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در باره نویسنده
ونسنت تاماس از سال 2011 تا سال 2014 به حیث کارمند تحقیق در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کار می کرد. وی، عمدتا روی 
جهات اجتماعی و نهادی مدیریت آب در افغانستان، به شمول حق آب، منازعات آب و جریان تصمیمگیری در مورد تخصیص آب تمرکز 
کرده است. او همچنان در مورد تطبیق مدل های وارداتی به اصطالح مدیریت "خوب" آب در سیستم های سنتی مدیریت آب افغانستان 
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کننده پروژه مدیریت مختلط سیستم زراعت در تخار و بغالن کار کرده است. او، همچنان در تهیه گزارش توسعۀ بشری افغانستان سهم 
داشته است. در این اواخر او تالش خود را روی مسایل توزیع آب خانگی و خدمات بهداشتی و تامین آب صحی در سطح خانه ها متمرکز 

ساخته است.
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واژه نامه

سیستم ارد، سیستمی است که با استفاده از دلو یا دوله )ارد(، آب های زیر زمینی را چاه بیرون کشیده به زمین یا مزرعه  ارهد 
انتقال می دهد.

 کنداس               کنداس عبارت از گودال یا حفره سر باز است که آب سطح، برف یا آب باران در آنجا جمع آوری می گردد تا برای نوشیدن 
حیوانات   و یا مصارف خانگی در موقع خشکسالی از آن استفاده گردد.

کاریزها که مشابه به تونل های نفوذی بوده عبارت از تونل ها و یا کانال های شیب دار و تقریبا افقی بوده که منابع  کاریز 
آب، الیه ها و سایر اشکال جیولوجیکی را با هم وصل می کند.

شورای مردمی، معموال در امور دولتی سهیم بوده و عضویت انتخابی دارد. شورا 
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۱

خالصه

این اثر تحلیل جدی یی از چگونگی  توسعۀ دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان ارایه می دهد. این اثر نشان می دهد که ادعای 
مبنی بر این که افغانستان به اهداف انکشافی هزاره سوم خود در مورد دسترسی به آب صحی رسیده و یا نزدیک به رسیدن است 
را باید با نگرانی زیادی پذیرفت. مجموعه از مسایل، به شمول ارقام مبالغه آمیز )چنانچه در گزارش های مبالغه آمیز سازمان صحی 
جهانی/یونیسف دیده می شود(، تفاوت های میتودولوژیکی بین سروی های مختلف ملی، ارزیابی های مغرضانه و فرضیات غیر واقعی 
در باره پایداری درازمدت سیستم های موجود در بخش آب وجود دارد. این تحقیق همچنان نشان می دهد که چگونه شاخص های 
موجود اهداف انکشافی هزاره سوم در مورد "منابع بهبود یافته آب" تنها در قسمت ضبط واقعیت های دسترسی به آب سالم در سطح 
خانواده ها محدود مانده است. برای ارایه تصویر همه جانبه تر و معنی دارتر از وضعیت دسترسی به آب برای خانواده های افغان، این 
تحقیق یک چهارچوب جامع تر برای "آسیب پذیری آب خانگی" ارایه می کند. بنا بر این، ما شاخص آسیب پذیری آب خانگی را بر 
اساس پنج فاکتور مربوط به آب، یعنی: "کیفیت"، "کمیت"، قابلیت دسترسی"، "قابلیت اطمینان/انعطاف" و "توانایی مالی" را پیشنهاد 
می کنیم. این شاخص می تواند به مثابه یک رهنما برای برنامه طرح و تشکیل پالیسی ها در عرصه آب و بهداشت در افغانستان مورد 

استفاده قرار گیرد.
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عدم مصوونیت آب آشامیدنی خانواده ها: تغییر نمونه ها برای دریافت واقعیت ها در مورد پایداری دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان

مقدمه  .1 

به خوبی واضح است که دسترسی به آب سالم یکی از گام های ابتدایی در راستای بهبود معیارهای زنده گی به شمار می رود. تحقیقات 
نشان داده است جوامعی که فاقد خدمات کافی توزیع آب اند، بیشتر آسیب پذیر بوده و همچنان، بهبود دسترسی به آب سالم آشامیدنی 
یک موضوع کلیدی برای ستراتیژی کاهش فقر برای کشورهای رو به توسعه به شمار می رود. در افغانستان، "نبود دسترسی به آب پاک 
آشامیدنی در تمام والیات، هم برای مصرف خانگی و هم برای مصرف نهادهایی مثل مکاتب و کلینک ها" به مثابه یکی از مسایل 
کلیدی شناخته شده است که باید در چوکات ستراتیژی تازه ی کاهش فقر در افغانستان مورد بحث قرار گیرد1. جای شگفتی نیست که 
افغانستان در شمار کشورهایی قرار دارد که بزرگترین درصد مرگ و میر را )بیشتر از 15 در صد( در اثر کمبود آب و بهداشت دارا ست.2

جای شک نیست که از سقوط رژیم طالبان به بعد، یعنی از پانزده سال گذشته پیشرفت بزرگی در قسمت ارایه آب سالم آشامیدنی به 
خانواده های افغانستان صورت گرفته است. حتی در بعضی از گزارش های سازمان صحی جهان و یونیسف آمده است که اهداف انکشافی 

هزاره سوم برای دسترسی به آب سالم آشامیدنی حتی خیلی زودتر از تقسیم اوقات تعیین شده مورد تطبیق قرار گرفته است. 

اما آیا دسترسی به آب سالم آشامیدنی در افغانستان واقعا موفقیت آمیز بوده است؟ تا کنون در مورد بررسی عمیق داده ها و اینکه داده 
ها در مورد دسترسی به آب سالم آشامیدنی در افغانستان چه می گویند، مطالعات محدودی صورت گرفته است. بناًء، اولین هدف این 
تحقیق مباحثه یی را ارایه تحلیل انتقادی از وضعیت موجود دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان و پیشرفت در این عرصه تشکیل 
می دهد تا در مورد این محوری ترین مسئله برای کاهش فقر مباحثات راه اندازی شده و اطالع رسانی صورت گیرد.  دومین هدف این 
تحقیق را ارایه اطالعات در مورد این که چگونه شاخص های اهداف انکشافی هزاره سوم در مورد "منابع بهبود یافته آب" موجود چگونه 
هنگام تثبیت واقعیت ها در مورد دسترسی به آب سالم در سطح خانواده ها دچار محدودیت است و در عوض، پیشنهاد یک چهارچوب 
مفهومی گسترده تر و مناسب تر از "کمبود آب خانگی" به مثابه رهنمایی برای نظارت و همچنان پالیسی سازی و برنامه ریزی توسعه یی 

در سکتور آب تشکیل می دهد.

بخش بعدی، جمع بندی یی را از ارقام و آمار و پیشرفت در دسترسی به منابع بهبود یافته آب در جریان 12 سال گذشته ارایه کرده و 
ادعای متفاوت سازمان صحی جهان/یونیسف و ریاست احصاییه مرکزی افغانستان را در مورد دست آوردهای اهداف انکشافی هزاره سوم 
در قسمت "دسترسی به آب سالم آشامیدنی" نشاندهی می کند. در بخش سوم، این ارقام و آمار ها مورد تحلیل  و ارزیابی های منتقدانه 
قرار می گیرد. روی چندین مسئله، به شمول داده های بزرگنمایی شده، تفاوت های میتودولوژیکی، تفسیرهای مغرضانه و فرضیات نادرست 
در مورد پایداری  سیستم های پایدار آب آشامیدنی؛ تمرکز صورت می گیرد. این بخش با این نتیجه گیری که در قسمت تایید اظهارات 
در مورد دستیابی به اهداف انکشافی هزاره سوم در بخش آب آشامیدنی در افغانستان، باید با احتیاط برخورد کرد؛ پایان می پذیرد. بخش 
چهارم، اعتبار محدود و ناسودمندی شاخص موجود اهداف انکشافی هزاره سوم را برای تثبیت واقعیت ها در مورد دسترسی به آب سالم 
نشان داده و استدالل می کند که "بهبود" منابع آب به معنی "آب سالم آشامیدنی" نیست. بنا بر این، در بخش پنجم مشوره داده می 
شود که تصمیم گیرند گان افغانستان باید مفهوم گسترده تر و مناسب تر از "کمبود آب خانگی" را برای کمک به طرح آجندا، پالیسی ها 
و برنامه های توسعه یی به منظور دستیابی به خدمات آب آشامیدنی در افغانستان در پانزده سال آینده؛ اختیار کنند.  پس از تعریف 
"کمبود آب خانگی" و ارایه ابعاد مختلف آن، مجموعه از شاخص ها )و یک اندکس( پیشکش می شود تا به نظارت از پیشرفت مسیری 

که برای امنیت آب مشوره داده می شود، کمک کند. در بخش نتیجه گیری توصیه هایی در قسمت پالیسی سازی ارایه می کند. 

1    دولت جمهوری اسالمی افغانستان، »ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان«، )کابل،  2008، صفحه 21(.
2   پروس- اوستن، انیت، رابرت باس، فیونا کور او جیمی بارترام، »آب پاکتر صحت بهتر: هزینه ها، منافع، و برنامه های دوامدار برای حفظ و ارتقا سالمت«، )ژنیو: سازمان صحی جهان، 2008(.
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افغانستان چگونه در اهداف انکشافی هزاره سوم در بخش “دسترسی به آب سالم آشامیدنی”     .2
           ارزیابی می شود؟

هدف بدست آمده

شکل 1: پیشرفت از طریق اهداف انکشافی هزاره سوم، 2012
منبع:گزارش سازمان صحی جهان/یونیسف )2014، صفحه 5(

مطابق گزارش 2014 سازمان صحی جهان/یونیسف، افغانستان از سال 2012 به این سو به اهداف خود در قسمت آب نوشیدنی در چوکات اهداف انکشافی هزاره 
سوم رسیده است.

هدف بدست آمده     در مسیر درست       پیشرفت ناکافی       در مسیر نا درست       اطالعات ناکافی و یا نا قابل اجرا

با آنکه اجرای برنامه های اهداف توسعه یی جهانی هزاره سوم برای سال 2015 طرح ریزی شده بود، اما میعاد آن برای افغانستان 
منابع  به  در دسترسی  تمدید شد. در سال2003 سهم مردم  تا سال2020  برنامه  ها3«  تطبیق  برای  واقعی  دادن فرصت  منظور  )به 

بهبود یافته آب 23 درصد )به اساس تخمین یونیسف4( و هدف این بود تا این درصدی در سال 2020 به 61.5 درصد ارتقاء یابد. 

در سال 2012، سازمان صحی جهان و یونیسف در گزارش به روز شده برنامه نظارت مشترک خود اعالم کردند که "مقصد اهداف 
انکشافی هزاره سوم )جهانی( در ارتقاء سهم دسترسی مردم به آب سالم آشامیدنی بین سال های 1990 و 2015، در سال 2010، یعنی 

5 سال قبل از موعود؛ محقق شد.5 

با آنکه افغانستان در شمار کشورهایی که اهداف طرح شده خود را اجرا کرده بودند، قرار نداشت؛ برنامه نظارت مشترک در گزارش به 
روز شده خود، خیلی از "پیشرفت درخشان در کشور" مطمین بود. در این گزارش، به اساس ارقام و آمار سال 2010، برجسته شده بود 
که افغانستان "تقریبًا نصف نفوس خود ]یعنی 46[ را قادر به استفاده از منابع بهبود یافته آب در جریان 15 سال ساخته است. رقم خیلی 

شگفت آور است، زیرا اوسط منطقه جنوب آسیا در این بخش 30.9" است.6

سروی چندین شاخه یی افغانستان در ماه یازدهم2011/2010 7 که توسط سازمان صحی جهان/یونیسف با برنامه نظارت مشترک صورت 
گرفت؛ تثبیت کرد که در سال 2011، 57 در صد8 نفوس کشور به منابع مطمین و مصوون آب دسترسی داشتند.

3  دولت جمهوری اسالمی افغانستان، "دیدگاه 2020:- اهداف انکشافی هزاره افغانستان - گزارش پیشرفت 2008" )کابل: 2008(، 1.
4  دولت جمهوی اسالمی افغانستان، "دیدگاه 2020،"، 21.

