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   ١جھت تقويت اين برنامه ارزيابی : استفاده از يافته ھای ارزيابی تاثيرات برنامه ھمبستگی ملی 
  ٢٠١٣ جوالی ٢١

 
 مقدمه .١

ميليارد ١،١قرار دارد، بزرگترين برنامه انکشافی افغانستان بوده و بيشتر از  سومبرنامه ھمبستگی ملی که اکنون در مرحله 
 اين اولده است. مرحله ھا فراھم نمو روستادر  مردم به  تمويل پروژه ھای انکشافی محلیمستقيماً غرض  مريکايی راادالر 

 ٢٠١١اغاز و در سال  ٢٠٠٧سال  ان در دومگرديد، مرحله  تکميل ٢٠٠٧ ميالدی اغاز و در سال ٢٠٠٣برنامه در سال 
روی اين برنامه ساختار گردد.  تکميلميالدی  ٢٠١۵سال اغاز و قرار است در  ٢٠١٠سال  در سومو مرحله  ميالدی تکميل

 انتخابات عمومی و  سریاز طريق رای گيری شوراھای انکشافی محلی   ) ايجادالف: (دو ھدف کلی استوار ميباشد که شامل
از  تمويل پروژه ھای فرعی در سطح قريه جات که فراھم اوری وجه انکشافی جھت) ب؛ و (باشندجنسيتی  دارای توازنکه 

تطبيق اين پروژه ھا توسط مردم در و گرديده   طرح، محل انتخاب ميشود مردم مشوره با درھای منتخب  شورااين طريق 
قريه  ٣۴٠٠٠، بيشتر از ميالدی ٢٠٠٣برنامه در سال اين . از آغاز ميگرددمديريت ھمکاری نزديک با شورا ھای محلی 

تحت پوشش قرار دادن  گسترش و نھايی است. ھدف گرديدهايجاد واليت  ٣۴ ھمه و شوراھای انکشافی محل را در شدهبسيج 
موسسات به ھمکاری  وزارت احيا و انکشاف دھات . اين برنامه توسط از طريق اين برنامه ملی ميباشد تمامی  قريه جات

در مردم کردن بسيج  ،موسسات ھمکارتطبيق می گردد. نقش  ھستند) NGO ھمکار (که عمدتاً موسسات غير حکومتی
 تسھيلمحلی و  یظرفيت  شوراھای انکشافرشد  محلی، یی انکشافھاانتخابات شورا ه جات، ترتيب و تنظيمقريسطح 

  می باشد.  وجوه انکشافیاز طريق  و مديريت پروژه ھای فرعی در سطح قريه جات طرحانتخاب،  بخاطر مردم ھمکاری با
 
 ارزيابی تاثيرات برنامه ھمبستگی ملی  .٢

ميالدی  ٢٠٠۶در سال  گی ملیاندازی يک تحليل ازاد و مستقل  در رابطه به تاثيرات برنامه ھمستتصميم در مورد راه 
، و بانک جھانی برای بدست آوردن شواھد کنندگان تمويلتعھد وزارت احيا و انکشاف دھات،  بيانگراين تصميم  گرفته شد.

وزارت احيا و انکشاف دھات بخاطر فراھم  رھبریعھد بجاست که از ھمکاری و ت .ميباشدبرنامه ملی اين در مورد تاثيرات 
ساير وزارت خانه ھا و شرکای باورمنديم که . ت الزم در راستای تطبيق اين ارزيابی قدردانی نمايمتسھيالاوری امکانات و 

مردم برای  و شواھد عينی جامعهطبق مدارک خود را خدمات ارائه انکشافی تشويق می شوند تا از اين مثال پيروی نموده و 
ھای تاثيرات،  تحليل. دارند نياز از طريق نھاد ھای دولتیخدمات  دريافت طورعاجل بهھا فراھم نمايند زيرا انا ب روستادر 

ھا با ھدف شناسايی فرصت ھا برای تقويت برنامه ھا، چه در بخش پاليسی يا  تحليلاين ابزار مھم برای انکشاف می باشند. 
است  عملیيا و  چه چيزی مفيدبراساس ان ميتوان دانست عملياتی، شواھدی را تھيه می نمايند که  تطبيق برنامه ھای روندھا

، باورھای معلوماتتاثيرات برنامه ھمبستگی ملی، بعنوان  تحليلنيست. بطور خاص، يافته ھای   امکان پذيرچه چيزی  و
ی باره روندھا و پاليسی عملياتنموده و موضوعاتی را در فراھمامه آينده اين برن مورد در ،مھمی را برای گفتگوھای جاری

 برنامه ملی مطرح خواھداين اين يادداشت بخاطر تحقق و تقويت   درس ھا و تجارب چھارمبخش  می دھد.  قرار اين برنامه
  شد.

  
 مدت بر خالف مقايسه تاثيرات ميان –شده  طرحبرای تھيه شواھد در مورد تاثيرات برنامه ھمبستگی ملی  ارزيابیين ا

تفسير يافته ھا مھم می باشد. برنامه تحريف و اين امر در  البته .، ميباشدبديلو شيوه ھای ارائه خدمات  متذکرهبرنامه 
کمک  هبديل ممکن "انکشاف بکه اين انکشاف يک . ق می نمايدطبيت کمک مردم هبی را انکشاف فعاليتھایھمبستگی ملی 

 يیمردم روستابوده و  مختص دولت باقدرت تصميم گيری  حالتمی باشد که در اين  مردم"، شيوه "از باال با پايين"
انکشاف بر محور مقايسوی بين  تحليلتاثيرات يک  تحليلدخيل می باشند. به دليلی که اين  در تصميم گيری بصورت محدود

باال به از تودھای ارائه خدمات يتاثيرات در مورد م تحليلھيچگونه ال به پائين نمی باشد، و از آنجايکه بااز  شيوهو   محالت
برای گفتن موثريت بيشتر و يا کمتر برنامه ھمبستگی ملی در مقايسه با  تحليلپائين در افغانستان وجود ندارد، يافته ھای اين 

گيری مربوط به دولت می باشد، استفاده شده نمی تواند. ھمچنان اين بدان  ، که در آن قدرت تصميمباال به پائيناز تود يم
را برای تصميم گيری در مورد تخصيص منابع در بين برنامه ھمبستگی ملی  درکیمعنی می باشد که اين يافته ھا ھيچگونه 

افته ھا برای بحث يا تصميم گيری نمی سازد. بنابراين ي پيشکشرا  ،دنکه خدمات مشابه ارائه می نماي شيوه بديلو ھر گونه 

                                                            
متن به اندازه زياد از راپور در تھيه اين اين متن توسط اليوت مينی رھبر تيم ارزيابی تاثيرات پروگرام ھمبستگی ملی تھيه گرديده است.   ١

پروگرام ھمبستگی ملی استفاده گرديده است، تا بحث گردد، چگونه  ارزيابی تاثيرات و يادداشت پاليسی روی موضوعات انتقال و متداوم بدون
  ارزيابی دريافتھا ميتواند در تقويت ھر چه بيشتر برنامه استفاده شده ميتواند. 
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توضيحات مختصر در   ذيالً استفاده شده نمی تواند.  ،یانکشاف رقابت در عرصه برنامه ھای در مورد تخصيص بودجه جھت
  . ارايه ميگرددارزيابی تاثيرات برنامه ھمبستگی ملی مورد 

  
که بمنظور سنجش تاثيرات تطبيق  بودهساله  ينيک بررسی کنترولی اتفاقی چندارزيابی تاثيرات برنامه ھمبستگی ملی 

روند ھای دموکراتيک، دسترسی به ، ، بشمول اداره محلیبرنامه بر اساس يک مجموعه وسيع از شاخص ھا اين دوم مرحله
 ۵٠٠يک نمونه بر معلوماتی که از  تحليلاين  طرح گرديده است. دولت سازی وزيربناھا و خدمات، دستآوردھای اقتصادی 

برنامه را دريافت نموده  اين مرحله دومکمک ھای ) قريه ٢۵٠استوار می باشد که نصف اين قريه جات (گرفته شده قريه ای 
دريافت ننموده اند. قريه  ارزيابیرا در جريان دوره  متذکرهبرنامه کمک ھای قريه ديگر، قريه ھای کنترل بوده و  ٢۵٠و 

رسی، اشريف، گلران، ف چشتولينا، ادرسکن، ائ، سنگ تخت، دفرنگخوست و بلخ، : ده ولسوالیھای ارزيابی شده از 
روستاھای غير قابل  ارزيابی. اين ده ولسوالی بطور ھدفمند انتخاب شده اند تا خطر انتخاب شده اند حصارک و شيرزاد

 باعث جلوگيری از جمع آوری معلومات که ميتواند ( ،بدھدکاھش  را برای جمع آوری معلومات به علت نا امنی دسترس
دارای تعداد قريه ھای کافی برای امکان انتخاب تصادفی   سوالی ھاکه اين ول ازاين اطمينان برای حصول و ھمچنان  گردد)
   باشند. 

