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 فهرست مطالب



 پیشگفتار

دالیل عینی و شواهد روشن و مستند و تجربۀ آشکار، رهبری دولت جمهوری اسالمی افغانستان و هب

داری، بر ایجاد اصالحات کشور، باتوجه به تجارب گذشتۀ دولتصاحب جمهور باالخص جاللتمآب رئیس

های اند. وزارت ترانسپورت که در زمرۀ وزارتها و ادارات دولتی تأکید وافری داشتهگسترده در سطح وزارت

شمار مهم و کلیدی در عرصۀ ساخت زیربناء، ارایه خدمات، تنظیم ترانسپورت زمینی، هوایی و ریلی به

الهام گرفتن از فرامین، ارشادات و رهنمودهای مقام عالی ریاست جمهوری و انجام وظایف آید، با می

عظیمی که متوجه آن است، تمام توان خود را در راستای کسب رضایت عمومی و انجام مؤثر وظایف بس

 است.اش معطوف داشتهمحوله

 

 عنوانور است و افغانستان بهدانیم که ترانسپورت محور اصلی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی یک کشمی

صدالبته کار بیشتر برای ایجاد یک سیستم  و های ترانسپورت کارا، نیازمند توجهکشوری محروم از مزیت

ثباتی های پر از جنگ و بیهای دههمانیبر جبران عقبترانسپورتی کارآمد و مؤثر است تا بتواند عالوه

اطی بودن میان آسیای میانه و آسیای جنوبی که در گذشتۀ گذشته برای احیای نقش ترانزیتی و پل ارتب

لت حاضر، جامعۀ افغانستان از حادرحال بردارد. پیشرو به  و های استوارگام است،چندان دور داشتهنه

باثبات و دارای حکومت داری خوب در حرکت است، که این امر  ایشکننده و بی ثبات به سوی جامعه

مسیر دستیابی به اهداف توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور و ایجاد ارتباط میان کشورهای 

آمدن بر اهداف ذکر است. نایلتر از گذشته کردهیافتنیآسیای مرکزی و جنوبی در خارج از کشور را دست

یربنای مناسب، وجود سیستم ترانسپورتی کارآمد و یکپارچه و همینطور ساختار شده، مستلزم داشتن ز

 هدفمند در قالب سکتور ترانسپورت است.

 

آید. باتوجه به این شمار میترین الزامات ایجاد ترانسپورت مؤثر بهترین و البته ابتداییساختار مناسب و عملکرد یکپارچۀ ارکان ترانسپورت، یکی از مهم

مقام عالی ریاست جمهوری کشور مبنی بر  2/10/1397مؤرخ  116م و دیدگاه وسیع رهبری جمهوری اسالمی افغانستان، صدور فرمان شماره امر مه

عمومی ترافیک با وزارت فوایدعامۀ سابق منجر شد تا وزارت ترانسپورت در آهن و ریاستادغام وزارت ترانسپورت سابق، ادارۀ هوانوردی ملکی، ادارۀ خط

 ها ایجاد گردیده و قطار منحرفسرکآهن، ادارۀ ملی ترافیک و ادارۀ ملیقالب جدید آن شامل: ادارۀ ترانسپورت جاده، ادارۀ هوانوردی ملکی، ادارۀ خط

 اش بازگردد.ترانسپورت به مسیر اصلی شدۀ سکتور

 

 "منطقه و فراتر از آن درگی ــمبادالت فرهن ادی وــکانون پررونق اقتص ومتصل  یتانــافغانس "وزارت ترانسپورت در قالب جدید خود، با دیدگاه ایجاد 

برای داشتن ترانسپورتی منسجم، کارا و با عملکرد یکپارچه با ایجاد را و تنها با گذشت یکسال از ادغام ادارات و ایجاد وزارت ترانسپورت کنونی، امیدها 

 است.ردهها طرح و برنامه برای شکوفایی این سکتور زنده کده

 

از ادغام با توجه و البته قابل بهبود است. ادارات زیرمجموعۀ وزارت ترانسپورت پیشگیر، قابلسال گذشته چشم 5آوردهای وزارت ترانسپورت در دست

ها و از ادغام و ایجاد پالیسیپس ها و اجراآتگسیختگی در برنامهنمودند که این از همالمسیری فعالیت میهای متفاوت و بعضاً مختلفها و برنامهپالیسی

 است.ای کاهش یافتهصورت قابل مالحظهباشند، بههای منسجم و یکپارچه که تعدادی از آنها اجراء و تعدادی دیگر در شُرُف اجراء میطرح برنامه

 

هایی اجتماعی و اقتصادی کشور باشد، دارای چالشبا تکنالوژی نوین که متضمن توسعۀ مجهز یافتن به سیستم ترانسپورتی منسجم، کارا و مسیر دست

عنوان شده، سکتور ترانسپورت بههای تدوینها و برنامههای موجود و اجرای طرحترین آنها کسری بودجه است. با رفع چالشباشد که یکی از مهمنیز می

های کالن ایجاد و احسن ایفا و قطار اهداف استراتژیک و آرماناش را به نحترین محرک رشد اقتصادی و توسعۀ اجتماعی در کشور، نقش حیاتیاصلی

 سرمنزل مقصود خواهد رساند. سالمت بر را به یهای آسیای میانه و آسیای مرکزمسیر ترانزیتی و تجارتی میان کشور
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  ادارۀ ترانسپورت جاده

ترانسپورت، وزارت ترانسپورت اسبق به ادارۀ ترانسپورت جاده تحت سکتور ادارات ذیدخل  در نتیجۀ ادغام

آوردهای ت جاده طی پنج سال گذشته به دستادارۀ ترانسپور. تغییر نام یافتچتر وزارت واحد ترانسپورت 

( 4ازی، )س( دیجیتل3( چارچوب قانونی، )2ها، )نامه( تفاهم1گیری دست یافته است که شامل: )چشم

 آوری عواید است.( افزایش جمع5و ) ساخت تأسیسات

 

 هانامهتفاهم

با هند، پاکستان، ترکمنستان،  ترانسپورت جاده در پنج سال گذشتهها، ادارۀ نامهدر قسمت تفاهم

رسانیده  ءچندین تفاهمنامه را به امضا ترانسپورت باری و مسافریتاجیکستان و قبرس بمنظور تسهیل 

  است.

 

  :یش هدف اصلی راه الجورد ازبین بردن موانع تجارتی، کاهش هزینه انتقاالت، افزاراه الجورد

محصوالت تا افغانستان را قادر می سازد عالوه براین، این مسیر است.  تجارت، ترانزیت و همکاری منطقوی

 95از طریق این مسیر مجموعاً افغانستان برای اولین بار،  .خود را به ترکیه و همچنین اروپا انتقال دهد

 باربری صادر نمود. وسیلۀ 9تُن کاال ذریعه متریک

 

  :در مقایسه به بندر کیلومتر و  90ازینکه بندر چابهار در مقایسه با بندر عباس بندر چابهار

ای کاهش تر است، هزینه انتقاالت را بطور قابل مالحظۀکیلومتر به مرکز افغانستان نزدیک 700کراچی 

ه هندوستان صادر متریک تٌن کاال را ب 570افغانستان توانسته است از طریق این مسیر مجموعاً  دهد.می

ایجاد نیز گدام کاال  30کارخانه و  13و شرکت افغان ثبت گردیده  150در حدود آن، نماید. عالوه بر

  گردیده است.
 

 ( کنوانسیون تیرTIR): کنوانسیون تیر را  یتعضو 1976افغانستان در سال  باوجودیکه

فعال خوشبختانه،  آن نگردیده بود.موفق به استفاده از  یداخل یهاجنگ یلاما به دل دریافت نموده بود،

 شدن فعال با رسماً در کابل افتتاح گردید. 1392صورت گرفت و در سال  یرت یستممجدد س یساز

 گمرکی مغلق های سیستم مراحل طی بدون افغانستان ترانسپورتی و ترانزیتی های محموله ،تیر سیستم

 .شوندمی ترانزیت مرزی بنادر در مدت طوالنی هایتوقف یا و

 

 چارچوب قانونی

خدمات،  ارایه وزارت ترانسپورت جهت باالبردن سطحادارۀ ترانسپورت جادۀ در قسمت چارچوب قانونی، 

( و استفاده TIRسیستم تیر ) ترانسپورت های عصر فعلی، مقررۀپاسخگویی به نیازمندیکارائی و افزایش 

 را نهائی نموده است.  هاترمینلاز 

 

 سازیدیجیتل

 به کارت الکترونیکیرا کتابچه خط سیر ادارۀ ترانسپورت جاده توانسته است سازی، در حوزۀ دیجیتل

آوری بانک جمع توسطعواید ترانسپورتی  بانک ملی افغان ای باعالوه بر آن، طی تواقفتنامه .تبدیل نماید

این، افزون بر گردد.و از بین بردن پول فزیکی می ، تسهیالتشفافیت، افزایش عوایدایجاد گردیده که باعث 

های که پروسه ه( با همکاری ادارۀ آسان خدمت ایجاد گردیدOne Stop Shop) واحد ارایه خدماتمرکز 

  .نمایدمیطوالنی و مغلق را ساده و از بروکراسی جلوگیری 
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 و مصارف بودجه  عواید

سیر صعودی داشته است. در مقایسه به سال  1398 – 1394های ۀ ترانسپورت جاده در سالعواید ادار