5  سازمان صحی جهان/یونیسف، "پیشرفت در آب آشامیدنی و فاضالب - به روز شده در سال 2014"، )سازمان صحی جهان و یونیسف، 2014(، 45.
6  سازمان صحی جهان/یونیسف، "پیشرفت در آب آشامیدنی و حفظ الصحه - به روز شده در سال 2012"، )سازمان صحی جهان و یونیسف، 2012(، 11. رقم 46 در صد در یک جدول در صفحه 17.          
7  سروی چند شاخه یی افغانستان )AMICSَََ( سروی یی در سطح ملی است که ارقام و آمار را در مورد وضعیت اجتماعی، صحی و تحصیلی زنان و کودکان در افغانستان گردآوری می کند. این سروی به        
اساس نیاز برای نظارت بر پیشرفت اهداف و برنامه هایی که صورت می گیرد که از طریق موافقتنامه های جدید مثل اعالمیه هزاره سوم عقد می گردند. این سروی ها در سال های 2003 و  2011/2010 
صورت گرفته است. آخرین سروی بین ماه های اکتوبر 2010 و ماه می 2011 توسط ریاست احصاییه مرکزی دولت جمهوری اسالمی افغانستان به کمک فنی و مالی یونیسف انجام شده  است. برای 

نمونه برداری طرح دو مرحله یی دیزاین گردید. از 13،314 خانواده در هشت منطقه افغانستان بازدید به عمل آمد. اوسط هر خانواده که برای شاخه انتخاب می شد، 30 خانواده تعیین شد.
8  -  سطح اعتماد 95 در صد و سطح محدودیت اعتماد 53.3 و 59.7 در صد تعیین شده بود؛ ریاست احصایه مرکزی و یونیسف، "سروی چند شاخه یی افغانستان 2010-2011: راپور نهایی" 

)کابل: اداره احصاییه مرکزی و یونیسف، 2012(، 165.
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 ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی )NRVA( 2011 – 2012 که نیز به وسیله سازمان صحی جهان/یونیسف صورت گرفت9، رقم کمتری 
را ارایه کرد. این سروی نشان داد که 45.5 در صد10 از خانواده های افغانستان به منابع بهبود یافته آب دسترسی دارند. با آن هم، گزارش 
نتیجه گیری می کند که "پیشرفت چشمگیری در ارتباط به دسترسی به آب آشامیدنی به دست آمده است11« باید در نظر داشت که 
گزارش ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی در سال 2008/2007 مشعر بود که تنها 27 درصد از افغان ها به منابع آب دسترسی دارند. 
گزارش ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی در سال 2012/2011 گفته بود که "اگر این پیشرفت ادامه یابد، مقصد اهداف انکشافی هزاره 

سوم که 61.5 در صد است، به آسانی در سال 2020 به دست می آید12."
پسانتر، در سال 2014 سازمان صحت جهانی/یونیسف اعالم کرد که افغانستان هشت سال زودتر از زمان برنامه ریزی شده به هدف 
خود نایل آمده است، زیرا بر اساس پیش بینی سال 2012، 64 درصد از نفوس این کشور به منابع مطمین و مصوون آبی دست یافته 

است13. )شکل 2(.

جای تردید نیست که تالش های زیادی صورت گرفت و در جریان بیشتر از یک دهه پیشرفت هایی نیز در عرصه عرضه آب صحی به 
مردم افغانستان  انجام یافت. اما، آیا پیشرفت هایی که صورت گرفته است، با آنچه که اعالم شده ، به شمول اجرای اهداف انکشافی 
هزاره سوم که خود داستان دیگری است؛ مطابقت دارد؟ برای دریافت و درک هر چه بهتر این موضوع، الزمست به گذشته برگردیم و 
نگاهی داشته باشیم انتقادی به ارقام و اینکه چگونه این ارقام گردآوری شده و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. این موضوع را 

نیز باید بررسی کنیم که قبل از اینکه از پیشرفت ها سخن زده شود، از این باید گفته شود که از چه میتودولوژیی استفاده شده است.

UNHCR :تصویر     

9   ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی نمونه هایی از سروی را که توسط ریاست احصاییه مرکزی صورت می گیرد انجام می دهد. این سروی موضوعات و شاخص های گسترده را مورد موافقت نهادهای 
مختلف دولتی، تمویل کننده گان و سازمان های جهانی قرار گرفته اند؛ تحت پوشش قرار می دهد. ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی در سال های 2005، 2008/2007 و 2012/2011 صورت گرفته 

است. ارزیابی 2012/2011 به تعداد 20.828 خانواده را که از طریق برنامۀ دو مرحله یی انتخاب شده بودند به اندازه یی که هر شاخه 10 خانواده را شامل می شد مورد اجراء قرار گرفت. 
10  سطح اعتماد 95 درصد و سطح محدودیت اعتماد 43.4 و  47.7 را تشکیل می داد. ریاست احصاییه مرکزی، "ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی، سروی شرایط زندگی در افغاانستان" 2012-2011.  

)کابل: ریاست احصاییه مرکزی 2014(، 186.
11   ریاست احصاییه مرکزی، " ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی 2012-2011،" 2014، 83.

12   همانجا 99.
13   سازمان صحی جهان و یونیسف، "پیشرفت در آب آشامیدنی... 2012، "11.
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نگاه انتقادی به دستاوردها  .3

3.1   ارقام بزرگنمایی شده سازمان صحی جهان/یونیسف  

چنانچه قبال گفته شد، برنامه نظارت مشترک سازمان صحی جهان/یونیسف روی دو نوع داده ها برای نظارت بر اهداف انکشافی اهداف 
انکشافی هزاره سوم اتکاء دارد، یعنی ارزیابی خطر و آسیب ملی و سروی چند خوشه یی که هر دوی شان مورد تایید ریاست احصاییه 

مرکزی نیز قرار دارند.

در سال 2005 و 2008/2007 برنامه نظارت مشترک منابع معلوماتی )دیتابیس( ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی را مورد استفاده قرار 
داد، و اعداد و ارقام مربوط به بهره گیری نفوس از منابع بهبود یافته آب را از طریق تغییر فهرست های منابع در کتگوری "بهبود یافته" 
دوباره محاسبه کرد14. به طور مثال، بعضی از منابع سنتی آب مثل کاریز، اَرد و کنداس15 دربرنامه نظارت مشترک "بهبود یافته" تعریف 
شده بودند، در حالی که در گزارش ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی چنین کاری نشده بود. در نتیجه، با آنکه ارزیابی خطر و آسیب پذیری 
ملی در سال 2005 دریافت که، به طور مثال، 31 درصد از نفوس افغانستان به منابع حفاظت شده آب دسترسی دارند؛ برنامه نظارت 
مشترک پس از محاسبه مجدد خود، این رقم را 41 درصد ذکر کرد. به همین ترتیب، در حالی که ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی در 
سال 2008/2007 دریافت که صرف 27 درصد از نفوس به منابع بهبود یافته آب دسترسی دارند، سازمان صحت/یونیسف در گزارش 
خود این رقم را 48 در صد16 ذکر کرد. به این ارتباط، گزارش سال 2011 توسعۀ بشری افغانستان هشدار داد که احصاییه سازمان صحی 
جهان/یونیسف مبالغه آمیز بوده و در نتیجه ابعاد و چالش هایی که در دسترسی به آب آشامیدنی وجود دارد، بهای کمتری داده شده است17.

بنا بر این، در روشنی این استدالل، ادعای سازمان صحی جهان/یونیسف مبنی بر این که هدف 61.5 درصد از سال 2012 فراتر رفته 
است، باید با احتیاط و تردید خیلی زیاد پذیرفته شود. در عوض، داده های شاخص های متعدد سروی جمعی و ارزیابی خطر و آسیب 
پذیری ملی باید مورد استفاده قرار گیرد. اما، در آن صورت هم باید در مورد مسایل میتودلوژیکی آگاه بوده و در قسمت داده ها و تفسیر 

شان نیز به صورت انتقادی برخورد کنیم.

تفاوت های میتودلوژیکی بین سروی های ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی و شاخص های     3 .2  
                       متعدد سروی جمعی

در اثر تغییرات میتودولوژیکی از سال 2005 تا 2008، ارقام ارزیابی های خطر و آسیب پذیری ملی دقیقا قابل مقایسه نیست18. به طور مثال، 
ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی سال 2005 برخالف رهنمای بین المللی، توزیع آب توسط تانکر ها و آب های بوتلی را شامل "منابع 
حفاظت شده" کرده است. بنا بر این، برای مقایسه درست نیاز است تا ارقام تنظیم مجدد شوند. اما در افغانستان، این منابع بیشتر از یک 
درصد منابع آب را در یک زمان نشان نمی دهد. بنا بر این، تاثیر تفاوت های میتودولوژیکی در قسمت صحت و سقم ارقام محدود است.

شاخص های متعدد سروی جمعی  مربوط به سال 2011/2010 که در سال 2020 به نشر رسید، ادعا می کند که "اگر چه در یک سطح 
محدود، اما شاخص های متعدد سروی جمعی داده های مقایسوی و تکمیلی را به ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی اختصاص داده است19". 
اما، در میتودولوژی شاخص های متعدد سروی جمعی، منابعی که به عنوان "بهبود یافته" مشخص شده اند با منابعی که در ارزیابی خطر 
و آسیب پذیری ملی 2008/2007 آمده است، تفاوت دارد. به طور مثال، در حالی که ارزیابی خطر و آسیب پذیی ملی تمام کاریز ها را از 
کتگوری منابع "بهبود یافته" بیرون کشیده است، شاخص های متعدد سروی جمعی 2011/2010 بین "کاریزهای محافظت شده" یعنی 
بهبود یافته، و "کاریزهای غیر محافظت شده"یعنی بهبود نیافته، تفاوت قایل شده است. پس، برای یک مقایسه درست ارقام ارایه شده 
باید مجدداً تنظیم شوند. با آن که این کار به تغییرات بزرگ در ارقام نمی انجامد، اما این واقعیت که تفاوت میتودولوژیک وجود دارد، به این 

معنی است که امکان مقایسه مستقیم وجود ندارد. به این اساس، روند محاسبه به شکلی از اشکال قابل اعتماد نیست.
14  عالم، عبدالکبیر، اتل احمدزی و جولی ریزک، "آب برای مصرف بشر و آب برای حفظ الصحه،" در گزارش توسعه بشری افغانستان 2011- جبهه فراموش شده: امنیت آب و بحران درحفظ الصحه

        الصحه)کابل: مرکز بر ای پالیسی و توسعه بشری، 2011(.             

15   تعاریف این منابع در گزارش سال 2011 توسعۀ بشری افغانستان آمده است.

- کاریز: کاریزها که مشابه به تونل های نفوذی بوده عبارت از تونل ها و یا کانال های شیب دار و تقریبا افقی بوده که منابع آب، الیه ها و سایر اشکال جیولوجیکی را با هم وصل می کند.

- ارهد: سیستمی است که با استفاده از دلو یا دوله )ارد(، آب های زیر زمینی را چاه بیرون کشیده به زمین یا مزرعه انتقال می دهد.

- کندس: عبارت از گودال یا حفره سر باز است که آب سطح، برف یا آب باران در آنجا جمع آوری می گردد تا برای نوشیدن حیوانات و یا مصارف خانگی در موقع خشکسالی از آن استفاده گردد.
16   سازمان صحی جهان/یونیسف، 2010، صفحه 38.

17   عالم، و دیگران "آب برای مصرف بشر." 
18   ریاست احصاییه مرکزی/وزارت احیاء و انکشاف دهات، 2009، 95.

19    ریاست احصاییه مرکزی/یونیسف، 2012، صفحه 3.
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شکل 2: دسترسی به منابع آب مصوون در افغانستان
منابع: گزارش های شاخص های متعدد سروی، ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی و سازمان صحی جهان/یونیسف تهیه گردیده است.

درسترسی به منابع آب مصوون )در صدی نسبت به نفوس( در افغانستان به اساس گزارش های متفاوت

گزارش سازمان صحی جهان/یونیسف 

سروی ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی

سروی شاخص های متعدد سروی جهانی

اهداف انکشافی هزاره سوم

تفسیرهای غرض آلود از روند   3.3  

اما آنچه که بیشتر پرسش برانگیز است، انتخاب ریاست احصاییه مرکزی هنگام محاسبه نرخ پیشرفت در پوشش و در پیامد، رسیدن به 
این نتیجه که اهداف انکشافی هزاره سوم به آسانی قبل از 2020 می تواند تحقق یابد، می باشد. 

