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قزارداد اهکاى سٌجی ٍ دیشایي تفصیلی پزٍصُی سکتَر پٌج آهَ تِ اهضا رسیذ
لطاضزاز ذسهاذ هكَضزی هؽالؼاذ اهىاى
ؾٌجی ٍ زیعایي زفصیلی خطٍغُ ؾىسَض خٌج
آهَ زَؾػ هحسطم اًجٌیط هحوس گل ذُلوی
ؾطخطؾر ٍظاضذ اًطغی ٍ آب ٍ ًوایٌسُ
وودٌی ایدسؿا  Eptisaتا حعَض هحسطم
ػثسالثصیط ػظیوی هؼیي هالی ٍ ازاضی ٍ
ضئؿای ٍظاضذ تِ اهعا ضؾیس.
هحسطم اًجٌیط هحوس گل ذُلوی ؾطخطؾر ٍظاضذ
اًطغی ٍ آب لثل اظ اهعای لطاضزاز ظوي ذَـ
آهسیس تِ هْواًاى گفر :زض هاُ ّای اذیط چٌسیي
خطٍغُی ذَب زض ترفّای اًطغی ٍ آب تِ اهعا
ضؾیسُ وِ واض قواضی اظ ایي خطٍغُ ّا آغاظ
گطزیسُ اؾرّ .طچٌس زض ؾالْای اذیط ذكىؿالی
زاضیطاذ ًاگَاض تاالی زَلیساذ ظضاػسی گصاقسِ
اؾر اها ذَقثرساًِ اهعای ایي لطاضزاز زاضیط
تؿعایی زض ضقس ٍ زَلیساذ ظضاػسی زض ؾىسَض خٌج آهَ
ذَاّس زاقر .وِ تؼس اظ زىویل ایي خطٍغُ وِ ترف
زیعایي ٍ آهازگی تطای آغاظ واض ؾاذسواًی  21واًال زض
حَظُ خٌج آهَ قاهل هیكَز ٍ زؽثیك خطٍغُ هسصوطُ زا
ؾال  ،2023هجوَػا ّ 75عاض جطیة ظهیي ظضاػسی
زحر آتیاضی لطاض ذَاّسگطفر ٍ زماظای هي اظ وودٌی
تطًسُ ایي اؾر ،زا واض خطٍغُ ضا ؼثك ظهاى زؼیي قسُ
زىویل ًوایس ٍ جا زاضز وِ اظ تاًه اًىكاف آؾیایی ٍ

ّوچٌاى ًوایٌسُ هحسطم وودٌی ایدسؿا  Eptisaصحثر
ًوَزُ گفر :افسراض زاضین وِ جْر ضقس السصاز ٍ
زَلیساذ تیكسط ظضاػسی زض افغاًؿساى ایي لطاضزاز هْن ٍ
زاضیط گصاض ضا اهعا ًوَزین ٍ زض هَضز خطٍغُ زؼْس ها
ایٌؿر وِ زض ظهاى زؼییي قسُ خطٍغُ ضا زىویل ٍ تِ

د اوبو او انرژی وزارت سرپرست

هعیٌاى هالی ٍ اداری ٍ آب ٍسارت اًزصی ٍ آب

انجنیر محمد گل ُخلمی … ،

صفحه 2

ازحازیِ اضٍخا وِ زضیي ػطصِ ووه ٍ ّوىاضی ًوَزُ
اًس زكىط ًواین.

تِ ّوکاراًطاى هعزفی ضذًذ

صفحه 3

تْطُتطزاضی تؿداضین.

لاتل یاز اٍضیؿر وِ ّعیٌِ ایي خطٍغُ  2.6هیلیَى زالط
اهطیىایی ٍ  67هیلیَى افغاًی اؾر وِ اظ تَزجِ
اًىكافی ٍظاضذ اًطغی ٍ آب تِ ّوىاضی تاًه اًىكاف
آؾیایی ٍ ازحازیِ اضٍخا خطزاذر هی گطزز
واض ایي خطٍغُ هسذ ؾی ًٍین ؾال ضا زض تطذَاّس گطفر
گزارشگر :عبدالولی

هالقات هحتزم اًجیٌیز هحوذ گل خُلوی سزپزست
ٍسارت اًزصی ٍآب تا ٍالی ٍالیت

صفحه 4
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د اوبو او انرژی وزارت سرپرست انجنیر محمد گل ُخلمی او د ننګرهار والیت حیات هللا حیات د 300
سوه جریبه ځمکه کی د احاطی دیوال د بنسټ ډبره ،په هغه  600سوه جریبه ځمکه کی چی د 100
میګاواټه لمریزی برښنا پروژی د جوړولو په منظور د ننګرهار والیت په حصار شاهی کی په پام کی
نیول شوی کیښوده او د همیشه بهار والیت څلورم ترانسفارمر یی د پټی په پریکولو سره ګټی
اخیستنی ته وسپاره

د حصار شاهی لمریزی انرژی پارک د خصوصی
پانګه اچونی په موخه د  100میګاواټه لمریزی
برښنا انرژی په ظرفیت درلودلو سره جوړیږی چی
تر جوړیدلو وروسته یی تولید شوی انرژی د برښنا
شرکت له لوری اخیستل کیږی.
دغه پروژه صنعتی پارکونو ته د برښنا انرژی
برابرولو په منظور او همدغه راز صنعتی پارکونو
شاوخوا د استوګنی د کورونو لپاره په پام کی نیول

شوی ده.
همدارنګه د  20میګاواټه په ظرفیت درلودلو سره
څلورم ترانسفارمر سب ستیشن د همیشه بهار هم
ګټی اخیستنی ته وسپارل شو ،چی له امله به یی د
ننګرهار والیت په مرکز د جالل آباد ښار او د یاد
والیت شاوخوا ولسوالیو کی د برښنا د پرچاوی په
برخه کی ډیر کموالی راشی او همدارنګه د 18
زرو په شاوخوا کی به نوی مشترکین له دغی برښنا