توانسته براین، این اداره عالوه  فیصد افزایش دهد. 44ادارۀ توانسته است که عواید خویش را این ، 1394

رف بودجه و مصجزئیات عواید  برساند. 1398در سال  %87رف بودجه انکشافی خویش را به است مص

 ادارۀ ترانسپورت جاده در زیر ذکر گردیده است: فی اانکش

 

 تأسیسات ساخت 

 برای اساسی و پخته بطور ایطبقۀ یک تعمیر باب یک با همراه کابل والیت شرق لین ترانسپورتی بندر الکترونیکی دروازه، تأسیساتدر قسمت ساخت 

این، باشد. عالوه بروالیت کابل تحت کار می پنج هایدروازه سازی الکترونیکی سنجی امکان مطالعهاین، ن اعمار گردیده است. افزون برآ الحاقیه کارمندان

 .اند شده سپرده برداریبهره به ت غزنی و ننگرهار تکمیل گردیده وادر بنادر والی ترانسپورتی ترمینل

 

 هاادارۀ ملی سرک

 - 1394ها طی پنچ سال )سرکادارۀ ملی. تغییر نام یافتها به ادارۀ ملی سرک تحت چتر وزارت ترانسپورت فرمان ادغام، متأثر ازوزارت فواید عامه 

( اصالحات در 3، )ها( انکشاف سیستم2، )هاها و استراتیژیپالیسی مقرره، ( تدوین1: )نهای مختلف همچودر بخش یآوردهای( گذشته به دست1398

 و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی نایل گردیده است.( ساخت و حفظ 4) ،ساختار تشکیالتی

 

 ها و استراتیژیتدوین مقرره، پالیسی

 ها و استراتیژی ارائه گردیده است. مقرره، پالیسی نتدوی های وزارت ترانسپورت در حوزۀهای ادارۀ ملی سرکآورددراین قسمت گزارش، دست
 

 زمنیۀ نمودن فراهم تناژ، بلند باربری نقلیۀ وسایط ابعاد و وزن نمودن معیاری جهت ترانسپورت وزارتهای ادارۀ ملی سرک :مقرره تناژ بلند (1)

 زمینۀ نمودن فراهم و سرک بخصوص ترانسپورتی زیربنای هنگام زود تخریب از جلوگیری جهت تناژ بلند باربری نقلیۀ وسایط ابعاد و وزن کنترول

 ترتیب را تناژ بلند باربری نقلیۀ وسایط ابعاد و وزن کنترول عنوان تحت جدیدی مقرره تناژ، بلند باربری نقلیۀ وسایط کنترول عصری سیستم ایجاد

 .است نموده

 

 اما اند، گردیده اعمار و ءاحیا کشور در یچشمگیر شکل به گذشته سال ده در هاشاهراه و سرکها (:Weigh in Motionکت )حر در توزین (2)

 را حرکت در توزین طرح ترانسپورت وزارت ،جلوگیری از بروز این اتفاق جهت. گردندمی تخریب زودی به هاسرک این که شده دیده موارد بسی در
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 مجموعی وزن تایر، حلقه هر باالی وزن اندازه، را هااکسل بین فاصله نموده، وزن حرکت حال در را باربری وسایط حرکت در توزین. است نموده ترتیب

 دنخواه کنترول دقیق بطور بلند تناژ باربری وسایط پروژه، این شدن عملی با. دهدمی انجام را وسایط ضروری مشخصات دیگر و باربری وسایط

 .گردید خواهد بلند تناژ هایترازو از دولت عواید آوریجمع در شفافیت تطبیق این طرح باعث ایجاد آن، بر عالوه. گردید

 

 را سرک سکتور ساله پنج راهبرد بار اولین برای ی وزارت ترانسپورتهاادارۀ ملی سرک: (2023 – 2019) سرک سکتور ساله 5 استراتیژی (3)

  میباشد: عمده هدف سه دارای که نمود ترتیب

طرح توجیهی ایجاد شرکت مذکور مورد توجه و منظوری بانک جهانی قرار  (:EMPCAپروژه )شرکت دولتی خدمات انجینری و مدیریت  (4)

میلیون دالر امریکائی گردیده است. ایجاد این شرکت میتواند در بهبود و  10گذاری به ارزش مجموعی گرفته که این بانک متضمن انجام سرمایه

 .های ساخت و ساز کمک قابل توجهی نمایدو مدیریت پروژه افزایش کیفیت ارائه خدمات انجینری همچون؛ امکان سنجی، سروی، دیزاین

 

 ترانسپورت و سرک خدمات نام تحت مختلف نهادهای و ها وزارت سرک، از استفاده محصول آوریجمع قسمت در: سرک از استفاده محصول (5)

 ،دیگر نهادهای با مقایسه در دارد، عهدهرب را سرک های شبکه انکشاف و مراقبت و حفظ مسؤلیت که هاادارۀ ملی سرک. میکنند آوریجمع پول

  .است گردیده سرک شبکه کل در و ها جاده تخریب باعث پول آوریجمع پراگندۀ میکانیزم این. میکند آوریجمع رااز محصول  کمی فیصدی
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خواهد  توزیع وسایط جوازسیرهایصدور  با همزمانهای محصول استفاده از سرک که با تطبیق برچسپ

 در تا گردد اضافه وزارت انکشافی بودجۀ در باید شودمی آوریجمع برنامه این طریق از که عوایدی د،یگرد

 حدود در اوسط بطور روزانه ،ملی ترافیک ادارۀ معلومات طبق .برسد مصرفهب هاسرک مراقبت و حفظ

و باتوجه  مناسب گذاری قیمت یک تحت. شود می صادر وسایطمختلف  انواع برای جوازسیربرگ  2102

 وزارت خصوصب دولت ،است افغانی 30،000 الی 3،000 از که سال سه تا یک برای به ارقام موجود

  .نماید آوریجمع نخست سال در افغانی میلیارد 8.89 حدود در تواندمی ترانسپورت
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های تطبیق برچسپ

 استفاده از سرک
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(ارقام به افغانی)تعرفه سه سال به اساس نوع وسایط 
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جوازسیر موقت سه چرخه موترسایکل بس باربری موتر تیزرفتار

(ارقام به هزار افغانی)مجموع عواید روزانه به اساس نوعیت عراده 
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 هاانکشاف سیستم

 ها ارائه گردیده است: های وزارت ترانسپورت در حوزۀ توسعه و انکشاف سیستمهای ادارۀ ملی سرکآورددراین قسمت گزارش، دست
 

 و رسانی اطالع بهبود و شفافیت تأمین راستای در ترانسپورت وزارتهای ادارۀ ملی سرک(: PMIS) پروژه مدیریت معلوماتی سیستم (1)

 مردم عموم به سیستم این. است کرده ایجاد را پروژه مدیریت معلوماتی سیستم آنها، انجام مراحل و هاپروژه تطبیق زمینۀ در مردم به پاسخگویی

 از بارزی و حقیقی مصداق خود این که نمایند کسب هاپروژه انجام مراحل از را مؤثقی و دقیق اطالعات مربوطه، سایت به مراجعه با تا میدهد اجازه

 توسط هاپروژه پیشرفت میزان از عکس فرستادن امکان سیستم، این دیگر هایویژگی از. است هاپروژه وضعیت از عمومی دهی آگاهی و رسانی اطالع

  .نمایند نظارت را هاپروژه انجام روند مردمی، مشارکت با تا است مردم عموم

 از استفاده مزایای

 معلوماتی سیستم

 پروژه مدیریت

(PMIS) 

چالش های عمده قبل از راه اندازی 

 (PMISسیستم )

 هاخودکار از فعالیتدهی عدم گزارش •

  .احتمال اشتباه در محاسبات مالی •

ها و فعالیت انجام پایین آمدن سرعت •

 .ها افزایش هزینه

 احتمال از بین رفتن معلومات حیاتی •

اکثری از معلومات عدم استفاده  حد •

عدم هماهنگی پایدار و  آرشیف شده

 .ها و اداراتبین کارمندان، فعالیت
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 (.HRMIS) بشری منابع معلومات مدیریت سیستم ایجاد و الکترونیکی بشکل اداره کارمندان حاضری نمودن تبدیلحاضری الکترونیکی:  (2)

 

 هدف ( باRoad Asset Management System) سرک های دارایی مدیریت سیستم(: RAMSسرک ) های دارایی مدیریت سیستم (3)

(  1: )میباشد اساسی بخش که دارای سه است شده ایجاد هاسرک ملی ادارۀ در سرک های دارایی برای کارا و مؤثر سیستم کردن نهادینه

 Pavement Management) سرک فرش مدیریت سیستم( 2، )(Geospatial Information System) جغرافیایی معلوماتی سیستم

System) ( 3و )سرک های ساختمان مدیریت سیستم (Roadway Structures Management System). 
 

