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مقـدمــه:
سه دهه جنگ و بحران سياسی و شش سال خشکسالی متواتر تأثيرات منفی باالی اوضاع اجتماعی ،اقتصادی و محيي زیسيت در کشيور
افغانستان داشته است .در نتيجه همين بحران سياسی و خشکسالی ها بود که پيامد های ناگوار ذیل را در پی داشت:


عدم دسترسی اکثریت نفوس کشور به آب آشاميدنی صحی کافی.



نزول سطح آبهای زیرزمينی و کيفيت آن از اثر استفاده غير مؤثر و غير قانونی.



کاهش قابل مالحظه درتوليد محصوالت زراعتی بنابر کمبود و تخریب تأسيسات زیربنایی وشبکه های انتقال آب.



خساره مندشدن محي زیست از اثر قطع بيرحمانه اشجار و تخریب جنگالت ،استفاده نا مناسب از فرش نباتی ،تخریب
باطالق ها ،استفاده بيشتر از منابع آبی در مناطق باال آب وغيره.



افزایش منازعات بين استفاده کننده گان آب از اثر مدیریت نا مناسب منابع آبی.

وزارت انرژی و آب و سایر وزارت خانه ها اقدام به موقع نموده و در قدم اول پاليسی های را وضع نمود که اساس برای پالن گيااری وزارت
ها می باشد .این پاليسی ها و قوانين عبارتند از:


قانون آب (تصویب سال )3111



قانون محي زیست (تصویب سال )3111



چارچوب ستراتيژی پاليسی بخش آب (تصویب سال )3112



استراتيژی سکتور آب (تصویب سال )3111



پاليسی و استراتيژی مدیریت منابع آب (تصویب سال )3111



پاليسی آبياری (تصویب سال )3111



پاليسی آبهای زیرزمينی (تصویب سال )3111



پاليسی آبرسانی و حفظ الصحه دهات (تصویب سال )3111

این پاليسی ها به شکل درست و تخصصی آن تهيه گردیده است .پاليسی سکتور آب طرح کلی است که جهات فعالييت هيای ارگيان هيا و
ادارات ذیرب

را تعيين ميکند .این پاليسی اساس خوبی برای ایجاد اصالحات در سکتور آب می باشيد .پاليسيی ميدیریت منيابع آب روی

اداره منابع آب به اساس روش حوزه دریایی با مشارکت گروه های ذینفع متمرکز می باشد .از ویژه گی های پاليسی آبياری اساس گيااری
برای مشارکت استفاده کنندگان آب در مدیریت آب می باشد .استفاده کنندگان آب می تواننيد انجمين هيای را بمنظيور اجيراف و حفيظ و
مراقبت سيستم های آبياری و استفاده از آب تشکيل دهند.
بخاطریکه ميان این پاليسی ها و قانون آب سازگاری و مطابقت وجود داشته باشد قانون آب قبلی تجدید نظر شيده اسيت .قيانون آب کيه
انعکاس دهنده پرنسيب های پاليسی های فوق الاکر می باشد شامل مواد برای ایجاد ادارات حوزه های دریایی  ،شوراهای حيوزه دریيایی و
شوراهای حوزه های فرعی دریایی و تشکيل انجمن های استفاده کنندگان آب می باشد.
با در نظر داشت پاليسی ها فوق الاکر و قانون آب ،مقررات و طرزالعمل های مربوط تهيه گردیده است.
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فصل اول
احکام عمومي
مبني
ماده اول
 .3این طرز العمل به تأسی از حکم مندرج فقره  39ماده  39قانون آب به منظور شيوه تشکيل ادارات و نهياد هيای حيوزه هيای دریيا ی
بشمول بورد مشورتی و ارا ه جز يات مهم در این ارتباط وضع گردیده است.
 .2نهاد های حوزه های دریایی طبق قانون آب ایجاد گردیده  ،وزارت انرژی و آب نقش رهبری کننده را در زمينه به عهده دارد.
 .1ادارات حوزه هاي دريايي نهاد های رهبری کننده مسلکی و هماهنگ کننده درحوزه های دریایی بوده و طبق ماده  32قانون آب
ایجاد ميگردد.
 .1شورا هاي حوزه دريايي نهادهای تصميم گيرنده در حوزه های دریایی بوده و طبق ماده  31قانون آب ایجاد ميشود .الی ایجاد
شورا های حوزه های دریا ی وظایف آنرا ادارات حوزه دریا ی به پيش می برد.
 .5براي ادارات و شورا هاي حوزه دریایی بورد مشورتی ،مشوره های الزم را فراهم نموده و طبق فقره  39ماده  39قانون آب ایجاد
ميشود.
 .1انجمن هاي استفاده کننده گان آب :اجتماع داوطلبا نه اشخاص حقيقی یا حکمی است که بيه منظور تامين اهداف اجتماعی،
اقتصا دی وحرفه یی استفاده از آب مطا بق ماده  31قانون آب ایجاد ميگردد.همچنان انجمن های آبياری به منظور سهمگيری در
تصاميم مربوط به پالن گااری و استفاده از منابع آب ،حفظ ومراقبت در شبکه های آبياری در حوزه های دریا ی تشکيل می گردد.
 .1ساختار تشکيالتی و تشریح وظایف نهاد های حوزه های دریایی در طرزالعمل مربوط معين ميگردد.
 .1ساختار تشکيالتی مطابق قانون آب تهيه و در ضميمه  2 -این طرزالعمل ذکر گردیده است.
 .0ادارات و نهاد های حوزه های دریایی در پيشبرد مسایل مربوط به آب ميتواند از جوانب ذیرب و اشخاص ذیعالقه خواهان همکاری
گردند.
اصطالحات که در اين طرزالعمل به کار رفته است
ماده دوم:

.3

نهاد :دراین طرزالعمل کلمه یاد شده بطورعمومی برای تمام مراجع ذیدخل در مدیریت آب بشمول وزارت خانه های
ذیرب  ،ادارات ،بوردهای مشورتی ،شوراهای حوزه دریایی و انجمن های استفاده کننده گان آب گفته ميشود.
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 .2اداره حوزه دريايي :ارگان قانونی بوده که به اساس فقره  39ماده  39قانون آب به منظور مدیریت و تنظيم همه جانبه
منابع آب حوزه های دریایی کشور ایجاد ميگردد .اداره حوزه دریایی سطح دوم (حوزه وی) ساختار مدیریت آب را طوریکه
در قانون آب تصریح گردیده ،فراهم نموده که عبارتند از:
 ادارات حوزه دریایی
 شوراهای حوزه دریایی
 بورد مشورتی و همآهنگی حوزه دریایی
دراین طرزالعمل 5 ،ساحه مدیریت حوزه دریایی معين گردیده است.
 .1اداره حوزه فرعي دريايي :ارگان قانونی بوده و طبق قانون آب سطح سوم ساختار مدیریت منابع آب را فراهم نموده که
عبارتند از:
 ادارات حوزه فرعی دریایی
 شوراهای حوزه فرعی دریایی
دراین طرزالعمل 13 ،ساحه مدیریت حوزه فرعی دریایی به اساس مشخصات ساحه وی ،موقعيت جغرافيا ی ،هایدرولوژیکی
وغيره تثبيت گردیده است.
 .1ساحه مديريت حوزه دريايي :مطابق این طرزالعمل ساحات ایجاد شده مدیریت آب ،تشخيص کننده مرزهای قانونی 5
حوزه دریا ی می باشد.
 .5ساحه مديريت حوزه فرعي دريايي :مطابق این طرزالعمل ساحات ایجاد شده مدیریت آب ،تشخيص کننده مرزهای
قانونی  13حوزه فرعی دریا ی می باشد.
 .1مديريت همه جانبه منابع آب :عبارت از پروسه ایست که انکشاف و مدیریت منسجم و هم آهنگ آب ،زمين و منابع
مربوط را جهت رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی طور عادالنه بدون صدمه رسانيدن به پایداری ایکوسيستم های حياتی ،ارتقا
می دهد.
اساس و مبنی قانون آب که در ماده اول از آن تاکر به عمل آمده است ،با اصل مدیریت همه جانبه منابع آب ( )IWRMدر
مطابقت کامل قرار دارد که در آن آمده است:
این قانون با نظر داشت ارزش های مندرج ماده نهم قانون اساسی افغا نستان بيه منظورحفاظت منابع آب ،توزیع عا دالنه و استفا ده موثر
ودوامييدار ازآن ،تقویه اقتصاد ملی و تأمين حقوق استفاده کنندگان آب برمبنای احکام فقهی و عرف وعنعنات پسندیده مردم وضع گردیده
است".
موضوع مدیریت همه جانبه منابع آب ( )IWRMدر شکل ذیل ارا ه شده است:
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یکپارچگی ایکولوژیکی

