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 مقدمه
 

بوده و هدف آن کمک به وزارت  يک چهارچوب کليکه در دست است  يسيپال :يسيضرورت به انکشاف پال

بصورت مشخص هدف باشد. ينده ميسال آ 22 يبرا يکل يجاد استقامت کاريست در ايط زي، منابع آب و محياريآب

وزارت  سالهء 21ک يژيپالن ستراتق يآنوزارت و تطب يالتيشکاصالحات ت يروند ها ين رهنمود ها براييآن تع

 باشد.ي( م2212تا  2222) 1312تا  1383 يسالها يست برايط زي، منابع آب و محياريآب

 

نرو دولت انکشاف سکتور آب را يشود. ازيق سکتور زراعت براورده مينفوس افغانستان از طر %82باً يشت تقريمع

 ن و مقرراتيقوانجاد يسکتور آب مستلزم ا يود قرار داده است. تحقق اهداف کلخ يعمدهء مل يت هاياولودر 

د نظر ضرورت داشته يو تجد ينين و مقررات موجوده ممکن به بازبيباشد. قوانيبه آنها م يدگيمشخص جهت رس

سکتور آب  ش مردم بهيرو به افزا يها يازمنديبه ن ييجهت پاسخگو يگرين و مقررات دين زمان قوانيباشد و در ع

د مشخص يز بايدر اداره، استفاده و انکشاف سکتور آب ن يمردم و سکتور خصوصد انکشاف داده شود. نقش يبا

مانند  يفرع يسکتور ها يها برا يژيها و سترات يسيک تعداد پاليث اساس انکشاف يهمچنان از سند هذا منحگردد. 

ک، به شمول يندهء نزديکه در آ يمقرراتها و  يژيسترات ها و يسيست، و پاليط زيو مح ياريادارهء منابع آب، آب

 ل الزم خواهد بود استفاده خواهد شد:يل ذيمسا

 ؛ينيرزميو ز يسطح يها آب يمنابع اب،  برا مقررهءم منابع آب، به شمول يتنظ .2

متوسط و بزرگ  يشبکه هاو  يمحل يق مجتمع هايکوچک، متوسط از طر ياريسات آبي)تأس ياريم آبيتنظ .1

 ؛عامه( ياريآب

 ؛يطيحفظ الصحهء محآب و  يمل يسيپال .3

 .يآب يانرژانکشاف  يسيپال .4

 

مقدار آب در کشور  وده شده است يلهء کوه ها پوشيو اکثر مساحت آن بوس افغانستان کشور محاط به خشکه بوده

ون يمل 3حدود ن شده که در يتخم ون هکتاريمل 7در افغانستان در حدود  قابل زرع يساحهء مجموع. ميباشدمحدود 

 ياريآب يسنت ياريآب يق شبکه هايقابل زرع کشور از طر ين هايزم %12قرار دارد. در حدود  ياريآن تحت آب

 طور اوسط ساالنهء باراندرآمده است. مقدار  ياريتحت آب يبزرگ و رسم يلهء شبکه هايمانده بوسيگردد و باقيم

باشد. مقدار ساالنهء باران از يلف کشور از هم متفاوت ممخت ين شده که در قسمت هايمتر تخميمل 222ود ددر ح

 يکند. برف عمدتاً در نواحيمتر در جنوبغرب فرق ميمل 112متر در ارتفاعات بلند شمالشرق تا به يمل 1222

گر يد يکه قسمت ها ي، در حالبارديم بصورت منظم يو ارتفاعات مرکز شمالشرق و ارتفاعات بلند يکوهستان

را  يگريخچال هارا در کشور کاهش داده که مشکالت دير اندازهء ياخ ير است. دوران خشکساليتغم يکشور برفبار

 جاد خواهد کرد.ين راستا در درازمدت ايدر

 

 ييايحوزهء عمدهء در 2جاد نموده است. افغانستان به يرا ا يگريبه آب چالش د يدر دسترس يمنطقو يتفاوت ها

هلمند و حوزهء  يايمرغاب، حوزهء در-روديشمال، حوزهء هر ييايوزهء درآمو، ح يايم شده است: حوزهء دريتقس

باشند. يو مصرف آب را دارا م يط و حاالت متفاوت دسترسيشرا ييايدر ين حوزه هايهرکدام از .شرق کابل ييايدر

ان يجر %62باً يتقر ياست ول %12آمو در حدود  يايدهد که ساحهء تحت پوشش حوزهء درير نشان ميمطالعات اخ

 %11ساحه صرف  %22هلمند با تحت پوشش قراردادن در حدود  يايکه حوزهء در يباشد، در حاليآب مربوط آن م

ان يجر %26باً يتقر %12شرق کابل با ساحهء تحت پوشش در حدود  ييايکند. حوزهء دريافت ميان آب را دريجر

گر حوزه ها، بلند يدر د 33و  22به تناسب  ينعياست،  13ن حوزه يکه تراکم نفوس در يباشد، در حاليآب را دارا م

 باشد.ين ميتر
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، ين الملليجاد ادارهء مؤقت افغانستان تعداد قابل مالحظهء مؤسسات بيو ا 1381قوس  ماه از زمان سقوط طالبان در

آمده ع به افغانستان يوس يبشر يو برنامه ها يدر بازساز يريجهت سهمگ يردولتيغ يادارات ملل متحد و سازمانها

را به اجراء درآورد تا بتواند بصورت  يد تا روند اصالحات ادارينماين زمان دولت افغانستان تالش مياند و درع

ت يدردو دهه جنگ در کشور و عدم موجودش مردم افغانستان را براورده سازد. يرو به افزا يها يازمنديمؤثر ن

در  ييو ادارات ملل متحد نقش قابل مالحظه  يردولتيغ يسات عامه، سازمانهايب اکثر تأسيدولت باثبات و تخر

آنها از  يو برنامه ها ، اکثر پروژه هاش مردم افغانستان داشته اند. هرچنديرو به افزا يها يازمنديبراورده ساختن ن

ند. ان مدت مردم را براورده سازيدراز مدت و م يها يازمندينرو نتوانسته اند نيبوده و از دوستانهنوع عاجل و بشر

را  يط و اوضاع را خرابتر ساخته و اثرات دوامداريشرا يمشخص مل يها يژيها و سترات يسيت پاليعدم موجود

 در کشور بجا خواهد گذاشت.

 

آنرا  يا جايو  دهيداً خساره ديشدراب ها( ياستفاده کنندهء آب )مانند م يگروپ هاو  يمردم يغن يالت عنعنويتشک

 باقدرت گرفته است. يمحل يکشور گروپ ها مناطقدر اکثر 

 

ط ي، منابع آب و محياريوزارت آب ياصل يها يژيبزرگ مذکور، سترات يبا در نظر داشت مشکالت و چالش ها

ش مردم به آب در يرو به افزا يها يازمنديت ها و مداخالت باهم مرتبط جهت رفع مؤثر نيکتعداد فعالي يست رويز

مردم  عاجل يها يازمندينجهت رفع  کوتاه مدت و عاجل يمجدد و بازساز ياياح يد دارد. برنامه هايافغانستان تأک

مانده است الزم خواهد بود، در  يکه قبل از جنگ وجود داشته و باق يساتيو حفاظت از تأس يو کمک به نگهدار

افغانستان و  منابع آب داريپادار و ادارهء يان مدت و درازمدت جهت استفادهء پايم عيوس يها يژيکه به سترات يحال

 آن ضرورت خواهد بود. يعياد منابع طبيبن

 

ک يژيسترات يق پالن هايها و مداخالت عمده، مخصوصاً تطب يژيسترات يکه در دست است رو يسينرو، سند پالياز

( و بودجهء 2212تا  2222) 1312تا  1383 يسالها يست برايط زي، منابع آب و محياريسالهء وزارت آب 12

 خواهد انداخت. ي( روشن2222تا مارچ  2222)مارچ  1383سال  يآن برا يمل يساالنهء انکشاف

 

و روند  انجام يافت يمتعدد فعاليت های 2223و  2222 يان سالهاي: در جرآب يسيانکشاف چهارچوب پال مقدمات

ک به کم ن وزارتياست در حال اجراء بود. يط زي، منابع آب و محياريدر داخل وزارت آب يسيانکشاف پال

ه نمود يته 2223عمدهء خود را در اکتوبر  يها يژيو سترات يسيپال ييابتدامسودهء چوکات  ين المللين بيمشاور

اداره و  يکابل رو ين الملليب کنفرانس بيادارهء منابع آب(. سند مذکور به تعق يژيادارهء منابع آب و سترات يسي)پال

 ينهء ادارهء ملل متحد براي)خز UNICEFست و يط زيو مح ، منابع آبياريانکشاف منابع آب که توسط وزارت آب

اهمنامهء "تفر شده بود و مسودهء تفاهمنامهء عامه تحت نام يدا 2222 يم 1ل تا ياپر 22از ه( يم و تربياطفال و تعل

ه يافت، تهياد خواهد شد خاتمه يکه منبعد بنام "تفاهمنامهء کابل"  اداره و انکشاف منابع آب در افغانستان" يکابل رو

 د.يگرد

 

در قبال اداره و انکشاف منابع آب در افغانستان در  حکومت ت، عاجل بودن و تعهداتيبا درنظر داشت اولو

شود، به شمول  يدگيرس يان مدت بشکل کليد در کوتاه مدت و ميل عمده که به آنها بايکعده مسايتفاهمنامهء کابل 

 ل، تذکر رفته است:يل ذيمسا

 نيمناسب و تأم يلهء استفاده از تکنولوژيبوس 1002تا سال  به مقدار آب يدسترس دوچند ساختن سطح .1

تا سال لهء بهبود منابع آب يبوس يدنيآشام يبه آب صح عامه يدسترس، ينيرزميز يدوبارهء آب ها ذخيرهء

 ؛2223وتو در ماه مارچ يآب منعقدهء شهر ک يش جهان سوم برايمطابق با قطعنامهء هما 1022

اء يلهء احيبوس يصادرات محصوالت زراعت يکشور و ارتقا ييغذا تيمصؤنن يعاجل جهت تأم ياريآب .2

وچک، متوسط و د کيجد ياريسات آبيجاد و انکشاف تأسيموجوده و ا ياريسات آبيتأس يمجدد و بازساز

 ؛ستيط زيدار محين زراعت و ادارهء پايحفظ توازن ب يمبنا بزرگ بر

 د برق در کشور؛يدر تول يآب يانرژ يرير بکارگد امکانات قابل مالحظه ييشناسا .3
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 اداره و انکشاف منابع آب؛ ل مربوط بهيدر تمام مسا ستيط زيمح يحفاظت و نگهدارکامل اصول  يمنظور .2

 مشارکتو  يافته مناسب انسجامروش ق يت منابع آب از طريادارهء مؤثر و با کفان اصل که يا يموافقه رو .2

 ممکن خواهد بود؛ ين الملليو ب ين داخلين طرفيب

 يسيرا در نظر گرفته و آنها را در پال فوق يخواهد تا مشاهدات و موافقتنامه هايباالخره، مصوبه از دولت م .6

 شامل سازد.نده يدر آق يتطب يو روند ها يها، قانونساز

 

ک توسط که بصورت مشتر ست در افغانستان"يط زي" اداره و انکشاف منابع آب و محدر مورد  يهمچنان ورکشاپ

سال  يجنور 22تا  11خ يست و ادارهء خوراک و زراعت ملل متحد بتاريط زي، منابع آب و محياريوزارت آب

ز اشتراک کرده بودند يمختلف افغانستان ن مناطق کعده استفاده کنندگان آب ازير شده بود و در آن يدا يالديم 2222

 گردد:يهء مذکور ارائه ميد توافق اعالمل نکات عمدهء موري. در ذافتيخاتمه  ييه يبا نشر اعالم

 مطابقت داشته باشد؛ استفاده کنندگان يتقاضاد با يها در مورد آب با يژيها و سترات يسيپال 

 آن به اساس  يبرا ديقانون جدد نظر قرار گرفته و هرچه زود تر مسودهء يد مورد تجديبا آبموجودهء  قانون

 ردد؛ب گيکشور ترت ينده و جاريآ يها يازمندين

 جاد گردد؛يا دخليدفاتر ذد در سطح مرکز با اشتراک تمام ي( باين الوزارتي)ب يتهء کاريکم 

 يآب صنعت يها يازمنديبه ن يدگيو رس يصح يدنيآب آشامبه  ي، دسترسييغذا تيمصؤنل يدر جلسه مسا 