څخه برخمن شی.
ددغی پروژی لګښت نژدی  3.5میلیون امریکایی
ډالره ده ،چی د برښنا شرکت له پراختیایی بودجی
څخه ورکول کیږی ددغه سب ستیشن د نصبولو او
منتاژ چاری د درییو 3میاشتو په اوږدوکی د برښنا
شرکت عملیاتی رئیس انجنیر عبدالوکیل ناصری او
د ننګرهار دریایی حوزی رئیس انجنیر اکرام هللا
عابد او د دوی د تخنیکی ټیم د غړو په مرسته ګټی
اخیستنی ته وسپارل شو.
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هعیٌاى هالی ٍ اداری ٍ آب ٍسارت اًزصی ٍ آب تِ ّوکاراًطاى هعزفی ضذًذ

الواس تاٍر ساخیلَال هعیي هالی ٍ اداری ٍسارت اًزصی ٍ آب

تط اؾاؼ حىن همام ػالی ضیاؾر جوَْضی وكَض،
اًجیٌیط ذاى هحوس زىل هؼیي آب ٍ الواؼ تاٍض
ظاذیلَال هؼیي هالی ٍ ازاضی ٍظاضذ اًطغی ٍ آب زؼیي ٍ
اهطٍظ زض هطاؾوی وِ زض ٍظاضذ اًطغی ٍ آب زسٍیط یافر
تِ ّوىاضاًكاى هؼطفی قسًس.
زض هطاؾن هؼطفی ایي هؼیٌاى اًجیٌیط هحوس گل ذُلوی
هؼیي اًطغی ٍ ؾطخطؾر ٍظاضذ اًطغی ٍ آب تا اتطاظ
لسضزاًی اظ زالـ ٍ زؾر آٍضزّای هؼیٌاى اؾثك ،اظْاض
اهیس وطز وِ هؼیٌاى جسیس تسَاًٌس زؾساٍضزّای تیكسطی
ضا وؿة وٌٌس.
ؾطخطؾر ٍظاضذ اًطغی ٍ آب ّوچٌاى اظ هكَضُ ّای

ًیه زاوسط ّوایَى لیَهی هكاٍض اضقس ضییؽ جوَْض زض
اهَض ظیطتٌاّا ًیع یازآٍض قسُ ٍ گفر :ایي هكَضُ ّا زض
تْثَز فؼالیسْای ایي ٍظاضذ هَضط ٍالغ ذَاّس قس.
زض ػیي حال زاوسط لیَهی هكاٍض اضقس ضییؽ جوَْض
وكَض زض اهَض ظیط تٌاّا زض ؾرٌاًف آغاظ واض زین جَاى
زض ترف هؼیٌیر هالی ٍ ازاضی ٍ آب ضا زض اجطای خطٍغُ
ّای تعضي هْن زاًؿسِ تط ّوىاضی ّیاذ ضّثطی ٍ
واضهٌساى ایي ٍظاضذ تا هؼیٌاى جسیس السمطض زاویس وطز.
ّوچٌاى ٍحیس حلین یاض ضییؽ اًؿجام ٍ زؼمیة ّسایاذ
ٍ اٍاهط ضیاؾر جوَْضی زض ضیاؾر ػوَهی ازاضُ اهَض
حىن ضییؽ جوَْض وكَضزض ظهیٌِ تِ زمطض هؼیٌاى هالی

اًجیٌیز خاى هحوذ تکل هعیي آب

ازاضی ٍ آب ٍظاضذ اًطغی ٍ آب ضا لطائر وطز.
زض ایي هطاؾن ػثسالثصیط ػظیوی هؼیي اؾثك هالی ٍ
ازاضی ٍ اًجیٌیط لاظی ظازُ هؼیي اؾثك آب ًیع زض
ؾرٌاى ذَز تا اقاضُ تِ زالـ ّا ٍ زؾر آٍضزّای ایي
ٍظاضذ تطای زین جسیس آضظٍی هَفمیر ًوَزًس.
الواؼ تاٍض ظاذیلَال هؼیي هالی ٍ ازاضی ایي ٍظاضذ ًیع
تا زمسیط اظ حؿي اػسواز همام ػالی ضیاؾر جوَْضی اظ زؼْس
واضی ذَز اؼویٌاى زازُ تطذی اظ اّساف واضی اـ ضا
تطقوطز.

اًجیٌیط ذاى هحوس زىل هؼیي آب ٍظاضذ اًطغی ٍ آب
ًیع تا اقاضُ تِ اّساف واضی اـ اظ حؿي اػسواز همام
ػالی ضیاؾر جوَْضی اتطاظ اهسٌاى وطز.
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هالقات هحتزم اًجیٌیز هحوذ گل خُلوی سزپزست ٍسارت اًزصی ٍآب تا ٍالی ٍالیت تخار

اًجٌیط هحوس گل ذُلوی ؾطخطؾر ٍظاضذ اًطغی ٍآب تا
زاوسط فعل اهلل هجسزی ٍالی ٍالیر زراض هاللاذ وطز.
زضایي هاللاذ ؼطفیي ضٍی واض خطٍغُ تطق ؾَلطی
اقىوف ،احساش خطٍغُّای تطق وَچه آتی ،واًالّای
آتیاضی زض ٍلؿَالیّای ٍالیر زراض ،تاظؾاظی زرطیة

لؿوی زیَاض اؾسٌازی زضیایی زالماى ،قثىِ تطقضؾاًی
زراض زض هؿیط وٌسظ -زالماى ٍؾایط هؿایل آب ٍ اًطغی
زثازل ًظط وطزًس زض ازاهِ هحسطم آلای ذُلوی ؾطخطؾر
ٍظاضذ اًطغی ٍ آب ظوي زاویس تط اًجام خطٍغُ ّای
ظیطتٌایی زض ٍالیر زراض تِ هؿٍَالى هطتَؼِ ّسایر

زازًس زا ٍظؼیر ایي خطٍغُ ّا ضا تطضؾی وٌٌس.
زض اذیط آلای هجسزی ٍالی ٍالیر زراض اظ زالـ ّای
ٍظاضذ اًطغی ٍ آب تِ هٌظَض اجطای خطٍغُ ّای آب ٍ
اًطغی زض ایي ٍالیر لسضزاًی وطزِ.
گزارش عبدالولی