 تخریب و فرسودگی باعث مراقبت و حفظ برای سیستماتیک و جامع دید نبود ها،جاده بازسازی بخش در مستمر های گذاری سرمایه وجود با

 سیستم.  آیدمی شمارهب افغانستان در عمده هایچالش جمله از مالی و مدیریتی خودکفایی  و پایداری عدم. است شده سرک فیزیکی هایدارایی

 حفظ مالی و مدیریتی تخنیکی، هایکمبودی و ارگان درونی هایخالء یتمام تا کندمی سعی راه نقشه یک ایجاد با  سرک های دارایی مدیریت

 .نماید پر را مراقبت و
 

 تشکیالت تقویت کارا، استراتیژی و سییپال ، تدوینمراقبت و حفظ برای مناسب قانونی بستر و چارچوب ایجاد شامل سیستم اینۀ عمد بخش

 تمام وضعیت و دقیق و صحیح معلومات نمودن تکمیل سرک، هایدارایی مدیریت دفتر کردن نهادینه با هاسرک مراقبت و حفظادارۀ  ساختار و

 رهنمودهای دادن ترتیب و تهیه ترافیک، معلومات آوریجمع ولسوالی، و والیتی هایسرک ،هاشاهراه در سرک هایساختمان و هاسرک

 نرم کردن تهیه ،(GIS) مرکزی جغرافیایی معلومات سیستم ایجاد ریزی،برنامه و معلومات آوریجمع قسمت در کارمندان آموزش تخنیکی،

 .باشد می ملی سطح در هاجاده مدیریت و پالنگذاری ابزارهای و BMS, PMS HDM-4 همچون؛ پیشرفته افزارهای
 

 (RAMS( سیستم )PASERر )معیا بر سرک وضعیت معلومات

 
 

 ولسوالی و والیتی ،شاهراه هایسرک از کدام هر در ترافیک شدت و نوع باره در اطالعات

 

های دامنۀ فعالیت

سیستم مدیریت 

 های سرک دارایی

 RAMSپیشرفت کاری پروژه 
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 هاادارۀ ملی سرک اصالحات در ساختار تشکیالتی

 گردد. است، تشریح میهای الزم صورت گرفتهشناسیاز آسیبها که پسدر این فصل، اصالحات ساختاری انجام شده از جانب ادارۀ ملی سرک

 

 از ملزومات تطبیق مؤفق یک پروژه انجینری استندردهای و اصول بر مبتنی و مناسب دیزاین و سروی انجامکه از آنجاییدیزاین ریویو:  (1)

 وزارت. باشد داشته همراه به را زمانی تأخیر و گردیده پروژه هایهزینه افزایش به منجر تواندمی دقیق و مناسب دیزاین و سروی انجام عدم. باشدمی

 در مهم گامی آن، به مربوط تخنیکی تشکیل و انجینرارشد بست افزودن و وزارت این هایسرک ملی ادارۀ ساختار در تغییر ایجاد با ترانسپورت

 Design) دیزاین بررسی و چک واحد. است برداشته را آن تخنیکی منظر از هاپروژه بازبینی و بررسی جهت الزم بشری ظرفیت تأمین راستای

Reviewتا است کرده ایجاد هاپروژه دیزاین مجدد بررسی برای را کارآمدی و قوی فیلتر ارشد، انجینر بست هایزیرمجموعۀ از یکی عنوان ( به 

 از ناشی هایهزینه کاهش باعث قبولی قابل حد تا مؤثر واحد این وجود. بکاهد هاپروژه اولیه دیزاین در موجود احتمالی هایکاستی و کم از بتواند

 .آورد ارمغان به آینده در را ارزشمندی نتایج رودمی انتظار و گردیده هاپروژه نامناسب دیزاین

 

های مختلف همچون؛ انجینرهای جیوتکنیک و هایدرولوجی، انجینرهای دیزاین سرک و متخصصین تیم دیزاین ریویو متشکل از متخصصین حوزه

کند. انجینران برآورد احجام تمامی مواد را تبعیت می ASTMو  AASHTOالمللی چون: های بیناستندردها و روش ازبرآورد می باشد. این تیم 

 چک و محاسبۀ مجدد نموده و آنها را با طرح های پیشنهادی مقایسه می کنند.

 

غانی را صرفه میلیون اف 1409پروژه از جانب آن چک و بررسی مجدد شده و بطور کلی  101، در مجموع 2018از زمان آغاز این واحد در سال 

ها که قیمت ها ناشی از خطاهای برآورد قیمت احجام بوده است. برای مثال، در یکی از پروژهجویی نموده است. بیشتر میزان صرفه جویی شدۀ هزینه

ت واقعی آن برابر با تنها دالر امریکایی برای یک تُن سیخ گول ارایه گردیده بود، پس از ارزیابی های الزم این واحد دریافت که قیم 2700پیشنهادی 

 دالر امریکایی در بازار بوده که تقریباً سه برابر بیشتر از قیمت واقعی پیشنهاد شده بوده است. 800

 

بسزایی دارد، در ها به مجریان آن نقش تدارکات، رکن مهم دیگری که در بمیان آمدن شفافیت در سپردن پروژهریفورم ریاست تدارکات:  (2)

ها( برای ایجاد شفافیت و بهبود عملکرد نداشت. رهبری وزارت فواید عامه پیشین )ادارۀ ملی سرک را دور شفافیت الزم در اجراآتچندان گذشتۀ نه

اعالن سپرده و طی پروسۀ شفاف امتحان کانکور، به جلب اش را بههای ریاست تدارکاتریاست تدارکات آن اداره، تصمیم گرفت تا تمامی بست

 میان آید.ای در اجراآت و عملکرد آن ریاست بهه و الیق بپردازد. این اقدام باعث گردید تا مطابق انتظار قبلی، نتایج مثبت و ارزندهکارمندان ورزید

 

 ترانسپورتی زیربناهای مراقبت و حفظ و ساخت

 1،750 شامل ساختپنج سال گذشته  ترانسپورتی درظ و مراقبت زیربناهای های وزارت ترانسپورت در قسمت ساخت و حفهای ادارۀ ملی سرکآورددست

عالوه براین، این باشد. کیلومتر کانکریتی می 33کیلومتر جغلی و  377 ی،سفالتسرک آکیلومتر  1،340که از آن جمله،  باشدمیر سرک در کشور کیلومت

در جاری، دورانی، اضطراری و خاص  توانسته است بطورمذکور افزون براین، ادارۀ  متر در کشور ساخته است. 4،069وعی پایه پل بطول مجم 71اداره 

 کیلومتر سرک را انجام دهد. 23،000فصل زمستان، حفظ و مراقبت 
 

 نمای کلی
 کیلومتر 1340 ساخت سرک آسفالت:

 کیلومتر 377 ساخت سرک جغلی:

 کیلومتر 33ساخت سرک کانکریتی: 

 کیلومتر 23000حفظ و مراقبت: 

 متر 4069 پل:ساخت 

72
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 بزرگ و با ارزش ادارۀ ملی سرکها هایپروژه

 ارایه میگردد:های بزرگ ادارۀ ملی سرکها در این قسمت گزارش، پروژه

آغاز گردید،  2015پروژه مذکور در سال 

اما بنابر مشکالت امنیتی و دیزاین، پروژه 

در زمان معیین آن تکمیل نگردیده بود. از 

های وزارت ترانسپورت، پروژه اثر تالش

 2019کیلومتر در سال  50مذکور با طول 

 سپرده شد.برداری تکمیل و به بهره

 (پکتیاانگور هده ) -پروژه سرک شرنه

آغاز گردید،  2010پروژه مذکور در سال 

اما بنابر بعضی مشکالت، پروژه در زمان 

یل نگردید. از اثر نظارت معیین آن تکم

های وزارت ترانسپورت، فزیکی و تالش

کیلومتر در سال  22.5پروژه مذکور با طول

 برداری سپرده شد.تکمیل و به بهره 2019

 نجراب - السراجپروژه سرک جبل

 2012کیلومتر در سال  50پروژه مذکور بطول 

آغاز گردید. از اثر نظارت فزیکی با همکاری 

های وزارت حلی والیت بدخشان و تالشاداره م

 2019ترانسپورت، پروژه مذکور در سال 

رئیس  این سرک توسطگردید.  تکمیل

جمهوری اسالمی افغانستان با قطع نوار رسماً 

 .افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

 پروژه سرک فیض آباد = بهارک

کیلومتر در سال  33پروژه مذکور بطول 

کار باالی پروژه در آغاز گردید. اما  2014

متوقف گردیده بود. از اثر  2018سال 

های وزارت ترانسپورت، پروژه مذکور تالش

برداری تکمیل و به بهره 2019در سال 

 سپرده شد.

 جالآلباد -پروژه سرک کابل 

در سال  کیلومتر 31بطول  پروژه مذکور

 آغاز گردید، اما بنابر بعضی مشکالت 2015

در زمان معیین آن تکمیل ، پروژه امنیتی

، مالقات با نگردید. از اثر نظارت فزیکی

مسوولین اداره محلی هلمند، سرک بطول 

برداری سپرده تکمیل و به بهرهکیلومتر  28

 شد.

 گریشک –جهانگیر پروژه سرک 

 94بخش دوم و سوم بطول مجموعی 

 کیلومتر در زمان معین انجام شده است. 