  
ھای کلستر متشکل از قريه جايکه  " يکسانھای کلسترانتخاب تصادفی بنام "  ميکانيزمشده از طريق ارزيابی قريه ھای 

 با قريه ھا در ھر ولسوالی  مطابقت دادناين روند شامل ند. بطور خالصه، ه ا، بطور تصادفی انتخاب شدمجاور ميباشد،
جوره را در  ٢۵٠ يعنی ) در ھر ولسوالی انتخاب شده جورهقريه مشابه ( ٢۵ ھمجوار ميباشد.مشابه ترين قريه  در ولسوالی 

کمک برای ھر يک از جوره ھا، يک قريه بطور تصادفی موظف به دريافت  نھايت. در ھندولسوالی تشکيل می د ١٠تمام 
اين  . (کنترول ندبرنامه را دريافت نمی کرد اين کمک ھای) گرديده و قريه ديگر مورد نظربرنامه ھمبستگی ملی (ھای 

تخمين ھای معتبر برای ه تا شدطرح  دقيق يک ارزيابیبه اين ترتيب تا  ،انتخاب گرديد دقيقروند نمونه گيری بطور 
برای  دقيق ی مطالعه کمو  بزرگاولين نمونه گيری  ،تاثيراتارزيابی د. اين ننماي را فراھم تاثيرات برنامه ھمبستگی ملی

  می باشد.  متذکرهبرنامه 
  

در سال سروی (اولين  هوری گرديده جمع آمعلومات استفاده شده برای تخمين تاثيرات برنامه ھمبستگی ملی در سه دور
 سروی اولين  .گرفتميالدی صورت  ٢٠١١در سال  سروی نھايی، و ميالدی ٢٠٠٩در سال  سروی ميانه، ميالدی ٢٠٠٧

از پس حدود دو سال  ميانه سرویقريه ھای برای مرحله دوم برنامه ھمبستگی ملی صورت گرفت.  نمودن قبل از بسيج
، انتخابات شوراھای انکشافی محلی در تمام قريه سروی ميانهر زمان برنامه صورت گرفت. د اين زمان تطبيق مرحله دوم

حدود  ند. صرف بودتطبيق  حالاکثر آن ھا در  شروع وتمام پروژه ھای فرعی تطبيق قبال انجام شده بود،  مورد نظرھای 
تنھا برای تخمين تاثيرات ابتدايی برنامه ه بودند. بنابراين، معلومات سروی ميانه، درصد پروژه ھای فرعی تکميل شد ١٨

چھارسال بعد از تطبيق پروژه صورت گرفت، زمانی که تقريبا تمام (در  سروی نھايی،ھمبستگی ملی استفاده شده می تواند. 
 سروی متذکرهيک و نيم سال قبل از حدود پروژه ھای فرعی  يتاکثرو درصد ) پروژه ھای فرعی تکميل شده  ٩٩حدود 

تاثيرات اوليه اين ارزيابی تا معلومات را برای  ،زمان بندی شده بودند دقيقبطور  سرویتکميل گرديده بودند. ھر سه دوره 
با بطور کلی  نمايند. ارايهھا و تخمين تاثيرات اين برنامه بعد از تکميل پروژه  ،برنامه در جريان تطبيق پروژه ھای فرعی

 براساسھا  راز خانوا ،انجام يافتهگرفت. مصاحبه ھای  صورتسه دوره مصاحبه  در جريان خانوار ٢۵٠٠٠بيشتر از 
. بر عالوه سروی ھای ه بودزنان قريه جات توزيع گرديدبه مردان و ھم  به  که ھم ،گرديدهسروی استفاده خاص  سوالنامه
قريه در  انو زن انمرد بشمولگان متنفذين و بزربرای مورد نظر ی گروه ھا سوالنامه مخصوص ٢۶٠٠تر از ، بيشخانوار

  . توزيع گرديد و جمعی  يک زمينه گروھی
 

    ارزيابی خالصه يافته ھای  .٣
می خيلی چشم گير در مرحله دوم برنامه ھمبستگی ملی  در سطح قريه فعاليت بزرگدو  پيرامونارزيابی  اين  يافته ھای

، انتخابات عمومی؛ و سریاز طريق رای گيری باشد، دارای توازن جنسيتی که انکشافی محلی  ی) يک شوراالفباشد: (
. اين محل شورایدالر برای ھر  ۶٠٠٠٠و حداکثر تا  ردالر برای ھر خانوا ٢٠٠به ارزش  وجه انکشافی واحد ) يکب(

قريه  اھالیمشوره با در و  محل یبرای تمويل مالی پروژه ھای فرعی قريه جات که از طريق شورای انکشاف وجه انکشافی
  موسسات ھمکار. ديتطبيق گرد موسسات ھمکاراستفاده شده و توسط  ،هگرديدو مديريت  طرحمربوطه آن انتخاب، 

عملياتی  ھنموداز يک ر موسسات ھمکارر چند د. ھنملی و بين المللی می باش موسسات غير  دولتی  از ترکيبیقراردادی 
 موسسه ھمکارمحلی استفاده می نمايد، اما در نمونه ارزيابی ھر قريه توسط يک  شورایعمومی برای تسھيل نمودن 



٣ 
 

انتخابات شورای  ادغامدر روند  تغييراتو اين امر می تواند باعث بوجود آمدن بعضی  قرار گرفتهپوشش تحت متفاوت 
در  وجوه انکشافیوند مديريت برعالوه، رانکشافی محلی و ھمچنان در تسھيل نمودن انتخاب و تطبيق پروژه فرعی گردد. 

 ،تا پروژه ھای فرعی دلخواه شان را اولويت بندی نموده ،اين امکان را می داد شوراھا به  مردم سالریانکشاف بر محور 
در تطبيق پروژه فرعی در سرتاسر قريه  تغييراتکه اين امر باعث بوجود آمدن  ،انتخاب نماينداين پروژه ھا را خودشان 

 ترانسپورت. توزيع پروژه ھای انتخاب شده در سرتاسر قريه جات ارزيابی شده بدين ترتيب می باشد: استه ديگردجات 
 ٢٢و درصد پروژه ھای فرعی  ٢۴( )، آبرسانی و حفظ الصحهوجوه انکشافیدرصد  ٣٠درصد پروژه ھای فرعی و  ٢۶(

درصد پروژه ھای  ١١)، برق (انکشافی وجوهدرصد  ٢١درصد پروژه ھای فرعی و  ٢٠)، آبياری (وجوه انکشافیدرصد 
وجوه درصد  يکو  درصد پروژه ھای فرعی ٨( حرفوی )، سوادآموزی و آموزشوجوه انکشافیدرصد  ١۶و فرعی 
  ). وجوه انکشافیدرصد  ٩و  درصد پروژه ھای فرعی ١٠)، و ساير فعاليت ھا (انکشافی

  
 :می باشدقرار ذيل  ارزيابیيافته ھای هء خالص

  دسترسی به تسھيالت زندگی، خدمات و زيربناھا باالی ميزانتاثيرات (الف)  
آب فرعی . پروژه ھای ه استديبرنامه ھمبستگی ملی ميزان دسترسی روستاييان را به تسھيالت اساسی زنده گی بھبود بخش

برنامه اين . داده استافزايش   درصد ٣۶را تا  صحی  آبی ، ميزان استفاده از منابعبرنامهاز طريق اين  آشاميدنی تمويل شده
کاھش ميدھد، اما ھيچ نوع تاثيرات درصد  ۵تا  ،آب صرف ميکنند بدست آوردن برای  دهکه خانوارا  ھمچنان زمانی 

از  برق رسانی تمويل شدهفرعی کمبود آب ندارد. پروژه ھای جلوگيری ازدرازمدت باالی کيفيت آب مورد نظر يا باالی 
 . درصد افزايش داده است ٢۶تا بطور قابل مالحظه ای ميزان استفاده از برق را  متذکرهبرنامه  طريق
 

برنامه ھمچنان در افزايش اين چنين برنامه ھايی را تمويل مالی نمی نمايد، اما  معموال برنامه ھمبستگی ملی با آنکه 
ده است. به نظر ميرسد که تاثيرات بطور را فراھم نمو به زنان دھی ، صحی، و مشوره خدمات تعليمیدسترسی به 

برنامه ھمبستگی ملی، حضور دختران در مکاتب و . به وجود بيايندبرنامه اين غيرمستقيم از ديگر تغييرات ايجاد شده توسط 
تنھا دستاورد صحی برنامه . ندارد، اما ھيچ نوع تاثيری باالی حضور پسران در مکاتب دادهکيفيت آموزش را افزايش 

چنان افزايش احتمال والدت و ھمداکتر قبل از به مراجعه زنان باردار اطفال و بخش افزايش داکتران  ،ھمبستگی ملی
  يا صدمات می باشد.  امراض تشخيص حضور يک متخصص صحی برای 

 
تمويل شده چندان تاثيرات مثبت در  برنامه ھمبستگی ملیکه از طريق آبياری بخش به نظر می رسد که پروژه ھای فرعی 

را قابل مالحظه ای آبياری تاثيرات فرعی پروژه ھای که به نظر می رسد  . به طور خاص،گی مردم رونما نداشته استزند
معلوم ، ترتيببه ھمين . نداشته استجھت ابياری مزرعه شان  کافی باالی توانايی روستاييان زميندار برای دسترسی به آب

حمل و ھيچگونه تاثيری در دستاوردھای نيز برنامه ھمبستگی ملی  (ترانسپورت) حمل و نقلکه پروژه ھای فرعی  ميشود
ث افزايش دسترسی باع نداشته است. اگرچه شواھد ضعيفی وجود دارند که نشان می دھند پروژه ھای فرعی ترانسپورت نقل

 ،اين است که نشان دھنده هثير بعد از تکميل پروژه فرعی ادامه نيافت، اما اين تاهپروژه گرديد قريه ھا دو سال بعد از تطبيق
. برعالوه، ھيچگونه شواھدی در مورد تاثيرات بر بوده اند بی نتيجه پروژه ھای فرعی ترانسپورت در مورد  يافته ھا که 

  ، يا تحرک مردان قريه ھا وجود ندارد. حمل و نقلزمان و ھزينه 
  

کمتر در مقايسه با پروژه ھای آب آشاميدنی و برق در مورد اينکه پروژه ھای فرعی آبياری و ترانسپورت  فرضيات متعددی
منفعت رسانده و  قريهھای يک  دهاحتماال پروژه ھای فرعی آبرسانی و بند برق به اکثريت خانوا موفق بوده اند، وجود دارد. 

