ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

در ﯾ ﻧﺎه

اﻧﺮژی ﭘﺎک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق داﺋﻤ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﯿﺮد.
اﮔﺮﭼﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺣﺎل اﺟﺮای ﻣﺎﺳﺘﺮ ﭘﻼن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺘﻮر ﺑﺮق اﺳﺖ
و ﯾ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠ ﺑﺮای اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ¬ﭘﺬﯾﺮ دارد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ﯾ
ﭼﻬﺎرم از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی
)ٍ(ESIP
ﻫﺪاﯾﺖ دﻫﻨﺪه :وزرات ﻫﻤﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن
)(BMZ

وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﮐﻞ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻗﺮﯾﻪﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ؛ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ در ﮐﻞ

ادارۀ ﻫﻤﺎر :وزارت اﻧﺮژی و آب
)(MEW

ﺣﺪودا ده درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق داﺋﻤ دﺳﺘﺮﺳ دارﻧﺪ.
ﺷﺒﻪ ﺑﺮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ

,
ادارۀ ﻫﻤﺎر :ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺷﻨﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(DABS

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮق ﮐﺎﻓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺷﻮد ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪﯾﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ دارﻧﺪ و
ﺷﺒﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮﺳﻮده ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺑﺮق
و ﺧﺎﻣﻮﺷﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀ اوﻗﺎت روزﻫﺎ اداﻣﻪ دارد .و اﯾﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ

,
ادارۀ ﻫﻤﺎر :وزارت اﺣﯿﺎ و اﻧﺸﺎف
دﻫﺎت )(MRRD

ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀ ﻣﻮاﻗﻊ ،روشﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﮔﺮم ﮐﺮدن
-آب ﺗﺎ  40درﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه

,

وری اﻧﺮژی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺒﻪ ﺑﺮق و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و
ﺷﺒﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠ وﺟﻮد دارد.

ادارۀ ﻫﻤﺎر :وزرات ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MoHE
,

دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ و
اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ)اﻧﺮژی ﺑﺎد ،آب و آﻓﺘﺎب( از ﺣﺪود  560ﻣﺎوات در ﺳﺎل 1398

ادارۀ ﻫﻤﺎر :داﻧﺸﺎه¬ﻫﺎ
,

ﺑﻪ  2300ﻣﺎوات در ﺳﺎل  1411ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ادارۀ ﻫﻤﺎر :اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺮژی¬ﻫﺎی
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻦ )(AREU

ﻫﺪف
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻬﺮهوری اﻧﺮژی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺣﺎل

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

-ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی

 :Provincesﺑﺪﺧﺸﺎن

ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی ،ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺳﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻ و آﻣﻮزش
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و داﻧﺸﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی در ﺣﺎل ﮔﺬار ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ.

,
 :Provincesﺑﻠﺦ
,
 :Provincesﻫﺮات

اﻗﺪاﻣﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ

,

از ﻃﺮف دوﻟﺖ آﻟﻤﺎنDeutsche Gesellschaft für Internationale ،

,

 :Provincesﮐﺎﺑﻞ

 Zusammenarbeit (GIZ) GmbHﺑﻪ وزارت اﻧﺮژی و آب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (MEWو ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ ،ﺧﺼﻮﺻ و داﻧﺸﺎﻫ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار

 :Provincesﮐﻨﺪز
,

ﻣﺸﻮرت ﻣدﻫﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﻮﻧ اﯾﺠﺎد و ﺗﻄﺒﯿﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾ ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻬﺮهوری اﻧﺮژی از ﻣﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ
دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺒﻼ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻬﻢ را ﺑﺮای ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده و

 :Provincesﺳﻤﻨﺎن
,
 :Provincesﺗﺨﺎر
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺮژی ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی
و روﺳﺘﺎﯾ
 :Overall termﻗﻮس  ‐ ۱۳۸۶ﺟﻮزا
۱۴۰۰

ﭼﺎرﭼﻮﺑ ﻗﺎﻧﻮﻧ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻣﻬﻢ و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﭘﻼنﮔﺬاری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺮای
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ» ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی« ،ﻫﻤﺎری ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران
اﺻﻠ در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠ ،وﻻﯾﺘ و ﻣﺤﻠ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣدﻫﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮق ﺷﻔﺎف و ﯾﺴﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺷﻮﻧﺪ روشﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ را ﺗﺸﺮﯾﺢ و
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺑﺎزار اﻧﺮژی
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺠﯿﺮه ارزش در ﺑﺎزار اﻧﺮژی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ اﺟﺰای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺮق آﻓﺘﺎﺑ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﺼﺐ ،اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ را از
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺪف آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دواﻣﺪار اﺳﺖ.
آﻣﻮزش ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮای ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻧﺮژی ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
Energy Sector Improvement
)Programme (ESIP
(https://www.ez-afghanista
_n.de/sites/default/files/FS
(2019_ESIP_Dari_0.pdf

ﺗﻤﺎس
ﻓﺮاﻧ ﻓﯿﺸﺮ  GIZ GmbHﻣﺪﯾﺮ
»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی«
frank.fecher@giz.de

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای آﻣﻮزﺷ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری دواﻣﺪار از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در
آﻣﻮزشﻫﺎی ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ آنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺼﺎبﻫﺎی
داﻧﺸﺎﻫ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق دﻫﺎت
اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺸﺎف دﻫﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﺮای
ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻫﺎت ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات
ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾ اﺳﺖ .ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق آﺑ ﮐﻮﭼ در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی و ﮔﺴﺘﺮش
اﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑ ﺧﺎرج از ﺷﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ،در ﻧﺰدﯾ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺮق آﺑ ﮐﻮﭼ ،ﺟﻨﻞ ﮐﺎری ﺷﺪه و ﻓﻀﺎی
ﺳﺒﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗ
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭘ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری اﻧﺮژی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼ و
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﺳﺖ.