ریاست احصاییه مرکزی انطباق آمار و ارقام ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی 2008/2007 )27 درصد( و ارزیابی خطر و آسیب پذیری 
ملی 2012/2011 )45.5 در صد( را برای ایجاد یک روند انتخاب کرد و تخمین زد که در نتیجه اهداف انکشافی هزاره سوم تا سال 
2016 قابل تحقق است. در این جا، ریاست احصاییه مرکزی تلویحًا این فرضیه را پیش کشید که نرخ بهبود پوشش بین سال های 
2008/2007 و 2012/2011 در آینده ثابت باقی می ماند. با توجه به عدم مشارکت نسبی و روزافزون جامعه بین المللی در افغانستان، 
این تصور می تواند خطر برانگیز بوده و خوش بینی گمراه کننده را ایجاد کند. راه دیگری که می شد برای محاسبه انتخاب کرد این بود 
که روند بین مطالعات ابتدایی 2003 و تخمین های ارزیابی خطر و آسیب پذیری 2012/2011 مورد محاسبه قرار می گرفت. در این 
صورت، اهدافی را که اهداف انکشافی هزاره سوم در پیش گرفته بود، در 2019، یعنی درست سر وقت تحقق می یافت و این به حقیقت 

قرین تر از حدس بود.
اما آنچه که بیشتر مسئله ساز شده، این است که ریاست احصاییه مرکزی نتیجه گیری های شاخص های سروی متعدد 2011/2010 
)دو سال قبل از نتیجه گیری های ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی 2012/2011 به نشر رسیده است( را شامل تحلیل و تجزیه روند 
خود نکرده اند. پس، موفق نشدند روی ناکامی بزرگ دستیابی بزرگ به منابع حفاظت شده آب از 57 درصد )از گزارش شاخص های 
سروی متعدد 2011/2010( تا 45.5 درصد )از گزارش ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی 2012/2011( تبصره کنند. باز هم، چنانکه قبال 
تذکر یافت، ریاست احصاییه مرکزی به روشنی اظهار داشت که ارقام و آمار شاخص های ارزیابی متعدد و ارزیابی خطر و آسیب پذیری 

ملی کامال با هم مطابقت می کنند.
بنا بر این، مجموعه یی از ارقام و آمار بزرگنمایی شده سازمان صحی جهان/یونیسف، تفاوت های میتودولوژیکی بین سروی های ملی 
و ارزیابی غرض آلود روند ها این را می رساند که هنگامی که از تحقق برنامه های اهداف انکشافی هزاره سوم در مورد دسترسی به آب 

صحی آشامیدنی در افغانستان سخن می گوییم؛ باید خیلی محتاط باشیم.
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تردید در پندارها و اعتبار "منابع بهبود یافته"   3. 4  

هنگامی که از برنامه ریزی های آینده در مورد درصد پوشش مربوط به دسترسی به آب های مصوون سخن گفته می شود، مسئله دیگری 
نیز به وجود می آید. برای اینکه روند )محاسبه( قابل اعتماد باشد، نیاز است تا از این موضوع اطمینان حاصل گردد که منابعی که اکنون 
بهبود یافته اند، در آینده نیز به همین وضعیت باقی بمانند. این مسئله تا اندازه یی به ساختار سیستم آب ارتباط می گیرد، اما تا اندازه زیادی 
مربوط است به ظرفیت جامعه، دولت و ارایه کننده گان خدمات که زیربناهای مربوط به آب را تعمیر و از آن ها محافظت کنند. به این 
ارتباط، مطالعات کمیته داکار برای کمک به پناهنده گان افغانستان نشان می دهد که اشتباه است اگر تصور شود که نقاط "بهبود یافته" 
کنونی آب، در آینده نیز فعال باقی می مانند. سروی نشان می دهد که 35 درصد نقاط آبی افغانستان غیر فعال اند. گزارش اضافه می کند 
که "بسیاری از نقاط آبی تقریبا به همین تازه گی ها اعمار شده، بنا بر این ممکن است مشکالتی که فعال دارند در آینده ها بیشتر شود20." 
کمیته داکار برای کمک به پناهنده گان افغانستان"کار شیوه با کیفیت بد21« را برمال ساخته و هشدار می دهد که "در بسیاری از موارد 
نظارت کافی به عمل نیامده و ... قرارداد کننده گان در بسیاری از موارد دانش و یا عالقه کافی برای انجام دادن کار با کیفیت نداشتند22« 
اما مهمترین عاملی که توسط این مطالعه شناسایی شد "ظاهرا بسیج اجتماعی در بسیاری موارد خیلی ضعیف بوده است23«  در بیشتر از 
32 در صد نقاط آبی که مورد سروی قرار گرفته اند )به شمول آنانی که فعال اند( از موجودیت "مشکالت اجتماعی" سخن رفته و این 
در حالی است که در تقریبا 10 در صد کل موارد واقعات خرابکاری به ثبت رسیده است.24 در نتیجه، گزارش هشدار می دهد جوامعی که 
سیستم آبی شان غیر فعال می شود، به استفاده از منابع غیر بهبود یافته رو می آورند. این مشکالت در جامعه یی که با مدیریت ضعیف 
روبروست به رویارویی می انجامد و شکست نقاط آبی، معموال در سال های نخست پس از تکمیل پروژه توزیع آب کمتر قابل دید است. 
اما، با گذشت سال ها چهره خود را می نمایاند. پس، از آن جایی که پایداری نقاط آبی به صورت روزافزون به یک چالش در آینده نزدیک 
مبدل می شود؛ در برابر هر گونه انتظار از موجودیت یک روند مثبت و شفاف به اساس آمار و ارقام گذشته در مورد سهمیه خانوار در 

دسترسی به منابع آبی بهبود یافته باید با احتیاط برخورد کرد.

UNHCR :تصویر                            

20   کمیته داکار برای کمک به پناهنده گان افغانستان، "مطالعه ملی آب نقطه کارکرد در افغانستان"، )کابل: داکار، 2014(، 4.
21    همانجا، 9.

22    همانجا، 10.
23   همانجا، 9.

24   همانجا، 10
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در تالش برای درک ادعای "پیشرفت چشمگیر": آیا افغانستان از جریان تمویل در بخش آب و   3. 5  

                       بهداشت سود می برد؟

شیوه دیگر برای  به پرسش کشیدن روند مبهم دستیابی به برنامه های مطروحه اهداف انکشافی هزاره سوم برای آب آشامیدنی صحی، 
اول  بدون شک، در قدم  یافته آب در جریان ده سال گذشته است.  بهبود  منابع  به  ارزشیابی دسترسی  برای  احتمالی  شناخت دالیل 

توضیحات ارایه شده در مورد ارزشیابی دسترسی به منابع بهبود یافته آب، باید قابل قبول باشد.

می توان این استدالل را ارایه کرد که: مسله تفاوت بین آمار و ارقام بین شاخص های متعدد سروی جمعی 2011/2010 )57 درصد( 
و سروی ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی 2012/2011 )45.5 درصد( )که ریاست احصاییه مرکزی آن را مدنظر قرار نداده است( را 
می توان  نادیده گرفت و به عوض آن روی سروی های ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی تمرکز کرد )چنانکه ریاست احصاییه مرکزی 

چنین کاری انجام داد(. 

و  خطر  ارزیابی  نهایی  های  بررسی  و  درصد(   23(  2003 سال  رسمی  پایه  عدد  از  افغانستان  بشری  توسعه  گزارش   ،2011 سال  در 
آسیب پذیری ملی برای تخمین شباهت تحقق اهداف انکشافی هزاره سوم استفاده کرد25. تهیه کننده گان گزارش هنگامی که تخمین 
کردند که برنامه های اهداف انکشافی هزاره سوم صرف در سال 2042 یعنی دو دهه پس از هدفی که تعیین شده بود، قابل دستیابی 
ملی  آسیب پذیری  و  خطر  ارزیابی  توسط  شده  ارایه  درصد(   45.5( جدید  آمار  و  ارقام  اساس  به  بعد،  سال  سه  شدند26.  نگران  است؛ 
2012/2011 روند جدید )بین سال های 2008/2007 و 2012/2011( نشان داد که اهداف انکشافی هزاره سوم در سال 2016 قابل 

دستیابی است، یعنی چهار سال زودتر از وقت تعیین شده.

چگونه ما می توانیم 4 در صد پیشرفت در طول چهار سال بین 2003 و 2008 و "پیشرفت قابل مالحظه" 16 در صدی بین چهار سال 
2008 و 2012 را توجیه کنیم؟

از سال 2003، پیشرفت در توزیع آب آشامیدنی تقریبا به صورت ُکل، به یمن کمک های بین المللی صورت گرفته بود. بناًء، برای 
تشریح بهبود پایدار بین سال های  2008 و 2011، هر کسی می تواند انتظار افزایش بودجه در عرصه آب و بهداشت در افغانستان 

را داشته باشد.

گزارش ملل متحد "تحلیل و ارزیابی جهانی بهداشت و آب آشامیدنی )GLAAS(” که در سال 2012 منتشر شد، نشان می دهد که 
درجریان سال های 2008 و 2011 )به صورت اوسط(، افغانستان در شمار کشورهایی قرار داشت که هم کمترین دسترسی به آب 
را در حساب خود داشت و هم کمترین کمک را از جانب امداد کننده گان به حساب سرانه در عرصه بهداشت و آب، یعنی در حدود 
2 دالر برای هر نفر دریافت کرده بود. این رقم به مراتب کمتر از سطح اوسط جهانی که 2.8 دالر می باشد، را تشکیل می 

دهد )شکل 3(27.  

گزارش توسعه بشری افغانستان 2011 به اساس گزارش خودش از 3.3 دالر سرانه در جریان سال های 2005 - 200628 سخن گفته 
است، در حالی که گزارش سال 2010 تحلیل و ارزیابی جهانی بهداشت و آب آشامیدنی، رقمی را بین 2 تا 5 دالر بین سال های 2006 
- 2008 ذکر می کند29. بناًء ارقام موجود شواهدی را دال بر اینکه در کمک های مالی به بخش بهداشت و آب در مرحله زمانی یی که 
ارزیابی خطر و آسیب پذیری افغانستان گزارش خود را در مورد آن تهیه کرده است، افزایش به عمل آمده است؛ نشان نمی دهد. این 

برآیندها نشان می دهند که امداد مالی در هر دو دوره یکسان بوده است.

افزون بر آن، گزارش سال 2012 تحلیل جهانی ارزیابی بهداشت و آب )توصیه شده توسط سازمان صحی جهان( نیز خاطر نشان 
دریافت  آشامیدنی  آب  برای  انکشافی هزاره سوم  اهداف  برنامه های  اجرای  برای  را  مناسبی  مالی  امداد  افغانستان  سازد که  می 
نکرد30. در عین حال، در این گزارش آمده است که افغانستان در بین کشورهایی بود که کمتر از پنجاه درصد امداد مالی مورد نیاز 
خود را به دست آورد. این رقم – که در یک کارگاه سراسری ملی متشکل از متحدان افغانستان نیز تایید گردید31 - این نظر را 
که در جریان سال 2007 – 2008 افزایش قابل ذکری در کمک های مالی برای بخش آب آشامیدنی صورت نگرفته است؛ تایید 
می کند. این موضوع بعضی تردید هایی را در مورد درستی تغییراتی چنین شدید در قسمت دسترسی به منابع آب بهبود یافته بین 
25   باید به یاد داشت که نویسنده گزارش توسعه بشری و ریاست احصاییه مرکزی سروی ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی سال 2005 را به حیث ماخذ برای محاسبه روند حساب نکردند. این کار، با در 
نظر داشت اینکه گزارش سال 2005 ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی در تفاوت با سروی خود در 2008/2007 و 2012/2011، تمام والیات افغانستان را تحت پوشش قرار نداده بود، قابل فهم است.      

26   عالم و دیگران، "آب برای مصرف بشر،" 112.
27  خاظر نشان باید ساخت که به نظر می رسد که محاسبه GLASS 2012 و گزارش توسعه بشری افغانستان 2011، پروژه هایی را که برنامه همبستگی ملی به پیش می برد، در نظر نگرفته بود.  
زیرا این پروژه ها مستقیما در کتگوری بهداشت و آب قرار داده نشده بود. اگر موضوع چنین باشد، پس کمک های مالی برای بهداشت و آب در  جریان سال های  2008 - 2011 می توانست به  

سطح اوسط 2.8 سرانه برسد. 
28   امر خیل و کاکر، 2011، صفحه 184.

29   سازمان صحی جهان، 2012. صفحه 35.
30   همانجا، صفحه 35.

31    همانجا، صفحه 72.
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سال های 2003 تا 2008 و سال های 2008 تا 2012 صورت گرفته است. تناقضات بین محتوی گزارش 2012 ارزیابی تحلیل 
اهداف  برنامه  تحقق  برای  مناسب  بودجه  افغانستان  است  مشعر  )که  متحد  جهان/ملل  صحی  سازمان  آب  و  بهداشت  جهانی 
انکشافی هزاره سوم را در همان سال، یعنی 2012 در اختیار نداشته است( نیز این شک و تردید را درمورد اینکه آیا افغانستان 
به  کنید  )نگاه  آورد.  می  وجود  به  خیر  یا  است  رسیده  بود،  نهاده  برابر خود  در  هزاره سوم  انکشافی  اهداف  که  اهدافی  به  واقعا 
استدالل هایی که در باال آمد( پس، یکبار دیگر، با خواندن ارقامی که در گزارش ها آمده است و هنگام تحلیل روند ها و نیز 

بود. باید محتاط  آشامیدنی  به آب  انکشافی هزاره سوم درمورد دسترسی  اهداف  به  نتیجه گیری در مورد دستیابی  از  قبل 

گزارش ارزیابی تحلیل جهانی بهداشت و آب نشان می دهد که افغانستان یکی از کشورهایی با داشتن کمترین سطح آب و کمترین مقدار تعهد مالی سرانه برای 
بهداشت بین سال های 2008 تا 2010 بوده است. افغانستان در شمار کشورهایی قرار داشته است که کمترین اوسط کمک مالی سرانه از منابع کمک کننده به 

دست می آورد.

شکل 3: کمک های اهدایی )اوسط تعهد ساالنه، 2008 – 2010، ثابت 2009، به دالر امریکایی( به حساب اوسط پوشش سرانه در کشورها
منبع: سازمان صحی جهان »سازمان ملل متحد/آب- گزارش ارزیابی تحلیل جهانی بهداشت و آب« 2012، ص. 55.

