همکاری آملان با افغانستان

ثبات شامل افغانستان از طریق تقویت حکومت محلی

اقدامات و نتایج

وضعیت
شامل رشق افغانستان منطقه دوردست و دارای منابع محدود می باشد .اکرثیت
باشندگان آن برای امرار معیشت خویش متکی به زراعت و مالداری می باشند .وضعیت
امنیتی شکننده و غیر قابل پیشبینی بوده و جوانان بطور فزونی گزینه مهاجرت به سایر
نقاط کشور و یا هم خارج از کشور ،را انتخاب می منایند.
برنامه ثبات برای شامل افغانستان به اساس برنامه همبستگی ملی که توسط وزارت احیا
و انکشاف دهات افغانستان راه اندازی شده بود ،تاسیس شده است .در سال های
اخیر ،برنامه همبستگی ملی در جوامع شامل افغانستان خدمات و ساختارهای اداری را
تقویت بخشیده است.

هدف
از طریق اقدامات اجتامعی و اقتصادی که به توسعه زیربنا متکی متمرکز می باشد ،این
برنامه در پی بهبود زندگی باشندگان ولسوالی های مربوطه می باشد .منایندگان جوامع
مدنی در ولسوالی ها پروژه های توسعه ای را برنامه ریزی منوده و آن را بشکل مستقل
تطبیق می منایند .آنها همچنین با یکدیگر همکاری بیشرتی دارند و با نهادهای دولتی
موثرتر کار می کنند.
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ثبات مناطق حساس از طریق بهبود زیربنای اجتامعی و اقتصادی
و تقویت شوراهای انکشاف محل

برنامه ثبات برای شامل افغانستان  52محل را در خصوص توسعه زیربنای محلی حامیت
می مناید .پروژه های زیربنایی با مشوره باشندگان محل و نهادهای شهرداری انتخاب
می گردند .ولسوالی ها برای تطبیق پروژه های کوچک و متوسط کمک های بالعوض
دریافت می کنند .شوراهای انکشافی ولسوالی ها در پروسه انتخاب و تشخیص
نیازمندی های خیلی مهم توسعه یی در ولسوالی ،نقش مرکزی را ایفاء می منایند.
تصامیم در مورد انتخاب به اساس برنامه های موجود انکشافی ولسوالی صورت می
گیرد.
تا اکنون  332پروژه به عنوان بخشی از پروژه تکمیل شده است که شامل  250مکتب34 ،
جاده و پل ها که یا جدیدا ً اعامر شده یا بازسازی و با استندرد مناسب تجهیز شده اند،
می گردد .این اقدامات ساخت و ساز بر وضعیت اجتامعی و اقتصادی و معیار زندگی
در ولسوالی ها مربوطه تاثیر مثبت داشته و به مردم محل دسرتسی به تعلیم ،فعالیت
اقتصادی و نهاد اداری میرس ساخته است.
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باب مکتب ساخته /بازسازی ،و مجهز شده اند.

آموزش برای شوراهای ولسوالی
بعنوان بخش از اقدامات آموزشی که در مجموع به  52اداره ولسوالی ها فراهم شد،
اعضای شوراهای انکشافی ولسوالی ها در عرصه انتخاب پروژه و نظارت ،آموزش
باکیفیت بدست آوردند .این امر آنها را قادر ساخت که نیازمندی های باشندگان محل
را بشکل درست تشخیص داده و برای تطبیق اقدامات زیربنایی ،روندهای مؤثر و مثمر
را آماده بسازند .در نتیجه ،توانایی آنها در کل بهبود یافت .اعضای شوراهای انکشافی
ولسوالی در ساحات دیگری مانند مدیریت منازعات ،بهبود فرصت های برای زنان و
مدیریت منابع جامعه نیز آموزش دیدند.

پل جدید در بنگی روستاها را متصل می کند و به بهبود رشایط زندگی محلی مردم کمک
می کند | © KFW
رسوی در مورد مؤثریت فعالیت ها
•در ماه نوامرب  ،2013بانک توسعه یی  KfWبه عنوان بخشی از برنامه ثبات در مورد
موثریت فعالیت ها یک رسوی را راه اندازی کرد %95 .پاسخ دهندگان گفتند که
آنها دسرتسی بهرت به زیربنای اجتامعی و یا اقتصادی همچنین به اقدامات برنامه
همبستگی ملی ،داشتند .بعضی پاسخ دهندگان گزارش دادند که برنامه حضور
قوی تر دولت و درک بیشرت در قسمت نهادهای دولتی فراهم کرد .این حقیقت
که شوراهای انکشاف ولسوالی ها در انتخاب و تطبیق پروژه دخیل بودند،
انکشاف خیلی مثبت تلقی گردید .این امر تهیه زیربنای اساسی را بیشرت مطابق
خواست ها ساخته و از شفافیت زیاد اطمینان می دهد.
•باشندگان محل بشکل فعال در فعالیت های ساختامنی شامل می باشند که این
مورد آنها را قادر به تولید عاید می مناید.
•دخیل بودن مسؤلین متعدد حکومتی در سطح ولسوالی به آنها فرصت می دهد
که همدیگر را بشناسند .این یک گام مهم بسوی شبکه سازی بهرت و هامهنگی
مؤفقانه پروژه های آینده می باشد.
•هر پروژه زیربناء بشکل انفرادی از طرف انجیرنان سازمان های رشیک برنامه،
رشکت های ساختامنی ،شوراهای انکشافی ولسوالی ها و مشاوران بررسی،
نظارت و ارزیابی می گردد .این امر اطمینان می دهد که فعالیت ها مطابق
استندردهای عالی اجراء شده و این که معلومات بین متام مسؤلین رشیک شده
است.
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