عالقوٌذی تزای سزهایِ گذاری در تخص تَلیذ اًزصی اس ستالِّای ضْزی
اًجٌیط هحوس گل ذُلوی ؾطخطؾر ٍظاضذ
اًطغی ٍ آب لثل اظ ظْط اهطٍظ تا ًوایٌسُ
وودٌی تَضي فَضز تایَ اًطغی زض هَضز زَلیس
اًطغی اظ ظتالِّای قْطی گفسگَ ًوَز.
زضیي ًكؿر زض هَضز ؾطهایِ گصاضی وودٌی
هسصوطُ زض ظهیٌِ زَلیس اًطغی تطق اظ ظتالِّای
قْطی تحص صَضذ گطفر ،وودٌی ظوي
اػالم آهازگی اـ زض ایي ظهیٌِ زؼْس وطز وِ
زض لسم ًرؿر زض چْاض ًمؽِ قْط واتل تِ
ظطفیر  20هیگاٍاذ زَلیس اًطغی تطق اظ
ظتالِّای قْطی السام ذَاّس وطز.
ایي خطٍؾِ تِ ّوىاضی هؿسمین قاضٍالی واتل،
قطور تطقٌا ٍ ضیاؾر هكاضور ػاهِ ذصَصی زحر ضّثطی ٍظاضذ اًطغی ٍ آب تؼس اظ

زَافك ػولی ذَاّس قس.

گزارش عبدالولی
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د اوبو او انرژی وزارت سرپرست د کندهار والیت د ارغستان ولسوالی
د شورا له رییس او غړو سره وکتل

د اوبو او انرژی وزارت سرپرست ښاغلی
انجنیر محمد ګل ُخلمی په داسی حال کی چی د
جمهوری ریاست په کرنیزو چاروکی سالکار
ښاغلی انجنیر حمیدهللا هلمندی ،د ارغستان
ولسوالی د شورا رییس حاجی خدایداد ،د یادی
ولسوالی استازو او سپین ږیرو ،د اوبو او
انرژي وزارت د مالی او اداری چارو مرستیال
ښاغلی الماس باور زاخیلوال ،همدارنګه د یاد
وزارت د اوبو مرستیال ښاغلی انجنیر خان
محمد تکل او په همدی ډول د اوبو او انرژی
وزارت اړوندو رییسانو حضور درلود د

وزارت د کنفرانسونو په تاالر کی ولیدل او د
هغوی ستونزی یی واوریدلی.
په دی لیدنه کی د ارغستان ولسوالی د شورا
رییس کومی ستونزی چی د کرنیزو ځمکو د
اوبو د کموالی ،تر ځمکی الندی اوبو د سطحی
ټیټوالی ،د  320کاریزونو وچیدلو ،د اوبولګولو
په سیستم کی شته ستونزی او په یاده ولسوالی
کی د اوبو د کموالی له امله چی کوم ګڼ شمیر
باغونه وچ شوی دی مطرح کړل د اوبو د
کموالی او وچکالی د حل د الرو غوښتونکی
شو.

د اوبو او انرژی وزارت سرپرست میلمنو ته د
ښه راغالست ویلو تر څنګه د حکومت د اوږد
مهاله او لنډ مهاله پالنونو په باره کی هر
اړخیزه معلومات ورکړل د ارغستان ولسوالی د
اوبو د کموالی ستونزی د حل کولو په باره کی
یی اړوند مسووالنو ته الزم هدایات ورکړل.
همدارنګه په دی لیدنه کی په یاده ولسوالی کی د
لوری بند د جوړولو په باره کی هم خبری
وشوی دواړو خواوو خپل نظریات یو له بل
سره تبادله کړل.
گزارش عبدالولی
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کویتِ تاسًگزی قاًَى آب تحت ریاست اًجٌیز خاى هحوذ تکل هعیي آب
ٍسارت اًزصی ٍ آب تطکیل جلسِ داد
اًجٌیط ذاى هحوس زىل تا اقاضُ
تِ فؼالیر ّای ایي وویسِ ،اّویر
واضی آى ضا قطح زاز.
اًجٌیط هحوَزی ضییؽ ػوَهی
زٌظین اهَضآتی ٍظاضذ اًطغی ٍ آب
گعاضقی اظ فؼالیر ّای ایي وویسِ
ضا اضائِ ًوَز.
ّوچٌاى اقسطان وٌٌسُ گاى تِ
هٌظَض ،زلیمسط قسى ٍ غٌاهٌسی
ّط چِ تیكسط لاًَى آب وِ زض 7
فصل ٍ  40هازُ زطزیة گطزیسُ
اؾر؛ ًظطیاذ ٍ خیكٌْازاذ قاى
ضا اضائِ ًوَزًس ٍ فیصلِ جلؿِ تِ

آى قس زا لاًَى هسصوطُ وِ
اظاّویر ظیازی تطذَضزاض اؾر،

هؼیٌیر آب تِ صَضذ زلیك ٍ ّوِ جاًثِ آى ضا هؽالؼِ

تؼسی ًظطیاذ قاى ضا اضائِ ًوایٌس ٍ لاًَى جْر زصَیة

ّیاذ ضّثطی ٍ هسرصصیي

ًوَزُ ٍ جْر زؼسیالذ زض تؼعی اظ هازُ ّای آى زض جلؿِ

ًْایی گطزز.

گزارش عبدالولی

د کندهار والیت د دهلی بند د جوړولو په مطالعاتی چارو باندی کار دوام لری
په دغه ناسته کی د اوبو او انرژی وزارت
سرپرست ،د یاد وزارت د اوبو مرستیال انجنیر
خان محمد تکل او د آسیایی پراختیایی بانک
مسووالنو د یاد بند د ساحی مطالعاتی کار تر
بحث الندی ونیوه.
په دغه ناسته کی د اوبو او انرژی وزارت
سرپرست او د یاد وزارت د اوبو مرستیال له
آسیایی پراختیایی بانک څخه چی د اوبو د
پروژو یو له مهمو تمویل کوونکو څخه دی قدر
دانی وکړه.
ټاکل شوی ډیر ژر به دی تر سره شوی
مطالعاتی فعالیت په اړه چی د نوموړی بند په
ساحه کی تر سره شوی ګزارش وړاندی شی.
په دغه ناسته کی د اوبو د سرچینو ستر
متخصص ښاغلی انس ،د اوبو د سرچینو
متخصص ښاغلی اکی او د او د طبیعی اوبو د
سرچینو د پروژو ستر مسوول ښاغلی محمد
حنیف ایوبی ګډون کړی وو.
د یادولووړ ده د تخنکی همکاریو قرارداد د
پروژی د چمتوالی په خاطر د  2017کال په