و  يمل يها يازمنديگر نيل مذکور و ديشده و توافق صورت گرفت تا به مسا ييشناسا ت هاياولوث يمنح

 تواند؛يصورت گرفته م يدگيرس به وجه احسن در کشور ييايدر يادارات حوزه هاجاد يق اياز طر يمحل

 ط يو مح يموضوعات اجتماعو منابع آب  ياريآب يق پروژه هاين و تطبيزاي، ديد در وقت پالنگذاريبا

 در نظر گرفته شود؛ ستيز

 رد تا کارمندان وزارتخانه بتوانند بصورت مؤثر يت گد بشکل همه جانبه صوريبا يکار يت هايظرف يارتقا

 ند؛يدر سکتور آب را مرفوع نما يو ادار يکيش تخنيرو به افزا يها يازمندين

 اداره و استفادهء منابع آب و  يث جزء اساسيمنح استفاده کنندگان آب يو انجمن ها يکتور خصوصنقش س

 و متوسط، برجسته شده است؛کوچک  ياريآب يمردم، مخصوصاً در پروژه ها يريسهمگ

 م گردد؛يتنظ ازيل مقررهء مورد نيبا وضع و تعد يو صنعت يشيمصارف رها يد برايبا ينيرزميز يآب ها 

 د؛يتالش نما ييو روستا يشهرن مناطق يآب ب يبه دسترس توازن جاديد در جهت ايدولت با 

 ط ي، منابع آب و محيعيع طبمناب يمحافظت و نگهدار يبرا تهدابث يمنح ستيط زيمسودهء قانون مح

ا پروژه ي ياريآب يکه پروژه ها يست، مخصوصاً زمانيط زيمح يه گردد تا از اثرات ناگوار رويست تهيز

 شود؛ يريگردد جلوگيمشابه به آن اجراء م يها

 

ن يس اول ايشنويهء پيجهت ته جلسات در داخل و خارج وزارتک سلسله ي 2222ل يدر ماه مارچ و اپرباالخره، 

ن بلند رتبهء يکه متشکل از مأمور يگروپ کارس اول توسط يشنويد. پير گرديک دايژيسترات يسيچهارچوب پال

، منابع يارير آبيبه جاللتمآب وز يه و جهت منظوريته 2223بود در اواخر ماه مارچ  ين خارجيوزارت و مشاور

 يانکشاف يدخل و شرکايذ يتخانه هاس چهارچوب به تمام شرکاء، وزاريشنويد. پيم گرديست تقديط زيآب و مح

ل ياپر 18خ يد. در دو جلسهء جداگانه بتاريرات ممکنه ارسال گردييشنهادات و تغيات، پيوزارت جهت ارائهء نظر

شنهادات شان در جهت يات و پيصورت گرفت نظر ين الملليب يبا شرکا يگريو د يداخل يک با شرکايکه  2222

بود  يرفتنيو پذ يکه ممکن، عمل ييتا جا ييس نهايشنوين پيد، که دريگرد يرات جمع آورييک سلسله تغيآوردن 

 شامل ساخته شد.
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 ل اوضاعيتحل
 

 1112ده است. در دههء يگرد يالتيتشک متعددرات ييتغسه دههء گذشته متحمل  يدر افغانستان طسکتور منابع آب 

نمود؛ يرا اداره م يآب يانرژو  ياريآب يفرع يسکتور ها برقوزارت آب و ( هجری شمسی 1322)دههء  يالديم

به دوش داشت؛ و وزارت انکشاف دهات را  يشهر يحفظ الصحهء محيطو  يانادارهء آبرسد عامه يوزارت فوا

 يدر پهلوو منابع آب  ياريوزارت آب 1361نمود. در سال يم ميرا اداره و تنظ يسنت ياريو آب ييروستا يآبرسان

سات بزرگ يک و انکشاف منابع آب و تأسيدرولوژيها يت شبکه هايل الذکر مسؤولد، که اويجاد گرديوزارت برق ا

جاد ادارهء مؤقت افغانستان، مقررهء يو ا يالديم 1382را بدوش داشت. با سقوط طالبان در اواخر سال  ياريآب

، يارياً وزارت آبجتيد، که نتيز به آن عالوه گرديست نيط زيت محيافته و مسؤوليو منابع آب توسعه  ياريوزارت آب

 د.يجاد گرديست ايط زيمنابع آب و مح

 

، ارقام و معلومات نيبا وجود اگرفت. يکشور مورد استفاده قرار م يصد منابع آبيف 32تا  22صرف  قبل از جنگ

ز کاهش يگر نيصد ديف 22ط قبل از جنگ ينظر به شرا ن منابعيدر حال حاضر استفاده ازدهد که يدست داشته نشان م

 ده است:يل گرديجاد مشکالت ذيباعث اه است، که افتي

 

 ؛ندارند يصح يدنيبه آب آشام يکاف يدسترسان ييوس افغانستان، مخصوصاً روستات مطلق نفياکثر 

 را دارد؛ ن مصرف سرانهء آبينترييپامنطقه  يافغانستان به تناسب کشور ها 

  محدود و  ين مورد مساعدت طبيه درک يش است در حاليدر کشور رو به افزا امراض وابسته به آبوقوع

 چ است.يا معادل هي

 

( نه تنها 2221تا  1118) 1381 يال 1318 يسال جنگ به عالوهء چهار سال متواتر خشکسال 22ش از يباثرات 

مردم در داخل کشور و مهاجرت ده ها  عيجا شدن وسيبسکتور زراعت گذاشته، بلکه باعث  يرو يانباريج زينتا

 ده است.يه گرديهمسا ير هاهزار نفر به کشو

 

ز به سبب عدم يندهد يل ميت نفوس کشور را تشکياکثر ييغذا ين منبع اصليکه بعد از زراعت دوم يمالدار

 يمواش يده است. رمه هايداً صدمه ديد علوفه شديت در اکثر نقاط کشور و کاهش دوامدار در توليت امنيموجود

خود را از دست داده  يصد رمه هايف 12 يال يحتها  يافته و کوچيهش کا %22ش از ين و مالداران ساکن به بيدهاق

 رود.يها به شمار م يشت کوچيگانه منبع معي يو مالدار ياند. قابل تذکر است که رمه دار

 
نابع اد ميبن يرو ياثرات ناگوارز يد نيشد يمختلف افغانستان و چهار سال خشکسال يدر قسمت هاجنگالت  يو عمد قطع کنترول ناشده

 يازمنديده و مردم محل جهت رفع نيع جنگالت قطق و به خارج از کشور به فروش رسيداشته است. ساحات وس ستيط زيو مح يعيطب

ند. يمانيز قطع ميمانده است ن ياز جنگالت را که باق يبه خارج از کشور ساحهء کم يخود به چوب سوخت و قاچاق چوب ساختمان يها

 داشته اند. يات سرنوشت مشابهيگر مغزيو جنگالت د يع جنگالت پستهء وحشيده و ساحات وسيشه خشکياز ر يعياهان طبيگ

 

ن رفتن يهرکدام در از ب يو خشکسال يو منطقو يمحل يها يو ناآرام يطوالن يو دوامدار، مهاجرت ها يبه آب کاف يعدم دسترس

 1.2ون هکتار به يمل 3باً ياز تقر ياريتحت آب ين هايزم ده تايع در کشور نقش داشته و باعث گرديوس يجاد صحرا هايجنگالت و ا

 د.يايون هکتار کاهش يمل

 

سال جنگ  22در  ياديبه آموزش بن يو عدم دسترس يمحل يو سازمانها يسکتور عامه و خصوص يت اداريظرفف و کاهش يتضع

گر ياز طرف دد. يق نمايخود را تطب يانکشافن حال پالن يو در ع يموجودهء آب را نگهدار يربنايده تا دولت نتواند زيباعث گرد

بوده اند نتوانسته اند بصورت مؤثر  يبشر يو ادارات ملل متحد که مصروف مساعدت ها يردولتيغ يمانند سازمانها يرونيمؤسسات ب
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تمرکز داشته  يعاجل امداد يبرنامه ها يشان رو يان مدت و درازمدت مردم را براورده سازند، و تمام تالش هايم يها يازمندين

تحت  يو به اصطالح شورا ها يمحل يمواز يالتيتشک يربنا هايجاد زيامداد عاجل شانرا با ا يردولتيغ ياست. مخصوصاً سازمانها

مؤسسات مذکور به  يتيامن ياز سبب وابستگ يمحل يسنت يساختار هااز ده تا ينموده اند که باعث گرد يعمل يمحل قدرتمندانکنترول 

جاد ادارهء مؤقت يزمان ا از. هرچند، در دو سال گذشته سوء استفاده گرددشان  يق مؤفقانهء برنامه هايجهت تطب يلمح قدرتمندان

دن و اصالح طرز کار خود يآغاز به بهبود بخش يردولتيغ يافغانستان اکثر سازمانها ياسالم يجاد دولت انتقاليت آن ايو به تعقافغانستان 

 شروع نموده اند. يخود را به آهستگ يايروند اح يممرد يسنت ينموده و ساختار ها

 

شتر صدمه يدهء خود بيو ورز يت کارمندان مسلکي، بلکه با از دست دادن اکثرنه تنها کهنه شده يادارات دولت يستم هايساختار ها و س

که در کشور مانده اند به  يساناز کشور فرار نموده اند، و ک ييک عده در زمان جنگ کشته شده و تعداد قابل مالحظه يده است. يد

شان بپردازد. ادارات يبرا يازات و معاشات کافيرا دولت نتوانسته امتيوسته اند زيپ ين الملليگر مؤسسات بيو د يردولتيغ يسازمانها

 ش مردم را ندارند.يرو به افزا يها يازمنديبه ن ييپاسخگو ييف شده اند و توانايبطور قابل مالحظه ضع يفعل يدولت

 

ن يدر ا يه گذاريفعال و سرما يريسهمگ دهءشده و آما يديز مانند ادارات عامه متحمل خسارات و صدمات شدين يسکتور خصوص

 باشد.يدر کشور هنوز حکمفرما م يو اقتصاد ياسيت سيرا عدم امني، زستندينسکتور 

 

، عدم ثبات، عدم حفظ و مراقبت و يتيامن يگ، بف بوده و به سبب جنيز ضعيافغانستان قبل از جنگ ن يو اجتماع ياقتصاد يربنايز

 ده است.يشتر صدمه ديادارهء مناسب ب ننبود

 

 يها يازمنديبه ن ييپاسخگو ييکه توانا يو مردم يمشابه سنت ي)حق آبه( برهم خورده و ساختار ها ع و حقوق آبيتوز يستم هايس

الت را تحت ياکثر ساختار ها و تشک يمحل يده و قدرت هايف گرديداشته اند بصورت قابل مالحظه تضع يع آب را تا حدوديتوز

ن مردم باال آب و ين منازعات بيده است. ايات گرديدر سطح وال يو حت يو منطقو يجاد منازعات محليکنترول خود دارند که باعث ا

 افته است.يد يرسد تشدين آب کمتر اب ميير عادالنهء آب، مخصوصاً که به مردم پايع غين آب به سبب توزييپا
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 شود يدگيد به آنها رسيکه با يليمسا
 

 1318) يسال جنگ و چهار سال متواتر خشکسال 23ان يآن در جر يالت اداريافغانستان و تشک يعياد منابع طبيبن

ش است مستلزم يکه در پ ييعمده  يل و چالش هايبه مسا يدگيشده است. رس يدي( متحمل خسارات شد1381 يال

و  يالتياصالحات تشکک سلسله يهمچنان به باشد. يم وستهيبه هم پ يها يژيها و سترات يسيپالک سلسله يجاد يا

ن يش مردم را رفع نمود. به هميرو به افزا يها يازمنديرات ضرورت است تا بتوان بصورت مؤثر نييو تغ يادار

به  يعياد منابع طبيبن يايجهت احان مدت و درازمدت يکوتاه مدت، م يها يژيها و سترات يسيک عده پاليد يمنوال، با

جاد و يا يعيدار از منابع طبياستفاده ء پا يبرا يانکشاف يکه قبل از دوران جنگ وجود داشت و پالن ها يياندازه 

که اثرات  يک سلسله موضوعاتيد به يبا يعيسکتور منابع طب يث جزء اساسيمنح سکتور آبانکشاف داده شود. 