پایداری
رفاه اقتصادی

عدالت اجتماعی

 .1مديريت همه جانبه حوزه دريايي ( :)IRBMعبارت از مدیریت همه جانبه کليه منابع آب بشمول ساحه اراضی که آب
در آن جریان مينماید و یا ذخيره ميگردد ،می باشد.
ده اصل یکپارچه سازی مدیریت همه جانبه حوزه دریا ی ( )IWRBMقرار ذیل خالصه گردیده است:
 .3توحيد اهداف کيفي آب با ترکيب مقاصد کيفيت آب با اهداف ایکولوژیکی و کميتی آب برای حفاظت ایکوسيستم
های حياتی آبزی گرانبها و تامين وضعيت عمومی مناسب کليه آب ها
 .2توحيد و یکپارچه سازی کليه منابع آب از قبيل آبهای سطحی (جبه زار ها ،یخچال ها ،برف) و زیر زمينی ،در
سطح حوزه دریایی
 .1توحيد و شامل ساختن کليه موارد استفاده آب ،وظايف و ارزش ها در داخل یک چهارچوب پاليسی مشترک .از
قبيل :آب برای مصارف آشاميدنی ،حفظ الصحه ،زراعت ،صنعت ،توليد انرژی و سایر سکتورهای اقتصادی،
ترانسپورت ،تفریح محي زیست و آب به عنوان دارایی اجتماعی.
 .1توحيد و یکپارچه سازی مطالب ،تحليل ها و تخصص ،از قبيل هایدروميتيورولوژی ،هایدروليک ،ایکولوژی ،کيميا،
خاک شناسی ،تکنولوژی انجنيری ،علوم اجتماعی و اقتصاد جهت ارزیابی فشارها و اثرات کنونی باالی منابع آب و
تشخيص اقدامات جهت رسيدن به اهداف کمی و کيفی منابع آب به شکل مؤثر از نگاه اقتصادی
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جلب همکاری ارگان های تقنينی در ارتباط به آب در داخل یک چهارچوب مشترک و بهم پيوسته که انعکاس
دهنده مشارکت همه جوانب ذیرب در برنامه ریزی و تصميم گيری ها پيرامون امور آب باشد.

 .1توحيد و یکپارچه سازی مسايل قابل مالحظه مربوط به امور مديريتي و ايکولوژيکي در رابطه به مدیریت
پایدار آبریزه ها از قبيل تخفيف و کاهش اثرات سيالب ها و خشکسالی ها
 .1توحيد اقدامات و تدابير وسيع در مورد قيمت خدمات صرفيه امور آب ،مسایل اقتصادی و اجتماعی و سایر
پاليسی ها در یک روش مشترک جهت رسيدن به اهداف مدیریتی.
 .1شامل ساختن جوانب ذيربط و جامعه مدني در تصميم گيری از طریق بهبود شفافيت  ،تبادله نظریات و ارا ه
معلومات به مردم و شموليت جوانب ذیدخل در انکشاف کليه جنبه های مدیریت منابعآب.
 .0توحيد و یکپارچه سازی سطوح مختلف ،تصميم گيری به منظور مدیریت مؤثر تمام آبها که
حالت آن در محل ،حوزه فرعی ،حوزه اصلی و یا سطح ملی اثرپایری دارند.

باالی منابع آبی و

 .39مديريت همه جانبه آبهاي مرزي با کشور های همسایه با در نظرداشت منافع ملی.
 .1جوانب ذيربط عبارت از استفاده کننده گان آب سکتور هاي مختلف و گروه هاي ذينفع در منابع آب ميباشد
که در ساحه مديريت حوزه دريايي به گروه هاي ذيل مي توانند طبقه بندي گردند:
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 استفاده کننده گان آب :برای آشاميدن و معيشت ،زراعت ،توليد انرژی ،صنعت ،معادن ،تجارت ،ماهی پروری،
مالداری ،اطفای حریق (آتش نشانی) ،محي زیست ،سپورت  -تفریح وسایر موارد استفاده.