وروستیو ورځو کی له آسیایی پراختیایی بانک

سره السلیک شوی.
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گشارش هختصز اس جزیاى سفز اًجٌیز هحوذگل خُلوی هعیي اًزصی ٍ سزپزست
ٍسارت اًزصی ٍ آب تِ ٍالیت تذخطاى
چْاض قٌثِ  20ؾطؼاى الی قٌثِ  23ؾطؼاى ؾال 1397

ٍظاضذ اًطغی ٍ آب زض زٍ ؾىسَض اًطغی ٍ آب یه زؼساز
اظ خطٍغُّا ضا زض ٍالیر تسذكاى زحر زؽثیك ٍ خالى
زاضز ،وِ یىی اظ ایي خطٍغُّای تعضي ّواًا خطٍغُ
احساش تٌس تطق قَضاته هیثاقس.
اًجٌیط هحوسگل ذُلوی تا ّیأذ هؼیسی ذَیف اًجٌیط
قاُ هحوس ًیىعاز ضئیؽ ًظاضذ تط زؽثیك خطٍغُ ّای
اًطغیً ،صطذ اهلل حمدال هكاٍض حمَلی ٍظاضذ ٍ اًجٌیط
هحوس یاؾیي احوسی هؿؤل ّواٌّگی خطٍغُ فَق الصوط
ػاظم ٍالیر تسذكاى گطزیسًس.
هحسطم ذُلوی اظ ضیاؾر حَظُ فطػی زضیایی وَوچِ
ٍالیر تسذكاى تاظزیس ًوَزُ ٍ هكىالذ ٍ خیكٌْازاذ
واضهٌساى ضیاؾر ّای خٌج گاًِ وٌسظ ،زراض ٍ تسذكاى ضا
ؾاهغ قسُ ٍ زض لؿور حل تؼعی اظ هكىالذ ظطٍضی،
تِ ضٍئؿای هطتَؼِ ّسایاذ الظم زاز.
زض ضٍظ زٍم ؾفط ،جلؿِ تعضي وِ زض زاالض ٍالیر
تسذكاى زایط گطزیسُ تَز ،تا ّیأذ هؼیسی ذَیف
اقسطان ًوَزُ ٍ ظوي اؾسواع تیاًیِ ّای هماهاذ
ٍالیر تسذكاى ،ضئیؽ هحسطم قَضای ػلوا ،اػعای

هحسطم قَضای ٍالیسی ،جاهؼِ هسًی ،هسٌفصیي ٍ هَی
ؾفیساى هحسطم هحلی ،زواهی هكىالذ ،خیكٌْازاذ
ایكاى یاززاقر گطزیس.
زض ذسن جلؿِ چه (ؾٌس خطزاذر خَل) وِ حاٍی هثلغ
 000،270،22افغاًی تاتر اؾسوالن هَاظی  13.3جطیة
ظهیي ضا تِ ٍویل قطػی ٍضضِ هالىیي ظهیي زحر
اؾسوالن خطٍغُ قَضاته لطاض گطفسِ تَز ،زؿلین زازُ
قسٍ . .ویل ٍضضِ هالىیي زض ضاتؽِ اتطاظ ذطؾٌسی ٍ اظ
حىَهر زض ظهیٌِ زكىطی ًوَز.
ایي هَظَع یىی اظ اّساف اؾاؾی ؾفط هحسطم ذُلوی تِ
ٍالیر هسصوطُ تَز.
هطزم قطیف تسذكاى اؼویٌاى حاصل ًوَزًس وِ زٍلر
تِ زؼْساذ ذَیف زض لثال هؿایل ػول هیٌوایس ٍ
حاظطیي جلؿِ اظ ایي هَظَع ظوي اؾسمثال اظ ػولىطز
زٍلر اتطاظ ضظاهٌسی ًوَزًس.
تاظزیس اظ خطٍغُ واًال هُْط(قْطًَ فیط آتاز):
خطٍغُ واًال هُْط هكَْض تِ واًال قْط ًَ فیط آتاز

ٍالیر تسذكاى وِ یه خطٍغُ زوَیل قسُ تاًه جْاًی
زحر خطٍگطام  I.R.D.Pهیثاقس .ایي خطٍغُ وِ لیور
آى تالغ تط  309,639,570افغاًی هیكَز حسٍز 1850
ّىساض ظهیي ضا زحر آتیاضی لطاض هیسّس وِ حسٍز 6300
فاهیل اظ آى هؿسفیس هیكًَس .اهَض زؽثیك ایي خطٍغُ،
 %100زىویل ٍ آهازُ تْطُ تطزاضی هثاقس.
افسساح ایي خطٍغُ تِ تؼس هَوَل قس.
ضٍظ ؾَم ؾفط  :جوؼِ هَضخ  22ؾطؼاى 1397
تِ ضٍظ ؾَم ؾفط اظ ؾاحِ خطٍغُ قَضاته تاظزیس قس ٍ
جطیاى زؽثیك اهَض ؾاذسواًی خطٍغُ اظ ًعزیه هكاّسُ ٍ
تا هؿَلیي وودٌی زؽثیك وٌٌسُ ٍ ًظاضذ وٌٌسُ صحثر
ّای ّوِ جاًثِ صَضذ گطفر ٍ اظ ضًٍس زؽثیك خطٍغُ
حصَل اؼویٌاى گطزیس ٍ جْر تْثَز ٍ زؿطیغ ّطچِ
تیكسط آىّ ،سایاذ الظم زازُ قس.
لاتل شوط اؾر وِ هؿَلیي ٍ اّالی قطیف آى ٍالیر اظ
چگًَگی ضًٍس خیكطفر خطٍغُ ضظایر زاقسِ ٍ ذَاّاى
زىویل تِ هَلغ خطٍغُ یاز قسُ هیثاقٌس.
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ٍرکطاپ آگاّی دّی اس ٍضعیت ٍ تغییزات یخچالّای افغاًستاى پس اس سال  1995تِ
اضتزاک هقام ّای سکتَر آبً ،وایٌذُ ٍسارت سراعتً ،وایٌذگاى ًْادّای علوی ٍ

