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  معرفی 

 

به اینسو در حال تطبیق پروژه دستیابی و بهسازی روستایی با هماهنگی حکومت  2007دفتر خدمات پروژوی ملل متحد از سال 

افغانستان و کمک مالی همکاری های انکشاف بین المللی سویدن )سیدا( می باشد. در این امر، پروژه دستیابی و بهسازی روستایی 

را احیا و بازسازی نموده است که زمینه دسترسی به مراکز اولیه و بازار ها را که در جریان سالیان  سرک های درجه دوم و سوم

متمادی جنگ های مسلحانه از بین رفته بودند، فراهم ساخته است. پروژه دستیابی و بهسازی روستایی در سه مرحله تطبیق گردیده 

 ا تحت پوشش داشت، بعداً به بلخ و جوزجان نیز توسعه یافت.است که در اوایل دو والیت شمالی )سمنگان و سرپل( ر

کیلومتر سرک را حفظ و مراقبت دوره ای،  271کیلومتر سرک را بازسازی،  722میالدی، این پروژه حدود  2015الی اخیر سال 

یه پل را تحت پوشش پا 21کیلومتر سرک و تکمیل کار ساختمان  177کیلومتر سرک را حفظ و مراقبت روزمره، برف پاکی  2279

پروژه انکشاف اجتماعی از قبیل پروژه های اشتغال زایی برای خانم ها و ساخت و ساز  292قرار داده است. عالوه بر این، ایجاد 

جهت رشد ظرفیت ها در قسمت ساختمان، حفظ و مراقبت سرکها وهم چنان این پروژه حدود  پروژه های خورد و کوچک مردمی

کارمندان دولت، پیمان کاران، انجینیران پروژه، شورا های محلی و خانم های تجارت پیشه را تحت پوشش  تن از محصلین، 368

 برنامه های آموزشی خویش قرار داده و زمینه ایجاد یک ملیون روز کاری را محیا نموده است.

)سیدا( از پروژه دستیابی و بهسازی  میالدی تیم نظارت و ارزیابی همکاری های انکشاف بین المللی سویدن 2014در اخیر سال 

روستایی دیدن نموده و پیشنهاد نمودند تا جهت شناخت تاثیرات مستقیم، غیر مستقیم و نقش این پروژه در امر کاهش فقر، یک ارزیابی 

و گزارش خویشرا  موظف گردید تا این ارزیابی را انجام داده ATRدقیق از تاثیرات پروژه راه اندازی گردد. روی این ملحوظ کمپنی 

در این زمینه آماده نماید. گزارش آماده شده توسط کمپنی مذکور در جلسه ایکه با حضور داشت نمایندگان حکومت افغانستان، اعضای 

Sida  در وزارت فواید عامه راه اندازی گردیده بود، ارائه گردید.  2016و نهاد های همکار و تمویل کننده بتاریخ اول مارچ 

به  2016د در برگیرنده خالصه موضوعات اجرایی و نتایج بدست آمده از ارزیابی تاثیرات پروژه می باشد که در ماه اپریل این اسنا

 نشر رسیده است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجرایی خالصه

 

 پروژهمستقر در کابل را به انجام مطالعه تاثیرات  ATR( دفتر مشورتی UNOPS) سازمان ملل متحد  خدمات پروژوی دفتر

حمایت و توسط   (SIDA)( گماشتند. این پروژه توسط اداره همکاری توسعه بین المللی سویدنRAIP)روستایی  دستیابی و بهسازی

UNOPS  این  در سه مرحله به اجرا گذاشته شده. 2015 – 2007بین سالهای  در چهار والیت بلخ، جوزجان، سمنگان و سرپل

 .اکمال برسدبه  2016جون ماه پروژه که قرار است در 

 

( کاهش فقر در مناطق روستایی از طریق تسهیل بهتر خدمات اقتصادی و اجتماعی برای مردم بوده تا در نتیجه RAIPهدف پروژه )

روی ارایه  RAIPاقتصادی بین شهر و روستا کاهش یابد. تمرکز قوی برنامه -رشد عادالنه تقویت و نابرابری های اجتماعی