 -لغمان  –حفظ و مراقبت سرک کابل 

 ننگرهار

میالدی آغاز گردید. به منظور اجتناب از وقوع هر نوع تاخیر، تیم دیزاین این پروژه با تالش  2018کیلومتر در اواخر سال  82این پروژه به طول 

 به پایۀ اکمال رساندند. 2019میعاد مشخص شده در سال مستمر و انجام بازدید ساحوی، کار دیزاین آن را در 

 المان    -پروژه دیزاین سرک قیصار

11 



 
 

12 

های تکمیل شده، پروژه

تحت کار و تحت پالن 

 ادارۀ ملی سرکها

هاکار ادارۀ ملی سرکهای تحتپروژه تکمیل گردیده است  2015پروژهای ساخت سرک که بعد از    

هاهای ساخته شده، در حال اجرا و تحت پالن ادارۀ ملی سرکپل

  



 آهنخطادارۀ  

سزایی در کمک به رونق برداری از خطوط ریلی دارای نقش بهعنوان مرجع تنظیم و بهرهبه آهنادارۀ خط

  باشد.دور، انتقال مسافرین میچندان یل جابجایی اموال تجاری و حتی در آیندۀ نههسوسیله تاقتصادی به

 

های قوای بشری موجود در گذاری و تواناییهای گذشته با درنظرداشت میزان سرمایهدر سال این اداره

است تا اقدامات مؤثر و در خور توجهی را در راستای اهداف کلی سکتور ترانسپورت این اداره، توانسته

 سال گذشته در این فصل تشریح گردیده است. 5طی آوردهای این اداره انجام دهد. اََهمِ دست

 

 انجام مطالعات امکان سنجی

مختلف به طول مجموعی  در والیات پروژه را  7 سنجیمطالعات امکانآهن در پنج سال گذشته ادارۀ خط

 کیلومتر انجام داده است. 1632
 

 

 

 اقتصادی و سروی تخنیکی –مطالعات تخنیکی 

را انجام  سه پروژه اقتصادی و سروی تخنیکی –آهن مطالعات تخنیکی طی پنج سال گذشته ادارۀ خط

سروی تخنیکی خواف ( 2، )هرات -مزارشریف مسیر ینیتع و اقتصادی –مطالعات تخنیکی ( 1) داده است.

 .آقینه الی اندخویسروی تخنیکی ( 3و ) هرات قطعه چهارم فاز دوم
 

آهنخط ادارۀ  

75

87
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173

205

300

657
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جالل اباد-تورخم 

خواف–آهن هرات قطعۀ چهارم  پروژۀ خط 

حوزۀ نفت وگاز آمو دریا

تورغندی الی هرات

شیرخان بندر-کندز-خلم

آقینه-اندخوی-شبرغان-مزارشریف-خلم

هرات-بادغیس-میمنه-شبرغان

(ارقام به کیلومتر)مطالعات امکان سنجی

34

44

657
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سروی تخنیکی آقینه الی اندخوی

سروی تخنیکی خواف هرات قطعه چهارم فاز دوم

-شریف اقتصادی و تعیین مسیر مزار–مطالعات تخنیکی 

هرات

(ارقام به کیلومتر) اقتصادی و سروی تخنیکی -تخنیکی مطالعات 
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 آهنخط عواید ادارۀ

آوری نماید. عالوه براین، جمع را میلیون دالر امریکائی عواید 63میلیارد افغانی و  5.1مجموعاً  استتوانسته 1398الی  1395های ادارۀ خط آهن طی سال

آهن استیشن تورغندی خط( 3) وآهن استیشن آقینه خط( 2، )مزار شریف -آهن حیرتان خط( 1: )در سه مسیراخیر  مجموع مقدار انتقاالت در پنج سال

 ن می باشد.تُ میلیون 14.6 به مقدار

 

  آوردهای زیربناییدست

  ملیون دالر 8.9 ارزشکیلومتر به13آهن بندرتورغندی به طول بازسازی و ترمیم اساسی استیشن خطاکمال. 

 ملیون دالر 8.6 ارزشبهکیلومتر 10کیلومتر خطوط انکشافی در استیشن آقینه به طول 10 اکمال ساخت. 

 ملیون افغانی 44.7 ارزشبه( ها)تعمیر با تمام نیازمندی آهن والیت بلختعمیراداری ریاست خط اعمار. 

  ملیون افغانی 45.9 ارزشبه( ها)با تمام نیازمندی آهن والیت هراتتعمیراداری ریاست خطاعمار ساخت. 

 ملیون افغانی 26.03هرات به قیمت  - های قطعه سوم  خوافهنگر و احاطه استیشن اکمال ساخت. 

 ملیون افغانی 7.0هرات به قیمت  - خریداری کانکس و تجهیزات دفتری در قطعه سوم خط آهن خواف. 

 ملیون افغانی 47.3هرات به قیمت  -های غوریان، شمتیغ و سرحدی مربوط قطعه سوم خوافتهیه و نصب برق سولری برای استیشن. 

 ملیون افغانی 4.6هرات به قیمت  - برق در استیشن روزنک قطعه سوم خواف ۀبرق و تمدید شبک مرراتهیه و منتاژ ترانسف. 

 

 آوردهای معنوی و محتواییدست

 آهن افغانستان.خط ۀطرح، تدوین و انفاذ قانون ادار 

 جهت تسهیل بارگیری و سایر امور مربوط به آن.ها تخلیه وبارگیری واگونالعمل سازی طرزنهایی 

 آهن جهت وضاحت دور نمای خط آهن افغانستان.تدوین پالن ملی خط و طرح 

  کسب عضویت سازمان هایOTIF (و انجام می را المللی بین آهن خطوط اداره وظیفۀ باشد کهمی الدولی بین سازمان )دهدOSDJG  ایجاد(

 سهولت در بخش صادرات و واردات اموال تجارتی(.

 ( کسب عضویت اتحادیه بین المللیUIC.) 

  پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری، مطابق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداریتدوین. 

 های انکشافی را در بخش زیربناء، عملیات، آهن افغانستان تمام برنامهآهن افغانستان. این پالن برای آینده خطتهیۀ پالن ملی انکشاف خط

کیلومتر پیش بینی  5000آهن افغانستان به طول بیش از براساس این پالن خطوط شبکۀ خطتنظیم و حفظ و مراقبت در نظر گرفته است. 

 شده است. 

  14/7/1397( مورخ 1312شماره )و انتشار آن در جریدۀ رسمی ( ماده 85( فصل و )11) درقانون خط آهن افغانستان انجام طی مراحل و اتمام 

 .به جریده رسمی به نشر رسید است
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  ادارۀ ملی ترافیک

 است.آوردهای ادارۀ ملی ترافیک وزارت ترانسپورت ارایه گردیدهدراین فصل، دست

 

 

عواید و  سیر و رانندگیادارۀ ملی ترافیک طی پنج سال گذشته توانسته است با توزیع انواع مختلف جواز

 آوری نماید.جمع عواید افغانیمیلیارد  8.78تخلفات مجموعاً آوری شدۀ ناشی از جمع
 

ریاست عمومی ترافیک به ادارۀ ملی ترافیک زیر مجموعۀ وزارت  در قسمت ساختار تشکیالتی،

بست ترافیک شاهراه ایجاد  400یندۀ نه چندان دور بتعداد و قرار است در آ یافته نامترانسپورت تغییر 

  گردد.

 

؛ ادارۀ ملی ترافیک با همکاری ادارۀ آسان خدمت ها،در قسمت دیجیتل سازی و ساده سازی پروسه

 ؛سکتور ترانسپوت از قبیل مربوط خدمات ارایهمرکزی غرض تسهیل روند  یایجاد سیستم الکترونیککار 

ها، ن، رودپاس، تعقیب و جستجو، جریمهلیتوزیع و صدور جواز سیر، جواز رانندگی الکترونیکی، تکس

 فساد از رانندگی، و سیر جوازهای شدن الکترونیکی .دست اجراء داردرا در  حوادث ترافیکی و تخلفات

 زیادی کمک الکترونیکی، داری حکومت به تواند می آنها از استفاده و جلوگیری زمینه این در گسترده

 .نماید

 

عمومی  مدیریت به را دستگیر و آن عاملین و کیفیتی و سرقتیوسیلۀ  3103ترافیک، بتعداد  ملی ادارۀ

 تحت وسایط افزون براین، این اداره گرفتاری .استاطالع داده ایمیل طریق از کشور والیاتو  کابل ترافیک

 نمایند،می فعالیت قانون احکام خالف کهیهایورکشاپ و افراد عدهآن و شدهسرقت هایپلیت نمبر کشف،

رسانی اطالع کشور والیات و مرکز ترافیک هایمدیریت به آن تطبیق غرض و ترتیب مشخص هایپالن

 است.نموده

 

 

 

ملی ترافیک ادارۀ  
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 هوانوردی ملکیادارۀ  

آوردها در است. دستآوردهای ادارۀ هوانوردی ملکی وزارت ترانسپورت ارایه گردیدهفصل، دست دراین

ها نامهمحتوایی )توافق( معنوی و 2( زیربنایی )میادین هوایی و ساختارهای مربوط به آن(، )1بخش؛ )سه

سازی و ( اصالحات ساختاری )الکترونیکی3المللی( و )های بینها و سازمانو اخذ عضویت در کنوانسیون

عنوان مرجع اند. ادارۀ هوانوردی ملکی بهصورت خالصه تشریح گردیدهارتقاء ظرفیت منابع بشری( به

های موجود بر سرراه آن توانسته تمامی کاستی تنظیم خدمات ترانسپورت هوایی در کشور با درنظرداشت

طور خالصه به آنها اشاره آوردهای قابل تقدیری را کسب نماید. در زیر بهسال گذشته دست 5است طی 

 نمائیم.می

 

 (1398 – 1394) عواید ادارۀ هوانوردی ملکی

 بدلیل بسته بودن حریم هوائی پاکستان.  1398در سال  میلیارد افغانی عواید 2.5یادداشت: کاهش 
 

 1394سال 

 آوردهای زیربناییدست

 23 ۀبعداز وقف کرزی  حامد المللی بین هوایی میدان هواشناسی بریفنگ عمومی مدیریتسازی فعال 

 . مشاهداتی و تخنیکی آالت سامان نصب با ساله

 ۀمخابر دستگاهسازی فعال SSB  نوع HF-Vertex سولر پایه یک با IKW  هواشناسی اتومات ودستگاه 

(TACMET )غذایی سازمان باهمکاری هواشناسی ریاست تخنیکی تیم توسط کشور در بار اولین برای 

 کندز  و فیض آباد نصب و فعال نموده است.  والیت هوایی میدان در( WFP) جهانی

 میدان هوایی والیت فراههای آبرو و ترمینل رمپ، وی،یتکس رنوی، خط برداریتکمیل و بهره .