است. در مقابل، پروژه ھای  اند، شده گرديدهبھره مند ز اين پروژه ھا يه خدمات نسبتا برابری به آنانی که اھيا ھم باعث ت
رسانده، و حتی در ميان آنھا کسانی که در  منفعتھايی که دارای زمين ھای زراعتی ھستند ده فرعی آبياری تنھا به خانوا

قرار داشته اند احتماال مفاد بيشتری کسب (پس آب) بوده اند در مقايسه با آنانی که در وسط و پائين  (سر آب) راس کانال
 ترانسپورتانتخاب شده اند اما پروژه ھای فرعی  مردم سالریانکشاف بر محور اگرچه آنھا از طريق روند نموده اند. 

که يک  نبودند بزرگپروژه ھای فرعی به اندازه کافی  چوند، ن) از يک مشکل متفاوت رنج می بردرجه سوم(سرک ھای 
اين پروژه ھای فرعی به سطح قريه جات قريه را به قريه ديگر، يا ھمان قريه را به ولسوالی يا مرکز بازار وصل نمايد. 

تنھا  احتماالاين توضيحات  اما وجود ندارد، غير رسمیارتباطات  بررسیھر چند که ھيچگونه معلوماتی برای قرار داشتند. 
  به تجزيه و تحليل ھای بيشتر دارد. نيازموضوع  در حد فرضيات باقی می مانند. اين
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ھمچنان يافته ھای اين ارزيابی شواھد ضعيفی را نشان می دھند که برنامه ھمبستگی ملی اولويت ھای انکشافی پيش بينی 
برنامه شده مردان قريه جات را برآورده نموده است. اين شواھد ضعيف به اين نکته اشاره می نمايند که پروژه ھای فرعی 

بعنوان پروژه  ،که توسط تغييرات مربوطه در مورد انواع پروژه ھای شناسايی شدهيدر صورت تکميل، ھمانطور متذکره
ھای انکشافی مردان قريه جات را تامين خواھد مندی سنجش گرديده، نياز ،ھايی که بيشترين نياز به آن در قريه وجود دارد

قابل  اين امر که ،را کاھش دھد آشاميدنینياز به پروژه ھای فرعی آب بطور خاص برنامه  اين نمود. به نظر می رسد که
و با يک نسبت باال از جانب مردان قريه نسبت به ھر پروژه فرعی ديگری اولويت بندی بود (در مرحله ابتدايی)  پيش بينی
  شده بود. 

 
   تاثيرات بر رفاه اقتصادی(ب)  

تاثير می  ، مخصوصا زنان،جاتقريه  اھالیھای  اقتصادی و خوش بينی نگرشو  روی طرز ديدبرنامه ھمبستگی ملی 
نشان داده و در جريان تطبيق پروژه فرعی و  شان شرايط اقتصادی فعلی نسبت به وضعيت ومثبتی ديدگاه . زنان قريه گذارد

در زندگی  گسترده بھبود دھنده  . اين تاثير بر باورھای اقتصادی زنان نشاناز گذشته بودندبعد از تکميل آن خوش بين تر 
برنامه  طريق اينمحل و فعاليت ھای پروژه فرعی که از  یاشتراک آنھا در شوراھای انکشافدر نتيجه که  ،می باشد انان

ھای اقتصادی و خوش بينی مردان قريه در جريان تطبيق پروژه است. در حاليکه برداشت  بوجود آورده گرديده،تمويل 
و  –که بعد از تکميل پروژه فرعی، تاثيراندکی بر خوش بينی مردان قريه  ،شواھد ضعيفی وجود داردافزايش می يابد، 
  . نداردھای آنھا وجود ی در مورد تاثير بر برداشت ھيچگونه شواھد

  
، اختصاص مصرف، دارايی يا مصرفمنظم بودن عوايد، سطح درآمد،  حبرنامه ھمبستگی ملی ھيچگونه تاثيری بر سط

 چنين معلوم ميشودھيچگونه تاثيری بر مصئونيت غذايی يا کالوری دريافتی وجود ندارد.  ظاھراً  ،نداشته غذايی مصوونيت
ھرچند، بعضی تاثيرات   .داشته باشد، تخصيص مصرف، يا درآمد منظم وجود گونه تاثيری در تنوع منابع درآمدکه ھيچ

اين که  دھنده انستکه نشانوجود داشته بعضی شواھد ضعيف  –اقتصادی در جريان تطبيق پروژه فرعی مشاھده شده است 
به نظر می رسد که اين  ھا و کالوری دريافتی گرديده است. دهدر تنوع منابع درآمدی خانوا اندکیبرنامه باعث افزايش 

از طريق  الً ، و احتماوجوه انکشافیقت می باشد که  از طريق تزريق ؤتاثيرات ناپايدار نشان دھنده يک محرک اقتصادی م
با وجود آن ھم اين تاثيرات بعد از تکميل پروژه ھای ت گرفته است. ر محلی و استفاده از مواد محلی نشئاستخدام نيروی کا

 فرعی به شکل مشخص مشاھده نشده است. 
  

که نشان دھد برنامه ھمبستگی ملی بر محصوالت زراعتی يا دستاوردھای بازار تاثير  ،ھيچگونه شواھدی وجود ندارد
ھای فروش محصوالت زراعتی بوجود می آيد،  در درآمد تحرکاشته باشد. اگر چه در جريان تطبيق پروژه فرعی يک گذ

فروخته شده نداشته  تحصوال، يا نسبت ممحصوالت زراعتی، توليدبرنامه ھيچگونه تاثير قابل تشخيصی را بر اين اما 
می فروشند يا عايدات شان را از ھايی که حيوانات يا محصوالت حيوانی را  دهخانوا ه ھيچگونه تاثيری بربرناماين است. 

اين از درک دستی  و عايدات  ، فروشات صنايعمتذکرهبرنامه  با وجوديکه چنين راه ھايی بدست می آورند، نداشته است.
. دميرو ازبين  نيز پروژه فرعی اين تاثيرات اما با تکميل شدنان تطبيق پروژه فرعی افزايش می دھد، فروشات را در جري

برنامه مھاجرت ھای بيرونی را در جريان و بعد از تکميل پروژه  دھنده ان باشد که اينھر چند شواھدی وجود دارند که نشان
ھا بعد از  دهبر مقدار قرضه گرفته شده از جانب خانوا نتايجاين  فرعی کاھش می دھد. ھمچنان شواھد ضعيفی از تاثير

  تکميل پروژه ھای فرعی را نشان می دھد. 
 
  تاثيرات بر ادارات محلی (پ)  

عضويت رسمی محلی که حداقل يک عضو زن در آن  شوراھاینسبت  افزايش دو نيم برابر از طريقلی برنامه ھمبستگی م
ايجاد شوراھای انکشافی محل باعث پيوستن رھبران سنتی با نمايندگان ، بر ساختارھای ادارات محلی تاثير می گذارد. دارد
، اگر چه اين تاثير بعداز تکميل پروژه مشاھده نشده است. ھر چند ھيچگونه شواھدی هديدر جريان تطبيق پروژه گرد محل

باعث تغيير در ترکيب رھبری محلی گرديده يا رھبران جديدی را در گروه  برنامه ھمبستگی ملی، که نشان دھد ،وجود ندارد
  قريه معرفی نمايد.  گان  ندهتصميم گير مھم ھای

 
مقامات خدمات ادارات محلی، سطح فعاليت ھای  ارائهبرنامه باعث افزايش در طريق اين ايجاد شوراھای انکشافی محل از 

در گان ه نمايندشوراھای و نقش ايفا شده از جانب  ،(بزرگان و ريش سفيدان صاحب رسوخ قريه) سنتیيعنی   غير رسمی
ندارد. خارجی محلی گرديده است. اين تاثيرات در جريان تطبيق پروژه مشاھده گرديده و بعد از آن وجود  تھيه خدمات اداره
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گان افزايش داده است. ه نمايندشوراھای از طرف خويش را جلسات ساالنه  برگزاری متذکرهبرنامه اين در حاليست که 
 ارائه خدمات ادارهدر  متداوم برنامه ھمبستگی ملی  باعث افزايش ،وجود دارد که نشان می دھند معتبری مدارکھمچنان 

  محلی مخصوص زنان گرديده است. 
 