ن يد. اينما يدگيست دارد رسيط زيو مح ياريادارهء منابع آب، آب يعني، يعينابع طبسکتور م يرو ييقابل مالحظه 

ل ي، وسايآب يانرژو  ياري، آبيطيحفظ الصحهء محو  ي، آبرسانيقانونو  يل عموميمساموضوعات شامل 

و  يمعلومات يستم هايو موضوعات مربوط به س ين الملليل بيو مسا يالت اداريست، تشکيط زي، محياجتماع

 باشد.يم يارتباط

 

 ل است:يشامل موضوعات ذ يقانونل يمسا

 ت آب؛ين حقوق و مالکياده نمودن مقررات و قوانيق و پيعدم تطب 

 يانکشاف يدر برنامه ها يريسهمگ يبرا يق سکتور خصوصيجهت تشو يقانون يط کافيت شرايعدم موجود 

 .يسکتور خصوص استوار به يبا وجود تعهد دولت در رشد اقتصاد

 ؛های مشترکدر مورد آب ين الملليت موافقتنامهء بيدم موجودع 

 نمودن قانون جهت کنترول کشت مخدرات. يعمل يبرا يقانون يکاف يزم هايکانيت ميعدم موجود 

 

 ل است:يشامل موضوعات ذ يطيحفظ الصحهء محو  يل آبرسانيمسا

 زم مناسب يکانيو م يطيالصحهء مححفظ و  يآبرسان ين و اعمار برنامه هايزاي، ديت پالنگذاريعدم موجود

 انسجام؛

 و حفظ الصحهء سرانه؛ ين فراهم نمودن حد اقل آبرسانيضرورت به تضم 

 ؛ييروستا يآبرسان يستم هايمناسب در مورد س ينبود روش ها 

  موجوده؛ يآبرسان ميو تنظ افتن ادارهيضرورت عاجل به بهبود 

 اض وابسته به آب.و کنترول امر يدنيت آب آشاميفيک يار هايمعجاد يا 

 

 ل است:يشامل موضوعات ذ ياريل آبيمسا

 ؛)نيازمندی به آب آبياری( به تقاضا نظر آبياری ينبود روش ها 

 ن(؛يصد آب از منبع تا زميف 62ش از ياع بي)ض ياريموجودهء آب يستم هايف سيضع ييکارآ 

 ؛يالتيو تشک يادار يکار يت هايف بودن ظرفيضع 

  الت ادارهء يراب ها و تشکياستفاده کنندگان آب )م ي/ مردميمحل يا و انجمن هاساختار هخسارات شديد به

 ؛ز ها توسط مردم(يکار

 در محل،  يکيعامه و دانش تخن ين آگاهييربنا ها، سطح پايو مراقبت از ز يمردم در بازساز يريعدم سهمگ

 ؛يمحل يه گذاريمناسب و سرما يها يبه تکنولوژ يعدم دسترس

 صد.يف 32تا  22فاده از آب به در حدود ت استيکاهش مؤثر 
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 ل است:يشامل موضوعات ذ يآب يانرژل يمسا

 ؛)برق( يانرژستم يس يبه برق در شهر ها و روستاها، و بهبود پالنگذار يد به دسترسيشد يازمندين 

 ت يآن در فعال يريو سهمگ يآب يانرژ يدر سکتور فرع يسکتور خصوص يق و ارتقايضرورت به تشو

 ؛م و ادارهء آنيط به تنظمربو يها

 ؛يآب يانرژ راالستفادهءيکث يپروژه ها انکشاف اعمار و کاهش مصارف غرض ها يژيجاد ستراتيا 

 برق يانرژ ديدر تول يمل ييضرورت به خودکفا. 

 

 ل است:يست شامل موضوعات ذيط زيل مربوط به محيمسا

 ؛انکشاف منابع آب يست در پالنگذاريط زيل محيدر نظر نگرفتن مسا 

 ست؛يط زيک محيژيسترات يابيو ارزست يط زياثرات مح يابيارز يارات و نورم هايق معيعدم تطب 

 وانات(؛يک )نباتات و حيولوژيتنوع ب يضرورت عاجل به حفاظت و نگهدار 

 دوامدار و استفادهء  يبه اثر خشکسال ينيرزميز ين آب هاييکاهش قابل مالحظه در منابع آب و سطح پا

 آن؛ کنترول ناشده از

 ست؛يط زيل محيعامه در مورد مسا ينبود آگاه 

  الب ها؛يش، ترسب و سين، فرسايلغزش زمتخريب دوامدار محيط زيست به سبب 

 ز ها و حفاظت آبيمناسب ادارهء آبر يت روش هايعدم موجود. 

 

 ل است:يشامل موضوعات ذ يل اجتماعيمسا

 ؛دوامدار ييغذا تيمصؤنبه سبب عدم  يفقر و سوءتغد 

 مربوط به انکشاف منابع  يو شمول آنها در روند ها زنان در موضوعات ادارهء منابع آب يريهمگعدم س

 ؛آب

 ر و محروم؛يبپذيآس ياجتماع يگروپ ها يمناسب برا يبه تکنولوژ يعدم دسترس 

 ط روبه زوال يو شرا يمنابع اقتصادبه  يبه سبب عدم دسترس ها شهران به ييع روستايوس يمهاجرت ها

 .تيامن

 

 

 ل است:يشامل موضوعات ذ ين الملليو ب يالتيل تشکيمسا

 و  يکيتخن يکار يت هايظرف کمبودبه شمول  يمحل يالت و سازمانهايتشکد به ادارات عامه و يخسارات شد

 ؛يمسلک

 ؛يتيو وال يمرکز يد ادارات پالنگذارکمبو 

 مؤسسات مختلف  يهات ها و مقرره يف واضح مسؤوليم و تعريزم مؤثر جهت تنظيکانيت ميعدم موجود

 ل در سکتور آب؛يدخ يو شرکا يدولت

 ن ادارات يت ها و مقرره ها بين مسؤولي، و تداخل بتنظيم کنندهادارات و چهارچوب  کافی تيعدم موجود

 ؛يدولت

 ؛بقدر کافی يانکشاف يمنسجم و کل يها و برنامه ها يژيها، سترات يسينبود پال 

 ؛ين المرزيب ا و منابع آبيانکشاف درناسب تشکيالتي همکاري ميکانيزم م و يت چهارچوب کليعدم موجود 

 

 يستم هايکامل س يفروپاششامل موضوعات  يو ارتباط يمعلومات يستم هايسبه ل مربوط ين منوال مسايبه هم

و اعالم  ييشگويستم پيت سي، و عدم موجوديزراعت يآب و هواشناس يستم هايت شبکه ها و سيمذکور، عدم موجود

 يباشد. نبود دانشگاه ها و مکاتب مسلکيم يعيگر آفات طبيد يسات مشابه برايو تأس يب و خشکسالاليخطر س

و  يروند بازسازدر ده تا يدر مورد منابع آب در کشور باعث گرد يادارات آموزشبه  يمناسب و عدم دسترس

 .وارد کند يسکتگانکشاف در کشور 
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 يسکتور ها يها برا يژيها و سترات يسيجاد و انکشاف پاليمول ال فوق الذکر، به شياز مسا يبه بعضکه  يدر حال

د بصورت جداگانه توجه يرا در بر خواهد گرفت با ياديکه وقت زمربوط ن و مقررات يقوانهمچنان و فرعي 

ادارهء منابع  يفرع يسکتور ها و در يژيو سترات يسين چهارچوب پاليل مشخص دريمساک عده يرد، يصورت گ

 ل اند:يرد، که قرار ذيرت گوص يدگيبه آنها رس هرچه عاجلترد يست وجود دارد که بايط زيمح و ياريآب، آب

 ؛دارد مردم افغانستان شتيود معبهب ينقش مثبت روبصورت عموم که  ييها يسيها و پال يژيسترات 

 ؛داشتخواهد  مناسب منابع آب ادارهءبهبود استفاده و  يکه نقش مثبت رو ييها يسيها و پال يژيسترات 

 ربنا ها؛يمناسب حفظ و مراقبت ز يزم هايکانيمنابع آب و م يربنايزو انکشاف  يبازساز 

 ش استفاده از منابع آب دست داشته؛ي، افزاانهء آبيع عادالنه و مساويتوزافتهء يبهبود  يستم هايس 

 يشورا ها و ارتقاراب ها، يمانند م يتيو وال ي/ منطقويو محل يمردم يادارات و انجمن ها يه و ارتقايحما 

 استفاده کنندگان آب مشابه به آنها؛ يانجمن ها

 ات و تمام کشور؛يها، وال يه جات، ولسواليقر –در تمام سطوح  زم مؤثر انسجاميکانيمجاد يا 

 رات در ييالت و تغيتعدبهبود ادارهء منابع آب، به شمول  يمناسب برا ن و مقرراتيقوانق يانکشاف و تطب

 وجوده نظر به ضرورت؛ن و مقررات ميقوان

 دخليذ  ين الملليو مؤسسات ب ي، سکتور خصوصيدولتن ادارات يب زم مؤثر انسجاميکانيمجاد و انکشاف يا 

 ن سکتور؛يدر

 ش استفاده از منابع دست يجهت بهبود و افزا هيهمسا يکشور ها با مذاکرات يط مناسب برايجاد محيا

 ؛ين الملليبارات يداشتهء آب با در نظرداشت نورم ها و مع

 شتر آن به يب بياز تخر يريو جلوگ ستيط زيمحافظت مح ين و مقررات مشخص برايجاد و انکشاف قوانيا

ست، که يط زيمح يبرا ين الملليرفته شدهء بيارات پذيدار و مطابق به نورم ها و معياساس اصول انکشاف پا

 نده خواهد بود؛يو آ يکنون يبه نفع نسل ها

 ن يو ب يمل شرکایق يط مناسب جهت تشويمح يرمؤثر، و ارتقايغ عاجل يا و پالن هابرنامه هاز  يريجلوگ

ق يکه باعث تشو دار درازمدتيپا يانکشاف يها و پالن ها يژيستراتجاد و انکشاف يا يبرا يانکشاف يالملل

اد منابع يست بصورت خاص، و بنيط زيدرازمدت در محافظت و انکشاف منابع آب و مح يه گذاريسرما

 گردد؛ي، ميبصورت عموم يعيطب

 آن  يريو سهمگ يسکتور خصوص يه گذاريق سرمايو تشون و مقررات مناسب جهت ارتقا يانکشاف قوان

 و ادارهء منابع آب. ياريآب يستم هايدر محافظت و انکشاف س
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 دورنما، اسقامت کاری و اهداف
 

 

 دورنما

هء ليشت جامعه بوسيبهبود مع ما  يدورنما

 و همه جانبهء ق انکشاف جامعيانکشاف و تطب

دار از يو استفادهء پا ياجتماع – ياقتصاد

ارات يورم ها و معنبه اساس  يعيمنابع طب

ست است که يط زيمح ين الملليرفته شدهء بيپذ

و مساوات  يرفاه، صلح، عدالت اجتماع منتج به

 .گردددر افغانستان 

 يامت کاراستق

نده عبارت از يسال آ 02 يما برا ياستقامت کار

ها  يژيها، سترات يسيق پاليل، انکشاف و تطبيتشک

گر يک با دينزد يو هماهنگ يو مقررات با همکار

و  يالتيرات تشکيياستکه شامل اصالحات و تغ شرکا

فعال و  ييجاد اقتصاد روستايا يبرا يادار

ش يو افزا کمي و کيفيلهء بهبود يخودکفا بوس

 يبه اساس تقاضا يعيبع طبمحصوالت در سکتور منا

باشد که يم يفعال سکتور خصوص يريبازار و سهمگ

 يعيدار از منابع طبين کنندهء استفادهء پايتضم

 ن، آب، جنگالت، و علفچرها( است.ي)زم

 سکتور آب ياهداف کل

 يخانواده ها اکثر نده سکتور آبيسال آ 02در 

 ييغذا تا مصؤنيترا قادر خواهد ساخت  ييروستا

ن ين جهت خودکفا گردند، که اين و ازيا تأمشان ر

گردد، يم يشت و سالمت اقتصاديخود باعث بهبود مع

ق انکشاف و ياز طر يو بصورت مؤثر در اقتصاد مل

از انکشاف  يث بخشيت سکتور آب، منحيبهبود مؤثر

مطابق نورم ها و  يعيدار سکتورمنابع طبيپا

ست سهم خواهد يط زيرفته شدهء محيارات پذيمع

 فت.گر

ن، ي)زم يعيدار از منابع طبيکنندهء استفادهء پا

 آب، جنگالت، و علفچرها( است.
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 سکتور آب کلیاهداف 
 

آن متحمل شده است.  يالت و مقرره هايرا در قسمت تشک يمتعدد يرات دورانييدر افغانستان تغ سکتور آب

