماید.

 جواز سیر، هیچ معاینه  قبل از دادن
تخنیکی وسایط نقلیه صورت نمی 

 گیرد.
  برنامه های آگاهی و ارتباط عامه

 ناکافی استند.
 سازمانی انتقالی تشکیل گردید تشکیلیک   ظرفیت نهادی و بشری

 و مؤثرمثمر که کنترول بهتر و عملیاِت 
 سازد.را برقرار می

 

  زون ها بقسم طبقات اداری محلی تأسیس
 گردید.

 

 الی انتق تشکیالتبا  وظایف مربوط لوایح
 و سیستم های جدید ایجاد شد.

 

  سیستم اختصاصی مدیریت دارایی سرک
و دیزان سرک و سیستم های نظارت از 

 قرار دارند. جادپروژه در حال ای
 

  وظایف حفظ و مراقبت  قوای کاربرای
 تشکیل شد. قوای کارسرک ایجاد و 

 

  تعمیرات و  دارایوزارت فواید عامه
 .اراضی است.یکتعداد 

 

  وسایط وزارت فواید عامه مقدار بزرگ از
 در ملکیترا نقلیه و ماشین آالت سنگین 

 خود دارد.
 

  وزارت فواید عامه چند معادن جغل و
 فابریکات اسفالت در ملکیت خود دارد. 

 .چارچوب تنظیمی بسیار ضعیف 
 

 د سازمانی انتقالی نیاز به تجدی تشکیل
داشته تا تشکیالت یونت های 
اختصاصی را تحت پوشش قرار 

 دهد.
 

  یکتعداد سیستم ها و ابزارهای
ند یا کهنه و ااختصاصی یا نامکمل 

 هستند. شدهتاریخ تیر
 

  ظرفیت و مهارت های منابع بشری
با شرایط جدید اصالحات موافق و 

 سازگار نیستند.
 

 همآهنگی و ارتباطات  میکانیزم های
 ضعیف هستند.

 

 .درج و راجستر دارایی ناکافی است 
 

  حفظ و مراقبت ناکافی از وسایط
 نقلیه و تجهیزات.

 

  .حفظ و مراقبت ناکافی از تعمیرات 
 

  تمویل مالی دونر از ارتقأی ظرفیت
 و انکشاف نهادی حمایت میکند.

 

  جامعه نیرومند تبعید شده که
 تحصیالت بلند دارند

 

 وجودیت ماهرین بین المللیم 
 

 تعهد سیاسی قوی برای اصالحات 
 

  تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی
عصری که همآهنگی بین ادارات و 

 سازد.با ادارات دیگر را ممکن می
 

  چند پارچگی وظایف مربوط به
و مثمریت سکتور سرک باالی 

مؤثریت اثر گذاشته و صالحیت را 
 سازدکم رنگ می

 

  تالش های جمع آوری شرایط امنیتی
 شود. ارقام را مانع می
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 : تشکیل سازمانی انتقالی وزارت فواید عامهIIضمیمه 
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