اين امر از  –شده است  در جريان تطبيق پروژه قريه در ادارات محلی گی ملی باعث افزايش اشتراک مردمبرنامه ھمبست
برنامه تقاضا برای دخيل بودن  اين به تغيير تصاميم رھبران سنجش گرديده است. ھمچنان تمايلطريق اشتراک در جلسات و 

بعد از به تغيير تصاميم رھبران  به ھر حال، در حاليکه گرايشگان در ادارات محلی را افزايش داده است. ه نمايندشوراھای 
يا  شوراھارا بر احتمال اشتراک مردمان قريه در جلسات  پايداربرنامه ھيچگونه تاثير  اين اماتکميل پروژه نيز وجود دارد، 

 . ، نداشته استبايد در ادارات محلی دخيل باشند شوراھاآن اندازه که آنھا به اين باور برسند که  به
  

تنھا در  اترياثت، اما اين گرديدهھای زنان منديبزرگان قريه نسبت به نياز پاسخگويی  برنامه ھمبستگی ملی باعث افزايش
  . ه استنداشت خارجی جريان تطبيق پروژه مشاھده گرديده و بعد از تکميل پروژه وجود

  
   تاثيرات بر گرايش ھای سياسی و دولت سازی(ت)  

طوريکه ه، را افزايش داد ٢٠١٠مدارک موثقی وجود دارد که برنامه ھمبستگی ملی ميزان رای دھی در انتخابات پارلمانی 
، نظربه ترتيب، در دھات مورد  ه اند،که ادعا داشتند رای خويش را به صندوق آراء انداختن جات قريه مردان  زنان و  سھم
 داره محلی را افزايشچنان تشويق استفاده از روندھای مردمی (دموکراتيک) در ابرنامه ھم اين درصد بيشتر بود. ١٠ تا  ۴

انتخابات از طريق  براساسرئيس قريه  ،چنانکه اين مسئله از طريق افزايش در تعداد مردان قريه که ترجيح می دھند ،داده
ھيچ نوع تاثيری باالی ديدگاه ھای زنان درباره انتخابات  متذکره، مشاھده گرديد. به ھر حال، برنامه تعيين شود سریرای 

رئيس جمھور يا  ،مردان که آيا آنھا معتقدند نظريات دموکراتيک يا طرزالعمل ھای مشارکتی تصميم گيری، و ھمچنين باالی
عمومی بحث کرد، يا در  ، يا باالی مردان که آيا آنھا معتقدند تا درباره حکومتداری بطورباشد یوالی واليت شان بايد انتخاب

   .مورد حمايت از حل مشارکتی مسايل مھم قريه، ندارد
 

تنھا شواھد ضعيفی وجود دارد که نشان می دھد برنامه ھمبستگی ملی باعث افزايش مشروعيت دولت مرکزی گرديده است. 
جرايم جنايی محلی، ايجاد  بهگی رسيده در دولت  نقشدر مورد  جات قريه اھالیر برنامه تاثيری بر باو اين بطور خاص،
برنامه ھيچگونه تاثيری اين بطور مشابه، نداشته است.  عايداتمکاتب، صدور تذکره يا جمع آوری ماليات بر  نصاب تعليمی

ً يا خود را  ،ضعيف دولت فدرالیيک دولت متمرکز را می پسندند يا يک  جات قريه اھالیدر اين مورد که آيا  منحيث  عمدتا
فرعی، قريه ھای  ھای نداشته است. در جريان تطبيق پروژه ،از يک گروه قومی خاص شمارند يا يک عضو يک افغان می
، اگر چه هشاھد افزايش در ارتباط شان با مسئولين دولتی و نمايندگان نيروھای امنيتی اردوی ملی افغانستان بود مورد نظر،

  .ادامه نمييابداين تاثيرات با تکميل پروژه فرعی 
  

دولت گرديده است، ديدگاه مثبت مردم نسبت به شواھد قوی وجود دارد که نشان می دھد برنامه ھمبستگی ملی باعث افزايش 
باعث افزايش  متذکره، برنامه ھا .  در جريان تطبيق پروژهاست ازبين رفتهھا به مرور زمان با تکميل پروژه  ديدگاهاما اين 

، و تنھا شده ناپديد، اما با تکميل پروژه اين تاثيرات هھادھای دولتی گرديدچشمگير در گزارش دھی طيف وسيعی از ن
در مورد مسئولين  امرماند. اين مي یمسئوليت رئيس جمھور و مسئولين دولت مرکزی باقمورد تاثيرات مثبت اندکی در
بين  عساکر و ديدگاه ھای ھار می رسد که تاثيرات مثبت بر برداشت نيز صدق می نمايد. ھر چند به نظ موسسات غير دولتی

  بوده است.  و پايدار متداوم )آيساف( المللی
 

 ھھالیھمانطور که خود حداقل ، به نظر نمی رسد که برنامه ھمبستگی ملی بر قريه ھايی که متحمل حمالت شديد می گردند 
گزارش داده اند، نه در جريان تطبيق پروژه و نه بعد از تکميل آن تاثيری داشته است. ھمچنان ھيچگونه شواھدی  جات قريه

تاثيری داشته است. ھر  زراعتی محصوالت توقفبرنامه بر توانايی گروه ھای شورشی در اين وجود ندارد که نشان دھد 
در جات وضعيت امنيتی محلی در بين زنان و مردان قريه  هطرز ديد نسبت بچند، برنامه ھمبستگی ملی باعث افزايش 

  تنھا در بين مردان قريه ادامه داشته است.  ھا ، اما اين تاثير بعد از تکميل پروژههگرديدھا جريان تطبيق پروژه 
 

دولت داشته است. ھر چند اين تاثير بطور زيادی محدود  مردم نسبت به برنامه ھمبستگی ملی يک تاثير مثبت در مورد درک
، به گرايش ھای اصلی خود در مورد وجو انکشافیبعد از مصرف نمودن  جات قريه اھالیبوده و  ھا به دوره تطبيق پروژه
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عالوه، دولتی شناخته شده، و بر  برنامهبرنامه به عنوان يک اين دولت بازگشت نموده اند. اين امر نشان می دھد که 
می باشد که باعث  مشارکتیدر روند  اھالی قريه جات يتو شمول عامه اجناسمنظم  تھيهمشروعيت اين برنامه وابسته به 

  مردم و استفاده از آگاھی محلی برای حل نمودن مشکالت محلی می باشد.  اتحاد
 
   اتحاد ھمزيستیو  ی اجتماعیمعيارھاتاثيرات بر (ث)  

را بدتر و تشديد سازد، ما  تمشاھداتی که تصاميم منابع عامه ميتواند بعضی اوقات اختالفات بين محال با در نظرداشت
، برنامه ھمبستگی ملی تعداد منازعات و کشمکش ھا را ھا مدارک ضعيفی را به دست آورديم که در جريان تطبيق پروژه

حل منازعات کاھش يافته است. به ھر حال، زمانيکه پروژه ھا تکميل می شوند، اين  ميزاندر حاليکه  باشد،افزايش داده 
در  داده باشد. را کاھشقريه جات برنامه منازعات بين اين که  ،تاثير عمومی ناپديد می گردد و مدارک ضعيفی موجود است

ً  افراد ميانبرنامه اعتماد اين که بدست امد سروی ميانه برخی مدارک نيز  جريان ، در دادهافزايش  را مردان قريه مخصوصا
ھيچ  نوع مدرک از اين تاثير طی  انو ھمچجات حاليکه ھيچ مدرکی از اين تاثير طی سروی نھايی در قسمت مردان قريه 

. با توجه به اندازه کم تغييرات مشاھده شده، ھيچ نوع بدست نيامده است جات سروی  ميانه يا نھايی در قسمت زنان قريه
  يکپارچکی اجتماعی وجود ندارد. اتحاد و برنامه دربارهاين رک کلی از يک تاثير مشخص مدا
  

را بھبود جات قريه و زنان ، برنامه ھمبستگی ملی، سواد آموزی مھارت ھای محاسبوی مردان ھا در جريان تطبيق پروژه
قريه جات را  اھالیبرنامه،  اين دارد کهبرخی شواھد ضعيف وجود اين تاثيرات دوام پيدا نمی کند.  ندمی بخشد، گر چ

از  شده بود، برنامه سھم زنان قريه که گزارش داده اين ،ھيچ مدرکی  وجود ندارد اين در حاليست که خشنود تر ساخته است.
ی ،  اين نتيجه ميتواند از طريق افزايش دسترسی به خدمات مشورتی براداده باشدرا کاھش  ،زنده گی خويش ناخشنود ھستند

محلی، و يا افزايش دسترسی به سھولت ھای اساسی زنده گی و خدمات به دست  اتزنان، افزايش مشارکت زنان در ادار
  بيايد. 