 يها يازمنديک تعداد نيبه  يدگينمود و جهت رس يتلق تمام جامعه ياتيمنبع حتوان يرا م سکتور آببصورت کل 

ده بوده يچيسکتور مغلق و پ ني. اجاد و انکشاف داده شوديمناسب ا يها يسيد پالين سکتور بايق ايمردم از طر ياساس

 باشد.يک آن ميژيجهت تحقق اهداف سترات و همه جانبه مغلق يها يژيازمند ستراتينرو نيو از

 

 ل باشد:يمردم حسب ذ يت زندگيفيبهبود کد ي، بايانکشاف مل يگر بخش هايهدف انکشاف منابع آب، مانند د

 

 ؛ينيرزميز يآب هاوصاً ، مخصيو حفاظت مؤثر از منابع آب دارياستفادهء پا 

 ش محصوالت و بهبود يت آب، افزايق مصؤنياز طر ييت غذاينمصؤون يلهء تضميبوس يکاريو ب کاهش فقر

 ؛در سکتور زراعت يداتيتول

 ن کنندهء صحت مردم است؛ي، که تضمحفظ الصحهو  يصح يدنيبه آب آشام يدسترس 

 شهر ها و روستا ها؛ يبرا يآب يانرژ يدار کافد مقيلهء توليبوس يملبه سطح  يانرژ يها يازمندين نيتأم 

 گر ينده، و ديو آ يفعل يصنعت يلهء فراهم نمودن مقدار الزم آب به سکتور هايبوس ياقتصاد ملدر  يريسهمگ

 ؛ياقتصاد يسکتور ها

  يعيستگاه طبيک و زيولوژيتنوع ب يست و نگهداريط زيو حفاظت مح آفات وابسته به آبکنترول و کاهش 

 .وحشحيات 

 

ل يشده است که قرار ذ ييش شرط شناسايث پيک سلسله اهداف مربوط به آنها بحيمذکور،  ياهداف کلجهت تحقق 

 شود:يارائه م

 

 يالتياصالحات تشکو  ييايدر يحوزه هاجاد و انکشاف روش يااز طريق ، در ادارهء منابع آب روش جامع 

 ؛يرمتمرکز اداريستم غيبه اساس س ياديبن يو ادار

  ز ها( و يراب و ادارهء کارياستفاده کنندگان آب )م يو انجمن ها يمحل يادارات سنتق يو تشوارتقا

 ؛يکاف يت کاريمردم در ادارهء منابع آب با ظرف فعال يريسهمگ

 عات و ياز ضا يريجلوگ يها برا البيو س يکاهش اثرات خشکسالدار جهت يمناسب و پا ياتخاذ روش ها

، توجه خاص ستيط زيمح يمتأثره و اثرات ناگوار رو يشدن مردم از نواحجا يشتر به مردم، بيخسارات ب

 ؛در هنگام مسافرت و اقامت شان ها يکوچ يها يازمنديبه ن

 ست به اساس يط زيو انکشاف مح يبازساز از طريق شتر،يب بياز خسارات و تخر ستيط زيمحافظت مح

 ؛ستيط زيو حفاظت از مح يد اقتصادين فوايتوازن مناسب ب

 و مؤثر در  فعال يسکتور خصوصق انکشاف يه و مقررات الزم در جهت ارتقا و تشويحما ياهم آورفر

 يها و رهنمود ها يسيبصورت عموم و در سکتور آب بصورت خاص، به اساس پال يعيسکتور منابع طب

 .يموجودهء مل
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 يسيپال مربوط به ليمسا
 

استفاده و ادارهء و  ييشت روستايبهبود مع، يقتصادرشد ا يعمده برا يها يسيپال يچهارچوب انکشاف ملدر 

ت يو مالک استفادهحقوق ، ت آبيامن، مساواتل يمسا ملی يسيده است. در محراق پاليارائه گرد يعيدار منابع طبيپا

ت، حقوق بشر و يجنسل مربوط به يمسا يسيقرار دارد. در اسناد پال فقر يو امحا يانکشاف منابع بشر، نيزم

 يخاص در سکتور ها يها يژيآنها سترات يبراث موضوعات عمدهء مشترک تذکر داده شده و يمنح ستيط زيمح

رشد و  مردم يريسهمگ، شرکابا تمام  يهمکار مذکور را يها يسيه خواهد شد. اساس پاليته يعيآب و منابع طب

مدت در کشور دراز ييغذا تيمصؤنن کنندهء يل داده که تضميتشک يسکتور خصوص شرکت فعالبه  ياقتصاد

ده يح گرديتوض يکه در چهارچوب انکشاف مل يسکتور خصوص ياقتصاد به رهبر يرهنمود ها يباشد. در روشنيم

سته شده است. يآن نگر يث ممد و متمم اصليمنح ياريشت کشور و آبيمع يث منبع اصلياست، سکتور زراعت بح

 ب خواهد شد.يترت يمشخص يها يژيسترات و کاهش مشکالت مردم بی بضاعت يجهت وصول رشد اقتصاد

 

ل از يحسب ذ يسکتور عامه و سکتور خصوص يت هايبصورت واضح نقش و مسؤول يانکشاف ملدر چهارچوب 

 ده است:يهم جدا گرد

 

 نقش دولت

 د؛ينماين ميو مساوات را تأم يو عدالت اجتماع يت، انکشاف منابع بشريدولت افغانستان امن 

 مساعد  يلهء سکتور خصوصيوسد و عرضهء محصوالت بيتول يراط مناسب را بيط و شرايدولت مح

ن مداخالت يجاب ايا سقوط بازار اي يد که عدالت اجتماعينماين امور مداخله ميدر يسازد، و صرف زمانيم

 را نموده باشد؛

 د؛ينماياده ميو پ يمعرف ياز تورم پول يريرا جهت جلوگ يدولت ابزار مناسب پول 

 ن، يمؤثر آب، زراعت، زم يسکتور ها يق کننده را برايم کننده و تصديظتن مقررات دولت چهارچوب

 خواهد نمود؛ يانکشاف داده و معرف يگر ساحات سکتوريجنگالت و علفچرها و د

 و انکشاف را خواهد  يبازساز يروند ها يابي، نظارت و ارزيژي، ستراتيسيفهء ساختن پاليدولت وظ

 داشت؛

 بصورت عموم و از سکتور آب بصورت خاص به اساس  يعيمنابع طب يسين رهنمود ها، پاليا يدر روشن

سکتور  با شرکت فعال يو رشد اقتصاد يعيمردم در ادارهء منابع طب يري، سهمگشرکابا تمام  يهمکار

 ب خواهد شد؛يترت يخصوص

 ن يشتريمشخص ضرورت باشد دولت ب يبرنامه ها ابتکارو  طرحکه به مداخالت دولت در بخش  ييدر جا

 ن راستا خواهد نمود.ين بخش دريا شرکایگريو د يردولتيغ ي، سازمانهايتفاده را از سکتور خصوصاس

 

 ينقش سکتور خصوص

 يمال يدسترس، به شمول يه و عرضهء لوازم و خدمات زراعتيبصورت فعال در ته يسکتور خصوص 

 ل خواهد بود؛يدخ ييروستا

 ستم معلومات بازار فراهم خواهد يو س يدولت ياه تيملکو استفاده از يامکان دسترس يبه سکتور خصوص

 شد؛

 و انکشاف و ادارهء منابع آب سهم  يبازساز يروند ها خواهد شد تا درب يو ترغق يتشو يسکتور خصوص

 .رديفعال بگ
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ها ضرورت وجود دارد. الزم است تا  يسيپال يد نظر رويسلسله اصالحات و تجدک يجهت تحقق اهداف مذکور به 

رد. يد نظر صورت گيتجد يانکشاف مل چهارچوب يبه اساس رهنمود ها موجوده يها يسيد پالک تعداي يرو

ق خواهد شد. چهارچوب ينده تطبيدو سال آ يقبالً انکشاف داده شده و در ط يو پالن کار ياصالحات ادار يآجندا

ت خواهد يل هدايذ يمومع يسيلهء اصول پاليبوس يفرع يها سکتور يها يژيها و سترات يسيو انکشاف پال يسيپال

 شد:

 ؛ادارهء پايدار منابع است ن راهيبهتر منابع آب همه جانبهءادارهء جامع و  انکشاف 

  يدار آب، حفاظت و نگهداريپا يريکه استفاده و بکار گ ييايدر يروش حوزه هاادارهء منابع آب به اساس 

 فت؛صورت خواهد گر ،را ضمانت کند ستيط زيو حفاظت مح باد منابع آيبن

  در طرح  توجه خاص مبذول خواهد شد؛ ييايدر ياز روش حوزه ها يث بخشيمنح تحفظ و استخراج آببه

ش يست به اساس افزايط زيگر موارد استفاده و محيو د ياريآب يارتقا، تحفظ آب برا يبازساز يپروژه ها

 و استفاده از آب در نظر گرفته خواهد شد؛ يت اقتصاديمؤثر

 به شمول مستقل و حسابده،  يو با استفاده از اقسام مختلف سازمانها ر متمرکزيغکل بش عرضهء خدمات آ ب

 صورت خواهد گرفت؛ ،استفاده کنندگان آب يمحلو  ي، خصوصيانجمن ها و ادارات دولت

  صورت خواهد گرفت؛ شرکاتمام فعال و مشوره با  يريسهمگانکشاف سکتور آب به اساس 

  انه و دوجانبه صورت خواهد گرفت؛يبه شکل مساو يسرحدهای آب استفاده از منابع 

 به عالوهء شفاف و حسابده يقانونو  يالتيتشک يچهارچوب هاجاد يبهبود ادارهء سکتور آب مستلزم ا ،

 مناسب انسجام خواهد بود؛ يزم هايکانيم

  هد کرد.استفاده خوا يالتير تشکيها در تداب ن روشيبهتراز  و يو ابتکار مناسب يها يتکنولوژاز دولت 

 

ل يبه شمول موضوعات ذ يسيک سلسله رهنمود ها و اصول پاليد به يبا يسيپال يمؤفقانهء اصول کلق يجهت تطب

 توجه شود:

 

 ياصول انکشاف اجتماع .2

 ن شهر ها و روستا ها توازن برقرار خواهد نمود:يانکشاف منابع آب ب 

o صوصاً در اداره و ک تعداد مداخالت مشخص، مخيق يروستاها از طر يها يازمنديبه ن

و حفظ الصحهء  يو آبرسان يالب و کاهش اثرات خشکسالي، کنترول سياريمجدد آب ياياح

 خواهد شد؛ يدگيبصورت همه جانبه رس ييروستا يطيمح

o م فاضل آب يو تنظ يق مداخالت خاص، مانند آبرسانيز از طريشهر ها ن يها يازمنديبه ن

 صورت خواهد گرفت؛ يدگيرس

 م انکشاف سکتور آب؛ياثرات مستق جهءيدر نت جوامع يط زندگيابهبود صحت و شر 

 د فراهم گردد، از ير بايبپذيمحروم و آس يبه گروپ ها به ارتباط سکتور آب مساعدت الزم

ؤثر بوده و امکانات ماز نگاه مصارف مناسب که ساده، قابل دسترس، قابل اداره و  يها يتکنولوژ

 شد؛ د استفاده خواهديجاد نمايا يابيکار

 

 

 ياصول انکشاف اقتصاد .1

  يابيکارداشته و در کاهش فقر و  يدر رشد اقتصاد مل ييد سهم قابل مالحظه يآب باانکشاف منابع 

 د؛يکمک نما

  را براورده ساخته و  يو مل يشيبرق رها يها يازمنديد بشکل همه جانبه که نيبا يآب يانرژانکشاف

 ؛رديد صورت گست گرديط زيمح يرو يمنتج به کاهش اثرات منف

 ييد محصوالت غذايقرار خواهد داشت تا تولانکشاف سکتور آب  ياساس در محراق ياريانکشاف آب 

 ابد؛ينجات  يخارج ييغذا يبه کمک ها يد تا از وابستگيافته و افغانستان را کمک نمايش يافزا
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ن يبه دهاق (يستم آبپاشيبه س ياري)آب Drip Irrigationمناسب به شمول  يها يتکنولوژ يمعرف

مناسب استفادهء بهتر و م ياداره و تنظ از طريقمنابع آب دست داشتهء خود از کمک خواهد نمود تا 

 ند؛ينمابيشتر 

 حفظ الصحهو  يصح يدنيآب آشام خدمات مصارفمستلزم آن است که  پايدار انکشاف يروش ها 

 يآلودگ کاهش و جلوگيری ن گونه مصارفيد توسط مصرف کنندگان پرداخته شود، به هميباالخره با

 د توسط آلوده کنندگان پرداخته شود؛يآب با

 ه يت ها سهم داشته و در آن سرمايق خواهد شد تا بصورت فعال در فعاليتشو يسکتور خصوص

 د.ينما يگذار

 اصول اعادهء مصارف .3

 ان ممکن نخواهد بود، هرچند در گذشته، در شهر ها استفاده کنندگ آب يمت گذاريق يط فعليدر شرا

تر ينده نصب ميدر آ... ياريپرداختند. وزارت آبيشان را ميارتباط نل در خانه هامصارف نصب و 

گر مؤسسات يو د يشاروالت ين مسؤوليکه ا يد، باوجوديل خواهد بخشيق و تسهيرا تشو آب يها

 خواهد بود. يآبرسان

  راب و ي)م لهء خود استفاده کنندگانيبوس يسنت ياريو آب يدنيآب آشام يستم هايسروستا ها در

به مقابل  ييزم مقابلهء جوامع روستايکاني، اما مشديم ميم، مراقبت و تنظيترمزها( يادارهء کار

ق برنامه ياز طر ييابتدا يهء ماليمايز به حين يسنت ياريآب يده که حتيف گرديمشکالت آنقدر تضع

ت يم، اداره و مراقبت آنها مسؤوليد، تنظيم گرديمذکور ترم يکه پروژه ها ياز دارد. زمانين يمل يها

 مردم محل خواهد بود.

