ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

در ﯾ ﻧﺎه

آب ﭘﺎک در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺒﮥ آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺷﻤﺎﻟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺣﻮﻣﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن از ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻻزم آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در وﻻﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻠﺦ،
ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﮐﻨﺪز ،ﺗﺨﺎر ،ﺑﻐﻼن.

وﺿﻌﯿﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼ و
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎﻟ(NC I + II) 

در ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی آﺑﺮﺳﺎﻧ دﺳﺘﺮﺳ دارﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﻣﺤﺪود اﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻟﻮده ﺷﺪه

ﻫﺪاﯾﺖ دﻫﻨﺪه :وزارت ﻫﻤﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن )(BMZ

ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔ ﺻﺤ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ادارۀ ﻫﻤﺎر :وزارت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و
ﻣﺴﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،رﯾﺎﺳﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧ و
ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﻬﺮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻧﺪ .ﭼﺎه ﻫﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺘ در ﺣﺎل ﺧﺸ ﺷﺪن اﻧﺪ ،ﺑﺎ آب ﻫﺎی ﺷﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﻣ
اﺳﻬﺎل ﺷﺪﯾﺪ و دﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را در ﭘ دارد .ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
از ﺗﺎﻧ ﻫﺎی آب ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﭘﻮل ﮔﺰاف ﯾﺎ ﭼﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه :ﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ای KfW

ﻫﺪف
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺷﻬﺮی در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻧﺎﺷ از آب ﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

 :Provincesﺑﺪﺧﺸﺎن
,
 :Provincesﺑﻐﻼن

اﻗﺪاﻣﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ

,

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ :در ﺷﻬﺮ ﺑﻠﺦ )وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ( در

,

ﺣﺪود  ۷۵۰ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﺸﺖ ﺷﯿﺮدﻫﻦ ﻋﻤﻮﻣ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ اﺗﺼﺎل ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از
آن  ۹9۰۰ﻧﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﭼﺎه ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮۀ آب و
ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ،اﺳﺎﺳﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﺮدم ﺑﺮای  34000ﻧﻔﺮ آﻣﺎده
ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺑﻪ آب دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺷﻬﺮ اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ )وﻻﯾﺖ ﮐﻨﺪز(  527ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻪ ﺷﯿﺮدﻫﻦ ﻋﺎﻣﮥ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺑﻪ
ﺷﺒﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺶ از  6100ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آب ﭘﺎک آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ دﺳﺘﺮﺳ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای  439ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ
ﯾ روزاﻧﻪ ﺗﺎ ۴۰ﻟﯿﺘﺮ آب ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
در ﻓﯿﺾ آﺑﺎد )وﻻﯾﺖ ﺑﺪﺧﺸﺎن( ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﭼﺎه ﻫﺎ ،ذﺧﺎﯾﺮ آب و اﺣﺪاث ﻧﻞ ﻫﺎی
ﮐﻼن ﻋﻤﻮﻣ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺣﺪود  3800ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻪ

 :Provincesﺑﻠﻎ

 :Provincesﮐﻨﺪز
,
 :Provincesﺗﺨﺎر
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﺻﺤ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
Overall term: ۲۰۱۸ ‐ ۲۰۰۸

وﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺑﺮای  38ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،در آﯾﻨﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  75000ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﭘﺎک دﺳﺘﺮﺳ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺷﺒﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﺷﯿﺮدﻫﻦ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ در ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺬﮐﻮر،
ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎی ﻧﺎﺷ از آب آﻟﻮده ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی از آن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣ رود ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻨﻈﻢ آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﮥ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و ﻣﺰدﺣﻢ ،ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻣﺮدم از اﻗﺪاﻣﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨ ﺑﺎ اﻋﻤﺎر ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﺑﺮﺳﺎﻧ 22000 ﻧﻔﺮ در
ﭘﻠﺨﻤﺮی )وﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼن( 17000 ،ﻧﻔﺮ اﻫﺎﻟ در ﺗﺎﻟﻘﺎن )وﻻﯾﺖ ﺗﺨﺎر(و  10400ﻧﻔﺮ در
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ )وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ( از آب ﭘﺎک آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﭼﺎه آب
در وﻟﺴﻮاﻟ ﺧﺎن آﺑﺎد )وﻻﯾﺖ ﮐﻨﺪز( ﺑﺮای ﺣﺪودا  45ﻫﺰار ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺳﺎﻟﻢ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع در ﺣﺪود  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از
اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ درﻧﻈﺮداﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺷﺮﮐﺎی ﭘﺮوژه
در ﻣﺤﻞ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای اﻟ 100 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دﯾﺮ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ را
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ آب ﭘﺎک آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ دﺳﺘﺮﺳ ﭘﯿﺪا
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ  200ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣ رﺳﺪ .ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﺳﺎﺣﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺎه ﻫﺎ ،اﻋﻤﺎر ذﺧﯿﺮه ﻫﺎی آب ،ﭘﻤﭗ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﺷﺒﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺒﻪ ﻫﺎی آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
Datenblatt: Stärkung der
städtischen
Wasserversorgung
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
7-Water%20KfW(GER_0.pdf
Fact sheet: Strengthening
urban water supply
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
7-Water%20KfW-d(Dari.pdf
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