  
محلی از سوی مردان را  اتو اداربرنامه ھمبستگی ملی، مورد قبول قرار گرفتن مشارکت زنان در فعاليت ھای سياسی 

ً داده استافزايش  ، اين برنامه ديدگاه مردان در قسمت مشارکت زنان در انتخابات، نامزدی زنان و تقرر زنان در . مخصوصا
افزايش می دھد.  افزايش درصد در بين مردان ۶و  ۴، ٣به ترتيب بست ھای خدمات ملکی و کار با موسسات غير دولتی را 

 ١۵ھای قريه و افزايش  شوراان در درصدی در پذيرش عضويت زن ٢٢ھمچنان برنامه ھمبستگی ملی باعث افزايش 
برنامه در مورد نظريات زنان در  ات اينقريه گرديده است. تاثير رئيسدرصدی در پذيرش اشتراک زنان برای انتخاب 

چشمگير نمی باشد. ھمچنين به نظر می رسد که برنامه مورد اشتراک زنان در فعاليت ھای سياسی و ادارات محلی 
  ھمبستگی ملی تاثيرات محدودی بر محدوديت فرھنگی در مورد تحصيالت زنان داشته است. 

  
. بطور خاص، نتايج نشان می داردمحلی  اتمشارکت زنان در ادارنقش مناسب روی برنامه ھمبستگی ملی بطور دوامدار 

درصد افزايش در شموليت زنان در تخصيص  ١۴اشتراک زنان در ميانجيگری منازعات و فيصد افزايش در  ٢١دھند که 
برنامه تاثيری بر بسيج بين قريه ای زنان، اجتماعی نمودن اين کمک ھا وجود داشته است. اگر چه به نظر نمی رسد که 

ته باشد، اما اين برنامه يک افزايش زنان، يا اشتراک زنان در فعاليت ھای اقتصادی يا تصميم گيری برای خانواده ھا داش
زنان در قريه ھای درصد از  ١٣احتماال به بيرون از قريه شان را ايجاد نموده است.  سفردر توانايی زنان برای  متداوم

 درصد آنان، ١١به احتمال زيادتر  قريه نزديک خويش را در سال گذشته بيشتر بازديده کرده و ،متذکرهتحت تمويل برنامه 
 مرکز ولسوالی خويش را در ماه گذشته بازديد کرده اند.

 
 استفاده نمود؟برای تقويت برنامه ھمبستگی ملی در آينده ارزيابی  گونه ميتوان از دريافتھایچ .٤

داوم در مورد موضوعات مختلفی در رابطه با مسير آينده برنامه ھمبستگی ملی وجود دارد. اين تدر دولت بحث ھای م
ده سال فعاليت نموده و تجربيات جمع آوری شده در جريان چندين سال  مدتبرنامه اين است که توأم اين واقعيت با حث ابم

 اين ود و تقويتببھدولت برای  تمايلما بايد از بايد برای انتقال برنامه به يک آينده بھتر استفاده شود.  ،اين برنامه تطبيق
پاليسی برای شناسايی موضوعات کليدی جھت يادداشت رايط، بانک جھانی يک . در چنين شتحسين و قدردانی نمايمبرنامه 

بحث ھای پاليسی و آگاھی در مورد پاليسی " داشت  يادتھيه نموده است. ھدف اين را برنامه ھمبستگی ملی  تداومانتقال و 
زير برای و قابل توجه کليدی  مسايل. ميباشدروند اتخاذ تصميم توسط دولت جمھوری اسالمی افغانستان" تسھيل سازی 

محل بعنوان ساختاراداری قريه،  یشوراھای انکشاف نساختن) نھادينه الف: (ه استشناسايی گرديد برنامهاين تداوم انتقال و 
)  پايداری پروژه ھای فرعی دبرنامه ھمبستگی ملی، ( موسسات ھمکار) کاھش مصارف ج، (مقدار وجه انکشافی  )ب(



٧ 
 

نھاد ھای محلی محل و  ی) ارتباط ميان شورای انکشافر، و (برنامه) کاھش مصارف مديريت حملی، (برنامه ھمبستگی 
بوده که نيازمند تقويت سازی جھت  برنامه. اين موضوعات بيان کننده پاليسی کليدی و جنبه ھای ديزاين اين ادارت دولتی

  بھبودی ارائه خدمات به مردم افغانستان می باشد. 
  
تھيه می نمايد. بطور  برنامهو تقويت نمودن اين  مسايلبرای آگاھی از اين را ھای مھمی  ليل تاثيرات، ديده گاهتحيافته ھای 

 یشوراھای انکشاف در مورد نھادينه کردن یرجھت تسھيل سازی تصميم گي الزم رانش بي ،ارزيابی خاص، يافته ھای اين 
، پايداری پروژه ھای فرعی برنامه ھمبستگی ملی، و وجوه انکشافی تعدادو  بعنوان ساختار ھای اداری قريه، حجم محل

  تھيه می نمايد. را محل و ساختارھای اداری فرعی ملی  یارتباط ميان شورای انکشاف
 

   محل بعنوان ساختار ھای اداری قريه یشوراھای انکشاف ساختن) نھادينه ١(
در قراء و انکشافی  پيشبرد و تطبيق برنامه ھای دولتی ملی برنامه ھمبستگیاز طريق محل  یشوراھای انکشافھدف ايجاد 

يز برانگامر اعتراض يک حتی در درون دولت  جاتقريه  اتمشروعيت ادار معموالً  اين در حاليست که. و قصبات ميباشد
از طريق  که  ،ميدھد اجازه زمانی شورای قريه راتشکيل . موضوع اصلی اين است که قانون اساسی شمرده شده است

برنامه  طريقمحل که از  ینه شوراھای انکشاف - ه باشدديگردانتخاباتی که توسط کميسيون مستقل انتخابات پالن و سرپرستی 
نمی توانند به شوراھای  محل یکه شوراھای انکشاف، وجود داردھمبستگی ملی ايجاد گرديده است. نگرانی ھا در اين مورد 

 يت. بر عالوه ، اکثرپيش برده نشده استانتخابات از جانب کميسيون مستقل انتخابات زيرا پروسه اين تبديل شوند  قريه
می نمايند و نه ناستفاده  منحيث وسيله برای تطبيق برنامه ھای شان محل یشوراھای انکشافاز  سکتوریوزارت خانه ھای 

  می شناسند. به رسميت يجاد گرديده محل ا یشوراھای انکشاف آنبراساس که   ت احيا و انکشاف دھاتاروزانان مقرره  ھم 
  

 ارائهبه افزايش  د که موجوديت شوراھای انکشاف محلبه اين موضوع اشاره می نماين تحليلبه طور کلی يافته ھای اين 
اين بعد از تکميل  در مقايسه با فرعی  ھای پروژه در جريان تطبيق بيشتر اتخدمات دولتی می انجامد، اگر چه اين تاثير

ادارات در  جات قريه اھالیافزايش اشتراک  سبببطور مثال، برنامه ھمبستگی ملی بيشتر مشاھده شده است.  پروژه ھا
ندارد. بطور مشابه  خارجی ، اما اين امر بعد از تکميل پروژه فرعی وجودهديفرعی گردھای محلی در جريان تطبيق پروژه 

ھای منديگرديد که بزرگان قريه جات نسبت به نيازتا اندازه ای باعث  متذکرهبرنامه رعی فھای پروژه  ،در جريان تطبيق
نداشت). بر عالوه، زمانی که پروژه ھای فرعی خارجی بعد از تکميل پروژه وجود که اين مسئله  زنان پاسخگو باشند (

 برنامه بر کيفيت ادارات محلی کاھش می يابد.  ات ايندرک مردان قريه جات در مورد تاثير ،ديتکميل گرد
  

در ارائه خدمات دولتی وابسته به شموليت فعال اين  محل یشوراھای انکشاف اتنست که تاثيراي اين يافته ھا از درس يک
 یزمانی که شوراھای انکشاف ردازد، پمی به اين مسئله شوراھا در تطبيق پروژه ھای فرعی می باشد. ھمچنان اين ارزيابی 

اين امر  . اين مسئله نمايانگردشومی  دولت مثبت تر مندی نسبت بهباوربطور فعال پروژه ھا را تطبيق می نمايند،  محل
ل برای خدمات دولتی از  حم یو برعالوه مشروعيت شوراھای انکشاف، برنامه بطور دقيق به دولت مربوط بودهاين است که 

 و فصلمحلی برای حل  استعدادمردم و استفاده از  که باعث اتحاد ،در روند مشارکتی حاصل می گرددم مرد يتشمولطريق 
در مورد شوراھای نيز . انتظارات مشابه ميباشد عالوه بر ارائه پروژه ھای فرعیکه البته اين   – مشکالت محلی می شود

مشروعيت بيشتر  –محل  یشوراھای انکشاف هب نسبت – احتماالً که شوراھای قريه قريه ھا وجود دارد. اين بدان معنی است 
ثر مردم را در روند مشارکتی برای حل مشکالت محلی و ارائه زيربناھای قدرتمند، ؤمگر اينکه آنھا بطور منخواھند داشت 