تخٌیکیً ،وایٌذُ تاًک جْاًی ٍ  ٍ USAIDاعضای تین تخٌیکی ساسهاى  ICIMODدر
ٍسارت اًزصی ٍ آب تذٍیز یافت

ایي ٍضوكاج زَؾػ اًجٌیط فعل الحك تاذسطی ضئیؽ هٌاتغ
آب هؼطفی گطزیس.
ؾدؽ اًجٌیط هحوس زاٍٍز لاظی ظازُ هؼیي آب زض لؿوسی اظ
تیاًیِ ذَز تط زَجِ تیكسط ضٍی یرچال ّای آتی زاویس وطز ٍ
گفر :یرچالّا یىی اظ هٌاتغ ػوسُ زاهیي آب زض افغاًؿساى
اؾر وِ هساضط اظ زغییطاذ اللیوی اؾر اظ ایي ضٍ هی ؼلثس زا
زض جْر واّف اضطاذ هٌفی زغییطاذ اللیوی تط هٌاتغ آتی،

زساتیط تیكسطی ضٍی زؾر گطفسِ قَز.
زض ازاهِ اًجٌیط ؾلؽاى هحوَز هحوَزی ضئیؽ ػوَهی زٌظین
اهَض آب زض هَضز یرچالّا ٍ زغییطاذ اللیوی ،آلای ؾَزاى اظ
ؾاظهاى  ICIMODخطظًسیكي ذَز ضا زض هَضز ٍظؼیر ولی
زغییطاذ یرچال ّا ٍ زین زرٌیىی ؾاظهاى ICIMOD
خطظًسیف ّای ذَز ضا اظ چگًَگی ٍظؼیر یرچالّا زض
افغاًؿساى اظ ؾال  1995الی  2015اضایِ وطزًس
ّوچٌاى زیساتیؽ یرچال ّای افغاًؿساى وِ تِ ووه

زرٌیىی ؾاظهاى ّ ICIMODوىاضی هسرصصاى ضیاؾر
هٌاتغ آب ٍ ووه هالی ازاضُ هحسطم  ٍ USAIDزحمیماذ آب
ؾاذسِ قسُ اؾر ،افسساح گطزیس.
ایي ٍضوكاج زَؾػ اًجٌیط ػثسالوؼطٍف هؿیط ضییؽ ػوَهی
حَظُ زضیایی واتل ًسیجِگیطی قس.
زض اذیط تِ قواضی اظ هسرصصاى زاذلی ٍ ذاضجی وِ زضیي
هَضز واض ًوَزُ اًس زمسیطًاهِ زازُ قس.
گزارش عبدالولی
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هعزفی پزٍصُIRDP
تخص اٍل

زٍلر جوَْضی اؾالهی افغاًؿساى اظ ؼطیك ٍظاضذ
اًطغی ٍ آب ٍ ووهّای هالی تاًه جْاًی ،اجطا
وٌٌسُی خطٍغُ احیای ٍ اًىكاف ؾیؿسنّای آتیاضی
IRDPزض افغاًؿساى اؾر .ایي خطٍغُ یىی خطٍغُّای
تعضي هلی زض ترف هسیطیر هٌاتغ آب تَزُ وِ اظ ؾَی
ضیاؾر اًؿجام خطٍغُّای ٍظاضذ اًطغی ٍ آب )(PCU
تا ّوىاضی زرٌیىی ؾاظهاى ظضاػر ٍ ذَضاوِ هلل
هسحس ) ( FAOزض ٍ 34الیر وكَض اجطا هیقَز.
ضیاؾر اًؿجام خطٍغُّای ٍظاضذ جْر اجطای ایي
خطٍغُی تعضي هلی ،زاضای قف آهطیر ؾاحَی اؾر

وِ زض زكىیل ضؾوی حَظُّای زضیایی هیتاقٌس.
ّعیٌِ اتسسایی ایي خطٍغُ  148.7هیلیَى زالط تَزُ وِ ًظط
تِ هَفمیر ایي خطٍغُ هؿٍَالى تاًه جْاًی ٍ
وكَضّای ووه وٌٌسُ صٌسٍق تاظؾاظی افغاًؿساى
ARTFزصوین گطفسٌس هثلغ  70هیلیَى زالط زیگط ضا تِ
گًَِ ووه تالػَض زضایي خطٍغُ ظیاز ًوایٌس وِ ّعیٌِ
هجوَػی تِ  219.7هیلیَى زالط هیضؾس .الظم تِ شوط
اؾر وِ هثلغ  3.5هلیَى زالط اظ ایي خطٍغُ اظ تَزجِ
زٍلر جوَْضی اؾالهی افغاًؿساى زاهیي هیقَز.

ایي خطٍغُ اظ هاُ جَى ؾال  2011هیالزی آغاظ قسُ
اؾر ٍ لطاضتَز زض اذیط زؾوثط  2017ذازوِ یاتس اها تا
زَجِ تِ افعایف  70هیلیَى زالط تَزجِ اظافی ،تا زوسیس
ظهاًی ؾِ ؾالِ زا  31زؾوثط 2020هیالزی تِ واض ذَز
ازاهِ ذَاّس زاز .الظم تِ شوط اؾر وِ زَافك ًاهِ 70
هلیَى زالطاظافی تِ ایي خطٍغُ خؽ اظ زاییسی تَضز تاًه
جْاًی ٍ تَضز  ARTFزض 19هاُ جَى  2016تیي ٍظاضذ
هحسطم هالیِ زٍلر جوَْضی اؾالهی افغاًؿساى ٍ تاًه
جْاًی تِ اهعا ضؾیس.