 ستيط زيمح يدارياصول پا .4

 ستم يو اکوس يعياد منابع طبيبن يدار، حفاظت و نگهداريادارهء پا يدار رويانکشاف پا يروش ها

نده يآو  يفعل ينسل ها يها يازمنديد به اساس نيبا يالتيو تشک يرات تکنولوژيياستوار است و تغ

 رد؛يصورت گ

 شتر نگردد؛يد آنها بيزان تولياز م يعيزان استفاده از منابع طبيدار الزم است تا ميرشد پا يبرا 

 د تمام جوانب دوران آب، تمام استفاده کنندگان آب در جامعه و يدار انکشاف منابع آب بايدر ادارهء پا

 نظر گرفته شود.ز ها در يک و نقش آبرياکولوژ يت آن، ساختار هاين تماميتأم

 

و  يفرع يها سکتور يها يسيهماهنگ ساختن پالک مشخصهء عمده عبارت از يچهارچوب سکتور آب  قيتطبدر 

ت يظرفخواهد بود.  شرکاگر يو د برق يانرژمربوط مانند زراعت، انکشاف روستاها،  يها يسيگر پاليهمچنان د

ستم يست ين گونه، موجوديق گردد. به هميرت مؤثر تطبه شود تا مقررات الزمه بصويد تقويبا يالتيتشک يکار يها

و  يسکتور و آموختن طرق بهبود پالنگذار ييت کارآيت و کفايجهت نظارت منظم مؤثر يابينظارت و ارزمؤثر 

 برخوردار است. ياتيت حينده از اهميآ يانکشاف يروند ها يبرا يزيبرنامه ر

 

 انسجامت يل اند، موجودين سکتور دخيدر يمتعدد شرکاصاً که سکتور آب، خصو يها يسيق مؤفقانهء پاليجهت تطب

ن يون بيسيکمجاد يباشد. گام نخست در انسجام مؤثر عبارت از ايم يضرور ي، و محليتي، واليمل – در تمام سطوح

 گردد.يجاد ميا يعمدهء مل يها يژيها و سترات يسيخواهد بود که در آن پال برای آب يالوزارت

 

ن يون بيسيق کميطر زد ايکه با ييل ابتداياز مسا يکيمتعدد در سکتور آب،  يل بودن شرکايخبا در نظرداشت د

، مخصوصاً در رابطه ين ادارات مختلف دولتيب يها تيم واضح مسؤوليتقسرد يصورت گ يدگيبه آن رس يالوزارت

ون مذکور يسيق کميطرد از يل را که باي... ساحات ذياريبا اداره و عرضهء خدمات آب خواهد بود. وزارت آب

 :مينمايدارائه قرار ذيل ز يشنهادات خود را نينموده و پ ييمشخص گردد، شناسا
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  و سکتور  يمختلف، به شمول شاروال يزم هايکانياز م يبيق ترکياز طر يشهر يآبرسانبه موضوع

 ينآبرسا يها يازمنديجهت مرفوع نمودن ن يمستقل آبرسان يخواهد شد. نهاد ها يدگي، رسيخصوص

 جاد خواهد شد؛يبصورت مؤثر، ا يشهر

 نده يآ يها يازمنديگردد. نيم ميلهء وزارت انکشاف دهات اداره و تنظيها درحال حاضر بوس روستا يآبرسان

وزارت انکشاف  يتيو وال يلهء شعبات محليکه بوس ييروستا يناآبرس يته هايجاد کميق ايتواند از طريم

 جاد خواهد شد براوده شود؛يدهات ا

 عرضه و ادارهء آن در اداره و انکشاف داده خواهد شد، هرچند،  ياريلهء وزارت آبيبوس ياريآب يب براآ

ت يمسؤول ياريتوسعهء آبخواهد ماند.  ين باقيو خود دهاق  يت وزارت زراعت و مالداريمزارع مسؤول

استفاده کنندگان  يست و انجمن هايط زي، منابع آب و محياري، وزارت آبيمشترک وزارت زراعت و مالدار

و انکشاف پروژه  يت بازسازي... مسؤولياريکه وزارت آب ين خواهد بود. در حاليراب ها( و دهاقيآب )م

انال و کانال ها را به عهده خواهد داشت، وزارت انکشاف دهات مسؤول ک ياريآب يمه رسميو ن يرسم يها

 خواهد بود. يو ثانو يسنت ياريآب يها

 و وزارت آب و يارين وزارت آبيت آن بيمسؤول آب، يانرژراالستفاده بودن يکث با در نظر داشت خاصهء ...

 خواهد ماند. يبرق باق

  م يع اداره و تنظي... و وزارت معادن و صناياريز بصورت مشترک توسط وزارت آبين ينيرزميآب زمنابع

و  يت در مورد دسترسقات و مطالعايت انجام تحقيع مسؤوليکه وزارت معادن و صنا يخواهد شد. درحال

از آن خواهد بود. مسئلهء  ي... مسؤول استخراج و بهره بردار ياريت آب را خواهد داشت، وزارت آبيفيک

م کننده جهت محدود ساختن استفادهء يرد چهارچوب تنظيصورت گ يدگيد به آن رسين ساحه که بايعمده در

و  يخواهد بود، مخصوصاً هنگام خشکسالره يو ذخ يدنيهء آب آشاميصرف به مقصد ته ينيرزميز يآبها

 ؛گردديد آب ميکه باعث کمبود شد يگر حاالتيد

 را که در رابطه با منازعات باال آب  يلين و مسايع عادالنهء منابع آب را تضميتوز ييايدر يادارات حوزه ها

ت زراعت در لهء وزاريشود حل و فصل خواهند نمود. عمالً اداره و عرضهء آب بوسيجاد مين آب اييو پا

 ... صورت خواهد گرفت.ياريک با وزارت آبينزد يهماهنگ

 



 11دولت انتقالی اسالمی افغانستان                                  –پاليسی سکتور آب، وزارت آبياری، منابع آب و حميط زيست 

 

 ک سکتور آبيژياهداف سترات
 

 "ييدر ادارهء منابع آبدر ادارهء منابع آب  ييررييو سهمگو سهمگ  يياشتراک مساعاشتراک مساع""

 
ان ي، مخصوصاً در جربوده و الزم است تا بصورت منظم تغيير پذيرروند فعال و  کي يژيو سترات يسيپال طرح

 يها يژيهذا و سترات يسيدرنظر است تا چهارچوب پالردد. گ ديتجدو يباالوقت بررس ان،در افغانست يدوران انتقال

مجدد تحت  يايو اح يبازساز يع روند هايوس يها يازمنديبه ن يدگيرس يسال را برا 22مشخص آن دوران 

 د.يرا در کشور آغاز نما يانکشاف ييپوشش قرار دهد و دورهء ابتدا

 

را ارائه  کيژيع ستراتيچهار هدف وسسالهء خود  12ژک يست در پالن ستراتيط زيمح، منابع آب و ياريوزارت آب

دخل، مخصوصاً وزارت زراعت و يذ يگر وزارتخانه هايک با دينزد يو هماهنگ ينموده است و در تالش همکار

 ل است:يباشد. اهداف مذکور قرار ذياء و انکشاف دهات ميو وزارت اح يمالدار

 

در پنج حوزهء  ييايدر يادارهء حوزه هالهء اتخاذ روش يافتهء ادارهء منابع آب بوسيبود به يستم هايجاد سيا .1

 در افغانستان؛ ييايدر

 ياريآب يپروژه ها ياء و بازسازيهء احيلهء حمايبوس يمحصوالت زراعتش يافزاو  ييشت روستايبهبود مع .2

 ت؛ياولو يکوچک، متوسط و بزرگ دارا يسنت

 يستم هايل سيمجدد، تکم يايق احياز طر يآب يانرژد يو تول يالت زارعتمحصوافزايش شت، يمعبهبود  .3

 ؛ياريآب يش آب برايافزاجهت  يرسم ياريد بزرگ آبيجد ياده نمودن برنامه هايو پ يبزرگ رسم ياريآب

جهت  ستيط زيمح مجدد ياياح اداره، تحفظ و يمل در سطح يکار يها تيظرف يو ارتقا جاد و انکشافيا .2

 ؛ت آند محصواليتول

 

 يزم هايکانيک همراه با ميژيک سلسله اهداف ستراتيد يکه در کشور وجود دارد با يبا درنظر داشت وسعت مشکالت

رات در سکتور عامه و ييابد. ادارهء مؤثر تغيرات حاصله تحقق ييدار بودن تغين پاير اداره در جهت تضمييمناسب تغ

ک تعداد مداخالت عمده در سکتور آب يل يدر فقرات ذ از دارد.ين يبه زمان و حوصلهء کاف يسکتور خصوص

 ده است:يان گرديخواهد شد ب ينده عمليسال آ 22که در در کل  يعيبصورت خاص، و در سکتور منابع طب

 

 

 ياصالحات ادار

 

ل کننده يق کننده به ادارهء تسهيادارهء تطباز  دولت ح شده است، نقشيتوض يکه در چهارچوب انکشاف مل يطور

، يابي، نظارت و ارزيسيم کننده، ساختن پاليتنظ يخود را در بخش ها يکار يت هاياست. وزارت ظرف ل شدهيتبد

ش خواهد داد. هدف دراز مدت عبارت از يافزا يم همکاريخدمات منتخب در سکتور آب و تحک يفراهم آور

 به شکل که يعامه، زمان اي يگر خصوصيلهء مؤسسات ديتواند بوسياست که م ييها تيرمتمرکز نمودن فعاليغ

 يشنهاد شدهء حوزه هايجاد ادارات پيا ، عرضه گردد.ت عرضهء خدمات را داشته باشنديکه قابلحسابده و شفاف 

 .باشدين راستا مين گام در اينخست ييايدر
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.. به .ياريادارهء منابع آب، وزارت آب ييايدر يت ها با روش حوزه هايرمتمرکز ساختن فعاليجهت همگام نمودن غ

ادارات حوزه ها به  يات و ولسواليوال ياسيادارهء س يستم فعليسخود پرداخته و آنرا از  يالتياصالح ساختار تشک

ز ها وجود دارد مبدل خواهد نمود. يو آبر ييايدر يفرع ي، حوزه هاييايدر يکه در آن ادارات حوزه ها ييايدر يها

استفاده کنندگان  يبرادر مورد توسعه انکشاف منابع آب  يريمگين است که تصميمنظور از ادارهء جامع منابع آب ا

تمام استفاده کنندگان،  يها و خواسته ها يازمندين يريمگين روند تصميرد.دريگيمختلف در سطوح مختلف صورت م

بشکل  د تا در سه سطحينمايم ينيشبين منظور پي... به اياريشود. وزارت آبيموارد استفاده و شرکاء در نظر گرفته م

 .ييو اجرا يالتي، تشکينقانود: يجامع اجراات نما

 

 يها يژيها و سترات يسين، پاليجاد قواني، ايت پالنگذاريم مسؤوليبصورت مستقوزارت  :يدر سطح قانون .1
جاد شود، که خود مستلزم يط سازگار ايد محيبا يالتيجهت ممکن ساختن اجراات تشک :رابه عهده دارد يمل