تشکيل  مورددر  از طريق پروژه ھای فرعی دخيل سازند. بنابراين، چه تصميم نھايی دولت جمھوری اسالمی افغانستان
و شوراھای قريه ھا را بطور مستقل  گردديا دوباره از نوشروع  –شورای قريه ھا مطابق با شوراھای انکشاف محل باشد 

ظرفيت کافی برای ارائه خدمات با استفاده  که نھاد تضمين نمايند تااين موضوع دارای اھميت زيادی است  –انتخاب نمايند 
  را به دست مياورد و آنرا حفظ ميکند.  از روندھای مشارکتی 

  
فعاليت يعنی تطبيق د در حاليکه ھر دو گردنشوراھای قريه تبديل  به شوراھای انکشافی محل که پيشنھاداتی وجود دارد

رياست مستقل توسط  اندولتی آن مسووليت ھای، اما نمودهاجرا در عين زمان دولتی و انکشافی را وظايف و مسووليت ھای 
و انکشاف دھات  وزارت احيأ بدوشانان کمافی السابق انکشافی  پيشبرد مسووليت ھایحال آنکه و نظارت  ھای محل ارگان

 تطبيق برنامه ھایاداری از طريق  فعاليت ھاینشان دھنده آن است که مشروعيت برای  ارزيابی باشد. يافته ھای اين 
 چونکهننمايند  تفکيکرا از ھم ھا  تطبيق مسووليت و فعاليتانکشافی می باشد.  بنابراين رويکرد مطلوب آن است که اين 

  نقش شوراھای قريه در ادارات محلی می گردد.  قرار گرفتناين امر باعث در معرض خطر 
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   وجوه انکشافی دفعات ومقدار) ٢( 

محل می باشد که  شورای ھر دالر آمريکايی برای  ٣٣۵٠٠ به مبلغ برنامه ھمبستگی ملی وجوه انکشافیاوسط برای  مقدار
اين مقدار در مقايسه با ديگر برنامه ھای انکشافی محلی، در ر فرد می گردد. دالر آمريکايی برای ھ ٣٣تا  ١٧تقريبا معادل 

دالر آمريکايی برای ھر فرد  ٣تا  ١ه تقريبا ن جاھا کمک ھای بالعوض پرداخت شدريقا که در آجنوب شرق آسيا و شرق آف
 وجوه انکشافیھمبستگی ملی ھا، برنامه  برنامه. ھر چند بر خالف بعضی از اين به نظر می رسد در سال می باشد، بيشتر
مه (اگر چه اکنون مرحله سوم برنا ريافت کرده اندمحل تنھا يک بار آن را دشورای ھای نموده و ه را در ھر سال پرداخت ن
می نمايد که پروژه ھای فرعی خود را تکميل نموده  فراھممحلی شورا ھای را برای  وجه انکشافیھمبستگی ملی دور دوم 

دريافت نموده اند). با پيشرفت اين امر، دو گزينه در  ٢٠١٠تا  ٢٠٠٣را در بين سال ھای  وجوه انکشافیبطور کامل اند و 
 وجوه انکشافیر اندک از ست که يک مقدايندر نظر گرفته شده است. گزينه اول آن ا وجوه انکشافیتعداد و  مقداررابطه با 

گزينه دوم اين است که بطور ساالنه يا شش ماھه.  –محل پرداخت نمايند اما در دفعات بيشتر  یرا به تمام شوراھای انکشاف
 از یدر نتيجه آن بعض که ھا ولسوالیکرد، اما از طريق يک روند رقابتی در سطح را تھيه  یوجوه انکشافسطح فعلی 

   .بی بھره می مانندمحل  یشوراھای انکشاف
  

 –محل ميباشد  یبه تمام شوراھای انکشاف دوره ھای بعدی وجوه انکشافینه پرداخت گزيمطابق به ارزيابی يافته ھای اين 
پروژه ھای فرعی با يک رويکرد مشارکتی می باشد.  نھاد دولتی وابسته به تطبيق مؤثرشوراھا بعنوان اين چرا که موثريت 

اين امر باعث رد  چونبرعالوه، بطور مستدل ارزش بسيار کمی برای تخصيص رقابتی بودجه در سطح قريه وجود دارد، 
 تمحالنيازمندترين ممکن انان در حاليکه  ،ميگردد محل که توان رقابتی کمتر دارند یکردن تمويل مالی به شوراھای انکشاف

محل به شوراھای قريه تبديل شود، تطبيق تمويل بودجه از طريق رقابت بسيار مشکل خواھد  یاگر شوراھای انکشاف باشند.
بود چرا که اين امر باعث حذف نمودن شوراھای غير رقابتی می گردد در حالی که آنھا مطابق با قانون نھادھای دولتی 

تا از طريق ظرفيت سازی تقويت گردند،  ،ادھای ضعيف کمک صورت گيردنست که به نھايمحلی می باشند. طريقه درست 
 انکشافیکوچک اما منظم  وجوه. فراھم گردد محل ضعيف یبطور مثال يک روند تسھيل سازی منظم برای شوراھای انکشاف

حل مشکالت محلی برای  استعدادکه اين امر باعث استفاده از  ،در روندھای مشارکتی می گردد استمرارباعث ايجاد 
خدمات دولتی، و استمرار در تزريق بودجه برای تمويل فعاليت ھای پروژه ھای فرعی  تھيه و ارائه، استمرار در محالت

  . حفظ و مراقبتبشمول عمليات و  –می گردد 
  
  پروژه ھای فرعی برنامه ھمبستگی ملی  تداوم) ٣( 

تمويل شده اند،  وجوه انکشافیطريق پروژه ھای فرعی متفاوتی که از ارزيابی نشان می دھد که از ميان يافته ھای اين 
ثر دسترسی به تسھيالت زندگی را بھبود بخشيده است. از سوی ديگر، ؤپروژه ھای فرعی آبرسانی و برق رسانی بطور م
ل آن روشن نيست. يدال اما بوده اند. ثرؤم کمتر (ترانسپورت) حمل و نقلبه نظر می رسد که پروژه ھای فرعی آبياری و 

اين است که احتماال پروژه ھای فرعی آبرسانی و برق خالصه يافته ھا گفته شد، يک شرح قابل قبول  ھمانطور که در
 ،ھا در يک محل منفعت رسانيده و يا ھم خدمات برابری را به تمام آنھايی که از آن سود می برنددرسانی يا به اکثريت خانوا
، منعفت رسانيده ،ھستند خانواده ھايی که دارای زمين زراعتی، پروژه ھای فرعی آبياری تنھا به مھيا ساخته است. در مقابل
قرار دارند تا آنھايی که  (سرآب) که در راس کانال ،ی رسيدهي، احتماال مفاد بيشتر به آن زمين داراو حتی در بين اين گروه
اما انتخاب شده اند،   محلانکشاف بر محور زمين دارند. اگر چه از طريق روند ھای  (پس آب) در وسط و پائين کانال

تا  ،آنقدر کالن نيستندکه به سطح قريه تطبيق گرديده اند  احتماال  ) درجه سوم (سرک ھای حمل و نقلپروژه ھای فرعی 
 نمايد.  يک قريه را به قريه ديگر يا به يک قريه در ولسوالی ديگر يا مرکز بازار وصل

  
 رسانی و برق رسانی در مقايسه با پروژه ھای فرعی عی موثرتر آبسوال پاليسی مربوطه اين است که آيا پروژه ھای فر

ثر آبياری و سرک سازی پايدارتر می باشند يا خير؟ يک معيار خوب برای پايداری، کيفيت سنجش شده زيربناھا در ؤمکمتر 
نمودن درباره  تحقيقصورت گرفته از اين شاخص برای  يک تحقيق که اخيراً چندين سال بعد از تکميل پروژه می باشد. 

که کيفيت پروژه ھای فرعی آب  ،موده است. اين تحقيق دريافتپايداری پروژه ھای فرعی برنامه ھمبستگی ملی استفاده ن
که در يافته ھای  –ثر ھستند، نسبت به پروژه ھای فرعی آبياری بھتر نيستند ؤم ارزيابیکه بر طبق يافته ھای اين  –رسانی 

در مقايسه با پروژه ھای  درصد پروژه ھای فرعی آب رسانی ٣۶در حدود  . بطور خاص،ميباشندثر ؤغيرم ارزيابیاين 
، "در حال کار و شرايط آبياری  درصد ديوار محافظوی ٣٨ و درصد آبياری کانال ٧١درصد آبياری کاريز،  ۵۶فرعی 
ه ھای ژدرصد می باشد که بسيار بيشتر از پرو ۴۵بدون استفاده " رقم کالن رار دارد. نسبت پروژه ھای فرعی "ق  خوب"
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درصد برای ديوارھای محافظوی). پروژه ھای  صفردرصد برای کانال،  ١۴برای کاريز، درصد  صفرآبياری می باشد (
د. بطور خاص، ھيچ يک از اين پروژه نپايداری بسيار مشابه می باشاز نگاه درجه سوم رعی برق رسانی و سرک ھای ف

که نگران کننده می باشد. ھر چند در ھر دو نوع  –بندی نشده است  درجهی بعنوان " در حال کار و شرايط خوب" عھای فر
درصد " بدون استفاده " می  ١٠درصد " در حال کار و شرايط ضعيف" قرار داشته و  ٩٠پروژه ھای فرعی بيشتر از 

 باشد. 
  