تخص دٍم
اّساف زَؾؼَی خطٍغُIRDP
تْثَز زؾسطؾی تِ آب وافی جْر آتیاضی ؾاحاذ زؼییي
قسُ زض چَواذ خطٍغُ
 زمَیر ظطفیرّا تطای تطًاهِضیعی ٍ هسیطیر تٌسّاتِ گًَِی هصٍَى
 زمَیر هسیطیر هٌاتغ آب زض ؾؽح حَظُّای زضیاییایي خطٍغُ زاضای چْاض ترف اؾر:
ترف اٍل :احیا ٍ تاظؾاظی واًالّای آتیاضی ٍ زحىین
ؾَاحل ضٍزذاًِّا تا فؼالیرّای ػوسُ ظیط:
 احیا ٍ تاظؾاظی  229واًال آتیاضی اصلی زض 34ٍالیر وكَض تا زض ًظطزاقر ًفَؼ ٍ اضاظی لاتل وكر
 خَقف ذسهاذ آتیاضی تطای ّ 214000ىساض اضاظیوكاٍضظی
 هؿسفیس قسى  385000ذاًَازُی زّماى زسٍیي ضٌّوَز زحىین ؾَاحل ضٍز ذاًِّا زحىین واضی  26ویلَهسط اظ ؾَاحل ضٍزذاًِّا زضٍالیرّای هرسلف

ترف زٍم :خكسیثاًی اظ اًىكاف تٌسّا ٍ حفظ ٍ هطالثر
آىّا قاهل هَاضز ظیط:
 خكسیثاًی اظ فؼالیرّای هطتَغ تِ ایوٌی تٌسّا. ایجاز ضٌّوَز تطای ایوٌی تٌسّا زض افغاًؿساى. تاظؾاظی تؼعی اظ لؿورّای تٌسّای وِ لثالؾاذسِ قسُ تِ قوَل تٌس غطلِ ٍ تٌس زضًٍسِ.
 زمَیر ٍاحس تٌسؾاظی ٍظاضذ اًطغی ٍ آب.ترف ؾَم :هسیطیر ٍ اًىكاف هٌاتغ آب وِ هَاضز ظیط
ضا قاهل هیقَز:
 تْثَز تركیسى تِ ذسهاذ ّایسضٍهیسَضٍلَغی ٍهسیطیر هٌاتغ آب زض وكَض.
 زكىیل زین هسرصص زاذلی تطای حفظ ٍ هطالثراؾسیكيّای ّایسضٍلَغی وكَض.
 حوایر هالی ٍ زرٌیىی تطای ایجاز هطوع ّكساضزّیؾیالبّا.
 خكسیثاًی اظ چاضچَب لاًًَی هسیطیر هٌاتغ آب ٍخالىگصاضی تطای حَظُّای زضیایی.

 حوایر هالی ٍ زرٌیىی اظ ضفَضم ترف آب ٍظاضذاًطغی ٍ آب.
 حوایر هالی ٍ زرٌیىی اظ تاظ ًگطی لاًَى آب. حوایر هالی ٍ زرٌیىی اظ ضیاؾر ّایسضٍجیَلَغیقاهل تطًاهِّای اضزما ظطفیر ،حفط چاُّای زحمیمازی ٍ
هؽالؼاذ جیَفیعیه زض خٌج قْط تعضي( واتلّ ،طاذ،
لٌسّاض،جالل آتاز ٍ هعاض).
ٍ حوایر هالی ٍ زرٌیىی اظ ٍاحس زرٌیىی آبّای
فطاهطظی.
ترف چْاضم :هسیطیر خطٍغُ ٍ اضزماء ظطفیر وِ قاهل
هَاضز ظیطاؾر:
 حوایر زٍاهساض اظ زفسطّای خٌج حَظُ زضیایی تِقوَل ؾاذر قواضی اظ ؾاذسواىّا تطای حَظُّای
ػوَهی ٍ فطػی.
 هسیطیر اجطای زوام ترفّای ایي خطٍغُ هؽاتك تااؾسٌساضزّای تاًه جْاًی.
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زؾساٍضزّای ػوسُ خطٍغُ  IRDPزا خایاى هاُ جَى
2018
 اظ هجوَع  224واًال  173 ،واًال آتیاضیزىویل ٍ واض اجطایی تیف  28واًال ّویي اوٌَى زض
ٍالیاذ هرسلف وكَض زض جطیاى اؾر.
 اظ هجوَع  75خطٍغُ ای زحىیوازی  16خطٍغُزىویل ٍ  32زض حال اجطا هی تاقس.
 اظ هجوَع ّ 214000ىساض اضاظی زض حسٍزّ 188681ىساض اضاظی وكاٍضظی زحر خَقف
آتیاضی لطاض گطفسِ اؾر.
 اظ هجوَع  385000ذاًَازُ هؿسفیسیي زض حسٍز 360000ذاًَازُ اظ تاظؾاظی واًال ّای یازقسُ
هؿسفیس قسُ اًس.
 وؿة همام اٍل اظ ًگاُ هؿایل هسیطیسی ،اجطاییٍ ویفیر اجطایی زض ؾال  2017 ٍ 2016زض تیي 5

خطٍغُ ای تعضگی وِ اظ ؼطف صٌسٍق ٍجْی تطای تاظ
ؾاظی افغاًؿساى زوَیل هی قَز.
 زىویل هؽالؼاذ خیف اظ اهىاىؾٌجی  22تٌس زض حَظُتؿسِ قوال.
 زىویل هؽالؼاذ اهىاى ؾٌجی  6تٌس زض حَظُ قوال. زىویل ًصة  127اؾسیكي ّایسضٍلَغی زض هؿیط ضٍزذاًِ وكَضجْر اًساظُ گیطی جطیاى آب.
 ًصة  70اؾسیكي ویثل ٍی جْر اًساظُ گیطی همساضجطیاى آب زض ضٍز ذاًِ ّای ػطیط وِ واض  40اؾسیكي
زىویل ٍ واض  30اؾسیكي زض جطیاى هی تاقس.
 زىویل ًصة  26اؾسیكي هیسطٍلَغی. جوغ آٍضی اضلام ٍ خطٍؾیؽ اضلام ّایسضٍلَغیىی وكَض.هصطف  %85تَزجِ زض ؾال ّای 1396 ٍ 1395 ایجاز وساتراًِ زیجیسال آًالیي تحیص یه هطوعاؼالػازی ٍؾیغٍ ،تؿایرIRDP
 -ایجاز ؾیؿسن هٌؿجن هسیطیر اؼالػاذ)(IMIS