اوسط پوشش )بهداشت و آب نوشیدنی( درصد، 2010

20
08

-2
01

0 
ط

وس
 مت

نه،
سرا

ن 
دگا

کنن
ک 

کم
ت 

هدا
تع

کمک های سرانه 
 2.08  = متوسط 

دالر امریکایی

افغانستان

ایتوپیاکانگو
نایجر

نایجریا
سومالیا

مدگسکر

توگو گنی بلسا
گنی

چاد

دی ارسی

کشورهای کمتر توسعه یافته
کشورهای کم درآمد دیگر

کشورهای با درآمد متوسط و پایین تر
کشورهای با درآمد متوسط رو به باال



۱۰

عدم مصوونیت آب آشامیدنی خانواده ها: تغییر نمونه ها برای دریافت واقعیت ها در مورد پایداری دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان

"بهبود یافته" به معنی "صحی" نیست  .4
گذشته از نگرانی ها در مورد صحت و سقم ارقام و روند ها، مسله اساسی دیگر در قسمت درستی و مفیدبودن شاخص اهداف انکشافی 
هزاره سوم "منابع بهبود یافته آبی" در قسمت ارزیابی "دسترسی به آب صحی" وجود دارد. بدون شک، چنانکه در پایین شرح داده می 

شود، "بهبود یافته" الزامًا به معنی "صحی" نیست.

باین و دیگران ).Bain et al( در سال 2012 مطالعاتی را در ایتوپیا، نیکاراگوا، اردن، نایجیریا و تاجیکستان به راه انداختند که طی 
آن به تحلیل و تجزیه کیفیت آب، منابع بهبود یافته آبی به منظور دستیابی به سهم منابع بهبود یافته آبی که بتواند منحیث آب صحی 
شناخته شوند؛ دست زدند. بعد از آزمون کیفیت آب منابع بهبود یافته، آن ها دریافتند که سهم مردمی که به آب "صحی، یعنی نه تنها 
بهبود یافته" دسترسی داشتند؛ به 11 درصد، 16 درصد، 15 درصد و 7 درصد به ترتیب، در ایتوپیا، نیکاراگوا، نایجیریا و تاجیکستان 
تنزیل یافته است32. به این ترتیب نشان داده شد که استفاده تنها دسترسی به "آب حفاظت شده" به مثابه یک شاخص می تواند به 
بزرگنمایی پایدار در سهم مردم در دسترسی به آب صحی بیانجامد. تحقیق اضافه می کند که تفاوت در ارقام در کشورهایی که در 
آن جا منابع بهبود یافته آب به صورت درست پی ریزی نشده است، خیلی بلند خواهد بود. تحقیقات کمیتۀ دانش برای پناهجویان 

داکار )DACAAR( که قباًل در مورد آن گفته شد، می گوید که این وضعیت در مورد افغانستان به خوبی قابل تطبیق است.

با آنکه مطالعات نظامند )سیستماتیک( در افغانستان به منظور بررسی این که تا چه اندازه منابع حفاظت شده آب آلوده و غیر صحی 
برای استفاده است، صورت نگرفته، اما چندین تحقیقی که در باره کیفیت آب های زیرزمینی در حوزه کابل صورت گرفته، چندین نقاط 
مختلف آبی ذیل را برجسته نموده که با مدفوع انسانی مخلوط بوده است. بروشیرس و دیگران )2005( با استفاده از معیار های آژانس 
حفاظت از محیط زیست امریکا )یعنی ای. کولی باالتر از col/100 ml 1 را محاسبه کرده است( دریافته اند که در سال 2004 بیشتر 
از 22 درصد از چاه های حفاظت شده در  حوزه دریایی کابل مدفوع انسانی داشته است. یک تحقیق موسسه داکار برای پناهجویان که 
در سال 2009 صورت گرفت،  در 59 درصد نمونه های آب های زیرزمینی حوزه کابل مدفوع انسانی را شناسایی کرده است33. بدون 
بلند  بلند اختالط در حوزه کابل با سطح  با آن هم، سطح  افغانستان نماینده گی کند.  از تمام حوزه های  شک، حوزه کابل نمی تواند 
دسترسی به "منابع بهبود یافته آب" )یعنی 56 درصد در سال 2007 - 2008 و 77 درصد در 2011 - 2012( تصور خطرناک برابر 

دانستن "حفاظت شده" با "صحی" را برجسته می سازد.

آشکار است که تحقیق باین و دیگران )2012( اختالط در آب را که ممکن است بین منبع آب و منبع استفاده )مثال خانه( صورت گرفته 
باشد، مدنظر قرار نداده است. به اساس میتا انالیز 57 تحقیق، رایت و دیگران )2004( نشان می دهد که کیفیت باکتریالوژی آب آشامیدنی 
به صورت چشمگیری پس از گرفتن آن از منبع، به ویژه در مورد منابع حفاظت شده از بین می رود. در یک مطالعه موردی در بالیویا، 
رفینر و دیگران )2010( دریافتند که حتی در مواردی که یک خانواده از آب جوش داده شده و یا آب هایی که با روش استفاده از اشعه 
آفتاب تعقیم می گردند )SODIS(،  مواد مخلوط شده در یک گیالس آب آشامیدنی در بین خانواده هایی که در تحقیق شرکت کرده بودند، 
به 35 درصد می رسید که ناشی از میزان کم مراعات مسایل بهداشتی و/ یا روش نادرست استفاده از آب های خانگی بود. بنا بر این، 
نباید فکر کرد که حتی با استفاده از روش های استفاده از آب می توان از آلوده گی آن جلوگیری کرد.  و، با آنکه مواردی وجود دارد که 
با استفاده از روش های درست استفاده از آب خانگی می توان آب گرفته شده از منابع حفاظت شده و یا غیر حفاظت شده را از آلوده گی 
پاک کرد، اما نظر به زمینه، نوع تکنالوژی و آیا اینکه این تکنالوژی به صورت پایدار استفاده شده است و یا خیر، این کار برای دراز مدت 
می تواند آسیب پذیر باشد. در افغانستان، تنها 20 درصد از تمام نفوس از روش های تعقیم آب در سطح خانواده استفاده می کنند )از آن 
جمله 13 درصد آب را جوش می دهند( اما صرف 15 درصد خانواده هایی که  به منابع غیر بهبود یافته دسترسی دارند، از این روش ها 
استفاده می کنند34. با توجه به دقت محدود در اجرای برنامه و چالش ها در بررسی موثریت آن ها در بهبود کیفیت آب در گیالس، چنین 

به نظر نمی رسد که این ها بتوانند جایگزین تمام عواملی که باعث اغراق در سهم خانواده ها در دسترسی به آب صحی شده اند، شود.

پس،  درست است تصور کنیم که مقدار آب آشامیدنی امن خانگی در افغانستان به مراتب نسبت به  تعداد خانواده هایی که به منابع 
حفاظت شده آب دسترسی دارند، به صورت چشمگیری کمتر است. این امر محدودیت های شاخص های اهداف انکشافی هزاره سوم را 
در مورد "منابع حفاظت شده آب" برجسته می سازد. این امر، همچنان نشان می دهد که ادعاها در مورد اینکه افغانستان به اهداف خود 
در مورد "دسترسی به آب  پاک" رسیده است )و یا نزدیک است برسد( می تواند بلند پروازانه باشد )دیده شود: بیانیه ریاست احصاییه 

مرکزی که در باال از آن نقل قول شد(.

32   برای اردن که اکثرا از توزیع آب توسط پایپ استفاده می کند تثبیت درصدی عمومی نشان داد که کاهش اندکی در سهم مردم به آب صحی به وجود آمده است.
33   تحقیق BGR )2004( نیز  نشان داده است که 13 درصد آب حاوی مدفوع بوده، اما خاطر نشان می سازد که ارقام آن ها "نسبت مشکالت در روش تحلیل، اختالط باکتریایی را کمتر شناسایی 

کرده است" )صفحه 59(.
34  ریاست احصاییه مرکزی و یونیسف . 2012. 73.
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آب )غیر( صحی خانگی: اصطالح پر معنی تر برای نشان دادن واقعیت ها در مورد دسترسی   .5
          به آب آشامیدنی در افغانستان است. 

اگر افغانستان به ایجاد زمینه برای مردم خود برای دسترسی پایدار و کافی به آب صحی آشامیدنی متعهد است، باید اصطالح پرمعنی تر 
و گسترده تر "آب غیر )صحی( خانگی" را با مجموعه جدید شاخص های جدید  برای نظارت پیشرفت ها در نظر بگیرد. این چهارچوب 
مفهومی جدید همچنان می تواند برای تعیین آجندا ها، پالیسی ها و برنامه های توسعه یی در عرصه آب آشامیدنی در جریان پانزده سال 

آینده قابل استفاده باشد. این مفهوم در پایین با جزییات مورد بحث قرار می گیرد.

تعریف آب )غیر( صحی خانگی  5. 1  

مفهوم عام "مصوونیت آب" در سال های اخیر به صورت روز افزون در بین مجامع اکادمیک و همچنین پالیسی سازان اهمیت کسب 
کرده است. طرفداران این مفهوم آن را به مثابه یک چهارچوب برای رهنمود تحلیل ها و پالیسی سازی در عرصه آب تعریف می 
کنند. توافق کلی وجود دارد که "مصوونیت آب" برای "دسترسی انسان ها به بهداشت، رفاه، اقتصاد و ثبات سیاسی" نقش حیاتی 
دارد )BIPSS. 2009(. گزارش آب سازمان ملل )2013( تصریح می کند که "سرمایه گذاری در عرصه صحی ساختن آب" در حقانیت 

بازدهی درازمدت برای توسعه بشری، رشد اقتصادی با پیشرفت های فوری قابل مشاهده کوتاه مدت است35.

"ظرفیت مردم برای حفظ دسترسی پایدار به مقدار کافی و با کیفیِت قابل قبول آب برای حفظ معیشت، رفاه انسانی و توسعه اجتماعی 
– اقتصادی، اطمینان از محافظه شدن در برابر آلوده گی های ناشی از مصرف آب و آفات ناشی از آب و برای حفظ اکو سیستم ها در 

فضای صلح و ثبات سیاسی"، تعریف کلی  یی است که سازمان ملل متحد از "امنیت آب"  ارایه کرده است36.  

تعریف های دیگری نیز موجود اند، اما بسیاری از آن ها این امر را پذیرفته اند که هر نوع تحلیل در باره امنیت آب باید با در نظر داشت 
کمیت، کیفیت و تحدید خطراتی که از مسایل مربوط به آب متوجه مردم، محیط زیست شان و اقتصاد شان می شود به همراه باشد 
)گری و سادوف 2007 .(. گویتریز )1999( طرفدار چنان رویکردیبه مصوونیت آب است که مفهوم "دسترسی" را پذیرفته باشد. این قبل 
از همه به معنی آوردن "حقوق فردی"، "انصاف و عدالت" )بویلنس ;2013 .لب و ویترز2013 .( و "توانایی ابتیاع" است. ابرامز )2003( 

بر اهمیت ترکیب "اعتماد" و " پیش بینی" دسترسی به آب، به شمول دوره خشکسالی تاکید می کند.  

در تحقیقی در باره عدم مصوونیت بودن آب در زمین های بایر، ویتچ و رگسیدل )2008( "عدم مصوونیت آب"  را به مثابه "عدم 
دسترسی همه مردم، در همه زمان به مقدار کافی آب برای داشتن یک شیوه صحی و فعال زنده گی" تعریف کرده اند37. آن ها 
ابعاد "کمیت"، "کیفیت" و "قابلیت دسترسی داشتن" )همچنان دیده شودگلییک )1998(، ساتر توایت )2003(، و هادلی و  وتیچ 
از  )2009( را مقدمتر می دانند. آن ها همچنان استدالل می کنند که عدم مصوونیت آب "ناراحتی عاطفی" که شامل "شماری 
اعمال و احساسات38 منفی" مثل "ترس" یا "نگرانی" )مثاًل از اینکه منبع آب خشک شود(؛ "دردسر" و یا " اذیت شدن" )مثال ناراحتی 
مرتبط به دسترسی داشتن به آب دلخواه(؛ و "خشم" )مثال بر کسی از خارج از اجتماع به خاطر دسترسی اش به آب( می شود را به 

بار می آورد.

در ُکل، مفهوم )عدم(مصوونیت آب به نحوی معنی های مختلفی را نظر به اینکه در کدام محدوده مورد استفاده قرار می گیرد )از استفاده 
های فردی تا خانگی و تا حوزه های دریایی فرامرزی و تا سطح جهانی(، به خود اختیار می کند. چینویت و دیگران )2013( تعریف خیلی 
ساده یی از "مصوونیت آب خانگی" ارایه می کند و آن این است که "برای بقاء یک خانواده نیاز به مقدار کافی آب با کیفیت عالی است 
که بهداشت اعضای آن خانواده را تضمین کند39 ". نویسندگان همچنان می گویند که مصوونیت آب با نگرانی از حق دسترسی انسان 

به آب مرتبط است، زیرا حقوق بشر با تحکیم بهداشت فردی و رفاه او سر و کار دارد. 