 صوص ساختن سرک همراه با توسعه ظرفیت ادارات دولتی والیتی میباشد. زیرساخت های روستایی بخ

-این مطالعه بر اساس توصیه ارزیابی قبلی این پروژه و با هدف ارزیابی میزان و گستردگی اثرات مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی

اجتماعی بر روی جمعیت مطلوب راه اندازی شد. هدف دیگر مطالعه انجام تحلیل مقایسوی با در نظرداشت شاخص های مشخص 

شاخص در مقایسه با آنهای که تحت پوشش قرار نگرفته اند، میباشد. خالصه ای از یافته های تاثیرگزاری بر روی جوامع مستفید شده 

 دید. 3های کلیدی عملکرد )کارایی( را میتوان تحت ضمیمه 

 

 

 متودولوژی )روش تحقیق(

 

ای از نتایج و  تئوری تغییر برای مداخله در زیرساخت های روستایی را روی دست گرفت که شامل مجموعهاین مطالعه یک مدل 

تاثیرات قابل اندازه گیری مستقیم و غیر مستقیم میشود. همچنان در این مدل شاخص های موجه در سطوح محصوالت )نتایج اولیه(، 

 تکمیل نمود. موثق قایسویممطالعه را در غیاب موجودیت معلومات  ATRپیامدها )نتایج( و تاثیرات شناسایی شدند. دفتر مشورتی 

که تحت پوشش پروژه بوده و حات کمیتی و کیفیتی استفاده کرده است. اطالعات به منظور مقایسه هم از سا تلطروش مخمطالعه از 

خانه تحت پوشش سروی قرار گرفته اند )نیم آن خانواده  1596مجموعا  که از پروژه مستفید نشده اند، جمع آوری شده. حاتهم سا

ده های مقایسوی میباشند( که به تناسب طول سرک تکمیل شده در چهار والیت تقسیم شده های مستفید شده از پروژه و نیم آن خانوا

مقصد، -سروی مبدا 181مطالعه موردی،  32بحث متمرکز گروهی با نمایده گان کلیدی افراد ذینفع،  16اند. منابع دیگر اطالعات، 

 ل میشوند. سروی تراکم و ترکیب ترافیک، را شام 40سروی مسولین ترانسپورت و  40

اطالعات با استفاده از چارچوب منطقی که با نتایج کمی و کیفی حمایت میشوند، تحلیل شده اند. در حد امکان تفاوت های فاحش در 

رون از پروژه گزارش داده شده است. به طور کلی انتخاب گروه مقایسوی یمقادیر اوسط پاسخ دهندگان تحت پوشش پروژه و ب

جامع و بر اساس ویژگی های مشابه، ولی به استثنای متغیر دسترسی، صورت گرفته؛ که این صحت مقایسه های رون از پروژه( ی)ب

رون از پروژه که یرون از پروژه را تایید میکند. به این مسئله که از انتخاب ساحات بیانجام شده بین خانواده های تحت پوشش و ب

 باشند، جلوگیری صورت گیرد، توجه صورت گرفته است. ممکن توسط برنامه های انکشافی دیگر حمایت شده

 



مستقر در مزارشریف شناسایی  UNOPSرون از پروژه را با مشوره نزدیک همکاران یتیم مطالعاتی ساحات تحت پوشش پروژه و ب

ر بعضی موارد کردند. نگرانی های امنیتی در طول کار ساحوی، بیشتر در بعضی مناطق، وجود داشت که باعث طوالنیتر شدن و د

 ت تیم به ساحات دیگر شد. عیباعث تغیر موق

 

 یافته های اساسی

 خالصه ای - 3نتایج مطالعه بر اساس مباحث و اطالعات جمع آوری شده نشانگر شماری از یافته ها است که همچنان در ضمیمه 

 شاخص های کلیدی کارایی، خالصه شده اند. یافته های اساسی قرار ذیل اند:

 

 ،رون از پروژه بهتر یصحت و وضعیت اقتصادی خانواده ها در اجتماعات تحت پوشش پروژه در مقایسه با ساحات ب تعلیم

 بهبود دسترسی در این پروژه تا حدی به این دستاورد کمک کرده است.است. 