 ،میدان هوایی والیت نیمروز احاطویدیوار  ،یغزن تیا ول یجاغور یولسوال ییهوادانیم ین، کارهمچن

مراقبت میادین هوایی بین المللی حامد کرزی، هرات، قندهار و مزارشریف  و تامین امنیت و حفظ

 گردید.تکمیل 

 دستگاه رادار  35سازی آمادهMLAT  های مصئونیت ت کشور و انتظار برای تأیید پروسهوالی 30در

(Safety Caseفعال ،)ای سازی سیستم ماهوارهVSAT  سایت  11وVSAT  در سرتاسر کشور، همچنین

 کابل فعال گردید. ACCبرای  Backupسایت جدید 

 آوردهای معنوی و محتواییدست

  هویت کارت توزیعۀ الیحترتیب (ID Card )با  حامدکرزی المللیبین هوایی میدان به دخول مجوز

 (. کرزی حامد المللی بین هوایی میدان ریاست و سرحدیپولیس ملی،امنیت) ذیدخل هایارگان تفاهم

 دری و انگلیسی. زبان دو به وئایکا استندرد مطابق هوانوردی امنیت بخش اسناد یتمام ترتیب 

هوانوردی ملکی ادارۀ  
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   کرزی حامد میدان هوایی در جت افغان و ریاناآ ایرویز، صافی ایر،کام هوایی خطوط عملیاتی بخش از سروی و بررسیانجام. 

 خارجی و داخلی پروازهای در مسافرین هایتتکس سنجش و مسافرین مانفستآوری جمع . 

  بین هوایی میدان زمینی سیساتأت آوری عوایدجمع در شفافیت منظور به خصوصی سکتور قراردادی هایشرکت کارکردکنترول و نظارت از 

 .کرزی حامد المللی

 و افزایش پروازها میان دو  ایران اسالمی جمهوری و جمهوری اسالمی افغانستان هوایی های شرکت پروازهای تنظیم بمنظورنامه امضای تفاهم

 پرواز در هفته.  6به  3کشور از 

 

 آوردهای اصالحات ساختاریدست

 کشور از خارج به یلکمس هایآموزشکسب غرض  هرات و قندهار مزارشریف، المللیبین هوایی پرواز میادینازکارمندان مصئونیت نفر7 اعزام . 

 سازیشبیه برنامۀ آموزشی بررسی و نظارت از، SEP, AVSEC , CRM, DGR, First Aid  ایرویز، صافی ایر، کام آریانا، هوایی هایپروازی شرکتۀعمل 

 . شرق افق و جت افغان

  الیسنس و  صدور منظور به پروازۀعمل طیارات و و عملیاتی تخنیکی امتحان اختصاصی تعلیمات در مورد هوانوردی مقررات تطبیقنظارت از

 ملکی هوانوردی کاری ۀمقرر به مطابق Cabin Enroute Inspection ستیل چک و خارجی هوایی خطوط SAFA Inspection ستیل چکترتیب 

 .کشور هوایی خطوط طیارات دقیق بررسی منظوربه ICAO ضمایمو  ACAR افغانستان

 هایرشته در بکلوریا فوق سویه به ملکی هوانوردی انستیتوت آموختگانتن از دانش34التحصیلی فارغ ATC هوایی، ترافیک CNS، مصئونیت 

اعزام سنگاپور نیز  کشور به مدتکوتاه هایبورسیه به قابل ذکر است که در این سال یک تعداد از استادان انستیتوت. هواشناسی و پرواز

 گردیدند.

  های دربخش مسلکی و فنی پرسونل ظرفیتارتقاءATC ،MET ،FCRS ،CNS  وSMO.  

 بهبود  پالن تطبیق(Upgrading) محترم موسسه همکاری به هرات هوائی میدان UNOPS . مسلکی و فنی پرسونل ی ازتعدادهمچنین، اعزام 

 .جاپان و هندوستان کشورهایه ب ظرفیت ارتقای جهت

 

 1395  سال

 آوردهای زیربناییدست

 دستگاه سازی فعالV.sat  وILS های تمرینی محصلین رشته آموزش ارایه غرضC.N.S  و کارمندان

 هوانوردی.  داخل خدمت تکنالوژی هوانوردی در ساحات آموزشی و کارعملی انستیتوت

 پتاپپایه کمپیوتر ل15استفاده از اتاق آموزشی کمپیوتر با  سازیفعال (DELL)  برای محصلین

در تعمیر  C.N.S ۀبرای رشت (البراتوار آموزشی) های عملیاتاق آموزش سازی، همچنین، فعالانستیتوت

 .های درسیکریکولم در (ATC)غرض آموزش های استندرد در رشته  (STP)منول  سازیشامل تدریسی انستیتوت و

 تحصیلی با استندرد های  سیستم منظم تدویر(ICAO). 

 رادار دستگاه 35برداری از تکمیل و بهره MLAT از تأیید پروسهپس( های مصئونیتSafety Case). 

  جدید سایت سازیآماده Microwave Connectivity برای ACC جهت طی مراحل تدارکاتی.  کابل 

  نقاط میان جدید پروازی خطایجاد PINAX  و SURVI. 

 آوردهای معنوی و محتواییدست

  مرتفع سیساتأت و هاساختمان تنویری بر روی ابزار و عالیم نصب طرزالعملتهیۀ  و هوایی ترانسپورت سساتؤم خدمات ۀعرض طرزالعملترتیب 

 .هاهلیکوپتر و طیارات پرواز مسیر وهوایی میادین نزدیک ؛ شهرها در

 

1395سال   
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 آوردهای اصالحات ساختاریدست

 تساوی جنسیتی.  مورد در هوانوردیۀ ادار ینولمسئ آگاهی سطحافزایش  و اناث کارمندان ظرفیت ارتقای 

 هوانوردی ۀادار مسلکی هایبخش در زنان استخدام، والیات و مرکز در زنان به کمک برای تخنیکی منابع ایجاد تسهیالت، آوریفراهم. 

  وسایل آموزشی و کاری تحویل گرفتنGIZ  ریاست خدمات تخنیکیدهی آن به تسلیمو  تعمیرآنبا. 

 ۀ های آموزشی رشتفکیت مخصوص در پالنیاخذ سرتبا 052و  051 هایآموزشۀ برنام سازیشامل(ATC) ها های آموزشی تمام ریاستو برنامه

واحد آموزشی ادارۀ هوانوردی ملکی غرض ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان داخل خدمت ریاست های  ۀانستیتوت هوانوردی ملکی به مثاب در

 .مربوطه

 1396سال 
 آوردهای زیربناییدست

 ییشرکت بنا واسطۀبهظرفیت ترمینل جدید میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  ۀو توسع ءارتقا 

 کابل.

  حامد کرزی. میدان هوایی بین المللی سابقترمیمات و رنگمالی تعمیر اداری و ترمینل انجام 

 میدان المللی بین ترمینل ۀتوسعو  کندز هوایی میدان، خوست والیت هوائی میدان ،نمیروز والیت هوائی میدان رنوی خطفیصدی 100 اعمار 

 .کرزی حامد هوایی

  تحت فراه والیت هوائی میدان ترمینل اعمار و رنوی ۀتوسع کارو  کندز والیت هوائی میدان تاور گارد و فینس رنوی،ۀ پروژفیصدی 90پیشرفت 

 .قطر موسسه الغرافه با داد قرار

 هایگزارش ۀتهی کشور و مختلف والیاتدر استیشن هواشناسی  26اوضاع جوی از  هایپارامیتر تهیۀ SYNOP METAR-SPECI  جهت

 .پروازهامصئونیت  و اوضاع جوی بینیپیش

  سازی گزارشآماده TAF در مدیریت بریفنگ میدان هوایی بین المللی حامد کرزی یجهت مصئونیت پرواز های داخلی و خارج. 

  کرزی و میدان بین المللی مزارشریف حامد المللی بین هوایی میدان فینس و امنیتی دیوار اعمار ۀپروژآغاز پروسۀ تدارکات. 

 خوست و نیمروز میادین هوایی رنویخط گذاریۀ عالمتبادغیس و پروژ هواییمیدان سیساتأتو  رنویخط  ترمیم ۀپروژ آغاز پروسۀ تدارکات. 

