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 سریزه

 

( په مالي SIDAده  افغان حکومت سره په ملګرتیا او د سویډن د نړیوالې پراختیا همکارۍ د ادارې ) UNOPSد پای راهیسې،  کال 2007د 

 مرسته د کلیو ته د السرسي ښه والي پروژه پیل کړی دی 

UNOPS  په خپل رول، په شمال کی د هغو کلو چه د نور هیواد په ځیر د وسلوالو شخړوله امله شاته پاتی شوی، دوهمه او دریمه درجه سرکونو

جوړول او بیا روغونه کوی ترسو ضروری خدمتونو او بازارونو ته السرسی رامنځته شی. دا پروژه چه په دری پړاوونو که پلی شوی، اول 

 او سرپل دوه شمالی والیتونوباندی وو چه وروسته پراخه شوه او بلخ او جوزجان والیتونه هم پکی شامل شول. تمرکز په سمنګان 

کیلومتره  ۲۲۷۹کیلومتره سرک دوره ای ساتنه او د  ۲۷۱کیلومتره سرک بیارغونه ،  ۷۲۲کال ترپایه پوری دی پروژی وکوالی شو چه  ۲۰۱۵د

وړه  ۲۹۲کیلومتره سرک څخه واوری پاکیدل تر خپل پوښښ الندی ونیسی. ددی سربیره  ۱۷۷د   پلونه جوړکړی او ۲۱سرک ورځنی ساتنه، 

الی وکچه نوښتونه دی ټولنی په مشری رامنځته شوی، چه د ښځولپاره دعاید د تولید فعالیتونه او دټولنیز بنسټونوجوړول په که شامل دی، ترځووک

تنه روزلی دی چه دپوهنتون محصلین، حوکمتی کارکوونکی،  ۳۶۸ورکړی. دغی پروژی شی د سړک د جوړولو او بیا رغولو ظرفیت ته وده 

 قراردایان، دپروژی انجینران، دی ټولنی استازی اوښځینه متثبثیونه په کښی شامل دی. او د یو میلیون کاری ورځو زمینه یی را منځته کړی.

( سره د )سیدا( کومکی ډلی  ارزونی وګړی او سپارښتنه یی وکړه چه د RAIPکال په پای که د کلیوالی الرو د ښه والی  پروژی ) ۲۰۱۴د 

 پروژی مستقیم او غیر مستقیم تاثیراود فقرکمولو که د دی پروژی ونډه کښی، ارزونه تر سره شی.

خوا د مارچ په  کمپنی ته دنده ورکړل شوه چه دارزونی خپلواک راپور چمتو کړی، چه دغه چمتو شوی ارزونی بیا د یادی کمپنی له ATRد 

اعضاوواو نورو اړروندو خواووته په کابل که وړاندی  SIDAکال کښی دعامه فوایدوپه وزارت که دافغانستان حکومت استازو، د  ۲۰۱۶اول 

 شوی.

 کال د اپریل په میاشت کی خپره شوی وه. ۲۰۱۶دغه الندینی سند د اجرئیه لنډیز او دآغیز ځیړنی مهمی موندنی لرونکی دی چه د 

 

 لنډیز اجرایوي

 
کلیو ته د السرسي د ښه  دی میشت مشورتي دفتر ته، چې په کابل افغانستان کې ATR (UNOPSد ملګرو ملتونوو د پروژو د خدماتو دفتر )

( لخوا SIDAادارې ) یوهمکار یيپراختیا ې، د سویډن د نړیوالمالتړ ېپروژ دېد دنده وسپارله. څېړنېد اغیزې د  (RAIP) والي د پروژې

عملي  په دریو مرحلو کې پورې 2015تر  نه 2007له  کې بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل -لخوا په څلورو والیتونو  UNOPSد  چېوشو، 

 .کال د جون په میاشت کې بشپړې شي 2016چارې به یې د  عملیاتي ه چېوپه پالن کې  .کیږي

 

څو  تر وو د اقتصادي او ټولنیزو خدماتو د برابرولو له الرې، د فقر راکمول ته خلکو ،( موخه په کلیوالو سیمو کېRAIPد نوموړې پروژې )