و  يين اجراي، و قوانيالت به شمول انکشاف منابع بشريانکشاف تشک يها يسيب، پالآ يها يسيجاد پاليا

 باشد.يدخل در سکتور آب ميگر جوانب ذي، و انسجام با ديدستور

 

 ياتيت حياز اهم يد و عمليمف يزم انسجام ساده وليکانيموجوده م يت هاينمودن منافع برنامه ها و فعال يجهت اعظم

، مداخالت يسيل انکشاف پاليق کننده مسايمؤسسات تطب يانکشاف ي... با شرکاياريآببرخوردار است. وزارت 

 يها يازمنديو ن يافت مساعدت ماليمشترک و در يانکشاف يزيل برنامه ري، مسايک و اصالحات اداريژيسترات

ل يل ذين کنندهء مساين موضوع تضميد. ايو انسجام خواهد بخش يرا هماهنگ يکار يت هايظرف يمشخص ارتقا

 خواهد بود:

  مختلف جلوگيري نموده و  شرکایاز تضاعف کار هاي ارتقاي ظرفيت هاي کاري و اداري بوسيلهء

به اين گونه از ضياع مقدار قابل مالحظهء منابع و تالش هايي که در برنامه ها که بصورت جداگانه 

 ؛طرح شده بودند جلوگيري ميشود

  يکننده در انکشاف پاليسي ها و ستراتيژي هاي ملي همکارنهاد هاي تمويل کننده و مؤسسات تطبيق 

 ند.ينمامي

بهتر  يعيسکتور منابع طب يبرا ين الوزارتيون بيسيکمجاد ياند، با ا ن سکتور ها مشترکيبکه  ييل عمده يمسا

اء و ياح يه نموده و روش جامع در روند هايها را در انکشاف تقو يسيت پاليفين موضوع کيا تواند.يمنعکس شده م

 کند.ين ميانکشاف را تضم

 

 

ت جذب، مراقبت از يان آب، ظرفيع جريمسؤول توز ييايدر يهاادارات حوزه : يالتيدر سطح تشک .2
کاهش منازعات و مشکالت استفاده کنندگان و موارد استفادهء مختلف  .باشديم يرويذخ يستم و انرژياکوس

باشد. ين و مقررات استفاده از آب ميل قوانيا تعديو/ع آب و همچنان انکشاف يمستلزم انسجام استفاده و توز

بهره  يها يسيجاد پاليو ا يريمگي، تصميگر آنها عبارت خواهد بود از انسجام، پالنگذاريد يت هايفعال

 (.های زيرزمينی، طبقات آبييايدر ي)حوزه ها يآب يستم هايو استفاده کنندگان آب در س يبردار

 

 ه نموده و دريکشور آغاز و حما ييايرا در پنج حوزهء عمدهء در ييايدر يوزه هاجاد ادارات حيا ياريوزارت آب

 آن اشتراک و کارکرد آنها را منسجم و نظارت خواهد نمود. يپالنگذار و مقرره های يقانون مسايل

 

و استفاده  يم بهره برداريز ها مسؤول تنظيا آبري ييايدر يفرع يادارات حوزه ها: ييدر سطح اجرا .3
استفاده  يت ها رويفعال .باشديآنها م يها و تقاضا يازمنديجهت رفع ن يويان به اساس مقررات اجراکنندگ

و حفظ  ينامشخص، به شمول آبرس يها و تقاضا ها يازمنديمقاصد مشخص جهت رفع ن يا کنترول آب براي

، يصنعت ي)برق( آبرسان يآب يالب، انرژي، محافظت در مقابل سيو زهکش ياري، آبيطيالصحهء مح

سطح )سطح  نيستم تمرکز دارد. اياکوس ياي، ترانسپورت و تحفظ و احيپرور ي، ماهگاه هاحيو تفر سياحت

 کوچک را در بر داشته باشد. يز هايا آبريز ها ي، آبريفرع يتواند حوزه هايم اجرايی(
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ن سطح خواهد يرا در يرتل کننده و مشاوينقش تسه ييايدر يک با ادارات حوزه هاينزد يدر همکار ياريوزارت آب

 يق و ارتقايعامه و تشو يعبارت خواهد بود از بلند بردن سطح آگاه ياريمشخص وزارت آب يت هايفعالداشت. 

 استفاده کنندگان آب. يهء نهاد هايجاد/تقويدر ا يريت از آب، سهمگياستفادهء مؤثر و باکفا

 

 باشد.يم يين هر سه سطح اجرايجامع در هر سطح و ب ييادارهء جامع منابع آب مستلزم کارآ

 

برای اين که وزارت آبياری... بتواند بصورت مؤثر وظايف خود را درين سه سطح انجام دهد به موضوعات ذيل 

 ضرورت عاجل وجود دارد:

 

  در وزارت و تمام شرکا؛ ظرفيت هاي پالنگذاري و تطبيقيتقويت 

  النگذاري و انسجام؛بحيث ادارهء مرکزي پ کميسيون مؤثر بين الوزارتيايجاد 

  تا بتوانند بصورت مؤثر نيازمندي هاي فعلي و آيندهء  ادارات دولتيتقويت و تجديد سازماندهي

 کشور را در سکتور آب مرفوع سازند؛

  مانند ادارات حوزه هاي دريايي و نهاد  بشکل غيرمتمرکزارتقاء و تقويت ادارات منطقوي/ محلي

ميراب ها، ادارهء کاريزها و ديگر انجمن هاي استفاده کنندگان  هاي ادارهء آب در سطح جامعه مانند

 آب؛

  براي سرمايه گذاري و ارتقاي ظرفيت هاي عملي آن در سکتور آب. سکتور خصوصيتشويق 

 

 جامع منابع آب م همه جانبه وياداره و تنظ

 

  ست: هدف مشترک همه"ست: هدف مشترک همه"ييط زط زيي"تحفظ آب و مح"تحفظ آب و مح
 

جامع منابع  م همه جانبه ويت اداره و تنظيمتعدد در سکتور آب دولت ضرورت موجود يبا در نظر داشت چالش ها

ست يط زي، منابع آب و محياريبتوسط وزارت آ ييايدر يآب را درک نموده است. انکشاف روش ادارهء حوزه ها

نمودن  يباشد. جهت عمليسالهء آن، گام نخست در جهت ادارهء جامع آب م 12ک يژيپالن سترات يث جزء اساسيمنح

ن يآب در انکشاف  ا ل را در ادارهء همه جانبهءيست اصول ذيط زي، منابع آب و محياريروند مذکور وزارت آب

 اتخاذ خواهد نمود: يسيپال

  که در  يجهت تحقق اهداف انکشاف داريجامع، معقول و پاد بصورت يانکشاف منابع آب بااداره و

 ق گردد؛يح شده است تطبيتوض يچهارچوب انکشاف مل

 به سطح مناسب  ييايدر يحوزه ها ي، انکشاف و ادارهء منابع آب به اساس مرز هايپالنگذار

 د؛يخواهد گرد رمتمرکزيغ

  که  مستقل و حسابدهکه  يفيو کوپرات ي، خصوصدولتی اتادارعرضه و توسعهء خدمات آب به

مت ين در مقابل قيا مشترکيان يبه مشتر ييايخدمات قابل سنجش آب را در ساحهء مشخص جغراف

 ند؛ينما اعاده آنرا در درازمدت بتوانند مصارفند محول خواهد شد تا ينمايآنها عرضه م

  م و بلند بردن سطح يازات، کنترول، تنظيبا امت – شفاف يسيچهارچوب پالاستفادهء آب در جامعه در

بصورت  –ست يط زيمنابع آب و حفاظت مح، تحفظ يت اقتصاديهء مؤثريعامه، که باعث تقو يآگاه

 دار صورت خواهد گرفت؛يپا

 صورت خواهد گرفت که  ومشوره يريسهمگسکتور آب در تمام سطوح با  يانکشاف يهات يفعال

 د؛يرفته شده در سطح اجتماع خواهد انجاميپذ يت هايعالو ف شرکان تعهد يمنتج به تأم
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  ل ي، تمويژي، انکشاف ستراتيکار يت هايظرف يارتقاانکشاف مؤفقانهء سکتور آب مستلزم تعهد در

 ؛باشديو آموزش در تمام سطوح م يقات، خدمات معلوماتي، تحقيابي، نظارت و ارزيبودجو

 منابع مشترک آبل مربوط به ياهد نمود تا به مساست تالش خويط زي، منابع آب ومحياريوزارت آب 

ن يب استفادهمنابع آب جهت و عادالنهء مؤثر  عيه جهت توزيهمسا يدر داخل کشور و با کشور ها

 د.ينما يدگيرس متأثره يتمام کشور ها

 

 ل است:يمنابع آب قرار ذ ميو تنظ اهداف مشخص اداره

 

 ت آنرا کرده يمالک يادعا يا سازمانيچ شخص يهبوده و  ت عامهيآب مالکن اصل که ياتخاذ ا

 تواند؛ينم

 ن حال درک ارزش يست، و در عيط زيمح يها يازمنديبه ن يدگيآب، رس انهءيع مساويتوزهء يتقو

 آن؛ ياقتصاد يها

 عت و سرحدات يلهء طبيبوس ين که سرحدات آبيرفتن ايو پذ عامه ين جوانب و آگاهيتفاهم بجاد يا

 ده است؛ين گردييتوسط انسانها تع ياسيس

 از آب؛ استفادهء مؤثرهء يتقو 

 ؛دوامدارخانواده ها به آب بصورت  يدسترس نيتضم 

 ست، يط زيل استفاده از منابع محي، مخصوصاً با در نظر داشت مساستيط زيدار محيپا حفظن يتضم

 فاضل آب و انتقال آن، و انتقال آب شهرها؛

 مؤثر آب؛ ميظو تن جهت اداره ادارات مناسبجاد و انکشاف يا 

  آنها در  يريبا استفاده از مشوره و سهمگ شرکا يت هايق منافع و مسؤوليتشوارتقا و

 ؛يريمگيتصم

 يسيانکشاف پال يبرا ين روش ها که اساس عمليو بهتر مناسب يها يقات، تکنولوژيتحق يارتقا 

 د؛ينمايت استفاده از آب را فراهم ميش مؤثريها و همچنان افزا

 د که ين و مقررات مناسب جديجاد قوانيموجوده و ا ن و مقرراتيقوان ينگ سازهماهو  ينيبازب

 د.ينمايدرازمدت اداره و استفادهء منابع آب را مرفوع م يها يازمندين

 

 انکشاف زراعت يبرا ياريآب

 

  شتر"شتر"يي"هدف ادارهء آب: در مقابل هر قطرهء آب غله جات ب"هدف ادارهء آب: در مقابل هر قطرهء آب غله جات ب
 

 %82باً يشت تقريباشد. معيم استفاده از آب ين سکتور فرعيمهمتر ياريآبافغانستان  ياجتماع -يط اقتصاديدر شرا

رسد. يقابل دسترس کشور در سکتور زراعت به مصرف م يمنابع آب %12نفوس کشور وابسته به زراعت بوده و 

است.  ييد محصوالت غذايدر تول ييو خودکفا ييغذا تيمصؤندر تحقق  يبه آب عامل اساس يکاف ينرو دسترسياز

 يمحصوالت زراعت يدات اضافيتولداد و يل ميز تشکيرا ن يد اسعار خارجيک منبع عوايه سکتور زراعت در گذشت

 د.يگرديمنطقه صادر م يبه کشور ها ييگر محصوالت روستايو د يو مالدار

 

 وجود دارد: ياريسات آبيستم ها و تأسيس دستهسه در افغانستان 

توسط خود مردم محل اداره و مراقبت که عمدتاً  زهايارک، به شمول ييروستا ياريکوچک آب يستم هايس .1

 شده است؛يم

 شده است؛يلهء سکتور عامه و مردم اداره و مراقبت ميکه بوس ياريمتوسط و بزرگ آب يپروژه ها .2
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لهء يقات و مطالعات بوسي، که در آن تحققيو عم يسطح يلهء چاه هايبوس ينيرزميز ياستفاده از آبها .3

 .... استيارياز آن مربوط وزارت آب يکه بهره بردار يشود در حاليجام مان معادن و صنايعوزارت 

 

ش يرا به ب ياريآب يبه آب برا يدسترسکشور  ياريسات آبيعدم مراقبت و وارد آمدن خسارات دوامدار به اکثر تأس