ٍسارت اًزصی ٍ آب جوَْری اسالهی افغاًستاى تِ هٌظَر
تزرسی ٍضعیت تْتز آبّای سیز سهیٌی ضْز کاتل ٍ تغذیِ
هصٌَعی آى ،قزاردادی را تا ضزکت لٌذیل هیلش تِ اهضا رساًذ

تط اؾاؼ ایي لطاض زاز ،قطور لٌسیل هیلع تا ّوىاضی ضیاؾر
ّایسضٍجیالَجی ٍظاضذ اًطغی ٍ آب زض خْلَی زؽثیك خطٍغُ زغصیِ
هصٌَػی آب ّای ظیط ظهیٌی ،یه ؾیؿسن ًظاضزی هؼیاضی ضا زض
ضاتؽِ تِ آبّای ظیط ظهیٌی قْطواتل ایجاز ذَاّس وطز.

ّن چٌیي تؼعی اظ قاذصِ ّای ػوسُ ایي خطٍغُ لطاض شیل
هی تاقس.
 ایي خطٍغُ هؽاتك تِ خالى ظهاى تٌسی قسُ تِ خیف هیضٍز.
 ایي خطٍغُ افغاًؿساى قوَل اؾر ،هطزم ػعیع ها زض زوامٍالیاذ اظ ذسهاذ ایي خطٍغُ هؿسفیس قسُ اًس ٍ ذَاٌّس
قس.
 ایي خطٍغُ زَاًایی زثسیل قسى تِ تطًاهِ هلی هٌاتغ آبضا زاضا هی تاقس .ظیطا زض اوطط ترف ّای هٌاتغ آب ذسهاذ
اضایِ هی ًوایس.
 فؼالیر ّای ایي خطٍغُ ّن ؾَ تا ؾِ جْر اؾسطازیػیهٍظاضذ اًطغی یؼٌی جغطافیای آب  ،هسیطیر هٌاتغ آب ٍ
ّایسضٍخَلسیه هی تاقس.
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سیستن ًظارتی هعیاری در راتطِ تِ ًظارت اس آب ّای سیز سهیٌی ضْز کاتل ،اهزٍس تا حفز اٍلیي چاُ پیشٍهتزیک
در هحَطِ ٍسارت اًزصی ٍ آب تا حضَر اًجٌیز هحوذ گل خُلوی سزپزست ٍسارت اًزصی ٍ آب افتتاح ضذ

زض ایي هطاؾن اًجٌیط ذاى هحوس زىل هؼیي آب ،الواؼ
تاٍض ظاذیلَال هؼیي هالی ٍ ازاضی ایي ٍظاضذ ٍ جوؼی اظ
هسرصصیي ٍ هؿَالى ،اؾسیفي ویؿاى زین لیسض خطٍغُ
قطور زاقسٌس.
اًجٌیط هحوس گل ذُلوی ؾطخطؾر ٍظاضذ اًطغی ٍ آب تا
اقاضُ تِ ایٌىِ آب هٌثغ هْن حیازی تِ قواض هی ضٍز تط
اؾسفازُ تْیٌِ اظ آى زاویس زاقر.
ؾطخطؾر ٍظاضذ اًطغی ٍ آب تا یازآٍضی اظ هكىالذ
هَجَز زض آب ّای ظیط ظهیٌی قْط واتل ذاؼط ًكاى
ؾاذر وِ تِ هٌظَض وٌسطل آب ّای ظیط ظهیٌی تایس
تطًاهِ هٌظن زاقسِ تاقین.
اًجٌیط ذُلوی ،زاضیطاذ هٌفی زغییطاذ اللیوی ٍ واّف
آب ّای ظیط ظهیٌی هحصَالذ ظضاػسی ضا قطح زاز ٍ
اّویر خطٍغُ زغصیِ هصٌَػی آب ّای ظیط ظهیٌی قْط
واتل ضا ًیع زكطیح وطز.
اًجٌیط ذُلوی اظ تاًه اًىكاف آؾیایی ٍ وودٌی لٌسیل
هیلع اتطاظ ؾداؼ ًوَزُ ،ذَاّاى ّوىاضی تیكسط هطاوع
اوازهیىی جْر ضفغ هكىالذ ووثَزآب قس.
اًجٌیط ًجفی ضییؽ وودٌی حفاضی گفر وِ زض هطحلِ
ًرؿر ؼی چْاض الی قف هاُ ،چْل حلمِ چاُ ضا زض
ؾؽح قْط واتل حفط ذَاّین وطز.

تگفسِ هحوس ًؼین زَذی ضییؽ ّایسضٍجیالَجی ٍظاضذ
اًطغی ٍ آب تا زَجِ تِ زحمیماذ ٍ ًظاضزی وِ اظ تیف اظ
یىصس حلمِ چاُ هكاّسازی هاّاًِ زض قْط واتل صَضذ
هی گیطز ٍ ًمكِ ّای آى زطزیة گطزیسُ اؾر ،ؾؽح
آب ّای ظیط ظهیٌی ًظط تِ زغییط ضیلفًَ ،ػیر زطؾثاذ
هَلؼیر اظ هٌاتغ زغصیِ وٌٌسُ ٍ همساض هصطف اظ ؾال
 2007الی  2017اظ 22-1هسط ًعٍل ًوَزُ وِ لؿور
اػظن ؼثماذ آب زاض ( اوَافیط) تطٌِّ ٍ ذكه قسُ
اؾر.
اًجٌیط زَذی تیاى وطز وِ ٍظاضذ اًطغی ٍ آب جْر ضفغ
هكىل واّف آب ظیط ظهیٌی قْط واتل ظوي ؾایط ضاُ
ّای حل زصوین ازراش ًوَزُ زا ایي هٌاتغ ضا زٍتاضُ
زغصیِ ًوَزُ زض هحسٍزُ اهىاى اظ هكىالذ قْطیاى
واتل اظ ضّگصض ووثَز آب هَضز ظطٍضذ تىاّس.
تط ّویي اؾاؼ تا ّوىاضی هالی ٍ زرٌیىی ازاضُ
ّوىاضی ّای وكَض آهطیىا  USAIDاظ ؼطیك تاًه
اًىكاف آؾیایی زین زرٌیىی لٌسیل هیلع اؾسرسام
گطزیسُ زا تا ضیاؾر ّایسضٍجیالَجی ایي ٍظاضذ خطٍؾِ
ؾیؿسن زغصیِ هصٌَػی آتْای ظیطظهیٌی قْط واتل ضا
هؽالؼِ ٍ زض زؽثیك خطٍغُ زغصیِ هٌصَػی آتْای
ظیطظهیٌی قْط واتل السام ًوایس.