ن وجود داشته باشد، ثريت پروژه ھای فرعی با پايداری آؤبطور شفاف، به نظر نمی رسد که ھيچگونه ارتباطی ميان م
پروژه ھای فرعی  حتی که توسط کيفيت زيربناھا در چندين سال بعد از تکميل پروژه سنجش گرديده است. يحداقل ھمانطور

عملياتی و  که در ارائه خدمات موثر می باشند، در خطر تخريب قرار دارند. اين يافته ھا بر نياز برای تضمين بودجه ھای
عملياتی و حفظ و مراقبت تاکيد می نمايد  ، مانند کميتهاداریجود و ترتيبات جھت نگھداری از پروژه ھای مو حفظ و مراقبت
  ھميشه آماده و فعال باشند.  و اينکه پالن ھا

 
  اداری واليتیمحل و ساختار  یتاثيرات اقتصادی و ارتباط ميان شوراھای انکشاف) ٤( 

 ٢١( حفظ الصحهدرصد)، آبرسانی و  ٢۵بدين شرح می باشد : آبياری ( وینمون ارزيابی توزيع پروژه ھای فرعی در
 ١٠درصد)، برق رسانی ( ١٧درصد)، سواد آموزی و آموزش ھای حرفوی ( ١٩( ترانسپورت حمل و نقلدرصد)، 

و برق  حمل و نقلدرصد). پروژه ھای آبياری،  ٣درصد)، ماشين ھای خياطی يا آسياب ( ۴درصد)، مراکز اجتماعی (
درصد مصارف پروژه  ۶٩درصد پروژه ھای فرعی و  ۵۵بطور مجموع در حدود  –رسانی زيربناھای اقتصادی می باشند 

بر دستاوردھای  مشخصنشان ميدھد که ھيچگونه تاثير ارزيابی ھای فرعی را تشکيل می دھند. ھر چند که يافته ھای اين 
 مشخص  وجود ندارد. بطور خاص، به نظر نمی رسد که ھيچگونه تاثير دمسعادت در بين مراقتصادی در بعد از بھبود باور 

ی وجود داشته باشد. اين امر نشان می يغذا مصونيتبر سطح درآمد، درآمد منظم، سطح و تخصيص مصرف، دارايی ھا، يا 
سختی در ه ب) از طريق انکشاف با کمک مردممحلی ( جوامعدھد که پروژه ھای فرعی اقتصادی انتخاب شده از جانب 

ديگر زيربناھای عمومی  برای موارد مشابه يا جايگزينبھبود دستاوردھای اقتصادی موثر بوده و بنابراين نبايد بعنوان 
 محسوب گردد.  جوامع محلی  یانکشاف غيررويکرد  اقتصادی از طريق

  
عدم محل وجود داشته است.  یبا شوراھای انکشاف سکتوری ھای  پيشنھاداتی برای ھمکاری وزارت خانهاکثر اوقات 

و تطبيق شده از جانب شوراھای محل،  دليلی برای  شده در پروژه ھای فرعی انتخابمشخص تاثيرات اقتصادی  يتوجودم
 . ی داشته باشيمموضوعات پائين درک بھترتا از  ،بھتر استرايط، دقيق اين موضوع می باشد. در اين شبررسی 

  
برنامه ھمبستگی ملی دارای ميزان چشمگير تاثيرات اقتصادی قابل  طريقاول اينکه آيا پروژه ھای فرعی تطبيق شده از 

دالر آمريکايی را برای ھر قريه  ٣٣٠٠٠ر مثال، در حاليکه برنامه ھمبستگی ملی بطور اوسط طوحصول است يا خير؟ ب
به دو پروژه ای که از جانب بانک جھانی در افغانستان تمويل مالی شده اند، اما جھت ھر نوع زيربنا پرداخت می نمايد، 

دالر آمريکايی را  ٣٠٠٠٠٠در حدود   ٢آبياری سيستممجدد  یاحيا اضطراری . پروژهمراتب بيشتر ھزينه برداشته  است
دالر آمريکايی برای ھر  ١٣٠٠٠٠در حدود   ٣در مزرعهابياری مصرف می نمايد و پروژه مديريت آب پروژه برای ھر 
بستگی ملی می برنامه ھم وجوه انکشافیاز حجم کل برابر بيشتر   ۴و  ٩در حدود به ترتيب که  داردمی بر ھزينه  پروژه
پذيرفتنی است که انتظار نسبتا کمتری از برای دستاوردھای انکشافی مھم می باشد. بنابراين، اين امر پيشرفت ميزان باشد. 

  در مقايسه با پروژه ھای بزرگتر آبياری داشته باشيم . حد اقل ، برنامه اين ھای ابياریتاثيرات پروژه 
  

دوم اينکه آيا شوراھای انکشاف محل برنامه ھمبستگی ملی دارای ظرفيت کافی برای تطبيق پروژه ھای فرعی کالنی که 
 اضطراریپروژه ھای فرعی که توسط پروژه خير؟  يا، ھستند و خانه ھا/برنامه ھا تطبيق می شوندتوسط ساير وزارت 

برابر از نظر  ۴و  ٩تطبيق می شوند بطور متوسط در حدود  در مزرعهپروژه مديريت آب و  احياء مجدد سيستم آبياری
محل ظرفيت تطبيق موثر پروژه  یاين امر روشن نيست که شوراھای انکشافمی باشد.  وجوه انکشافیت به اوسط نسبمقدار

ديگر مالحظات را بر سالمتی اقتصادی پروژه   محالتانکشاف بر محور يا روند د. سوم اينکه آنمقياس داررا در آن ھا 
  محلی ھمانطور که تعريف شده است.  مھمھای فرعی در اولويت قرار می دھد يا خير؟ به طور مثال نيازھای 

  
                                                            

  آب و  انرژی وزارت  ٢
  ت زراعت، آبياری و مالداریوزار  ٣
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در تضاد  –يا خير  دارنديک سطح مناسب برای در نظرگرفتن سرمايه گذاری زيربنايی اقتصادی جات چھارم اينکه آيا قريه 
 –مانند کميته ھای پيشنھادی انکشاف ولسوالی  – اداری واليتیر مثال سطوح ولسوالی يا گروھی. ساختارھای طوبه آن، ب

که باعث سرک ھای  يکهته باشند. از آنجادر انتخاب زيربناھای ارتباطی بين قريه جات داش برزگمی توانند يک نقش 
(که  درون قريه درجه سوميا به مرکز بازار می گردند، در مقايسه با سرک ھای و يکديگر  اتصال قريه ھای متفاوت با

که ساختارھای  ،به نظر می رسد –محل انجام می شوند) تاثيرات اقتصادی احتمالی بيشتر دارند  یتوسط شوراھای انکشاف
در پالن گذاری و اجرای زيربناھای ارتباطی بين قريه جات باشند. برنامه اساسی دارای نقش  نيز بايد واليتیاداری 

در صورت وجود محرک ھای مناسب، اين گروه ھا د. نمحل گروھی را ھدايت می نماي یھمبستگی ملی، شوراھای انکشاف
شوراھای انکشاف محل گروھی با "کمک ھای  ايجادر مثال در زيربناھای ارتباطی دخيل گردند، بطو بالقوهميتوانند بطور 

 یبالعوض گروھی تعيين شده" ، به اندازه ای بعضی نسبت ھر يک از زيربناھای ارتباطی توافق شده در پالن انکشاف
 گروھی و تسھيل سازی ھدفمند برای تطبيق اين فعاليت ھا. 

 
   محالتانکشاف بر محور در مورد ارزيابی ھای  چاپ شده قبلی اسنادتحليل بيشتر و  موضوعات کليدی برای .٥

در  –) ATE( مورد نظراوسط تاثير  –ارزيابی تاثيرات برنامه ھمبستگی ملی برای تخمين نمودن اوسط تاثيرات اين برنامه 
به سختی شامل ارائه نمونه ھای فرعی  طرحگرديد. اين  طرح ،بودند از کمکھای اين برنامه مستفيد شدهتمام قريه ھايی که 
بررسی موثريت مرتبط مکانيزم ھا/روندھای بديل برای تطبيق برنامه مشابه و جھت  برنامه مورد نظرتغييرات قريه ھای 

تسھيل آموزش درباره عواملی که تاثيرات را به وجود می آورند، ميباشد. در بستر برنامه ھمبستگی ملی،  پذيرفتنی است که 
ن ھای تاثيرات متوسط مورد نظر تفاوت ھای مھم در تاثيرات در سراسر نمونه را پنھان ميسازد. به عبارت ديگر، تخمي
ممکن است در برخی قريه جات به نسبت ساير قريه جات نسبتا پيشرفت ھايی نمايد، اما طرح تحليل اين قبيل  ھا پروژه

تحليل نميتواند فرضيات را درباره آنچه که ممکن است تفاوت ھا را  اين تفاوت ھا يا اختالفات را از قبل پيشبينی نکرده بود.
برنامه به وجود آورد شامل نابرابری اين به وجود آورد، بررسی نمايد. عواملی که ميتواند اختالف ھايی را در تاثيرات 

با نھادھای اداره واليتی  زمين، روابط با قدرت ھای محلی، فرقه ھای نژادی، حضور جنگ ساالران، روابط تشکيالت قريه
نيستند، و ھمين مسئله تخمين تاثيرات جداگانه اين متغيرھا را باالی تاثيرات برنامه  مشھودو غيره ميباشند. برخی اين عوامل 

  دشوارتر ميسازد. به ھر حال، اين بحيث يک مسئله مھم برای تحقيقات آينده باقی می ماند.
  