اوو ( د کلیوالو زیربنRAIP. نوموړې پروژې )شي اقتصادي توپیرونه کم-متوازنه وده رامنځته او د ښارونو او کلیو ترمنځ ټولنیز الرې له دې

 د اړوند والیتي عامه ادارو د ظرفیت لوړل وو.همدارنګه ې څړکونه او چې په سر کې ی ه،درلود ډیر تمرکز په جوړلو

 

د پروژې د مستقیو و غیرمستقیمو  RAIPپه مطلوبو خلکو باندې د  تر څوالره واچول شوه  پدې خاطر په د پروژې د ارزونې لپاره نوموړې څېړنه

 دبله موخه دا وه چې د اغیزې د یو شمیر شاخصونو له الرې د پروژې  "څیړنې"ددې . ارزول شيوویش او کچه  اقتصادي تاثیراتو-ټولنیزو

ه پ لنډیز یو د مهمو السته راوړنو د شاخصونو .پروژه پکې نده ترسره شوې د هغه سیمو ترمنځ یوه مقایسوي شننه وکړي چېو سیمو ااړوند 

 .هم موندالی شئ ( کېAppendix 3دریمه ضمیمه )

 

 (عملي تګالره )د څیړنې میتودولوژي

 

ې میو شمیر د سنجش وړ مستقی( وکارول شوه چې Change Modelنمونه ) هلپاره د تغیر یو "د بدلون زیربناوو کلیوالو"د  کېڅېړنه  نوموړې

دفتر د معتبرو مشورتي  ATRد  ممکنه شاخصونه وپیژندل.او اثراتو پایلو د څیړنېړې ونوم .ېیې رامنځته کړ ېې پایلې او اغیزماو غیرمستقی

 مطالعه په الره واچوله. ،تو په نشتون کېمعلوماابتدایی 

 

یو ګډ میتود څخه کار اخیستل شوی دی چې په کې کیفي )کیفیتي( او کمي کړنالرې په ګډه سره کارول شوي دي. معلومات په دې مطالعې کښی له 

 ېړنهڅپه ټولیزه توګه، په دې  عملي شوې، ترالسه شوي دي. ژه پکې ندهپرو له هغو سیمو نه چې پروژه پکې عملي شویده او له هغو سیمو نه چې

ر د سروې تنیمه برخه یې د پروژې او نیمه برخې یې د مقایسې لپاره له هغو سیمو نه وه چې پروژه پکې نده عملي شوې(  کورنۍ ) 1,596کې 

. ید بشپړ شوی ې لخواد پروژوېشل شو چې اوږدوالي په بنسټ ود سړک د هغه دي. نوموړی شمېر په څلور والیتونو کې  پوښښ الندې راغلي

دګټه اخیستونکو د پېښو څیړنې،  32، ترسره شوي ز بحثونه چې ښکیلو غاړو له استازي ولډله ایز متمرک د شپاړلسونورې معلوماتي سرچینې مو 

د ترافیکو د عبور، مرور او ترکیب  40په اړه سروې ګانې، او ئولینو مسد د ترانسپورټ  40سروې ګانې، او مقصد ترمنځ د اصلي ځای  181

 اړوند سروې ګانې شاملې دي.

 



 

ورې د امکان تر حده پمالومات د یو منطقي چوکاټ نه په ګټې اخیستنې، چې د کمي او کیفي سرچینو لخوا یې مالتړ شوی دی، تحلیل شوي دي. 

 پورته کړي، د هګټه ندڅخه یې هغه ګډونوالو چې له پروژې  ګټه پورته کړې او دیې د څیړنې د پایلو ارزښت د هغو ګډونوالو چې له پروژې 

 ښکاري امعج( کورنیو ټاکنه هغه خلک چې له پروژې یې ګټه نده پورته کړېډلو )وي په ټولیز ډول، د مقایس ځوابونو په توپیر پورې تړاو لري.

