ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

در ﯾ ﻧﺎه

ﻣﻘﺮرات روﺷﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ورزﯾﺪه ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﭘﺎک
دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آب ﺷﺎﻣﯿﺪﻧ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دواﻣﺪار ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎرﻣﻨﺪان ورزﯾﺪۀ
ﻣﺴﻠ در ﻣﺤﻞ و ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺼﻼح و ﻣﺆﺛﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻮﻣﺖ
ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در راه اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺣﻘﻮﻗ و اداری و

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در وﻻﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻠﺦ ،ﻫﺮات و ﮐﺎﺑﻞ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرا و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼح ﺳﺘﻮر آب
)(WSIP
ﻫﺪاﯾﺖ دﻫﻨﺪه :وزارت ﻫﻤﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن )(BMZ

وﺿﻌﯿﺖ

ادارۀ ﻫﻤﺎر :وزات اﻗﺘﺼﺎد ،وزارت
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﺴﻦ ،وزارت اﻧﺮژی و
آب ،رﯾﺎﺳﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن
ﺷﻬﺮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ادارۀ ﻣﻠ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ

ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻣﺮدم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺘ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﭘﺎک دﺳﺘﺮﺳ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯿﺎب آب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻟﻮده
ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮐﺎﻓ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻤﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨﺪز و ﻫﺮات ﺗﺼﻔﯿﻪ ﯾﺎ دﻓﻊ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﺎﺿﻼب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺻﻼ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺳﺘ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔ ﻣ ﮔﺬارد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪهDeutsche :
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ﺟﻬﺖ در ﻧﻞ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧ اﻧﺘﻘﺎل آب در اﺛﺮ درزﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آب ﺿﺎﯾﻊ ﻣ

 :Provincesﺑﻠﺦ

ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧ آﺑﺮﺳﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻏﯿﺮﮐﺎرا و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی

,
 :Provincesﻫﺮات

ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺎﻫﺮ و ﮐﺎﻓ در ﻋﺮﺻﮥ آﺑﺮﺳﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
رﺳﺪ.

,

ﻫﺪف

,

 :Provincesﮐﺎﺑﻞ

از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼﺣﺎت اداری ،ﺳﺎزﻣﺎﻧ و ﺣﻘﻮﻗ ﺳﺘﻮر آب ،ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎد

 :Provincesﮐﻨﺪز

دواﻣﺪار آب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ و از

ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻬﺎدی،
ﺳﺎزﻣﺎﻧ و ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮای ﯾ اﻗﺘﺼﺎد
دواﻣﺪار و ﺷﻬﺮی آب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧ اﺳﺖ.

 :Overall termﺟﻨﻮری  – ۲۰۱۴ﺟﻮن
۲۰۱۸

ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دواﻣﺪار آﺑﺮﺳﺎﻧ و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻔﺎﻋ ﺷﺮﮐﺖ

ﻧﺘﺎﯾﺞ
در ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی اﻓﻐﺎﻧ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺎرﭼﻮﺑ اﻗﺼﺎد آب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃ ﺳﺎﻟﻬﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ .از ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎی اداری و ﺗﺨﻨﯿ ﮐﯿﻔﯿﺖ

آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،ﺷﻤﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮥ آﺑﺮﺳﺎﻧ اﺗﺼﺎل ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ .وزارت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﺴﻦ ،رﯾﺎﺳﺖ
آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﻬﺮی و ادارات آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺷﻬﺮی از ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺸﻮرﺗ
و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺧﺎص در ﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺨﻨﯿ ،ﻣﺎﻟ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در رﯾﺎﺳﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧ و ادارات ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﺤﻠ آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﮐﻤ اﯾﻦ ﭘﺮوژه
از ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺑﯿﺶ از  3400ﺗﻦ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ادارات ﻓﻮق
اﻟﺬﮐﺮ آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺆﺛﺮ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮدﻣﻨﺪ ،ﻣﻔﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺘﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺣﻔﻆ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺿﺮوری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺸ ﻣﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آب ،ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺳﺎزی ﺳﺘﻮر آب ﭘﯿﺸﺒﯿﻨ ﺷﺪه
اﺳﺖ :در آﯾﻨﺪه ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ وزارت ﻫﺎ در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻠﻪ در ﺳﻄﻮح وﻻﯾﺎت
اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸ آب
در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﻼﻧﻬﺎی
ﭼﺎرﭼﻮﺑ اﻗﺘﺼﺎدی آب در ﺳﻄﺢ ﻣﻠ و وﻻﯾﺘ اﻃﻼق ﻣ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای آﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد آب در دراز ﻣﺪت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،در ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت از وﺿﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﻣﺘﺪوال ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺜﺎل
در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻣﻨﻈﻢ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدﯾﺪه ارزﯾﺎﺑ ﻣ ﺷﻮد .در وزارت
آب و ﺑﺮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮآن زﻣﯿﻨﺸﻨﺎﺳﺎن آب آﻣﻮزش ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﺎت ﺣﻔﻆ
آب را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻔﻆ آب را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑ
ﻣﻨﻈﻢ و دواﻣﺪار ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾ ﻻﺑﺮاﺗﻮار آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ را در
ادارۀ آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮآن ،ﺑﻪ ﮐﻤ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾ رﻫﻨﻤﻮد ﺳﯿﺎﺳ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺠﻤﻨﺖ ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﺎﺿﻼب و آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺗﺴﻮﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب در ﻫﺮات ،ﮐﻨﺪز و ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ
اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﺑﺎﻧ اﻧﺸﺎﻓ KfW از ﻫﺮدو ﺑﺎزﯾﺮ ﻣﻬﻢ
ﻓﺎﺿﻼب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﯾﻌﻨ وزارت اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺎزی و رﯾﺎﺳﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺷﻬﺮی و
ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن – در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾ ﭘﻼن ﻓﺮاﮔﯿﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺠﻤﻨﺖ ﻓﺎﺿﻼب و آب
ﺑﺎران ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
& Datenblatt: Klare Regeln
qualifizierte Fachkräfte für
sauberes Trinkwasser
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
(7-WSIP-GER_0.pdf
Fact sheet: Clear Rules and
Qualified Staff for a Clean
Water Supply
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
(7-WSIP-d-Dari.pdf
 Wastewater not for wasteSuccess Portrait - English
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/WS
IP%20-%20Portrait%20(%20Success%20Story.pdf
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