دارد.  مختلفی  ابعاد  آب  )عدم( مصوونیت  که  است  این  دارند،  تاکید  آن  روی  مختلف  تعاریف  این همه  که  را  موضوعی  مهمترین 
بنا بر این رویکرد با )عدم( مصوونیت آب خانگی برای مردم معنی فراتری از ")عدم( مصوونیت منابع بهبود یافته آب را دارا می 
باشد. شاید بهترین تصویری که از محدودیت های شاخِص "دسترسی به منابع بهبود یافته آب" و اینکه تا چه اندازه می تواند این 
ارایه  ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی روی ترجیحات توسعه شورا  شاخص ها مغالطه آمیز باشد، درنتایجی که بر اساس سروی 
شده، روشن شده است. گذشته از اینکه ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی تخمین می کند که "دسترسی به منابع بهبود یافته آب"از 
27 درصد تا 45.5 درصد بین سال های 2007 - 2008 و 2011 - 2012 افزایش یافته است؛ تعداد زنان و مردان شورا که آب 

35   سازمان ملل متحد- آب،  2013.  12.
36   سازمان ملل متحد- آب،  2013.  1.

37   وتیچ و رگسیدل، 2008.  2117.
38     وتیچ و رگسیدل، 2008.  17. 
39   چینویت و دیگران. )2013(.
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آشامیدنی را )هم "بهبود یافته از لحاظ کمی" و هم "بهبود یافته از لحاظ کیفی"( به مثابه نخستین ترجیح انتخاب کرده اند نیز بین 
سال های 2007 - 2008 و 2011 - 2012 افزایش یافته است )جدول 1(. این بدان معنی است که برای جوامع، دسترسی به آب 
آشامیدنی معنی بیشتری از "منابع حفاظت شده" دارد. محدودیت های ناشی از "کمیت"، "کیفیت"، "قابلیت ابتیاع"، "اعتماد/قابلیت 
اهمیت  از  نیز  است  نگرفته  قرار  مدنظر  "منابع حفاظت شده"  به  مربوط  در شاخص  درستی  به  که  دسترسی"  "قابلیت  و  انعطاف" 

زیادی برخوردار است. با در نظر گرفتن منظری از )عدم(مصوونیت آب می توان تصویر خوبی از چنین واقعیت ها به دست آورد.

در این تحقیق، مصوونیت آب خانگی چنین تعریف شده است: "دسترسی قابل اعتماد و قابل ابتیاع به مقدار کافی از نگاه کمی و کیفی 
به منظور رفع نیازهای اساسی اعضای خانواده، به شمول حاالت غیر مترقبه مثل خشکسالی. برای سهولت در دسترسی، منبع آب باید 

نزدیک به محل زیست بوده و نباید محل نزاع و باعث بروز ناراحتی های عاطفی شود."40

جدول 1: تعداد اعضای شورا که »آب بهبود یافته« )کیفیت و کمیت( را به مثابه نخستین اولویت توسعه یی انتخاب کرده اند

2012 – 2011 2008 – 2007

٪31 40 ٪20< زنان شورا

٪26 ٪22< مردان شورا

منابع: ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی 2007 – 2008 و 2011 – 2012

مصوونیت آب خانگی: محدودیت ها و عملیاتی ساختن مفهوم  5. 2  

یکی از محدودیت ها در ادبیات مربوط به )عدم(مصوونیت آب که در باال آمد، این است که معموال در ارایه پاسخ به اینکه چگونه می 
توان )عدم(مصوونیت آب را عملیاتی ساخت و آن را در سطوح مختلف به شمول سطح خانگی،  اندازه گرفت، ناکام می ماند. همچنان 
به ندرت شاخص هایی را نشان می دهد که بتواند در شناخت اینکه آیا یک خانواده )یا یک اجتماع، یا حوزه دریایی و یا یک کشور( می 

تواند از نگاه داشتن آب تامین و یا بیمه شده به حساب آید، کمک بکند41. این مسئله در این بخش مورد مطالعه قرار می گیرد. 

برای عملیاتی ساختن تعریفی که در باال آمد، ده شاخص اندازه گیری در پنج کتگوری بخش بندی شد: "کمیت"، "کیفیت"، "دسترسی"، 
ارایه می گردد که  از شاخص ها، تعریفی  ارایه می شود. برای هر یک  ابتیاع" )شکل 4( که ذیال  "قابلیت  اعتماد/انعطاف پذیری" و 
نشاندهنده آن است که این شاخص برای "عدم مصوونیت آب" برای یک خانواده چه معنی دارد. به یاد باید داشت که تعیین مرز برای 
"عدم مصوونیت آب خانگی" آسانتر است نسبت به "عدم مصوونیت آب خانگی". مرز برای عدم مصوونیت آب خانگی سطح قابل اندازه 
گیری یی است که می تواند با کمترین حد آنچه که در ارتباط با "کمیت"، "کیفیت"، "دسترسی"، اعتماد/انعطاف پذیری" و "قابلیت ابتیاع" 
قابل قبول به نظر می رسد.  بدون شک، ادبیات خوبی وجود دارد که مرزهای حداقل را برای "کمیت"، "کیفیت" و یا "تقریبی" تعریف 
کند. از دیدگاه ادبیات، تعریف مرزی )یعنی حد باالیی( برای "مصوونیت آب خانگی" معموال پیچیده و ابهام آمیز است.  درست مثل فقر. 
این تقریبًا ثابت است که پایین تر از حد یا مرز معینی یک نفر می تواند "فقیر" )فقیر چند بعدی( حساب شود؛ اما این چندان روشن نیست 
که کسی را که باالتر از آن حد یا مرز است، چگونه تعریف کنیم. این مسایل با جزییات بیشتر برای هر شاخص به بحث گرفته شده است. 

پس از بحث روی اینکه برای یک خانواده "مصوون بودن آب" در ارتباط به هر ده شاخص چه معنی می دهد، یک "اندکس کلی عدم 
مصوونیتآب خانگی" ارایه می شود. این اندکس زمینه تحلیل های مقایسه یی را در سطوح ملی و والیتی مهیا ساخته و می تواند برای 

نظارت بر پیشرفت ها به وقت و زمان آن کمک کنند.

 40     در گزارش ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی 2007 – 2008 از درصد شورا هایی که "کیفیت بهبود یافته آب" را ارجحیت اولی قرار داده اند، چیزی گفته نشده است زیرا این شاخص در پنج    
         ترجیحات برتر نیامده بود. اما، بر اساس انتخاب پنج نیاز اولی، ممکن است حدس زد که قسمت زیادی از اعضای شورا "آب بهبود یافته آشامیدنی" )از لحاظ کیفیت و کمیت( را منحیث نخستین  

         اولویت انکشافی خویش قلمداد کرده اند.
41   وتیچ و رگسیدل ین استثنا است )2008(.  
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تامین مصوونیت آب خانگی

قابل کیفیتکمیت
دسترسی بودن

قابلیت اطمینان
/ قابلیت انعطاف

  مساعد بودن 
از نظر مالی

مقدار آب 
اطمنان از منابع و نزدیکی وقتمصرف ساعت وار

تکنولوژی
قیمت خدمات آبرسانی

انعطاف پذیری منبع 
تغیرات اقلیمی

مدیریت جمعی ظرفیت و 
نهادهای محلی

منازعات و نگرانی های 
احساسی

کیفیت تکنالوژی
بهبودیافته/بهبود نیافته

کیفیت تکنالوژی 
)آلودگی فاضالب(

کیفیت منبه 
)رضایت استفاده کننده(

منبع: تهیه شده توسط نویسنده

شکل 4: ابعاد آب خانگی

کمیت
- کمیت آب مصرف شده )در سطح خانه(

حداقل ترین معیار بشری )چنانکه در رهنمای SPHER آمده است(، l/c/da 15 و بیشتر برای حاالت اضطرار است. 

با "نیازهای نجات دهنده کوتاه مدت" مطابق داشته و عموما رفع  ارایه می کند که  سازمان صحی جهان l/c/day 20 حداقلی را 
مایحتاج آب آشامیدنی و پخت و پز را نشان می دهد. با مصرف l/c/day 40، یک خانواده مقدار کافی آبی را که بتواند نیازهای اضافی 
مثل شست و شوی بدن و شست و شوی لباس را برآورده سازد، به دست می آورد. یک خانواده یی که بتواند l/c/day 60 استفاده کند، 
همچنان، قادر به پاک کاری خانه و کشت سبزی و ترکاری برای استفاده خانگی نیز می شود. )شکل 5(. در افغانستان وزارت احیاء و 

انکشاف دهات مقدار l/c/day 25 را به حیث معیار ملی روستاها ارایه کرده است42.

برای این شاخص، ما مشوره می دهیم که خانواده هایی که به کمتر از l/c/day 25 دسترسی دارند، باید از لحاظ دسترسی به آب "غیر 
مصوون" شمرده شوند43.

با آنکه تخمین کمیت آب آشامیدنی در سطح خانواده در افغانستان وجود ندارد، شاخص هایی وجود دارند که نشان می دهند بخش قابل 
توجهی از خانواده های افغانستان به مقدار بسیار محدود آب دسترسی دارند. "کمیت آب آشامیدنی بهبود یافته" از سوی شورای زنان به 
عنوان نخستین اولویت توسعه اجتماعی در سال های 2007 - 2008 )17٪ شورا( و سپس بار دیگر در سال 2011- 2012 )19٪ شورا( 

انتخاب شده است. ارقام و برخورد مشابه یی در مورد شورای مردان نیز وجود دارد.

42   وزارت احیا و انکشاف دهات، 2013، 4.
43  کمیت آب یک شاخص معمولی است که نسبتًا به آسانی می شود مرز حداقل را برای یک خانواده یی که دسترسی اندک به آب دارد، توسط آن تعیین کرد، اما مرز حداکثری وجود ندارد که خانواده یی 
را از لحاظ دسترسی به آب »امن« توصیف کرد. با توجه به این خانواده یی را که به بیشتر از 25 لیتر آب  در یک روز دسترسی دارد، از لحاظ دسترسی به آب »امن« خطاب کردن ممکن است قابل 

قبول نباشد.
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شکل 5 : هرم آب مورد نیاز

منبع: سازمان صحی جهان/دفتر منطقه یی آسیای جنوب شرق

نوشیدن

آشپزی

مصارف فردی

کاال شویی

پاک کاری خانه

باغچه داری

بهداشتی و آشغال

تجارت )غله، مواشی(

باغچه، سرسبزی

دت
ه م

وتا
ل ک

ه ح
را

دت
ز م

درا
ت 

 مد
راز

ل د
ه ح

را

ت 
 مد

ان
 می

بت
راق

م

لیتر

لیتر

لیتر

لیتر

لیتر

لیتر

لیتر

کیفیت
ابعاد "کیفیت"، به 3 زیر مجموعه تقسیم می شود. وضعیت عدم مصوونیت آب برای هر یک از این زیر مجموعه ها قرار ذیل است:

- کیفیت تکنالوژی )بهبود یافته در برابر بهبود نیافته(

محدودیت های شاخص "منبع بهبود یافته/بهبود نیافته" هنگامی که به عنوان یگانه شاخص "دسترسی به آب مصوون" مورد استفاده 
قرار می گیرد؛ قبال برجسته شده است. با آن هم، به منظور ارزیابی مصوونیت آب خانگی، این شاخص می تواند به مثابه شاخصی برای 

تثبیت کیفیت تکنالوژی )اما نه به عنوان شاخص دسترسی متداوم به آب مصوون( مورد استفاده قرار گیرد.

برای این شاخص، یک خانواده که از منبع اولی آب بهبود نیافته استفاده می کند، از لحاظ دسترسی به آب غیر مصوون محسوب می شود.

- کیفیت منبع آب )آلوده گی با فاضالب(

نباید هیچ خطر چشمگیر صحی از ناحیه آب آشامیدنی مورد استفاده به وجود بیاید. بناًء سطح آلوده گی نباید از استندردهای کیفیت آب 
که توسط سازمان صحی جهان تعیین شده است، تجاوز کنند. با آنکه پارامترهای فزیکی، کیمیاوی و باکتریایی قابلیت اندازه گیری را 
دارند، اما ممکن است نتایج برای یک سروی ملی در افغانستان مطابق به واقعیت نباشند. اما، اندازه گیری آلوده گی آب با فاضالب44 در 

منبع آب، در ساحه امکان پذیر است.

برای این شاخص، و )مطابق به رهنمود سازمان صحی جهان( یک خانواده زمانی از لحاظ تامین آب، غیر مصوون شناخته می شود که 
E.coli < 0 count/100 ml باشد.

- کیفیت منبع )رضایت استفاده کننده(

در پهلوی اینکه آب باید از آلوده گی های مایکروبیولوژیکی پاک باشد، از لحاظ ظاهری، طعم و بو نیز باید برای استفاده کننده قابل قبول 
باشد. در غیر آن، خانواده ممکن است به منبع دیگری رو آورد که بالقوه از کیفیت کمتری  می تواند برخوردار باشد.

برای این شاخص، خانواده یی از لحاظ دسترسی به آب غیر مصوون شناخته می شود که حداقل دو مشخصه از سه مشخصه ظاهر، طعم 
و/یا بو مربوط به آب رضایت نداشته باشد45. 