 يوژه هاپر يم حتيموجود در کشور ترم بی بضاعتی که اکثر مردم به آن مبتال ميباشندداده و  کاهش %22از 

 ياريمتوسط و بزرگ آب يناممکن ساخته است، چه رسد که پروژه هاتوسط مردم را  ياريآب يمحل يکوچک سنت

 گردد. يعامه بازساز

 

ده ياز زراعت باعث گرديبه اکثر اقالم و خدمات مورد ن يکجا با عدم دسترسي، ياريآب يبرا يت آب کافيعدم موجود

را  ياثرات جد از روستا ها بطرف شهر هاند. مهاجرت ينما مهاجرته ياهمس يو به کشور هاتا مردم در داخل 

 يبه آب برا يه از زراعت و عدم دسترسيمجدد کشور گذاشته است. عدم حما يايو اح يبازساز يروند ها يرو

 ن رايداشته و اکثر دهاق يياقتصاد روستا يرو ي( اثرات جد1381تا  1318متواتر ) يو چهار سال خشکسال ياريآب

 ين کشور هايده افغانستان در جملهء بزرگتريل کوکنار نموده که باعث گردياز قب کشت نباتات ممنوعهمجبور به 

 د.ياک در جهان به شمار آيد کنندهء تريتول

 

، ياريدار آبيمؤثر و پا يستم هايس يق و ارتقايتطب يرو ان مدتيکوتاه مدت و مدر  ياريآب يسکتور فرع يژيسترات

 يجوامع دهقان يشت برايدار معيکه منابع پا يطور يش محصوالت زراعتيد افزايجاد تنوع و تشدياات هء امکانيحما

 تيمصؤنتمرکز خواهد داشت.  ييد محصوالت غذايکشور در تول ييو خودکفا ييغذا تيمصؤنن يفراهم گردد، تأم

ت خوب يفي، با کيصح يغذا به يو اقتصاد يکيفز يشود که تمام مردم در همه وقت دسترسيف ميتعر يطور ييغذا

خود برخوردار  يت در امور زندگيو فعال يداشته باشند تا از صحتمند يرفته شدهء فرهنگيارات پذيو مطابق به مع

 باشند.

 

ل را انجام خواهد يذ يت هايست فعاليط زي، منابع آب و محياريوزارت آب ياريفوق، بخش آب يژيهت تحقق ستراتج

 داد:

 

 ؛ييايدر يبا انکشاف زراعت، به اساس روش ادارهء حوزه ها ياريادارهء آب و يانسجام پالنگذار 

 کوچک  ياريآب يستم هايکه در آن به س ربطيبا ادارات ذ يدر همکار ياريمجدد عاجل آب ياياح

متوسط و بزرگ  يپروژه هامجدد  يايم و احيب آن ترميت داده خواهد شد، و به تعقياولو يمحل

 ؛يبه سطح مل ياريآب عيوس ديجد يهاپروژه و انکشاف  ياريآب

 و انجمن  يو مردم يعامه، خصوص ي، نهاد هاشرکاتمام  يو محل يمل يکار يت هايهء ظرفيتقو

 ؛ياريق و ادارهء آبي، تطبياستفاده کنندگان آب در پالنگذار يها

 ينيرزميز يآب هام استفاده، انکشاف و ادارهء يبهبود و تنظ. 

 

 ل خواهد بود:يذ يش شرط هايمذکور وابسته به پ يت هايق مؤفقانهء فعاليتطب

 

 استفاده  يو انجمن ها يمردم ي، نهاد هاي)سکتور خصوص شرکان تمام يمؤثر ب و انسجام يهمکار

 و زراعت؛ ياريآب يفرع يکنندگان آب(، مخصوصاً درسکتور ها

 عت؛و زرا ياريآب يتمام بخش ها يع به موقع آنها برايو توز يکاف يمنابع مالن يتأم 

  جاد يکجا با ايد و قاچاق مواد مخدره، يزرع، تول ينيجهت جاگز ليبد يو کشاورزشت يمعانکشاف

 کنند؛يکار که در حال حاضر در مزارع کوکنار کار مياد افراد بيتعداد ز يبرا يابيکار يفرصت ها

 ناگوار که اثرات  رون از مملکتيتجارت مواد خوراکه بکنترول جهت  ين و مقررات مليجاد قوانيا

 سکتور زراعت در افغانستان گذاشته است. يرو
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ن يعاجل در يها يازمنديبه ن يدگيجهت رس ياريآب يرا که در سکتور فرع يمداخالت مشخص ...ياريوزارت آب

 ل است:ينموده است که قرار ذ ييت دارد شناسايساحه اولو

 

 است. وزارت  %12ر حدود د ياريآب يدر سکتور آب، مخصوصاً برا شده يمهندس يرسم يپروژه ها

ن موضوع مستلزم توسعه و يش دهد. ايافزا %32تا را  يرسم ي... در نظر دارد تا پروژه هاياريآب

 خواهد بود. شتر آبير بيذخاباشد که متضمن يمتوسط و بزرگ م يک سلسله بندهايانکشاف 

 از  يث بخشيبح يسنت ياريآب يدر پروژه ها ييربنايزدر ساختار های مداخالت مشخص  يبهبود و معرف

ک ينمودن  يق عمليد تا از طريمذکور باعث خواهد گرد يستم هايتالش ها در جهت انکشاف و توسعهء س

 ابد.ي عات آب کاهشيضاد و يشتر آب بدست آير بيذخا يو انکشاف يبازساز يسلسله برنامه ها

 

 

 ياريو آب يآب يانرژ ر االستفادهءيکث يپروژه ها انکشاف

 

از نعمت برق  ت مطلق روستا هاياکثرز يقبل از جنگ ن يضرورت دارد و حت يع به انرژيصورت وسافغانستان ب

افته است، ي ييسال گذشته بهبود قابل مالحظه  2 يبزرگ در ط يط اکثر شهر هايکه شرا يبودند. درحال محروم

برق  يستگاه هايشمول بند ها، ارو در کشور به ين يربنايزندارند.  يبرق يبه انرژ يچ نوع دسترسيروستا ها هاکثر 

ن سال را در برخواهد گرفت تا بتوان آنها را بحالت قبل از جنگ آنها در يده و چنديدصدمه ع برق يتوز يستم هايو س

 آورد.

 

ز يست نيط زيمح يبرق که اثرات مثبت رو يث منبع اصليرا منح يآب يانرژت انکشاف ي... اهمياريوزارت آب

که  يش است. در حاليو برق رو به افزا يبه مواد محروقات يازمنديش نفوس نيد. با افزاينمايخواهد داشت درک م

و  ين گونه منابع مالين مرحله تمرکز خواهد نمود، که به ايدر يآب يانرژکوچک  يپروژه ها ي... روياريوزارت آب

ست و يط زي، محياري، آبيحفظ الصحهء محيطو  يدنيآشام يل آب صحياز قب يگر خدمات ضروريد يبرا  يبشر

توسعه  يانکشاف يرا در اهداف و مقاصد کل يآب يانرژنده نقش يآ يها يژيادارهء منابع آب فراهم خواهد شد، سترات

آب ک و تفاهم با وزارت ينزد يو هماهنگ ي)برق( در همکار يآب يانرژ يتمام مداخالت در سکتور فرع خواهد داد.

 صورت خواهد گرفت.و برق 

 

ب خواهد يل را تعقيذ ياصول رهنمود يآب يانرژ يخود در سکتور فرع يژي... جهت تحقق ستراتياريوزارت آب

 کرد:

 

 يها يازمنديجهت رفع ن کممصارف  بامؤثر  يآب يانرژکوچک و متوسط  يق و انکشاف پروژه هايتشو 

 مت مناسب؛يبه ق يشيرها

 رق و عرضه خدمات بشکل ع بيو توز يآب يانرژدر انکشاف  يسکتور خصوص يه گذاريسرماق يتشو

 د؛ين و مقررات شديو تحت قوان يرقابت

 هء يته يق برنامه هايجهت انکشاف و تطب ي، و ماليکي، تخنيهء بشريبشکل حما يهء دولتيحما يفراهم آور

 ؛برق به روستا ها

  ؛يآب يانرژ يانکشاف يدر تمام پروژه ها ستيط زيو مح ياجتماع يزم هايکانيمشامل ساختن 

 که تالش هاي بهبود محيط زيست  ديد و قابل تجديمتبادل انرژي جدرتقاي منابع و تکنولوژي هاي تشويق و ا

 را تسريع مينمايد.
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 د يسات بزرگ توليتأس يبرا جاد بازاريجهت ا يآب يانرژوابسته به  يستم ترانسپورتيع و سيصناق يتشو

 رو؛ين

 و انکشاف و  يآب يانرژ يسکتور فرع يبرا يداخل يق سکتور هاياز طر يمنابع مال در تدارک ليتسه

 ست؛يط زيسازگار با مح يآب يانرژدار يث اساس انکشاف پايبح اعادهء مصارف يها برا يژيق ستراتيتطب

 ان مدت يم يها يازمنديجهت رفع ن يو محل يبه سطح مل يالتيو تشک ي، اداريکيتخن يت هايانکشاف ظرف

 در کشور؛ يآب يانرژو درازمدت انکشاف 

 ؛يآب يانرژانکشاف و استفادهء مؤثر از  يبرا شرکان تمام يب زم مؤثر انسجاميکانيمانکشاف  جاد ويا 

 

 البيو س يکنترول خشکسال

 

جوامع  يران کننده خصوصاً رويدهء معمول در افغانستان اند که اکثراً باعث اثرات ويدو پد يالب و خشکساليس

ره يو  غ يزراعت ين هايب سرپناه، زميل تخرياز قب يو مال، يعات جانين ها اکثراً سبب ضايگردند. ايم يدهقان

 گردند.يم

 

برابر  12باً يان متوسط ماهانهء آنها بوده و تقريبرابر جر 2در حدود  بهار و تابستاندر  ا هايان آب در دريجر

در  1382تا  1322 ين سالهايبه اساس گذارش مساعدت بشردوستانهء ملل متحد بباشد. يان اوسط روزانه ميجر

جه يون نفر را در سراسر کشور متأثر ساخته و در نتيمل 1.2ده که در حدود يالب بزرگ واقع گرديس 31افغانستان 

ن يتخم ييکايون دالر امريمل 212در حدود  ييخسارات به اقتصاد روستانفر جان خود را از دست داده که  18.122

توان از بدخشان، بغالن، هرات، يب ها متحمل شده اند ماليشتر را از سيکه صدمات ب ياتيشده است. در جمله وال

 ييکايون دالر امريمل 222ر در حدود يخسارات وارد شده در دو دههء اخکابل، جوزجان، سمنگان و تخار نام برد. 

 ن شده است.يون نفر متأثر شده اند تخميمل نيماز آن مجموعاً که 

 

جوامع در مجموع بشمار  يدر سکتور زراعت بخصوص و برا يعيگر طبياز جمله آفات د يخشکسالدر افغانستان 

مردم در مجموع و  يران کننده باالياثرات و در نتيجهء آنچهار ساله دارد که  يدوران سه ال يباً خشکساللرود. اغيم

 ين سال هاير بياخ يها يدوران خشکسال کند.يوارد م ياقتصاد، زراعت و مالدار يفرع يخاصتاً در سکتور ها

 يدر مقابل خشکسال ياريآب يشبکه ها %12کشور را متأثر ساخته و صرف  %12باً يتقر 1381 يال 1318

جتاً يافته که نتيل يتقل يد عادياز تول صديف 32، بطور مثال، ياريتحت آب ين هايم زمد گنديتولمقاومت نموده است. 