تگفسِ هسرصصیي حفاضی چاُ ّای زعضیمی ٍ اًسمال آب
زض چاُ ّا زَؾػ خوح ًوَزى ،حفاضی چاُ ّای زعضیمی
ٍ اًسمال آب زض چاُ ّا زَؾػ جطیاًاذ ؾؽحی  ،حفاض ی
چاُ ّای لؽط تعضي ٍ زغصیِ اظ ؼطیك آب زض ایي چاُ ّا
 ،حفاضی ٍ وٌسى واضی زًَل ّا ٍ زغصیِ زَؾػ آتْای
ؾؽحی ،اًسمال آتْای ؾؽحی صحی زض چاُ ّا  ،وٌسى
واضی ٍ حفاضی حَض ّای تعضي ٍ جطیاى زازى آب تِ
آًْا  ،جطیاى زازى آتْای ؾؽحی زض جَی ّا ،واًال ّا
ٍ ظهیي ّای قسیاض قسُ یا قرن ظز ُ ،جطیاى زازى آب
ّای ؾؽحی تِ قىل ذؽی ؼطیمِ ّای هسیطیر ؼثمِ
آتساض ( اوَافیط ) ضاُ ّای اؾر وِ ؾثة اظزیاز زٍتاضُ
آتْای ظیطظهیٌی هی گطزز.
هسرصصیي ایي ٍظاضذ افعایف شذایط ؼثماذ آتساض (
اوَافیط ) ،احیا ٍ اؾسفازُ هجسز ،تْثَز ویفیر ویویاٍی ٍ
تیَلَغیىی آب زض ًسیجِ ضلیك ؾاظی ،زملیل ًوىیاذ ،
هواًؼر اظ ًفَش ٍ خیكطفر آب ّای ًوىی ؼثماذ قَض
تِ ؼثماذ آتْای قیطیي  ،هولَ ًوَزى هؿاهاذ یا
ذالیگاُ ّای ؼثماذ آتساض ( اوَافیط) ٍ جلَگیطی اظ
ًكؿر ظهیي ،تطآٍضزُ ؾاذسي ًیاظ تِ آب ،واّف اضطاذ
زغییط اللین ،ضا اظ فَایس زغصیِ هصٌَػی آب ّای ظیط
ظهیٌی هی زاًٌس.
گزارش عبدالولی
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اًجٌیز خاى هحوذ تکل هعیي آب ٍسارت اًزصی ٍ آب طی سفز سِ رٍسُ تِ ٍالیتّای آسیة دیذُ
اس رٍدخاًِّا ٍ ٍ هٌاطق سیالب سدُ تاسدیذ ًوَد
زض ایي ؾفط هؼیي آب ٍظاضذ اًطغی ٍ آب تا ّیاذ ّوطاُ
قاى اظً 12مؽِ زض ٍالیرّای تلد ،ؾوٌگاى ٍ جَظجاى
وِ قاهل لطیِّای اضیغ تازَض ٍ ّعاض زَذی ٍلؿَالی
قَضزدِ ،لطیِ زعالق ٍلؿَالی ولساض ،جَاض َّزل ًثی
گیچی قْطن تٌسضی حیطزاى ،لطیِ ػثسالطحین ظائی،
اٍوالى ٍلؿَالی قَلگطُ ،لطیِ ذاى اضیغ ذاًسدِ ٍلؿَالی
لطلیي ،لطیِ چَخلی زدِ ٍلؿَالی ذوأب ،لطیِ لثجط
ؼاغَى ٍلؿَالی ذَاجِ زٍ وَُ ،قیكِ ذاًِ زطووٌیِ
ٍلؿَالی فیط آتاز ،چَچوي للؼِ ٍلؿَالی ذلن ،لطیِ
چٌاضگی ٍلؿَالی فیطٍظًرچیط ،چَغی هطوع ؾوٌگاى،
لطیِ اؾوایل ذیل ٍلؿَالی ذلن وِ تط اضط ؾطاظیط قسى
ؾیالب ٍ تلٌس قسى آب زضیای آهَ قسیسا آؾیة زیسُ
تَزًس ،زیسى ًوَزُ ٍ تطای واّف ایي چالف تا
هؿٍَالى حَظُ ّا ٍ هطزم زیساض ٍ گفسگَ وطز.

کار اعوار ساختواى ّای آتی در کاًال ضاُ رٍاى ٍالیت تخار در حال اجزاء است
تگفسِ اًجیٌطاى هَظف زض
ؾاحِ ّن اوٌَى  %29اظ واض
اػواض ایي ؾاذسواى ّا ذازوِ
یافسِ اؾر.
خطٍغُ واًال قاُ ضٍاى زض
ٍالیر زراض اظ ؾَی ٍظاضذ
اًطغی ٍ آب تِ ّوىاضی
تاًه اًىكاف آؾیایی اظ یه
ؾال تِ ایي ؾَ ضٍی زؾر
گطفسِ قسُ اؾر.

کار ساخت دیَاراستٌادی تَالى  %90تِ پیص رفتِ است
ایي زیَاض وِ زض لكىطګاُ هطوع ٍالیر ّلوٌس لطاض
زاضز ،تِ هٌظَض احیاء هجسز قثىِ آتیاضی ،تاالتطزى
هیعاى اؾسفازُ زضؾر ٍ هَضط اظ آب ،جلَگیطی اظ
زرطیثاذ ٍ افعایف ظهیي ّای ظضاػسی هٌؽمِ ضٍی
زؾر گطفسِ قسُ اؾر.
واض ایي واًال وِ زض  2017/7/15آغاظ قسُ تَز ،لطاض
اؾر زا  2018/7/11تِ خایاى تطؾس.
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