44   بیماری های اسهالی ناشی از آلوده گی آب با فاضالب است.
45   در یک رویکرد سختگیرانه، یک خانواده در صورتی می تواند از لحاظ دسترسی به آب غیر مصوون شناخته شود )برای این شاخص( که خانواده از کیفیت هر سه شاخص ذکر شده رضایت نداشته باشد.
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قابلیت دسترسی داشتن
- زمان

حتی اگر موجودیت آب در منبع محدود نباشد، ممکن است محدودیت های دیگر بر استفاده از آن موجود باشد ، مثل زمان و تالش الزم 
مردم برای دسترسی به آب.

معیارهای حداقل انسانی )به اساس تعریف رهنمای SPHERE( در این مورد، حداکثر 500 متر فاصله راه و حداکثر 30 دقیقه زمان که 
60 دقیقه در مجموع برای رفت و آمد را در بر بگیرد؛ برای دستیابی به آب تعیین کرده است. به نظر می رسد، استندردهای وزارت احیاء 
و انکشاف دهات به مشکل با حداقل معیارهای انسانی برابری می کند. اما پالیسی ملی 250 متر فاصله منبع آب از استفاده کننده آن و 

60 دقیقه وقت رفت و آمد را در نظر گفته است46.

در نظر گرفتن این نکته نیز اهمیت دارد که زمان صرف شده برای گرفتن آب - که معموال مربوط می شود به طی فاصله تا منبع 
آب - نیز روی کمیت آب گرفته شده اثر می گذارد. کاینکروس و فیچیم )1993( نشان داده اند که برای هر شخص بیشتر از 30 دقیقه 
الزم است تا آب بگیرد و مقدار آبی که در این وقت گرفته می شود، کمتر از l/c/day 15 می باشد. افزون بر آن، زمانی که برای گرفتن 

آب صرف می شود، برای یک فعالیت بیشتر تولیدی مثل تدریس کودکان به مصرف نمی رسد.

به نظر ما، دسترسی به آب باید برابر حداکثر معیارها باشد. بنا بر این، برای این شاخص یک خانواده زمانی می تواند از لحاظ دسترسی 
به آب غیر مصوون محسوب شود که زمانی را که برای گرفتن آب صرف می کند )به شمول زمان رفت و آمد و گرفتن آب( بیشتر از 30 
دقیقه باشد. مطابق به بررسی خطر و آسیب پذیری ملی 2011 – 2012، تا حدود 12 درصد از خانواده های افغانستان بیشتر از 30 دقیقه 
را در رفتن از خانه به منبع آب و بازگشت سپری می کنند. اما اطالعاتی در مورد زمان اضافی که برای ایستاد شدن در صف و گرفتن 

آب مصرف می شود )اگر چنین چیزی باشد(، در این گزارش داده نشده است.

معضالت و نگرانی های عاطفی
دسترسی مطمین به آب نشاندهنده این است که منطقه مربوط در معرض معضالت منظم قرار ندارد. در سروی یی که موسسه داکار برای 
کمک به مهاجرین انجام داده و قبال از آن ذکر شد، بعضی شواهد مبنی بر وقوع سبوتاژها در منبع آب ذکر شده است. اگر بیشتر عام 
صحبت شود، باید گفت که دسترسی مطمین به آب به این معنی است که یک خانواده نباید برای به دست آوردن آب آشامیدنی با هیچ 

گونه نگرانی عاطفی مواجه نشود )دیده شود: ویتچ و رگسیدل )2008( و بحث قبلی در مورد تعریف آب غیر مصوون(.

در این جا ما از واکنش های عاطفی و تجارب مربوط به آب را که)ویتچ 2006 ( شرح داده و از آن برای ارایه یک تعریف برای عدم 
مصوونیت آب در سطح خانواده استفاده کرده است، مورد کاربرد قرار داد هاست . بنا بر این، برای این شاخص، یک خانواده هنگامی می 

تواند از لحاظ دسترسی به آب غیر مصوون محسوب شود که یکی )یا چندین( از احساسات ذیل را در هفته گذشته تجربه کرده باشد:
- بر کسی در داخل خانه و یا بیرون از آن روی دسترسی به آب آشامیدنی خشم گرفته باشد؛

- با کسی در داخل خانه و یا بیرون از آن روی دسترسی به آب آشامیدنی مباحثه کرده باشد؛
- در باره دسترسی به آب آشامیدنی دچار حس نگرانی شده باشد؛

- از عدم دسترسی به آب آشامیدنی دچار ترس شده باشد.

باید تذکر داد که گزارش خودی ناراحتی های روانی ناشی از دسترسی به آب آشامیدنی مثل، "خشم گرفتن"، و "مباحثه کردن" بر سر 
آب )در باال دیده شود( از جمله نمونه هایی از معضالت می باشد.

46   وزارت احیاء و انکشاف دهات، 2013، صفحه 4. چنین به نظر می رسد که وقت در نظر گرفته شده، زمان سپری شده در منبع آب و گرفتن آب را نیز شامل می شود.
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قابلیت اعتماد/قابلیت انعطاف
قابلیت اعتماد و قابلیت انعطاف محدودیت های شدیدی در مصوونیت آب خانگی ایجاد کرده و مستقیما به پایداری و بقا – آن چنانکه 
قباًل مورد بحث قرار  گرفت – ارتباط می گیرد. سه زیر مجموعه یی که در محدودیت های ناشی از قابلیت اعتماد و قابلیت انعطاف وجود 

دارد قرار ذیل است:

- قابلیت اعتماد منبع/تکنالوژی

با توجه به اهمیت اساسی آب به اساس نیازهای روزانه، عدم کارآیی منبع آب و تکنالوژی استفاده شده در آن که قادر به ارایه آب در 
جریان سال نباشد، نگرانی بزرگی را برای اعضای خانواده به بار می آورد. تحقیق موسسه داکار برای پناهجویان )2014( روی قابلیت 
اعتماد منابع آب )قبال بحث شد(، اهمیت اطمینان از کارکردگی و قابلیت اعتماد تکنالوژی )در بسیاری موارد بمبه دستی( را برای توزیع 

آب نشان می دهد.

این مهم است که تذکر داد که نقاط آبی ممکن است گاهگاهی در اثر استهالک یا خرابی پرزه ها ازکار بیافتد. اما، مردم )ارایه کننده خدمات( 
باید برای ترمیم نقاط آبی در فرصت اندک آموزش داده شوند. برای این شاخص، یک خانواده زمانی می تواند از لحاظ دسترسی به آب غیر 

مصوون محاسبه شود که منبع/نقطه اولی آب مورد استفاده شان باید مدت بیشتر از دو هفته در طول سال گذشته غیر فعال بوده شد47.

- انعطاف در دسترسی به آب

توزیع امن آب باید دسترسی پایدار را در جریان سال تضمین کرده و برای پوشش خشکسالی ها طراحی گردیده باشد. بسیاری از سروی ها 
و ارزیابی ها در مورد ظرفیت انعطاف و تغییر پذیری خانواده ها و جوامع در برابر تغییرات ناگهانی اقلیم، "دسترسی به توزیع آب آشامیدنی" 

به عنوان یک شاخص در واقعات خشکسالی مورد نظر قرار داده اند.48 

برای این شاخص، یک خانواده در صورتی می تواند از لحاظ آب ناامن محسوب شود که در طول یک سال گذشته یا در اثر کاهش کیفیت 
آب آشامیدنی و یا کمیت آن متاثر شده باشد.

گزارش ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی 2011 – 2012 اطالعات مربوط به این شاخص را ارایه می کند. این گزارش نشان می دهد 
که در سال های 2010 – 2011 کاهش کیفیت و یا هم کمیت آب )یا هم هر دو(49 بر حداقل 47 درصد از خانواده افغانستان اثرات 
منفی بر جا گذاشته است. این بدین معنی است که مطابق به این شاخص، 47 درصد خانواده های افغانستان از لحاظ آب غیر مصوون 
است. در سال های 7002 – 8002 سهم خانواده های افغانستان که "کمبود شدید آب آشامیدنی" را تجربه کرده اند،  به 18 درصد 
می رسید. می توان گمان برد که افزایش قابل توجه در تعداد خانواده هایی که "کمبود شدید آب آشامیدنی" را از سال 2007 – 2008 
تا  2011 – 2012 تجربه کرده اند، ناشی از حوادث اقلیمی )مثل خشکسالی( بوده است. مهم است به این نکته توجه کنیم که کاهش 
کیفیت آب، کمیت آب و یا هر دو، بر بیشتر از یک بر سه )34 درصد( از خانواده هایی که به منابع بهبود یافته آب دسترسی داشته اند، 
اثر منفی گذاشته است )شکل 6(. با آنکه تعداد این خانواده کمتر از شمار خانواده هایی است که به منابع بهبود یافته آب دسترسی نداشته 
اند )58 درصد(، باز هم این آمار نشان می دهد که تعداد زیادی از منابع آب طوری دیزاین نگردیده اند که در سال های خشک کارآیی 
الزم را داشته باشند. با در نظر داشت اینکه چنین کمبود های شدید اقلیمی در کشورهای خشک و نیمه خشک مثل افغانستان اکثرا اتفاق 

می افتد و در اثر تغییرات اقلیمی بیشتر هم می گردد،  این مسئله قابل نگرانی است.

این ارقام همچنان به روشنی نشان می دهند که هنگامی که موضوع پرداختن به مسایل مربوط به دسترسی یک خانواده به آب آشامیدنی 
در میان می آید، یک رویکرد "منبع بهبود یافته آب" در مقایسه با رویکرد مصوونیت آب خیلی محدود است. بدون شک، جوامع نمی 

توانند از منابع "بهبود" یافته راضی باشند در صورتی که آنان قابلیت انعطاف را نداشته باشند.

47    این زمان می تواند بر اساس نظر یک متخصص و یا تجربه عملی تغییر کند.
48    برای مثال ببینید،  دانش و دیگران )2010(.

49    چهل درصد کاهش کمیت آب، 35 درصد کاهش کیفیت )شکل 6( و 29 درصد دیگر هر دو را تجربه کرده اند. بنا بر این، برای این ابعاد، باید توجه کرد که تقریبا نصف مردم افغانستان از لحاظ   
آب غیر مصوون استنند.  

جدول 2: کدام نوع کمبود شدید آب آشامیدنی را خانواده های افغان در سال گذشته تجربه نموده اند؟ 

خرابی کیفیت آب کمی مقدار آب هیچ نوع

%21.4 %29.1 %66.3 HH با منابع آب بهبود یافته 

%46.7 %49.3 %42.4 HH با منابع آب بهبود نیافته 
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شکل 6: تجربه کمبود شدید آب در سال های 2010-2011 توسط خانواده های افغان

چه نوع ضربت روانی را یک خانواده  در ارتباط با آب آشامیدنی بین سال های 2010 – 2011( تجربه کرده است؟

منابع بهبود یافته آب
 منابع بهبود نیافته آب

 2012 -2011 NRVA منبع: بر اساس تحلیل

هیچکاهش کیفیت آب کاهش کمیت آب

- مدیریت گروهی و حفظ و مراقبت

همچنان، انعطاف توزیع آب در سطح خانواده بستگی دارد به توانایی جامعه در مدیریت سیستم آب و خدمات نهادهایی که مسوولیت 
حفظ و مراقبت آن سیستم را دارند. سیستم های آبی، به ویژه سیستم های بهبود یافته زمانی کارآیی دارند که توسط افراد آموزش دیده 
به کار انداخته شده و حفظ و مراقبت شوند. این افراد می توانند از خود همان اجتماع باشند و یا متخصصین محلی که برای این کار 

استخدام می شوند.

توزیع آب مصوون همچنان نشاندهنده این است که هر خانواده برای کمیته محلی )و یا نهاد ارایه کننده خدمات( برای حفظ و مراقبت 
سیستم پول می پردازد. باید تذکر داد که حاالتی می تواند وجود داشته باشد که عدم پرداخت پول قابل قبول باشد و نباید منحیث 
جزء الیتجزا مصوونیت آب شناخته شود. این استثناء وقتی رسمیت پیدا می کند که یک خانواده از مزایای پالیسی اجتماعی )محلی یا 
ملی( برخوردار باشد که از پرداخت فیس معاف شده باشد. این گونه پالیسی ها در بعضی از کشور ها، به ویژه در سیستم آب شهرداری، 
وجود دارد. در چنین موارد، خانواده های فقیر یا خانواده هایی که کمتر از معیار موجود آب مصرف می کنند از پرداخت فیس معاف 
می شده و به صورت غیر مستقیم از سوی خانواده های توانمند سبسایدی می شوند. گزینه دیگر پرداخت یک مقدار فیس اندک و یا 
چارچ در برابر حداقل آب مصرف شده و یا به صورت مقایسوی چارچ بلند در برابر مقدار بیشتر )چنانکه  از سوی خانواده های مرفه 

مصرف می شود( می باشد.

برای این شاخص، یک خانواده هنگامی می تواند از لحاظ دسترسی به آب غیر مصوون شمرده شود که حاالت ذیل را نداشته باشد50:
- هر جامعه حداقل یک عضو آموزش دیده در ساحه حفظ و مراقبت سیستم آبی جامعه دارد و یا جامعه با سازمان و یا افرادی 

در  ساحه خود که در کار ساختمانی، حفظ و مراقبت و ترمیم  سیستم آب تخصص دارند؛ شناخت دارد. 