 پروژې لههغو کورنیو چې د دا  ساکنو کورنیو د ورته کلیدي اوصافو پر اساس ترسره شوې دي، چې د السرسي متغیر په کې استثنا دی.او د 

نه شوې ځانګړې پاملر ګټه نده پورته کړې، تر مینځ پرتلیز اعتبار تاییدوي.څخه یې ګټه پورته کړې او د هغه کورنیو چې له پروژې څخه یې 

 .شوی وي همکاریو لخوا یې مالتړ پراختیایيد نورو  پروژوي سیمې هغه سیمې وه نه نیسې چېغیر ترڅو 

 

سره د خبرو کولو لپاره ساحه کورنیو له  پروژې او غیرپروژې په مشورې، د سره د دفتر له کارکوونکو  شریفمزار UNOPSټیم د څېړنې د 

ه ږداو کاري موده مو درلود، چې په ځینو سیمو کې ډیر وو، او ددې المل شو چې مشخصه کړه. د ساحوي کار په ترڅ کې امنیتي اندیښنو شتون

 .شول او په ځینو موارد کې سیمه ایز ټیمونه نورو سیمو ته وګومارل شي

 
 )السته راوړنې( ېموندن مهمې

 

از په همدارموندنې ښیي چې  شمېر یو ،دي ېشو ېبرابر بنسټپر وتمعلوما ویراټولو شوو اچې د بحثونو  ،پایلې د مطالعې څخه ترالسه شوي

 :مهمې موندنې په الندې ډول دي د هر شاخص په اساس لنډیز شویدي، شتون لري. کې )د مهمو کاري شاخصونو لنډیز( دریمه ضمیمه

 

  ،او اقتصادي وضعیت د  يروغتیاید کورنیو تعلیميRAIP دی. پروژې  په پرتله ښه هغو غیرپروژې کورنیو په د سیموژې په د پرو

 مرسته کړې ده. و کېالسته راوړن پروژې په د ښه السرسی ته

 

 هغه سیمې پروژې پکې ترسره شویدي(سیمو سره په پرتله، د پروژې  )هغه سیمې چې پروژې پکې ندي ترسره شوي( د پروژې غیرد( 

نلرونکو( کورنیو تناسب هم په دواړو سیمو بې ځمکو )ځمکه د سرچینې ډیرې متنوع دي ولې په عین حال کې ي سیمو د کورنیو عایدات

منځته کولو کې وڼډه لرلې ده، ولې بیا هم کرنیز مالومیږې چې ښه السرسي د پراخې تنوع په راله دي نه  کې تر یوې اندازې لوړ دی.

 سیسټم تر عنعنوي کم ارزښته تولیداتو پورې محدود پاته شوی دی. يتولید

 

  پروژې سیمو په پرتله، د غیر دRAIP  پروژې په سیمو کې د څښلو اوبو ته السرسی ښه دی. ولې بیا هم، له مطلوبې کچه څخه ډیر د

ته نه  RAIPدا مورد یوازې  .په غاړه لري. ښځو او انجونو لپاره چې اوس هم د اوبو راوړلو بار  هغولرې دی په ځانګړې ډول د

 .ولري السرسي ال ښه اوبو تهتر څو  سیمې د خلکو لخوا هم داسې ابتکارونو ترسره شوي دي د ږي ځکه چېوب کیسمن

 

  پروژې سیمو په پرتله، د غیر دRAIP  دی ولې دا په مستقیمه توګه څړک ته نه  شوی پروژې په سیمو کې تعلیم ته السرسی ښهد

ډیری زده کوونکي  سره یې مرسته کړې ده ترڅو په یو هوار څړک باندې تګ راتګ وکړي. که څه هم له زده کوونکو یږيوبسمن

 شوې ښه ډیره و د ښوونکو حاضرياد څړک د ښه شرایطو له امله د زده کوونکو منظم تګ راتګ  ښوونځي ته پیاده ځي. له بل پلوه،

 ده.

 

  همداراز د پروژې اړوند سمیو  دی. شوی چوپړتیاوو ته السرسی ښهد پروژې اړوند سیمو کې صحي سیمو په پرتله،  پروژېغیر د

 په دې چارهشاید شتون( د کلینیکونو لکه: په نژدې محل کې وخت لڼډ شوی دی. که څه هم نورو عواملو )غبرګون کې د ډاکټرانو د 

 پروژې سیمو په پرتله د پروژې په سیمو غیر د صحي چوپړتیاوو د کارکوونکو تحرک په ټولیز ډول دخو بیاهم کې رول لوبولی وي، 

 کې ښه دی.