 رون از پروژه متنوع تر هستند، اما نسبت خانواده های بی یمنابع درآمد خانواده ها در ساحات پروژه در مقایسه با مناطق ب

زمین در هر دو ساحات باال است. به نظر میرسد بهبود دسترسی به تنوع بیشتر کمک کرده باشد ولی با آن هم سیستم تولید 

 محصوالت زراعتی محدود به محصوالت کم ارزش معمولی میباشد. 

 پروژه دسترسی به آب آشامیدنی در مناطق تحت پوش( شRAIPدر مقایسه با ساحات ب )رون از پروژه بهتر است. ولی با ی

آن هم وضعیت، بخصوص برای دختران و خانمها که معموال بار آوردن آب را بر گردن دارند، دور از سطح مطلوب 

ردم محل و با نسبت داده نمیشود چون طرح های دیگری  هم با رهبری م RAIPاست.ولی نتایج بدست آمده تنها به پروژه 

 هدف بهبود دسترسی به آب وجود دارند. 

 رون از پروژه بهتر است ولی نمیتوان آن را مستقیما به یدسترسی به تعلیم در ساحات تحت پوشش در مقایسه با ساحات ب

وال سرک ها در رفت و آمد شاگردان  سهولت ایجاد کرده است، شاگردان معم با آن که ؛سرک های بهبود یافته نسبت داد

 پیاده به مکتب میروند.و اما از سوی دیگر با بهتر شدن سرک ها حاضری شاگردان و استادان نیز بهبود یافته است. 

 رون از پروژه بهتر است. همچنان داکتران در در یدسترسی به خدمات صحی در ساحات تحت پوشش نسبت به ساحات ب

تحرک کارمندان صحی در ساحات تحت پوشش در مقایسه با وقت کمتر به مریضان رسیده گی میتوانند. به صورت کلی 

رون از پروژه بهتر )سریعتر( است با آنکه عوامل دیگر )همچون نزدیکی مراکز صحی( میتواند در این مسئله یساحات ب

 نقش داشته باشد. 

  بیشترین منفعت را قریه جاتی از آن خود ساخته اند که حاال دارای تحرک بیشتر در مقایسه با زمان قبل از پروژه هستند. با

استفاده از ترانسپورت شخصی یا کرایه آنها قادر هستند برای جستجوی کار، ارتباطات اجتماعی، خرید مواد مورد 

ی خود سفر کنند. ولی به دلیل محدود بودن بازار کار نشانه های ضرورت و یا هم برای فروش اندک محصوالت زراعت

 واضح از بهبود سطح عاید مردم به دلیل دسترسی بهتر به بازار کار، دیده نمیشود. 

  تراکم ترافیک در هر والیت به تراکم نفوس و وضع امنیتی در جاده ها بسته گی داشته و متفاوت است. با این وجود، تراکم

اقتصادی خانواده ها و وضع امنیتی، قابلیت افزایش را دارد. در حال  هورت عموم کم بوده، با بهتر شدن رفاترافیک به ص

 77حاضر استفاده از وسایل نقلیه بیشتر برای حمل و نقل شخصی و کمتر برای کسب و کار و پیداوار مییباشد. حدود %

 8و وسایط سنگین تنها % 60یه سبک )تیز رفتار( حدود %وسایط نقلیه برای حمل مسافرین استفاده میشوند. وسایط نقل

 وسایط روی سرک را دربر میگیرند. 



  یا قبل از آن( اند کدام کاهش  2001از اینکه کاروبار ترانسپورت محدود و عراده جات معموال فرسوده )تولید شده سال

انه های واضحی از کاهش هزینه استفاده و قابل توجهی در نرخ ترانسپورت یا کرایه مسافرین دیده نمیشود. همچنان نش

 نگهداری وسایط نقلیه وجود ندارد. 

  با عملی شدن پروژهRAIP  مقامات دولتی آگاهی بهتری از ظرفیت های تخنیکی مرتبط با ساخت و ساز سرک، بهره

مراقبت منظم سرک ها استفاده و حفظ و از برداری، حفظ و مراقبت سرک ها دریافت کرده اند. ولی با آن هم شواهد کمی 

 در میان جوامع محلی دیده میشود. 