و
- خانواده به صورت منظم برای کمیته اجتماعی )یا شرکت ارایه کننده خدمات( برای حفظ و مراقبت سیستم توزیع آب پول 

می پردازد، در حالی که به اساس پالیسی اجتماعی ملی یا محلی به صورت رسمی از آن فیس معاف نشده باشد.

50   باید تذکر داد که در مواردی که یک خانواده آب را از تانکر می گیرد و یا آب بوتلی مصرف می کند، این خانواده از لحاظ دسترسی به آب غیر مصوون شمرده نمی شود. زیرا، پرداخت پول برای 
عملیات و حفظ و مراقبت صورت نمی گیرد بلکه برای فروشنده آب داده می شود.
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عدم مصوونیت آب آشامیدنی خانواده ها: تغییر نمونه ها برای دریافت واقعیت ها در مورد پایداری دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان

قابلیت ابتیاع

باید مناسب وضعیت  پرداخت  پول  اما در عین، مقدار  برای آب ضروری است.  برای دسترسی متداوم و مصوون  پول  پرداخت منظم 
اقتصادی خانواده ها باشد.

برای این شاخص، یک خانواده زمانی از لحاظ دسترسی به آب غیر مصوون شمرده می شود که پولی را که بابت خدمات آبرسانی شامل 
عملیات و حفظ و مراقبت می شود برابر با 5 درصد از در آمد ماهانه اش باشد51.

باید تذکر داد که یک خانواده اگر نمی تواند هیچ پولی بابت خدمات آبرسانی و حفظ و مراقبت سیستم آب به صورت ماهانه بپردازد، 
در صورتی که رسما از خدمات پالیسی اجتماعی محلی یا ملی مستفید نمی گردد که رسمًا او را از پرداخت پول فیس )به بحث قبلی 
مراجعه شود( معاف کند، از نگاه دسترسی به آب غیرمصوون شمرده می شود. بدون تردید، قابلیت ابتیاع یا قابلیت خرید، به این معنی 

است که تعهد مالی باید به نحوی وجود داشته باشد.

شاخصی برای غیر مصوون بودن آب خانگی  5. 3  

چه زمانی یک خانواده از لحاظ دسترسی به آب "غیر مصوون" شمرده می شود؟

تمرکز روی این نکته اهمیت دارد که هنگامی یک خانواده از لحاظ دسترسی 
برای  جایی  هیچگونه  آن،  ابعاد  تمام  با  شود،  می  شمرده  غیرمصوون  آب  به 
سازش باقی نمی ماند. بنا بر این، اگر یک خانواده حتی در یک بُعد کوچک از 
لحاظ دسترسی به آب آسیب پذیر باشد )چنانکه در باال تعریف شد(، آن خانواده 

از لحاظ دسترسی به آب غیرمصوون شمرده می شود. 

ارزیابی، به احتمال زیاد تعداد  انتظار داشت نخستین  باید  از همین جاست که 
زیادی از خانواده ها را در شمار خانواده های "غیرمصوون" از لحاظ دسترسی 

به آب خواهد آورد.

سطح غیرمصوون بودن آب
می توان فاکتور O را به عنوان "تعداد خانواده هایی که از لحاظ دسترسی به آب غیرمصوون هستند" به صورت کل تعیین کرد. این 

می تواند یک شاخص مفید برای مقایسه بین روستاها، ولسوالی ها، والیات و غیره باشد.

I :شدت غیرمصوون آب یک خانواده
فاکتور I را می توان "شدت غیرمصوون آب یک خانواده" نامید. فاکتور I عدد اوسط شاخص هایی است یک خانواده را در شمار "از لحاظ 
دسترسی به آب غیرمصوون" می آورد. این شاخص را می شود برای هر خانواده محاسبه کرد و سپس در سطح بزرگتری )مثل والیت و 
یا در سطح ملی( اوسط گرفت. اما، براین اساس، توصیه می شود که حجم را 1 محاسبه کرد تا مقایسه بین مطالعات مختلف به صورت 
درست انجام شود. به طور مثال، درمورد حجم اصلی، یک خانواده نظر به شاخص کمیت آب غیرمصوون است، اما در مورد 9 شاخص 
دیگر مشکلی ندارد، پس فاکتور I این خانواده مساوی می شود به 0.1 )یعنی 1/10(. خانواده دیگر که از لحاظ شاخص فاصله به منبع آب 
غیرمصوون نیست، اما در سایر شاخص ها مشکلی ندارد، فاکتور I آن مساوی می شود به 0.9. در این مورد هر دو خانواده از لحاظ دسترسی 
به آب غیرمصوون هستند، اما شدت عدم مصوونیت هر دو بسیار متفاوت است. محاسبه سطح غیرمصوون بودن برای خانواده ها و ابعاد آن 
که در باال شرح داده شد، زمینه تشخیص اولویت ها را فراهم می سازد. همچنان این کار می تواند در قسمت اقدام برای حل مشکالتی 

که در اولویت قرار دارد، مفید باشد.

51  در مواردی که یک خانواده از آب بوتلی استفاده می کند،  از آب نل استفاده می کند و یا اینکه از تانکر آب می گیرد موضوع پرداخت پول تفاوت می کند. در این موارد موضوع به این بر می گردد 
که آیا پول به خاطر خرید آب پرداخته می شود یا به خاطر خدمات مثل عملیات آبرسانی و حفظ و مراقبت. باید تذکر داد که 10 درصد در  مبلغ ذکر شده می تواند در اثر وضعیت محلی و یا با نظر 

کارشناسان تغییر وارد شود.

تصویر: ایپا - بگنس
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HWII :تعریف اندکس غیرمصوون بودن آب یک خانواده
HWII می تواند محصول  I غیرمصوون بودن آب، اندکس عدم مصوونیت آب یک خانواده  O و شدت  بر اساس فاکتورهای تعداد 

.HWII= OXI :ضرب هر دو باشد

IIWH محدودیت های اندکس  5. 4  

تمرکز روی این کتگوری ها به این معنی نیست که دیگر مفاهیم و موضوعات مربوط به "عدم مصوونیت آب" که در باال از آن ها نام 
گرفته شد، از اهمیت کمتری برخوردارند:

-به طور مثال، موضوع دسترسی به آب صحی به مثابه حق اساسی بشر یک موضوع مهم پالیسی است. اما، هدف ما در این تحقیق 
بیشتر اندازه گیری وضعیت غیرمصوون آب خانواده است تا تحلیل زمینه پالیسی که بر وضعیت غیرمصوون آب خانگی اثر بگذارد. افزون 
بر آن، اگر مناظره یی روی حق بشر برای دستیابی به آب مطرح باشد که گروه های دادخواهی از آن برای متوجه ساختن دولت به انجام 
وظایف شان استفاده می کنند؛ نخستین چیزی که به آن نیاز است تصویر کاملی از وضعیت مقایسه یی عدم مصوونیت آب خانگی در 

افغانستان است. 
-ابعاد منصفانه را نمی توان مستقیما در سطح خانواده اندازه گرفت، اما از شاخص و اندکس غیرمصوون بودن آب خانگی می توان به عنوان 
تحلیل های مقایسه یی بین خانواده ها، جوامع، ولسوالی ها و والیات استفاده کرد و به همان اساس موضوع انصاف )در توزیع آب( را در سر 
خط قرار داد. افزون بر آن، اندازه گیری غیرمصوون بودن آب خانگی به ارتباط پنج بعدی که قبال ذکر شد، در پیوند با شاخص های دیگر 
اجتماعی – اقتصادی قابل اندازه گیری است. می توان همیشه به ارتباطات به هم پیوسته بین مصوون بودن آب خانگی و سایر عوامل 

اجتماعی – اقتصادی )مثاًل فقر( طوری نگاه کرد که به موضوع انصاف در دسترسی به آب نگاه می کنیم. 
-مسئله تحدید آسیب رسانی به محیط زیست معموال تا اندازه زیادی به مدیریت آب در یک مقیاس بزرگتر )مثال حوزه دریایی( مرتبط 

است که در این موارد  می شود از استفاده از آب در زراعت و/یا صنعت در سطح بزرگ نسبت به جای توزیع آب آشامیدنی یاد کرد. 
-ابعاد اندکس عدم مصوونیت آب خانگی HWII از منظر غیرمصوون بودن آب نباید کامل شمرده شود. برای اینکه محاسبه این اندکس 
را مدیریت شده نگهداریم، بعضی از ابعاد دیگر که در تحدید غیرمصوون بودن آب موثر اند، مورد محاسبه قرار نگرفته اند. به طور مثال، 
سطح دانش افراد و عملکرد شان در محلی که آب می گیرند، برای صحی نگهداشتن آب خیلی مهم است. سروی "رفتار و عملکردهای 
مبتنی بر دانش" )KAP( ابزار مفیدی را برای ارزیابی نیاز )و موثریت آن( به منظور راه اندازی برنامه های مربوط به بهداشت را در سطح 
خانواده ارایه می کند. سروی های KAP می تواند در خانواده هایی که از لحاظ دسترسی به آب امن بیشتر آسیب پذیر اند، به منظور 

بازبینی پیش بینی ها در مورد دسترسی به آب صحی در سطح خانواده مطمح نظر قرار گیرد.

ابزار کمی که با تحقیقات کیفی مبتنی بر زمینه ها حمایت می شود
HWII یا اندکس غیرمصوون بودن آب خانگی ابزار کمیت شناسی است که می تواند در ارزیابی زمینه یی که به غیرمصوون بودن آب 
در یک خانواده می انجامد و نیز در ارایه ارزیابی دقیق ابعادی که بیشترینه باعث غیرمصوون بوده آب در یک خانواده می گردد، کمک 
کند.  بنا بر این، این می تواند در شکل دهی پالیسی ها و برنامه ها در سکتور )WASH( نیز یاری رساند. اما با وجود داشتن تمام ابزار 
کمی، محدودیت هایی موجود است. نخست، این ابزار برای پاسخ به این که چگونه و چرا کمبود یا عدم مصوونیت آب خانگی به وجود 
می آید، کافی نیست. HWII می تواند وضعیت خانواده را شرح دهد، اما نمی تواند ریشه هایی را که غیرمصوون بودن آب خانگی را به 
وجود آورده است، شناسایی کند. HWII برای بررسی روند های اجتماعی، فزیکی و سیاسی که بین سطوح مختلف از حوزه خانواده تا 

حوزه بین المللی و تا عوامل جهانی در جریان است و سبب ایجاد عدم مصوونیت می شوند، طراحی نشده است.  
این مجموعه ها و پرسش های خیلی مهم صرف می تواند از طریق حمایت از مطالعات کیفی یی که بیشتر بر اساس زمینه ها صورت 

می گیرد پاسخ دهند. 
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نتایج  6. 1  

با آنکه پیشرفت چشمگیری در قسمت دسترسی به آب محفوظ یا مصوون به مردم افغانستان صورت گرفته است، اما این تحقیق نشان 
داد که ادعای اینکه افغانستان به اهداف انکشافی هزاره سوم دست یافته و یا نزدیک به دست یافتن است را باید با احتیاط زیادی پذیرفت.  

این نظر به اساس مجموعه یی از مسایل به وجود آمده است، به شمول: 

- ارقام بزرگنمایی شده )چنانکه در گزارش های سازمان صحی جهان/یونیسف دیده شد؛

- تفاوت های میتولوژیکی که بین سروی های مختلفی که در سطح ملی انجام شده است؛

- داشتن پیشداوری در ارزیابی ها؛

- تصورات غیر واقعی در مورد پایداری دراز مدت سیستم موجود آبرسانی.

گزارش های اخیر درمورد عدم تمویل کافی سکتور WATSAN، این تردید را افزایش می دهد. این مسئله یی است که باید به آن پرداخت 
و نشان داد که داشتن ارقام درست، قابل اطمینان و مقایسه یی تا چه اندازه اهمیت دارد. بدون تردید، چنانکه گزارش های شاخص های 
متعدد سروی جمعی 2010 – 2011 تاکید می کنند که این "ارقام باید ]...] به اطالع همه جوانب ذینفغ که در راستای کمک رسانی در 
عرصه های بشری و توسعه یی در افغانستان تالش می ورزند، به شمول سازمان های مربوط به دولت های کمک کننده، سازمان های 
بین المللی غیر دولتی )انجوها(، و جامعه مدنی افغانستان رسانیده شود52. این ارقام معموال توسط کمک دهنده گان بین المللی برای توجیه 
و یا قطع تعهد شان به حمایت های برنامه های توسعه یی مورد استفاده قرار می گیرند. این تحقیق نشان می دهد که پیشرفت آن چنان 
که ادعا شده است، "عالی" نبود و کارهای زیادی باید انجام شود تا خانواده های افغانستان به دسترسی پایدار به آب صحی، به طور مثال 

محو غیرمصوون بودن آب خانگی، نایل آیند. 

