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ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ  ٢۵.۵ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض را ﺟﮭت ﺑﮭﺑود
ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت ﺳرک ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧظور ﻧﻣود
ﮐﺎﺑل ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ٢ﻧوﻣﺑر  (٢٠١۶ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض  ٢۵.۵ﻣﯾﻠﯾون داﻟر را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮭﺑود ﺣﻔظ و
ﻣراﻗﺑت ﺑﺧش از ﺷﺎھراه ﺣﻠﻘوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻗﻊ در ﺟﻧوب ﺷرق ﮐﺷور و ﭘﺎﯾداری ﺳﮑﺗور ﺗراﻧﺳﭘورت ،ﻣﻧظور ﻧﻣود.
"از ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗﻼش ھﺎی زﯾﺎدی در ﺟﮭت ﺑﺎزﺳﺎزی زﯾرﺑﻧﺎھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺟرﯾﺎن ﻣدت
ﻣﺗذﮐره ﺣدود  ٨٠٠٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺳرک در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻣﺎر و ﯾﺎ ھم ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺛرﯾت ﺳرک ھﺎ ﺑﻧﺎﺑر ﻋﻣﻠﮑرد
ﺿﻌﯾف و ﻧﺑود ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻣؤﺛر ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت ،دوﺑﺎره ﺗﺧرﯾب ﮔردﯾده اﻧد" ﻣطﻠب ﻣﺗذﮐره را آﻗﺎی وﯾﺗون ﺗواﺳوک ،ﻣﺗﺧﺻص ارﺷد
ﺗراﻧﺳﭘورت ﺑﺧش آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ﻏرﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ اﺑراز ﻧﻣوده اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد "ﭘروژه ﻣﺗذﮐره ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺑود ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم
ﻣؤﺛر ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت ﺳرک ھﺎ و ﮐﻣﺑود ﺑودﺟﮫ ﺑرای ﺗطﺑﯾق آن ،رﺳﯾده ﮔﯽ ﺧواھد ﮐرد".
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ  ٨۵ﻓﯾﺻد از ﺳرک ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﺎﻟت ﺑدی ﻗرار دارﻧد و ﺗﻧﮭﺎ  ۵٠ﻓﯾﺻد
آن ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده در طول ﺳﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣدود ﻣﺎﻟﯽ ،دوﻟت ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺳﺎﻻﻧﮫ  ٢٠٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟر
ﺑودﺟﮫ را ﺑﻣﻧظور ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت ﺳرک ھﺎ در ﻧظر ﮔﯾرد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ از ﺟﺎﻧب ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻋدم ﭘﻼﻧﮕذاری
ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ و ﻣدﯾرﯾت ﺳرک ھﺎ ،ﺿﻌف اداری و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ،و ﺗداﺧل وظﯾﻔوی ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ذﯾدﺧل در ﺳﮑﺗور ﺗراﻧﺳﭘورت،
ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟوده را ﺗزﯾد ﻧﻣوده اﻧد.
ﭘروژه ﻣﺗذﮐره در ﻋرﺻﮥ اﯾﺟﺎد ﺷﯾوه ھﺎی ﭘﺎﯾدار ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺳرک ھﺎ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻔظ و ﻣدﯾرﯾت
داراﯾﯽ ھﺎی ﺳرک و ﻣراﻗﺑت ﺷﺎھراه ھﺎی ﻋﻣده ﮐﺷور ،ﮐﻣﮏ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ارﺗﻘﺎی ظرﻓﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان وزارت ﻓواﯾد ﻋﺎﻣﮫ در ﻋرﺻﮥ
ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت ﺳرک ھﺎ از طرﯾق ﺗدوﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ،ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﭘروژه ﻣﯾﺑﺎﺷد.
در ﺣدود  ٢٢٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺳرک ﺷﺎﻣل دو ﺑﺧش ﺷﺎھراه ﮐﺎﺑل اﻟﯽ ﺟﻼل آﺑﺎد و ﮐﺎﺑل اﻟﯽ ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس اھﻣﯾت اﻗﺗﺻﺎدی و
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮑﯽ آﻧﺎن ﺑرای ﺗرﻣﯾم از طرﯾق اﯾن ﭘروژه ،اﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾده اﻧد .ﺳرک ھﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺧش از ﺷﺎھراه اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ و ﺣﻠﻘوی
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎھراه ھﺎی ﻣﺻروف و ﺧطوط اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﻧﯾز ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردﻧد.
ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻔظ و ﻣدﯾرﯾت داراﯾﯽ ھﺎی ﺳرک ﺷﺎﻣل طرح ،ﺗوﺳﻌﮫ ،و ﺗطﺑﯾق آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺗذﮐره ﻣﯾﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺎﻣل اراﯾﮥ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾق و زﯾرﺑﻧﺎی ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺟﮭز ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺗﺎ ﮐﻧون ،ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺑﯾش از  ۴.٣ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر
را ﺑطور ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض ﻣﺎﻟﯽ و ﻗرﺿﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت .ﮐﻣﮏ ﻣﺗذﮐره ﺷﺎﻣل  ٢.٢ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺑرای اﻋﻣﺎر ﺳرک ھﺎ،
ﺧطوط آھن ،و ﻣﯾﺎدﯾن ھواﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرﮐز آن در ﺷﮭر ﻣﻧﯾﻼ ﮐﺷور ﻓﯾﻠﯾﭘﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش ﻓﻘر در ﮐﺷورھﺎی
آﺳﯾﺎﯾﯽ و اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ از طرﯾق رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑﮭﺑود ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،رﺷد ﭘﺎﯾدار و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن
ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺎه دﺳﻣﺑر  ٢٠١۶از ﭘﻧﺟﺎھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ھﻣﮑﺎرﯾﮭﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺧوﯾش را ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ
در ﺳﺎل  ١٩۶۶ﺗﺎﺳﯾس ﮔردﯾده ﮐﮫ ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی آن ﺑﮫ  ۶٧ﮐﺷور ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ  ۴٨ﻋﺿو آن از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل  ،٢٠١۵ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ  ٢٧.٢ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟرﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ از آﻧﺟﻣﻠﮫ
 ١٠.٧ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺗرک ،ﺑوده اﺳت.
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