 حمل و نقلو برق رسانی نسبت به پروژه ھای فرعی آبياری و  آشاميدنیه ھای فرعی آب اين يافته ھا نشان می دھد که پروژ
در باال  ۴موفق تر بوده اند. چندين فرضيه غير قاطع در باره داليل وجود اين يافته ھا وجود دارد ( به بخش (ترانسپورت) 

رويکرد پائين به باالی  که از شده طرح مراجعه نمائيد). يک سوال مھم پاليسی اينست که چگونه اين پروژه ھای فرعی
ه ھای فرعی که از رويکردھای مشابه سنتی که از رويکرد باال به با ديگر پروژ ،استفاده نموده اند محالتانکشاف بر محور 

ه قدرت تصميم گيری بدست دولت می باشد، مقايسه می گردد؟ کدام رويکرد مقرون به پائين استفاده می نمايند، جايی ک
در رويکرد از باال به پائين تفاوت ھا در  مردمصرفه است؟ بر حسب تاثيرات چه تفاوت ھايی با ھمديگر دارند؟ آيا شموليت 

د استفاده از نيروی کار محلی، دانش محلی، و ، آيا جنبه ھای ديگری ماننبه ھمين ترتيبتاثيرات را تشريح نموده می تواند؟ 
از ديد يک انجينر/ پالن گذار روستايی نياز  مردم محالتند؟ آيا اين پروژه ھا واقعا آن چيزی را که انظارت محلی مھم تر 

 پروژهتوسط مردان بعنوان  ،ساخته شده پروژه ھای ،ارد که نشان می دھددارد ساخته است؟ شواھدی در گزارش وجود د
يا يک رويکرد از باال به پائين دولتی در پروژه ھای مشابه نتيجه می دھد؟ اين ری شناسايی شده اند. با اينحال، آضروھای 

تاثيرات در آينده می باشد.  ارزيابینيازمند يک  مسايلتحليل اين  طرح نگرديده است.ارزيابی برای رسيدگی به اين سواالت 
ھای مشابه در کشورھای مختلف خيلی مفيد نخواھند بود. اين موضوعی ارزيابی شرايط محلی، نتايج با در نظرداشت اھميت 

در نھايت، تاثيرات پروگرام ھمبستگی ملی بر رفاه اقتصادی بی مھم برای تحقيقات بيشتر در محيط افغانستان می باشد. 
  ی مانده است. نتيجه است، از اينرو برای تحقيقات بيشتر به حيث يک موضوع مھم باق

 
   محالتانکشاف بر محور ھای  ارزيابی  در مورد چاپ شده قبلی اسنادخالصه ساير 

بسرعت در حال رشد بوده و بدون شک   مردم محلانکشاف بر محور ھای پروژه ھای  تحليلدر مورد  چاپ شده قبلی اسناد
ھا می باشد که تاثيرات بر  ارزيابینتايج  از ءيک خالصهذيل در تاثيرات ھمبستگی ملی يک متمم مھم می باشد.  تحليل

شده را تخمين می نمايد. خالصه پائين به منظور مقايسه  بررسیبعضی شاخص ھای مشابھی که در برنامه ھمبستگی ملی 
در مورد نوع  کلی تصويرتا يک  ،ھدف اينستعملکرد برنامه ھمبستگی ملی با آن پروژه ھا ارائه نگرديده است، بلکه 

  محالتانکشاف بر محور تاثيرات مشاھده شده در آن کشورھا را ارائه کند. حتی اگر اين پروژه ھا از رويکردھای مشابه 
مستفيد تفاوت ھای مھمی در ويژگی ھای  چوناستفاده نمايند، مقايسه تاثيرات در بين پروژه ھا گمراه کننده خواھند بود، 
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، و البته سازمان ھا و وجوه انکشافی مقدار و دفعاتوسيع تر پاليسی، مدت زمان تطبيق، ، محيط شونده گان مورد نظر
ر چھا وجه انکشافیمبستگی ملی يک شرايط متفاوت کشورھا، وجود دارند. بطور مثال، در حالی که مرحله دوم برنامه ھ

بانک  يقر) اندونيزيا که از طKDP( kecamantan)، برنامه انکشافی ٢٠١١ -  ٢٠٠٧د (ساله برای تطبيق ارائه می نماي
. خالصه از )٢٠٠٧ – ٢٠٠٢دوره و در مدت پنج سال پرداخت می نمايد ( ٣را در  وجوه انکشافیتمويل می گردد،  یجھان

  در جدول پائين ارائه شده است.   محالتانکشاف بر محور ھای ارزيابی يافته ھای ساير 
 

 
ه ارزيابی شده و کشور پروژ

 که در آن تطبيق شده است 

 
 و ديزاين ارزيابی طرح 

 
 خالصه نتايج

 
دستاوردھای اجتماعی و 

 سازمانی

 
 دستاوردھای اقتصادی

 بر محوربازسازی برنامه 
تمويل شده ) CDR( محالت

در دو  موسسات غير دولتی
 ولسوالی ليبريا

 استفاده ازباعث افزايش  تجربی
روندھای دمکراتيک می 

گردد: باعث افزايش 
اعتماد، کاھش تنش 
اجتماعی، و افزايش 

طبقات  ھمديگر پذيری
پائين می شود. ولی 

 باالیھيچگونه تاثيری 
ھای محلی گيری تصميم 
 .ندارد

افزايش  بطور ضعيفی باعث
 اشتغال و تملک دارايی ھا

 گرددمي

که در دو  GoBifoبرنامه 
ولسوالی سيرالئن تطبيق شده 

بانک جھانی تمويل  توسطو 
  مالی شده است

ھيچگونه تاثيری بر  تجربی
 عملکردھایاعتماد، 
 تقويت، اشتراک، جمعی

زنان در خارج از ساحه 
 پروژه ندارد

باعث افزايش فعاليت بازار، 
 و سرمايه دارايی مالکيت
 می گردد

بازسازی بر محور  برنامه
که در جمھوری  جوامع محلی

دمکراتيک کانگو تطبيق شده 
 توسط اداره انکشافی بريتاناو 

  تمويل مالی شده است

بر جوابگويی از  تاثير تجربی
باال بوده، باعث به پائين 

افزايش اعتماد در بين 
گروه ھای متخاصم قبلی 

و باعث افزايش  شده
شموليت جنيستی می گردد 

ونه تاثيری بر اما ھيچگ
 شفافيت نداردمسئله 

ھيچگونه تاثيری بر درآمد، 
محصوالت زراعتی، 

ا و کيفيت خانه دارايی ھ
 ی نداردساز

برنامه انکشافی 
Kecamantan  که در

اندونيزيا تطبيق گرديده و 
بانک جھانی تمويل توسط 
 گرديده استمالی 

( نمرات  شبه تجربوی
 )تمايلی تطابق ميکند.

خدمات صحی دسترسی به 
 را افزايش می دھد

، فباعث افزايش مصر
کاھش فقر، کاھش بيکاری 

 می گردد

 
که در  ٤BRA-KDPبرنامه 
آسه اندونزيا تطبيق منطقه 
بانک جھانی  توسطشده و 

 تمويل مالی گرديده است

(نمرات  شبه تجربوی
 )تمايلی تطابق ميکند.

باعث افزايش اشتراک 
گروه ھای زنان می گردد. 
ھيچگونه تاثيری بر فعاليت 

ھای اشتراکی، اعتماد بر 
سازمان ھا، پذيرش گروه 

 مالکيتباعث افزايش 
دارايی، فعاليت زراعتی، 

باورھای اقتصادی می 
گردد؛ اما ھيچگونه تاثيری 

 اشتغال ندارد بر

                                                            
  برای قربانيان جنگ  محالتکمک به استقرار در   ٤
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کننده و تنش  عودتھای 
 ھای اجتماعی ندارد

 KALAHI-CIDSSنامه بر
که در فيليپين تطبيق شده و 

بانک جھانی تمويل  توسط
 مالی گرديده است

باعث افزايش اشتراک در  مشابه به تجربی 
امور ادارات محلی ، 

، اعتماد در بين افراد عامه
می گردد؛ ولی ھيچگونه 

تاثيری بر فعاليت ھای 
 اشتراکی ندارد

باعث افزايش مصرف، 
دسترسی به اشتغال، تنوع، 

بازارھا برای محصوالت 
 زراعتی می گردد

 