 آغاز پروسۀ تدارکات امکان( سنجیFeasibility Study) دایکندی و لوگر. ،هوایی هراتمیادین ۀتوسع 

 آوردهای معنوی و محتواییدست

 مین ارتباط هوایی جهت أمنظور تبه، اردن، ازبکستان، قزاقستان و عمان آذربایجانعراق ، هایکشور با هوایی خدمات هاینامهامضای توافق

 .ایجاد سهولت در امور اقتصادی و اجتماعی

 آمیز خشونت رفتارهای غیرقانونی اعمال از جلوگیری پروتوکول بهق ادارۀ هوانوردی ملکی وزارت ترانسپورت جمهوری اسالمی افغانستان الحا 

 باشد.لیه امنیت طیارات میع قانونی غیر اعمال از جلوگیری کنوانسیون متمم که هواییمیادین هعلی

  المللی حامدکرزی، قندهار، هرات و مزار شریفهوایی بینمیادینامنیت  ۀکمیتو امنیت هوانوردی  ۀکمیتایجاد. 

 و یتجار اموال مسافرین، زمینۀ ترانسپورت تسهیالت در نمودن فراهم جهت هوایی ارتباطات مینأت منظورهب هوایی خدمات نامۀامضای توافق 

 مالیزیا ایتالیا، اسپانیا، ،صربستان مصر، دیش،بنگله بوتان، تایلند، ازبکستان، قزاقستان، گرجستان، ،ترکمنستان کشورهای با فرهنگی روابط گسترش

 آن از سیأت به و عقد مؤفقانه های متذکره کشور ملکی هوانوردی ادارات موافقت وصول با که گرفتهصورت امورخارجه محترم وزارت طریق عراق از و

  .گرددمی طرفین مساعد هوایی ترانسپورت شرکتهای طیارات پروازهای آغاز ۀزمین
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 آوردهای اصالحات ساختاریدست

  ها پوهنتون التحصیالنفارغ آموزش و نجوا استعدادهای تشخیص جهت اداره ثرؤم هایبرنامه از عنوان یکیبه کارآموزی ۀبرنام تطبیق و طرحآغاز

 .باشد می شغلی شان هایزمینه در الزم تجارب کسب جهت مسلکی و عالی تحصیالت سساتؤم و

 المللی ایجاد ظرفیت های بشری مسلکی و کادری برای پیشبرد و بر عهده گرفتن مسولیت ارائه خدمات معیاری و مطابق به معیار های بین، 

 ۀدیداین بخش توسط کارمندان آموزشکار  ٪50 نمایند.میالمللی که از فضای افغانستان استفاده  های داخلی و بینپرواز دری یتنظیم ترافیک هوا

این کارمندان طی  ٪25آوریست که شد. قابل یادمی ءاجرا المللیبینشته بطور کامل توسط متخصصین ذشود که در گمی انجامهوانوردی  ۀادار

   اند.دیدهآموزش  1397و  1396سالهای 

 بخش در نفر 55 های تئوری و عملی برایارایه آموزش ATM بخش در نفر 30 و CNS. 

  هایرشته در مسلکی نفرکدرهای 66اعزام ATM و AIS از کشور. خارج و داخل مسلکی در هایآموزشفراگیری  برای 

  آموزشی در  ۀاز کارمندان میدان متذکره برنام نفر 5برای  خدمت در بخش کنترول حریم هوایی کشور. همچنین،ارایه برنامۀ آموزشی داخل

 قسمت کنترول تاور تدویر گردیده است.

 

 1397سال 

 آوردهای زیربناییدست

 های پارکنگ یکجاسازیA ،B  وC مللی حامد کرزیلامیدان هوایی بین. 

  اتاق اعمارVIP ،های زرهی ساختن کلکینVIP  گدیوار استنادی در قسمت شمال شرق پارکناحداث و 

A. 

  گذاریعالمتمیدان هوایی نمیروز،  گذاریعالمترنوی میدان هوایی ولسوالی جاغوری، خط ۀتوسعکار 

 و اساسی که ظرفیت خته پفراه به شکل متر و اعمار تعمیر ترمینل اطفایه والیت  800خته بطول پمیدان هوایی کندز و توسعه خط رنوی به شکل 

 باشد. نفر در سال را دارا می 500000

 هوایی هرات و دایکندیمیادینسنجی مطالعات امکان انجام شهر میمنه، والیت خوست و والیت نیمروز و هواییمیادینترمینل  ساختکار  اکمال. 

 ۀدر زمین کهراه خدمات هایدورمیترولوژی  ۀنقش از حوادث طبیعی و رونماییسیستم هشدار قبلی و افتتاح  سیستم رادار ملکیسازی فعال 

 نماید.های طبیعی فعالیت میبینی حوادث طبیعی، وضعیت جوی و سایر پدیدهپیش

  فعال سازی دستگاه های رادار نوعWAM/MLAT/ADSB  توسط  پس از اکمال 1397سال  سطاواشروع و در  1396که در اوایل سال

 .جمهور افتتاح گردید صاحبیسئر جاللتمآب

 آوردهای معنوی و محتواییدست

 سال 25الی  15از  و تغییر آنقانون عمر طیارات و تطبیق  تعدیل. 

  قابل ذکر است که  دیتابیس جهت ثبت . ستندرد هوانوردی ملکیاهای ها مطابق روشدیتابیس ریکاردهای طیارات و اجرای تصدیق نامهایجاد

 ها نیز در این سال ایجاد گردیده است.های هـــــوایی و صدور فیس الیسنسپروازی شرکت معلومـات عمله

 هاگ در میالدی1187 دسمبر 27 در که طیاره قانونی غیر تصرف از جلوگیری کنوانسیون متمم چین کشور پروتوکول بیجینگ به ا.ا.ج الحاق 

 غیرقانونی اعمال سرکوب به دررابطه پروتوکول این. دارد قرار امورخارجه محترم وزارت در داخلی مراحل طی حال در آن اسناداست. هشد امضا

 اعمال انجام از جلوگیری جهت حکومت عملکرد در خوبی اثرات متذکره، جرایم به و شروع ارعاب سایر یا اکراه تهدید، ، هواپیما کنترول یا تصرف

 را در پی دارد. مربوطات هوانوردی در الذکرفوق جرمی

  ایجاد دهلیز جدیدA453   این دهلیز  .به شرق وصل کرد برای اولین بار سرحد غربی حریم فضای کشور را مستقیماً کهبرای پروازهای عبوری

فعالیت   بالعکس آنالمللی افغانستان و بین میادین هوایی درمقصد نشست  خارجی که به پروازهایسال گذشته برای 17حداقل برای اولین بار در 

 .پرواز نمایند است،به ارتفاعات بلندتر که تقاضای همیشگی آنها بوده تا بتوانند سازدزمینه را فراهم میکنند می
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 آوردهای اصالحات ساختاریدست

  انستیتوت به یک مرکز  تغییرمنول استندرد آموزشی غرض اکمال(ATO)  محصلین  و آرشیف غرض حفظ اسناد آموزشی استادانو ایجاد

ایجاد آن  در مطابقت با رهنمودهای (ICAO)های آموزشی محصلین مطابق به استندرد هایدوسیه . همچنین،(ICAO)مطابق به رهنمودهای 

و استندرد  (ATO)های آموزشی انستیتوت غرض تکمیل پروسه در پروسه RMSو در قسمت جلب همکاری آموزشی تیم اولیف گروپ و  استهگردید

 نیز اقدامات الزم صورت گرفته است.  (ICAO)در انستیتوت در مطابقت با استندرد های  سازی آموزش

  های ادارهها و ملکیتپروازهای عبوری و نیز ثبت جایداد دیتابس ثبت معلومات طیارات، مسافرین،ایجاد. 

   ت زنان در سطح ادارهعیمنظور ارزیابی وضمیکانیزم استندرد بهترتیب . 

 های مشخص در مطابقت به پالن کاری رنامهطرح و تطبیق ب(NAPWA )اداره و ارایه گزارش در رابطه به پیشرفت  برای بهبود نقش زنان در

 ریاست جمهوری. زنان و اداره امور جندر به مقام اداره، کمیسیون اصالحات اداری، وزارت امور تساویپالیسی  اجرای

  نفر دیگر  20نفر در کابل و  6زمینۀ استفاده از سیستم رادار ملکی در کابل و والیات که از آن جمله تدویر برنامۀ آموزشی برای کارمندان در

 اند.در والیات قابلیت استفاده از این سیستم را فرا گرفته

 

 1398سال 

 آوردهای زیربناییدست

  فیصد پیشرفت کاری در اعمار سرک از چهارراهی جیت الی دفتر 97حصولUNهای اتصالی ،  سرک

المللی حامد کرزی و دیوار احاطوی رمپ سه تا رمپ یک و سرک رمپ سه الی رمپ دوم میدان هوائی بین

متر دیوار احاطه  1056متر سرک و  1403والیت کابل واقع در پکتیا کوت که مجموعاً   DVORدستگاه 

 گردد.ری و مسافری میباشد که موجب ایجاد مصئونیت بیشتر برای ترانسپورت هوایی بامی

  ،بر در میدان هوائی والیت خوست.تعمیر هواشناسی و سیلاکمال اعمار سرک حلقوی، گاردتاور، تعمیر اطفائیه 

 های جاذب به دوطرف خط رنوی میدان هوائی والیت نیمروز.اکمال ساخت سرک حلقوی، تعمیر اطفائیه، حوض 