د يتول ن دورانيدر هم فته است.ايون تن کاهش يمل 1.3به  يط عاديون تن در شرايمل 2مقدار حاصل آن از 

ع مردم هم در يوس جا شدنيبر باعث ياخ يها ين حال، دوران خشکساليدر ع. ن رفتياز بکامالً  يمحصوالت للم

 د.يهمجوار گرد يداخل کشور و هم به کشور ها

 

از به طرح ين يکاهش خشکسالر مؤثر در يلهء تدابينده بوسيآ يها يمؤثر در مقابل خشکسال يين لحاظ، پاسخگوياز

، در موقع ير قبل از وقوع خشکساليل شامل اتخاذ تدابين مسايادارد.  يمشخص در سطح مل يها يژيسترات

مشخص را در  يها يژيک سلسله مداخالت و ستراتي... ياريوزارت آبخواهد بود.  يو بعد از خشکسال يخشکسال

 د.يدرازمدت مردم پاسخ مناسب ارائه نما يها يدازمنيک طرح خواهد نمود تا بتواند بطور مؤثر به نيندهء نزديآ

 

 يالب اصول رهنموديو س يدر بخش کنترول و کاهش خشکسال يانکشاف يها يژيجهت تحقق سترات ياريوزارت آب

 ل را اتخاذ خواهد نمود:يذ
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 لهء يالب را بوسيو س ياز خشکسال يآب با مصرف کم که بتواند خسارات ناش ير و بندهايانکشاف ذخا

 يهء دوبارهء طبقات آبين موضوع در تغذيالب کاهش دهد؛ ايره و استحصال آب باران و سير مناسب ذخيتداب

 ت آب خواهد داشت؛يجتاً مصؤنيست و نتيط زيمح يرو يکمک خواهد کرد و اثرات مثبت

 ؛ينباتات مقاوم به خشکسال يمعرف 

 کنترول و کاهش اثرات  يامه هال کننده در برنيتمو يدولت و نهاد ها يکيو تخن يهء مالين حمايتأم

 الب؛يو س يخشکسال

  به  ييپاسخگو ييدر سطح مرکز و محالت که توانا يالتيو تشک ي، اداريکيتخن يکار يها تيظرفانکشاف

 الب را داشته باشد؛يو س يعاجل و درازمدت کشور در رابطه با خشکسال يها يازمندين

 ت جهت يمؤثر و باکفا يل و روش هايوسا جهت دريافتميکانيزم انسجام بين تمام شرکا  جاد و انکشافيا

 .يالب و خشکسالياز س يکنترول و کاهش اثرات ناش

 

 

 از آب يگر اقتصاديد ياستفاده ها

 

، مخصوصاً با در نظرداشت يآب يانرژ، و ياري، آبيدنيآب آشام ياستفاده از آب در افغانستان رو يت هاياولو

 يت دهياولو يده دارد که روش هاي... عقياريکه وزارت آب يدارد. درحالتمرکز  ين سه سکتور فرعيچالش ها در

که استفادهء مناسب آب به  ز درک ميکندين موضوع را نيرد ايجوامع صورت گ عاجل يها يازمنديند به اساس يبا

ند بصورت ه گردد تا بتوايته ياستفاده از آب طور يژيده گرفته شود. ستراتيد ناديز نباين يفرع يگر سکتور هايد

به مردم سهم گرفته و  ياضاف ديعواو بدست آوردن  يابيکارامکانات  يلهء فراهم آوريبوس يدر رشد اقتصادمؤثر 

آب و ترانسپورت  ي، استفادهء صنعتيپرور ي، ماهيحيو امکانات تفر احتيسلهء يرا بوس يت زندگيفيکن حال يدر ع

داشته و مطابقت نده يآ يموجوده و تقاضا يها يازمنديبا ن ديبامذکور  يها يژيسترات، به هر صورتبهبود بخشد. 

 سازگار باشد.با محيط زيست  داريبصورت پا

 

به  ياقتصاد يگر فرعيد يگر استفادهء آب در سکتور هايکامل به امکانات و ساحات د يدگيجهت رسکه  يدر حال

عاجل  يها يازمنديرفع ن يود برامحد يهذا چند هدف اساس يژيمشرح تر ضرورت است، در سترات يها يژيسترات

 ل است:يتذکر داده شده که قرار ذ

 

 در سکتور آب؛عت( ياحت متمرکز به طبي)س زميو اکوتور يحيتفر يت هايهء فعاليق و تقويتشو 

 يدر بوتل ها جهت استفاده در داخل کشور و هم برا يعيطب يچشمه هاآب  يهء بسته بنديارتقا و حما 

 صادرات؛

 ؛البيساحات تحت سمؤثر استفاده از  يانکشاف روش ها 

 ؛يپرور يماههء يانکشاف و تقو 

 ط يرفته شدهء محيپذ يورم هان ارات ويبه اساس مع هيبعد از تصف يآب صنعتاز  مجدداستفادهء  قيتشو

 ست؛يز

 ن يدر يسکتور خصوص يه گذاريسرما ينان برايجاد اطميو انکشاف جهت ا يزون بند يجاد مقررات برايا

 ساحات.
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 جينتا
 

ان مدت افغانستان يعاجل کوتاه مدت و م يها يازمنديمنعکس کنندهء ن يسين چهارچوب پاليدرک يژياهداف سترات

انکشاف، توسعه خواهد  ييمجدد و مراحل ابتدا ياي، احيبازساز يشرفت در روند هاينده، با پيبوده و در چند سال آ

 افت.ي

 

قرار  يکه کشور در دورهء انتقال يطي، مخصوصاً در شراها يژيسترات ها و يسيپالده دارد که ي... عقياريوزارت آب

که بصورت  يراتييده و با تغيار گرديط عيها نظر به شرا يسيها و پال يژيد ستراتيباشند. با ريانعطاف پذد يدارد، با

ها و  يسيد پاليانرو بيگردد همگام باشد. ازيرونما م ين الملليب شرکایگر يمنظم در داخل کشور و در رابطه با د

ه و يهمسا يرا، بلکه معامالت با کشور ها يو مل يداخل يها يازمندينده بتواند نه تنها نيموجوده و آ يها يژيسترات

 ز براورده سازد.يرا ن يانکشاف شرکایو  ين الملليل کنندهء بينهاد ها و جامعهء تمو

 

ان ي... در کوتاه مدت و مياريکه وزارت آب يکيژيتکه در دست است مداخالت عمدهء سترا يدر سندن منوال، يبه هم

ها و  يسيپالک سلسله يده است. مداخالت مذکور به يح گرديخواهد کرد بصورت مختصر توض يمدت عمل

ک يژيجداگانه به هر هدف سترات يدگيجهت رس يکيو اسناد و مقررات تخن يفرع يسکتور ها يها يژيسترات

 ضرورت خواهد داشت.

 

ستم يسهء يو تقو يقانونچهارچوب و  ن مناسبيقوانک فوق الذکر وابسته به انکشاف يژياهداف سترات تحقق مؤفقانهء

 ل است:ي... قرار ذياريوزارت آب يمذکور برا يها يژيت ستراتيمؤفق يش شرط هايخواهد بود. پ يمعلومات يها

 

 ع معلومات، يو توز ليتحل ،يزم جمع آوريکانيانکشاف م مربوط به آب: يمعلومات يستم هايدر رابطه با س

م يستم تنظيس و ادغام ،ييايدر يمحاسبهء آب در حوزه ها يستم هايجاد سي، ايجاد شبکهء آب و هوا شناسيا

 ست؛يط زيمح زيتابيبا دآب  ز( منابعيتابيارقام )د

 ن يقوان ليا تعديآب و انکشاف  يهمه جانبهء مل يسيآماده ساختن پال :ين و چهارچوب حقوقيدر رابطه با قوان

 يها و منافع و روند ها يسين و مقررات موجود که با پاليل قوانيو تعد يموجودهء منابع آب، هماهنگ ساز

جاد ي، اينيرزميز يدر استفاده و ادارهء آب ها يل حقوقيدر تناقض باشد، شامل ساختن مسا يفعل يانکشاف

 انه؛يت آب بصورت مساويد حقوق و مالکجايجاد شده، اين و مقررات اياده نمودن قوانيطرزالعمل ها جهت پ

 يآب در کشور ها يها يازمندين ييدرک و شناسا :جهت منافع مشترک يمنطقو يدررابطه با همکار 

 ؛يانکشاف ين جانبهء برنامه هايق چنديه، تطبيهمسا ينان با کشور هاياعتماد و اطم يجاد فضايه، ايهمسا

 يت هايظرف ي: ارتقادر مورد حفظ الصحه يو آگاه ييطحفظ الصحهء مح، يشيهء آب رهايدر رابطه با ته 

زم يکانيق ميم و تطبي، تنظشرکاق، اداره و نظارت از تمام ي، تطبيجهت انسجام، پالنگذار يالتيو تشک يادار

و بهداشت به شهر ها  يآبرسان يت آب و انتقال فاضل آب، انکشاف برنامه هايفيارات کيء معم کنندهيتنظ يها

 انه؛يورت مساوو روستا ها بص

 زم مؤثر يکانيمجاد و انکشاف يست، ايط زيمنابع آب و مح ير مؤثر جهت حفاظت و نگهدارياتخاذ تداب

 .يو محل يتي، واليدر سطح مل شرکاگر ي، و ديدخل عامه، سکتور خصوصيبا ادارات ذ انسجام
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 سکتور آب يساله برا 21ک يژيخالصهء پالن سترات
 

را  يمل يانکشاف يافغانستان بودجه ها ياسالم ي( دولت انتقال2223و  2222) 1382و  1381 يان سالهايدر جر

ک يژيسالهء سترات 12( پالن يالديم 2223)دسامبر  1382ب کار مذکور در ختم سال يانکشاف داده است. به تعق

درافغانستان  يالملل نيو جامعهء ب يندهء افغانستان" که در داخل ادارات دولتين آيافغانستان تحت عنوان "تضم يبرا

 شود انکشاف داده شد.ياد ميبنام "بودجهء درازمدت" 

 

 يک را برايژيسالهء سترات 12پالن  يست همراه با وزارت زراعت و مالداريط زي، منابع آب و محياريوزارت آب

وزارت  يبرا يفرع يجاد و انکشاف دادند. فهرست برنامه هايا يبرنامهء فرع 12 يحاو يعيادارهء منابع طب

 ل ارائه شده است:ي... در ذياريآب

 

ت ادارهء منابع آب و يجاد و انکشاف نهاد مؤثر و با کفايا :يکار يت هايظرف يو ارتقا يالتيت تشکيتقو .1

و  يعاجل و درازمدت بازساز يها يازمنديبه ن ييجهت پاسخگو يکاف يکار يت هايست با ظرفيط زيمح

وزارت  يکيو تخن ي، اداريالتيتشک يث هايهء ظرفي. تقويلو مح ي، منطقويکشور در سطح مل يانکشاف

ست يط زيآب، ادارهء مح ي، انکشاف منابع ملي، پالنگذاريسي... در تمام سطوح در بخش انکشاف پالياريآب

 زها؛يا آبري ييايدر يبه اساس حوزه ها يعيمنابع طب آن، و همچنان ادارهء يابيو نظارت و ارز

رمتمرکز و جامع منابع آب به اساس يجاد و انکشاف ادارهء غيا :ييايدر يهاادارهء حوزه  يبرنامهء مل .2

 يو عمل يپالنگذار يها يازمنديرفع ن يبرا يهء ارقام کافيزها به شمول تهيو آبر ييايدر يروش حوزه ها

 تحفظ و استخراج آب؛ ينمودن ادارهء آب و ارتقا

 يستم ها در پروژه هايس يت کليبلند بردن مؤثر :ياريآب يپروژه ها ياء و بازسازياح يبرنامهء عاجل مل .3

 يموجوده و اعمار پروژه ها يلهء توسعهء پروژه هايبوس ياريتحت آب ين هايش اندازهء زميموجود و افزا

 يداتيکه منتج به بهبود تول يمؤثر مراقبت يستم هايلهء سيدار از آب بوسين استفادهء پاي. تأمياريد آبيجد

 گردد؛يزراعت م ش محصوالت سکتوريوافزا

و  يرسم يمانده در پروژه ها يباق يمجدد تمام پالن ها ياياح: يآب يانرژو  ياريدرازمدت آب يبرنامه ها .2

واحداث بند  يبا پالنگذار برق يانرژهء يد و تهيجد ياريتحت آب ين هايجاد زميکه منتج به ا ير رسميغ

 .يلمصارف مح يبرا يآب يانرژکوچک  يستگاه هايا و يرويذخ يها

ست حساس اند به علت يط زيکه از نظر مح يساحات يحفاظت و بازساز ست:يط زيمح يتحفظ و بازساز .2

 يت هايجهء فعاليا تحت فشار بودن در نتيک و يحساس اکولوژ يستم هايا داشتن سيش از حد و يب بيتخر

ست، يط زيهء محمردم در ادار يريهمراه با سهمگ يشغل يجاد فرصت هايانسانها در ساحهء مورد نظر. ا

 يک افغانستان، معرفيولوژيک در منابع بيتنوع جنت يخصوصاً در ساحات تحت حفاظت. حفظ و نگهدار

فعال و  يست، ارتقا و انکشاف سکتور خصوصيط زياستفاده از مح ين روش هايدار ترين و پايبهتر

 .مخصوصاً جنگالت يعيمنابع طب يجهت کاهش فشار رو يانکشاف منابع متبادل انرژ

 