 

  لیدل کیږي چې اوس مهال د  دا کېسیمو تر ټولو لویه ګټه په هغهRAIP  مخکې وخت په پرتله یې د څخه  عملی کیدو پروژې لهد

 څخه د کار موندلو،تحرک )تګ راتګ( ډیر دی. د دغه سیمو وګړي کوالی شي چې له خپلو شخصي وسایطو او یا کرایه شوي وسایطو 

ې دلیل ولې بیاهم په د پلور لپاره کار واخلي. و فارمي محصوالت دټولنیزو تعامالتو، د شیانو د پیرودلو و د کرنیزو تولیداتو د محدود

 نه لیدل کیږي.، ويبازارونو ته ښه السرسی المل یې چې نښې زد چې د کار بازار )کاري فرصتونه( محدود دي، د ښه شوي م  

 

  یر ي امنیتي شرایطو پر اساس تغعمومو د تګ راتګ کولو لپاره د اد نفوسو د تراکم له یو والیت څخه تر بله پورې  تراکم ترافیکود

ایط او شرکله چې د کورنیو اقتصادي سره ولې بیاهم، د ترافیکو ټولیز تراکم لږ دی او دا امکان شته چې د وخت په تیریدلو  کوي.

اوس مهال، د نقلیه وسایطو کارول ډیر د شخصي تګ راتګ لپاره دي او لږ  د ترافیکو تراکم هم ډیر شي.ي وضعیت ښه کیږي، امنیت

سلنه نقلیه وسایط مسافرین لیږدوي. سپک نقلیه وسایط  77 وخت د سوداګریزو او د عایداتو د ترالسه کولو لپاره کارول کیږي. تقریبا  

 سلنه دي. 8چې لوی وسایط یوازې سلنه جوړوي په داسې حال کې  60د ټولو وسایطو 

 



  2001اکثراْ زاړه نقلیه وسایط )چې ټول یې په دا موټرونه موټرو تګ راتګ په څړک باندې محدود دی او  /لینيعامهد په دې دلیل چې 

 کمښت نه دیم د پام وړ ویو کې کاریا د مسافرینو په کلګښتونو تګ په د تګ رانو  دي، ي(مخکي تولید شو څخه کال یا هم له هغه

 ګښتونه راټیت شوي وي.للپاره د وسایطو د چلولو او مراقبت د موټرو د چلوونکو داسې قاطع څه نه شته چې وښیي چې  راغلی.

 

  جوړلو اړوند تخنیکي ظرفیت، د څړک له کارولو او حفظ او مراقبت ت لري او د څړک د زیربناوو د معلومادولتي چارواکي ډیر ښه

 مالکیتد د خلکو په منځ کې  سیمېولې بیاهم، د  .وب کیږيسپروژې تطبیق ته مند  RAIPد  دا اکثرا  چې  پوهاوی لريپه اړه یې ډیر 

  .لږ دي ،د کار اخیستلو او حفظ او مراقبت په اړهڅړک نه شواهد د )خپلولو( 

 

  تیز تګ و تازه چلوونکي دي چې د چلونېلیدل کیږي، چې عمده دلیل یې څړکونو باندې  پېښې او مړینې پهډیرې په داسې حال کې چې 

 ده.پاته ښنه ئونیت ال هم یوه اندیرسمي زده کړه نلري، د څړک مص

  
 زده شوي درسونه

 
 .وکړي  په اړه سره مرستهالسرسي  هښ په افغانستان کې د کلیوالو خلکو لپاره د ترڅو ډېر اړین څه زده کويد راتلونکي مرستو لپاره  څیړنه دا

 :دي په الندې ډول
 

  ولو ټیټاو د فقر د راژوند سوکاله ولې د کلیوالو خلکو د  ،ا دهیتیوه اړ (سرچینې ولکه: څړکونه او د اوب)که څه هم چې ښه السرسی
 له یو بل سره کار وکړي.د مختلفو ادارو لپاره دا اړینه ده چې په اغیزمنه توګه د یو ګډ هدف لپاره نو . بسنه نه کوي لپاره 