  فاریاب.اتمام کاراعمار ترمینل میدان هوائی والیت 

 .اکمال اعمار تعمیر کنترول تاور و اپرون در میدان هوائی والیت ارزگان 

 .اتمام کار اعمار دیوار احاطوی به طول سه کیلومتر در میدان هوائی شهر مزارشریف 

  فیصدی(.35انجام ترمیم )خط رنوی، دیوار احاطوی و دریناژ( میدان هوائی والیت بادغیس )پیشرفت 

 ل ، اعمار تعمیر ترمینATM   فیصدی(.30سنتر و اپرون  میدان هوائی والیت خوست )پیشرفت 

 استیشن  5هوایی تالقان و انجام اتصال آباد، سالنگ جنوبی، و بازسازی استیشن میدانالسراج، جاللهای هواشناسی جبلتجهیز استیشن

 فیصد پیشرفت(.95اتوماتیک )کندهار، هرات، مزارشریف، فیروزکوه و بامیان( )

 استیشن اتوماتیک ) کابل ،کندهار، هرات، مزارشریف، فیروزکوه و بامیان(. 6تمام کار تجهیزا 

 فیصدی(.60های هواشناسی ) غزنی ، ایبک والیت سمنگان،قندز، فیروزکوه و تالقان( )پیشرفت انجام کار تجهیز استیشن 

  اتمام کار نظارت از پروژه حفظ و نگهداری سیستمWAM/ADS-B &MLAT ADS-B .میدان هوائی در سراسر کشور 

 اتمام کار نظارت از پروژۀ حفظ و مراقبت ستالیت( هاVSAT.جهت کنترول فضا ) 

  نظارت از پروژه کنترول قلمرو فضائی افغانستان.اتمام کار 

  ها به مزارشریف( و ایرلین های امنیت هوانوردی درمیادین هوائی بین المللی )حامد کرزی ، قندهار، هرات ونظارت ازایجاد سهولتاتمام کار

 های جهانی ایکائو.استندرد

  نظارت از پروژه آغاز کارMicrowave (برای دستگاه مخابرویVSAT 8( )پیشرفت.)فیصدی 
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 کارمندان به خارج از کشور تن  از  10های هواشناسی در داخل کشور و اعزام تن از کارمندان در بخش 20های آموزشی برای برگزاری دوره

 های الزم.جهت فراگیری آموزش

  تن از کارمندان اداره در مورد )اساسات جندر و نقش جندر، پالن کاری و گزراش نویسی، منع 240برنامۀ آموزشی برای حدود  7برگزاری

 خشونت علیه زنان، نقش زنان در اقتصاد و قانون کار(.

 ایات.انکشاف سیستم تلیفونی رسیدگی به شک 

 ( سروی خط مبناbase line.در باره مشکالت زنان در فضای کاری توسط واحد جندر اداره ) 

  

 تصدی باربری مرکز )کاماز(

که در ریاست عمومی نظارت و ارزیابی وزارت ترانسپورت ارزیابی مفصل تصدی باربری مرکز را انجام داده 

عالوه برآن، دستآوردهای برگیرندۀ مرور کلی بر وضعیت تصدی، مدیریت، عملکرد و عواید آن میباشد. 

 این تصدی در زیر ارایه گردیده است: 

 و به بهرهعراده وسایط کاماز  10کنندگان و مهاجرین در زمینۀ اهدای جلب مساعدت وزارت عودت-

 برداری سپردن آنها.

  عراده واسطه کاماز و به  27محترم زراعت، مالداری و آبیاری در زمینۀ اهدای جلب مساعدت وزارت

 برداری سپردن آنها.بهره

  النوع مساعدت وزارت معارف.مختلف وسیلۀعراده  32طی مراحل دریافت 

 و تورغندی. حیرتان، اسالم قلعه ایجاد نمایندگی در بنادر 

 وسیله. 90هرات و افزایش تعداد وسایط فعال به عراده وسایل این تصدی در والیت  30سازی فعال 

 11از های تصدی از جانب شرکت لیگو گلوبل که پس ممانعت از استفادۀ غیرمجاز و غصب زمین                    

و با شکایت این تصدی موضوع تحت  1395سال استفادۀ غیرقانونی از جانب آن شرکت، در سال 

 ار گرفت.پیگرد در محاکم قضایای دولت قر

  ها به تصدی باربری جریب زمین غصب شده از جانب افراد زورمند و انتقال ملکیت آن 8استرداد

 مرکز.
 

 ریاست تفتیش داخلی

وزارت ترانسپورت جهت تحقق مبارزه با فساد اداری و رعایت اصل مجازات و مکافات در آن وزارت، باتوجه 

 به ماهیت موضوعات، اقدامات مناسبی را روی دست گرفته که در زیر به آنها اشاره شده است: 

 

 دهد.پائین، تعداد افراد مکافات شده به تفکیک اقدام صورت گرفته را نمایش می ارقام ارایه شده در جدول
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 تصدی مسافربری ملی بس

 طور خالصه ارایه گردیده است.هبس بهای تصدی مسافربری ملیآورددر این فصل، دست

 

 هماهنگی با وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی بس در شهر کابل در های تصدی ملیتثبیت ملکیت

 کابل.

 جاپان مقیم کابل. های جاپانی در همکاری با سفارت ترتیب طرح احیای مجدد بس 

  عراده بس جدید برای شهر کابل. 120ترتیب پالن خریداری 

 ها.ترتیب طرح بس های شهری مخصوص خانم 

 مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست ج.ا.ا. در  ها در سطح شهر در هماهنگی باتعین مسیر فعالیت بس

 امور ترانسپورت.

  عراده وسیله تصدی ملی بس در همکاری با مشاوریت ارشد مقام  200ترتیب پالن تخنیکی ترمیم

 عالی ریاست ج.ا.ا. در امور ترانسپورت.

  آن. عراده بس با سفارت محترم هندوستان مقیم کابل و شرکت قراردادی 350تعقیب پروسۀ ترمیم 

 .ایجاد دیتابس پرزه جات تصدی ملی بس 

 قلم ماشین آالت ترمیماتی و ابزار کار. 144های تصدی ملی بس با تجهیز ورکشاپ 

 های خصوصی ترانسپورت شهری در کابل با تصدی ملی بس.ترتیب طرح انسجام شرکت 

 .ترتیب طرح حمایت از ترانسپورت سبز 

 ها.ایجاد طرز العمل حفظ و مراقبت بس 

 ها.العمل استفاده راننده گان از بسجاد طرزای 

 ها.ایجاد میکانیزم نظارت از فعالیت بس 

 بس.ترتیب طرح بهبود وضعیت تصدی ملی 

  نصب سیستم نظارتیGPS .در بس های تصدی 

 عامه. ترانسپورت طرح تطبیق سکرتریت با هماهنگی در بس ملی تصدی جامع بررسی 

  ها و سایر تجهیزات در بس و ایجاد ساحات سبز، پارکینگبازسازی تعمیرات اداری تصدی ملی

 محوطه این تصدی.

  گانۀ این تصدی توسط پرزه جات های سهعراده بس این تصدی در حوزه 181ترمیم و احیای مجدد

 و روغنیات مساعدت شده.

 تصدی کننده به های تمویلهای پرزه جات، روغنیات و ابزار کار از جانب نهادیدر بخش جلب کمک

 )سیصد هزار( دالر امریکایی. 300000ملی بس با ارزش تقریبی 

  عراده بس که قرار است از کشور هندوستان کمک گردد. 1000تثبیت مشخصات تخنیکی 

  های تاتا و آشوک لیالند به شکل مساعدت از قلم پرزه جات بس 180درخواست و دریافت در حدود

 جانب وزارت محترم دفاع ملی.

 مغز وسیله ملی بس به چهار 4 مساعد کردن 

  عراده بس در هماهنگی با سکرتریت تطبیق طرح ترانسپورت عامه. 646ترتیب راپور خریداری 

 اند.ها و جایدادهای تصدی ملی بس که به کرایه داده شدهایجاد سیستم دیتابیس برای دُکان 

 نزد زورمندان و غاصبین و جلوگیری توجهی از جایدادهای تصدی ملی بس از گیری میزان قابلواپس

  از غصب آنها.