 آلوده کننده گان آب :زراعت  ,صنعت ،معيشت ،معادن وغيره

 تنظيم کننده گان آب :فراهم کننده گان خدمات آب ،ارگان حوزه دریایی ،وزارت انرژی و آب و سایر وزارت
خانه های ذیدخل.
 اجتماع عبارت است از :ادارات دولتی که در آب دارای منافع مشترک بوده و نهاد های مردمی از قبيل انجمن
های استفاده کننده گان آب ،انجو ها و سایرنهاد که دارای عالقمندی خاص می باشد.

فصل دوم
مديريت حوزه دريايي به اساس قانون آب
مديريت حوزه دريايي
ماده سوم:
به اساس ما ده اول قانون آب مدیریت منابع آبی به خاطرحفاظت آن از طریق توزیع عا دالنه واستفا ده موثر و دوامييدار منابع آبی ،تقویه
اقتصاد ملی وتأمين حقوق استفاده کنندگان آب بر مبنای احکام فقهی ،عرف و عنعنات پسندیده مردم ،صورت ميگيرد.
مطابق قانون آب ،روش جدید مدیریت منابع آبی مستلزم تاسيس نهاد های حوزه های دریایی و انکشاف مدیریت منابع آبی در ساحات
معين مدیریت حوزه های اصلی و فرعی دریایی به منظورهمکاری با دولت جهت حفاظت ،استفاده ،انکشاف ،مدیریت و کنترول منابع آب
کشور جهت تامين موارد آتی می باشد:


جوابگویی به نيازمندی های اساسی نسل های فعلی و آینده؛



ارتقای دسترسی عادالنه به آب



استفاده موثر ،پایدار و مفيد از آب به خاطر منافع عامه



فراهم آوری تسهيالت در انکشاف اجتماعی و اقتصادی



تامين نيازمندی های روبه افزایش استفاده از آب



حفاظت ایکوسيستم ها و تنوع بيولوژیکی مرتب به آنها



کاهش و جلوگيری از آلودگی و تخریب حالت منابع آب



برآورده ساختن تعهدات بين المللی



ارتقای مصئونيت و ثبات بندها
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مدیریت همه جانبه سيالب ها و خشکسالی ها.

اصول رهنمودي مديريت حوزه دريايي
ماده چهارم:
 .3مدیریت حوزه دریایی مطابق احکام قانون آب و اصول که به اساس آن این قانون و پاليسی منابع آبی تهيه گردیده است ،صورت می
گيرد. ،اصول ذیل اساس مدیریت حوزه دریایی را تشکيل ميدهد:
الف .عدالت در دسترسی به منابع آبی ،ارا ه خدمات و استفاده از منابع آبی به نيازمندان بخصوص برای
زنان و اطفال که از مدیریت منابع آب قسماً مستفيد نگردیده اند.
ب .پايداري و بقای منابع آبی و ایکولوژی ،انکشاف متداوم اجتماعی -اقتصادی وابسته به منابع آبی و تداوم فعاليت نهادهای مسوول
مدیریت حوزه دریایی.
ج .استفاده مناسب و موثردارای عناصراجتماعی و اقتصادی بوده و یکی از اصول اساسی است که مبنای پاليسی ملی آب و سهميه
بندی منابع آب را تشکيل ميدهد.
ه.

روش مبتني بر حق استفاده :به منظور تأمين عدالت اجتماعی واستفاده مناسب آب و ایجاد زمينه ها جهت تطبيق استراتيژی
کاهش فقر(استراتي ژی انکشاف ملی افغانستان) تسهيالت الزم جهت اعاده حقوق گروپ ها و مناطق که از تأمين آب مورد نياز
برخوردار نيستند ،فراهم گردد.

و.

مشارکت محلي تمام جوانب ذیرب

در تصميم گيری های مدیریت منابع آب به اساس شفافيت و ميکانيزم های مناسب

صورت می گيرد.
ز.

نمايندگي و شموليت تمام جوانب ذیرب جهت حصول اطمينان از کليه خواست ها ،نيازمندی ها و ارزش های آنها بخصوص
قشر محروم از جمله زنان و اهالی بی بضاعت به عنوان بخش از روند مدیریت حوزه دریایی .

خ .سب سايدي و تنظيم امورتوس جوانب ذیرب که ضرورت به انتقال مسووليت به سطوح پایين الی خود کفا ی مالی راکه با
عملکرد موثر سيستم سازگار باشد.
ط.