 

  زاقتصادي او ټولنیمهم  اره ډېره اړینه تر څود برابرولو لپښه السرسي د اړتیاو د  کې، په وخت کولود عملي یوې پروژې د پالن د 
 کې ونیول شي. پامپه  (مطابق مرکزونه )د اړتیا  يخدمات

  

  لڼډه موده کې اغیزه وارزول شي، بیا هم دده چې په یوه کې ناشونې  عملپه که څه هم دا ډیره  کوي. نهاثراتو څرګندوبالقوه د پایلې 
 په پرتله کې معلوم شي.سره  مطلوبې موخېد جهت کوي ترڅو د پروژې د اغیزې مرسته ارزونه  پایلو

 

  و مثلث ته اړتیا یمیتودونو مختلطود کیفي )کیفیتي( او کمي  باید انعطاف منونکي وي او تو راټولمعلوماپه یو ستونزمن چاپیلایر کې د
 لري .

 

 الکیت باید د هغو خلکو په منځ کې وي چې نوموړي تاسیسات ورته چوپړتیاوې وړاندې کوي. دا کار مرسته کوي ترڅو د زیربنا م
 امنیت یې خوندي شي او همدا راز کارول او حفظ او مراقبت یې بقا ومومي.

 
 وړاندیزونه

 
ي ددا مطالعه ښیې چې په افغانستان کې د کلیوالو خلکو لپاره د السرسي ښه والی ال دمخه ځیني مثبت اثرات درلودلي دي. دا مطالعه څلور کلی

 ترڅو د اړوند محالتو لپاره یې پر اساس دياو تطبیق درسونو  د ډیزاین د لمړیو درې مرحلووړاندیزونه بیانوي چې د بریالیتوب او د پروژې د 
 اثر لوړ شي:

 

 ( د افغانستان د پراختیا شریکان، چې سیداSIDA هم ) د السرسي د ښه والي لپاره په هیواد کې د کلیوالو خلکو راځي، باید په کې
پاره معقوله ده چې د پروژې راتلونکې ل UNOPSد کمزوري حکومتولۍ په موجودیت کې، دا د  .دوامداره مالتړ په نظر کې ونیسي

 کړي البته که ددې مرحلې تمویل تایید شي.مرحله تطبیق 
 

  چې دا چاره به له هغو  تطبیق شي.په نظر کې نیولو سره د سیمه ایزه اړتیاوو په هر اړخیز ډول ددې پروژې راتلونکې مرحله باید
ا د کې دخیلي دي. ته اړتیا ولري کوم چې محلي، اقتصادي، ټولنیز و محیطي چوپړتیاوو په وړاندې کولوادارو سره الپراخه مشورو 

 جدي پامالسلرونکو )دست اندرکارانو( د ګډو او همغږو هلوځلو له الرې، هغو ته د ټولو بهیر باید همداراز د څړک د مړینو راټیټولو 
ژې په طرحه کې باید د د پرو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه طرحه او مخته وړي. "طریقوچلونې د  ئونيمص"کوم چې د وکړي 
 ، چې د سیمه ایزې محتوا/اړتیاوو لپاره مساعده ده، په روښانه توګه بیان شوې وي.تئوریتغیر 

 

  )ېپروژې د راتلونکې مرحلیوځای شي ترڅو د ت باید په یو ډیټابیس کې معلوماددې مطالعې په ترڅ کې راټول شوي کمي )کمیتي 
د کیفي اثر موارد )مثبت او منفي( باید له اشخاصو، کورنیو او محالتو څخه د فردي ګزارش پر اساس  لپاره یو اساس تشکیل کړي.

 راټول شي.
 

  د عمرد زیربنا د تعریف شوي اقتصادي ي سرچینه رامنځته شي ترڅو د کارولو او مالیوه " څړک د حفظ او مراقبت د دوام"د باید 
 تشویق شي.حفظ او مراقبت لپاره سیمه ایز مالکیت 

 