تصدی مسافربری ملی 

 بس
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 آوردهای متفرقه وزارت ترانسپورتدست

 (CoSTابتکار شفافیت زیربنای افغانستان )

میان بهها و اداراتی که در ایجاد اصالحات برای برای دومین سال متوالی وزارت ترانسپورت رتبۀ دوم وزارت

اند، قرار گرفت. این های شان فعالیت انجام دادهآوردن شفافیت و جلب مشارکت مردمی در تطبیق برنامه

مهم حکایت از تعهد رهبری وزارت ترانسپورت برای ایجاد بستر مناسب پاسخگویی و شفافیت در زمینۀ 

 های انکشافی است. ویژه تطبیق پروژهها بهانجام برنامه

 

-( و انجام اصالحات ساختاری بهPMISمردمی، ایجاد سیستم معلوماتی مدیریت پروژه )جلب رضایت 

های وزارت ترانسپورت برای رسیدن به جایگاه دوم ترین فعالیتمنظور اجرای بهتر امور، از جمله مهم

و مؤثرتری در های بیشتر اند. در همین راستا، برنامهبندی نهاد ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان بودهرتبه

چندان دور به مرحلۀ اجراء قرار خواهند گرفت که ضمن ایجاد شفافیت بیشتر و جلب مشارکت آیندۀ نه

 خوش تغییرات مثبت خواهد نمود.مردمی، جایگاه این وزارت را دست

 

 (OGPداری باز )مشارکت برای حکومت

است. علیرغم اینکه اری باز بودهدبرای حصول اهداف حکومت توجه اقدامات وزارت ترانسپورتسرلوحۀ 

ها وجود نداشت. رهبری وزارت بندی اجرای پروژهدر گذشته مکانیزم درستی برای انتخاب و اولویت

از کشور و شرکت داری باز، باز انجام سفرهای متعدد به خارجترانسپورت با درک اهمیت اهداف حکومت

 است. ای را گشودهدر این زمینه برای وزارت فصل تازهای را کسب و های مرتبط، تجارب ارزندهدر برنامه

 

 

های توسعوی داری باز، برای تشخیص نیازهای واقعی و اولویت بندی درست اجرای طرحوزارت ترانسپورت با تغییر روش و بادرنظرداشت اهداف حکومت

های پیشنهادی مردم داری باز، پروژهارایه آگاهی در مورد اهداف حکومتها و افراد مسئول به والیات متعدد کشور و در سطح والیت کشور، با اعزام تیم

ساز تأمین ارتباط بهتر میان است تا با اجرای آنها بتواند اعتماد هرچه بهتر عامۀ مردم را کسب و زمینهبندی نمودهبومی والیات را ثبت و سپس اولویت

از مجموع ده والیت )پروان، غزنی، لغمان، هرات، قندهار، پکتیا، خوست، ننگرهار، بلخ و لوگر(  پروژه پیشنهادی 102تعداد دولت و مردم کشور گردد. به

بندی نهایی برای اجرای آنها صورت خواهد گرفت. این اقدام زمینۀ توسط مسئولین اعزام شده به آن والیات ثبت گردیده که بعداز انجام ارزیابی اولویت

 ها را در پی خواهد داشت.رای پروژهجلب مشارکت و مساعدت مردمی در اج

 

 طرح بورد ملی ایمنی ترانسپورت

مان پنداشته شده و برای ایجاد مرجع یکی از نیازهای سکتور ترانسپورت برای حفظ جان هموطنانوجود مرجعی همچون بورد ملی ایمنی ترانسپورت 

های ترانسپورتی اعم از وگیری از وقوع تصادفات و عواقب آن در تمامی روشحل برای جلبررسی، تحقیق، پیگیری، شناسایی علل تصادفات و ارایه راه

زودی برای جلب نظر و اخذ حکم مقام عالی ریاست جمهوری، به پیشگاه است که بهای، ریلی و هوایی، وزارت ترانسپورت طرح کاملی را آماده ساختهجاده

 ایشان فرستاده خواهد شد.

 

 تطرح ایجاد انستیتوت ترانسپور

های فعال در وزارت و ارتقاء های مسلکی و مورد نیاز وزارت ترانسپورت که پاسخگوی تمامی بخشبرای ارایه آموزشطرح ایجاد انستیتوت ترانسپورت 

سطح کشور پا به چندان دور یک نهاد آموزشی معتبر در است که با ایجاد آن در آیندۀ نهظرفیت کارمندان سکتور ترانسپورت باشد، به پایۀ اکمال رسیده

 عرصۀ وجود خواهد گذاشت.

  

آوردهای متفرقهدست  

 وزارت ترانسپورت
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 گیرینتیجه

نام وزارت ترانسپورت که بر مبنای ربط در سکتور ترانسپورت و ایجاد چتر واحدی بهادغام ادارات ذی

مقام عالی ریاست جمهوری کشور صورت گرفت، فصل جدیدی  1397جدی  2مؤرخ  116فرمان شماره 

های زیادی در از ادغام، چالشرا در تاریخ فعالیت ادارات ادغام شدۀ سکتور ترانسپورت باز نمود. پس

های منسجم و متحداالهداف و عدم هماهنگی در ها و برنامههای اسناد تقنینی، عدم وجود پالیسیبخش

 شده وجود داشت.اجراآت ادارات مدغم 

 

های ادغام و ایجاد تمرکز اصلی و تأکید رهبری وزارت ترانسپورت بر از میان برداشتن موانع و چالش 

های ساختاری مناسب و پاسخگو که بتواند متضمن آیندۀ روشن سکتور ترانسپورت باشد بوده و تالش

زارت ترانسپورت را در سه بخش آوردهای وتوان دستطور کلی میزیادی در این عرصه صورت گرفت. به

آوردهای زیربنایی، که شامل ساخت و ساز بناهای فزیکی و تأسیسات زیربنایی ( دست1بندی نمود. )دسته

آوردهای معنوی و محتوایی، مشمول ترتیب و تدوین اسناد تقنینی، اخذ عضویت در ( دست2باشد، )می

دها در قسمت اصالحات ساختاری، شامل؛ بهبود آور( دست3ها و سایر موارد مشابه است و )سازمان

ساختار تشکیالتی، ارتقاء ظرفیت و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت و تعادل جنسیتی در استخدام 

 کارمندان است.

 

آوردهای زیربنایی وزارت ترانسپورت در راستای تأمین دسترسی برای عموم مردم، ایجاد شبکۀ دست

طور خالصه اند. بهها حاصل گشتهواسطۀ ارتقاء و بهسازی زیرساختملکرد بهمناسب ترانسپورتی و بهبود ع

های کیلومتر سرک، ساخت ترمینل 1750ی ساخت آوردهای زیربنایی دربرگیرندهتوان گفت که دستمی

سنجی برای توسعۀ میادین های ترانسپورت زمینی متعدد، انجام مطالعات امکانمیادین هوایی و ترمینل

های مناسب و مدرن نظارتی و کنترولی همچون؛ سنجی و ساخت خطوط ریلی در کشور، ایجاد سیستممختلف در سطح کشور، انجام مطالعات امکانهوایی 

PMIS ،HRMIS ها پروژۀگردد و سایر موارد مشابه و دهسازی جوازسیر و الیسنس رانندگی که موجب تسهیل ارایه خدمات و کاهش فساد میو الکترونیکی 

 دیگر است.

 

طور عموم؛ تدوین و اند که بهآوردهای معنوی و محتوایی در راستای از میان برداشتن مشکالت سر راه ادغام و تسهیل این روند حاصل گردیدهدست

مربوط  اتو مقرر وانینتعدیل ق ،همچناناند، آهن و ترانسپورت زمینی که بعد از طی مراحل قانونی آن تکمیل گردیدهتصویب قوانین هوانوردی ملکی، خط

مدت که موجب افزایش عواید و تسریع ها پالیسی و برنامه برای اجرا در کوتاه مدت و میانکه در حال اجراء است، تدوین دهبه وزارت ترانسپورت )جدید( 

توان از آنها اند که میآوردهاییآهن از عمده دستطویژه در بخش هوانوردی و خهای متعدد بهرسانی خواهد گردید و اخذ عضویت از سازمانروند خدمات

 یاد کرد.

 

توان از طرح بورد ملی ایمنی ترانسپورت یاد کرد که ساختار تشکیالتی و سایر مسائل باشند، میسازی و اجراء میهایی که آمادۀ پیادهترین طرحاز مهم

 گیری در کاهش تصادفات ترافیکی و حفظ جان مردم به میان آورد.گردد تا تأثیرات چشمسازی آن باعث میمربوط به آن به پایۀ اکمال رسیده و عملی

گردد، های الزم و تقویت ظرفیت بشری سکتور ترانسپورت میطرح انستیتوت ترانسپورت که منجر به میان آمدن نهاد آکادمیک مؤثر جهت انجام آموزش

آوری دهد تا عواید سکتور ترانسپورت در کدی مشخص جمعویل ترانسپورت که این امکان را میبه پایۀ اکمال رسیده است. همچنان، چارچوب واحد تم

آوری و میان آمدن مکانیزم مناسب برای جمعگیرد، باعث بهگردیده و تخصیص آن براساس میزان کارایی و مؤثریت ادارات سکتور ترانسپورت صورت می

 ری خواهد کرد.تخصیص منابع گردیده و از ضیاع سرمایه جلوگی

 

توان از ایجاد تشکیل انتقالی برای انجام سریع ادغام ادارات یاد کرد که باعث گردید تا مسیر ادغام هموارتر آوردهای اصالحات ساختاری، میدر بخش دست

ان به واسطه اعزام به خارج از کشور جهت های آموزشی و تقویت ظرفیت کارمندآوردهای مربوط به این بخش شامل: تدویر دورهاز قبل گردد. سایر دست

 باشد.اند، میآهن که از نیازهای مبرمویژه در قسمت هوانوردی و خطهای الزم بهفراگیری آموزش

گیرینتیجه  
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ادارات زیرمجموعه آهن با وزارت ترانسپورت، کار برای ادغام کامل ها و ادارۀ خطسرکاداره و ادغام فیزیکی ادارۀ ملی 5از اکمال ادغام ساختاری پس

کنند میصورت فیزیکی جریان دارد. همچنین، ساختار تشکیالتی اساسی وزارت ترانسپورت و استراتژی آن تحت کار قرار داشته که مراحل پایانی را طی به

 سوی دستیابی به اهداف آن افزایش خواهد یافت.که با اکمال آن، سرعت حرکت سکتور ترانسپورت به
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