  مصونیت سرک ها قابل نگرانی میباشد چون با بهبود سرک ها تصادفات و مرگ و میر به دالیل تیز رانی و راننده گان فاقد

 آموزش، افزایش میابد.  

 

 

 درس های آموخته شده

 

به هدف بهبود دسترسی روستایی روی دست گرفته میشوند، مشخص گردیده  درسهای کلیدی در این مطالعه برای برنامه های آینده که

 اند که قرار ذیل میباشند:

  .بهبود دسترسی )همچون سرک و آبرسانی( برای بهبود رفاه جمعیت روستایی و کاهش فقر ضروری ولی کافی نمیباشند

 ادارات مختلف نیازمند اند تا با همکاری موثر به سوی یک هدف مشترک کار کنند. 

 ات اقتصادی و اجتماعی )تقاضا ارائه برنامه های بهبود دسترسی باید در هنگام برنامه ریزی ارتباطات با مراکز مهم خدم

 محوری( را مدنظر قرار دهد.  

  نتایج نشان دهنده اثرات بالقوه هستند. در حالیکه ارزیابی تاثیرات در مدت زمان کوتاه خیلی سودمند نمیباشد، با آن هم

 ود. ارزیابی نتایج در راستای مشخص نمودن مسیر تاثیرات در مقایسه با اهداف تعین شده، ممد واقع میش

  جمع آوری اطالعات در محیط پرچالش نیاز به انعطاف پذیری و ضرورت به تصدیق معلومات با منابع مختلف با استفاده

 از روش های کمی و کیفی را دارد.

  و  مصئونیتزیربناها باید مربوط به جوامع محلی که از آن مستفید میشوند باشد. چنین کاردر عرصه و حفاظت مالکیت

 ده و حفظ و مراقبت پایدار ممد واقع میشود. همچنان استفا

 پیش نهاد ها

این مطالعه نشان می دهد که بهبود دسترسی برای جمعیت های روستایی در افغانستان اثراتی مثبتی در پی داشته. چهار توصیه کلیدی 

تاثیرات برای جوامع مطلوب قرار بر اساس موفقیت ها و درس های آموخته شده دیزاین و اجرا ی سه فاز اول پروژه برای افزایش 

 ذیل اند:

  همکاران انکشافی افغانستان به شمول ادارهSida  باید تداوم ارائه بهبود دسترسی به جمعیت روستایی کشور را مد نظر

بگیرند. با در نظر داشت چالش های موجود در بخش حکومت داری، تداوم اجرای مرحله بعدی پروژه از طریق 

UNOPS موجودیت منابع مالی، گزینه منطقی میباشد.، در 

  مرحله بعدی این پروژه باید با توجه الزم به نیازهای محلی طراحی شود. که این کار به مشوره های گسترده با ادارات

ذیدخل در خدمات محلی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نیاز دارد. این فرایند همچنان باید از طریق تالش هماهنگ 



مامی ادارات ذیدخل مثال با راه اندازی کمپاین آگاهی عامه در مورد طرز راننده گی مصئون، به کاهش مرگ و میر در با ت

تصادفات سرک ها توجه کند. طراحی پروژه باید تئوری )فرضیه( تغیر را که سازگار با شرایط محلی باشد به طور واضح 

 ارائه کند. 

 های برای مرحله ’مبنایی اطالعات’ه در این مطالعه باید به منظور استفاده منحیث اطالعات کمیتی )مقداری( جمع آوری شد 

بعدی پروژه در یک دیتابیس گردآوری گردد. گزارش های کیفیتی )مثبت و منفی( بر اساس شرح های داده شده در سطوح 

 شخصی، خانواده گی و اجتماعی باید گردآوری گردد. 

  سرک ها در  حفظ و مراقبتسرک برای ترغیب مالکیت محلی برای استفاده و  بتحفظ و مراقیک صندق وجهی پایدار

 طول عمر اقتصادی تعین شده آنها، باید ایجاد گردد. 