مؤثريت و پايداري نهادهای ذیدخل در مدیریت حوزه دریایی ایجاب مينماید تا فعاليت های ادارات ماکور با منابع مالی و
بشری موجود مطابقت داشته باشد.

ی.

توحيد فعاليت هاي مدیریت منابع آب در نهادهای مربوط به منظور تنظيم واداره مؤثر و پایدار ،الزم پنداشته می شود.

ذ.

تنظيم و انسجام پاليسی ها  ،روش ها و طرزالعمل های مدیریت منابع آب با سایر وظایف ادارات مربوط ،از طریق هماهنگی و
چهارچوب قانونی باعث تطبيق موثر مدیریت حوزه های دریایی ميگردد.
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ر.

شفافيت و تبادل معلومات در رابطه به مدیریت منابع آب جهت بهبود و تشویق همکاری با جوانب ذیرب

در مورد تصميم

گيری ها
ز.

ایجاد ميکانيزم های فعال جهت تامين همکاری و تشریک مساعی در مطابقت با قانون آب .

فصل سوم
مشارکت در مديريت حوزه دريايي
سهولت مشارکت
ماده پنجم:
ادارات حوزه های دریایی با در نظرداشت روش های مربوط ،برنامه آگاهی عامه بمنظور مدیریت همه جانبه منابع آب از طریق فيراهم آوری
تسهيالت در تدویر ورکشاپ ها ،سيمينارها ،جمع آوری ارقام ،آموزش و ظرفيت سازی در فعاليت های مداوم پروسه مشارکت عاميه را بکيار
ميبرند.
مشارکت محلي
ماده ششم:
()3
()2
()1

()1

اشتراک مردم و جوانب ذیرب در پروسه ایجاد و فعاليت ادارات حوزه دریایی و حوزه فرعی دریایی امرالزمی ميباشد.
مشارکت عامه بخاطر تحقق اهداف درسهمگيری وسيع و فعال تمام سکتورها ،نظریات و عالقه مندی اهالی درمدیریت آب ميباشد.
پروسه مشارکت عامه بخاطر بحث و تبادل نظر ميان وزارت خانه ها ،ادارات ذیرب و جوانب ذیدخل به منظورسهم گيری فعال آنان در
مدیریت آب صورت ميگيرد .جوانب ذیدخل در یک حوزه دریایی مشخص به اساس سيکتور هيا و سياحه جغرافييایی بيه گيروپ هيای
متعدد تقسيم شده و نماینده های شانرا برای شورای حوزه فرعی دریایی انتخاب می نمایند.
در زمان ایجاد ساحات مدیریت حوزه دریایی ،مشارکت عامه روی موضوعات ذیل متمرکز می باشد:
الف .شناسایی جوانب ذیرب در ساحات ادارات حوزه اصلی و حوزه های فرعی دریایی مربوط.
ب .تا يد مشارکت پيشنهادی عامه توس جوانب ذیرب
ج .انتخاب نماینده گان در شوراهای حوزه اصلی و حوزه های فرعی دریایی به اساس مساحت ساحه جغرافيایی ،سيکتورها و عالقيه
مندی اهالی.
د .پيشنهاد جهت ایجاد ادارات جدید حوزه های اصلی و فرعی دریایی به اساس نيازمندی های مدیریت منابع محلی آب

مشارکت به شيوه رهبري جمعي
ماده هفتم:
 .3در ساحه مدیریت حوزه اصلی و یا حوزه فرعی دریایی ،استفاده کنندگان آب و گروپ های موجود می باشند کيه در ميدیریت آب
عالقه مندی دارند .این گروپ ها شامل سکتور های مختلف از قبيل زراعت ،جنگالت ،انيرژی ،اسيتخراج معيادن ،صينعت ،ادارات
محلی و نهاد های جامعه مدنی می باشد.
 .2جوانب ذیدخل در ساحه مدیریت حوزه اصلی یا حوزه فرعی دریایی از طریق سکتورها و نهادها تشخيص ميشوند.
مشوره و مشارکت در تهيه و تطبيق استراتيژي
ماده هشتم:
 .3استراتيژی مدیریت حوزه دریایی قبل یا بعد از تأسيس اداره حوزه دریایی آماده ميشود .مشارکت عامه در تهيه استراتيژی شامل
موارد ذیل می باشد:
الف .نيازها و توقعات استفاده کنندگان مختلف آب؛
ب .اثرات فعاليت های فعلی و آینده روی منابع آب در ساحه مدیریت آب؛
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ج .آگاهی عامه در رابطه به نگهداشت ،استفاده ،انکشاف و جلوگيری از ضایعات آب و همچنان مدیریت و کنترول منابع آب در
ساحه مدیریت حوزه دریایی؛
ه .تشخيص مشکالت خاص محلی.
 .2سهمگيری و مشارکت بعد از ایجاد و تشکيل ادارات حوزه های اصلی و فرعی دریایی بيشتر روی انکشياف و تطبييق اسيتراتيژی
متمرکزميگردد.
رسيدن به توافق
ماده نهم:
هدف از مشوره و مشارکت عامه حصول توافق نظر روی ساختار تشکيالتی مدیریت آب و تعيين حدود آن می باشد.