این تحقیق، همچنان، نشان داد که شاخص های برنامه های انکشافی هزاره سوم در مورد "منابع بهبود یافته آب" به صورت درست  در 
قسمت نظارت و دریافت حقایق در مورد دسترسی به آب آشامیدنی در سطح خانواده در افغانستان به کار نرفته است. یک قسمت این 
کار بر می گردد به اینکه این شاخص ها به مثابه شاخصی در مورد آب "صحی" دچار محدودیت هایی بوده است. اما، دلیل دیگری 
هم وجود دارد و آن اینکه این شاخص قادر نبود بسیاری از ابعادی را که برای یک خانواده در افغانستان در قسمت سیستم آبرسانی از 
اهمیت فراوانی برخوردار است، زیر پوشش قرار دهد. مفهوم " غیرمصوون بودن آب خانگی" چوکات فراگیرتری برای ارزیابی وضعیت 
دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان را فراهم می سازد. ارزشیابی غیرمصوون بودن آب خانگی با استفاده از پنچ بعد "کیفیت آب"، 
"کمیت آب"، "دسترسی به آب"، "قابلیت اعتماد/قابلیت انعطاف" و "قابلیت ابتیاع" تصویر منسجم تر و پر معنی تری  در مورد وضعیت 
دسترسی خانواده ها به آب در افغانستان را به دست می دهد. نظارت بر ده شاخص مرتبط به این پنج بُعد می تواند در شناسایی بهتر 
اینکه در کدام ساحات و تا کدام اندازه پیشرفت هایی صورت گرفته است یاری رساند و در نتیجه رهنمایی برای ارجحیت دهی و هدف 
قرار دادن ساحاتی که در آینده باید بهبود یابد، آماده شود. به این ارتباط، این کار می تواند مستقیما به وزارت انکشاف و احیاء دهات در 
تحقق بخشیدن به مسوولیتش در قبال "ایجاد یک سیستم موثر نظارتی و ارزشیابی ]در سیستم آبرسانی در روستاها و سکتور بهداشت] 
که بتواند در هر ساحه به صورت مستقیم مورد اجرا قرار گیرد، کمک رساند53. افزون بر آن، این چوکات می تواند به مثابه رهنمایی برای 

طراحی برنامه و ایجاد پالیسی ها در سکتور آب و بهداشت WATSAN مورد استفاده قرار گیرد. 

52   اداره احصاییه مرکزی و یونیسف. 2012. 3.
53   وزارت احیا و انکشاف دهات. 2013. 6.
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توصیه ها  6. 2  

بر اساس نکات کلیدی یی که در این تحقیق وضاحت یافت، توصیه های ذیل ارایه می شود:

زیاد  • احتیاط  با  باید  افغانستان  برای  آشامیدنی"  صحی  آب  به  "دسترسی  مورد  در  جهان/یونیسف  صحی  سازمان  ارقام 
صورت  به  گردد،  می  مقایسه  ملی  های  سروی  در  شده  ارایه  ارقام  با  که  هنگامی  ارقام  این  زیرا  گیرد،  قرار  توجه  مورد 

رسند. می  نظر  به  شده  بزرگنمایی  سیستماتیک 

دولت افغانستان و جامعه کمک کننده بین المللی باید به درک این نکته نایل آیند که شاخص های نظارتی کنونی در مورد  •
دسترسی به آب صحی در سطح خانواده ها دچار ضعف اند. در عوض، دولت افغانستان باید اندکس غیرمصوون بودن آب 
استفاده  قرار می گیرد، توصیه و  اختیار عام مردم  ارقام در  اینکه  از  اطمینان  از پیشرفت و حصول  برای نظارت  را  خانگی 
به  دسترسی  عرصه  در  المللی  بین  و  ملی  کارشناسان  آن  در  که  مشارکتی  روند  یک  طریق  از  توان  می  را  کار  این  کند. 
اندکسی  داد.  انجام  باشند،  داشته  آب حضور  گان  کننده  استفاده  نماینده های  و  مدنی  جامعه  افغانستان،  در  آشامیدنی  آب 
اینکه مورد استفاده قرار گیرد  از  ابتدایی را تشکیل داده و قبل  که در این تحقیق پیشنهاد شده است می تواند یک بحث 

می تواند پاالیش شده و از طریق روندی که در باال ذکر شد، به کار گرفته شود.

را در  • ابعاد و شاخص هایHWII آب  باید  آبرسانی دهات و خشکسالی  نیز کوربورایشن  انکشاف دهات و  احیاء و  وزارت 
کند. درج  دهات  آبرسانی  سیستم  رهنمای 

را  • خانگی"  آب  بودن  "غیرمصوون  بر  سال(  چهار  هر  مثال   ( مداوم  و  مستمر  نظارت  باید  دهات  انکشاف  و  احیاء  وزارت 
دهد. قرار  تطبیق  مورد 

برای  • به آب صحی  اینکه دسترسی  و  فقر،  برای کاهش  اندازه  تا چه  این مسئله  اینکه  با درک  جامعه کمک کننده جهانی 
حمایت  خانگی"  آب  بودن  "غیرمصوون  بر  نظارت  برای  باید  دهد،   می  تشکیل  را  ها  اولویت  جمله  از  شورا  زن  و  مرد 

کند. مادی  و  تخنیکی 

ارزیابی خطر  • بین  را  آمار  و  ارقام  گردآوری  میتودهای  باید  مقایسه،  برای  سازی  زمینه  منظور  به  مرکزی  احصاییه  ریاست 
معیاری سازد. متعدد سروی جمعی  و شاخص های  ملی  پذیری  آسیب  و 
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پیشنهادات شما

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می خواهد تا از پیشنهادات شما به عنوان استفاده کنندگان منابع تحقیقاتی این نهاد مستفید شود. شما 
چه خواننده همیشگی انتشارات ما باشید، چه در یکی از سخنرانی ها و کارگاه های این واحد شرکت کرده باشید، چه از کتابخانه استفاده 
کرده باشید و چه به تازگی با این سازمان آشنا شده اید، نظرات و پیشنهادات شما برای ما با ارزش است. نظرات شما به ما کمک می 
کند تا هدف خود را به بهترین شکل تعقیب نموده و یافته های کاری خود را به شکل بهتر با خوانند گان نشریات ما به اشتراک بگذاریم. 

 areu@areu.org.af .آسانترین راه برای ارایه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشد

همچنان شما می توانید به این شماره تماس بگیرید 548 608 799 )0(93 + و هر نظری دارید، با ما در میان بگذارید. اما برخی اطالعاتی 
که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید )مطالعه انتشارات، شرکت در جلسات،...(؟ •

می کنید؟ • استفاده  افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد  پژوهش های  از  منظور  چه  به 

می کنید؟ • دریافت  را  افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد  انتشارات  چه شکل  به 

مجلدات؟ • از  یا  می کنید  استفاده  الکترونیکی  نسخه  از 

دهند؟ • ارایه  بهتری  نحو  به  را  اطالعات  می توانند  انتشارات  این  چگونه 

ما چیست؟ • نتایج  و  پژوهشی  روند  دربارۀ  نظر شما 

افغانستان کدام است؟ • ارزیابی  و  واحد تحقیق  رویداد های مورد عالقه شما در  یا  انتشارات 

دهیم؟ • انجام  بهتر  می توانیم  را  کارهایی  چه  ما  نظر شما  به 

است؟ • مطالعه شما کدام  یا  کاری  موقعیت  و  عالقه، ساحه 
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

نوع نشریهموضوع تحقیقپشتودرینام نویسندهعنوان نشریهتاریخ

توضیح نامهحکومتداریانتونیو جیستازی و علی محمد علیارتش ملی افغانستان پس از آیسافمارچ 2016

اصل در جزییات: اُفت دومدار ننگرهار در خشونت، شورشگری و تولید فبروری 2016
گسترده مواد مخدر

خالصهمدیریت منابع طبیعیaدیوید منسفیلد

حکومتداری و اقتصاد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستاناقتصاد سیاسی آموزش و ارایه خدمات صحی در افغانستانفبروری 2016
سیاسی

نشریه تحلیلی

عدم مصوونیت آب آشامیدنی خانواده ها: تغییر نمونه ها برای جنوری 2016
دریافت واقعیت ها در مورد پایداری دسترسی به آب آشامیدنی در 

افغانستان

نشریه تحلیلیجندرaaونسنت تاماس

چونا آر. اچاوز، سید مهدی سوی دیگر نابرابری جنسیتی: مردان و خصوصیات مردانگی در افغانستانجنوری 2016
موسوی

aنشریه تحلیلیجندر

90 درصد واقعی: صعود و نزول اقتصاد اجاریی در افغانستان: قصه نومبر 2015
های از قندهار

قاعده کاریمعیشت پایدارجولیا مینویا و ادم پین

نشریه تحلیلیحکومتداریaaانتونیو جیستازی و علی محمد علیرسیدن به نقطه اوج: فعالیت سیاسی در لیسه های افغانستاناکتوبر 2015

فرار از مزرعه های خشک: مهاجرت دهقانان هلمندی در واکنش به اکتوبر 2015
بی حاصلی فصل کشت کوکنار

خالصهمدیریت منابع طبیعیaaدیوید منسفیلد

 یادداشت کوتاه در باره کار ساحوی در والیت بلخ، می 2015 اکتوبر 2015
میالدی کوکنار و معیشت روستایی

خالصهمدیریت منابع طبیعیaaپاول فیشستین

پالیسی نامهحکومتداریaa اورځال اشرف نعمت زنان و انتخابات: عوامل تسهیل کننده و بازدارندهاکتوبر 2015

پالیسی نامهمعیشت پایدارادم پیندر نظر داشت بافت روستا ها در افغانستانسپتمبر 2015

خبرنامه تحقیقیواحد تحقیق و ارزیابی افغانستانخبرنامه تحقیقاتی افغانستان - شماره 32سپتمبر 2015

انتونیو جیستازی و علی محمد سیاسی سازی مکاتب لیسه افغانستانجوالی 2015
علی

aaتوضیح نامهحکومتداری

مقاله کاریمعیشت پایداراشلی جکسنسیاست و حکومتداری والیتی درافغانستان: والیت قندهارجوالی 2015

مطالعه موردیحکومتداریaaفرید حمیدی و ارونی جیاکودیتفکیک قوا در قانون اساسی افغانستان: یک مطالعه موضوعیمی 2015

شناسایی تفاوت های روستاها در افغانستان: استفاده از تحلیل های می 2015
چندبعدی برای تشخیص نوعیت روستاها

مقاله کاریمعیشت پایدارادم پین و جورجینا سترج

خبرنامه تحقیقیواحد تحقیق و ارزیابی افغانستانخبرنامه تحقیقاتی افغانستان - شماره 31اپریل 2015

پالیسی نامهحکومتداریaaارونی جیاکودیتفکیک قوا در افغانستان: نظریه و عملاپریل 2015

پالیسی نامهحکومتداریaaارونی جیاکودیتکامل حقوق بنیادی در افغانستان: 1924-2004اپریل 2015

کتابaaواحد تحقیق و ارزیابی افغانستانازالف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان نسخه سیزدهم 2015مارچ 2015

پالیسی نامهمعیشت پایدارaaجولیا مینویادوران غیر رسمی بازار پیاز در والیت ننگرهارفبروری 2015

پالیسی نامهمعیشت پایدارaaاشلی جکسنسیاست و حکومتداری والیتی درافغانستان: والیت ننگرهارفبروری 2015

پالیسی نامهمعیشت پایدارaaادم پین و ریچارد مالت بازارکار، نابرابری اجتماعی و خیاطان کابلفبروری 2015

چرا اطفال به تنهایی سفر می کنند؟ انگیزه های سفر به اروپا و سایر دسمبر 2014
کشورهای صنعتی از منظر اطفال، خانواده ها و جوامع ارسال کننده در 

افغانستان

چونا آر. اِچاوز، جنیفر لین بگاپورو

لیحه ویلفر داری شکریه آزاد منش

aa مهاجرت ها و شبکه های
فراملتی

نشریه تحلیلی

تاثیرات اجتماعي پیاز: دوران غیررسمي مارکیت پیاز در ننگرهار، نوامبر 2014
افغانستان

مقاله کاریمعیشت پایدارجولیا مینویا و ادم پین

پالیسی نامهجندرaaآریا نجاتمعضل زنان و رهبری در افغانستان: درسها و پیشنهاداتنوامبر 2014

نشریه ترکیبیمدیریت منابع طبیعیaaپاول فیشستیننا امیدی یا امید؟ کوکنار و معیشت روستاییسپتمبر 2014

بروشورمعیشت پایدارچونا آر. اچاویزکنسرسیوم معیشت مصون برنامه های تحقیق  افغانستانسپتمبر 2014

جندر، جوانان و مشارکت در بازار کار شهری: شواهد تشکیل بخش خیاطی سپتمبر 2014
در کابل، افغانستان

مقاله کاریمعیشت پایدارادم پین و ریچارد مالت
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آلودگی آب خانگی: تغییر نمونه ها برای دریافت واقعیت ها در مورد پایداری دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان

تمام نشرات واحد تحقیق و ارزیابی 
افغانستان را می توان از صفحۀ انترنتی 

این سازمان دریافت نمود.
همچنین نسخه های چاپی برخی از 

مطالعات این واحد را می توان با مراجعه 
به این آدرس بدست آورد:

حوزۀ 10 )شهر نو(، سرک 5، کوچه 3، 
خانه شماره 144 )سمت راست( 

کابل، افغانستان
شماره تماس:  548 608 799)0( 93+

publications@areu.org.af ایمیل:  
www.areu.org.af سایت:   ویب 
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