فصل چهارم
ساحات مديريت حوزه دريايي
تعريف ساحه مديريت حوزه دريايي
ماده دهم:
()3
()2
()1
()1

عبارت از ساحه ایجاد شده منحيث واحد اصلی برای مدیریت حوزه اصلی و منحيث واحد فرعی بيرای حيوزه هيای فرعيی ميی
باشد.
ساحات ادارات حوزه های اصلی و فرعی دریایی و مرزهای آن از طرف وزارت انرژی و آب به مشوره جوانب ذیدخل رسماً تعيين
و تثبيت می گردد.
ادارات حوزه های اصلی و فرعی دریایی مسؤوليت تطبيق قانون آب را طوریکه در ماده دوم ایين طيرز العميل تصيریح گردیيده
است ،در ساحات مربوطه به عهده دارند.
مطابق فقره  31ماده  1قانون آب واحد های اداری منابع آب اساسأ مطابق با مرزهای طبيعی حوزه های اصلی و فرعيی دریيایی
کشور انکشاف می یابد .

معيار تعيين مرزهاي ساحه مديريت حوزه هاي دريايي
ماده يازدهم:
مرزهای ساحات مدیریت آب به اساس مرزهای آبریزه و معيار های ذیل تعين می شود:
( )3چگونگی رشد سياسی ،اجتماعی و اقتصادی
( )2عالیق همگانی در ساحه مورد بحث
( )1ساحات مشخص با اهميت زیست محيطی مربوط به آب
( )1موارد الزم و مؤثر ذیل در مدیریت ساحات اداره حوزه های دریایی:
الف .مدیریت منابع آب
ب .عمليات و مدیریت تأسيسات موجود مربوط به آب
ج .هماهنگی ميان سکتورها و گروه های ذینفع
ذ .ارتباط با سایر نهاد ها.
ه .دسترسی
ساحه مديريت حوزه دريايي
ماده دوازدهم:
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وزارت انرژی و آب در مشوره با جوانب ذیدخل ساحات مدیریت حوزه دریایی اصلی و فرعی را طبق معييار هيای منيدرج ایين طيرز العميل
تعيين مينماید.

فصل پنجم
ادارات مديريت حوزه هاي اصلي و فرعي دريايي
تقسيم بندي حوزه هاي اصلي دريائي
ماده سيزدهم:
( )3بر اساس قانون آب ،افغانستان به  5اداره حوزه دریایی ذیل تقسيم گردیده است :
الف .اداره حوزه دریایی کابل
ب .اداره حوزه دریایی هلمند
ج .اداره حوزه دریایی پنج  -آمو
د .اداره حوزه دریایی شمال
ه .اداره حوزه دریایی هریرود -مرغاب
( )2برای هر یک از پنج ساحات مدیریت حوزه دریایی ،وزارت انرژی و آب ادارات را بر اساس قانون آب ایجاد مينماید.
ادارات مديريت حوزه هاي فرعي دريايي
ماده چهاردهم:
()3
()2
()1
()1

به منظور جلب مشارکت وسيع جوانب ذیدخل محلی واستفاده بهتراز سهميه آب شان جهت مدیریت بهتر از ساحه مورد نظر هر پنج
حوزه به واحد های کوچک اداری تقسيم ميگردد.
هر حوزه فرعی دریایی مسئوليت مشخص برای مدیریت آب درساحه مربوطه خود را دارد.
هر حوزه فرعی دریایی دارای ساحه مدیریت بوده و وزارت انرژی و آب نهاد ها را طبق قانون آب ایجاد مينماید.
به اساس ساختار تشکيالتی حوزه های دریایی ،افغانستان به  13حوزه فرعی دریایی تقسيم گردیده است که ذیآل تشریح ميگردد:

 .1حوزه دريايي کابل شامل  8حوزه فرعي ميباشد:
.3
.2
.1
.1
.5
.1
.1
.1

کابل وسطی
لوگر
غوربند
پنجشير پا ينی
کابل پا ينی (جالل آباد)
کنر
لغمان (مهترالم)
شمل وخرم (خوست)

 .IIحوزه دريايي هلمند شامل  9حوزه فرعي ميباشد:
 .3هلمند باالیی (دایکندی)
 .2هلمند وسطی (لشکرگاه)
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.1
.1
.5
.1
.1
.1
.0

هلمند پا ينی (نيمروز)
ارغنداب (کندهار)
آب ایستاده (غزنی)
جلگه باالیی (پکتيا)
فراه رود (فراه)
ارغنداب باالیی (قالت)
ترینکوت (ارزگان)

 .IIIحوزه دريايي پنج -آمو شامل  6حوزه فرعي ميباشد:
.3
.2
.1
.1
.5
.1
.1

کندز باالیی (باميان)
کندز پا ينی (بغالن)
تالقان (تالقان)
کوکچه (فيض آباد)
پنج باالیی (اشکاشم)
پنج پا ينی ( دشت قلعه)
پنج -آمو پا ينی ( شورتيپه) * بعداً ایجاد ميگردد!

 .IVحوزه دريايي شمال شامل  5حوزه فرعي ميباشد:
.3
.2
.1
.1
.5

بلخاب (مزارشریف)
خلم (ایبک)
شيرین تگاب (ميمنه)
سرپل (سرپل)
سرپل پا ينی (جوزجان)

 .Vحوزه دريايي هريرود -مرغاب شامل  3حوزه فرعي ميباشد:
 .3هریرود باالیی (چغچران)
 .2هریرود پا ينی (هرات)
 .1مرغاب (قلعه نو)

فصل ششم
موقعيت جغرافيايي و مرزهاي حوزه هاي دريايي
موقعيت جغرافيايي و مرز هاي حوزه دريايي کابل
ماده پانزدهم:
حوزه دریایی کابل شامل دریا کابل ،معاونين آن ودریاهای شمل و خرم وکرم ميباشد که به دریای سند می ریزد.
موقعيت جغرافيايي و مرز هاي حوزه دريايي هلمند
ماده شانزدهم:
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حوزه دریای هلمند نصف قسمتی از جنوب و غرب کشور را احتوا می کند که منشأ آن از غرب کوه پغمان در کابل و باميان ،سيياه کيوه در
هرات و کوه های شرقی در پکتيا آغاز گردیده و به هامون هلمند می ریزد.
موقعيت جغرافيايي و مرز هاي داخلي حوزه درياي پنج – آمو
ماده هفدهم:
حوزه دریای پنج  -آمو ساحه ای از شمال شرق کشور و قسمت از باميان را احتوا می کند که از سطوح مرتفع پياميرات شيروع و بيه طيرف
غرب امتداد و بعدأ در قسمت خمآب از کشور خارج می شود.
موقعيت جغرافيايي و مرز هاي حوزه دريايي شمال
ماده هجدهم:
حوزه دریا های شمال از آبریزه های کوچک تشکيل می گردد که از کوه های مرتفع ارتفاعات مرکزی سرچشمه می گيرند .این دریاها پيش
ازینکه به مرز افغانستان و دریای آمو برسد به کانال های متعدد آبياری مورد استفاده قرار گرفته و بياالخره در دشيت هيای نياهموار ریگيی
جاب می گردد.
موقعيت جغرافيايي و مرز هاي حوزه دريايي هريرود – مرغاب
ماده نزدهم:
حوزه دریای هریرود -مرغاب در شمال غرب کشور موقعيت دارد .این حوزه از دو دریا تشکيِل شده است :دریای اصلی هریرود از کيوه بابيا و
دریای مرغاب از کوه تير بند ترکستان سرچشمه ميگيرند .قسمتی عمده این دو دریا در داخل کشور موقعيت دارد.
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نقشه موقعيت گيري نهاد ها و ساحات حوزه هاي دريايي و حوزه هاي فرعي دريايي
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